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سرمقاله

ش��هروندان ایرانی با چشم های گردشده و بهت 
ش��اهد  زندگی اقتصادی س��ختی در سال 1397 
در سرزمین پهناور، تاریخی و نامدار ایران هستند. 
ایرانیان از همان روزهای نخست بهار امسال از دیدن 
تحوالت شگفت انگیز دو رخداد بزرگ را دیدند و در 
حالی که فصل پاییز به انتها می رسد هنوز چشم ها 
و دهان هایش��ان از دیدن التهابات  باز و شگفت زده 
اس��ت. ایرانیان هرروز از خود می پرسند چه بر سر 
اقتصاد ایران آمده است که آنها را چنین ناراحت و 

دلسرد کرده است. 

 دو رخداد بزرگ  
بررسی تحوالت اقتصاد ایران در همه ماه های تازه 
س��پری شده و به ویژه از زمس��تان پارسال تا امروز 
نشان می دهد دو رخداد بزرگ و همزمان راه نفس 

اقتصاد ایران را گرفته است که هنوز ادامه دارد. 
رخداد بزرگ نخست پرش بلند نرخ تبدیل ارز به 
ویژه دالر ایاالت متحده آمریکا به پول ایران است. نرخ 
هر دالر آمریکا به ریال ایران با چنان ش��تابی سوی 
باالها پرش ک��رد که باورنکردنی ب��ود. نرخ هر دالر 
آمریکا در روزهایی از س��ال 1397 حتی به  به 200 
هزار ریال نیز نزدیک شد که یکی از شگفت انگیزترین 
نرخ ه��ا در تاریخ اقتصادی ایران به حس��اب می آمد. 
شروع پرش نرخ تبدیل دالر از همان روز 6 فروردین 
بود و تا چندین ماه ادامه داشت. اتفاق دیگر اما وفای 
به عه��د دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و خروج 
از پیمان و قرارداد مش��هور به برج��ام بود که در آن 
عالوه بر این کشور، 5 کش��ور روسیه، چین، آلمان، 
انگلستان و فرانسه نیز مشارکت داشتند. دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا روز 18 اردیبهشت ماه 1397 در 
برابر دیدگان میلیون ه��ا نفری که صحبت های او را 
از تلویزیون و از شبکه های اجتماعی به صورت زنده 
می دیدن��د با چهره ای برافروخته و عبوس اعالم کرد 
آمریکا از برجام خارج شد. اما او به همین بسنده نکرد 
و ب��ا صدای بلند تصریح ک��رد در صورتی که برجام 
اصالح نشود و یا ایران قبول نکند که بار دیگر پای میز 
مذاکره بیاید، تحریم اقتصادی فلج کننده ای بر اقتصاد 
ایران تحمیل خواهد کرد. این رئیس جمهور عجیب 
تاریخ آمریکا ب��ه وعده های غیرمنصفانه خود درباره 
تش��دید تحریم ها عمل کرد و دور دوم تحریم هار از 

13 آبان امسال اجرایی کرده است. 

 ایران جزیره نیست 
دو رویداد ناراحت کننده و آسیب س��از یادش��ده، 
کلیت جامعه ایرانی را با بدترین روزهای تاریخ معاصر 
مواجه کرده اس��ت و البته آثار و پیامدهای آن هنوز 
به طور کامل ظهور و بروز را تجربه نکرده است. این دو 
رویداد را می توان از دریچه های گوناگون بررسی کرد 
و درباره ش��کل و ماهیت آنها نوشت و آنها را به میان 
مردم و فعاالن اقتصادی و سیاسی کشاند تا بازی در 
روز روش��ن انجام ش��ود و تا جایی که ممکن است از 
تاریکی بیرون آید. با توجه به گستردگی داستان اما 
بازگویی همه پش��ت و پس آن در این نوش��ته جای 
نمی گیرد و برخی از آنچه باید نوش��ته شود نیز باید 
به مرور زمان حواله داده ش��ود. ی��ک زاویه نگاه این 
است که مناسبات میان حکومت، دولت و شهروندان 
و گروه های اجتماعی – سیاسی را در پرتو دو رخداد 
یادش��ده زیر ذره بین نقد قرار دهیم. از این زاویه نگاه 
می توان پرس��ش های قابل توجه��ی را طرح و درباره 
ه��ر کدام از آنها بررس��ی کرد و به نتایج ملموس نیز 
رس��ید. یک زاویه نگاه نیز مي تواند بررسی مجموعه 
 رفتار و گفتار حاکمیت نظام جمهوری اسالمی ایران 
به 2 رخداد یاد شده در پرتو مناسبات با جهان باشد. 
ایران یک کشور کوچک و جزیره ای نیست و مناسبات 
آن ب��ه ویژه در ح��وزه اقتصاد با دنی��ا یک ضرورت 
تمام عی��ار برای زندگی عادی اقتصادی اس��ت. ایران 
ساالنه نزدیک به 60 میلیارد دالر به طور میانگین از 
دنیا کاال و خدمات خریداری مي کند و کمی بیش��تر 
از این رقم نفت و س��ایر کاالها را به دنیا می فروش��د 
و از مح��ل این دو فعالیت کس��ب و کار ش��هروندان 
س��امان می یابد. تردید نباید کرد که بدون دادوستد 
اقتصادی و تجاری ب��ا دنیای بیرون، اقتصاد ایران در 
این وضعیت��ی که اآلن هس��ت  نمي تواند چرخ های 
صنعت و تولید و حتی بخش های خدمات را با سرعت 
مناسب با نیازهای ایرانیان بچرخاند و همان طور که 
پیش بینی های نهادهای جهانی نش��ان می دهد رشد 
اقتصادی ایران دوباره پس از سال 1392 منفی خواهد 
شد. صندوق بین المللی پول رشد اقتصاد ایران را برای 
امس��ال نزدیک 2درصد و برای س��ال 1398 نزدیک 

4درصد منفی پیش بینی کرده است. 

 سرگیجه بخش خصوصی در تعامل با دولت
یکی از دریچه های نگاه به رخدادهای اقتصادسیاسی 
ایران در سه فصل نخست سال 1397  نگاه از این زاویه 
است که آیا نهادهای مدنی و نهادهای حکومتی شامل 
دولت، مجلس، قوه قضائیه و س��ایر نهادها توانسته اند 
مناس��بات تازه ای را میان خود شکل دهند و یا اینکه 
آنها بر پایه اندیشه و راهبردهای پیشین حرکت کردند. 

واقعیت این است که مناسبات میان نهادهای حکومتی 
 و نهادهای مدنی ش��امل خانواده، بن��گاه و احزاب در

2 رخداد یادشده از سطحی نازل در کیفیت برخوردار 
ب��وده و هنوز ادام��ه دارد. به این معنی ک��ه در اتفاق 
مرتبط با پرش بلند دالر درسال 1397 و بازگشت رژیم 
تحریم ها سهم نهادهای حکومتی در تصمیم سازی و 
تصمیم گیری نس��بت به نهادهای مدنی بسیار بیشتر 
بوده و هست. در جریان مدیریت این دو رخداد معلوم 
شد اندازه قدرت نهاد دولت به معنای عام آن که شامل 
مجلس و قوه قضائیه و سایر نهادهای حکومتی مي شود 
بسیار بیشتر از اندازه قدرت نهادهای مدنی بوده است. 
بررسی آنچه در ایران در این مدت رخ داده است شکاف 
فوق العاده و روزافزون قدرت متراکم و متمرکز دراختیار 
نهادهای حکومتی و دولت از یک طرف و نهادهای مدنی 
از طرف دیگر بودیم.اصطالحات خصوصی و دولتی در 
ایران از دس��ت کم 5 دهه پیش تا امروز بسیار کاربرد 
پیدا کرده و هنوز دارد. مناس��بات و نحوه تعامل میان 
دولت و فعاالن غیردولتی در حوزه های گوناگون یکی از 
مسائل است که در سال  1397 شاهد گسست بیشتر 
آن بودیم. در جریان پرش بلند نرخ ارز و سیاست های 
ارزی اتخاذ شده برای سرکوب ارزی نهاد دولت با نهاد 
خصوص��ی اختال ف نظر و عمل پیدا کرد و راه خود را 
رفت و آن دوستی ظاهری قبلی نیز به سردی گرایش 
پی��دا کرد. در این وضعیت بود و هس��ت که در پایان 
بهار 1397، مدیران دولت در بانک مرکزی، در سازمان 
برنام��ه و بودجه و در وزارت اقتص��اد رودرروی فعاالن 
خصوصی و نهادهای مدنی ایستادند. نهاد دولت در یک 
تصمیم سازی پشت پرده و فوری و آنی که هنوز مخترع 
آن معلوم نشده است، ناگهان سیاست سرکوب ارزی با 
میخک��وب کردن نرخ هر دالر روی 4200 تومان  را از 
نهانخانه بیرون آورد  و به شکل شتاب آلودی به صدور 
ده ها بخشنامه تبدیل شد. ارس��ال نامه های پی درپی 
از سوی هیات رئیس��ه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن 
و کشاورزی در نیمه دوم س��ال 1397 درباره مسایل 
ارزی، فساد و رانت درپتروشیمی و فوالد و بی توجهی 
دولت به این نامه ها در عمل به معنای این اس��ت که 
بخش خصوصی ایران پشت درهای بسته تصمیم گیری 
دولت مانده و راهی ب��ه درون ندارد. بخش خصوصی 
ایران در س��ال 1397 بیش از همیش در مناسبات با 

دولت سرگیجه گرفته است. 

 برگشت به تئوری های دولت همه کاره
هرچ��ه از به��ار 1397 دورتر ش��ده و به انتهای 
این سال نزدیک تر می ش��ویم  اندیشه اقتصادی که 
تمرکزگرایی را تش��ویق و آن را بر اندیش��ه و ذهن و 
عمل خصوصی برتر می داند سایه اش پررنگ تر شد. 

دوربرگردان اقتصاد سیاسی ایران امروز

محمد صادق جنان صفت

سردبیر
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این بازگش��ت به ویژه در سه محل اصلی فرماندهی 
اقتصادی یعنی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان 
برنامه و بودجه منجر به  سرگیجه ای در تئوری نظریه 
اقتصادی ش��ده است و به نظر می رسد خواهد شد و 
در آینده شاهد گسست بیشتر خواهیم بود. در بهار 
1397 و پس از آنکه نرخ ارز با شتاب در مدار صعود 
قرار گرفت و پس از آنکه تحریم های اقتصادی آمریکا 
چهره از نقاب بیرون کش��ید و به وسط میدان آمد، 
دیدیم که نهاد حکومت ش��امل دولت، قوه قضائیه و 
مجلس و سایر نهادهای قدرت چگونه در یک چرخش 
بزرگ، نظریه های ارائه شده در دهه های اخیر مبنی 
بر توجه به نهاده��ای خصوصی را رها کردند. دولت 
دوازدهم که سوار بر اسب رسیدگی به نهادهای مدنی 
و توزی��ع قدرت میان دول��ت و نهادهای کارفرمایی، 
کارگ��ری و حتی نهادهای مدنی فعال در حوزه های 
فرهنگ و جامعه به پیروزی رسید در یک چشم برهم 
زدن، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن را نادیده گرفت. 
برگشت به سیاست های دولت گرایانه در سال 1397 
با رجوع به نهادهای نظارتی دراختیار قوای سه گانه 
و س��ایر نهادها شدت پیدا کرد و همه بحث هایی که 
درباره احترام به بخش خصوصی وجود داشت ناگهان 
غیب شد و از برابر دیدگان مردم دور نگه داشته شد. 
نهادهای قدرت، ش��خصیت ها و اح��زاب قدرتمند و 
دارای نف��وذ در ایران پس از آنکه نرخ ارزهای معتبر 
طغیان کردند و از فرمان خارج شدند به جای اینکه از 
شهروندان کمک بخواهند و فعاالن بخش خصوصی 
برای مهار نرخ ارز و مهار آس��یب های حاصل از آن را 
مش��ارکت دهد و بنگاه ها را شریک خود سازد همه 
آنها را که جلوه های ذهن و عمل خصوصی به حساب 
می آیند را کنار گذاشت. دولت آقای روحانی که گمان 
می رفت در روزهای سخت از شهروندان کمک بگیرد 
و حرف های آنها را بشنود و بر اساس خواست و اراده 
مردم عمل کند اما ناگهان خط عوض کرد و رفتاری 
سرد با مردم را به نمایش گذاشت. در سال 1397 در 
هیچ عرصه ای از هیچ نهاد مدنی در حوزه های اقتصاد، 
صنعت، بازرگانی، محیط زیست، بانکداری، حمل ونقل 
و... نظرخواهی نشد. دولت دوازدهم همین که فضای 
کار را نامساعد دید به عقب برگشت و تئوری دانای 
کل را در صدر کارها قرار داد. براس��اس تئوری دانای 
کل، دولت به مثابه یک نهاد دارای قدرت برتر در هر 
عرصه اندیشه و عمل است و خرد و عقل این نهاد از 
مجموعه خرد و عقل نهادهای مدنی شامل با بنگاه ها، 
احزاب، تشکل های غیردولتی و خانوارها بیشتر است. 
در پاییز امسال بود که سرانجام مسعود نیلی مشاور 
ارش��د اقتصادی رئیس جمه��ور و همچنین عباس 
آخوندی وزیر راه و شهرس��ازی دولت های یازدهم و 
دوازده��م به مثابه دو نفر اصل��ی جریان اقتصاد آزاد 
با اس��تعفا از دولت آخرین روزنه های امید به اقتصاد 

آزاد را بستند. 

 شلیک توپ به زمین خصوصی ها 
در شرایطی که مسأله نرخ ارز و مدیریت ارزی و 
سیاس��ت های اتخاذ شده برای بازار ارز با نابسامانی 
مواجه ش��د و قیمت های نسبی کاالها و خدمات با 
نرخ ارز سازگار و نرخ تورم به سرعت باد از مرزهای 
خطرناک عبورکرد شاهد بازگشت نظریه دسیسه به 
سطح دولت بودیم. در حالی که آقای روحانی  با نگاه 
انتق��ادی از دولت های قبل از خود به این حرف ها و 
رفتارها اعتراض داش��ت، اما به محض اینکه دولت 
فعلی با تنگنا مواجه شد به نظریه دسیسه برگشت. 
ارکان اقتص��ادی دولت ش��امل ریاس��ت کل بانک 
مرکزی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه بودجه 
به عنوان یاران و حلقه اول همکاران رئیس جمهور 
هر کدام با زبانی و الفاظ و عبارات گوناگون موضوع 
افزایش نرخ ارز را به خارجی ها و ش��اید هم به رقبا 
نس��بت دادند. رئیس دولت دوازدهم با صراحت از 
جن��گ روانی حرف زد و البت��ه تا همین جا پیش 
رفت و نخواست که آنچه در ذهن دارد را برای مردم 
بازگو کند. وزیر اقتصاد قبلی که از س��وی مجلس 
برکنار شد نیز برخالف آنچه که باید به جای طرح 
مباحث اندیشه ای در اقتصاد، به توجیه پرداخت. به 
نظر می رسد کانون مرکزی اندیشه دولت دوازدهم 
و ذات اندیشه پشت پرده و هدایت کننده آن با این 
نظریه س��ازگارند و با سخت تر شدن شرایط به آن 
برگش��ته اند. در ماه های اخیر موضوع برگش��ت ارز 
صادراتی از سوی برخی نظریه پردازان دولت به یک 
مس��اله ملی و میهنی گره زده شده است و اعضای 
دول��ت می خواهن��د این گونه القا کنن��د که برخی 
صادرکنندگان به ایران توجه ندارند. این داس��تان 
به ش��کل بدی هدایت مي ش��ود و برخ��ی افراد از 
جمل��ه رئیس تازه بانک مرک��زی با بیان این اینکه 
صادرکنن��دگان 20 میلیارد دالر از ارز صادر ش��ده 
را برنگردانده اند ذهن شهروندان را نسبت به بخش 

خصوصی مشوش کرد. 

 کم حرف زدن با مردم
در حالی که اقتصاد سیاسی ایران در سال 1397 
یکی از پرالتهاب ترین دوره های خود در تاریخ معاصر 
را س��پری مي کند و در همین چندماه تازه سپری 
شده بنگاه ها و مردم با دشواری های فوق العاده مواجه 
شده اند ضرورت توضیح دادن مسایل با مردم بیشتر 
احساس مي شود. از سوی دیگر نیک می دانیم یکی 
از جلوه های اندیش��ه  عالقمندان به تمرکزگرایی و 
دولت س��االری این است که نباید مردم را به هراس 
افکند و بهترین ابزار نیز برای اینکه مردم در هراس 
نیفتند این اس��ت که اطالعات اندکی به مردم داده 
شود. در اندیشه های تمرکزگرا شهروندان نامحرم اند 
و نباید در جریان تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها 
باشند. اعضای دولت دوازدهم در هفته ها و ماه های  

پ��س از توفان ارزی و پس از بازگش��ت کامل رژیم 
تحریم ها از سوی ترامپ هرگز با مردم به طور کامل 
و آش��کار صحبت نکرده اند و ش��هروندان ایرانی از 
اخبار رس��می چیز زیادی از شرایط را نمی دانند و 
به همین دلیل ابعاد ترس آنها بزرگ تر و ناشناخته تر 
است. نظریه ای که می گوید دولت عقل کل است و 
دولت قیم مردم است نمودهایش در چنین مقاطعی 
آشکار مي شود. دولت دوازدهم در 1397 نشان داد 
هسته سخت مقاومت در برابر عبور و عدول از نظریه 
دولت قیم و دولت همه کاره را کماکان حفظ کرده 
و حاضر نیس��ت از این مسأله به سادگی عبور کند. 
دول��ت دوازدهم حتی همانند دول��ت یازدهم فاقد 
س��خنگو است و به نظر می رس��د با کاهش قدرت 
معاون اول و رفتن مسعود نیلی از دولت و جایگزین 
شدن برخی از مدیران تازه در محل های فرماندهی 
و سخت تر شدن شرایط دیگر با شهروندان صحبت 
زیادی نمي ش��ود. این عالمت خوب��ی برای اقتصاد 
ایران نیس��ت و باید راه های ت��ازه گفت وگو با مردم 

باز شود. 

 خرید و فروش سکه و داستان اعدام
بان��ک مرکزی ایران بر اس��اس برخی رفتارهای 
اقتصاد کالن و به هم  پیوس��تگی بازارهای گوناگون 
از زمستان پارسال تصمیم گرفت با رونق بخشی به 
بازار س��که راه ورود نقدینگی به بازار ارز را مسدود 
کند. بانک مرکزی به همین دلیل فروش س��که با 
نرخ های دستوری و نزدیک به بازار را به روش های 
گوناگون اجرایی کرد. در حالی که انتظار نمی رفت 
نرخ سکه روندی فزاینده و جهش وار را تجربه کند 
اما بازار سکه از بازار ارز تبعیت کرد و قیمت هر سکه 
رایج در بازار در از سال به 5میلیون تومان رسید. در 
این ش��رایط بود که ابتدا معاون اول رئیس جمهور 
خبر داد که ی��ک گروه کوچک در ایران 50 درصد 
تقاضا در بازار سکه را به خود اختصاص داده اند و به 
این ترتیب افش��اگری کرد. پس از او بود که رئیس 
سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد نیروهای این 
س��ازمان به بازار س��که وارد خواهند شد. وی نیز از 
اینکه 50 نف��ر از خریداران نزدی��ک به 50 درصد 
س��که ها را خریداری کرده اند انتقاد کرد و خواستار 
ش��فافیت ش��د. معنای حرف معاون اول و رئیس 
سازمان بازرسی این است که نباید افرادی بیش از 
اندازه الزم سکه خریداری کنند؟ آیا اگر افرادی دارای 
ثروت و درآمد کافی باشند و بخواهند از این منابع 
خود برای دادوستد سکه استفاده کنند و کار خالف 
قانون هم انجام نداده اند، مرتکب جرمی شده اند؟ آیا 
در قانون پیش بینی شده است که افراد نباید از خرید 
سکه به طور قانونی سود باالیی نصیب شان شود؟ به 
نظر می رسد وقتی ارکان حکومت به موضوع مهمی 
مثل افزایش نرخ س��که و ارز می رسند و نمی توانند 
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به لحاظ اقتص��ادی برای آن اس��تدالل بیاورند به 
داس��تان حمله به س��رمایه داران که یک داس��تان 
قدیم��ی اس��ت مراجعه می کنند. این اندیش��ه که 
نباید افرادی باشندکه بیش از اندازه ای که در ذهن 
مدیران است سکه خریداری کنند همان اندیشه ای 
است که در اوایل انقالب راه را برای مصادره بنگاه ها 
هموار کرد. اندیشه ستیز با درآمدهای باال و صاحبان 
ث��روت و دارایی هنوز در میان دولتی ها وجود دارد. 
اگر خریداران برخالف قانون عمل کرده اند و مالیات 
بر سود خود را مطابق با قانون مالیات ها نمی دهند 
می توان آنها را متخلف دانس��ت و به نسبت تخلفی 
که کرده اند بر آنها جریمه بس��ت، اما نفس ستیز با 
سرمایه داران بزرگ آن هم در شرایط فعلی عجیب 
اس��ت. اع��دام دو نف��ر از خریدارن س��که که همه 
الزام های قانونی از جمله برگ��زاری دادگاه علنی و 
سایر الزام ها را طی کرده بود در سال 1397 به نوعی 
سردرگمی دامان زد که آیا خرید سکه بیش از یک 
اندازه معین را باید دیگر کنار گذاشت؟ اگر قرار است 
افرادی نتوانند در یک دادوستد و فرآیند یک ساله 
یا چند ماه از دادوس��تد سکه سود های بزرگ ببرند 
آیا با دعوت از س��رمایه گذاران خارجی که به ایران 
بیایند و سرمایه گذاری کنند تناقض ندارد؟ سودی 
که خریداران عمده سکه در یک دوره از زمان بردند  
کمی بیشتر از 100 هزار دالر بود  و آیا اگر کسی از 
خارج بیاید و این میزان سود به دست آورد او را نیز 

در کانون توجه قرار خواهیم داد؟ 

 میخکوب دالر و رانت
از همان روزی که بانک مرکزی به تبعیت از دولت 
و کابین��ه اعالم کرد نرخ ه��ر دالر آمریکا در اندازه 
4200 تومان میخکوب خواهد ش��د اقتصاددانان و 
فع��االن اقتصادی آگاه و هوش��یار و غیررانت جو به 
دولت هش��دار دادند این نرخ دس��توری سرچشمه 
رانت و فس��اد خواهد ش��د و به زیان ایران و مردم 
اس��ت و نباید منابع ارزی کمیاب را به ثمن بخس 
حراج کرد. حراج ارزهای معتبر با نرخ دولت ساخته 
در ماه های پس از 20 فروردین ادامه داشت و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه نیز با افتخار اعالم کرده است 
به همه متقاضیان دالر 4200 تومانی می دهیم. در 
حالی ک��ه قیمت هر دالر در ب��ازار آزاد حدود 6 تا 
18هزار تومان در نوس��ان بود ایجاد رانت و فسادی 
معادل 13 هزار تومان در هر دالر چه معنایی دارد؟ 
اگر حتی 10 میلیارد دالر به متقاضیان ارز با قیمت 
4200 تومان داده شود معنایش ایجاد رانت هزارها 
میلیارد تومانی در یک دوره کوتاه مدت اس��ت. این 
رفتار نهاد دولت و نهاد ریاس��ت جمهوری معنایش 
این اس��ت که کس��انی همه کار خود را بر دریافت 
دالر 4200 تومانی متمرکز کنند. آیا این سرگیجه 
اقتصاد در نظر و در عمل نیست. آیا دولتی که بیش 

از 5 س��ال است خود را در صف اول مبارزه با فساد 
معرفی مي کند نمی داند که با دست خود و در برابر 
دی��دگان میلیون ها ایران��ی و خارجی عالقمند به 
اقتصاد سیاسی ایران به رانت و فساد دامن می زند. 
مگر این جز سرگیجه گرفتن اقتصاد ایران در حرف 
و عمل است که دولتی از یک طرف شعار مبارزه با 
فس��اد می دهد و از طرف دیگر خود به سرچش��مه 

رانت و فساد تبدیل شده است.
 

 سلب مالکیت
دول��ت دوازدهم نی��ز در بهار 1397 نش��ان داد 
اندیشه ای متفاوت از اندیشه دولت های قبلی ندارد 
و فقط در حرف بوده اس��ت که برخی مسائل را به 
جامعه القا می کرد. یکی از نش��انه های گیج شدن 
اقتصاد درس��ال 1397  که دول��ت آن را کلید زده 
و پیش  برد تعیین قیمت دستوری برای ارز و انواع 
کاالست. دولت همه دارندگان دالر را  موظف کرده 
اس��ت دالر دراختیار خ��ود را باید با قیمت تعیین 
ش��ده از طرف دولت که در بهار و تابس��تان همان 
دالر 4200 تومانی و بعد دالر 8000 تومانی بود را 
باید به بانک ها بفروشند و اگر خالف این کار انجام 
دهند و ارز دراختیار خود را به بانک ها ندهند تخلف 
و حتی مجرم هستند. این یک سلب مالکیت است و 
کسی نمي تواند به صرف اینکه یک نهاد دولتی است 
اقدام به سلب مالکیت افراد کند. وقتی نرخ هر دالر 
آمریکا 4200 تومان تعیین مي شود و در همان حال 
قیمت آن در بازار آزاد س��ه برابر این رقم  است این 
یک اجحاف به حس��اب می آید و معنایش در عمل 

جریمه صاحبان ارز است.
 این س��لب حق مالکیت در شدیدترین وجه است 
و حاصل یک برداش��ت اشتباه دولت ساالرانه از مسائل 
ارز و نرخ آن به حساب می آید. آیا دولت حق دارد و به 
این دلیل که نیاز به ارز حاصل از صادرات دارد برای آن 
قیمتی بگذارد؟ آیا در وضعیتی که سرکوب قیمت کاالها 
را می توان سلب مالکیت تلقی کرد و دولت می خواهد 
برای همه کاالها قیمت بگذارد تا خود را از زیر فشار رها 

کند نباید به پیامدهای دشوار آن اندیشید؟ 

 سرگیجه تحریم
روز 18 اردیبهش��ت ماه بود ک��ه دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد کشورش از مصالحه 
برجام خارج مي ش��ود این کار او بازتاب گسترده ای 
در داخ��ل داش��ت. نگاه دول��ت اما به ای��ن رخداد 
بزرگ چه بوده اس��ت؟ چرا دولت برای این رخداد 
بزرگ چاره ای از پیش  اندیش��یده نداشت و ندارد؟ 
خروج ش��رکت های بزرگ از ایران مصیبت بار است 
و نیامدن س��رمایه گذاران ت��ازه روزگار را تیره و تار 
خواهد کرد. دولت و س��ایر نهادهای اداره کننده از 
ای��ن رفتار حیران مانده ان��د و البته در اینجا نیز رد 

پای اندیش��ه تمرکزگرا را می بینیم. ذات اندیش��ه 
تمرکزگرا این اس��ت که قدرت موجود سایر نهادها 
به ویژه نهادهای مدنی را نادیده می گیرد و از نیروی 
آنها اس��تفاده نمي کند. تجربه چند ماه تازه سپری 
ش��ده نش��ان می دهد دولت برای مقابل��ه با وضع 
موج��ود و پیامدهای احتمالی تحری��م با نهادهای 
مدنی همکاری نکرده است و اصوال اخبار مرتبط با 
تحریم ها و چانه زنی های پشت پرده را به اطالع افکار 
عمومی و ذینفعان نمی رساند. عدول از اندیشه ای که 
اعالم می کرد می خواهد مش��ارکت مردم را در برابر 
رخدادها به عنوان یک متغیر نیروساز به کار گیرد 
در این عرصه به خوبی دیده مي شود. تاریک ماندن 
صحنه بازی تحریم های غرب علیه ایران و ش��رایط 
تازه ای که قرار اس��ت رخ دهد به معنای این است 
که شهروندان در شرایط ناشناس قرار گیرند و حق 
نداشته باشند که پیش از وقوع رخدادها دست کم از 
مسیر تحوالت احتمالی خبردار شوند. ناتوانی دولت 
در حفظ و نگهداشت شرکت های خارجی از جایی 
سرچش��مه می گیرد که طرف حس��اب بیشتر آنها 
در ایران بنگاه های دولتی بوده و هس��تند و بخش 
خصوصی در این مس��یر قرار نگرفته اند. با توجه به 
اینکه بیشترین آسیب تحریم های احتمالی به بخش 
خصوصی وارد مي شود و بنگاه ها به مثابه یک نهاد 
خصوصی به محاق می رود روندها حکایت از برگشت 
اقتدارگرایی دولتی به مسائل گوناگون است. به نظر 
می رسد پیش از آنکه ابعاد فاجعه تحریم ها بزرگ تر 
شوند دولت و سازمان ها و دستگاه های وابسته باید 
اطالعات الزم و کاف��ی دراختیار همه قرار دهند و 
حتی اگر الزم باشد طرح های تازه ای که به کاهش 

روندهای تحریم مربوط مي شود را تدوین کنند.

 آینده ناروشن فصل سرد  
آیا قرار است سرگیجه در نظر و در عمل در حوزه 
اقتصاد که گوشه هایی از آن تشریح شد در فصل سرد 
درراه  ادامه یابد؟ تا جایی که چشم می بیند و گوش 
می شنود دولت دوازدهم با توجه به مجموعه شرایط 
و با توجه به گرفتاری ذهنی درون دولت و فشارهای 
منتقدان سیاسی و فش��ارهای خارجی فصل سرد 
خوبی نخواهیم داشت. بسیاری از صنعتگران ایرانی 
با نهایت دلس��وزی برای کش��ور و با توجه به اینکه 
نباید چرخ های تولید و صنعت از حرکت بازایستند 
نیروی فوق العاده ای برای روشن نگهداشتن اقتصاد 
گذاشته و می گذارند. صنعتگران اما در برابر بی ثباتی 
سیاست های ارزی، تجاری، پولی و بانکی و صنعتی 
و نرخ ت��ورم فزاینده چندان نیرومن��د نمانده اند و 
حفظ وضع موجود و از پا درنیامدن را در ستور کار 
ق��رار داده اند. اما باید اعت��راف کرد در صورت تداوم 
وضع موجود رفتارهای دولت در اقتصادسرگیجگی 

بیشتری به بار می آورد.

سرمقاله
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پاییز 1397 بدون تردید در تاریخ اقتصاد ایران و در ذهن تاریخی 
ایرانیان با انبوهی از رخدادهای شگفت انگیز ثبت خواهد شد. در فاصله 
اول مهرماه 1397 از رخدادهای شگفت انگیز ثبت خواهد شد. در فاصله 
اول مهرماه 1397 تا نیمه اول آذرماه که این مطلب نوشته مي شود 
ده ها اتفاق عجیب در اقتصاد سیاسی ایران رخ داد که یادآوری همه 
آنها و کالبدشکافی پیش و پس از هر اتفاق در این صفحه ها سخت 
و دشوار و تا اندازه ای ناممکن است. چه کسی مي توانست پیش بینی 
کند در پاییز 1397 ناگهان مسعود نیلی و عباس آخوندی از مدیران 
ارش��د گروه اقتصادی دولت که در طیف اقتصاددانان آزادیخواه قرار 

دارند از دولت دوازدهم بیرون آیند و یا بیرون گذاشته شوند. آیا هرگز 
در ذه��ن فردی از اف��راد جامعه یا حزبی از احزاب جامعه ایرانی بود 
که در یک ش��رایط عجیب دو نهاد تازه برای قانونگذاری اقتصادی و 
نظارت بر قانونگذاری یکی درباالترین سطح شامل روسای سه قوه و 
یکی در سطح اعضای مجمع تشخیص مصلحت تاسیس شوند؟ باور 
این نکته که قیمت هر بشکه نفت در بازارهای جهانی از حدود 80 
دالر در هر بشکه به زیر 50 دالر برسد و احتمال کاهش قیمت حتی 
به 30 دالر نیز داده شود؟ نوسان قیمت نفت در بازارهای جهانی از 
احتمال رسیدن هر بشکه نفت به 100 دالر تا رسیدن به 30 دالر یک 
رخداد شگفت انگیز است که بخشی از دلیل آن سیاست خارجی ایران 
است. در پاییز امسال موضوع FATF در ایران غوغایی به پا کرد که 
هنوز ادامه دارد و در همین یک فصل شاهد فراز و فرود حیرت انگیز 
قیمت هر دالر آمریکا در بازار ایران بودیم. گزارش حاضر بخش��ی از 

رخدادهای پاییز امسال را برای خوانندگان ارجمند تصویر مي کند:

97
یز 

پای

فصل غم انگیز اقتصاد ایران
شیما ستوده

عضو هیأت تحریریه
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 کابینه ای نو؟

نمایندگان عضو مجلس قانونگذاری ایران در حال حاضر از 2 جناح 
نامدار سیاسی ایران با برخی اختالف های اساسی در پاییز امسال و در 
ادامه رفتار خود در سال 1397 دولت را زیر فشار قرار دادند که باید 
یا وزیران تازه ای منصوب کند یا اینکه شاهد استیضاح های پی درپی 
باشد. این تهدیدهای مجلس به ویژه از سوی جناح سیاسی مخالف 
دولت کارس��از بود و دولت را در ش��رایط دفاعی قرار داد. بیشترین 
فش��ار برای تغییر به وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و وزارت راه و شهرس��ازی برمی گش��ت. البته فشارهایی برای تغییر 
محمدباق��ر نوبخت رئیس س��ازمان برنامه و بودجه نیز بود. حس��ن 
روحانی رئیس جمهور سیاسی ایران که دارای سابقه طوالنی در فراز 
و فرودهای سیاست داخلی بوده و است یک روش بدیع را در دستور 
کار قرار داد. مخالفت زیر پوستی با برخی تصمیم های وزارتخانه های 
م��ورد تهدید با هدف مس��تأصل کردن وزی��ر مربوطه که خودش از 
دولت ب��رود. این روش درباره عباس آخون��دی، اقتصاددان طرفدار 
اقتصاد آزاد رخ داد.روحانی در جمع های کوچک و بزرگ از آخوندی 
انتقاد می کرد و راه را برای اس��تیضاح وی در مجلس باز می گذاشت 
و فشارها افزایش می یافت. این روش جواب داد و آخوندی جایش را 
به یک مدیر اقتصادی بی نام و نشان داده است. از طرف دیگر و پس 
از برکناری مس��عود کرباسیان از وزارت اقتصاد و گماردن سرپرست 
به مدت چند ماه، سرانجام حسن روحانی با یک طعنه شدید و اینکه 
استخاره ها می ش��د و کسانی به دولت نمی آمدند، فرهاد دژپسند به 
وزارت اقتصاد رسید. برای محمد شریعتمداری وزیر باسابقه صنعت، 
مع��دن وتجارت اما ترفندی دیگر اندیش��یده ش��د و او نیز همراه با 
روحانی گونه ای نقش بازی کردند که وی با شتاب از یک وزارتخانه 
ب��ه ی��ک وزارتخانه دیگر رفت. حاال دول��ت در پاییز 1397 وضعیت 
خاصی از نظر اقتصادی دارد. سه نفری که شامل محمدباقر نوبخت، 
فرهاد دژپسند و عبدالناصر همتی اند و تیم اقتصادی دولت را تشکیل 
می دهند آیا می توانند اندیشه اقتصادی خاصی را برای دولت یازدهم و 
آینده اقتصاد ایران فراهم کنند؟ ناظران آگاه می گویند این 3 فرمانده 
اقتصادی شأن نظریه پردازی ندارند و در بهترین حالت اقتصاد ایران 

را به شکل فعلی اداره خواهند کرد؟

 معمای دالر

در حالی که دونالد ترامپ درهمان روزهای پیکار برای ورود به کاخ سفید بارها 
اعالم کرده بود به محض اینکه رئیس جمهورشود از توافق هسته ای ایران کنار 
می رود و احتمال اینکه برای ایران تحریم های تازه منعقد کند راهی بازخواهد 
داش��ت اما دولت ایران نتوانست مهیای کار باشد وخود را برای روزهای سخت 
آماده کند. از اواخر زمس��تان پارس��ال اما نرخ تبدیل دالر به ریال ایران ناآرامی 
را در دستور کار قرار داد و به سوی باال رفت. دولت آقای روحانی در مواجهه با 
این شرایط اما همان اشتباه احمدی نژاد را تکرار و سیاست ارزی بر پایه سرکوب 
نرخ را اجرایی کرد. این سیاست ناکارآمد ارزی اما در وضعی که ایران داشت و 
درآمدهای ارزی نیز چشم انداز مناسبی را نشان نمی داد در فروردین ماه 1397 
به اوج رس��ید. در همه ماه های بهار و تابستان نرخ دالر روندی فزاینده به ریال 
را تجربه کرد. در روزهایی از پاییز 1397 نرخ هر دالر آمریکا در بازار آزاد ایران 
به نزدیکی 20 هزار تومان رس��ید اما در نیمه اول آذرماه مطابق با گزارش های 

ارائه شده از سوی برخی خبرگزاری ها به حدود 10 هزار تومان رسیده است.
کاهش نرخ قیمت دالر در بازار آزاد ارز ایران در حالی رخ می دهد که قیمت 
نفت خام در بازارهای جهانی نیز  در چند هفته گذشته قیمت نفت 30 درصد 

ارزش خود را ازدست داده است.
بطوریکه قیمت هر بشکه نفت  آمریکا در حال حاضر 51 دالر در هر بشکه معامله 
مي ش��ود، درحالی که اوایل اکتبر در اوج خود و قیمت 76 دالر در هر بش��که قرار 
داشت و درعین حال، نفت خام برنت از 86 دالر به 60 دالر سقوط کرده است. این 
همسازی و حرکت در یک مسیر کاهنده  قیمت دالر در بازار ایران و قیمت نفت 
در بازارهای جهانی در حالی رخ می دهد که به لحاظ روانی و به لحاظ آثار کاهش 
درآمد واقعی ایران از صادرات حاصل از قیمت نفت در بازارهای جهانی که هنوز با 
فاصله بعید بیشترین حجم درآمدهای ارزی را به خود اختصاص می دهد گیج کننده 
است. به این معنی که بازار ارز ایران به طور طبیعی وقتی قیمت نفت در بازارهای 
جهان��ی روند کاهنده دارد به دلیل افزایش احتمال کاهش عرضه ارزهای معتبر 
ازجمله دالر در بازار باید به سمت باال برود درحالی که می بینیم قیمت دالر در بازار 
ایران در حال س��قوط است. این رخداد در حالی در برابر دیدگان عالقه مندان به 
اقتصاد سیاسی قرار دارد که در اوایل امسال قیمت نفت در بازارهای جهانی روندی 

فزاینده را تجربه می کرد و هم زمان نیز دالر در بازار ایران روندی فزاینده داشت.
در نخس��تین ماه سال ارسال 1397 هنوز تهدید ترامپ برای بیرون رفتن از 
برجام اجرایی نش��ده بود و بانک مرکزی ایران و س��ایر بانک ها نیز وارد مرحله 
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جدی تحریم نش��ده بودند و دالر اسکناس نیز از چهارگوشه ایران به بازار ایران 
می رسد اما درهمان حال قیمت دالر در بازار ارز ایران نیز روندی فزاینده داشت. 
این یک معما است که باید از زاویه های گوناگون و از سوی تحلیل گران  اقتصاد 
سیاسی در کانون توجه قرار گیرد. برخی حدس ها را بر پایه قانون طالیی اقتصاد 
می توان زد. نخس��تین گمانه زنی این اس��ت که بانک مرکزی و دولت از انبار و 
انباشت  ارزی خود که تاکنون درباره آن حرف آشکاری زده نشده است استفاده 
کرده و دالر نقد وارد بازار خرده فروشی کرده اند. در این صورت می توان گفت با 
توجه به اینکه تقاضای خرده فروشی دالر نقد  سرکوب و تقریباً نابودشده است 

کاهش قیمت دالر در بازار آزاد ارز محتمل است.
با استناد به قانون طالیی عرضه و تقاضا و قیمت که می گوید عقب ماندن  
رشد تقاضا نسبت به رشد عرضه یا حتی تثبیت رشد عرضه می توان  گمانه زنی 
دیگری  در بازار ارز و آن سرکوب تقاضا با روش های گوناگون ازجمله کاهش 
ثبت س��فارش کاال یا تأخیر در واردات انواع کاالها برای تولید به دلیل بیم 
واحدهای تولیدی به دلیل رکود گسترده کاال در بخش فروش در داخل است. 
اگر بخش نخست درست باشد و حاال اگر بدبینانه به داستان و معمای ارز نگاه 
کنیم سناریو این است که جهش کوتاه مدت نرخ تبدیل دالر به پول ایران تا 
رس��یدن هر دالر به 18 – 19هزارتومان در بهار و تابستان امسال با آگاهی 
بانک مرکزی و دولت بوده است تا وقتی دالر به 11تا 12هزار تومان رسید 
از پیروزی سخن بگویند و ادعا شود توانستیم مانع جهش دالر و تثبیت آن 
در سطح مثاًل هر دالر بیست هزار تومان شویم. این یک رفتار زیرکانه است 
که به چشم مردم خاک بپاشیم و افزایش قیمت دالر از میانگین 4هزارتومان 
به میانگین 12هزارتومان را که رشد سرسام آوری است را کم اهمیت نشان 
دهیم. یک نگاه بدبینانه دیگر این است که حاال دولت و بانک مرکزی باعرضه 
ارز و دالر نقد و کاهنده کردن روند نرخ دالر با س��رکوب تقاضا می خواهند 
دالرهای خانگی را به بازار بکشاند و راه را برای کاهش قیمت ها هموار کند. 
به هرحال  باید سناریوهای گوناگون بازار ارز را در کانون توجه قرار دهیم و  
رمز و رازهای بیش��تری در برابر دیدگانمان قرار گیرد و تا جایی که ممکن 

است  از آن رمزگشایی شود.

 داستان اروپا

در روزای نخست فصل پاییز بود که محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با خرسندی 
از تالش اروپا برای بی اثر کردن تحریم آمریکا به ویژه درباره فروش نفت و دراختیار گرفتن 
قیمت آن صحبت کرد و گفت با 7 بانک مرکزی در این باره صحبت شده است. این حرف 

تازه وزیر امور خارجه به همراه خوش بینی هایی که از طرف سفیر ایران در انگلستان یا 
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه بیان مي شود اما در اجرا خبری نیست. منتقدان دولت 
روحانی باور دارند که اروپا فاقد توانایی کافی برای بی اثر کردن تحریم های آمریکایی است 
و نمی توان کاری کند. درحالی که خانم موگرینی تالش می کرد راهی برای متقاعد کردن 
رهبران اروپایی باز کند تا آنها نیز بتوانند شرکت های متبوعه خود را برای ماندن در بازار 
ایران متقاعد کنند اما وقتی دور دوم تحریم ها شروع شد هیچ شرکت بزرگی از اروپایی ها 
در ایران نماند و همه رفتند. پس از آن بود که تاسیس یک نهاد تازه برای ادامه همکاری 
با ایران در دستور کار قرار گرفت و در ذهن ها چنین نقش بست که اروپا به محلی برای 
خرید نفت و فروش کاال به ایران تبدیل مي شود. این موضوع در پاییز امسال بسیار داغ 
بود ولی کشورهای دانمارک و لوکزامبورگ و اتریش که قرار بود میزبانی نهاد مبادالت 
مالی ایران و اروپا را قبول کند از این کار امتناع کرد.پیتر گوشلباوئر، سخنگوی وزارت 
خارجه اتریش با اعالم این مطلب تاکید کرد که اتریش به دلیل شک و تردیدهای متعدد 
درباره این کانال مالی، میزبانی آن را نمی پذیرد.وی گفت: »ما با مطالعات مفصل به این 
نتیجه رسیده ایم که قصد نداریم میانجی مبادالت میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا باشیم.« این مقام وزارت خارجه اتریش همچنین گفت که درباره کارآیی کانال مالی 
»شک و تردیدهایی وجود دارد و اتریش نمي تواند خطر نمایندگی آن را بپذیرد.« اتریش 
میزبان آخرین دور مذاکرات هسته ای میان ایران و گروه 1+5 بود. امضای برجام هم در 
وین پایتخت اتریش در س��ال 2015 انجام ش��د. دو نهاد بین المللی مهم چون سازمان 
کش��ورهای صادر کننده نفت، اوپک و آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین قرار دارند.

توافق برسر ایجاد یک کانال ویژه برای تسهیل مبادالت مالی بین تهران و اتحادیه اروپا 
و دور زدن تحریم های آمریکا در سپتامبر گذشته میان مقامات ایران و نمایندگان سه 
کشور اروپایی امضاکننده برجام، بریتانیا و آلمان و فرانسه، به دست آمد. دو کشور دیگر 
امضاکننده برجام، چین و روسیه نیز از ایجاد این کانال مالی حمایت کرده اند.با آغاز مرحله 
دوم تحریم های آمریکا علیه تهران اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان و بریتانیا با صدور یک بیانیه 
مشترک از بازگشت تحریم ها »عمیقا« ابراز تاسف کردند.آخرین اخبار این بود که فرانسه 
یا آلمان برای میزبانی از نهاد مبادالت مالی ایران و اروپا آماده مي شوند اما تا نیمه اول 
آذرماه این اتفاق نیفتاده است. برخی باور دارند که اروپا سعی و تالش بیهوده ای مي کند 

والبته برخی دیگر می گویند این قاره اگر متحد شود چندان بی دست وپا هم نیست.

 نفت شگفت انگیز

در حالی که ایران تصور می کرد اعمال محدودیت برای صادرات نفت ایران ممکن 
اس��ت قیمت هر بش��که نفت را به مرز 100 دالر برساند اما در پاییز امسال شاهد 
سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی بودیم. دونالد ترامپ با هر ترفندی بود توانست 
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عربستان را متقاعد کند تولید نفت خود را افزایش دهد و روسیه نیز برای اینکه بازار 
از دست رفته ایران یکسره دراختیار عربستان قرار نگیرد تولیدش را اضافه کرد و 

حتی عراق نیز در این مسابقه شرکت کرد.
در آستانه اجرایی شدن تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران اما آخرین آمارها و 
گزارش ها حکایت از کاهش صادرات نفت ایران دارد، ولی این کاهش نه تنها هدف 
واش��نگتن برای به صفر رس��انیدن صادرات نفت ایران را تأمین نکرده است، بلکه 
بسیاری از برآوردها، صادرات نفت ایران در کوتاه مدت )ماه های آینده( را بیشتر از 
یک میلیون بشکه در روز برآورد کرده اند. این در حالی است که بسیاری صادرات 
نفت خام ایران در ماه اکتبر را در محدوده 8‚1 میلیون بشکه در روز برآورد کرده اند. 
ایران همچنین تالشی همه جانبه و پیگیر را برای مقابله با تصمیم تحریمی واشنگتن  
و دور زدن تحریم های نفتی آمریکا آغاز کرده است. اجرایی شدن بورس انرژی در روز 
دوشنبه و فروش 280هزار بشکه نفت خام در بورس از جمله تالش های ایران برای 
دور زدن تحریم های آمریکاست. ذخیره سازی میلیون ها بشکه نفت خام در سواحل 
ایران و چین و خاموش کردن س��یگنال »ای آی اس« برای ممانعت از رهگیری 
نفتکش های ایرانی توسط ماهواره ها، از جمله دیگر تالش های ایران برای دور زدن 
تحریم های نفتی آمریکاست. در همین حال خریداران سنتی نفت خام ایران یا مانند 
چین به واردات نفت از ایران ادامه می دهند و یا مانند هند و ترکیه تحریم های نفتی 
آمریکا را نپذیرفته اند و در حال مذاکره برای کسب معافیت های گسترده هستند. 
کشورهای ژاپن و کره جنوبی نیز به عنوان خریدارن سنتی نفت ایران و متحدان 
تراز اول آمریکا در خاور دور  ش��دیداً خواستار معافیت از تحریم های نفتی آمریکا 
 علیه ایران شده اند. شرکت ارتباطات ماهواره ای کپلر میزان صادرات نفت ایران در

24 روز نخست اکتبر را 85‚1 میلیون بشکه در روز برآورد کرده است. یک منبع 
صنعتی که صادرات نفت جهان را رهگیری مي کند، نیز حجم مشابه 8‚1 میلیون 
بشکه در روز در نیمه اول اکتبر را برآورد کرده است. بنا بر آمار »رفینیتیو آیکان« 
که تردد نفتکش ها را رصد مي کند، ایران در سه هفته اول اکتبر 55‚1 میلیون بشکه 
در روز نفت صادر کرده اس��ت.  در همین حال، بر اس��اس برخی از منابع صنعتی، 
نفتکش های ایرانی بازی موش و گربه را با خاموش کردن سیگنال »ای آی اس« آغاز 
کرده اند و این موضوع، رد یابی نفتکش های ایرانی از طریق ماهواره را دشوار کرده 
است. نفتکش های حامل نفت ایران گاهی سیگنال »ای آی اس« خود را خاموش 
می کنند و آن را زمانی روشن می کنند که در مرحله دیگری از سفرشان هستند.

این موضوع، تعیین زمان دقیق یا حتی ساعت دقیقی که نفتکش محموله نفت را 
بارگیری کرده است را برای شرکت های خدمات ماهواره ای که کشتی های نفتکش را 
رهگیری می کنند، دشوار مي کند. بدین ترتیب رهگیری صادرات نفت ایران با غیرفعال 
شدن سیستم های ردگیری نفتکش ها دشوارتر شده و به ابهامات افزوده است. در 
همین حال چشم انداز ذخیره سازی ده ها میلیون بشکه نفت از سوی ایران در سواحل 
چین و ایران، برآورد آمارها را دشوارتر کرده است. در چهارچوب خریداران سنتی 
نفت ایران، چین اعالم کرده است که  واردات نفت از ایران را  پس از اجرایی شدن 
تحریم های آمریکا ادامه می دهد. هند هر چند واردات نفت را کاهش داده اس��ت، 
ولی از خرید نفت ایران در ماه نوامبر خبر داده است. کشورهای ترکیه، ژاپن و کره 
جنوبی در حال مذاکره با آمریکا برای استفاده از معافیت ها هستند. وزارت خارجه 
کره جنوبی روز سه شنبه اعالم کرده است که این کشور از آمریکا تقاضا کرده است 
تا حداکثر انعطاف پذیری را در برابر درخواست آنها برای معافیت شرکت های کره ای 
از تحریم های آمریکا علیه ایران نشان دهد. یادآور می شویم که کره جنوبی یکی از 
متحدان آمریکا و یکی از بزرگ ترین خریداران نفت ایران است که واردات نفت خام 
از ایران را در ماه اوت گذشته متوقف کرده بود. اروپا نیز که قرار است مکانیزم دور 
زدن تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران را به زودی به مرحله اجرا درآورد، جای خود 
را دارد.ایران هم اکنون روزانه چه مقدارنفت صادر مي کند؟ آیا اهداف واشنگتن برای 
کاهش بسیار شدید صادرات نفت ایران عمالً در کوتاه مدت شکست نخورده است؟ 
بورس انرژی ایران چه فرصت ها و چه چالش هایی برای ایران مي تواند ایجاد کند؟

 مارپیچ تورم – رکود

حسن روحانی رئیس دولت ایران در مجلس حاضر شد و به بهانه دفاع از وزیران 
پیش��نهادی خود برای تصدی 4 وزارتخانه نکاتی را مطرح کرد. به نظر می رس��د 
رئیس دولت ایران برای اینکه چراغ امید در دل های ایرانیان روش��ن بماند و آنها 
چشم انداز روشنی داشته باشند به مسائل امیدوارکننده ازجمله سه پیروزی ایران 

بر آمریکا اشاره کرد.
البته او درباره اینکه باید رخدادهایی بهتری در کسب وکار مردم پدید آید نیز نکاتی 
را یادآور شد اما واقعیت این است که به نظر می رسد وی از ژرفای درد و رنج و تحقیر 
شهروندان اطالع کافی ندارد یا اینکه ترجیح می دهد شاید وقتی دیگر به این رنج 
مردم رسیدگی کند. وی از بنزین ارزان می گوید و توجه ندارد که برای یک فردی 
که اتومبیل دارد هزینه بنزین فقط جزئی از هزینه هاست و بر اساس آمارهای رسمی 
و غیررسمی هزینه قطعات یدکی اتومبیل تا 2.5 برابر شده است. به آقای روحانی 
کسی باید گزارش واقعی دهد که شهروندان ایرانی این روزها خشمگین هستند و 
نرخ های تورم اعالم ش��ده از سوی منابع رسمی تولید آمار آنها را آزار می دهد و به 
سطح بی اعتمادی آن ها به منابع رسمی آماری می افزاید. قدرت خرید شهروندان 
ایرانی هرروز کمتر از دیروز مي شود و نوعی بی حسی و کرختی به آن ها دست داده 
است. کارگران می بینند که مدیران و صاحبان بنگاه های صنعتی نیز در فشار تورمی 
فزآینده گیر افتاده اند و توانایی افزایش مزد و حقوق از آن ها سلب شده است و احتمال 
تعطیل کارخانه با کوچک ترین فشار از ناحیه مزدها افزایش می یابد. خیزهایی از سوی 
برخی نهادهای کارگری برای طرح افزایش مزد برداشته شده و زمزمه هایی شنیده 
مي شود اما کارگران کارخانه ها به ویژه کارگاه های کوچک و متوسط نیک می دانند 
یا باید کارخانه تعطیل شده را ببینند یا با همین میزان مزد که مثل برف در برابر تورم 
فزاینده آب مي شود را تحمل کنند. خشم فروخفته میلیون ها حقوق و مزدبگیر در 
کارخانه ها، در اداره های دولتی، در سازمان ها و موسسه ها و بنگاه های دولتی چیزی 
است که این روزها شاهد آن هستیم و به نظر نمی رسد که در کوتاه مدت کاری از 
دست کسی برآید و اتفاقی در مسیر افزایش قدرت خرید مردم بیفتد. این رخداد 
پیامدهای ترسناکی دارد. مردم تحقیر مي شوند و از سر بدبختی و استیصال در خود 
فرو می روند و مردان وزنان در برابر فرزندان خود که حاال نمی توانند بفهمند چرا 

ناگهان قدرت خریدشان کاهش یافته است حرفی برای گفتن ندارند.
این تحقیرش��دگی و بدبختی ش��هروندان جدای از پیامدهای اقتصادی به یأس 
عمومی منجر خواهد شد و کرختی و بی حسی در برابر هر رویدادی را دامن می زند. 
این گونه شده است که این روزها مردم به یکدیگر که می رسند می گویند بگذار دالر 
آمریکا به صد هزار تومان برسد، ما که دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم. و این 
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ضرب المثل قدیم ایرانی که »آب که از سرگذشت چه یک وجب چه صد وجب« به 
مرور در جامعه ایرانی این روزهای خاص بر سر زبان ها افتاده است.بی حسی عمومی 
اگر در جامعه ایرانی و میان گروه های حقوق بگیر و مزدبگیر جامعه ریشه دوانده و 
جاگیر شود ذهن و قلب و دل آن ها را از درون تهی کرده و نسبت به هر رخدادی 
در جامعه بی واکنش خواهند شد. وقتی شما نمی توانی با میزان ثابتی از مزد همان 
کاالیی که تا قبل از خرداد 1397 خریداری می کردی را دوباره خریداری کنی و 
بای��د 50 درص��د آن را با همان میزان پ��ول خریداری کنی و این برای صدها کاال 
اتفاق می افتد دیگر از جوش وخروش می افتی و حتی احساس خشم هم نمی کنی 
و بی تفاوتی را پیشه می کنی  منتظر می مانی که اگر فرصتی شد این وضع را تالفی 
کنی. کاهش قدرت خرید ش��هروندان به مرور مصرف جامعه را به زیر می کشد و 
تولید بسیاری از کاالها دیگر با رکود بازار از صرفه اقتصادی خارج مي شود و در یک 
دور باطل و سخت آزاردهنده مارپیچ تورم – رکود گرفتار خواهیم شد. این گونه که 
شهروندان قدرت خرید از دست می دهند و تنها می توانند نیازهای بسیار ضروری 
خود مثل نان و روغن و پنیر  گوشت و مرغ و تخم مرغ آن هم در اندازه های پایین را 
خریداری کنند.باید منتظر باشیم که بسیاری از بنگاه های تولیدکننده کاالی غیر از 
کاالی اساسی به سمت تعدیل نیرو پیش رفته و میزان مزد و حقوق بگیران خود را 
کاهش دهند و این یک پدیده زیان بار است که موجب مي شود گروه های تازه ای بر 
کسانی که زیرخط فقر بودند اضافه شود. کاهش نیروی مزد و حقوق بگیر در سطح 
کالن بازهم از قدرت خرید جامعه کم مي کند و در یک دور باطل دیگر این چرخه 
را در سطحی باالتر و با سرعتی بیشتر به حرکت درمی آورد. مارپیچ تورم – رکود 
حاال مي تواند تبدیل به سه گانه بسیار خطرناک تورم – رکود- بیکاری شود و جامعه 
ایرانی را وارد تونل وحش��ت س��ازد. بی تفاوتی و بی حسی شهروندان به مرور آثار و 
پیامدهای خاص خود را خواهد داشت و بر احساس تحقیر و سرخوردگی می افزاید.

هنوز مردم ایران به ویژه گروه های کم درآمد جامعه پس انداز قبلی خود رادارند 
و از سر ناگزیری به آن ها رجوع می کنند و از این منبع برخی کاستی ها را جبران 
می کنند، اما واقعیت این است که این پس انداز برای تهیدستان به اندازه ای نیست 
که آن ها را برای یک دوره میان مدت در شرایط امن قرار دهد. ازآنجایی که همین 
پس اندازهای ریالی شهروندان نیز در برابر نرخ فزاینده تورم آب می رود و ارزشش از 

دست می رود خود نوعی حسرت به دلی برایشان به بار خواهد آورد.
 نا امیدی صنعتگران

برآیند یک نظرسنجی به س��فارش اتاق بازرگانی تهران از 600 فعال اقتصادی 
حکایت از کاهش امید در بدنه بخش خصوصی و پیش بینی ناپذیر بودن آینده دارد. 
در این نظرسنجی دو محور آینده بخش خصوصی و آینده اقتصاد ایران مورد سوال 
قرار گرفته اس��ت که اغلب پاس��خ ها به این دو مورد، حاکی از کاهش امید فعاالن 
اقتصادی نسبت به آینده است. رئیس اتاق تهران نیز در نشست هیأت نمایندگان 
پارلم��ان بخش خصوصی پایتخت به این موضوع پرداخت و عنوان کرد که به رغم 
تبلیغات منفی و دامن زدن به ناامیدی، بخش خصوصی باید برای اش��اعه امید در 
جامعه پیشقدم ش��ود. این درحالی است که عواملی همچون خودتحریمی، عدم 
تصمیم گیری یا تاخیر در تصمیم گیری ها و تشتت بازار ارز و تعدد نرخ ارز موجب 
شده تا عالوه بر تحریم ها و محدودیت های بین المللی، این مسائل تصمیم گیری را 

برای فعاالن اقتصادی سخت کند.
در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران جزئیات یک نظرسنجی که به 
س��فارش اتاق بازرگانی تهران انجام شده بود، اعالم شد. این نظرسنجی به صورت 
تلفنی از 600 فعال اقتصادی تهیه ش��ده که 86 درصد پاس��خگویان مرد و 5/ 13 
درصد آنها زن بوده اند. میانگین سنی افراد پاسخگو 44 سال و میانه سنی آنها 41 
س��ال اس��ت. به این معنی که نیمی از افراد بیش از 40 س��ال و نیم دیگر کمتر از 
40 سال سن داشته اند. 72 درصد در حوزه بازرگانی، 23 درصد در بخش صنعت، 
8 درصد در بخش معدن و 4 درصد در بخش کش��اورزی فعال بودند. 79 درصد 
از پاسخگویان تحصیالت دانشگاهی داشتند؛ سطح تحصیالت در بخش کشاورزی 

فوق دیپلم، در بخش صنعت فوق لیسانس و باالتر و بازرگانی لیسانس بوده است و 72 
درصد در تشکل ها عضویت نداشتند.  تصورات پاسخگویان از آینده بخش خصوصی 
و تصورات آنها از آینده اقتصاد، دو بخش اصلی این نظرسنجی است. در بخش اول 
نظر بخش خصوصی در مورد آینده، شبیه فضای افکار عمومی است. میزان ناامیدی 
در این بخش باالست. در این زمینه وقتی از فعاالن بخش خصوصی سوال شده که 
فعالیت این بخش چه تغییری با 3 تا 4 سال گذشته داشته، 76 درصد اعتقاد داشتند 
که فعالیت بخش خصوصی افولی بوده و 12 درصد عنوان کرده اند که تغییری ایجاد 
نشده است. همین تصور در مورد آینده بخش خصوصی نیز حاکم است. 76 درصد 
اظهار کرده اند که وضعیت در آینده بدتر مي شود و 7 درصد اعتقاد دارند که تغییری 
در این شرایط ایجاد نخواهد شد.این نظرسنجی نشان می دهد اغلب فعاالن اقتصادی 
یا چشم اندازی نسبت به آینده ندارند یا تصور می کنند که وضعیت رو به وخامت 
پیش خواهد رفت.در بخش دیگر یعنی چشم انداز اقتصاد ایران این ارزیابی نشان 
داد حدود 79 درصد از پاسخگویان تصور می کنند وضعیت بدتر مي شود و 3 درصد 
اعتقاد دارند وضعیت تغییری نمي کند و همین روال طی خواهد شد. این موضوع نیز 
نشان می دهد که فعاالن اقتصادی وضعیت کلی اقتصاد را مانند وضعیت خودشان، 
ناامیدکننده می دانند. 64 درصد از پاسخگویان، وضعیت بخش خصوصی و اقتصاد را 
شبیه هم ارزیابی کرده اند. در واقع این افراد سرنوشت بخش خصوصی و اقتصاد کشور 
را مرتبط با هم می دانند.پیش بینی پذیر بودن اقتصاد هم محور سوال دیگری در این 
نظرسنجی بوده که براساس نرخ ارز ارزیابی شده است. از افراد پاسخگو سوال شده 
که آیا انتظار این جهش را در نرخ ارز داشته اند؟ 62 درصد از پاسخ دهندگان عنوان 
کرده اند که این انتظار را نداشتند. در واقع بیش از نیمی از جامعه آماری، در مورد 

یکی از مهم ترین متغیرهای کسب وکار پیش بینی و تصوری نداشتند.
 داستان پولشویی

دنیای امروز این گونه شده است که رهبران احزاب در کشورهای گوناگون و مدیران 
سیاسی و بروکرات ها و دیوان ساالران می خواهند دنیایی آرام را تجربه کنند. آنها 
تصورشان این است که بخشی از آرامش درخواستی آنها موقعی ممکن مي شود که 
هیچ کشور و هیچ حزب وگروه سیاسی نتواند از مسیر دادن مزیت های مالی راه را 
برای فعالیت های غیرمسالمت آمیز هموار کند. از قضای روزگار این خواست عمومی 
از س��وی برخی کشورهای دارای قدرت اول نظامی و اقتصادی حمایت مي شود و 
کش��ورهایی هم هس��تند که این را قبول ندارند. ایران از جمله معدود کشورهای 
جهان است که مقررات و قانون مبارزه با پولشویی که در ایران به FATF مشهور 
شده است را به شکل کنونی اش نمی پذیرد. این داستان اما در پاییز 1397 محل 
بحث های پرشماری شده است و تا آخرین روزهای نیمه نخست آذرماه در باالترین 
سطح سیاسی درباره آن بحث و گفت وگو در جریان است. دولت ایران می گوید بدون 
تصویب این قانون در مجلس و در سایر نهادهای مرتبط با قانونگذاری محاصره پولی 
و بانکی ایران که هم اکنون در جریان است کامل خواهد شد و همان شمار اندک 
بانک هایی که با ایران همکاری دارند نیز از همکاری با ایران اجتناب خواهند کرد 
و ایران به محاصره درمی آید. دولت چندین ماه است الیحه های مربوطه را تهیه و 
به مجلس قانونگذاری فرستاده است. مجلس ایران نیز به رغم مخالفت شدید یک 
جناح سیاسی که در این نهاد حاضرند اما در نهایت آن را تصویب کرد. این مصوبه 
مجلس به شورای نگهبان رفت و شورای نگهبان نیز کلیات آن را تصویب کرد اما 
گفته شد که یک نهاد نظارتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز باید این مصوبه 
را به دلیل اینکه از زمره سیاس��ت های کلی نظام به حساب می آید، تصویب کند. 
این حرف اما موجب شد بار دیگر داستان نقص احتمالی در قانون اساسی و پرشمار 
شدن نهادهای تصمیم گیر قانونگذار مطرح شود. اما در دنیای خارج به نظر می رسد 
کسی منتظر نمی ماند تا در ایران به یک نتیجه قطعی برسند و آنها کارشان را انجام 
خواهند داد. آیا وقتی زمستان 1397 از راه برسد می توان امیدوار بود که ایران این 
پیچ افتاده بر اقتصاد را باز کند یا اینکه گروه های آن بر تن و کسب و کار ایرانیان 

محکم تر خواهد شد؟
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پاییز 97

 نیلی هم رفت
مسعود نیلی اقتصاددان نامدار ایرانی که در همه سال های پس از جنگ یک عضو 
فعال در برنامه ریزی های کالن اقتصاد در سازمان برنامه و بودجه بود و برنامه سوم 
حاصل اندیش��ه و برنامه او بوده است، در دولت یازدهم نقش مشاور ارشد اقتصاد 
رئیس جمهور را داش��ت. وی که دبیر ستاد اقتصادی دولت نیز به حساب می آمد 
از معدود اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد بود که تالش می کرد مانع از برگش��ت 
آموزه های اقتصاد دولتی بر تصمیم های کالن اقتصادی دولت یازدهم ش��ود. وی 
در اوایل فعالیت دولت یازدهم به دلیل نیروی کافی انباشت شده در نهاد معاونت 
اول ریاس��ت جمهوری و پشتیبانی کامل اسحاق جهانگیری از او توانست مانع از 
سیاست های تمرکزگرایانه شده و با برنامه های ضدتورمی راه اندیشه و عملی که 
مدام تکرار می کرد باید در اقتصاد پول پاشی کرد را مسدود کرد. اما این اقتصاددان 
در همان دولت یازدهم نیز فاقد قدرت کافی برای پیشبرد آموزه های اقتصاد آزاد بود 
و از طرف وزیر اقتصاد دولت یازدهم و ریاست سازمان برنامه و بودجه از یک سو و 
برخی اقتصاددانان بیرون از دولت تحت فشار بود. مسعود نیلی اما در دولت دوازدهم 
با یک »معاون اقتصادی« مواجه شد که به هر حال بخشی از اختیارات مشاور ارشد 
را در دست گرفت و از طرف دیگر دوران افول قدرت جهانگیری در دولت نیز از راه 
رسید. در شرایط تحریم آمریکا و تنگناهای ارزی اما رئیس جمهور نیز به موضوع 
اقتصاد کالن ورود کرد و به آرامی در دولت نوعی جبهه گیری علیه اقتصاد آزاد ایجاد 
شد. پس از آنکه عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت که او نیز طرفدار اقتصاد 
آزاد بود به مرور تضعیف شد و از دولت کناره گیری کرد حاال در آخر پاییز 1397 
آموزه های اقتصادی که دخالت دولت را در هر امری توصیه مي کند و مجاز می داند 
دولت را دراختیار دارد. باید منتظر ماند و دید که دستپخت گروه اقتصادی جدید 
دولت شامل رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی 

که هیچ کدام به اقتصاد آزاد ارادتی ندارند چه خواهد بود؟
 اروپای متحد؟

اتحادیه اروپا شامل 28 کشور از این قاره سبز است اما 3 کشور انگلستان، آلمان 
و فرانسه بزرگان این اتحادیه به حساب می آیند. آلمان آقای اقتصاد اتحادیه اروپا و 
آقای صادرات جهان است و نقش اصلی در شکل دهی و ماهیت بخشی و قوام دهنده 
اصلی اتحادیه اروپا به حساب می آید. انگلستان اچره با دوران سیادت بر جهان در 
قرن نوزده و نیمه اول قرن بیستم فاصله دارد اما هنوز از قیب های موثر در سیاست 
جهانی به حساب می آید. فرانسه نیز آمیزه ای از قدرت اقتصادی، نظامی و سیاسی 
شده است و در اروپا و در دنیا نقش ممتازی دارند. این 3 غول اروپایی از همان روزی 
که دونالد ترامپ زمام امور کاخ سفید را به چنگ آورد و ایران را در شرایط بعدی 
قرار داد مدافع حفظ پیمان جهانی برجام بوده و هس��تند. رهبران سیاسی اروپا به 
ویژه موگرینی رئیس سیاست خارجی این اتحادیه بارها و بارها تالش کرده اند ضمن 
حفظ ایران در برجام نقش مقاومت این 3 کشور در برابر تحریم آمریکایی را پررنگ 
نگه دارند. اتحادیه اروپا به قیمت جدایی از آمریکا در موضوع ایران کارزاری دامنه دار 
را آغاز کرده و وعده داده است از همه امکانات برای دور زدن بخشی از تحریم استفاده 
خواهد کرد. در همه روزها و هفته های پاییز 1397 اما با وجود اقدام های صوری بر 
ایجاد یک مسیر مالی همکاری اروپا با ایران اما گام عملی برداشته نشده است. ایران 
اما ضمن اینکه این وعده اروپایی ها را نادیده گرفته و بر روی اجرای آن اصرار دارد 
اما هرازگاهی یادآوری مي کند که تاخیر در اجرای برنامه اروپایی همکاری مالی به 
خروج ایران از برجام منجر خواهد ش��د. در این فصل اما رایزنی ها به اوج رس��ید و 
مشارکت فرانسه و آلمان برای پذیرایی از نهاد مالی همکاری با ایران جدی تر شد 
و نوعی امیدواری ایجاد شده است. در همین حال اما فرانسه و انگلستان خواستار 
چند اقدام سیاسی از ایران شده و همکاری مالی را مشروط به اجرای اقدام های مورد 
درخواست از جمله کاهش تولید انواع موشک و کناره گیری ایران از منازعات منطقه ای 
کرده اند که البته با مخالفت ایران مواجه شده است. ایران اعتقاد دارد که این موارد 
از مسایل داخلی است و هیچ کشوری یا اتحادیه ای حق ورود به این مسایل را ندارد.

نباید فقط از دولت توقع داشت
فاتح برائی، عضو هیأت مدیره انجمن مدیران صنایع

حلقه تحریم هاي آمریکا کامل تر 
شده اس�ت. االن وضعیت اقتصاد 
کشور را چگونه ارزیابي مي کنید؟ 
ب�ه نظرت�ان دولت ب�راي کاهش 
مشکالت صنایع چه سیاست هاي 

تازه اي مي تواند اجرا کند؟
وضعی��ت اقتص��ادی امروز کش��ور 
ترکیبی اس��ت از کاه��ش درآمدهای 
ارزی دولت، افزای��ش قابل توجه نرخ 

تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی، این عوامل در تلفیق با عدم اطمینان، 
ابهام در برنامه ریزي های اقتصادی و عدم وجود چشم انداز روشن در فضای 

کسب و کار، شانس برون رفت از وضعیت موجود را کاهش می دهد.
توقع از دولت )به تنهایی( که بتواند با اتخاذ سیاس��تهایی تازه، اقتصاد 
کشور را از این وضعیت خارج نماید، انتظاری واقع بینانه نیست. بعبارت 
دیگر عمده مشکالت اقتصادی کشور، ریشه و منشا صرفا اقتصادی ندارد 
که انتظار داشته باشیم با اتخاذ تدابیر و سیاست های تازه، وضعیت را تغییر 
دهیم. روش��ن است که عمده مشکالت موجود اقتصادی نشات گرفته از 
فشارهای تیم به غایت جنگ طلب و نئومحافظه کار حاکم بر کاخ سفید 
اس��ت. متاس��فانه عدم وجود هماهنگی بین قوای 3 گانه و س��ایر ارکان 
حاکمیت، باعث می شود که دولت )حتا در صورت داشتن ظرفیت و بضاعت 
فکری، فیزیکی و اجرایی( نتواند برای برون رفت از وضعیت موجود، اقدام 

تأثیرگذار و شگرفی انجام دهد.  
بخش خصوصي به عنوان یکي از بازیگران اقتصاد چه راهکارهایي 

براي عبور از این شرایط پیشنهاد مي کند؟
حمایت و پشتیبانی کافی از تدابیر و تالش های دولت از سوی تمام ارکان 
حاکمیت و باز گذاشتن دست دولت در اجرایی نمودن تصمیمات و تدابیری 
که در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در عرصه داخلی و 
تدابیر و تالش هایی که در زمینه کاهش تنش در روابط بین المللی مي گیرد، 
مي تواند راه گشای بهبود در شرایط موجود باشد. بعبارت دیگر امروز بیش 
از هر زمانی در تاریخ معاصر خود به اتحاد و انس��جام قوی نیاز داریم. به 
باور بنده دولت )با وجود تمام تنگناهایی که از نظر فکری و اجرایی دارد( 
در صورت داشتن اختیارات متناسب با وظایف و مسئولیت هایش، مي تواند 

شرایط برون رفت از چالش های بزرگ را فراهم نماید.
بنگاه شما به طور مشخص چه تنگناهایي دارد؟ انتظارات شما از 

وزارت صنعت،معدن و تجارت و سایر نهادها چیست؟
بنگاه ما نیز متاثر از شرایط عمومی اقتصادی حاکم بر کشور، بیش و کم 
مش��کالتی را که اغلب بنگاه های بخش خصوصی با آن مواجه هستند، را 
روبروی خود می بیند. افزایش ریسک تصمیم گیری برای توسعه کسب و 

کار از اهم مشکالت فراروی ما مي باشد.
از وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت انتظار مي رود با درک واقع بینانه از 
شرایط موجود، به بهبود فضای کسب و کار، اجرایی نمودن قانون شفافیت 
اطالعات و خودداری از اتخاذ و ابالغ تصمیمات سیاسی و دستوری اجتناب 
نماید.از وزارت صمت انتظار مي رود با تدوین اس��تراتژی توسعه صنعتی 

کشور، به ریل گذاری و بسترسازی فعالیت های کارآفرینانه کمک نماید.
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متعاقب ش��روع دور جدید تحریم ها و با وقوع ش��وک افزایش نرخ ارز در 
فروردین ماه 1397و به اصطالح تک نرخی شدن ارز با قیمت 4200 تومان 
و با وقوع بی ثباتی و شکاف های قیمتی در این بازار مشکالت عدیده ای برای 
تولیدکنندگان ایجاد گردید. دولت و بانک مرکزی برای کنترل این وضعیت 
دس��تورالعمل ها و مقررات متعددی را ص��ادر کردند و اتخاذ تصمیمات این 
چنینی، چالش ها را تشدید نمود و مشکالت بخش تولید نیز مضاعف گردید. 
انجمن مدیران صنایع براساس وظایف سازمانی خود نظرات اعضا درخصوص 
مشکالت را اخذ و به همراه برخی راهکارها دسته بندی کرده است. که در هر 
بخش اول مشکالت کالن موضوعات مربوطه بیان شده و در ادامه آن مشکالتی 
که واحدهای مختلف تولیدی در حال حاضر با آن مواجه هستند تحت عنوان 

مشکالت خرد مطرح شده و در نهایت راهکارها بیان شده است.
شروع تحریم های جدید و عدم آمادگی دولت و حتی جامعه برای مواجه 
با پیامدهای اجرایی و روانی آن، دولت را بر آن داشت تا با استفاده از تنها 

ابزار در دسترس خود یعنی ابالغ بخشنامه های پی در پی و متناقض جامعه 
تولیدی را با سردرگمی مواجه کند. بطوریکه واردات و صادرات مختل، تأمین 
مواد اولیه س��خت، مواجهه تعزیرات حکومتی با کل تولیدکنندگان آغاز و 
قیمت ها جهش یافت و تأمین نقدینگی نیز با بن بست مواجه شد.اگرچه 
دولت سعی کرد از فصل دوم سال تناقضات بخشنامه ها را تا حدودی رفع 
نماید ولی به دلیل بروز نااطمینانی در فرآیند تولید حداقل تاکنون فرآیندها به 
چرخه تعادل برنگشته اند. اولین اثر دوره جدید تحریم و انفعال دولت انعکاس 
آثار روانی کمبود احتمالی در آینده بر قیمت ها و هجوم گسترده جامعه به 
تأمین مواد اولیه مورد نیاز و حتی غیرضرور بود از طرف دیگر افزایش نرخ 
ارز باعث گسترش صادرات شد که پیامدهای متعددی برای بخش کاالهای 
اساس��ی ایجاد کرد. در ادامه مش��کالت یاد شده در قالب مسائل مرتبط با 
واردات و تأمین مواد اولیه، مسائل ترخیص و امور گمرک، وصول مطالبات، 

چالش های ارزی و سایر مشکالت طبقه بندی و ارائه می گردد.

ی
اس

شن
كار

ش 
زار

گ

نظرخواهی درباره مشکالت صنعت در شرایط کنونی
تازه ترین گزارش کارشناسی انجمن مدیران صنایع
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1- نقدینگی و تأمین مواد اولیه 

مشکالت کالن
اتخاذ سیاس��ت های مالیاتی متعدد، قوانین گمرکی پرهزینه و تعدد 
ب��االی قوانین مربوط به واحدهای تولی��دی، رفتار انقباضی بانک ها  در 
مقابل واحدهای تولید، نبود استراتژی حمایتی بانک مرکزی از واحدهای 
تولی��دی، محدودیت های موجود در بازار واحده��ای تولیدی از عمده 
مشکالت کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی کشور هستند. با توجه 
به اینکه بخش عم��ده ای از تولیدکنندگان خارجی تمایل به مبادالت 
نقدی دارند موجب مي شود که تولیدکنندگان داخلي به دلیل کمبود 
نقدینگی دچار مشکل شوند و با انجام این معامالت هزینه های باالیی را 
در داخل و خارج از کشور متحمل مي شوند. بنابراین واحدهای تولیدی 

سرمایه و امکانات محدودی دارند نیاز به کمک و پشتیبانی های فکری، 
فنی، بازاریابی و توسعه ای دارند.

مشکل استفاده از اعتبارات اسنادي، گشایش اعتبار و به طور کلي 
خدمات بانکي بین المللي:

پایین بودن سقف تسهیالت: واحدهای تولیدی که به بانک ها  محول 
مي ش��وند به دلیل عملکرد ضعیف نظام بانکی محکوم به تعطیلی یا ضرر 
و زیان بس��یار هستند. نظام بانکی یک دستگاه تخصصی بوده و بر اساس 
مس��ائل پولی و اعتباری فعالیت مي کند. در بعد از انقالب سیستم بانکی، 
واحدهای تولیدی که امکان پرداخت بدهی خود را نداشتند را در اختیار 
خود درآورد. تجربه فعالیت بانک ها  در حوزه تولید نشان می دهد در اکثر 
موارد سیستم بانکی عملکرد خوبی نداشته است، شیوه های مدیریتی در 
سیس��تم بانکی دولتی بوده و به صورت بروکراتیک است به نحوی که هر 
مدیری که به این بخش می آید دارای اختیارات متفاوتی است و براساس 
آن فعالیت هایی را انجام می دهد اما نکته اینجاست دغدغه کار تولید در این 
حوزه وجود ندارد. برخی بانک ها  تسهیالتی را در اختیار واحدهای تولیدی 
خود قرار می دهند، اما به دلیل سوءمدیریت ها این تسهیالت نمي تواند راه 
چاره ای برای توس��عه فعالیت های تولیدی در کشور شود و بیشتر صرف 

موارد دیگر می گردد.
مش�کل استفاده از اعتبارات اس�نادي، گشایش اعتبار و به طور 
کلي خدمات بانکي بین المللي: براساس شیوه نامه های جدید اعتبارات 
اسنادی بعد از برجام و در دولت یازدهم، واحدهای تولیدی به منظور تکمیل 
و تجهیز خطوط تولید خود از طریق واردات کاال، می توانند به مدت 3 سال 
و با رعایت ضوابط و مقررات ارزی برای گش��ایش اعتبار اس��نادی مدت دار 
حداکثر معادل 50 میلیون دالر اقدام کنند که براساس تشخیص بانک ها  
این خطوط تولیدی باید توجیه مالی داشته باشد. در این روند واردکنندگان 
می توانند واردات کاال را با 10 درصد پیش پرداخت انجام دهند. اما مشکلی 

گزارش کارشناسی
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که واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند این است که؛ واحدهای تولیدی در 
بخش خرید مواد اولیه نگران هستند زیرا عالوه بر هزینه های اسناد اعتباری 
بین المللی تا زمانی که مواد اولیه به محصول نهایی تبدیل شود و در چرخه 
تولید قرار گیرد، با هزینه ها و تعدد باالی زیاد قوانین اقتصادی مواجه است 
و مش��کل عمده دیگری که وجود دارد ش��یوه پرداخت اقساط بانکی است 
که این باید بعد از فروش محصول اتفاق بیافتد. بنابراین این طرح روشی با 
هزینه باال محسوب مي شود؛ چرا که خریدار با فروشنده وارد معامله مي شود 
و این امر هزینه های خریدار را افزایش می دهد. و در ادامه این که؛ بخشی 
از شیوه نامه ها با اینکه ابالغ شده اند اما همچنان به صورت کامل اجرا نشده 
است. از مشکالت دیگری که می توان به صورت تحلیلی اشاره کرد تورم زا 
بودن استفاده از این اعتبارات )یوزانس( است. عدم دقت کافی در شیوه نامه 
اجرایی اعتبارات اس��نادی در طول زمان منجر به تورم خواهد شد که این 

تولیدکنندگان را خود به خود به روش های دیگر تشویق مي کند.
 افزایش هزینه هاي تولید، افزایش ریسک خریدهاي خارجي، تأمین مواد 

اولیه از طریق واسطه ها
 لزوم خریدها به طریق نقدي

 نحوه بازپرداخت تسهیالت ارزی
 عدم شفافیت برای امکان تخصیص ارز بازار اول به کاالی مورد نیاز صنایع.

 حجم معوقات بانکی در اقتصاد ایران
 طوالنی بودن روند ثبت سفارش واردات مواد اولیه و زمان بر برودن اخذ 

کد تخصیص از بانک مرکزی
 عدم دسترسی به ارز سامانه نیما و سرگردانی در تأمین مواد اولیه

مشکالت خرد
جهش قیمت ارز موجب شده که تمایل برای صادرات این اقالم به شدت 
افزایش یابد و تولیدکنندگان داخلی برای خرید فلزات رنگی )از جمله مس 
و برنج( با مشکالت بزرگی مواجه شوند. تولیدکنندگان این نوع فلزات که 

عمدتا صنایع انرژی بر می باشند و از یارانه انرژی استفاده می کنند، با توجه 
ب��ه جهش نرخ ارز صادرات بر ف��روش داخل را ترجیح می دهند. به عنوان 
مثال یکی از اعضای این انجمن در اردیبهش��ت ماه اقدام به خرید مس از 
ش��رکت مس شهید باهنر با قیمت هر کیلو 372900 ریال می نماید و در 
زمان تحویل کاال در تیرماه با افزایش قیمت 53 درصدی روبرو مي شود که 
بعد از پیگیری این مورد، ش��رکت مس شهید باهنر اظهار می دارد سهمیه 
در نظر گرفته شده از طرف صنایع ملی مس کاهش یافته و این شرکت نیز 
برای تأمین تعهدات خود اقدام به تأمین از بازار آزاد نموده است که منجر 

به افزایش قیمت تحویل کاال گردیده است.
• عدم تخصیص و تحویل س��همیه مواد اولیه مانند شمش، آلومینیوم و 

انواع مواد پالستیک
• کس��ری نقدینگی به دلیل عدم انجام تعهدات و پرداخت ها از س��وی 

خریداران
• ضرورت تسویه نقدی خریدها و نیاز مضاعف به سرمایه در گردش

• نوس��انات شدید در قیمت تأمین مواد اولیه و عدم ثبات قیمتی، باعث 
شده قراردادها برای تولیدکنندگان سودآوری نداشته باشد. چرا که از زمان 
ارائه پیش فاکتور تا زمان تأیید مشتری به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، 
ایجاد تعهد برای تولیدکننده پرریسک و مشکل است و از طرفی نیز امکان 
تدارک به موقع با قیمت توافق ش��ده امکانپذیر نیس��ت که در پی افزایش 

قیمت مواد اولیه تولید دچار کمبود نقدینگی است.
• مشکالت موجود در تاخیر تخصیص ارز توسط بانک ها  و زمان طوالنی 
انتظار جهت تایید تخصیص ارز، مانع از اقدام به موقع جهت قطعی کردن 
س��فارش ش��ده و وقفه های قابل توجه در تأمین به موقع مواد اولیه ایجاد 

کرده است.
• عدم ثبات قیمت در بازار و ابطال پیش فاکتورهایی که از فروش��ندگان 
اخذ مي شود به دلیل مهلت خیلی کم )حتی بعضی پیش فاکتورهای مهلت 

یک ساعته دارند(.
• کاه��ش کیفیت مواد اولیه مورد نیاز صنایع مخصوصا صنایع غذایی و 

دارویی و در نتیجه کاهش کیفی محصول نهایی 
• ممنوعیت واردات مواد اولیه و کمبود مواد اولیه در بازار از جمله کاغذ و 

عدم امکان تأمین مواد اولیه و در نتیجه کاهش شدید تولید 
• افزای��ش قیمت مواد اولیه و همچنین خرید نقدی آن مش��کل کمبود 

نقدینگی واحدها را دوچندان کرده است.
• مشکالت نقدینگی ناشی از اعمال 50 درصد سپرده تضمین واردات کاال

• افزایش بهای تمام شده نرخ خرید ارز به دلیل تبدیل یک ارز بر مبنای 
نرخ یورو یا سایر ارزهای مورد نیاز مورد تقاضای طرفین تجاری 

• محدود شدن واردات مواد اولیه از چند کشور خاص و عدم امکان گشایش 
اعتبار اسنادی به صورت 30 درصد نقدی و 70 درصد تقسیط فشار زیادی 

به سرمایه در گردش شرکت ها وارد مي کند.
• مشکالت صادرات به کشور افغانستان به این دلیل که هیچ بستر مناسبی 
از قبیل بانک و گشایش اعتبار بین دو کشور پیش بینی نشده است و پول 

بصورت ریالی تسویه مي شود.
• قابل اتکا نبودن سامانه نیما جهت تأمین ارز و نوسان قیمتی بیش از 30  درصدی 

در طوی یک هفته، قیمت گذاری متناسب را غیرممکن کرده است.
• نامشخص بودن فرآیند خرید بدون انتقال ارز برای قطعات

راهکارها
• یکی از راهکارهای اصلی در خصوص کاهش آثار نوسانات ارزی و تحریم ها 
می توان به پایبندی سازوکار بازار توسط دولت اشاره کرد به این مفهوم که 
با پرهیز از س��رکوب قیمتی اجازه کش��ف قیمت منصفانه در بورس کاال و 

گزارش کارشناسی
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تخصیص بهینه منابع توسط تولیدکننده را فراهم سازد و آثار رفاهی افزایش 
قیمت ها از طریق سیاست های مالیاتی و توزیعی جبران نماید.

• پرهیز از صدور دس��تورات خارج از قواعد بازار در خصوص قیمت های 
پایه و خریداران در مورد عرضه محصوالت کشاورزی، فلزی و پتروشیمی و 

فرآورده های نفتی در بورس کاال توسط وزارت صمت
• پایبندی به قیمت پایه بر اس��اس نرخ ارز بازار و پرهیز از ایجاد س��قف 

نوسان کاذب جهت جلوگیری از رانت
• ملزم س��اختن تولیدکنندگان به عرضه حداکثری در بورس کاال جهت 

تأمین بازار داخل
• تکمیل زنجیره عرضه کلیه محصوالت قابل پذیرش و عرضه در بورس 

کاال جهت کشف قیمت منصفانه 
• هماهنگی بین تناسب عرضه در بورس کاال با صادرات جهت جلوگیری 

از کمبود در بازار
• خری��داران مواد اولی��ه از بورس، از یک کارگزاری خرید را با هماهنگی 
انجمن صنفی خودشان انجام دهند که رقابت در بورس انجام نگیرد و فروش 

به نفع شرکت های ارائه کننده دولتی مواد در بورس نشود.
• تهیه مواد اولیه از بورس کاال اعم از مفتول مس، شمش آلومینیوم، پودر 

pvc و حذف داللها
• اجازه واردات مواد اولیه به صورت ماهیانه داده ش��ود تا امکان تولید و 

استفاده از ظرفیت ها فراهم گردد.

2- امور مرتبط با مسائل ترخیص گمرکی

مشکالت کالن
• مش��کل تأمین ارز و نحوه اولویت بندي اعالم شده توسط دولت جهت 
تخصیص ارز اس��ت که بعضي از صنایع و واحدهاي تولیدي به اش��تباه در 
اولویت گروه دوم قرار گرفته اند و نیازمند این است که تجدید نظر در این 

بخش صورت گیرد.
• اش��اره به اینکه از زمان راه اندازي سامانه نیما هزینه دموراژ و انباداري 

واحدهاي تولیدي به جهت عدم تخصیص ارز افزایش یافته است.
• جداس��ازي تعرفه ه��ا و اولویت بندي کااله��اي جهت تخصیص ارز در 

سامانه نیما
• وجود مش��کالت عمده در سامانه جامع گمرکي که علیرغم راه اندازي 

این سامانه فرآیندهاي گمرکي کوتاه تر نشده است.
 tsc مشکالت سامانه جامع گمرکي از جمله تعیین مسیر سبز، سامانه •

براي تعیین ارزش، کارش��ناس مجاري، خطاي ثبت سفارش هنگام اظهار 
کاال و وجود کد رهگیري در سیستم

• به طور کلي زیرساخت هاي شفاف سازي با سرور ضعیف سامانه جامع 
گمرکي قابل اعمال نیست.

• اشاره به اینکه ارز به کاالهاي اساسي و دارو تخصیص یابد و براي بقیه 
کاالها سوبسید ارزي به واحدهاي تولیدي داده شود.

• زمان ترخیص کاالهاي وارداتي که بنا بر اظهارات متعدد مسئوالن گمرک 
ایران از 26 روز به 3 روز به واسطه راه اندازي سامانه جامع گمرکي کاهش 

پیدا کرده است صحت ندارد.
• اشاره به اینکه سامانه tsc تا فصل 80 کتاب مقررات صادرات و واردات را 
پوشش مي دهد و براي تعیین ارزش کاال براي فصل 98 کتاب باید مراجعه 

حضوري انجام شود.
• شرط مسیر سبز شدن در گمرک این است که 4 میلیون دالر واردات یا 
2 میلیون دالر صادرات باشد که این شرط را اکثر واحدهاي تولیدي ندارند 
و این موضوع ش��امل ش��رکت هاي بزرگ اس��ت و عمال واحدهاي تولیدي 
خوش حساب که گردش مالي کمتري دارند مشمول این قاعده نمي شوند.

مشکالت خرد
• افزایش صادرات )در پی کاهش ارزش ریال( و اعتراض تولیدکنندگان 
پایین دستی به صادرات مواد اولیه و عدم آمادگی گمرک جهت مدیریت 
صادرات در دوره جدید باعث ش��د که در مقطع��ی گمرک برای ارزیابی 
وضعیت کاالهای صادراتی و ارسال اطالعات کاالهایی که با نرخ ارز قبلی 
وارد شده بودند که در صورت ترخیص مي توانست باعث توزیع رانت های 
احتمالی شود، عمال صادرات و واردات مختل شود و این امر فشار مضاعفی بر 
تولیدکنندگان وارد نمود. از طرف دیگر مسائل فنی نیز فرآیندها را پیچیده تر 
کرده است به عنوان مثال؛ ترخیص مواد اولیه گمرک به دلیل مشکالت در 
 TSC یکی از این مسائل است. به دلیل پیاده سازی سامانه  ،TSC سامانه
در قیمت گذاری مواد اولیه بسیاری از شرکت ها دچار مشکل شده اند. در 
سامانه TSC قیمت کلیه مواد اولیه با موارد معمول بارگذاری شده است. 
به عنوان مثال رزین ش��یمیایی دارای طیف گسترده ای از رزین های پایه 
تا رزین های الکترو مي باش��د که قیمت رزین های خاص مثل الکترو 2 تا 
3 برابر رزین های پایه است. اما در سامانه TSC قیمت تمامی رزین ها بر 
اساس رزین پایه قیمت گذاری شده است. بدین ترتیب تولیدکننده متهم 
به اظهار کاال با قیمت باالتر مي ش��ود و در تس��ویه ارزی با بانک مرکزی 

دچار مشکل مي شود. 
• در هر بار اظهار کاال در گمرکات، ارزش کاال در سامانه ارزش ثبت و با 
ارزش قبلی اظهار و ثبت شده در سامانه ارزش مقایسه مي شود و در صورت 
وجود اختالف در ارزش، گمرک موضوع را به بانک عامل منعکس مي کند. 
مقایس��ه قیمت و نتیجه گیری برای یافتن اختالف، کاری کاماًلً تخصصی 
می باش��د. از آنجا که قیمت مواد مختلف در سراسر دنیا با توجه به عوامل 
مختلف از جمله عرضه و تقاضا، قیمت انرژی و... تغییر می نماید. تغییر قیمت 

مي تواند در بسیاری از مواقع کاماًلً قابل توجیه باشد.
در شرایط کنونی تحریم، خرید برخی از مواد اولیه با توجه به محدودیت های 
فروشندگان، از طریق واسطه های بازرگانی با پرداخت درصدی از قیمت پروفرما 

انجام می گردد که خود موجب افزایش قیمت مواد اولیه مي شود.
با توجه به محدودیت های موجود در سیستم بانکی، انجام حواله های بانکی 
توسط صرافی های واسطه به ذینفع با کارمزدهایی بین 2.5 تا 9 درصد انجام 
می گردد. با توجه به عدم پذیرش این کارمزدها توسط بانک مرکزی، کارمزد 
ارزی از ذینفع اخذ مي شود. معموالً ذینفع این کسرکارمزد را در خریدهای بعدی 
بر روی مبلغ پروفرما اضافه می نماید که موجب افزایش قیمت خواهد گردید.

گزارش کارشناسی
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• مشکل در ترخیص ماشین آالت خطوط تولید 
به عنوان نمونه شرکتی در تابستان 96 اقدام به ثبت سفارش جهت واردات 
ماشین آالت به منظور گسترش خطوط تولیدی نموده است که پروسه حمل 
کاال به دلیل انواع محدودیت ها، یکسال به طول انجامیده و در ماه گذشته کاال به 
گمرک رسیده است. بر اساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی )شماره 97/135235 
مورخ 97/4/25( مهلت ارائه اسناد حمل حواله های ارزی مندرج در تبصره 3 
ذیل بند د-2 بخش اول مجموعه مقررات ارزی بابت واردات »ماش��ین آالت، 
قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی« به حداکثر 9 ماه از تاریخ صدور حواله ارزی 
افزایش می یابد و برای موارد بیش از 9 ماه باید تفاوت بسیار زیادی پرداخت 
گردد. حال آنکه بر اساس مصوبه شماره ه55633/ت/70220 مورخ 97/5/29 
هیأت محترم وزیران، ماشین االت، تجهیزات، قطعات یدکی خط تولید و مواد 

شیمیایی و مصرفی خط تولید از شمول ما به التفاوت معاف هستند.  
راهکارها

• پرهیز از تغییر در سامانه ها )نظیر TSC(که منجر به سردرگمی مي شود.
• ایجاد ارتباط سیستماتیک بین نظام های اطالعاتی در دستگاه های اجرایی 

مرتبط برای ترخیص کاال

3- وصول مطالبات

مشکالت کالن
• در بخش های اصلی تشکیل دهنده اقتصاد ایران، بخش صنعت از جمله 
بخش هایی اس��ت که تقریبا 15درصد از بدهی های معوق و جرائم دیرکرد 
بانک ها  را ش��امل خود مي کند. تحلیل ها حاکی از این اس��ت که با نگرش 
قهریه بانک ها ، وصول این مطالبات امکان پذیر نیس��ت. و در واقع با تعامل 
و همکاری در راستای کمک به واحدهای تولیدی جهت راه اندازی مجدد، 
افزایش ظرفیت تولید و نهایتا توانمند شدن واحدها جهت پرداخت بدهی های 

معوق، راهکار مهم دیگری وجود نخواهد داشت.
• مش��کل دیگری که وجود دارد عدم توجه الزم به بخش��ودگی جرائم 
دیرک��رد و بدهی های معوق واحدهای تولیدی اس��ت ک��ه فقط در برخی 
استان ها و واحدهای تولیدی اعمال مي شود. و خود معوقه ها درخواست مجدد 
تسهیالت بانکی را مشکل ساز کرده و مورد تصویب بانک ها  قرار نمي گیرد. 
الزم بذکر است که بخشودگی جرائم دیرکرد و بدهی های معوقه در قانون 
بودجه سال 1396 به این صورت آمده است: برابر دستورالعمل ابالغی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران در راستای اجرای ماده 2 آیین نامه تبصره 
35 قانون بودجه س��ال 1396، بدهکاران بانکی که تسهیالت آنها کمتر از 

100 میلیون تومان باشد در صورت پرداخت اصل بدهی تا پایان اسفند، از 
بخشودگی سود و جرائم آن برخوردار خواهد شد.

مشکالت خرد
• مطالبات پیمانکاران از دولت: به دلیل کمبود اعتبارات عمرانی از سال های 
قبل، دولت طی بودجه های سنواتی در پی استفاده از ابزارهای بازار سرمایه 
برای تأمین مالی برآمد که با وجود هدفگذاری درست، عدم اجرای صحیح 
آن عمال مشکل طلب پیمانکاران از دولت را پیچیده تر هم کرده است. یکی 
از این روش ها پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران با روش انتشار اوراق 
اسناد خزانه اسالمی است. اسناد خزانه اسالمی نوعی از ابزارهای مالی اسالمی 
اس��ت و یک ابزار مالی مبتنی بر بدهی محسوب مي شود. این اسناد اوراق 
بهادار با نامی است که دولت آن را به جای بدهی های خود بابت طرح های 
تملک دارایی های سرمایه ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران 
غیردولت��ی واگذار مي کند. مهم ترین معضل برای نقد کردن این اوراق این 
است که بعضا آنها را با 30 درصد و شاید بیشتر از نرخ تنزیل از پیمانکاران 
می خرن��د. یعنی تقریبا بیش از ی��ک چهارم از مطالبات بعنوان هزینه نقد 
کردن صرف مي شود. عالوه بر قبول این زیان، نرخ تنزیل به عنوان هزینه 
قابل قبول مالیاتي از س��وي سازمان امور مالیاتي رد شده است، چرا که بر 
اس��اس تبصره 2 الحاقی به ماده 147 قانون مالیات های مس��تقیم مصوب 
1394، هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت 
مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده به عنوان هزینه های قابل 
قبول مالیاتی شناخته نمی شود. در واقع بر اساس این قانون درآمدي که 
معاف از مالیات اس��ت، هزینه آن نیز نمي تواند جزء هزینه قابل قبول قرار 
گیرد و لذا مشمول 25 درصد مالیات می گردد. اینگونه پرداخت مطالبات 
پیمانکاران بدون در نظر گرفتن خسارت وارد شده به آنها اجحاف در حق 
بخش خصوصي است. در حالی که این مورد باید جز هزینه های قابل قبول 

مالیاتی محسوب شود.
این در حالی اس��ت که در اس��ناد مناقصه و نیز قراردادهاي دولت با 
کارفرمایان براي انجام طرح هاي تملک دارایي های س��رمایه اي شرطی 
بابت تأمین مالی پروژه از محل اس��ناد خزانه یا اوراق مش��ارکت لحاظ 
نمي شود و انتشار اسناد خزانه اسالمي به عنوان راهکاري براي پرداخت 
مطالبات انباش��ته از دولت در شرایط خاص مطرح بوده است و نباید به 
عنوان رویه جاری پرداخت مطالبات بکار گرفته ش��ود. لذا دو تا راهکار 
متصور اس��ت اول اینکه هزینه های تنزیل ج��زء هزینه های قابل قبول 
مالیاتی تلقی شود. ثانیا تنزیل های خارج از بورس هم معادل تنزیل های 

بورس مالک عمل قرار گیرد.
• بدهی واحدهای تولیدی به بانک ها : بر اس��اس بند و تبصره 16 قانون 
بودجه سال 1397 کل کشور، »به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه 
مطالبات بانک ها  و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق 
خود را که تا پایان س��ال 1396، سررس��ید شده باشد، از تاریخ سررسید تا 
پایان ش��هریورماه 1397 تسویه نمایند، بانک ها  و مؤسسات مالی و بانکی 
مکلفند اصل و س��ود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتس��اب جریمه 

دریافت و تسویه نمایند.«
ای��ن بن��د دو هدف عم��ده را دنبال مي کند: بخش��ش جریمه معوقات 
بنگاه ه��ای تولیدی مش��کل تنگنای مالی این بن��گاه را کاهش داده و به 
تولید آنها کمک خواهد کرد و همچنین با تشویق بنگاه ها به بازپرداخت 
بدهی های خود دارایی ها منجمد بانک ها  را زنده خواهد کرد و وارد جریان 

نقدینگی بانک ها  مي کند. 
در اجرای این حکم بانک مرکزی با ابالغ بخشنامه به بانک ها  هدف قانونگذار 
که محاس��به اصل و سود براس��اس قرارداد اولیه و بخشودگی جرائم بود را 
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نادیده گرفته و نهایتا به قراردادهای جاری محدود شده است در حالی که 
باید محاسبه اصل و سود بر مبنای منشاء دین انجام شود.

 استمهال بدهی های بانکی و اعالم تنفس در پرداخت اقساط بانکی باعث 
خارج شدن تولیدکنندگان از سرفصل بدهکاران خواهد شد و از این طریق 
می توانند از خدمات بانکی استفاده نمایند. که مي تواند به عنوان یک راهکار 

محسوب شود.
• بازپرداخت تسهیالت از محل حساب ذخیره ارزی: یکی از 
جدی ترین مشکل صاحبان واحدهای تولیدی کشور که در اواخر دهه 
هشتاد اتفاق افتاد نحوه بازپرداخت تسهیالت ارزی و نحوه محاسبه 
قیمت ارزهایی که در قالب تسهیالت در اختیار تولیدکنندگان قرار 
گرفته بود تبدیل شده است. که تعداد قابل توجهی پروژه سرمایه گذاری 
براس��اس شرایط حاکم بر منابع حساب ذخیره ارزی توسط سیستم 
بانکی بررس��ی و با توجه به توجیه اقتصادی از محل مزبور تصویب 
و تأمین منابع شد. واحدهای تولیدی که تسهیالت ارزی را دریافت 
کرده بودند به یکباره پس از افزایش چش��مگیر نرخ ارز و همچنین 
کمبود منابع ارزی در کشور، با مصوبات جدیدی از سوی بانک مرکزی 
مواجه ش��دند که براس��اس این مصوبات باید تسهیالت را با نرخ ارز 
روز پرداخت می کردند که این امر برای واحدهای تولیدی و صنعتی 
چالش��ی بسیار بزرگ محسوب می شد. این چالش منجر به تصویب 
ماده20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 
ش��د اما مش��کلی که به وجود آمد این بود که؛ به هنگام وضع قانون 
توجه الزم به تمامی استفاده کنندگان منابع ارزی نشده بود و تعداد 
قابل توجهی از آنان )از جمله استفاده کنندگان از منابع جزء )د( بند 
6 قانون بودجه سال 88( در زمره مشمولین قانون قرار نگرفته بودند 
که در پایان سال95 این مساله به  موجب الحاقیه بند )ح( تبصره 4 
قانون بودجه سال 96 به ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
برطرف و استفاده کنندگان از این منابع نیز مشمول مزایای ماده قانونی 
مزبور قرار گرفتند. با توجه به اینکه آیین نامه اجرایی برای این مساله 
تصویب شده است به مرحله اجرا نرسیده است و با توجه به مشکالت 
عدیده ای که واحدهای تولیدی با آنها مواجه هستند توانایی الزم را 

در بازپرداخت تسهیالت ارزی ندارند. 
راهکارها

• دولت مانند گذشته در مواقعي که با کمبود اعتبار مواجه است با انتشار 
اوراق بدهی برای طرح های عمرانی اعتبار  می نماید، اوراق بدهي را منتشر 
کند، در بورس و فرابورس بفروش��د و پول آن را براي تزریق به پروژه هاي 

عمراني به خزانه واریز کند.
• هزین��ه تنزیل و همچنین مالیات متعلق به آن در قراردادهای دولت با 

پیمانکاران لحاظ گردد.
• موضوع بند )و( تبصره 16 در صورتی که ابهام در اجرا وجود دارد، دولت 
طی استفس��اریه از مجلس و تقاضای رفع ابهام در جهت محاس��به اصل و 

سود بر مبنای منشاء دین بنماید.
• در خصوص مطالبات پیمانکاران از دولت دوتا راهکار متصور اس��ت. 
اول اینک��ه هزینه های تنزیل ج��زء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی 
شود. ثانیا تنزیل های خارج از بورس هم معادل تنزیل های بورسی مالک 

عمل قرار گیرد.
• در حوزه ارزی می توان از راهکارهایی همچون عدم اخذ مالیات سپرده های 
ارزی و درآمدهای ناشی از تسعیر ارز توسط سپرده گذاران، حرکت به سوی 
تک نرخی کردن ارز، اجرای آیین نامه ماده 20 قانون رفع موانع تولید بعنوان 

راهکارهای کوتاه مدت بهره برد.

4- ارز و مسائل مرتبط 

مشکالت کالن
از دغدغه های اصلی اقتصاد ایران نوس��انات نرخ ارز و لزوم دستیابی به ارز 
تک نرخی اس��ت. از پیامدهای این مش��کل می توان به بی ثباتی در قیمت 
مواد اولیه، باال رفتن هزینه های تولید، افزایش قیمت تمام ش��ده محصوالت 
 و همچنی��ن کاهش رقابت پذی��ری تولیدکنندگان داخل��ی در برابر رقبای 
منطقه ای نام برد. مش��کل نرخ ارز در اقتصاد ایران موجب باال ماندن قیمت 

پول و تورم باال در کشور شده است. 
قیمت باالی پول در ایران )بهره باال در س��رمایه گذاری( که از ش��روع کار، 
واحدهای تولیدی را با چالش عدم توجیه اقتصادی روبه رو مي کند و در نهایت 
مشکالت فراوانی را برای واحدهای تولیدی و تأمین کنندگان سرمایه )بانک ها  

و موسسات اعتباری( ایجاد مي کند.
به دلیل باال بودن تورم تولیدکننده داخلی امکان رقابت با رقیب خارجی که 

معموالً دارای تورم تک رقمی است را از دست می دهد.
راه حل این موضع چندان ساده نیست زیرا تیم اقتصادی دولت به خوبی 
می دان��د ک��ه بهره بانکی در ایران باال اس��ت و این موض��وع صنعت را دچار 
چالش های جدی عدم توجیه اقتصادی سرمایه گذاری می نماید و امکان کاهش 
زیاد س��ود سپرده های بانک هم میسر نیست. در صورت تثبیت قیمت ارز و 
فراهم نمودن شرایط برای صنایع به منظور اخذ وام های کم بهره خارجی یکی از 
راه های کمک به بخش صنعت و ایجاد زمینه سرمایه گذاری در این بخش است.

• کمبود توانمندی واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه وارداتی از محل 
منابع موجود صندوق توسعه ملی  و درآمدهای ناشی از افزایش نرخ تسعیر 
ارز و با اقدام دولت در تجهیز منابع صندوق، به عاملیت بانک ها ی تجاری وام 

کوتاه مدت یکساله با نرخ ترجیحی
• عدم جلوگیری از افزایش متوسط تعرفه مؤثر و نیز قیمت تمام شده کاالی 
وارداتی، تا اطالع ثانوی و بازگشت شرایط عادی به اقتصاد کشور مبنای نرخ 
تسعیر ارز در تعیین حقوق ورودی کاالها، 4200 تومان منظور و محاسبه گردد.

• عدم جلوگیری از انباشت کاالی وارداتی در محل گمرکات کشور و نیز اتخاذ 
تصمیم در تعیین نرخ برابری ارز برای خریدهای مدت دار اعم از فاینانس و 
ریفاینانس و همچنین عدم تعیین تکلیف محموالت وارداتی کمیته ای مرکب 
از نمایندگان دولت از گمرک جمهوری اسالمی ایران و وزارتخانه های صمت، 
جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز نماینده ای دائمی 
از اتاق بازرگانی تعیین تا با بررسی دقیق نسبت به صدور احکام، متناسب با 
موارد خاص و در جهت حل مشکالت تجار و واحدهای تولیدی اقدام نماید.
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• عدم تأمین ارز برای نیازهای قانونی کشور اعم از واردات کلیه کاالها، من 
جمله کاالهای اساسی، به بازار ثانویه ارز واگذار گردد.

• عدم اجتناب از کنترل نرخ ارز و دخالت های دس��توری در بازار ثانویه و 
عدم به عرضه و تقاضای واقعی نرخ ارز در بازار 

• عدم اقدام دولت نس��بت به تأمین کس��ری سرمایه در گردش بنگاه های 
کوچک و متوسط، که به دلیل تغییر قیمت ها اتفاق می افتد از محل باقیمانده 

درآمد ناشی از فروش ارز 
• کلیه مقرراتی که در چند ماه گذشته در رابطه با واردات و صادرات وضع 
و موجب پیچیده ش��دن و پرهزینه شدن فرآیندهای تجارت خارجی کشور 

شده است اصالح گردد. 
• عدم اقدام در جهت عرضه ارز حاصل از صادرات صنایع کوچک و متوسط 

80 درصد و صنایع بزرگ 90 درصد را در بازار ثانویه
• عدم بازنگری در نظام سهمیه بندی سوخت های قاچاق پذیر )بنزین و گازوئیل(

مشکالت خرد
• ب��ا توجه به تالطم ه��ای بازار ارز امکان برنامه ری��زی بلند مدت از اغلب 
کارآفرینان برای س��رمایه گذاری یا پرداخت دیون ارزی خود گرفته ش��ده و 
همچنین عموم فعاالن اقتصادی و مردم برای حفظ ارزش سرمایه های خود 

تمایل به تبدیل آن به طال یا ارز دارند.
• هم اکنون بانک های کشور بین چهار تا شش درصد به سپرده های ارزی 
س��ود پرداخت می نماید درحالیکه این س��ود براي سپرده هاي ریالي بالغ بر 
بیست درصد و معاف از مالیات می باشند. در صورتی که طبق بخشنامه های 
موجود سازمان مالیاتی تفاوت ناشی از تسعیر ارز مشمول مالیات می گردد، 
لذا مشمول مالیات نمودن سود حاصل از تسعیر سپرده هاي ارزي در حالیکه 
س��ود س��پرده هاي ریالي معاف از مالیات است، مصداق رفتار دو گانه با یک 
منش��اء درآمد مي باش��د و این امر غیر منطقي بوده و باعث انجام معامالت 
ارزی خارج از کشور و شبکه های قابل کنترل بانک مرکزی می گردد. افزایش 
نرخ ارز در حقیقت حفظ ارزش جاری ریالی ثروت فردی است که تبدیل به 
ارز ش��ده و این تفاوت ایجاد ش��ده اساساً نباید سود تلقی شده تا مالیاتی به 
آن تعلق گیرد. بدیهی است قوانین جاری مالیاتی برای تسعیر نرخ ارز باعث 
شده بسیاری از مردم ارزهای خود را در خارج از کشور و یا در حجم باال، به 
صورت نقدی و به دور از هرگونه رصد و استفاده شبکه بانکی نگهداری کنند، 
لذا میزان ارزهای خانگی طبق آمارهای موجود بین هفده تا بیس��ت و پنج 
میلیارد دالر برآورد شده و متاسفانه این سرمایه سنگین مدت های مدیدی 
از چرخه فعالیت های اقتصادی خارج و راکد می ماند و یا باعث خروج سرمایه 

زیادی از کشور می گردد.
• نوسانات نرخ ارز باعث بی ثباتی در قیمت مواد اولیه، باال رفتن هزینه های 
تولید، افزایش قیمت تمام شده محصوالت و همچنین کاهش رقابت پذیری 

تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای منطقه ای نام می گردد. 
• قیمت باالی پول در ایران )بهره باال در سرمایه گذاری( که از شروع کار، 
واحدهای تولیدی را با چالش عدم توجیه اقتصادی روبه رو مي کند و در نهایت 
مشکالت فراوانی را برای واحدهای تولیدی و تأمین کنندگان سرمایه )بانک ها  
و موسسات اعتباری( ایجاد مي کند. به دلیل باال بودن تورم، تولیدکننده داخلی 
امکان رقابت با رقیب خارجی که معموالً دارای تورم تک رقمی است را از دست 
می دهد. راه حل این موضوع چندان س��اده نیس��ت زیرا تیم اقتصادی دولت 
به خوبی می داند که بهره بانکی در ایران باال اس��ت و این موضوع صنعت را 
دچار چالش های جدی عدم توجیه اقتصادی سرمایه گذاری می نماید و امکان 

کاهش زیاد سود سپرده های بانک هم میسر نیست. 
• تغییرات بخشنامه های ارزی و کاالهای مشمول مشکالت زیادی را برای 

حوزه تولید ایجاد کرده است که به برخی از آنها در ادامه اشاره مي شود:

• موض��وع مابه التفاوت نرخ ارز: بر اس��اس بند 5 مصوبه هیأت وزیران در 
خصوص تأمین ارز کاالهای گروه یک )مصوبه ش��ماره 63793/ ت 55633 
ه� مورخ 1397/5/16( س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
مکلف اس��ت برای کلیه کاالهایی که تا زمان ابالغ این تصویب نامه، ارز آنها 
ب��ه صورت بانکی و یا در س��امانه نیما )گروه ه��ای کاالیی اول و دوم( تأمین 
 شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته )به جز کاالهای گروه یک( ضمن اخذ 
»مابه التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت« و »نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص« 

و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند.
ای��ن امر مش��کالت فراوانی را برای تولیدکنندگان ایجاد نموده اس��ت. به 
دلیل تغییر مداوم مقررات، بسیاری از کاالهایی که از فروردین ثبت سفارش 
شده اند به دالیل مختلف امکان ترخیص نداشته اند. با توجه به اینکه بسیاری 
از واحدهای صنعتی در مناقصات مختلف شرکت نموده و کاالهای خود را بر 
اساس قیمت مواد اولیه بر مبنای نرخ ارز خریداری شده پیش فروش می کنند، 
پرداخت این مابه التفاوت موجب تش��دید مشکالت گردیده است. به عنوان 
مثال واحدهایی که در مناقصه ای برنده ش��ده اند و قراردادی بر مبنای ثبت 
س��فارش با دالر 4200 تومانی منعقد شده است. در حالی که بانک مرکزی 
بر اساس قیمت ارز بازار ثانویه تخصیص صورت می دهد و عمال امکان ادامه 

و انجام تعهدات قراردادی وجود ندارد.
• بخشنامه اخذ تعهدنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات )جهت عودت ارز 
حاصل از صادرات(: به عنوان نمونه نحوه فروش به مشتریان عراق و افغانستان 
و مشتریان حوزه آسیای میانه بصورت ریالی صورت می گیرد و در ازای صادرات 
کاال، ریال از ایشان اخذ می گردد که در این بخشنامه این دست از مشتریان 
تعیین تکلیف نشده است و گمرکات در ازای فروش این مشتریان نیز تعهدنامه 
ارزی طلب می نمایند و باعث اخالل فروش و فعالیت ش��ده اس��ت. و اگر هم 
ارزی از این مشتریان در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد به دلیل عدم امکان 
مراودات بین المللی، امکان استفاده از این ارز برای واردات منتفی است. خارج 

شدن فروش ریالی از قاعده ارائه تعهدنامه ارزی ضروری است.
همچنین برخی از قراردادهای ش��رکت ها با مشتریان جهت دریافت وجه 
حاصل از صادرات بصورت 50% نقد و 50%- 90 روزه می باشد. در اینصورت 
امکان بازگش��ت 3 ماهه ارز حاصل از صادرات فراهم نیست. مضافا اینکه به 
این دلیل که امکان انتقال ارز بطور مستقیم از کشورهای اروپایی به بانک ها ی 
ایرانی امکان پذیر نیست لذا تولیدکنندگان ناچار هستند ارز حاصل از صادرات 
را به حساب دیگری در خارج از کشور واریز نموده و کلیه حواله جات خرید 
را از مبداء حساب خارج اظهار نمایند، طبیعی است که این جابجایی ارزی 

نیازمند زمان است.
• مشکالت ناشی از دسته بندی گروهی کاالها )گروه بندی کاالها(: تغییرات 
زیاد در معرفی کاالهای اساسی که مشمول دریافت تسهیالت برای تأمین از 
منابع داخلی یا خارجی هستند مشکالت متعددی را باعث شده است. عمده 
ارز به تجار تخصیص داده مي شود و سهمیه ارزی بین شرکت های تولیدی 
 رعایت نمي ش��ود. از ط��رف دیگر گروه بندی کاالیی باع��ث به هم ریختگی 

نظم بازارها گردیده است.
به عنوان نمونه تولیدکنندگان داخلی پاکت های بسته بندی مایعات که به 
سختی از تعداد انگشتان یک دست بیشتر مي شوند به دلیل اینکه مواد اولیه 
مورد مصرف آنها جزء گروه کاالیی 2 قرار گرفته است، در تنگنای تولید قرار 
گرفته اند. عالوه بر این بر اس��اس آخرین مصوبه وزارت صمت )نامه ش��ماره 
60/150010 مورخ 1397/6/7 و اعالم فهرس��ت تکمیلی 75 قلم کاال برای 
دریافت ارز 4200 تومانی(،  واردات محصوالت خارجی بسته بندی مایعات 
موسوم به تتراپک )به شماره تعرفه 48119020( از گروه کاالیی 2 به  گروه 
کاالیی 1 منتقل ش��ده اس��ت ولی مواد اولیه این تولیدکنندگان )به شماره 
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تعرفه ه��ای 48103900، 39202050 و 76071110( همچن��ان در گروه 
کاالیی 2 جای دارد که برای حفظ قدرت رقابت پذیری، ضرورت دارد تعرفه 

موارد فوق هر دو در یک گروه کاالیی تعریف شوند. 
• نرخ های پایه صادراتی: علي رغم ارس��ال اصالحیه نرخ های پایه صادراتی 
همچنان نرخ های قبلی در پروانه سبز گمرکی لحاظ می گردد، که با توجه به 
نوع و کیفیت مختلف محصوالت و شرایط رقابتی هر بازار نرخ های متفاوت با 
نرخ های پیشنهادی اصالحی، پس از توافق با مشتری مورد عمل قرار می گیرد 
که الزم است پس از اصالح نرخ های پایه صادراتی نرخ پروفرم های ارائه شده 

از جانب صادرکننده مالک اخذ تعهدنامه قرار گیرد.
راهکارها

• بازبینی و جلوگیری از ارائه بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد و موازی 
از سازمان های مطبوع و وزارتخانه های متولی اداره امور اقتصادی کشور.

• بازبینی و جلوگیری از عدم صراحت در ارائه بخشنامه ها که موجب تفسیر 
و تشتت آراء مجریان را در رده های مختلف سازمان های متولی و مجری را 

در پی داشته است.
• عدم اخذ مالیات سپرده های ارزی و درآمدهای ناشی از تسعیر ارز توسط 
سپرده گذاران، حرکت به س��وی تک نرخی کردن، اجرای آیین نامه اجرایی 

ماده 20 قانون رفع موانع تولید با عنوان راهکارهای کوتاه مدت بهره برد.
• تثبی��ت قیمت ارز و فراهم نمودن ش��رایط ب��رای صنایع به منظور اخذ 
وام های کم بهره خارجی یکی از راه های کمک به بخش صنعت و ایجاد زمینه 

سرمایه گذاری در این بخش است.

5- نبود رویکرد مشخص دولت در خصوص صنایع کوچک و متوسط
 

چرخ��ه معیوب حیات بنگاه هاي کوچک و متوس��ط در ایران، بخش 
خصوص��ي را بر آن داش��ته که مه��م ترین چالش ه��اي راهبردي و 
زیرساختي  SMEها در کشور را شناسایي و مورد بررسي قرار دهند. 
پژوهش ها و مطالعات انجام شده از 25 کسب وکار کوچک و متوسط 
در ایران نش��ان مي دهد که در حال حاضر بنگاه هاي خرد، کوچک و 
متوسط از برخي نگاه هاي سنتي فاصله گرفته و به بینشي مدرن دست 
یافته اند. شاهد این ادعا نیز ویژگي هایي هستند که در واکاوي ها نشان 
داده اند چرا بنگاه هاي کوچک و متوسط در ایران نگاه توسعه اي خود 
را تغییر داده و از ساختار هاي سنتي گذر کرده اند. علي رغم این موضوع 
رویکرد دولت »تغییر حق مالکیت«، »نحوه تأمین مالی« جایگاهشان 
در چرخه اقتصاد استراتژی مشخصی را دنبال نمي کند و در واقع همین 

صنایع کوچک بخش��ی از صنایع نیمه تعطیل کشور هستند که آمار و 
ارقام نشان می دهد. 

راهکارها
• عملیاتی ش��دن بس��ته های حمایتی دولت در س��تاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی، اعطای تخفیف و بخش��ودگی جرائم مع��وق واحدهای تولیدی و 
صنعتی که دارای جرائم دیرکرد پرداخت اقس��اط خود هس��تند در راستای 

احیا و فعال سازی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل
• تش��کیل کارگروه های اقتصاد مقاومتی به منظور روان سازی پرداخت و 
استفاده صحیح از تسهیالت بانکی در راستای ایجاد رونق اقتصادی واحدهای 

تولیدی و صنعتی
• اعمال سیاس��ت های حمایتی در زمین��ه رقابت پذیری صنایع کوچک و 

بنگاه های اقتصادی زودبازده  
• توانمندسازی اقتصاد و اصالح الگوی مصرف کاالهای تولید داخلی با ارتقای 
فرهنگ مصرف داخلی محقق مي ش��ود. از این رو یکی از راه های رسیدن به 

اهداف پیشرفت کشور، فرهنگ سازي در زمینه مصرف تولید داخلی است.
• تشویق خرید کاالهای داخلی

6- حوزه مالیاتی و تأمین اجتماعی
 

عالوه بر مسائل عمده مطرح شده مشکالت مالیاتی و مسائل مربوط به سازمان 
تأمین اجتماعی نیز در این وضعیت دشوار اقتصادی عرصه را بر تولید تنگ 
کرده است. از جمله مشکالت مربوط به مالیات بر ارزش افزوده که در مواردی 
علي رغم رعایت کلیه ضوابط و شناسایی و تایید صالحیت سیستمی و دریافت 
مدارک تأمین کنندگان، به لحاظ عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط 
تأمین کنندگان کاال و خدمت، سازمان امور مالیاتی تولیدکنندگان را مکلف 
به پرداخت دوباره ارزش افزوده می نمایند. اصالح قوانین مالیاتی به نفع تولید 
و گسترش چتر مالیاتی مي تواند عدالت مالیاتی را منجر شود. همچنین لوایح 
دفاعیه و مدارک مثبته ارائه شده در هیأت های حل اختالف مالیاتی در سازمان 
امور مالیاتی توجهی نمي ش��ود. عالوه بر این فروشندگانی که از ارائه فاکتور 
رسمی خودداری می کنند و به دلیل کمبود مواد اولیه تولیدکننده ناچار به 
خرید از اینگونه فروش��ندگان مي ش��ود و مشمول جرائم ماده 169 در دفاتر 
می گردند. در خصوص س��ازمان تأمین اجتماعی نی��ز تعیین و مطالبه ارقام 
غیرمنصفانه در حسابرسی های سازمان تأمین اجتماعی در رسیدگی مکرر به 
دفاتر سنواتی و عدم توجه به لوایح دفاعیه و مدارک و مستندات از مشکالت 

همیشگی تولیدکنندگان است.
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ایرانی�ان س�اکن در این س�رزمین 
کهنس�ال و هم�ه ایرانیان�ی ک�ه به 
 ه�ر دلی�ل از میه�ن دور و در پهنه
ک�ره خاکی پراکنده ش�ده اند، بدون 
چ�ون و چرا دلش�ان ب�رای آبادانی 
بیشتر و رهایی شهروندان از ناداری 

و تهیدستی می تپد.
آرزوی هم�ه ایرانیان پخش ش�ده 
در ه�زاران روس�تای دور و نزدیک 
این خ�اک پهناور آرزو دارند میهنی 
شاد، سرزمینی نیرومند، همسایه ها 
و دوس�تان و خویش�اوندان سرحال 
و س�رخوش داش�ته و زندگی ش�ان 
ب�ا آنه�ا ش�یرین باش�د.  ای�ن یک 

 آرزوی بلند و برازنده اس�ت که البته 
به آسانی آب خوردن به دست نمی آید 
و بای�د برای هر بخش و هر اندازه آن 
دنیایی از کار و برنامه ریزی، دلسوزی 
و مدارا و مهربانی و پش�تکار فراهم 
کرد. با فرض اینک�ه برنامه، کارنامه، 
کار و کوش�ش، دوس�تی و مهربانی، 
هم گرای�ی سیاس�ی و اجتماعی نیز 
پدیدار شود اما موضوع این است که 
از کجا باید شروع کرد.  خرد و منطق 
فرمان می دهد که پیش از هر حرکت 
جدی و هزینه بر الزم اس�ت شناخت 
کافی، کارشناس�انه، غیرجانبدارانه، 
دلسوزانه و بر پایه راهبرد و روش های 

مدرن از مسائل ایران داشته باشیم. 
بدون ش�ناخت دقیق، کارشناسانه و 
بر پای�ه خرد اس�توار نه تنها آرزوها 
برآورده نمي ش�وند بلکه مس�ائل و 
تنگناهای تازه ای زاد و رشد می کنند.
در این بخش 2 عامل در حال ظهور 
از میان 100 مس�أله س�ال به انتخاب 
آینده بان معرفی خواهد شد. منظور 
از عوامل در ح�ال ظهور، متغیرهای 
است که دارای سابقه تاریخی چندانی 
نیستند و علي رغم عمر کوتاه شان با 
سرعت قابل توجهی در حال اهمیت 
 پی�دا ک�ردن در ارتب�اط با مس�ائل 

ایران هستند.

ده
آین

ل 
سائ

م

2 مسأله بزرگ آینده ایران
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از 18 صندوق بازنشستگی ایران همه یا ورشکسته شده اند یا در آستان 
ورشکستگی اند. بار مالی ورشکسته ها روی دوش دولت است و نگرانی آینده 
آنها که در آس��تانه ورشکستگی اند، بار خاطر دولت است. رئیس جمهوری 
چندی پیش از بار مالی بس��یار صندوق های بازنشستگی گله کرد و گفت 
باید »در سال جاری 52 هزار میلیارد تومان به مستمری بگیران پول بدهیم. 
پول نفت ما چقدر است؟ کمتر از صد هزار میلیارد تومان، 55 درصد پول 

نفت را ما می گیریم می دهیم به مستمری بگیران«.
امسال دولت مجبور شد 52 هزار میلیارد تومان از بودجه را برای تأمین 
کسری صندوق های بازنشستگی تخصیص دهد. این رقم سال 1396، 42 
هزار میلیارد تومان بود و پیش بینی مي شود ساالنه 28 درصد به این رقم 
اضافه شود. یعنی به احتمال زیاد در سال 1398 این رقم به 80 هزار میلیارد 
تومان می رسد و سال 1399 از مرز 100 هزار میلیارد تومان عبور خواهد 
کرد. این عدد به این معناس��ت که در چند س��ال آینده دولت باید رقمی 
معادل کل درآمد نفت امسال )بر اساس قانون بودجه درآمد دولت از محل 
فروش نفت 101 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است( یا مالیات ها )بر 
اساس قانون بودجه درآمد دولت از محل مالیات 128 هزار میلیارد تومان 
پیش بینی شده است( را صرف تأمین کسری صندوق های بازنشستگی کند.

کمک دولت به صندوق های بازنشستگی از محل بودجه امسال، کمی کمتر 
از بودجه مصوب بخش عمران است. )بر اساس قانون بودجه سال 1397، 
امسال دولت مکلف شه 60 هزار میلیارد تومان به بخش عمران اختصاص 
دهد( اما کیست که نداند سال هاست بودجه عمران تنها روی کاغذ می آید 
و آنچه در عمل تخصیص داده می شود یک ششم این رقم هم نیست. در 
سال 1396 بس��یاری از مسئوالن و نمایندگان مجلس، اعالم کردند تناه 
15 هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی تخصیص یافته و باقی این عدد 
صرف هزینه های جاری شده است. به عبارت دیگر رقمی که امسال باید از 
محل بودجه عمومی صرف تأمین کسری صندوق های بازنشستگی شود، 

سه و نیم برابر بودجه محقق شده بخش عمران در سال گذشته است.

 خورندگان بودجه
در کالمی ساده می توان گفت صندوق های بازنشستگی، در کنار طرح هایی 
مانند یارانه ها و طرح س��المت و حقوق مزای��ای خود دولتی ها به یکی از 

خوردندگان اصلی بودجه دولت بدل شده اند. دولت نفت می فروشد و مالیات 
می گیرد که با تخصیص آن به بخش عمران، کیک اقتصاد را توسعه دهد 
و چرخ اقتصاد را بچرخاند. اما تعهدات مالی بلندمدت و پیش خوری منابع 
چنان ش��رایطی را پیش آورده که بودجه بخش عمران صرف هزینه های 
جاری مي ش��ود. دولت احتماال چاره ای جز ای��ن تخصیص ندارد. چرا که 
عدم پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان مي تواند به شورشی اجتماعی 
و تهدیدی امنیتی تبدیل شود. پس دولت ترجیح می دهد باحذف بودجه 
عمران و چشم پوشیدن از تحریک رشد اقتصادی، کابوس صندوق ها را از 
خود دور کند. اما یکی از دغدغه های مهم این است که اقتصاد ایران بدون 
بودجه عمرانی، چگونه مي تواند از رکود خارج شود و رشد اقتصادی ایجاد 
کند، اش��تغال بیافریند و با کسب حق بیمه های جدید، بخشی از کسری 

صندوق های بازنشستگی را جبران کند؟

 ابعاد بحران چقدر است؟
نظام بازنشستگی در ایران از چهار صندوق بزرگ و 14 صندوق کوچک 
تشکیل شده است که در مجموع بیش از 55 میلیون نفر معادل 69 درصد 
از جمعیت کشور را تحت پوشش خود قرار داده اند. بر اساس گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس، تا سال 1395 سازمان تأمین اجتماعی 41 میلیون 
و 433 هزار نفر، سازمان بازنشستگی کشور پنج میلیون و 961 هزار نفر 
 و سایر صندوق ها هفت میلیون و 987 هزار نفر بیمه شده اصلی و تبعی را 
تحت پوشش قرار داده اند. آمارها نشان می دهد حدود 90 درصد بازنشستگان 
تحت پوش��ش دو صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی هستند. 
بر این اس��اس در ادامه این گزارش تمرکز اصلی بر وضعیت کلی این دو 
صندوق اس��ت. چرا که هر خطر و تهدیدی ک��ه این دو صندوق بزرگ را 
تهدید کند، معیشت 47 میلیون و 394 هزار نفر بیمه شده اصلی و تبعی 

را تحت تأثیر قرار می دهد.
بر اس��اس آمار صندوق تأمین اجتماعی 13 میلیون و 850 هزار نفر 
بیمه ش��ده اصلی و بیش از س��ه میلیون نفر مستمری بگیر اصلی دارد. 
صندوق بازنشس��تگی کشوری هم یک میلیون و 191 هزار بیمه شده 
اصلی و یک میلیون و 279 هزار نفر مستمری بگیر اصلی دارد. این نشان 
می دهد در صندوق بازنشس��تگی کش��وری تعداد افرادی که حق بیمه 

بحران صندوق های بازنشستگی ایران
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می پردازند از آنان که مس��تمری بازنشستگی می گیرند، کمتر است. به 
عبارتی خروجی این صندوق بیش از ورودی آن است. نسبت ورودی به 
خروجی در صندوق های بازنشستگی ایران، نسبتی کاماًل تعیین کننده 
اس��ت و به آن »نرخ پش��تیبانی« یا »نسبت وابستگی« می گویند. پس 
بس��یار مهم اس��ت که ورودی و خروجی چقدر اس��ت. در حالت عادی 

این نرخ باید 7 باش��د تا تعادل صندوق های بازنشستگی حفظ شود. به 
گزارش سازمان بین المللی کار رسیدن این نرخ به زیر عدد 6 به معنای 
بروز خطر است و به گفته اسماعیل گرجی پور، مدیرکل دفتر بیمه های 
اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اگر این نرخ به زیر 5 برسد، 

به معنای آغاز بحران در آن صندوق است.

مروری بر نرخ پش��تیبانی 18 صندوق بازنشستگی در ایران نشان می دهد 
تنه��ا دو صندوق کوچک صندوق حمایت از وکال )نرخ پش��تیبانی 28/5( و 
صندوق روستاییان و عشایر )نرخ پشتیبانی 29/1( وضعیت مطلوبی دارند. نرخ 
بازنشستگی در صندوق بازنشستگی کشوری 0/91، سازمان تأمین اجتماعی 
نیروهای مسلح 0/89، صندوق نفت 1/41، صندوق حمایت از کارکنان فوالد 
0/15، صندوق کارکنان س��ازمان بنادر و کش��تیرانی 0/62، صندوق بانک ها 
1/6، صندوق آینده ساز 2/62 و متوسط سایر صندوق های اختصاصی )شامل 
8 صندوق دیگر( 1/12 است. به عبارتی همه این صندوق ها کامالً ورشکسته اند. 
مانده صندوق تأمین اجتماعی که نرخ پش��تیبانی آن بر اس��اس آخرین آمار 
4/57 است. این صندوق با 16 میلیون و 700 هزار بیمه شده و مستمری بگیر 
 اصلی بر اس��اس معیار س��ازمان بین المللی کار کاماًل ورشکس��ته اس��ت. اما 
در عمل این صندوق با فروش دارایی ها و منابع موجود خود را زنده نگه داشته 
و هنوز به سرنوش��ت صندوق بازنشستگی کشوری دچار نشده است. اگر چه 
به نظر می رسد چیزی تا رسیدن به مرحله بحران کامل نمانده است. چرا که 
سال 1393 نرخ پشتیبانی این صندوق 6/1 بود و سال 1395 به 4/5 رسید. 
آماری که نشان می دهد روند ورشکستگی این صندوق سرعت گرفته است.

مرکز پژوهش های مجلس نیز اخیرا گزارشی منتشر و تاکید کرد در کمتر 
از 10 س��ال آینده اگ��ر فکری به حال صندوق تأمین اجتماعی نش��ود، این 
 صندوق ورشکست مي شود. اما برخی کارشناسان اقتصادی آینده شوم صندوق 
تأمی��ن اجتماعی را نزدیک تر از این تصور می کنند و معتقدند بدون ش��روع 
اصالحات، صندوق تأمین اجتماعی ظرف پنج تا شش سال اینده ورشکست 
خواهد شد. اینها همه نشان می دهد دولت باید هر چه سریع تر این چالش را 
حل کند. چرا که بر اس��اس پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس، تعداد کل 
بازنشستگان کشوری و لشکری در سال 1402 به سه میلیون  300 هزار نفر 

خواهد رسید. یعنی دو برابر رقم فعلی و بودجه دو رقمی می طلبد.
اگرچه برخی از گزارش های دیگر تعداد کل مستمری بگیران تا سال 1400 
را 10 میلیون عنوان می کنند و نگفته پیداس��ت اگر دولت به س��مت اصالح 
صندوق ها نرود چه بحراین در انتظارش نشس��ته اس��ت. روند جمعیت ما و 
حرکت آن به س��مت س��الخوردگی هم نگرانی از آینده صندوق ها را تشدید 
مي کند. بر اس��اس پیش بینی سازمان ملل هم اکنون نسبت جمعیت در سن 
کار ایران )15 تا 64 س��ال( به جمعیت س��المند )65 سال به باال( حدود 12 
به یک است. اما در سال 2050 اگر رشد جمعیتی به همین شکل پیش برود 
این نس��بت دو به یک مي ش��ود. به عبارت ساده اکنون به ازای هر 12 نفر در 
س��ن کار یک نفر س��المند داریم اما در سال 205 به ازای هر دو نفری که در 

سن کار است یک نفر سالمند است.
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 چگونه به مرز بحران رسیدیم؟
بحران صندوق های بازنشس��تگی بسیار بزرگ است. اما بدون راه  حل 
نیست. کارشناسان مطالعات بسیاری برای حل این مسأله انجام داده اند. 
اما در بیان راهکارها ابتدا باید دید چه شد که صندوق های بازنشستگی 

ایران به چنین روزی دچار شدند؟ 
اصوال صندوق ها از دو محل اصلی درآمدهای خود را تأمین می کنند؛ 
یکی پرداخت حق بیمه اعضا و دیگر س��رمایه گذاری. به عبارتی دولت 
باید رویه ای را حفظ می کرد که تعادل ورودی و خروجی صندوق ها در 
طول دهه های متمادی حفظ می شد و عالوه بر آن روی حق بیمه افراد 
سرمایه گذاری می کرد. اما در طول چهاردهه گذشته با تغییرات مختلف 
در س��ن بازنشستگی و تحمیل تعهدات به صندوق ها و دست درازی به 
منابع آن به منظور جبران تعهدات دولت از یک سو و عدم سرمایه گذاری 

منابع و یا هدایت آنها به بخش های ضررده، بزرگترین ضربه به اقتصاد 
صندوق ها زده شد.

دولت جنگ: آغاز جنگ صندوق ها جوان بودند و منابع مناسبی داشتند. 
مهم ترین آس��یب نظام بازنشستگی در زمان جنگ، درگیر شدن مستقیم 
و غیرمستقیم منابع مالی و انسانی نظام بازنشستگی در مقوله جنگ بود. 
اول اینکه سال های رونق صندوقی مانند تأمین اجتماعی با شرایط نامساعد 
اقتصادی زمان جنگ قرین شد و فرصت سرمایه گذاری در طرح های پربازده 
از دست رفت. دوم آنکه بسیاری از بیمه  پردازان و افراد در سن کار، خود را 
بازنشسته کردند تا در دیگر بخش ها از جمله جنگ حضور داشته باشند. 
سومین اقدام این بود که دولت در شرایط حساس جنگ پذیرفت حق بیمه 
کارفرمایی حدود 134 صنعت و صنف از جمله نانوایی ها را خود بپردازد و 

به دلیل کسری بودجه این تعهد را اجرا نکرد.

اس��تقراض پنج میلیارد تومانی دولت از سازمان تأمین اجتماعی 
ب��رای مخ��ارج جنگ نیز یکی از اقدامات دول��ت دوران جنگ بود. 
استقراضی که سال ها بعد یا پرداخت آن فرموش شد و یا از طریق 
رد دیون انجام شد. شرایط چنان شد که نرخ پشتیبانی که در آغاز 

جنگ 11/4 بود در پایان جنگ به حدود 8/8 نفر کاهش یافت.
دولت سازندگی: دولت س��ازندگی همزمان با دوران جوانی و 
میانسالی صندوق های بازنشستگی بود. یعنی درست در سال هایی 
که منابع صندوق ها باید در حوزه های سودده سرمایه گذاری می شد، 

کشور گرفتار دوران رکود بعد از جنگ بود. 
ل��ذا نه تنه��ا این صندوق ه��ا فرصت های س��رمایه گذاری پربازده 
را از دس��ت دادن��د، بلک��ه در م��وارد بس��یاری مناب��ع اختصاصی 
آنها صرف هزینه های جاری کش��ور ش��د. این در حالی اس��ت که 
صندوق های بازنشستگی مجبور بودند به منظور حفظ قدرت خرید 
مس��تمری بگیران و تعدیل تعهدات آتی خود نس��بت به ذینفعان، 

هر س��اله حداقل و حداکثر دس��تمزدهای مبنای کسر حق بیمه را 
متناس��ب با نرخ تورم افزایش دهند. یعنی در این دولت تعهدات و 
خروج��ی صندوق ها م��دام در حال افزایش بود اما ورودی آن رو به 

کاهش داشت.
دولت اصالحات: دولت اصالحات که بر س��ر کار آمد، هم نرخ 
پشتیبانی کاهش یافته بود و هم فرصت های سرمایه گذاری از دست 
رفته بود و هم تعهدات زیادی به دست و پای دولت بسته شده بود. 
در نتیجه دولت در برنامه سوم توسعه، در فصل پنجم »نظام تأمین 
اجتماعی یارانه ها« را مورد بررسی قرار داد و تال شکرد تمهیداتی به 
منظور افزایش توان مالی این س��ازمان ها و کاهش برداشت و ایجاد 
تعهدات جدید بیندیشد. مانند تکلیف دولت به پرداخت 50 درصد 
از بدهی های خود به سازمان های بیمه ای و عدم ایجاد بدهی جدید 
تا پایان برنامه س��وم. انجام برخی از اصالح��ات پارامتریک هم در 

دستور کار دولت قرار گرفت.
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دولت مهرورزی: دولت احمدی نژاد که بر س��ر کار آمد، هر چه 
دولت پیشین رشته بود پنبه شد؛ هم شرایط بازار کار علیه صندوق ها 
بود و هم برخی طرح های دولت، صندوق ها را زیر بار تعهدات گسترده 

برد. نرخ بیکاری به ش��دت افزایش یافته بود، قدرت چانه زنی نیروی 
ایمن  کار کاهش یافته بود، مش��اغل غیررسمی و مشاغل سخت و نا
و ناپایدار مشاغل گسترش یافته بود. مطابق با آمارهای رسمی طی 
س��ال های 1385 تا 1390 از شمار کارفرماها در ایران بیش از 700 
ه��زار نفر کم ش��د. این موارد از یک جهت ب��ه ورودی صندوق های 

بازنشستگی فشار وارد کرد و حق بیمه ها را کاهش داد.
از ط��رف دیگر دولت بدون محاس��به برخی تغییرات پارامتریک را 
در وضعیت صندوق ها آغاز کرد. مانند کاهش س��ن بازنشس��تگی و 
بازنشس��تگی پیش از موعد و افزایش مس��تمری برخی از بخش ها و 
دس��تگاه ها. قرار بود با کاهش سن بازنشستگی به 52 سال، افرادی 
از ب��ازار کار خ��ارج ش��وندو نیروی ج��وان جای آن��ان را بگیرد. اما 
بازنشس��ته های 52 س��اله، به بخش خصوصی کوچ کردند. مدیران 
بخش خصوصی از آنان اس��تقبال کردند چون مجبور نبودند ماهانه 

مبلغی را صرف بیمه آنان کنند. 
پس ورودی به صندوق ها باز هم کمتر و خروجی آن بیش��تر ش��د. 
مجموعه شرایط به گونه ای پیش رفت که در این دوره هم آمار شاغالن 
رو به کاهش گذاش��ت و هم تعداد دریافت کنندگان بیمه بیکاری و 

تعداد بازنشستگان افزایش یافت.
تعهدات دولتی هم فش��ار مضاعفی ب��ه صندوق ها وارد کرد. دولت 
گروه هایی را به صندوق ها اضافه کرد و متعهد ش��د خود، حق بیمه 
آنان را بپردازد. اما نه تنها حق بیمه آنها را پرداخت نکرد، بلکه حق 
بیم��ه دیگر بخش ه��ا را هم نپرداخت و بدهی دول��ت روز به روز به 

صندوق ها بیشتر شد.
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دولت تدبیر و امید: دولت روحانی چه بخواهد و چه نه، میراث دار 
انبوه مشکالت چهار دهه گذش��ته است. کارشناسان می گویند زنگ 
بح��ران صندوق ه��ا به صدا درآمده و باید هر چ��ه زودتر اصالحات را 
آغاز کرد. گویا همه چش��م امید از دیگر صندوق ها برداشته اند و تنها 
امیدشان به احیای صندوق تأمین اجتماعی است. دولت امید چندانی 
ب��ه افزایش درآمد صندوق ها از محل س��رمایه گذاری ندارد. میانگین 
بازدهی س��رمایه گذاری این صندوق ها طی یک دهه گذش��ته منفی 
بوده اس��ت. پس باید تعادل منابع و مصارف صندوق را درس��ت کند. 

اصالحات پارامتریک راه حل آن است: افزایش سن بازنشستگی، اصالح 
نرخ جایگزینی و یا تغییر فرمول مقرری بازنشستگی. اصالحاتی که قطعا 
با اعتراضات افراد مواجه مي ش��ود و دولت نه مي تواند و نه می خواهد 
خود را درگیر این حاشیه جدید کند. کارشناسان راهکار را اصالحات 
س��اختاری و اجرای نظام چند الیه بازنشستگی می دانند و می گویند 
سویه هایی از آن در برنامه توسعه و قانون بودجه ساالنه گنجانده شده 
اس��ت و اگر اجرا شود ظرف پنج تا شش سال آینده اوضاع صندوق ها 

مي تواند بهتر شود.
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داده های آماری نشان می دهد نسبت مهاجرت خالص به جمعیت استان بین 
 س��ال های 1390 تا 1395 در اغلب اس��تان های غربی و جنوب ش��رقی کشور 
قابل توجه بوده اس��ت. نس��بت مهاجرت خالص که کس��ر مهاجرت خروجی از 
 مهاجرت ورودی را مشخص مي کند در استان های آذربایجان شرقی، خوزستان، 
چهارمحال بختیاری، لرستان، کرمانشاه، همدان و سیستان و بلوچستان رقم باالیی 
را نشان می دهد. در مقابل استان تهران با 20 درصد باالترین سهم را از پذیرش 

کل جمعیت مهاجر کشور داشته است. 
ع��الوه بر این در دو – س��ال س��ال اخیر ش��واهد متعددی نی��ز از آمار باالی 
مهاجرت فرس��تی در اس��تان های خوزستان، سیس��تان و بلوچستان و خراسان 
جنوبی به خصوص از نواحی مرزی به سمت نواحی مرکزی وجود دارد. این آمارها 
نشان دهنده روند کاهش قابل توجه جمعی نواحی مرزی آسیب پذیر ایران است و 
در نتیجه آن عالوه بر رنجی که بر مردمان مهاجر وارد مي شود در سال های آینده 

مي تواند با پیامدهای متعددی برای کشور همراه شود.
 مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک تر به شهرهای بزرگ تر و از استان های 
به اصطالح »محروم« به استان های برخوردار، همواره با انگیزه های متفاوتی صورت 
مي گیرد اما نقطه اشتراک تمام این مهاجرت ها تالش برای بهبود شرایط زندگی 
در حیطه های مختلف نظیر کس��ب و کار، افزایش سطح درآمد، ادامه تحصیل، 
بهبود کیفیت زندگی و غیره است. انگیزه ها و اهدافی که در صورت محقق نشدن 
مي تواند چالش هایی جدی برای فرد، خانواده و جامعه، نظیر افزایش حاشیه نشینی 
در شهرهای بزرگ، افزایش بزه، سرخوردگی، کاهش امید به آینده، پیر شدن جوامع 
روستایی و شهری در نواحی مرزی و کاهش سرمایه اجتماعی در آن مناطق به 
وج��ود آورد. در س��ال های اخیر حجم باالی مهاج��رت از غرب، جنوب غربی و 
جنوب شرقی به نقاط مرکزی کشور به چالشی برای کشور تبدیل شده که هنوز 
ابعاد آن کامالً آشکار نیست.عالوه بر انگیزه هایی نظیر کسب شغل و درآمد بهتر، 

بحران های زیس��ت محیطی مانند خشکسالی و دشواری های تأمین آب و گرد و 
غبار بر آمار مهاجرت افراد از این مناطق به مناطق مرکزی تأثیر دارد؛ بحرانی که 
به نوعی با کاهش فرصت های شغلی نیز گره خورده است. همان طور که اشاره شد 
مهاجرت به سایر مناطق مي تواند به شاخص های مختلفی مربوط باشد، از آنجایی 
که نمی توان برای تمام استان های غربی و جنوب غربی و جنوب شرقی کشور که 
بیشترین میزان مهاجرت بین استان ها را دارند الگوی واحدی تعریف کرد باید با 
توجه به ویژگی ها و بحران های هر استان دالیل منحصر به هر استان تعریف کرد.

 بحران های زیست محیطی و مهاجرت از خوزستان
از میان استان های مهاجرفرست بیشترین استانی که از بحران خشکسالی و آب 
رنج برده و با مخاطراتی مواجه شده است استان خوزستان است به نحوری که 
تمام قس��مت های این استان درگیر کم آبی شدید است. شاید بتوان گفت دلیل 
اصلی مهاجرت از این استان مسائل زیست محیطی از جمله گرد و غبار و بحران 
آب است. دو تاالب مهم این استان یعنی تاالب های شادگان و هورالعظیم تقریبا 
خشک شده اند از طرف دیگر عالوه بر پدیده گردوغبار و هوای نامناسب خوزستان 
که به نوعی ناش��ی از خشک ش��دن تاالب های مهم این استان است، مردم این 
 منطقه عمدتا در یک س��ال گذش��ته با بحران آب آشامیدنی نیز مواجه بوده اند. 
به نظر می رسد در سال 1397 نیز مردم این منطقه با بحران نامناسب بودن آبی 
که به عنوان آب آشامیدنی در اختیارشان قرار دارد بیش از پیش دست و پنجه 
نرم کنند.بحران خشکسالی و خشک شدن تاالب های شادگان و هورالعظیم در 
این استان  به صنعت کشاورزی صدمات زیادی وارد کرده و زمین های بسیاری 
در این اس��تان به بیابان تبدیل شده اس��ت. در خوزستان به خصوص شهرهای 
جنوبی این بحران، نخلستان های بسیاری را از میان برده و تولید خرما را تحت 

تأثیر قرار داده است.

جابه جایی های جمعیت



26

شماره 134- پاییز 1397

مسائل آینده

 وضعیت نامناسب کسب و کار 
عام��ل دیگ��ری ک��ه مي تواند ب��ر وضعیت مهاجرت هر اس��تان 
تأثیر بس��زایی بگذارد وضعیت کس��ب و کار است. بر اساس پایش 
محیط کس��ب و کار ایران در زمستان 1396، استان های لرستان، 
 کرمانشاه، ایالم، کردستان، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی و 
سیس��تان و بلوچس��تان و البته تهران در مقایسه با سایر استان ها 
وضعیت نامس��اعدتری از نظر کس��ب و کار داردند. شاخص کسب 
و کار از س��وی معاونت اقتصادی ات��اق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزی ایران به صورت فصلی سنجیده مي شود.
برای مش��خص کردن اس��تان هایی که نامس��اعد بودن وضعیت 
کسب و کار در آنها نه یک موضوع فصلی، بلکه وضعیت پایدار است 
شاخص های مربوط به سه فصل متوالی تابستان تا زمستان 1396 
مدنظر قرار گرفت. نتایج نشان داد لرستان، کرمانشاه، خراسان شمالی 
و سیستان و بلوچستان استان هایی هستند که در تمامی این فصل 
وضعیت بس��یار نامطلوبی داشته اند. این استان های دارای وضعیت 
نامس��اعد از نظر کس��ب و کار، از نظر وضعیت مهاجرت فرستی نیز 
دارای مهاجرت خالص باالیی هستند. اگر مقایسه را یک فصل دیگر 
نیز گسترش داده و داده های بهار 1396 را نیز لحاظ کنیم، به تنها 
دو استان سیستان و بلوچستان و کرمانشاه می رسیم که در تمامی 
فصول 1396 در نامساعدترین وضعیت کسب و کار قرار داشته اند.

به عنوان مثال اقتصاد ش��ادگان به واس��طه بی آبی و خش��ک شدن تاالب 
ش��ادگان با بحران های جدی مواجه شد. کمبود آب روستایی در روستاهای 
توابع شهرس��تان شادگان، خشک ش��دن رودخانه جراحی که برای مصارف 
روستایی و آبیاری استفاده می شد، از بین رفتن نخلستان ها به دلیل خشک 
شدن رودخانه جراحی و غیره فقط چند نمونه از مخاطراتی است که شادگان 
را تهدید مي کند. اقتصاد این شهرستان نیز متکی بر کشاورزی است که اکنون 
رو به نابودی است. به گفته منابع محلی از 2 میلیون و 500 نخل در شهرستان 
شادگان نزدیک به یک میلیون و 200 نخل خشک شده اند )خبرگزاری ایلنا، 
1396(. تا آذرماه 1396 آمار بیکاری در شهرس��تان ش��ادگان به بیش از 42 

درصد رسید )خبرگزاری مهر، 1396( و شرایط اشتغال هم در نقطه بحرانی 
قرار گرفته، مسأله ای که با بحران آب در این منطقه گره خورده است. کم آبی 
و به دنبال آن نبود اش��تغال باعث مهاجرت نیروهای زبده روس��تاهای توابع 
شادگان به شهرها شده و جمعیت شهرستان به شدت در حال کاهش است.

می توان گفت اگرچه که بس��یاری از اس��تان های یادشده از معضل بیکاری 
رنج می برند و این عامل یکی از دالیل مهاجرت به استان های دیگر است، اما 
در خوزستان شاید مهم ترین مسأله ای که باعث مهاجرت مردم این استان به 
سایر استان ها مي شود بحران های زیست محیطی است که زندگی و معیشت 

را برای ساکنان این استان با سختی های زیادی مواجه کرده است.
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 تخلیه جمعیتی مرزهای شرقی
سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی به عنوان دو استان پهناور کشور بالغ 
بر دو هزار کیلومتر مرز با کشورهای همسایه شرقی دارند. مشکالت معیشتی در 
کنار مشکالت زیست محیطی در سال های اخیر وضعیت جمعیتی این استان ها 
را به خصوص در مناطق مرزی دستخوش تغییراتی کرده است. مهاجرت در این 
استان ها که با موضوع امنیت مرزی نیز گره می خورد دارای ابعاد پیچیده تری است.

در اس��تان خراس��ان جنوبی که بیش از 460 کیلومتر مرز مش��ترک با کشور 
افغانستان دارد خالی شدن روستاها به خصوص در مناطق مرزی تهدیدی برای 
امنیت ش��رق کشور محسوب مي شود. به گفته نماینده مردم زیرکوه و قاین در 
مجلس ش��ورای اسالمی مردم اس��تان حدود 18 سال است که با خشکسالی و 
مصائب آن دست و پنجه نرم می کنند: این روند در مناطق روستایی که اقتصاد 
آنها بر پایه کشاورزی و دامپروری است، سبب ایجاد مشکالت فراوانی شده و تعداد 

روستاهای خالی از سکنه هر روز در حال افزایش است )خبرگزاری مهر، 1395(.
در اس��تان سیستان و بلوچس��تان اوضاع حتی بحرانی تر است. همان طور که 
دیدیم این استان در تمامی فصول سال 1396 همواره دارای شاخص کسب و کار 
 بسیار مساعد بود. در کنار این به گفته استاندار خشکسالی باعث مهاجرت مردم 
سیستان و بلوچستان شده است. به گفته او سیستان و بلوچستان هزار و 400 کیلومتر 

مرز دارد و سرریز مشکالت ناامنی از تکفیری ها هستیم )خبرگزاری برنا، 1396(.
نماینده مردم زابل در مجلس ش��ورای اس��المی سال 1395 خبر داده بود در 
ظرف سه سال حدود 25 درصد مردم سیستان مهاجرت کرده و به حاشیه نشینی 
در دیگر ش��هرها روی آورده اند. به گفته او مهاجرت مردم سیستان به شهرهای 
دیگر که به دالیل مرتبط با کم آبی و مشکالت اقتصادی است، هم برای مناطق 
مهاجرپذیر مشکل آفرین است و هم برای خود مردم سیستان که بسیار شریف و 

باعزت هستند، دردسرساز است )خبرگزاری میزان، 1395(

بر اساس داده های پایش محیط کسب و کار ایران می توان نقش محیط نامناسب 
کس��ب و کار در مهاجرت افراد از اس��تان ها را همتراز بحران های زیست محیطی 
یا حتی مهم تر از آن دانست، به عنوان مثال در استانی مانند کرمانشاه که دارای 
وضعیت آب عادی و حتی ترسالی در مقایسه با سال گذشته بوده وضعیت نامناسب 
کسب و کار به جای بحران آب مي تواند عامل جدی تر مهاجرت از این استان باشد.

وضعیت نامناس��ب کسب و کار در کرمانش��اه باعث شده این استان همواره در 
آمار بیکاری صدرنشین باشد و با اختصاص رتبه اول یا دوم آمار بیکاری وضعیت 

نامطلوب تری از سایر استان های کشور داشته باشد.
به این عوامل باید زلزله سال 1396 استان کرمانشاه در مناطق مرزی را نیز افزود که 
روند طوالنی بازسازی منازل تخریب شده و شرایط دشوار زندگی در سکونتگاه های 

موقت احتماال باعث مهاجرت بیشتر در این استان در سال 1397 خواهد بود.
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 مهاجرت بین اس�تانی: از غرب، جنوب غرب و جنوب شرق به 
نواحی مرکزی

براساس نتایج سرشماری س��ال 1395، بین سال های 1390 تا 1395 
حدود 4 میلیون 300 هزار نفر محل اقامت خود را تغییر داده اند. در این 
بازه 5 ساله مهاجران سهم 5/38 درصدی از کل جمعیت ایران داشته اند. 
س��هم مهاجران در بازه 5 س��اله قبلی یعنی 1385 تا 1390 برابر با 7/36 
درصد بوده است.هرچند در دوره 5 ساله اخیر سهم مهاجران از کل جمعیت 
کاهش داشته، اما سهم مهاجران بین استانی از کل مهاجران دارای افزایش 
چشمگیری بوده و از حدود 36 درصد به 48 درصد رسیده است. به عبارت 
دیگر حدود 2 میلیون نفر در س��ال های 1390 تا 1395 از اس��تان محل 

سکونت خود مهاجرت کرده اند.
به نظر می رس��د در ش��رایط جدید از میان مسائل جمعیتی و مهاجرتی 

کش��ور، مهاجرت از روستا به ش��هر اهمیت کمتری یافته و مهاجرت بین 
استانی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در میان استان ها نیز دیدیم که 
وضعیت مهاجرفرستی در استان های دارای شرایط نامساعد کسب و کار، 
آمار باالی بیکاری و درگیر با بحران های زیست محیطی همچون خوزستان، 
سیستان و بلوچستان و کرمانشاه دارای آمار باالتری است. همچنین آمارها 
نش��ان می دهد در دوره 5 ساله 1390 تا 1395 پس از تهران، استان های 
البرز، یزد، اصفهان، سمنان و قم باالترین خالص مهاجرت استانی را دارند 

که نشان دهنده مهاجرت پذیری آنهاست.
در نتیج��ه چالش حجم باالی مهاجرت از نواحی غربی، جنوب غربی، و 
جنوب شرقی کشور به نواحی مرکزی یکی از مسائل مهم کشور است که 
هنوز ابعاد مختلف آن کاماًل روشن نیست و در سال های آینده با مجموعه 

مسائل بیشتری در ارتباط قرار خواهد گرفت.
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فسادکاران گروهی از افراد در هر جامعه ای 
هس��تند که به جای اش��تغال کسب و کار 
ع��ادی وقانونی که مي توان��د با درآمدهای 
خوب هم همراه باش��د، ترجیح داده اند به 
فعالیت ه��ای آلوده به فس��اد روی بیاورند 
چون تصور می کنند سود باالتر و بادآورده 
در مقایس��ه با س��ایر فعالیت ها به دس��ت 
می آورند. البته چنین خواس��ته ای در ذهن 
و دل اکثری��ت آدم ها قرار دارد اما برخی به 
دلیل ریس��ک باال، برخی به دلیل باورهای 
مذهبی و دینی، برخی به دلیل نوع دوستی 
و برخی به دلیل اینکه چنین سودی برایشان 
لذت بخش نیست به این طرف نمی روند. اما 
فسادکاران چگونه می توانند به این منطقه 

ورود کنند و کدام  راه ها برای آنها باز اس��ت 
و چگونه موفق به فساد اقتصادی مي شوند؟ 
ب��دون تردید در راس همه عوامل منجر به 
زاد ورشد فساد اقتصادی وجود یک اقتصاد 
 دولت��ی بزرگ و س��ازمان هایی اس��ت که 
دخ��ل و خرج بزرگ دارند و باهزاران وصله 
پی��دا وناپیدا به دولت س��نجاق ش��ده اند. 
نهادهای دولتی درهر ح��وزه ای که پول و 
منابع دراختیار دارند و می توانند این منابع را 
به شکل های گوناگون خرج کنند و همچنین 
س��ازمان ها و نهادهایی ک��ه درآمد دارند و 
دخل دولت به حس��اب می آیند محل های 
مس��تعد زاد و رشد عنصر دردسرساز فساد 
اقتصادی اند. این منابع دخل و خرج مي تواند 

ب��ا ترفندهای گوناگون از ط��رف نهادهای 
دولتی به طور آش��کار و یا پنهان به س��وی 
ذینفعان و فسادکاران سرازیر شود. به طور 
مثال تصور کنید که یک واحد بزرگ دولتی 
که ش��اید یک کارخانه بزرگ خودروساز یا 
فوالدساز است و 10 هزار کارگر دارد و طبق 
قانون بای��د به آنها ناهار گرم بدهد. باز هم 
فرض کنی��د که این 10 هزار کارگر همراه 
با ناهار باید یک کاس��ه کوچک ماست نیز 
بخورند. یک کاس��ه ماست کوچک به طور 
مثال در حال حاضر هزار تومان ارزش دارد 
ک��ه اگر در عدد 10 هزار نفر در روز ضرب 
شود این عدد نیز در عدد 300 روز در سال 

ضرب شود به چه عدد بزرگی می رسید. 

اد
فس

متأسفانه فسادسازان آزادند
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فساد

 باورتهرانی ها
به رشد فزاینده فساد

تهران به مثابه یک کالنشهر در ابعاد جهانی پایتخت 
یکی از قدیمی ترین کشورهاس��ت. این ش��هر دارای 
جمعیتی بالغ بر حداقل 12 میلیون نفر است و صدها 
اداره، س��ازمان، موسس��ه، بنگاه و بانک دولتی در آن 
قرار داردند. این شهر که پایتخت سیاسی ایران نیز به 
حساب می آید شاید به لحاظ اینکه مردمانش هر روز 
درباره فساد در کشور بیشترین اظهارنظر را دارند یک 
نمونه باشد. تهران نشینان البته می توانند نمونه خوبی 
برای ساکنان شهرهای بزرگ وکوچک ایران در درک 
ابعاد گوناگون فس��اد در دس��تگاه های دولتی باشند. 
گزارش حاضرنتیجه یک پژوهش انجام ش��ده درباره 
این است که پایتخت نشینان نسبت به وجود فساد در 
دستگاه های دولتی چگونه فکر می کنند و ارزیابی آنها 
در این باره چیست این یک پژوهش میدانی است که 
از طرف یک نهاد پژوهشی – آموزشی انجام شده است 

و می توان آن را در ابعاد ملی نیز به کار گرفت.
در ایران نیز با توجه به ساختار اداری ناکارآمد موجود و 
توجه کمتر به شایستگی افراد در گزینش ها و انتساب ها، 
گس��ترش فساد مانعی در مقابل توزیع برابر فرصت ها و 
امکانات اجتماعی ب��وده و علي رغم اقدامات زیادی که 
برای مبارزه با این پدیده صورت گرفته، اشکال مختلف 
آن شدت بیشتری یافته و به نظر می رسد به مرور در حال 
افزایش اس��ت، اما اطالع از اینکه کشوری فاسد است یا 
نه، برای محققان و سیاستگذاران کافی نیست و آنها باید 
بدانند که میزان فساد در چه بخش هایی بیشتر است تا 
بتوانند سیاست های کاهش فساد را متناسب با میزان آن 
در هر بخش اتخاذ کنند. با توضیحات ارائه ش��ده، مقاله 
حاضر )که بخشی از یافته های پژوهشی( با نمونه 400 
نفری از کلیه ساکنان 18 تا 65 ساله شهر تهران که به 
تناس��ب جمعیت مناطق مختلف و سه پهنه توسعه ای 
پایین، متوس��ط و باالی ش��هر تهران انتخاب ش��د، به 
بررس��ی وضعیت ادراک فس��اد در دستگاه های دولتی 

شهر تهران می پردازد.

 ادراک فساد
ادراک فساد به معنی تصور افراد جامعه از وضعیت 
فساد و مصادیق آن در جامعه است. سازمان ملل فساد 
را سوءاس��تفاده از قدرت )عمومی( برای نفع شخصی 
تعریف کرده است؛ بطوریکه منافع عمومی را با مشکل 
مواجه  س��ازد. این تعریف، فساد را به صرف در بخش 
دولتی )عمومی( محدود مي کند و در مقابل، تعریف 
سازمان شفافیت بین الملل برای هر دو بخش دولتی و 
غیردولتی قابل استفاده است. طبق این تعریف، فساد 

فقط برای خرید ماس��ت کوچک ساالنه 3 میلیارد تومان هزینه مي شود. کافی است مسئول خرید 
کارخانه این میزان خرید س��االنه را از کارخانه ک یا کارخانه پ خریداری کند. آیا این میزان خرید 
پورسانت،  دستخوش یا پول  چایی ندارد و وسوسه گر نیست؟ تجربه نشان دادهاست که این یک محل 
فساد مي تواند باشد. حاال همین عددها را در اندازه های بزرگ و اختصاص به طول مثال 15 هزار تومان 
هزینه تأمین غذا برای 10 هزار کارکن یک بنگاه نساجی در 300 روز سال تصور کنید به چه عددهایی 
می رسید. مثال دیگری بزنیم: فرض کنید که یکی از کارخانه های خودروساز ایرانی که ساالنه به طور 
مثال 500 هزار دستگاه خودرو تولید مي کند بخواهد برای این تعداد خودرو الستیک خریداری کند. 
 عدد مورد نیاز به 2 میلیون الس��تیک می رس��د. فرض کنید هر الستیک در کمترین قیمت به عدد

50 هزار تومان برسد. یک محاسبه ساده نشان می دهد که این عدد معادل 100 میلیارد تومان خرید 
الستیک خواهد شد. آیا مدیر خرید نمي تواند با کارخانه های فروشنده وارد تبانی شود؟ از این داستان ها 
می توان باز هم ردیف کرد. اما یک سر ماجراست و بخش بزرگ فساد از سیاست های اقتصادی فسادساز 
دولتی سرچشمه می گیرد که در ایران متاسفانه روندی فزاینده دارد و تکرار مي شود و شرایط را برای 
جامعه ایرانی دشوار مي کند. سیاست ارزی دولت های دهم و دوازدهم در هنگامه رشد و تشدید تحریم های 
اقتصادی چه کاربردی برای رشد فساد داشته و دارند؟ درحالی که مدیران دولت فعلی در هنگام شروع 
به کار در تابستان 1392 دولت قبلی را متهم می کردند که با قیمت گذاری دالر و میخکوب کردن نرخ 
آن روی عدد هر دالر معادل 1226 تومان و اختصاص دالر با این قیمت بر واردکنندگان آشنا و ناشناس 
متوجه شدند که هزاران میلیارد تومان رانت و فساد ایجاد کرده اند؟ این استدالل دوستی از کارشناسان 
بود که اگر قیمت هر دالر در بازار آزاد ارز معادل حدود 4 هزار تومان است هر کس که مي توانست دالر 
1226 تومان بگیرد رانت بزرگی به دست آورده است و این استدالل درست بود اما دولت دوازدهم عینا 
همان کار را کرد. اعضای دولت یازدهم و در راس آنها بانک مرکزی نیز در مواجهه با ش��رایط س��خت 
 ب��رای دالر قیمت تعیین ک��رده و آن را در عدد 4200 تومان میخکوب کردند. این دو عدد در فاصله

5 سال و در شرایطی که قیمت دالر در زمان تعیین دالر 4200 تومانی حدود 8 هزار تومان بود همان 
کار بود که حاال دولت منتقد وقت از دولت قبلی خودش اقدام به همان فسادسازی کرد. فسادسازی 
دولت با اعالم دالر 4200 تومان نزدیک به 3 فصل است که ادامه دارد و با وجود اینکه بارها اعالم شده 
است این دالرهای ارزان زمینه ساز فساد اقتصادی است اما برداشته نمي شود. این یک سیاست نادرست 
است که گفته مي شود هزاران میلیارد تومان رانت و فساد درست کرده است. در این وضعیت اما نکته 
جذاب و تلخ این است که فسادسازان دنبال شکایت از فسادکاران رفته و آنها را با ترفندهای گوناگون 
در تور قانون و مجازات می اندازند و خود آسوده و آرام به اتخاذ سیاست های فسادساز اقدام می کنند. 
داس��تان دس��تگیری و اعالم یک فرد به جرم خرید سکه از دولت و بانک مرکزی در پاییز امسال این 
مساله را در کانون توجه قرارداد که آیا او باید مجازات می شد یا مدیران سازمان و دستگاهی که بدون 
توجه به اندرزهای کارشناسان هزاران سکه را برای تأمین منابع نقدی مورد نیاز دولت به او فروختند. 
در داستان ارز می توان به سوی دیگر ماجرا نیز پرداخت. داستان پیمان سپاری ارزی که این روزها محل 
منازعه بی پایان دولت و بخش خصوصی شده است از مصداق های بارز فسادسازی و فسادکاری به حساب 
می آید. دولت معتقد است صادرکنندگان باید دالرهای حاصل از صادرات خود را به قیمتی که دولت 
تعیین کرده است به بانک ها بفروشند و صادرکنندگان می گویند این کار را به دلیل تفاوت آشکار نرخ 
دالر در ب��ازار آزاد و ب��ازار دوم بانک مرکزی انجام نمی دهند. حاال دولت و بانک مرکزی می گویند این 
افراد فسادکارند و آنها می گویند دولت فسادساز است که راه را برای کسانی باز کرده است که تاکنون 
نام آنها به عنوان صادرکننده مطرح نبوده است و حاال برای استفاده از رانت های موجود به این کسب 
و کار روی آورده اند. همین داستان درباره نرخ سود بانکی،  نرخ تعرفه های واردات، جلوگیری از صادرات 
برخی کاالها و آزاد کردن آن در وقت دیگر و... دیده مي ش��ود. واقعیت این اس��ت که تمرکز اختیارات 
و وظایف اقتصادی و امکانات دراختیار دولت در ایران گونه ای است که از زمین و زمان فساد می بارد. 
دولت ایران از خرید نخود و لوبیا تا ساخت سد و نیروگاه و تولید خودرو، برق، آب و گاز و بنزین، فوالد، 
مس و آلومینیوم و تراکتور و... دخالت دارد ودر هر دخالتی که دارد راه را برای فساد مي تواند باز و بازتر 
کند. در این وضعیت است که شهروندان ایرانی در هر حوزه ای دنبال این هستند که محل های توزیع 
رانت و فساد را یافته و خود را به آن وصل کنند. هر دالر آمریکا در بازار ایران روزهایی تا حدود 20 هزار 
تومان نیز رسید و کسانی با این قیمت آن را خریدند و حاال این عدد در نیمه اول آذرماه گفته مي شود 
به 10 هزار تومان تنزل پیدا کرده است. این میزان نوسان غیرعادی جز رانت و فساد چیز دیگری برای 
اقتصاد ایران به ارمغان می آورد؟ این داستان را یک بار برای همیشه باید حل کرد و راه را برای توسعه 

رانت از مسیر سیاست های ناکارآمد ارزی، صنعتی، پول و بانکی و تجاری مسدود کرد.
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فساد

به معنی »سوءاس��تفاده از قدرت محول شده به 
افراد برای منافع ش��خصی است«. با وجوداین، 
بس��یاری بر این باورن��د که هیچ تعریف دقیق، 
روش��ن، مورد توافق و جهان ش��مولی از فساد 
اداری وجود ندارد. برای س��نجش ادراک فساد، 
نظر پاسخگویان درباره شدت فساد مالی در 22 
سازمان مختلف پرسیده شد. این سازمان ها از 
طریق مطالعاتی که در گذشته انجام شده بودند 
و نیز تعدیل فرم ادراک فساد سازمان شفافیت 
بین الملل و مطابقت آن با موقعیت ایران انتخاب 
شدند. پاسخ  سؤاالت مربوط به ادراک فساد در 
یک طیف پنج گزینه ای از »هیچ یا خیلی کم« 

تا »خیلی زیاد« تنظیم شده بود.

 ادراک روند فساد
ادراک روند فساد مبین تصور افراد از تغییرات 
فس��اد و مصادیق آن طی سال های اخیر است. 
برای س��نجش »ادراک روند فساد« از سه سؤال 
مربوط به درک فرد از روند فس��اد طی 10 سال 
گذش��ته استفاده ش��د و از پاسخگویان پرسیده 
ش��د که به نظر آنها سطح هر یک از پدیده های 
»رشوه خواری«، »اختالس« و »خویشاوندساالری 
و تبعیض« در طول 10 سال گذشته به  طور کلی 
چه تغییری کرده است؟ پاسخ  سؤاالت در طیفی 
پنج گزینه ای از »کاهش زیاد« تا »افزایش زیاد« 

تنظیم شده بود.
در فس��اد  رون��د  از  پاس��خگویان   ادراک 

10 سال گذشته با سه سؤال پنج گزینه ای درباره 
»رشوه خواری«، »اختالس« و »خویشاوندساالری 
و تبعیض« پرس��یده شد و به این ترتیب، دامنه 
نمره ها از 3 تا 15 تغییر می کرد. میانگین ادراک 
 )2.24=SD( 13.64 روند فس��اد در این دامنه
به دست آمد که حاکی از افزایشی بودن روند مزبور 
در ذهن مشارکت کنندگان است و 84.9 درصد، 
88.9 درصد و 89.2 درصد از پاسخگویان معتقد 
بودند به ترتیب »رش��وه خواری«، »اختالس« و 
»خویشاوندس��االری و تبعیض« طی 10 سال 
گذشته افزایش داشته است. درمجموع، 89.2 
درصد از مشارکت کنندگان معتقد بودند فساد 
در طول 10 س��ال گذش��ته در ای��ران افزایش 

یافته است.

 ادراک فساد به تفکیک سازمان ها
از نظر ادراک فساد در سازمان ها بیشترین ادراک 
فساد به ترتیب مربوط به »شهرداری ها«، »دالالن 
و واسطه های سازمان ها و اشخاص صاحب مقام«، 
»گمرک«، »اداره دارایی )مالیات(« و »بانک ها« 
اس��ت و کمترین ادراک فس��اد نیز به ترتیب به 

»خیریه ها«، »مدارس«، »دفاتر پلیس + 10«، 
»مطبوعات« و »اداره ثبت احوال« نسبت داده 
ش��ده بود. درک مردم از فس��اد در سه سازمان 
دفاتر پلی��س + 10، مدارس و خیریه ها در حد 
متوسط و در دیگر سازمان ها باالتر از متوسط بود.

 جمع بندی
هدف پژوهش حاضر بررس��ی ادراک فساد در 
نهادها و دستگاه های اداری مختلف در بین ساکنان 
شهر تهران بود. نتایج پژوهش نشان داد که سطح 
ادراک فس��اد در ایران در حد بس��یار باالیی قرار 
دارد. حدود 9 نفر از هر 10 فرد مش��ارکت کننده 
در پژوهش معتقد بودند که فس��اد طی 10 سال 
گذشته در ایران افزایش یافته است و ادراک فساد 
در اکثر سازمان ها از حد متوسط باالتر بود. طبق 
تحقیق، 62.2 درصد از پاسخگویان معتقد بودند 
که فس��اد )رش��وه و دزدی( طی 5 سال گذشته 
افزایش داشته است. براساس تحقیقات انجام شده، 
در سطح جهان نیز روند فساد رو به افزایش است، 
اما این روند در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر 
رش��د بیشتری نش��ان داده است؛ بطوریکه رتبه 
ایران در شاخص ادراک فساد در 2003 میالدي 
در بی��ن 133 کش��ور 78، در 2009 میالدي در 
بی��ن 180 کش��ور 168 و در 2012می��الدي از 
بین 174 کشور 136 بوده است. به نظر می رسد 
افزایش آمار اختالس های کشف شده در سال های 
اخیر بیشترین تأثیر را در این زمینه داشته و این 
پدیده تأثیر چشم گیری بر کاهش احساس عدالت، 
اعتماد و مشارکت اجتماعی و امنیت روانی برجای 
گذاش��ته است. در سطح جهان روند فساد رو به 
افزایش است، اما این روند در ایران در مقایسه با 

کشورهای دیگر رشد بیشتری دارد.
درمجموع، با توجه به یافته ها درخصوص ادراک 
فساد در سازمان ها، می توان گفت در نهادهایی 
که حجم گردش مالی و فعالیت های اقتصادی 
بیشتر است، ادراک فساد نیز بیشتر است و در 
نهادهای��ی که فعالیت ه��ای اجتماعی و مدنی 
بیش��تری دارند، ادراک فس��اد نیز کمتر است، 
اما باید در نظر داش��ت ک��ه صرف فعالیت های 
اقتصادی گسترده تر موجب بروز فساد نخواهد 
شد و زمینه های ساختاری ظهور آن نیز بایستی 
مهیا باش��د. براین اس��اس، )اگر »ادراک فساد« 
بیشتر را ناشی از وجود فساد بیشتر بدانیم(، به 
نظر می رسد وقتی ساختار اقتصادی غیرمولد و 
ناکارآمد باشد، گس��ترده تر بودن حجم وظایف 
و دراختیارداش��تن قدرت بوروکراتیک بیش��تر 
همراه با دسترسی به منابع عظیم اقتصادی در 
س��ازمان ها و نهادهای اداری زمینه  بروز فساد 

اداری بیش��تری را فراه��م خواهد ک��رد. نکته 
دیگری که در اینجا  باید مورد توجه واقع شود، 
این اس��ت که تصور پاسخگویان از وجود فساد 
تنها به سازمان های دولتی محدود نیست، بلکه 
از نظر پاس��خگویان، در تمام س��ازمان ها حتی 
سازمان های مردمی و سازمان های عمومی نیز 
فس��اد درخور توجهی وجود دارد. این پدیده را 
می توان ناشی از مستقل نبودن نهادهای عمومی و 
دوسنخیتی )دولتی- عمومی(بودن آنها در ایران 
دانست. در واقع، ادراک شهروندان از تجربیات 
آنها در زندگی اجتماعی شان نشات می گیرد و 
براین اساس، اگر ادراک فساد را نشانه وجود فساد 
واقعی در جامعه بدانیم، به طورکلی می توان گفت 
فس��اد اداری در ای��ران از بدنه بخش دولتی به 
سازمان های متعلق به بخش عمومی نفوذ کرده 
است. حتی سازمان های مردمی نیز درگیر فساد 
اداری هستند؛ بطوریکه فساد به شکل هنجار در 
نهادهای اداری نفوذ کرده اس��ت. همان طور که 
اشاره ش��د، یکی از ویژگی های فساد گسترش 
آن به ش��کل پدیده ای تخریب��ی مانند پارازیت 
یا سرطان اس��ت و به مرور به هنجار و فرهنگ 
تبدیل مي ش��ود. در ایران نیز به گونه ای شاهد 
گسترش این پدیده س��رطانی به شکل فراگیر 
هس��تیم. همان طور که پارسونز اشاره مي کند، 
ریشه گسترش این پدیده به اختالل در کارکرد 
نظام اجتماعی ازجمله کارکرد برقراری عدالت 
در جامع��ه مربوط مي ش��ود. بنابراین، ضرورت 
ص��ورت دادن ب��ه اقدام ه��ای الزم دراین زمینه 

روشن مي شود.
درنهای��ت، ب��ا توجه به نتای��ج پژوهش، الزم 
 است دغدغه ممانعت از افزایش فساد در کشور، 
ب��ه خص��وص در س��ازمان ها و نهادهایی که از 
قدرت اقتصادی ویژه ای برخوردارند، مورد توجه 
عملی برنامه ریزان، مس��ئوالن و سیاستگذاران 
این حوزه قرار گیرد. براین اساس، جهت کاهش 
ادراک فس��اد در جامع��ه   باید در س��ازمان ها و 
دستگاه هایی که بیشترین ادراک فساد در آنها 
گزارش شده، برنامه ها و سیاستگذاري های الزم 
ص��ورت گیرد و به صورت منظم و ادواری، روند 
کاهشی یا افزایشی آن اندازه گیری گردد تا تدابیر 
الزم دراین خصوص اندیشیده شود. به این منظور، 
اج��رای برنامه های��ی درجهت ایج��اد »تعادل 
اقتص��ادی« در نهاده��ا و دس��تگاه های اداری، 
استقالل نسبی بخش اقتصادی از نهاد سیاسی، 
شفاف س��ازی جریان اطالعات اقتصادی، مالی 
و اداری و تقویت س��ازوکارهای نظارتی شفاف، 
کارآمد و س��الم در نهادها و دستگاه های اداری 

پیشنهاد مي شود.



32

شماره 134- پاییز 1397

 می خواهی�م در مورد مقام های ضدفس�اد 
صحبت کنیم. اجازه بدهید کمی درباره شرایط 
فعلی صحبت کنیم. دیدگاه های فعلی درمورد 

نهادهای جدید ضد فساد کدام اند؟
در چند سال اخیر چندین مقاله منتشر شده است 
که می گوید: »این س��ازمان ها کارآمد نیس��تند، آیا 
ایجادشان اشتباه بوده است؟« پاسخ یکی از کسانی 
که به شدت درگیر ایجادشان بود، یکی از کارمندان 
  ICAC سابق آژانس ضدفساد مستقل هنگ کنگ
این بود: »شما بانک جهانی وسایر سازمان های مشابه 
فعال در حوزه توسعه متوجه نیستید« و... من دیدگاهم 
همیشه این بود: ایجادشان ایده خوبی نبود، مگر اینکه 
بتوانید به دو س��ؤال پاسخ دهید. سازمان جدید چه 
کاری انجام می دهد که س��ازمان های موجود انجام 
نمی دهند؟ چرا این سازمان جدید عملکردهای مشابه 
را بهتر از سازمان های در حال سقوط انجام می دهد؟ 
اگر مسأله تحقیق و اجرا، و پیگرد قانونی باشد، پس 
چرا پلیس تحقیق نمي کند؟ چرا دادستان ها تحقیق 
نمی کنند؟ چه چیزی باعث مي ش��ود فکر کنید که 

سازمان جدید بهتر عمل خواهد کرد؟
پاسخ هایی عملی برای این سؤاالت وجود دارند:  ما 
می توانیم افراد جدیدی را استخدام کنیم که به فساد 
در س��ازمان های قدیمی آلوده نشده اند ما می توانیم 
معی��ار و انتظارمان را از نظر آموزش و پرورش کمی 
باالتر ببریم. با توجه به قوانین و مقررات خدمات مدنی، 
نمی توانیم از افراد فاسد در پلیس و دادستانی خالص 
شویم، پس آنها افراد تازه وارد را هم آلوده می کنند. 
اینها به نظرم بهترین پاسخ نیستند ولی به هر حال 

پاسخی به حساب می آیند.
مطمئنا مشکل واقعی استقالل سیاسی و بی طرفی 
و اجرای بی غرضانه اس��ت که این سازمان ها را متهم 
مي کن��د به عن��وان مثال هنگامی ک��ه نوهو ریبادو 
درنیجری��ه آن را اجرا کرد، به دفاعات همان چیزی 
را گف��ت که به نظرم کامالً واضح اس��ت. یعنی اگر 
فردای روزی که رئیس جمهور شما را به ریاست یک 
سازمان مبارزه با فساد منصوب کرد، تحقیقاتی را علیه 
رئیس جمهور انجام دهید، احتماالً خیلی قابل قبول 
نیست. بنابراین قبل از اینکه افراد قدرتمند را تعقیب 

کنید، باید پشتیبانی برای خودتان داشته باشدی. البته 
به طور معمول کاری که انجام می دهید این است که 
در مبارزه،  طرف افراد پایین تر یا دانه درشت ها )افراد 
مه��م و قدرتمند( را می گیری��د. هنگامی که طرف 
دانه درشت ها را می گیرید، مسأله این است که فقط 

ابزار و وسیله ای برایشان هستید.
به نظر می رسد ما با این آژانس های مبارزه با فساد 
دست به گریبان هستیم، اینکه آیا ایجاد آژانسی خاص 
درکش��وری خاص، ایده خوب��ی بود یا خیر. بنابراین 
سؤال این است که چگونه می توانیم کمکشان کنیم 

تا بهتر عمل کنند.
مسائلی مانند بی طرفی و استقالل، مسائلی ساختاری 
مربوط به وجود رقابت سیاس��ی مناسب و طبقه ای 
متوسط و قوی است، مسائلی که رسیدگی به آنها از 
قدرت هر بیگانه، ویا حتی بانک جهانی، فراتر است.اما 
خارج از اینها، می توانیم سعی کنیم تا به آنها بفهمانیم 
که باید با سازمان های دیگر همکاری کنند وبهترین 

راه های انجام چنین کاری کدامند.
برای مثال در عراق، دولت را متقاعد کردم کسی را 
در دفتر نخست وزیر به عنوان دستیار ویژه نخست وزیر 
قرار دهد تا ببیند که آژانس های مختلفی که قدرت 
اجرای تحقیقات ضد فساد را دارند، چگونه با هم کار 
می کنند. در عراق، هیأت عالی حسابرس��ی،  بازرس 

کل ب��رای هر بخش و در نهایت س��ازمان مبارزه با 
فساد داشتید.

این سه در دنیاهای مختلفی کار می کردند ونیاز به 
همکاری داشتند. ظاهرا تنها راهی که می شد آنها را 
به همکاری با یکدیگر واداشت این بود که نخست وزیر 

آنها را وادار به همکاری کند.
پیش��نهادم گماشتن دس��تیار ویژه ای برای دفتر 
نخس��ت وزیر بود. نمی دانم که هنوز آنجا باشد یا نه. 
برای مدتی به نظر می رسید که مفید و موثر بود. مسأله 
هماهنگی، مشکل بزرگی است، زیرا فساد، زمینه های 

مختلف بسیاری را پوشش می دهد.
 آیا فکر می کنید س�ه حوزه اصلی ش�امل 
سرکوب، تحقیق و پیگرد قانونی هستند و پس 
از آن عملکردهای پیش�گیرانه و عملکردهای 

تحقیقاتی؟
من می گویم تحقیق و آموزش.

 آیا این حوزه ها با یکدیگر در تضادند؟
فکر می کنم به لحاظ س��ازمانی بخشی از مشکل 
مي تواند این باشد: آیا این سازمان پر از پلیس است 
یا معلم؟ چگونه مطمئن شویم که یک عملکرد باعث 
خارج ش��دن عملکرد دیگر نمي شود؟ درحال حاضر 
هنگ کنگ اینکار را انجام می دهد؛ زیرا اساسا دارای 
مخروط های مختلف است. به عنوان ممانعت کننده 

کارشناس ارشد بانک جهانی مطرح کرد 

ائتالف بین المللی شکارچیان فساد
دام فساد وفسادکاران درهر جایی که حتی تصور آن نیز سخت و غیرقابل باور است پهن مي شود تا به مرور و با نهادینه کردن آن هر مقاومتی 
شکسته شود و هر فرد و سازمانی که بیشترین ضدیت با فساد را دارند نیز آلوده شوند. روند فزاینده حجم فسادهای سازمان یافته و پنهان شده 
در البه الی مقررات و قانون ها و دور زدن های حقوقی و اقتصادی راه را برای اینکه نهادهای جهانی مثل صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و 
نهادهای پژوهشی به این موضوع ورود کنند هموار کرده است. آنچه می خوانید یکی از تازه ترین گفت وگوها درباره مطالبات فساد در مصاحبه با 
ریچارد میسک از بانک جهانی است که در نشریه سازمان بازرسی کل کشور درج شده است. دراین گفت وگو تنگناهای مبارزه با فاسدان به ویژه 

اگر در سطح باالی مسئولیت و مدیریت اجتماعی باشند برمال شده و راه و روش و راهبردهای تازه مبارزه با فساد تشریح شده است.

فساد
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یا اجراکننده وارد می ش��وید و کل مسیر را تا شماره 
دو پیش می روید – دستیاران مختلفی وجود دارند، 
یکی برای اجرا، یکی برای پیشگیری و دیگری برای 
توسعه جامعه. بنابراین با توجه به تخصصتان می توانید 
موقعیت دوم را در س��ازمان داشته باشید. این یکی 
از مواردی اس��ت که زمان��ی که می خواهید معلمان 
و پیش��گیران ومجری��ان را ترکیب کنید باید درنظر 

داشته باشید.
البته با انواع پیشگیری نیز مشکالتی خواهید داشت. 
بهتر است مردم درباره مشکالت پیش رویشان صادق تر 
و روراست تر باشند تا پیشگیری کننده ها هم تا حدودی 
به اطالعات دست اول دسترسی پیدا کنند. و احتماال 
بتوانند راه حل هایی را هم ارائه دهند. اما اگر سازمان 
نقش اجرایی نیز داش��ته باش��د آنگاه ممکن اس��ت 
مردم تمایلی نداشته باشند که وارد سازمانی شوند و 
اطالعات حساس را افشا کنند. برای مثال این یکی از 
مزایای اداره اخالق دولتی ایاالت متحده یا مامورین 
گماشته اخالقی در هر آژانس است. آنها می توانند به 
مردم مشاوره دهند و افرادی که برای مشاوره نزدشان 
می آیند، می دانند که قرار نیست روز بعد فرد اجرایی 

را در مقابل در منزلشان ببینند.
اداره اخالق دولتی ایاالت متحده ومامورین اخالقی 
تعیین ش��ده درهر آژانس به دلیل عملکرد مشاوره و 
قبل از ترخیص هس��تند. مردم درگیر تعارض منافع 
نمي ش��وند؛ مردم ارتقای ش��غلی پیدا نمی کنند که 
ش��رکت هایی در حال ادغام و درگیر را تا وقتیکه در 
آن سهام دارند مدیریت کنند و بعد که خود را از سهام 
خالص کردند هیچ. پس این گونه نیست که پرسنل 
اجرایی بسیاری وجود داشته باشد. اداره اخالق دولتی 

واقعا در کارهای پیشگیرانه موفق بوده است.
 بسیاری از این سازمان ها مانند سازمان های 
اندونزی در هماهنگی سیاس�ت های ضدفساد 
دولتی نیز نقش دارند. به نظرتان درعمل چگونه 

خواهد شد؟
جایی که دیدم – جایی که سازمان ها این قدرت را 
داشتند، نمی دیدم که به دلیل حسادت بورکراتیک، 
و وظایف متضاد، بتواند به طور موثری عمل کند. به 
همین دلیل اس��ت که برایم سوال پیش می آید که 
آیا هماهنگی مي تواندتوسط هر چیزی به جز رئیس 

دولت انجام شود.
 آیا فکر می کنید که مهم اس�ت که آژانس 
ضد فس�اد درمجلس قانونگذاری، قوه قضائیه، 
شعبه اجرایی یا استقالل کامل قرار گرفته باشد؟

احتماال تابعی از س��اختار رس��می قانون اساسی و 
همچنین نحوه کارکرد واقعی قدرت است. در ارمنستان، 
دولت پیشنهاد کرد که سازمان مبارزه با فسادی ایجاد 

شود که در برابر رئیس جمهور پاسخگو باشد. 
قانون اساس��ی ارمنی در راستای خطوط فرانسوی 
تنظیم ش��ده است که در آن رئیس جمهور تا حدی 

از حکومت روز حذف شده است، بیشتر شبیه نوعی 
شخصیت نیمه سلطنتی. با این حال، امروزه به عنوان 
موضوعی عملی در ارمنستان، رئیس جمهور و حزب 
در قدرت، حزبی یکس��ان محسوب مي شوند وبسیار 
نزدی��ک به ه��م عمل می کنند. بنابرای��ن زمانی که 
دولت پیشنهاد داد نهاد مبارزه با فسادی شکل بگیرد 
ک��ه ب��ه رئیس جمهورگزارش می ده��د و از پارلمان 
قدرتمندتراست، آنگاه پارلمان به شدت با آن مخالفت 
ک��رد؛ زیرا به نظ��ر آنها این راهی بود که حکومت به 
واس��طه اش بتواند کنترلش��ان کند: »اگر به آنچه ما 
می گوییم، رای ندهید، آنگاه شما را بازرسی خواهیم 
کرد«. اگر چنین مجموعه ای بیش��تر مثل جمهوری 
پنجم فرانس��ه بود که حداقل فرض می ش��د در آن 
رئیس جمهور از سیاست های روزمره جدا است، شاید 
این ساختار پذیرفته می شد. اما واقعیت این است که 
ارتباط نزدیکی بین رئیس جمهور و نخس��ت وزیر و 
حزب حاکم وجود داش��ت، هر چند به طور متفاوتی 
م��ورد توجه قرار گرفت. این مورد احتماال به گونه ای 
کامالً درست به عنوان راهی برای کنترل پارلمان توسط 

حزب حاکم تفسیر شد.
 می خواهم کمی درباره فشارهایی که منجر به 
ایجاد این سازمان های ضدفساد مي شود، بپرسم. 
 UNTAC اول از همه، از نظ�ر بین المللی ، آیا
)سازمان انتقالی سازمان ملل متحد در کامبوج( 

دلیل اصلی محسوب مي شود یا این نوعی...؟
در یک سطح، مردم هنگ کنگ بوده اند که می گفتند: 
»ببی��ن، در اینجا موثر بود«. به همین خاطر نمی دانید 
چه باید بکنید زمانی که کس��ی می آید ومی گوید: »ما 
مشکلمان را با این راهکار حل کردیم، بنابراین شما هم 
بای��د آن را امتحان کنی��د«. بنابراین زمانی که رهبری 
سیاسی می خواهد مشکلی را حل کند به ویژه مشکلی 
که راه حل آسان و کوتاه مدت را نمی پذیرد، آنگاه ایجاد 
س��ازمانی برای حل این مشکل از نظر سیاسی خیلی 
خوشایند است. در ایاالت متحده می توان به وزارت انرژی، 
وزارت آموزش وپرورش و وزارت امنیت داخلی اشاره کرد.

 تحقیق در بخش وام و رهن
بله، حتی زمانی که اداره امور س��ربازان را به سطح 
کابینه س��وق دادند. بدین گونه اند شما مشکل انرژی 
دارید، ما یک وزارت انرژی برای حل آن ایجاد خواهیم 
کرد. ما در حفاظت از میهن مشکل داریم، پس وزارت 
امنیت داخلی را برای حفاظت از آن ایجاد خواهیم کرد. 
آیا مشکل فساد داریم؟ پس یک سازمان فساد را برای 
حل آن ایجادخواهیم کرد. مطمئنا در کوتاه مدت این 
چیزی است که باید برایش مبارزه کرد و به آن بالید. 
البته، سنجش اثربخشی این سازمان ها در درازمدت 

هنوز هنری بحث برانگیز است.
اکنون، آنچه بانک جهانی و دیگران در تالش برای 
انجامش هستند، توسعه اقدامات عملکردی موثر است، 
امری بسیار دشوار می باشد. آیا فساد به خاطر کارهایی 

که سازمان آژانس ضدفساد انجام داده  است، کاهش 
یافت یا اینکه بیشتر شد؟ یا اینکه کشف ناگهانی ذخایر 
نفت موجب افزایش شدید فساد شد؟ یا اینکه بحران 
عظیمی وجود داش��ت که منجر به تغییر در دولت و 
دیدگاه های مختلف شد. بنابراین باید سنجش های 

عملکردی درستی از این سازمان ها داشته باشیم.
 آیا اندازه گیری دقیق فساد دشوار است؟

اندازه گیری هر چیزی کار خیلی آسانی نیست مگر 
در م��واردی خاص مانند بخش هایی که می توانید از 
روش های گران قیمت استفاده کنید مانند کاری که 
Olken در مورد جاده ها در اندونزی انجام داد. حتی 
اگر اندازه گیری قابل اطمینانی داشته باشید، مسائل 

تخصیص اعتبار نیز وجود دارند.
آیا به نظرتان این س�ازمان های ضدفس�اد، 
بعد از س�ال ها حضورشان به اش�تراک گذاری 
درس های آموخته ش�ده یا بهترین شیوه ها را 

آغاز کرده اند؟
احتماال اقدام ضد فساد در آسیا، OECD )سازمان 
همکاری های اقتصادی و توسعه( ADB )بانک توسعه 
آس��یا(، یکی از حوزه هایی اس��ت که اشتراک گذاری 
خوبی در آن صورت گرفته اس��ت. بانک جهانی هم 
تالش هایی را در این زمینه انجام داده اس��ت و قرار 
است ائتالف بین المللی شکارچیان فساد در واشنگتن 
تاسیس و بررسی و دست اندرکاران این حوزه را، که در 
همه سازمان های مربوطه فعال هستند، گردهم آورد. 
نه  تنها سازمان های ضدفساد، بلکه کسانی که درگیر 
اجرای قوانین ضدفساد هستند. بنابراین مي تواند یک 
آژانس یا یک دادستان یا حتی یک تیم تقلبی از اداره 
پلیس باش��د. همان طور که درس های آموخته شده 
را می توان در بین مرزها به اش��تراک گذاشت، فساد 
بزرگی که این افراد در سراسر مرزها با همکاری هم 
ایجاد می کنند نیز بسیار مهم است، زیرا رشوه هایی 
که توسط شخصی درکوشر A به شخص دیگری در 
کشور B داده مي شود در کشور C ذخیره شده یا به 
حساب بانکی در کشور C  هدایت مي شود. بنابراین 
شما می خواهید همه را درگیر کنید.شما باید اعضای 
اجرایی کشورهای A و B و C که با همکار می کنند را 
داشته باشید تا موانع جمع آوری شواهد وغیره را از بین 
ببرید و هنگامی که از مرزهای ملی عبور می کنید با 
مانع پیشبرد تحقیقات روبه رو نشوید. هنوز هم کارهای 

زیادی دراین زمینه وجود دارند که باید انجام شوند.
تنها راه انجام این کار، گسترش روابط شخصی است تا 
افراد در کشور A بدانند که افراد قابل اطمینانی در کشور 
B وجود دارند که می توانند با آنها تماس بگیرند و بگوید: 
»ظاهرا یک مقام رسمی در کشورتان از شرکتی در کشور ما 
رشوه گرفته است. آیا می توانید پیگیری کنید؟« آنها تماس 
نخواهند گرفت مگر اینکه بدانند که چه کسی پشت خط 
در حال مکالمه است و خیال شان راحت باشد که اطالعات 

به سرعت به افراد غلط فاش نخواهد شد.

فساد
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روزگاری بود که مردان ساکن در چند جزیره 
تحت عنوان »بریتانیای کبیر« کشورهای بزرگ 
وکوچک��ی در دور و نزدی��ک را اداره می کردند. 
ق��درت به دس��ت آم��ده در این جزای��ر از کجا 
سرچشمه می گرفت؟ آیا این تصور که یک کشور 
با وس��عت بسیار کمتر از هندوستان وبسیار دور 
ازاین کشور بتواند آن را با زور بدل به مستعمره 
کند تصور دقیقی است؟ آیا حکومت بر آفریقای 
جنوب��ی در فاصله ای دور از جزیره های انگلیس 
تنها با زور ممکن بود؟ اگرچه هیچ کس نمي تواند 
اس��تعمارگری انگلستان را انکار کند اما در ذات 
نظام سیاس��ی این کشور چیزی وجود دارد که 
سرچش��مه قدرت و زاینده و پرورش دهنده آن 
اس��ت و به نظر می رسد این نیروی شگفت انگیز 
نیروی آزادی باشد. آزادی بیان، آزادی سیاسی، 
آزادی اجتماعی، برقراری نظام پارلمانی و قدرت 
دادن به پارلمان، قدرت دادن به روزنامه ها بوده 
اس��ت. انگلس��تان در دوره تاریخ معاصر نیز در 
بسیاری از زمینه های توسعه آزادی پیشگام بوده 
است وهمین مس��اله موجب شده که کمترین 
میزان فس��اد در این کشور گزارش شود. با این 
همه اما نظام سیاسی انگلستان در سال های اخیر 
طرح مبارزه با فساد را نوسازی کرده اند. گزارش 
حاضر تصویری از روندها، عالمت ها و نشانه ها و 
راهبردهای مبارزه با فساد در انگلستان راتوضیح 

می ده��د که مي تواند مورد توجه س��ازمان های 
ضدفساد در ایران قرار گیرد.

فس��اد به جامعه آسیب می رساند چرا که مانع 
توس��عه اقتصادی و تهدیدی برای دموکراس��ی 
اس��ت در این راستا دولت انگلستان طرح مبارزه 
با فس��اد را در دس��امبر 2014 منتشر کرد. این 
طرح اولویت های دولت رامشخص مي کند: ساخت 
تصویر بهتر از این مسأله که فساد چگونه بر جامعه 
و اقتصاد ما تأثیر می گذارد، توقیف ابزار وفعالیت 
قانونی و عملیات��ی دولت در این زمینه، افزایش 
پاس��خ قانونی به این معضل، بررسی استفاده از 
سیس��تم مالی دولتی توس��ط کسانی که تالش 
می کنند از آن سوءاس��تفاده کنند، و تالش های 

بین المللی گام به گام.
دولت شفاف س��ازی را در طرح مبارزه با فس��اد 
مدنظر قرار داده اس��ت. ای��ن طرح به طور منظم 
توسط گروه بین وزارتخانه ای در مبارزه با فساد به 
ریاست گروه ضد فساد دولت و وزارت مسئول جرم 
و جنایت سازمان یافته مورد بررسی قرار می گیرد.

اولویت ه��ای داخلی طرح مبارزه با فس��اد در 
بریتانیا عبارتند از:

*س��اعت ی��ک تصویر بهتر از تهدید فس��اد و 
آسیب پذیری در انگلستان

*افزای��ش محافظت در برابر اس��تفاده از فس��اد 
توسط مجریان س��ازمان یافته و تقویت یکپارچگی 

در بخش ه��ای کلیدی و نهادها، از جمله سیس��تم 
عدالت کیفری.

*تقوی��ت اج��رای قانون به ش��کلی که امکان 
پیگیری کس��انی که در فس��اد درگیر هستند و 

یا پولشویی می کنند، در انگلستان فراهم باشد.
اولویت های بین المللی در طرح مبارزه با فساد 

عبارتند از:
* بهبود شفافیت، مقابله با پولشویی و بازگشت 

دارایی های سرقت شده.
* باال بردن اس��تانداردهای جهانی برای همه، 

از جمله از طریق برنامه های توسعه بین المللی.
*رش��د پایدار، از جمله از طریق متوقف کردن 

رشوه خواری.
در دولت، پیشرفت های خوبی دراجرای 66 اقدام 
در زمینه اجرای طرح مبارزه با فساد صورت گرفته 
اس��ت که در نوشتار پیش رو به 34 اقدام اشاره 
مي ش��ود. برای اجرای اولین طرح ملی مبارزه با 
فساد در حال حاضر در انگلستان اقداماتی صورت 
گرفته است برای مثال: معرفی یک جرم جنایی 
جدید از فس��اد پلیس، ایجاد ی��ک واحد جدید 
بین المللی فساد در آژانس جرائم مالی به منظور 
افزای��ش اجرای قانون، و س��خت تر تمیز کردن 
درآمد حاصل از فس��اد )پولش��ویی( است. پاسخ 
استراتژیک دولت به فساد در انگلستان به شرح 

زیر نشان داده شده است.

فساد

 گوشه هایی از مبارزه با فساد
در انگلستان 

 جرم
و صداقت پلیس 

در فساد
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فساد

 درک و باال بردن آگاهی از خطرات ناشی 
از فساد

اقدام اول: اداره ملی جرائم به تدوین گزارش های 
منظم در اس��تفاده از رشوه خواری و فساد توسط 
سازمان جرائم سازمان یافته می پردازد. اداره ملی 
جرائ��م، به عنوان بخش��ی از روش های عملیاتی 
استاندارد خود برای اطالعات تاکتیکی وتجزیه و 
تحلیل هوشمند استراتژیک، گزارش هایی را به طور 
منظم در این نوع جرم و جنایت هر سه ماه یکبار 
ارائه می دهد. در ژانویه سال 2016، یک گزارش 
مفصلی در اعمال قانون در استفاده از فساد سازمان 

یافته منتشر کرده است.
اقدام دوم: اداره ملی جرائم هشدارهای منظمی 
در مورد رشوه خواری و تهدیدات فساد ارائه کند. 
درخصوص گزارش موارد استفاده از فساد توسط 
مجرمان جدی و سازمان یافته، اداره ملی جرائم به 
زودی به بخش های مالی وحقوقی به منظور باال 
بردن آگاهی از خطرات فساد هشدار دهد. انتشار 
گزارش از فعالیت های فساد برای افزایش آگاهی 
مدیران و مقامات محلی از آس��یب پذیری بالقوه 

رشوه خواری انجام می گیرد.
اق�دام س�وم: آژان��س جرائم مل��ی یک تیم 
اطالعاتی مرکب از چند س��ازمان را تشکیل داده 
که بر رش��وه خواری و فساد داخلی و بین المللی 

تمرکز دارند.
اقدام چهارم: دفتر کابینه با ادارات دولتی، 
سازمان های جامعه مدنی و دانشگاهیان برای 
تش��خیص داده ها به منظور بهبود ش��فافیت 
وکاهش فرصت های فساد همکاری دارد. دفتر 
کابینه با س��ازمان های جامعه مدنی و دیگران 
در شناس��ایی مجموعه داده هایی که مي تواند 
منتش��ر ش��ود همکاری دارد. ای��ن داده ها در 
گروه ها بین وزارتخانه ها مبارزه با فساد به بحث 

گذاشته مي شود.

اقدام پنجم: دفتر اصلی روند ثبت گزارش فساد 
در جرائم ملی را بهبود بخشد. این کار به منظور 
بهبود گزارش های جنایی فعالیت های مربوط به 
فساد اس��ت. به بهبود ش��فافیت در گزارش ها و 
ارائه شاخص در ثبت فعالیت های فساد نیاز است. 
گروه بندی جرائم فس��اد از گزارش های س��االنه 
دفتر اصلی که توس��ط نیروهای پلیس ارائه شده 

استخراج مي شود.
اقدام ششم: دفتر اصلی و سازمان های اجرای 
قانون نیازمند توسعه یک مدل برای یک سازوکار 
گزارشدهی فساد هس��تند. به منظور ایجاد یک 
مدل ب��رای گ��زارش از رش��وه خواری و فس��اد 
بهاستفاده از ترکیبی از داده ها، مهارت ها و تجربه 
پلیس نیاز اس��ت. گام های بعدی ش��امل تأمین 
بودج��ه و راه اندازی یک تیم پروژه، انجام مطالعه 
امکان سنجی، و طراحی و ارائه یک برنامه اجرای 
کام��ل در رابطه با کمپین ارتباطات برای اجرای 

مدل ارائه شده است.
اقدام هفتم: دفتراصل��ی نیازمند اجرای یک 
برنامه ارتباطات برای بهبود آگاهی عمومی از نحوه 

گزارش فساد است.
اقدام هشتم: تشویق و پشتیبانی از افشاگران در 
موارد رشوه و فساد. استفاده از مشوق های مالی در 
حمایت از افشاگران در موارد افشای رشوه خواری و 
فساد چارچوب کلی گزارش های بررسی شده در 
زمینه افشای اسرار عبارتند از: فراخوان شواهد برای 
موارد افشایی، نگرانی عمومی در گزارش کار بر روی 
اثربخشی ترتیبات موجود برای افشای اسرار محل 
کار در انگلستان. کمبود شواهد در موفقیت طرح 
مشوق های مالی در کشوهای دیگر نشان می دهد 
که بعید است ارائه مشوق های مالی منجر به تشویق 

افشاگری موارد رشوه خواری و فساد شود.
اقدام نهم: ارزیابی اجرای مفاد افشای اسرار از 
طریق اصالح قانون س��ازمان ها و مقررات 2013 

)این یک طرح پنج س��اله است و در سال 2018 
نتیجه گیری خواهد شد(.

 مقابله با خطرات فساد در انگلستان
اقدام دهم: دفتر اصلی سازمان مبارزه با جرائم، 
جرم جدیدی بهنام »فساد پلیس« را تعریف کرد. 
جرم تازه ای از فساد پلیس اجرا شد. مجازات این 

جرم حداکثر 14 سال زندان است.
اقدام یازدهم: حفاظت برای افشاگران. پس از 
رایزنی های دولت، تغییرات در سیستم انضباطی 
پلیس ایجاد شد. به این صورت که افشاگران پلیس 
از اقدام انضباطی ناعادالنه محافظت خواهند شد 
و اقدامات تالفی جویانه علیه آنها تحمیل نخواهد 
شد.این امر تضمین مي کند مجموعه اصول قانون 
افشای منابع عمومی 1998 در فرآیند انضباطی 

پلیس گنجانده شده است.
اقدام دوازدهم: انتش��ار گزارشات بازرسی از 

صداقت و فساد پلیس.
اق�دام س�یزدهم: در نظر گرفتن گس��ترش 
استراتژی پیشگیری از فساد و اقدام جهات مبارزه با 
فساد در زندان ها، این تالش ها عبارتند از: روش های 
گزارش دهی نگرانی ها و سوءظن ها، آگاهی، آموزش 
و تغییر فرهنگی است. همچنین مطمئن شوید که 
روابط موثر با سازمان های اجرای قانون و شرکای 
دیگر به تسهیل اشتراک گذاری به موقع اطالعات 

منجر شود.
اقدام چهاردهم: در قوانین جدید دادرس��ی 
کیفری تدوین ش��ده همه هیأت منصفه دادگاه 
اجازه رای با ش��ماره، به جای رای با نام را زمانی 
که قاضی الزم بداند، داش��ته باشند. هدف از این 
قانون محافظت از هیأت منصفه در برابر خطر است.

اقدام پانزده�م: نیروهای مربوطه ظرفیت های 
ضد فساد موجود را بررسی کنند و اقدامات جدید به 
منظور افزایش فعالیت های ضد فساد را تدوین نمایند.

پاسخ استراتژیک 
دولت به فساد در 

انگستان

پیگیری
*تقویت اجرای قانون وپاسخ به فساد
*اطمینان از وجود قدرت قانونی موثر

کاهش تهدیدات *مقابله با جریان های مالی غیرقانونی متصل به فساد وبازگشت دارایی های سرقت شده
ناشی از فساد

جلوگیری
* تقویت بخش های کلیدی وموسسات در هر دو بخش دولتی و خصوصی

*جلوگیری حرفه ای از درگیر شدن در فساد اداری از طریق باال بردن سطح آگاهی از عواقب
*آشنایی مقامات دولتی با دانش مقاومت در برابر فساد

حمایت گری

*باال بردن آگاهی از خطرات ناشی از فساد در هر دو بخش دولتی وخصوصی
*بهبود شفافیت و دسترسی به داده های دولت

*بررسی آسیب پذیری بریتانیا به فساد در بخش های کلیدی و اجرای اقدامات جدید برای 
کاهش بهبود حفاظت

آسیب های ناشی 
از فساد

آماده سازی
*در سطح بین المللی، همکاری با شرکای خارج از کشور برای کاهش تأثیر رشوه خواری  و 

فساد بین المللی در کسب و کار بریتانیا و انگلستان
* تقویت حفاظت از گزارش دهندگان فساد
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فساد

 فعالیت های دفتر اصلی
*تدوین استراتژی مبارزه با فساد و برنامه عمل 

برای مقابله با خطرات فساد
*تدوین طرح ارتباطات دفتر اصلی، با هدف باال 

بردن سطح آگاهی و افزایش گزارش نویسی
*توسعه مواد آموزشی به منظور باال بردن آگاهی 

در میان بیشتر مدیران و کارکنان

 کار با شرکای کلیدی برای: 
*اطمین��ان از یادگیری ازموارد فس��اد به 

دست آمده

 تقویت سیاست های منابع انسانی
تمامی موارد باال به ایجاد و اس��تحکام صداقت 
و جلوگیری از فس��اد ومحافظت از نیروها کمک 

خواهد کرد.
اق�دام ش�انزدهم: آژانس جرائ��م ملی برای 
رهبری، هماهنگی و پش��تیبانی جدید عملیاتی 
و هدف قرار دادن خطر فساد در مرزها. مبارزه با 
فساد در مرزها، طرح اقدام استراتژیک فرماندهی 

پلیس مرزی شامل موارد زیر مي شود:
هماهنگی اطالع��ات وفعالیت های عملیاتی از 
طریق طرح اقدام اس��تراتژیک مشترک محلی با 
نیروهای مرزی، وجود واحد ویژه و سایر تیم های 
اطالعاتی شریک در مرز، ارائه پشتیبانی به شرکا 
زمان��ی که قابلیت خاص آژانس جرائم ملی مورد 
نیاز است، همکاری نزدیک با شرکای بخش دولتی 
و خصوصی به منظور کاهش آسیب پذیری در مرز 
امنیتی که مجرمان درح��ال حاضر بهره برداری 
می کنند، و باال بردن سطح آگاهی در مرز و بخش 
حمل و نقل با هدف کاهش خطر آگاهی یا عدم 

آگاهی تسهیل جرم و جنایت سازمان یافته.
اق�دام هفده�م: دفت��ر اصلی ب��رای کار با 
کارشناس��ان در این زمینه به انتشار یک قالب 
ارزیابی ریس��ک فس��اد ب��رای ادارات دولتی و 
س��ازمان های همسو برای ارزیابی ریسک تقلب 
منتشر نموده اس��ت. اصول مورد توجه در این 
قالب عبارتند از: تعهد رهبری ارشد، شناسایی و 
اولویت بندی خطر، مکانیسم های کنترل فساد و 

افزایش آگاهی هستند.
اقدام هیجدهم: تروی��ج راهنمایی در زمینه 
مدیری��ت تهدید از فس��اد »خ��ودی«. همکاری 
س��ازمان با طیف وس��یعی از نهادهای صنعتی 
از جمل��ه مقامات محل��ی و حرفه ای مانند وکال، 
حسابداران و سازمان های بانکی برای تشویق به 
استفاده از راهنمایی های عملی گسترده در مدیریت 
تهدید از فساد خودی که توسط مرکز حفاظت از 
زیرساخت های ملی )CPNI( تدوین مي شوند. 
فعالیت هایی که بیش��تر به عن��وان فرصت هایی 

برای بهبود چنین هدایتی به وجود می آیند ادامه 
خواهد یافت.

اق�دام نوزدهم: ترویج بس��ته آموزش��ی ضد 
 فساد و تقلب به تمام بخش های عمومی ودولتی 
)در حال انجام از دسامبر 2014(. آموزش آگاهی 
از تقلب در وب سایت خدمات آموزش مدنی مجددا 

راه اندازی شده است.
اقدام بیستم: مجلس عوام پیشنهاد اصالحات 
مربوط به راهنمای قوانین مربوط به رفتار اعضا را 
تصویب نمود )در ماه مارس 2015(: مجلس عوام 
تصویب راهنمای تجدیدنظر در قوانین مربوط به 
رفتار کاربران را در 17 مارس 2015 تصویب نمود.

اقدام بیس�ت و یکم: تصویب قانون فراخوان 
صورتحساب نمایندگان مجلس )تا مارس 2015(

اقدام بیس�ت و دوم: اجرای بخشنامه جدید 
مدرن سازی تدارکات دولتی اروپا: 1- دستور خرید 
عمومی، 2- »آب و برق« و »امتیازات« )در س��ه 
ماه اول 2015 و پس از آن(. اولویت های نیازهای 
بخش عمومی در جهت تأمین منافع اقتصادی و 

مقرون به صرفه بودن هزینه ها.
اقدام بیس�ت و س�وم: دفتر کابینه گام های 
بعدی را که مورد نیاز است تا اطالعات در زمینه 
قراردادهای عمومی، از جمله امکان سنجی، مزایای 

بالقوه، و معایب در دسترس باشد پیگیری کند.
اقدام بیس�ت و چهارم: توس��عه یک مرکز 
جدید ضد تقلب )در ماه دس��امبر 2015(. مرکز 
ضد تقلب )CCFC( در جوالی 2014 راه اندازی 
شده است که ابزار و خدماتی به بخش عمومی و 
به ویژه به مقامات محلی برای مقابله با فس��اد و 

تقلب ارائه مي کند.
اقدام بیست و پنجم: صندوق توسعه استراتژی 
جدید ضدتقلب برای دولت های محلی – متشکل 
از شبکه قدرت محلی و کارشناسان مقابله با تقلب 
)مبارزه با تقلب به صورت محلی(. استراتژی دولت 
مقابله با تقلب و فساد محلی منتشر شده است. این 
مجموعه به مقامات محلی پیشنهاد مي کند باید 
با تمرکز بر مناطق اصلی طی بیش از س��ه سال 
آینده به منظور مقابله با فساد وتقلب اقدام کنند. 
این اقدام در درجه اول به انتخاب مدیران ارش��د، 
مدیران مالی و همراه با نظام راهبردی در مقامات 
محلی کمک مي کند و شامل توصیه های مهم برای 

مقامات محلی و دیگری سهامداران است.
اق�دام بیس�ت و شش�م: دفتر س��ازمان به 
انجام تعدادی از نمونه های آزمایش��ی برای درک 
بهتر تهدیداتی که جرائم سازمان یافته به شمار 
می آیند، مبادرت نمود. برای اطمینان از عملکرد 
خوب، نمونه ها در میان مقامات محلی به اشتراک 
گذاشته شدند و سپس در سطح ملی تکرار شدند.

اقدام بیس�ت و هفتم: توصیه به ش��فافیت 

بین المللی. ش��فافیت بین  المللی )TI( شاخص 
دفاع ضدفس��اد دولتی را ارائه مي کند که ادراک 

فساد اندازه گیری مي شود.
اقدام بیست و هشتم: وزارت دفاع برای اجرای 
آموزش در قانون رشوه برای پرسنل وزارت دفاع 
اقدام کرد: آموزش قانون رشوه در حال حاضر در 
آگاهی رسانی تقلب در آموزش های کارکنان تعبیه 

شده است.
اقدام بیس�ت و نهم: وزارت دفاع برای اجرای 
بسته مبارزه با فساد فعالیت دارد. ارزیابی ریسک 
فساد که در سراس��ر وزارت دفاع انجام می گیرد 
ضروری است که یک نهاد کامل سطح ریسک و 

خطرات را به طور کامل ارزیابی کند.
اقدام سی ام: مجموعه ای از اقدامات انگلستان 
در مبارزه با فساد در ورزش متمرکز شود. اقدامات 
 انگلستان برای مبارزه با فساد در ورزش از جمله 
در نظر گرفتن طرح های جاری بین المللی در بخش 
»یکپارچگی ورزش تدوین استراتژی ورزشی جدید 
دولت با عنوان »آینده ورزش��ی: استراتژی جدید 

برای ملت فعال« را می توان نام برد.
اقدام سی ویکم: کمیسیون قمار و اجرای طرح 

صداقت در شرط بندی ورزشی.
اقدام سی و دوم: بهبود مکانیسم گزارش دهی 

فساد در ورزش.
اقدام س�ی و سوم: معرفی جرم جدید براش 
ش��خصی که به عن��وان س��رمایه گذار در بخش 
 SIA خصوصی عمل مي کند اما محوز س��ازمان

را ندارد.
اقدام سی و چهارم: انجام اصالحات بانکی مرتبط.

)ICU( واحد فساد بین المللی 
واحد فساد بین المللی )ICU( به بررسی رشوه 
بین المللی و فس��اد و جرائم مربوط به پولشویی 
می پردازد. وظایف واحد فساد بین الملل به بررسی:

* پولشویی درانگلستان که ناشی از فساد مقامات 
عالی رتبه در خارج از کشور است.

*رشوه خواری مربوط به شرکت های مستقر در 
بریتانیا و یا اتباع که یک عنصر بین المللی است.

*رشوه خواری مرزی
دیگر وظایف این واحد عبارتند از:

*حمایت از خزانه داری با اجرای تحریم های مالی
*حمایت از سازمان های خارجی اجرای قانون با 

انجام تحقیقات بین المللی ضد فساد
*همکاری با کس��ب وکارها به منظور افزایش 
حمایت و مطابقت با طرح مبارزه با رشوه 2010 

بریتانیا
بخش ICU توسط وزارت توسعه بین المللی به 
عنوان بخشی از هدف خود برای کاهش فقر ناشی 

از فساد پشتیبانی مي شود.
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 )Iran Action Group( گروه اقدام ایران
تشکیالتی اداری است که به تازگی توسط وزارت 
خارجه ایاالت متحده به عنوان کارگروهی که  
به صورت اختصاصی به مسائل مربوط به ایران 
می  پردازد تش��کیل شده است. این تشکیالت 
جدید به عنوان بخش��ی از نقشه کلی آمریکا 
پس از خروج از برجام برای تش��دید فش��ار بر 
ایران تلقی شده است. هرچند در مورد ماهیت 
و کارآمدی این تشکیالت تازه اختالف نظر وجود 
دارد. برخی تش��کیل آن را به مثابه نشانه ای از 
اختالفات داخلی در وزارت خارجه و نیز وزارت 
خارجه با کاخ سفید تلقی می  کنند که قرار است 
با این تشکیالت جدید، هم افزایی و هماهنگی 
داخل این نهاد را در رابطه با مساله ایران بیشتر 

کند و برخی هم آن را مش��ابه اقدامات آمریکا 
در دهه 1980 برای مقابله با ش��وروی و فشار 

علیه آن تلقی می کنند.

 اهداف و نتایج مورد انتظار 
رسما اعالم شده

هدف اصلی و اولیه تشکیل گروه اقدام ایران، 
وادار کردن ایران به تغییر رفتار خود در حوزه 
مسائل هس��ته ای، موشکی و منطقه ای است. 
آنگون��ه که مارک پومپئو وزیر خارجه و برایان 
هوک، مسئول گروه اقدام ایران تصریح کرده اند 
هدف این گروه نه تغییر نظامی سیاسی در ایران 
که تغییر رفتار این نظام است. شباهت ماموریت 
گروه اقدام ایران با کارگروهی که در سال 2001 

با عنوان »آینده عراق« در وزارت خارجه آمریکا 
تشکیل شده بود این پرسش را ایجاد کرده است 
که آیا این گروه هم وظیفه و کارکرد مشابهی 
دارد؟ هوک، رئیس گروه اقدام ایران، این مساله 
را رد کرده و منکر شباهت گروه اقدام ایران با 

گروه »آینده عراق« شده است.
 Future of Iraq( »برنام��ه »آینده ع��راق
Project( در اکتب��ر 2001 و دو س��ال قبل 
از حمل��ه آمریکا به عراق در س��ال 2003 در 
وزارت خارجه آمریکا تشکیل شده بود. کار آن 
تشکیالت، هماهنگی با متحدان آمریکا و نیز 
اپوزسیون حکومت صدام در مورد آینده عراق 

پس از سرنگونی رژیم بعث بود. 
ادامه در صفحه38
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ادامه از صفحه 37
این کوش��ش به این سبب صورت می  گیرد که به باور وزارت خارجه آمریکا و 
گروه مزبور، ایران بخشی مهم از درآمدهای خود را صرف حمایت مالی از آنچه 
آمریکا تروریسم می نامد مي کند. فشار اقتصادی با هدف کاهش دسترسی ایران 
به پول س��بب خواهد ش��د تهران برای تأمین منابع مالی برنامه موشکی خود و 
آنچه از سوی آمریکا تروریسم و ایجاد بی  ثباتی و افزایش خشونت در خاورمیانه 
نامیده شده به تنگنا افکنده شود. تاکید چندباره بر تغییر رفتار ایران و نه تغییر 
نظام سیاسی آن مورد تاکید هوک، رئیس گروه اقدام ایران گرفته است. او تلویحا 
باز هم مقامات ایران را دعوت به مذاکره کرده است اما با تاکید بر اینکه مسئولیت 
دعوت به مذاکره بر روی شانه  های مقامات تهران است و نه ایاالت متحده، امید 

واشینگتن به اثربخش بودن فشار اقتصادی بر تهران را بیان کرده است.

 برایان هوک و مسائل پشت پرده
انتصاب برایان هوک به ریاست گروه اقدام ایران با مسائل پشت پرده و اختالفات 
درونی در وزارت خارجه آمریکا بی ارتباط نیس��ت. برایان هوک، که تحصیالت 
دانشگاهی چندان برجسته ای ندارد )او در بازاریابی، فلسفه و حقوق، سه لیسانس از 
سه دانشگاه مختلف گرفته( بیشتر به عنوان چهره ای تاجرمسلک شناخته مي شود 
تا دیپلمات؛ گرچه پومپئو ادعا کرده که هوک در همه عمرش در خصوص مسائل 
ایران کار کرده اما مرور سوابق او نشان می دهد که تجربه دیپلماتیک او به خصوص 
در رابطه با ایران تنها محدود به همنش��ینی و مش��اورت با جان بولتون، مشاور 
کنونی امنیت ملی آمریکا بوده است. هوک در دوران جورج بوش، دستیار وزیر 
خارجه در امور سازمان های بین المللی و مشاور ویژه سفیر آمریکا در ملل متحد 

)در آن زمان بولتون این سمت را داشت( بوده است.
او مدتی هم به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اداری کاخ سفید و 
مدتی به عنوان مسئول سیاستگذاری حقوقی وزارت دادگستری ایاالت متحده 
فعالیت کرده اس��ت. او س��پس در دولت ترامپ به عنوان مسئول سیاستگذاری 
وزارت خارجه و مشاوره در این حوزه فعالیت کرده است. هوک به عنوان چهره 

بس��یار نزدیک به رکس تیلرس��ون، وزیر خارجه قبلی آمریکا شناخته مي شود. 
گفته مي شود او با آنکه فردی موثر در وزارت خارجه بوده اما به شدت در میان 
بدنه وزارت خارجه نامحبوب بوده است. از نگاه بدنه وزارت خارجه آمریکا، او از 
کس��انی بود که قصد داش��ت وزارت خارجه آمریکا را دربست به مطیع و منقاد 

دونالد ترامپ و کاخ سفید تبدیل کند.
او در زمان تیلرس��ون و پس از آن )مارس 2018 به این س��و( کار نظارت بر 
همکاری با متحدان اروپایی در رابطه با ایران در دوره قبل و  بعد از خروج آمریکا 
از برجام را انجام می  داده است. اخراج سحر نوروز زاده، جانشین آلن ایر در میز 
ایران در وزارت خارجه آمریکا به هوک نس��بت داده می  ش��د. گفته می  شد که 
هوک، نوروززاده را به البی گری به نفع جمهوری اسالمی و حتی عدم اطمینان 
از جنبه های حفظ اطالعات و اسرار وزارت خارجه متهم کرده است. چنانکه یکی 
از دیپلمات های سابق آمریکایی به فارین پالیسی گفته، از نگاه بدنه وزارت خارجه 
آمریکا، هوک فردی اس��ت که برنامه ریزی برای سیاست ها را از طریق اتاق فکر 
داخل وزارت خارجه و بر اساس برنامه ریزی های بلند مدت به یک اتاق عملیاتی 

کوچک که ظرف 15 دقیقه در مورد مسائل تصمیم می  گیرد بدل خواهد کرد.
در درون وزارت خارجه آمریکا، هوک را دورو و فرصت طلب هم می دانند. هوک 
زمانی مشاور میت رامنی، کاندیدای ریاست جمهوری بود. در زمان ترامپ، وقتی 
هنوز رئیس جمهوری تهدید می کرد که از برجام خارج مي شود او به عنوان مدیر 
هماهنگ��ی میان وزارت  خارجه با متحدان اروپایی آمریکا گفته بود که به جای 
خروج از برجام، تالش برای یافتن بندهایی تکمیلی جهت حفظ برجام و پوشش 
کاستی های موجود در آن مدنظر وزارت خارجه است. اما او به سرعت برجام را 

توفقی بد نامید که باید از آن خارج شد.
گفته مي ش��ود تشکیل گروه اقدام ایران بی مناسبت با تحوالت داخلی وزارت 
خارجه آمریکا پس از به وزارت رسیدن مارک پومپئو هم نیست. تشکیل گروه 
اقدام ایران بر این اساس، بیش از هر چیز به کوشش پومپئو برای تشکیل حلقه ای 
از افراد وفادار به خود در وزارت خارجه نسبت داده است. ویژگی این حلقه، سابقه 
کم در کار دیپلماسی و تجربه در امور روابط بین المللی است. پومپئو، به عنوان 

ایران- آمریکا
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کس��ی که »تاجرمسلکان« را به وزارت خارجه آورده دانسته مي شود. دو مشاور 
اصلی پومپئو، اولریش برش��بول و برایان بوالتائو، هر دو از هم کالسی های سابق 
اودر وست پوینت و همکارانش در شرکت تارآئرو اسپیس بوده اند که حاال سر از 
وزارت خارجه درآورده اند.پومپئو برای تشکیل این حلقه  مورد اعتماد حتی به زنش، 
سوزان، هم متوسل شده و او بدون اینکه دفتر و میزی در وزارت خارجه داشته 
باشد شدیدا در امور آن فعال است و این برای بیشتر افراد وزارتخانه که 70 هزار 
کارمند در سرتاسر جهان دارد و بیشتر پست های سفارتش ماه ها است که خالی 
اس��ت گران آمده اس��ت. این مسائل سبب شده تا از نگاه برخی از دیپلمات های 
سابق وزارت خارجه، تشکیل گروه اقدام ایران، به عنوان تشکیل گروهی که هیچ 
استراتژی خاصی ندارد و هیچ منابع و اختیار ویژه ای نیز دارا نیست به عنوان یک 
مانور و خودنمایی پومپئو، دارای کارکرد تبلیغاتی و به عنوان حرکتی که بیشتر 

متوجه بدنه داخلی وزارت خارجه آمریکا است تلقی شود.

 نتایج مورد انتظار از گروه
اولی��ن موعدی که از اقدام��ات گروه اقدام ایران انتظار نتیجه می  رود 5 نوامبر 
است. زمانی که مرحله دوم و اصلی تحریم  های آمریکا علیه ایران یعنی تحریم 
فروش نفت از سوی ایران آغاز می گردد. قرار است گروه تا آن زمان با مذاکره با 
دولت های اروپایی و نیز دولت  های دیگر آنان را قانع کند تا خرید نفت از ایران 
را به صفر برسانند. با احتمالی قابل توجه، آمریکا مي تواند از اروپا پاسخ مساعد 
در مورد نخریدن نفت از ایران کسب کند. گرچه اختالفات آمریکا با اروپا به اوج 

خود رسیده و مساله ایران هم در میان این اختالفات قرار دارد.
آمریکا، به صراحت از بریتانیا خواسته تا میان تهران و واشینگتن یکی را انتخاب 
کند و به جای کوشش برای حفظ برجام، به آمریکا بپیوندد تا حداکثر فشار بر 
ایران وارد شود. در آلمان کوشش برای کمک به ایران در ماندن در برجام از طریق 
ایجاد یک نظام مالی-بانکی مستقل از تأثیر آمریکا از سوی وزیر خارجه این کشور 
پیشنهاد شده اما صدراعظم آن را رد کرده است. همین طور، تحرکاتی از سوی 
خود اتحادیه اروپایی در جریان اس��ت تا پاداش هایی هرچند کوچک و محدود 

برای تهران جهت باقی ماندن در برجام در نظر گرفته شود. گروه باید این اقدامات 
را خنثی کند و بر آنها به عنوان عوامل کمک کننده به تنفس ایران غلبه یابد.

آنچه احتماال از گروه انتظار می رود سرعت بخشیدن بیشتر به این اقدامات است. 
مطالبات آمریکا از کشورهای مختلف در خصوص روابط مالی و اقتصادی با ایران 
باید به س��رعت و در مستقیم ترین شکل ممکن انتقال یابد و همین طور پیامد 
خودداری این دولت ها از همکاری علیه ایران به آنها تذکر داده شود. دولت ترامپ 
نیازمند پیروزی هایی هرچند محدود و تاکتیکی است تا از این طریق نشان دهد 
که در مورد ایران هم موفق بوده است. چیزی مانند برنامه دیدار ترامپ با رهبر 
کره شمالی، هر چند در عمل هیچ پیامدی در مورد مساله خلع سالح هسته ای 
پیونگ یانگ تاکنون در بر نداشته است اما پیروزی تبلیغاتی برای ترامپ بود که 
هر از گاهی نیازمند شارژ روحیه طرفداران خود است.زمانی حمله به شعیرات در 
2017 و سپس حمله ای دیگر در 2018، انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت 
المقدس، خروج از برجام، اخراج مهاجرین از آمریکا و دیدار با رهبر کره شمالی: 
این بار هم این نیاز وجود دارد که گروه اقدام ایران بتواند »فیلی هوا کند« تا افکار 
عمومی دوباره آفرینی هرچند کوچک به رئیس جمهوری بگویند. به جز این در 
کاخ سفید و در پیرامون پمپئو، این احساس وجود دارد که در درون وزارت خارجه، 
هنوز عواملی که منتقد سیاست های ترامپ در موارد مختلف هستند وجود دارند 
و از کارشکنی و اخالل باز نمی ایستند. عزل سفرای آمریکا و خودداری از معرفی 
کردن سفرای جدید و خالی ماندن بیشتر پست های دیپلماتیک ظاهرا هنوز کافی 
نبوده و پومپئو با ایجاد حلقه های نزدیک از یارانش قصد تعمیق این تسلط را دارد. 
اینکه مشاور و دستیار نزدیک جان بولتون، در روزهای خوش دوران جورج بوش، 

رئیس گروه اقدام ایران است بی علت به نظر  نمی رسد.

 پیامدها
هنوز آنچه که قرار است گروه اقدام ایران انجام دهد در لفافه ای از محرمانگی 
باقی مانده است. در همین مقدار فعلی، با تاسیس این گروه، پیام قاطعیت و جدی 
بودن آمریکا در اعمال تحریم ها هم به تهران و هم به اروپا و دیگر کشورها داده 
ش��ده است. گروه اقدام ایران مشابه گروهی است که در مورد ایران در سی.آی. 
ای توس��ط پومئو در زمان ریاس��تش بر آن سازمان تشکیل شده بود. شاید این 
خصلت سیاست خارجی ترامپ و وزیر خارجه اش پومپئو باشد: گروهی که عمدتا 
دیپلماتیک نیست و قرار هم نیست از روش های متعارف دیپلماتیک یعنی دیدار و 
گفتگو استفاده کند. بسته شدن دیپلماسی و محدود کردن آن به گروهی به زعم 
پومپئو »حرفه ای« گویی حاکی از این است که قرار است سبک کار سازمان های 
اطالعاتی و کار مخفی در وزارت خارجه، نقش بیشتری از بدنه معمول و متعارف 

آن و روش هایشان داشته باشد.
اگر بنا بر این روش باشد، دیگر انتظار تعامالتی با ایران مانند دوران اوباما بعید 
است: تعامل از طریق مقامات وزارت خارجه و با آن روش دیپلماتیک مرسوم جای 
خود را به روش هایی مخفی تر و با تندی و شدت بیشتر خواهد داد. با این روش، 
باب گفتگو با ایران بسته تر خواهد شد. آیا آمریکا تعمدا قصد بستن باب گفتگو با 
ایران را دارد؟ اینکه ایران با تحریم ها تحت فشار قرار گیرد و همزمان مسئولیت 
خودداری از مذاکره بر روی دوش��ش قرار گیرد مزیتی برای آمریکا اس��ت. البته 
مذاکره ای که مي تواند مکمل تحریم باشد: ایران برای پذیرش خواسته های آمریکا 
و قبوالندن آنها به خود وارد این گفتگوها شود در حالی که حتی همان داده های 
برجام به ایران هم کاماًل تثبیت و برقرار نخواهد ش��د. گروه اقدام ایران، مصرف 
داخلی هم خواهد داشت و بعید نیست مبادرت به انتشار گزارش هایی در هر نوبت 
زمانی چندماهه کند. گروه اقدام ایران با فعالیتش، از کیفیت اعمال تحریم ها علیه 
ایران و تأثیر آن خواهد گفت و احتماال برای افزایش کارآیی تحریم ها پیشنهادهایی 
اجرایی را به جز فعالیت نظارتی ارائه خواهد کرد. نش��ان دادن پیشرفت اجرای 
تحریم ها و اثرشان مي تواند به عنوان دستاوردی برای شخص رئیس جمهوری و 

برخی حامیانش، امیدوارکننده و مایه خوشحالی باشد.
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 تفاوت تحریم های
اوباما و ترامپ

نگه داش��تن قیمت نفت تداخل پیدا مي کند.  پس از 
افزایش بهای نفت در ماه های می و ژوئن و سپس در 
س��پتامبر، ترامپ چندین بار از اوپک انتقادات تندی 
کرد.  او در ماه سپتامبر و در مجمع عمومی سازمان 
ملل گفت: »اوپک و کشورهای عضو طبق معمول دنیا 
را به فساد می کشانند« که یکی از علل رسیدن قیمت 
نفت به بشکه ای حدود 80 دالر، کاهش صادرات نفت 

ایران است. 
بهای نفت از زمانی که ترامپ از برجام خارج شد، 10 
درص��د افزایش یافت که به تبع آن، قیمت بنزین نیز 
در آمریکا افزایش داشت.  در این راستا، ترامپ اعالم 
کرده بود که می خواهد صادرات نفت از ایران را به صفر 
برساند که همان طور که شاهد آن بودیم، واقعیت های 
اقتص��ادی )آن هم در بحبوحه انتخابات میان دوره ای 
کنگره آمریکا( ترامپ را مجبور به عقب نشینی از موضع 
پیشین خود کرد. اوباما به صورت یک جانبه علیه ایران 
اق��دام نمی کرد و پیش از وضع تحریم علیه ایران، به 
دنبال کسب اجماع جهانی )خصوصاً متحدین اروپایی 
خود( نیز بود.  اما در دوره ترامپ بدین گونه نیست و 
حتی شاهد بروز برخی مشکالت گسترده میان آمریکا 
و اروپا بر سر موضوعات مختلف نظیر برجام می باشیم.  
همان طور که گفته شد، اوباما به دنبال تغییر تدریجی 
رفتار ایران بود و توان هس��ته ای را از موشکی و سایر 
مس��ائل تفکیک می کرد؛ اما ترامپ این گونه نیست و 
ت��الش دارد تا همه توانمندی های ایران را به یک باره 
و به طور کامل حذف کند.  اوباما چون اروپا، در نظر 
داشت تا به ایران در معادالت منطقه ای نقش دهد و 
این کشور را وارد سازمان های بین المللی کند تا به مرور 
زمان رفتار او را تغییر دهد.  این چیزی است که ترامپ 

به هیچ وجه با آن موافق نیست. 
آنچه تا کنون مش��خص است این است که به صفر 
رسیدن نفت ایران، حداقل در کوتاه مدت میسر نیست.  
ترکیه، چین، اتحادیه اروپا، ترکیه و حتی هند به ادامه 
ارتباط خود با ایران )البته با کاهش بسیار چشمگیر( 
ادام��ه خواهن��د داد.  اتحادیه اروپا اعالم کرده بود که 
ممکن اس��ت از مکانیسمی تحت عنوان انسداد برای 
مقابله با تحریم های آمریکا استفاده کند؛ اگرچه بعید 
به نظر می رسد این راهکار در صورت عملیاتی شدن دوام 
زیادی داشته باشد.  این موضوع عالوه بر این است که 
آمریکا به 8 کشور از جمله کشورهایی که در باال ذکر 

شد، معافیت نفتی نیز داده است. 
پ��س از دوره اول تحریم ه��ای آمریکا، بس��یاری از 
شرکت های اروپایی از ایران رفتند و برخی که مبادالتی 
با آمریکا نداشتند، در ایران ماندند.  اما پس از دور جدید 
این تحریم ها، امکان دارد به دلیل عدم امکان تبادالت 
بانکی و مالی بین المللی، این حضور با چالش مواجه 
ش��ده و آنها نیز از ایران بروند.  با این حال، علي رغم 
تهدیدات مختلف دولت ترامپ به سایر کشورها مبنی 
بر هرگونه همکاری با ایران، کشورهایی که پیش تر نیز 
ذکر شد؛ ترکیه، اتحادیه اروپا، چین و هند پیش تر اعالم 
کرده بودند که به خرید نفت ایران علي رغم تحریم های 

آمریکا ادامه خواهند داد. 
این موضوع تا جایی پیش رفت که دولت آمریکا را 
مجبور به صدور معافیت برای آنها کرد و در واقع، بار 

ک��رده بود و از آنها اجتن��اب می کرد.  به عنوان مثال 
اوباما می دانست که نمي تواند بر سر برخی موضوعات 
مذاکره ای با ایران داشته باشد و یا حداقل همه آنها را 
به یک باره از ایران مطالبه کند، اما ترامپ تغییر رفتار 
ایران را یکجا و در تمامی آن موارد خواستار شده است. 
در واقع آنچه ترامپ به عنوان ش��روط مذاکره مطرح 
کرده است، مجموعه ای از توانمندی ها و اقدامات ایران 
است که آمریکا تمایلی به آنها ندارد و یا آنها را خطری 
برای امنیت خود و متحدانش می داند؛ به عبارت دیگر 
آن 12 شرط، صرفاً بیانیه دغدغه های آمریکا از قدرت 
ایران است و بستری برای مذاکرات آتی به نظر نمی رسد 
که این نیز خود یکی دیگر از تفاوت های دولت اوباما 
و ترامپ اس��ت.  همچنین آنچه آمریکا از ایران تحت 
عنوان »عمل مانند یک کشور نرمال« خواسته است، 
نیاز به تعریف بسیار زیادی دارد؛ نظیر اینکه کشور نرمال 
دقیقاً چه ویژگی هایی دارد و کدام یک از آن 12 شرط 

را یک کشور »نرمال« می پذیرد؟!
مشکل برنامه ترامپ موسوم به فشار حداکثری این 
اس��ت که با یکی دیگر از برنامه های وی، یعنی پایین 

ب��ا آغاز دور جدید تحریم ه��ای آمریکا علیه ایران، 
واش��نگتن در تالش اس��ت تا با شدت هرچه بیشتر، 
فروش نفت ایران را به نزدیک صفر رسانده و ارتباطات 
مال��ی و بانک��ی ایران را با جهان قط��ع کند.  به نظر 
می رسد این اقدام دونالد ترامپ، فصل جدیدی را در 
روابط میان ایران و آمریکا باز کند.  ایران در گذش��ته 
در رابطه با برنامه هسته ای خود پای میز مذاکره رفت 
و با قدرت های جهان در رابطه با این موضوع به توافق 
رسید؛ اما ترامپ با رد سیاست تعامل که توسط اوباما 
در مورد ایران و از طریق برجام در حال پیگیری بود، 
به دنبال مهار کامل و آنی ایران از طریق خلع س��الح 
کامل آن و شرایط 12 ماده ای خود است که با توجه به 
شدت و گستردگی این خواسته ها، پذیرش آن توسط 
ایران ممکن به نظر نمی رسد.  در ادامه ضمن بررسی 
این موضوع، تفاوت تحریم های جدید علیه ایران را با 
دوره اوباما مقایسه خواهم کرد. این سیاست تهاجمی 
و جاه  طلبانه ترامپ )لغو توافق هسته ای و اعمال مجدد 
تحریم ه��ا(، بر مبنای پیش فرض های غلطی اس��ت 
که س��لف قبلی ترامپ، اوبام��ا، آنها را به خوبی درک 
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دیگر به زیر سؤال رفتن قدرت آمریکا را منجر شد.  وزیر 
امور خارجه آمریکا، مایک پومپئو، گفته بود که پس از 4 
نوامبر تحریم های مرتبط با نفت خام یاران اجرایی خواهد 
شد… و انتظار این است که خرید نفت خام توسط هر 
کشوری به صفر برسد و یا اینکه آنها نیز تحریم مي شوند 
و عمل، خالف این گفته، مؤید همین نکته است.  آمریکا 
در واقع راهی جز همکاری با سایر کشورها نداشت و مجبور 

شد از شدت یک جانبه گرایی خود بکاهد. 
ای��ن نیز از دیگر تفاوت های دول��ت اوباما با ترامپ در 
خصوص تحریم ها و توافق بود؛ اوباما در اجماع سازی به 
شدت قوی عمل می کرد، حال آنکه ترامپ در این مورد 
بسیار ضعیف است و تحریم های آمریکا در دوره جدید، 
علناً فاقد مشروعیت بوده و قانونی نیز نمی باشند.  اگرچه 
که ترامپ تحریم های جدید را سخت ترین آنها می داند، اما 
آنها فاقد پشتیبانی شورای امنیت بوده و طبیعتاً مشروعیت 
بین المللی ندارند؛ بدین معنی که این تحریم ها توس��ط 
کشورهایی نظیر ترکیه و چین که شرکای تجاری ایران 
هس��تند و با آمریکا نیز در برهه کنونی دچار مشکالت 
اقتصادی هستند، به دلیل قانونی نبودن، مورد حمایت 

قرار نخواهد گرفت. 
البته علت عدم همکاری این کشورها با آمریکا، الزاماً 
غیرقانونی بودن این تحریم ها و نقض برجام نیست.  به 
عنوان مثال، هند مقدار قابل توجهی از نفت مورد نیاز خود 
را از ایران و عراق تهیه مي کند و از این رو نیاز به حفظ 
رابطه خود با ایران دارد.  هند در واقع دومین واردکننده 
نفت خام ایران پس از چین اس��ت.  همچنین ایران در 
عراق نیز نفوذ زیادی دارد و از این رو مي تواند برای هند 
مش��کل ایجاد کند.  هند همچنین دارای منافع دیگری 

نظیر منافع تجاری در بندر چابهار نیز می باشد. 
ترکی��ه نیز دارای رابطه طوالنی واردات نفت از ایران و 
عراق در دوران تحریم است.  همچنین روابط نه چندان 
مناس��ب ترکیه و آمریکا در وضعیت فعلی و حفظ این 
وضعیت، مي تواند کمک مناس��بی برای ایران باشد.  در 
صورتی که آمریکا ترکیه را بیش��تر تحریم کند، امکان 
افزایش همکاری میان ترکیه و روسیه و همکاری با ایران 
در برخی موارد، بیشتر خواهد شد.  این موضوع در زمانی 
است که آمریکا با کشورهای مختلفی نظیر همسایگان، 
متحدان و شرکای تجاری خود جنگ تجاری ای راه انداخته 
است و این جنگ تجاری آمریکا با این کشورها از جمله 

چین، مي تواند کامالًً در جهت منافع ایران عمل کند. 
یکی دیگر از مش��کالت ترامپ تحمیل هزینه بیش از 
حد به ایران و بدون هدف مشخصی است.  است.  ترامپ 
انتظار زیادی از ایران دارد و این دقیقاً همان چیزی است 
که از کره شمالی نیز انتظار دارد؛ این دلیل عدم عملی شدن 
پیشنهاد مذاکره و یا مذاکرات ترامپ است.  به عبارت دیگر، 
انتظار خواسته های بسیار گسترده نشانه عدم تمایل به 

مذاکره است؛ سنگ بزرگ نشانه نزدن است. 

 کارآمدی تحریم های جدید
به طور کل، آمریکا ب��ه عنوان یک قدرت اقتصادی و 
نظامی در جهان، توان انجام برخی اقدامات علیه کشورهای 
مورد نظر خود را دارد و به تبع آن، سایر کشورها نیز )دیر 
یا زود( به جهت جلوگیری از هرگونه درگیری با آمریکا، 
مجبور به تبعیت از آمریکا مي شوند.  در مورد ایران نیز، 

تحریم های آمریکا به طور قطع و یقین، ضربات سنگینی 
بر پیکره اقتصاد ایران وارد کرده اس��ت که دیپلماس��ی 
فعال ایران و توانمندسازی داخلی، راه های اصلی مواجهه 
با این تحریم ها هستند.  با این حال، به بررسی مقایسه 
کارآمدی این تحریم ها در مقایس��ه با دوره قبلی )دوران 
اوباما( پرداخته مي ش��ود که این بخش نیز، تفاوت های 
اوباما و ترامپ در رابطه با تحریم های ایران مجدداً اشاره 
مي ش��وند.  به طور کلی برای موفقیت هر تحریمی، سه 

عامل مهم هستند:

 متحدین؛
حمایت بین المللی و تمایل به اعمال تحریم ها؛ و نهایتاً 

انگیزه و علتی برای مذاکره و معامله و شفافیت هدف. 
تحریم های این دوره، به هیچ وجه مورد پذیرش متحدین 
آمریکا نبود و کامالًً یک جانبه اعمال ش��د.  تحریم های 
یک جانب��ه ب��ه طور کلی به ندرت پاس��خ می دهند.  در 
جهان کنونی، تحریم ه��ای یک جانبه با موانع مختلفی 
روبرو مي ش��وند؛ حتی اگر توسط قدرتمندترین اقتصاد 
جهان وضع شوند.  طبق تحقیق موسسه پیترسون برای 
اقتصاد بین المللی در سال 1990، تحریم های یک جانبه 
آمریکا صرفاً در 13 درصد مواقع به نتیجه مطلوب خود 
رسیده اند. موارد معدودی که تحریم های یک جانبه جواب 
داده اند مربوط مي ش��ود به کشورهایی که روابط بسیار 
باالی تجاری با آمریکا داشته اند که این امر در مورد ایران 
صدق نمي کند.  عالوه بر این، ش��رکای تجاری ایران نیز 
تحریم ه��ای یک جانبه آمریکا علیه ایران را نپذیرفتند و 
علي رغ��م اینکه حجم مبادالت کاهش یافت، اما آمریکا 

مجبور شد آنها را مشمول معافیت نماید. 
مورد دیگر در این زمینه، به صفر رساندن و یا کاهش 
حداکثری 2 میلیون بشکه نفت تولیدی روزانه ایران است 
که این امر باعث ضربه سنگین به قیمت نفت و کشورهایی 
که مخاطب نفت ایران هستند مي شود.  به عبارت دیگر، 
با این اوصاف به نظر می رسد که کاهش تأثیر احتمالی 
تحریم های یک جانبه علیه ایران بر بازارهای مالی جهان 
و متحدین آمریکا بر اهداف اعمال آن تحریم ها در وهله 
اول سنگینی مي کند و به همین دلیل آنها مخالف این 
موضوع هستند. عالوه بر اینکه، ایران هیچ گونه مورد که 
ناقض برجام باشد را انجام نداده است و آنها دلیلی برای 
اعم��ال تحریم ها و برخالف برج��ام، نمی بینند.  ترامپ 
حمایت بین المللی را از بین برده اس��ت.  خروج ترامپ 
ب��دون هیچ دلی��ل از تعهد خود و نق��ض برجام، باعث 
سایر امضاکنندگان برجام گشت.  به عنوان مثال تحریم 
کره ش��مالی بدون همکاری چین، تأثیر مطلوب خود را 
نخواهد داش��ت، چرا که بیش از 90 درصد تجارت کره 
شمالی با چین است.  در مورد روسیه و ایران نیز این امر 
صدق مي کند. مشکل دیگر این تحریم ها، ناتوانی آمریکا 
در ترکیب این تحریم ها با مذاکرات است.  تجربه نشان 
داده است که تحریم ها زمانی بهترین نتیجه را دارند که 
در حین مذاکرات و به عنوان اهرم فشار و با ایجاد انگیزه 
رفع آنها برای طرف مورد تحریم، اس��تفاده شود؛ درواقع 
پیشنهاد رفع تحریم ها بهترین مشوق برای انجام خواسته 
کشوری است که تحریم مي کند؛ چه بسا در توافق دایتون 
در سال 1995 و حتی در برجام نیز شاهد چنین چیزی 
بودی��م.  به عبارت دیگر، در رابطه با ایران این چارچوب 

جواب داد و برنامه هس��ته ای ایران مرتباً توسط بازرسان 
آژانس انرژی اتمی مورد بازرس��ی قرار می  گرفت.  اما در 
تحریم های کنونی شاهد چنین چیزی نیستیم.  تحریم ها 
اعمال ش��ده اند و شروط 12 گانه آمریکا، بسیار گسترده 
بوده و در واقع، با نگاهی عمیق تر، ممکن نیز نیست.  این 
تحریم ها باید به همراه خواسته هایی موردی و مشخص 
و صرفاً در یک موضوع قابل پذیرش مطرح می ش��دند و 
نه به شکل فعلی. با این نگاه، تحریم های آمریکا به دور 
از رویکرد چندجانبه گرایی  ای است که در گذشته توسط 
آمریکا پیگیری مي شود و از این رو شانس پایینی برای 
تأثیرگذاری دارد.  تحریم ها باید در چارچوب چندجانبه-

 گرایانه و س��ازمان های بین المللی انجام شوند.  اروپا نیز 
ممکن اس��ت بتواند با سیستم مسدودسازی خود برای 
آمریکا موقتاً مش��کل ایجاد کند؛ اگرچه این مورد اهرم 
چندان قدرتمندی به نظر نمی رس��د.  از این رو بود که 
اوباما این اقدام ترامپ را »انحراف« و سناتور باب منندز 
نیز آن را »ریس��کی برای امنیت ملی آمریکا دانست که 
شراکت بنیادین آمریکا با متحدین اروپایی اش را به خطر 
انداخته و با امنیت اسرائیل قمار مي کند« دانستند. در واقع، 
می توان گفت که ترامپ در نمایش هدف تحریم های خود 
نیز ناتوان است.  به عبارت دیگر، کشور هدف باید بداند 
که به جه��ت رفع تحریم ها چه اقدامی باید انجام دهد.  
عدم وجود این شفافیت باعث مي شود که تحریم تبدیل 
به وسیله تقابل میان دو کشور و نهایتاً شکل گیری نوعی 
جنگ فرسایشی دائمی بین آنها شود.  اشتباه دیگر ترامپ 
این تصور اشتباه است که این فشار او مي تواند منجر به 
تغییر رفتار ایران شود.  طبق نگاه آمریکایی ها، تحریم ها 
تا لحظه ای که نظام ایران و یا رفتار ایران را تغییر دهند، 
ادامه خواهند داشت؛ اما تجربه تاریخی تحریم ها )کوبا، 
روسیه و…( نش��ان داده است که حتی هرگونه تغییر 
رفتار جزئ��ی ای نیز، نیاز به مذاکره دارد و صرف تحریم 

صرفاً اعمال هزینه به دو طرف است. 

 نتیجه گیری
تحریم های دور جدید، قطعاً فش��ار بیشتری به کشور 
تحمیل خواهند کرد، اما با توجه به عدم مش��روعیت و 
مقبولیت آنها در جامعه بین المللی و یک جانبه بودن آن ها، 
در صورت همراه ش��دن دیپلماسی پویا و فعال و تقویت 
زیرساخت های داخلی، می توان از شدت آنها تا حد بسیار 
 ZTE زیادی کاس��ت.  همچنین تجربه شرکت چینی
و صدور معافیت برای کش��ورهای مختلف در خصوص 
خرید نفت ایران، همگی نش��ان از کوتاه آمدن آمریکا و 
ناتوانی آن در انجام وعده ای که داده بود می باشند و این 
پیغام را به جهان می دهد که می توانند حتی در صورت 
نقض تحریم های آمریکا علیه ایران نیز راه نجاتی بیابند. 
در نهایت باید توجه کرد که آمریکا صرفاً مي تواند طبق 
الیحه اختیارات دفاع ملی برای س��ال مالی 2012 اقدام 
کند؛ طبق این الیحه آمریکا مي تواند از کشورها بخواهد 
تا حجم مبادالت خود با ایران را کاهش دهند و نه اینکه 
کامالًً قطع کنند! خصوص��اً اینکه ایران در برهه کنونی 
به برجام نیز پایبند بوده اس��ت و از طرف دیگر اقدامات 
ترامپ و تهدیداتش به دنیا، شدیداً به اعتبار بین المللی 
آمریکا و حمایت جامعه جهانی از او و تصمیماتش، ضربه 

وارد کرده است. 
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21 مهر ماه 97 خانه اندیشمندان علوم انسانی میزبان 
نشستی بود که در آن کمیته روابط بین الملل انجمن علوم 
سیاس��ی ایران، نشستی با عنوان »واکاوی علمی چالش 
رابطه ایران و آمریکا« را با حضور دکتر قاس��م افتخاری، 
دکتر حسین دهشیار، دکتر مصطفی زهرانی، دکتر حامد 
موسی و دکتر آرش رئیسی نژاد برگزار کرده بود. در ادامه 

گزارش کامل این نشست را مطالعه کنید.

 دکتر مصطفی زهرایی
چالش روابط دو کشور ایران و آمریکا را باید براساس دو 
رهیافت حل مسأله و انتقادی تحلیل کرد که مفروض در 
رهیافت حل مسأله روابط خصمانه ایران و آمریکا، می باشد. 
لذا کنشگر اصلی آمریکا است و ایران پاسخ دهنده است. به 
صورت کلی روابط کشورها براساس مهار، جنگ و یا تعامل 
است. چنانچه نقش آمریکا به عنوان کنشگر اصلی پذیرفته 
شود، سیاست آمریکا در قبال ایران بر دو وجهه جنگ و 
یا مهار خواهد بود. اما چه زمانی جنگ و چه زمانی مهار 
است. این نکته بر مبنای سطح تحلیل مشخص مي شود. 
اگر بر مبنای عقالنی تحلیل ش��ود، سطح تحلیل فردی 
اس��ت. یعنی رئیس جمهور آمریکا است. تصمیم نهایی 
را می گیرد. در این روش هدف تغییر رفتار با اس��تفاده از 
ابزارهای مختلف نظیر ابزار اقتصادی است بنابراین تغییر 
رژیم در دس��تور کار نیست طوالنی ترین تحریم ها بعد از 
کوبا علیه ایران صورت گرفته است.، لذا تحریم ها در قبال 

ایران بحثی بسیار پیچیده و طوالنی می باشد.
چنانچه سطح تحلیل گروه هم گروه هم فکر باشد در 
اینجا نخبگان نقش تعیین کننده ای می بایند که جنگ ها 
اساساً خروجی این گروه ها می باشد مانند حمله به طبس 
که 3 تصمیم گیر اصلی داشت. در این سطح با استفاده از 
ابزار جنگ هدف از تغییر رفتار به سمت تغییر رژیم تغییر 
می یابد. ابزار تحریم اقتصادی مي تواند مقدمه جنگ باشد 
چنانچه تحریم جواب دهد کسی به جنگ فکر نمي کند، 
که بر اساس پیش بینی اینجانب این اتفاق بسیار کم اتفاق 

خواهد افتاد. البته کنش های ایران مي تواند مهم باشد.
در نتیجه در س��طح تحلیل اول دو طرف مهارت های 
جدید را کس��ب می کنند به این ترتی��ب که طرف اول 
می آموزد چگونه فش��ار بیش��تری وارد کند و طرف دوم 
می آموزد چگونه کنترل کند. در ایران هنوز بانک اطالعاتی 
وجود ندارد که چگونگی، سطح و میزان تأثیر تحریم ها را 
دریابیم. و نکته دیگر در بحث سیاست ایران این است که 
داده ها بسته بندی نمي شود که خروجی داشته باشد. نکته 
دیگر این است که به موازاتی که سطح تحریم ها گسترده تر 
مي شود  به همان میزان قدرت مقابله با تحریم ها نیز افزایش 
می یابد. لذا ایران می بایست به دنبال منطقه گرایی جدید و 
افزایش سطح ارتباطات با همسایگان برود و سیاست نگاه به 
شرق همچنان اولویت سیاست خارجه ایران باشد و به نگاه 
استراتژیک به این قضیه شود. در چنین شرایطی در بهترین 

حالت سیاست ها به سمت حفظ وضع وجود پیش می رود.
رهیافت دوم انتقادی است و مفروض اصلی این رهیافت، 
رد مفروض رهیافت حل مس��أله می باشد. بر این اساس 
آمریکا دشمن ابدی ایران نیست چراکه در 40 سال گذشته 
آمریکا با رفتارهایی نظیر فروپاشی شوروی، سقوط صدام و 
حمله به طالبان حتی تهدیدهایی که در همسایگی ایران 
قرار داشته اند را نیز از بین برده است و به نوعی به ایران 
کمک کرده اس��ت. آمریکا جامعه ای در حاِل شدن است 
به این معنا که همیشه در حال تغییر و افزایش ظرفیت 
خود می باش��د. لذا ایران به جای تمرکز بر روی مقابله با 
آمریکا، می بایست بر روی سیاست های سودمندتری نظیر 
جلوگیری از مهاجرت و... تمرکز کند. کما اینکه برجام بسیار 
موفقیت آمیز بود. ایران از نظر اقتدار در شرایطی قرار دارد 

که مي تواند راه حل دوم را پیش ببرد.

 حسین دهشیار
در ش��رایط فعلی را از سر ضعف و تحقیر است. اقتدار 
همیشه ناشی از اعتماد و نگاه به درون است. ما باید آمریکا 
را نادیده بگیریم و خودمان باشیم. آنچه که در طول زمان 
تغییر مي کند جغرافیا نیست بلکه ایده ها و برداشت های ما 
از یک رویکرد و جغرافیاست. تمام کسانی که در مقطعی 
تاریخ��ی به آمریکا بد و بیراه می گفتند در مقطعی دیگر 
ثروت کش��ور را به دست آمریکا دادند. ماهیت قدرت در 
آمریکا همان بود که بود آنچه عوض ش��د تفس��یر ما از 

واقعیت و آمریکا بود.
سیاست خارجی یک تعریف مشخص دارد و آن ایجاد 
ارزش افزوده برای کشور است. یعنی باید یک چیزی به 
جامعه اضافه ش��ود نه اینکه کم ش��ود و اینکه به سمتی 
برویم که دیگران دوست داشته باشند با ما معاشرت کنند 

و این بهترین نوع بهره برداری از سیاست خارجی است.
آمریکا همان آمریکاست و حتی نسبت به بعد از جنگ 
سرد قوی تر و تهاجمی تر شده است. آنچه عوض شده نگاه 
دیگران به آمریکا بوده است. اجماع نظر وسیعی در بین 
نخبگان آمریکایی وجود دارد که ایران دشمن آمریکاست 
اما بعد از پایان جنگ سرد و جنگ ویتنام و یکپارچه شدن 
احزاب این کش��ور در دو گروه دموکرات و جمهوری خواه 

رویکردها کمی تغییر کرد.
این دو حزب نگاهش��ان درباره ایران یکی است اما در 
نحوه برخورد با ایران متفاوت عمل می کنند. محافظه کاران 
معتقدند باید با ایران گازانبری برخورد کرد اما لیبرال ها باید 

با ایران گام به گام و برش به برش جلو آمد.
در دنیا و زندگی هیچ چیز دائمی نیس��ت پس دش��من 
هم مي تواند در قالب دوست جلوه کند. دو راه برای از بین 
بردن دشمن وجود دارد. اول آنکه دشمنی را مدیریت کنیم 
و دوم تغییر در سیاس��ت با کشوری است که آن را دشمن 
می دانی��م. در عین حال باید بدانیم که در این روش طرف 
قوی تر دست برتر را دارد هرچند که با ما به گفت وگو بنشیند. 
آنها صرفا منتظر زمان هستند تا ما را از بین ببرند چراکه 
ابزاره��ای قوی تری در اختیار دارن��د. می توان به مذاکرات 
 آمریکا با چین و دس��ت دادن مقامات دو کش��ور در زمان 
مائو تسه تونگ اشاره کرد. وقتی چینی ها تفسیرشان از جهان 
را عوض کردند و به نوعی جهان بینی شان تغییر کرد به دنبال 
آن آمریکایی ها دیدگاه ش��ان به چین دگرگون شد و تغییر 
آنجا اتفاق افتاد و آمریکا و چین با یکدیگر دست دادند اما 
این دست دادن در هر دو سو از موضع قدرت بود نه ضعف.

باید قبول کنیم انسان هستیم و می توانیم تغییر کنیم، و 
من حق دارم به عنوان یک کشور و حکومت نظرم را نسبت 
به دنیا و رویکردهایم تغییر دهم اما این مهم است که در 
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چه چارچوب و پارادایمی اتفاق بیفتد که از سر قدرت و 
آگاهی و تالش برای حل مشکل باشد یا از سر فشار و ضعف.

وی در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی که رابطه 
ایران و آمریکا با چالش مواجه ش��ده است چه باید کرد، 
گفت: ما منابع انسانی و مادی زیادی داریم و معتقدم اقتدار 
همیشه ناشی از درون است. ما باید به خودمان اعتماد کنیم. 
اعتماد هر کشور به خود جایگاه آن را نزد رقبا و کشورهای 
دوست و متحد نشان می دهد. ما باید پشتمان را به آمریکا 
کنیم و ظرفیت های داخلی خود را ببینیم. نباید دستمان 
به س��مت آمریکا باشد. ما باید آمریکا را نادیده بگیریم و 

جز این راهی نداریم.
توصیه من به دولت این است که با ایجاد ثروت ابتدا به 
خودش کمک کند و یا اینکه کمک کند مردم ثروت ایجاد 
کنند. عالوه بر این منابع کشور را به طور مناسب به شکلی 
که ضعیف ترین اقشار از آنها بهره مند شود، توزیع کند تا 
موجبات پیشرفت کشور شود. همچنین دولت باید امنیت 
داخلی و خارجی را تأمین کرده و به شکلی رفتار کند که 
بتواند رفتار مردم را مبتنی بر ارزش ها س��ازماندهی کند. 
یعنی مردم و دولت و مسئوالن همان رفتاری که در خانه 
دارند در بیرون داشته باشند و همان چیزی که مردم برای 

خود می خواهند برای دیگران هم بخواهند.
ما باید کاری که کره جنوبی، مکزیک، ژاپن و چین انجام 
دادن��د را بکنیم و جز ای��ن راه دیگری نداریم. حرف های 
اس��اتید دانشگاه امروز در کشور کمترین اعتبار را دارد و 
متاس��فانه کشور در شرایطی قرار گرفته است که امیدی 
به بیرون آمدن از این شرایط وجود ندارد. من خیلی وقت 
هست چیزی نمی نویسم و حرفی نمی گویم اما به احترام 

دوستان در این جمع حاضر شدم.
ما امروز در شرایطی هستیم که برای کشور و آیندگان 
هزینه ه��ای زیادی را به بار خواهد آورد و آیندگان حتما 
خواهند پرسید چرا کسانی که می دانستند و آگاه بودند 
حرفی نزدند. وقتی مبانی تئوریک ضعیف باشد در چنین 

شرایطی هم راه حل ها ضعیف و ناکارآمد مي شوند.
در تقسیم بندی آمریکا از دوست و دشمنش، ایران دشمن 
آمریکا محسوب مي شود و کشورهایی که دشمن آمریکا 
هستند هم کالمی و هم عملی شیوه زیست آمریکایی ها و 
مبانی و اصول حیات بخش آمریکا را زیر سوال می برند. اما 
آمریکا برای مواجه شدن با دشمنش چند رویکرد دارد که 
در مقابله با ایران رویارویی را انتخاب کرده است. آمریکایی ها 
برای روبه رو شدن با ایران استراتژی خاص خود را دارند. آنها 
در این استراتژی تالش دارند که سیستم سیاسی حاکم در 
ایران در عین حفظ پوسته ساختاری تهی از محتوا شود و 
نتواند آن چیزهایی که قول داده است محقق کند را به ثمر 
برساند یعنی اعتبار هنجاری سیستم را به چالش می کشد.

 دکتر عطایی
دولت ها مسئولین سیاست خارجه می باشند و سیاست 
خارجه در جهت تأمین منافع ملی کشور پیش می رود. 
در کلی ترین حالت منافع ملی شامل تأمین امنیت و رفاه 
مردم مي شود. در ایران بر اساس قانون اساسی یک نهاد یا 

فرد مسئول سیاست خارجی نیست، بلکه  نهادهای مختلف 
در آن نقش دارند که همگی بر اس��اس راهبرد سیاست 
خارجی نقش دارند. از این منظر ما تفاوت عمده ای با سایر 
کشورها و مخصوصا با آمریکا، داریم، در آمریکا سیاست 

خارجی در دست رئیس جمهور است.
در ن��گاه به سیاس��ت خارجه ایران این س��وال مطرح 
مي ش��ود که سیاس��ت خارجه باید بر اساس منافع ملی 
باشد یا منافع اسالم. به هر حال ایران همیشه مالحظاتی 
را در سیاست خارجه داشته است. 2 رکن اصلی سیاست 
خارجه ایران عبارتست از: 1- استکبار ستیزی. 2- مبارزه 
با اسرائیل. اما سیاست خارجه آمریکا از بعد از جنگ دوم 
جهانی سیاس��ت خارجه آمریکا در قبال خاورمیانه هیچ 
ربطی به تأمین منافع ملی این این کشور نداشته و ندارد 
و عمالً در جهت تأمین منافع اسرائیل می باشد. اسرائیل 
5 میلیون جمعیت دارد که نه منابع زیر زمینی دارد نه 
موقعیت استراتژیک دارد و نه بازاری دارد اما کشورهای 
عربی تمام این ها را دارند. آمریکا سالیان سال پشت منافع 
اس��رائیل است لذا در روابط ایران و آمریکا می بایست به 
وج��ود اس��رائیل توجه کرد. علت توج��ه ویژه آمریکا به 
اسرائیل البی های اسرائیل در آمریکا می باشد. البی ها در 
کلیه زمینه ها فعال هستند. در نتیجه دیده مي شود که 
هم ایران و هم آمریکا رویکردی غیر از رویکرد منافع ملی 
داشته اند. از منظر دیگر رویارویی ایران و آمریکا به نوعی 
نیابتی است به عنوان مثال حزب اهلل به نیابت از ایران و 

اسرائیل به نیابت از آمریکا.

 دکتر موسوی
با در نظر گرفتن قدرت هژمونی آمریکا و هژمون بودن 
این کشور در عرصه بین الملل، رویارویی ایران و آمریکا 
بس��یار طبیعی اس��ت. از دوران اوباما به بعد حفظ این 
هژمون در نظام بین الملل به چالش کش��یده شده است 
و در ای��ن چالش دولت های تجدیدنظرطلب مدنظر قرار 
می گیرند و با آن دچار مش��کل مي ش��وند. در نگاهی به 
کش��ورهای تجدیدنظر طلب متوجه می شویم که ایران 
تنها در سطح منطقه قدرت آمریکا را به چالش می کشد، 
اما کش��ورهایی نظیر چین و روسیه در سطح بین الملل 
قدرت آمریکا را به چالش می کشند. علت پررنگ شدن 
نقش ایران و دش��منی با آن در سیاست خارجه آمریکا، 
البی ها می باشند. هزینه انتخابات در آمریکا رو به افزایش 
اس��ت که این هزینه ها از البی ها تأمین مي شود که این 
امر در آمریکا بس��یار جا افتاده است. براساس گزارشات 
پیش بینی مي شود که تا پایان سال 2018 میالدی 3.5 
میلیون دالر، البی ها هزینه خواهند کرد. در سال 2017 
حدود 650 میلیون دالر کشورهای خارجی در البی های 
آمریکا سرمایه گذاری کرده اند. نداشتن البی ایران در آمریکا 
در بسیاری از سیاست های سیاست خارجه ایران اثر منفی 
گذاشته است. برای نمونه در بحث خروج آمریکا از برجام 
71% مردم آمریکا مخالف بودند، اما به علت نداشتن البی 
ایران نتوانست در برابر این خروج بایستد. البی همیشه پول 
نیست بعضاً ارتباطات شخصی و فامیلی و سرمایه گذاری در 

اندیشه ها نیز البی محسوب مي شود. در نتیجه این البی ها 
تخاصمات افزایش می یابد، چرا که با توجه به سیاست در 
آمریکا که بر مبنای پول است، البی های ثروت در آمریکا 

بسیار با اهمیت می باشند.
بحث روابط ایران و آمریکا فراتر از البی ها می باش��د و 
هر کشور دیگری که به جای این دو کشور باشد جنگ 
شکل می گیرد، اما چنانچه آمریکا بخواهد یک سیاست 
خارجه عقالنی داشته باشد ابتدا چین و سپس روسیه و 
بعد با فاصله زیاد از این دو کش��ور، ایران را دشمن خود 
تصور مي کند. در پررنگ کردن نقش ایران البی ها بسیار 
موثرند. در ابتدای انتخاب��ات آمریکا ترامپ در ارتباط با 
مسأله اسرائیل و فلسطین مطرح کرد که این بحث به ما 
ارتباطی ندارد اما در زمانی که به پول نیاز داشت با اخذ 
100 میلیون دالر پول از البی های اسرائیل در آمریکاف به 
صورت کلی مواضع خود را نسبت به این قضیه تغییر داد.

بح��ث چالش رابطه ایران و آمریکا چند بُعدی اس��ت. 
بسیاری از مسئولین در مورد علل عدم برقراری ارتباط با 
آمریکا بحث پول و شرایط نامناسب را مطرح می کنند. البته 
نباید فراموش کرد که ایپک پس از بیست سال توانست 

قدرت و نفوذ پیدا کند.

 دکتر رئیسی نژاد
بحث سوءبرداشت براساس روانشناسی سیاست خارجه 
تحلیل مي شود. یکسری علل و عواملی وجود دارد که منجر 
به سوء برداشت مي شود. مسئولین ایران، آمریکا را شبیه 
توپ پر می دانند که تصمیم گیری در آمریکا آسان است 
و در کشور خود سخت. در آمریکا دو جامعه وجود دارد: 
1- جامعه ای که از دید خارجی ها دیده مي ش��ودکه در 
نیویورک و کالیفرنیا است. 2- جامعه ای که در شهرهایی 
با وجود یک یا دو خیابان هستند و بیگانه پذیر نیستند. 
دومین مسأله تصویرسازی است به این معنا که از طریق 
یک تصویر آشنا یک تصویر جدید را مورد شناسایی قرار 
می دهند. براس��اس تصور ایرانیان ترام��پ براي بار دوم 
انتخاب نمی شود و لذا هم اکنون بهترین استراتژی مقاومت 
است اما به محض انتخاب مجدد ترامپ مسئولین ایرانی 

دچار شگفتی شده چرا که برنامه ای ندارند.
مسأله دیگر در این ارتباط مسأله سندرم فاو می باشد. 
سندرم فاو به معنای لَختی و ایستایی به این معنا که با 
تسخیر نظامی ایران نتوانست دستاورد نظامی را تبدیل 
به دس��تاورد سیاسی بکند. س��ندرم دوم سندرم هرات 
است. در ایران زمان قاجار ایران هرات را فتح کرد، عموی 
ناصرالدین شاه در طی نامه ای از ناصرالدین شاه می خواهد 
مقاومت کند چرا که ش��ورش هند در راه است، اما شاه 
مقاومت نمي کند و هرات را از دست می دهد. سندرم هرات 
به معنای عدم شناخت زمان مناسب برای پایداری است. 
هیچ گونه سیاست خارجه ایران در برابر آمریکا به سرانجام 
نمی رسد، مگر آنکه کامل خود را بشناسیم. مرزهای طبیعی 
ایران باعث شکل گیری ذهنیت عدم امنیت ملی شده است 
که نتیجه آن شکل گیری توهم توطئه در میان رهبران و 

فرمانروایان ایرانی از گذشته تاکنون شده است.
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طی دو سال اخیر در کاخ سفید، دولت دونالد ترامپ 
بارها ش��رایط خ��روج نیروهای آمریکایی از س��وریه را 
تغییر داده است. این امر در زمان های مختلف مواردی 
همچون حصول اطمینان از پیروزی نهایی بر »داعش«، 
ایجاد پیش نیازهای الزم برای روند سیاسی و همچنین 
کناره گیری بش��ار اسد از ریاست جمهوری در آینده و 
ایجاد شرایط برای بازگشت پناهندگان بوده است. چنین 
نوساناتی در تنظیم هدف می توانند دلیل و گواهی بر عدم 
وجود یک راهبرد مش��خص برای خاورمیانه در دولت 
ترامپ باشد – به خصوص چنین تعبیری در واشنگتن 
طرفداران بس��یاری دارد. با ای��ن حال، حتی منتقدان 
 ترامپ به منس��جم بودن دولت وی در ایس��تادگی بر 
خط مشی مهار و انزوای ایران، متزلزل کردن یکپارچگی 
نظام سیاسی و مشروعیت رژیم حاکم آن اشاره می کنند. 
از این لحاظ هر هدفی که واشنگتن برای توجیه حضور 

خود مطرح کرده به وضوح نشانی از ایران دارد.
 دوازده م��وردی که توس��ط مایکل پومپئو وزیر امور 
خارجه آمریکا در می 2018 از ایران خواسته شده بود، 
آخرین شک و تردیدها را )اگر هنوز کسی تردیدی داشته 
باش��د(، در ارتباط با انگیزه سیاست آمریکا در سراسر 
منطقه را رفع کرده است. این که، حداقل در مدت زمان 
باقیمانده از دوره رئیس جمهور فعلی آمریکا، آمریکایی ها 

قصد ندارند سوریه را ترک کنند.
 Iran Action( در این ش��رایط، گروه اقدام ای��ران 
Group( که تابس��تان  س��ال جاری در رابطه با ایران 
شکل گرفت، توسط دولت ترامپ به عنوان گامی قاطع 
در راستای اجرای این الزامات حرکت مي کند: گروه اقدام 
ایران پاسخگوی مدیریت، بررسی و هماهنگی تمامی 
جنبه های سیاس��ت در رابطه با ای��ران از طریق وزارت 
امور خارجه خواهد بود. ایجاد این گروه، حامیان رویکرد 
نظامی نس��بت به تهران را امیدوار و طرفداران رویکرد  

میانه رو – دیپلماتیک را مایوس کرد، سران ایران را نیز 
هشیار کرد که قطعا امیدها برای به توافق رسیدن با این 

دولت ازبین رفته است.
 اعالم تش��کیل گروه اق��دام ایران در تاریخی صورت 
گرفت که مصادف با شصت و پنجمین سال وقوع کودتای 
ایران ]در 28 مرداد س��ال 1332[ اس��ت. آن زمان، در 
نتیجه عملیات آژاکس، که طی چندین ماه برنامه ریزی 
شده بود، ایاالت متحده به کمک انگلیس، نقش مهمی در 
سرنگونی محمد مصدق، نخست وزیر ایران که طی روند 
دموکراتیک انتخاب شده بود، ایفا کرد. آمریکایی ها پیام 
پنهان چنین تصادفی را انکار می کنند و اصرار دارند که 
امروز، آنها نه برای »تغییر رژیم« ایران، بلکه صرفا برای 
»تغییر رفتار« این کش��ور تالش می کنند. با این حال، 
سازوکار کنونی سیاست آمریکا حاوی اشارات کافی به 
موضوع کودتای دولتی نیم قرن پیش است که تهران را 

ناگزیر مي کند شدیدا عصبی باشد.
 اعتقاد بر این اس��ت که جان فاستر دالس وزیر امور 
خارجه آمریکا و معاون وی والتر اسمیت که در همان 
روزها به سازمان سیا منتقل شده بود، از طراحان حوادث 
سال 1953بوده اند. آلن دالس، برادر جان به مطالعه دقیق 
این عملیات می پرداخت و اجرای مستقیم آن به کرمیت 
روزولت )نوه رئیس جمهور آمریکا، تئودور روزولت( رئیس 
اداره خاورمیانه سازمان سیا و ژنرال نورمن شوارتسکف 
مشاور ارشد نظامی و موسس و سرپرست پیشین پلیس 
شاه، محول شده بود. اتفاقا، 37 سال بعد، پسرش نورمن 
شوارتسکف جوان، در مقام فرماندهی گروه چندملیتی 
تحت رهبری واشنگتن، صدام حسین را در جنگ 1991 

خلیج فارس وادار به صلح کرد.
اکث��ر ابتکارات فعلی در رابط��ه با ایران نیز محصول 
فعالیت مشترک ساختارهای ملی دیپلماتیک و اطالعاتی 
آمریکاس��ت. وزیر امور خارجه فعلی، اخیرا به سازمان 

س��یا رفته و وقت کرد با ویژگی کار هر دو اداره در این 
زمینه آشنا شود. نظریه های توطئه در خاورمیانه بسیار 
محبوب هس��تند، به همین دلیل در اینجا به تصادفی 
بودن رویدادها باور ندارند و انواع مختلف »پیوستگی« 
بالفاصله ویژگی نمادین شوم خاصی به دست می آورند.  

 
 فلسفه »مهار فعال«

حتی اگر فرض ش��ود واشنگتن واقعا در صدد تغییر 
رژیم ایران به ش��یوه نظامی نیس��ت، آنچه برای تهران 
کمی تغییر مي کند این اس��ت که ترامپ سعی دارد از  
ایران، یک »بازیگر قابل انعطاف« بس��ازد. درک نتیجه 
نهایی مطلوب توسط دولت فعلی آمریکا در این راستا، 
به طور کلی، شبیه آن چیزی است که پیشینیان ترامپ 
دریافته اند. البته، تفاوت های قابل توجهی در این که دو 
دولت چگونه می خواستند به این نتیجه برسند وجود 
دارد. برای اوباما، تهدید اصلی، برنامه هسته ای ایران بود، 
نه سیاست منطقه ای آن. »توافق هسته ای« می بایست 
فعلیت این تهدید را از دستور کار خارج می کرد، آمادگی 
دولت حس��ن روحانی برای همکاری در این رابطه هم، 

موجب ترغیب لغو تدریجی تحریم ها شد.
 دموکرات ه��ا هیچ توهمی در م��ورد جاه طلبی های 
منطقه ای تهران نداش��تند. آنها بر ای��ن باور بودند که 
ایرانی ها، با وجود آنکه به تالش خود برای گسترش نفوذ 
در منطقه ادامه می دهند، اما بعید است که بر خاورمیانه 
مسلط شوند. مشاوران اوباما موفقیت های ایران در عراق 
را، بویژه، به شکست  سیاست های آمریکا در این کشور 
مرتبط می دانستند و نه بصیرت سیاسی تهران، و به این 
دلخوش بودند که نیروهای مسلح عراق هنوز به شدت 
به ایاالت متحده وابس��ته هستند. آنها نفوذ ایرانیان در 
یمن و بحرین را بیشتر به فرصت طلبی نسبت می دادند 
تا به فرصت های اس��تراتژیک و معتقد بودند که تهران 

ترامپ و ادعای مهار فعال ایران
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موفق نخواهد ش��د توازن نیروها در این کش��ورها را به 
نفع خود تغییر دهد.

 آمریکایی ها در ارزیابی نفوذ ایران بر سازمان فلسطینی 
حم��اس هم از این منطق تحلیل��ی پیروی می کردند. 
سرانجام، دولت اوباما به لحاظ فلسفی به موضوع حضور 
ایران در لبنان و س��وریه پرداخت: حضور ایران در آنجا 
محدود به یک دهه نیس��ت، با وجود منابع قابل توجه 
ق��درت و نفوذی که ایران در آنجا و در میان گروه های 
طرفدار ش��یعه، از جمله ح��زب اهلل، دارد، این ها برای 
جنگ خوب اس��ت، نه برای زندگی صلح آمیز. افزون بر 
این، به عقیده دموکرات های دولت اوباما، این ساختارها 
قادر به جلوگیری از گرایش های عمیق تر، یعنی تجزیه و 
فرسایش نظام دولتی که به سوریه و لبنان ضربه می زنند، 
 »engagment« نیستند. در فلس��فه درگیر ساختن
اوباما، نه عش��ق و عالقه ای به ایران وجود داش��ت، که 
البته امروزه مخالفان سیاس��ی وی سعی دارند او را به 
چنین چی��زی محکوم کنند، و نه دربردارنده امتیازات 
فاجعه آمیز از س��وی آمریکا در رون��د مذاکرات برجام 
اس��ت. دموکرات ها امیدوار بودند که به این ش��یوه، در 
آینده اردوگاه سیاستمداران لیبرال و اصالح طلب ایرانی 
را  تقویت کرده، محافظه کاران را تحت فشار قرار دهند و 
ایران را بر اساس درک آمریکایی به یک کشور »معمولی« 
تبدیل کنند. متحدان آمریکا در منطقه با شور و اشتیاق 
اوباما سهیم نبودند و چنین روندی را برای خود هالکت بار 
می دانستند. اما ترامپ برای یافتن تفاوت های اساسی بین 
محافظه کاران و لیبرال های ایرانی سرگردان نمي شود. 
فلسفه »مهار فعال« در ارتباط با ایران، که ترامپ آن را، 
از زمان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری دنبال می کرد، 
بر واداشتن سران تهران به امتناع از توسعه طلبی سیاسی 
و ایدئولوژیک منطقه ای از طریق متمرکز کردن آنها بر 

مشکالت داخلی چشم طمع دوخته بود.
  ای��ن رویکرد ش��امل تحریم های پیچی��ده، تهدید 
دائمی استفاده از نیروی نظامی، بی ثبات سازی وضعیت 
اجتماعی و اقتصادی و یافتن آسیب پذیری های موجود 
در س��اختار قومی و سرزمینی جمهوری اسالمی ایران 
است – اندیشکده ها و مراکز تحلیلی پیشرو در آمریکا 
به خاطر دریاف��ت حمایت مالی برای مطالعه وضعیت 
 کنونی آذری ها، بلوچ ها و کردها در حال رقابت هستند. 
به عالوه، چنین فلس��فه ای تا حد زیادی مورد پس��ند 
اسرائیل و پادشاهی های عرب خلیج فارس واقع مي شود 

که به خوبی به اجرای آن کمک می کنند.
 

 آنجا جایی برای پیرهاست؟
این بردارِ سیاست آمریکا در قبال ایران، مجریان مربوطه 
را از میان افرادی که عمدتا کار خود را در دوران ریاست 
جمهوری جورج دبلیو بوش انجام داده اند، برگزیده است. 
در فوریه سال 2017، زمانی که مایکل فلین رئیس وقت 
شورای امنیت ملی بود، دریک هاروی سرهنگ بازنشسته، 
ریاست بخش خاورمیانه  شورای امنیت ملی )SNB( را 
بر عهده داشت. با این حال، این نظامی کارآزموده جنگ 

عراق، که در زمان خود به خاطر انتخاب رویکردهای موثر 
برای مبارزه با مقاومت مسلحانه معروف شده بود، پس 
از سرنگونی صدام حسین، موفق نشد قابلیت خود را در 

پست جدید نشان دهد.
 گیلبرت مک مستر، رئیس جدید شورای امنیت ملی 
شروع به پاکسازی این ساختار از وفاداران به سلف خود 
کرد. در جوالی 2017 هاروی پست خود را به مایکل بل 
واگذار کرد، که قبل از این، مدیر بخش فرعی ش��ورای 
امنیت ملی در امور کشورهای پادشاهی عرب بود. جوئل 
ریبرن، رهبر بخش عراق، ایران، لبنان و سوریه، به عنوان 
چهره کلیدی در رابطه با ایران باقی ماند. ریبرن سرهنگ 
اطالعات ارتش، عمدتاً در محافل نظامی ایاالت متحده به 
عنوان مؤلف تاریخ جنگ عراق برای آرشیو ارتش شناخته 
شده بود. ریبرن نیز همانند هاروی، با اشتیاق، دعوت به 
 کار در ش��ورای امنیت ملی را پذیرفت، چرا که حضور 
 در ش��ورای امنیت ملی را به عناون فرصتی برای خود 
در نظر می گرفت تا کاری را که در عراق شروع کرده بود 
و به نظر او، به خاطر تصمیم اوباما، فرصت جنگ با ایران 

را از دست داده بود، به پایان برساند.
 ب��ا این حال، به این س��رهنگ ها ه��م فرصتی برای 
»جنگیدن« ندادند. یک سال پس از انتصاب آنها، شورای 
امنیت ملی بار دیگر تحت رهبری سومین رئیس خود 
قرار گرفت. در حال حاضر جان بولتون ش��ورای امنیت 
ملی را از دست حامیان مک مستر آزاد کرده است. بل 
را برکنار کردن��د )موقعیت رئیس بخش خاورمیانه در 
شورای امنیت ملی هنوز خالی است(، ریبرن به وزارت 
امور خارجه منتقل ش��د و رابرت گرینای مقام نظامی 
سابق در پست او در شورای امنیت ملی منصوب گردید. 
بنابراین، علي رغم اعتبار بولتون، کمبود پرسنل در شورای 
امنیت ملی در مقابل پمپئوی فعال، آونگ تصمیم گیری 
را در جهت وزارت امور خارجه تکان داده است – احتماال 

این وضعیت طوالنی نباشد.
 در دو سال اخیر، بخش خاورمیانه وزارت امور خارجه 
نقش نیروی کمکی را برای کاخ سفید در تعریف سیاست 
ایاالت متحده در منطقه ایفا کرده است، اما به هیچ وجه 
در طرح ریزی تصمیمات کلیدی در این زمینه مشارکت 
نداشته است. انتصاب جیمز جفری در پست فرستاده 
ویژه سوریه، اثبات نیات پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا 
برای تغییر نظم موجود در برخی امور است. جفری یکی 
از قوی ترین متخصصان خاورمیانه در واشنگتن محسوب 
مي ش��ود - یک مورد نادر این است که حتی مخالفان 
سرسخت ترامپ، او را به خاطر انتخاب مناسب کاندیدای 
این پست ستایش کردند. جفری این دیپلمات حرفه ای، 
در دوران ریاست جمهوری بوش در این پست ها اشتغال 
داشته است: سفیر آمریکا در عراق، مشاور ویژه وزیر امور 
خارجه کاندولیزا رایس در امور این کشور، دستیار معاون 
وزیر امور خارجه در امور خاورمیانه و دستیار رئیس گروه 
 Interagency Iran( سیاست بین اداری در قبال ایران
Policy Group(، معاون مشاور امنیت ملی و سفیر 
ایاالت متحده در ترکیه. در پنج س��ال گذش��ته، او به 

عنوان پژوهشگر در موسسه واشنگتن برای سیاست خاور 
 Washington Institute for Near East( نزدیک
Policy(، کار می کرد، این مرکز یک اندیشکده آمریکایی 
است که ارتباط نزدیکی با البی یهودیان آمریکا دارد و 
به عنوان یکی از مراکز تحلیلی که بیشترین حمایت و 
طرفداری را از اسرائیل دارد شهره است. در آینده نزدیک 
این موسس��ه مي تواند نمایندگی خود را در وزارت امور 
خارجه تکمیل نماید- البته اگر دیوید شینکر به عنوان 
دستیار وزیر امور خارجه در امور خاورمیانه منصوب شود 
- فعال که دیوید ساتروفیلد، یکی دیگر از دیپلمات های 
کارآزموده دیپلماس��ی خاورمیانه آمریکا، در این پست 
مشغول به کار است. در اواسط سال های 2010 شینکر 
به مدت چهار سال در دفتر رئیس پنتاگون به عنوان مدیر 
امور لبنان کار کرده و به خوبی از فعالیت های ایران در 

سوریه، لبنان، اردن و فلسطین آگاه است.
انتصاب جفری، تشکیل »مثلث خاورمیانه«ی وزارت 
 ام��ور خارج��ه را تکمیل مي کند، یعن��ی خود جفری، 
مک گیورک و ریبرن. همه آنها ضمن کار در حوزه سوریه، 
با تقسیم دقیق مسئولیت مستقیما با فعالیت ایران در 
منطقه هم مخالفت خواهند کرد. جفری به عنوان پل 
ارتباطی اصلی در وزارت امور خارجه، در رابطه با تمامی 
جنبه های سیاست ایاالت متحده آمریکا در سوریه، مشاور 
اصلی پمپئو و ترامپ در امور سوریه شده است. مسائل 
مبارزه ب��ا داعش در حوزه اختیارات برت مک گیورک 
است که همچنین با هدف تضعیف نفوذ ایران در عراق، 
به برقراری تماس بین نمایندگان عربس��تان سعودی، 
دولت عراق و گروه های شیعه عراق ادامه خواهد داد. در 
نهایت، ریبرن در مقام معاون دستیار وزیر امور خارجه 
در امور لبنان، اغلب به موضوعات مربوط به حل و فصل 
سیاسی مناقشه سوریه، مقابله با فعالیت حزب اهلل، تقویت 
مواضع دولت لبنان و هماهنگی سیاست آمریکا با اردن 

خواهد پرداخت.
 برای��ان هوک به هماهنگی مس��تقیم در امور ایران 
مش��غول خواهد ش��د. انتصاب هوک به عنوان رئیس 
گروه ابتکاری در رابطه با ایران )گروه اقدام علیه ایران( 
موجب واکنش مبهمی در واشنگتن شد. صحبت از آن 
است که ِسمت رئیس گروه اقدام ایران برای مدیر سابق 
بخش برنامه ریزی سیاسی وزارت امور خارجه، با توجه 
به ماهیت دش��وار روابطش با همکاران و زیردستان در 
پست قبلی، به موقعیتی داغ )مطلوب( تبدیل شده است. 
هوک را می توان یک متخصص مسائل ایران با کشش 
بسیار باال نامید. او همچنین وکیل و موسس یک شرکت 
مشاوره خصوصی است. پیش از آنکه در سمت دستیار 
معاون وزیر امور خارجه در امور روابط با س��ازمان های 
بین المللی مش��غول به کار شود، مدت های مدیدی در 
وزارت دادگستری کار می کرد، در سال 2012 در ستاد 
انتخاباتی میت رامنی نامزد انتخابات جمهوری خواهان 
فعالیت داشت. هوک یک سازمان دهنده خوب است و 
به خصوص به عنوان تنظیم کننده استراتژی »حداکثر 
فشار دیپلماتیک و اقتصادی« در مناسبات بین  سازمانی 
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و بین الدولی نافع اس��ت. برایان هوک ساختاری را که 
مدیریت آن به او محول شده، »تیم نخبگان« می نامد، 
ک��ه گزینش این تیم از همه ادارات و ارگان های دولت 
آمری��کا انجام خواهد ش��د. از این لح��اظ، ایده »گروه 
ابتکاری« یادآور مینی پروژه وزارت دفاع ایاالت متحده 
در دهه 1960 تحت عنوان )Whiz Kids( است. پس 
از آن، راب��رت مک نامارا، وزیر دفاع وقت آمریکا، تیمی 
از تحلیلگران با اس��تعداد را از ابرش��رکت رند با هدف 
بهب��ود کیفیت مدیریت پنتاگ��ون و طراحی و تدوین 
یک اس��تراتژی موثر نظامی در روابط با اتحاد شوروی 

گردهم آورد.
 با توجه به این که طی چندین س��ال، سازمان های 
مختلف آمریکا تا حد زیادی مس��تقال در رابطه با ایران 
کار می کردند، ایده متحدکردن آنها در یک کنسرت واحد 
برای واشنگتن منطقی به نظر می رسد. عالوه بر این، با 
روی کار آمدن ترامپ، متحدان خاورمیانه آمریکا به هیچ 
وجه تمرکزشان را در این باره که در دولت وی چه کسی 
مسئولیت چه کاری را دارد، از دست نمی دهند. این گروه 
ابتکاری، احساس یا توهمی از »یکپارچگی رویکرد« را 
بوجود می آورد و به این صورت، تا حدی مطالبات متحدان 

آمریکا را »به طور ذهنی« برآورده کرده است.
 شایان ذکر است که در واشنگتن کم نیستند تعداد 
متخصصان و سیاستمدارانی که معتقدند که گروه اقدام 
ایران بیش��تر برای ارعاب ایجاد ش��ده اس��ت و تدوین 
ابتکارات مشخص »استفاده از زور« در استراتژی مرتبط 
با ایران همانند گذشته عمدتا توسط کارکنان متخصص 

در سازمان های اطالعاتی انجام مي شود.
 

 ایران در تیررس
در ژوئی��ه 2017، به دس��تور رئیس جمه��ور ایاالت 
متحده در س��اختار سازمان س��یا، دو مرکز تخصصی 
تاسیس گردید؛ یکی در رابطه با کره شمالی و دیگری 
در رابط��ه ب��ا ایران. مای��کل دی آندریا، با نام مس��تعار 
»آیت اهلل مایک« و »ش��اهزاده سیاه« هماهنگ کننده 
جدی��د عملیات های ایران در این اداره ش��د. دی آندریا 
شخصیت مورد عالقه روزنامه نگارانی در واشنگتن است 
که درباره ایران می نویس��ند. او یک آمریکایی است که 
طی س��فری تجاری به یکی از کشورهای خاورمیانه به 
اسالم گرویده و همچنین با یک دختر بومی ازدواج کرده 
و با خود به آمریکا آورده است. دی آندریا از نظر قابلیت 
کاری و شخصیت مزخرفش شگفت انگیز است. دوست 
دارد شخصاً عملیات ویژه را طراحی نماید و تقریبا تمام 
ش��ب را در دفترش که در آن تخت تاش��و هم دارد، به 
کار می پردازد. رس��انه ها تصویر وی را چنان اسطوره ای 
کردند که تشخیص اینکه ویژگی های نسبت داده شده 
به او راست است یا دروغ دشوار است. با این حال، صرفا 
در م��ورد حرفه ای بودن او هیچ تردیدی وجود ندارد: او 
یکی از طراحان اصلی عملیات نابودی بن الدن و طرفدار 
استفاده از )تکنولوژی( روباتیک در انجام عملیات های 
سری است. قبل از انتصاب به عنوان رئیس گروه ایران، 

دی آندریا در النگلی در زمان دو رئیس جمهور و چهار 
مدیر سیا در زمینه مبارزه با تروریسم کار کرد، در حالی که 
پیشینیانش به علت استرس مداوم، برنامه های روزانه و بار 
این مسئولیت بزرگ نمي توانستند در این پست بیش از 
سه سال دوام بیاورند. در جامعه اطالعاتی آمریکا، انتصاب 
دی آندریا نشانه خط مشی تشدید تقابل نسبت به تهران 
در نظر گرفته مي ش��ود و با توجه به تجربه وی، تالش 
برای شکار فرماندهان نظامی اصلی سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی ایران و حزب اهلل آغاز شده است. 
این بخش، از نظر نظامی هم تقویت ش��ده است. در 
اوت 2018، ژنرال کنت مک کینزی، رئیس فرماندهی 
مرکزی ایاالت متحده، کنگره را درمورد تغییر محتوا و 
طرح قرارگاه های نظامی در خاورمیانه مطلع س��اخت. 
ای��ن تغییرات به ضرورت دریاف��ت اطالعات موثرتر از 
»جنبه های چندبعدی اجرای عملیات نظامی در منطقه 
خاکس��تری« مربوط مي شوند. با توجه به اینکه چنین 
فرمولی به طور سنتی توسط نظامیان آمریکایی نسبت 
به تاکتیک های ایران در سوریه، عراق، لبنان و یمن مورد 
استفاده قرار می گیرد، تغییرات جدید به طور خاص بر 
رویارویی با س��پاه پاسداران و گروه های وفادار به تهران 
متمرکز شده است. در عمل، این تغییرات می توانند شامل 
تعداد زیادی از اقدامات در ارتباط با ارائه متدهای ویژه 
اجرای عملیات نظامی، انجام »ماموریت های ویژه« در 
مرزهای کشورهای همسایه و سازماندهی کمپین های 
اطالعاتی باش��د. پنتاگون در پایگاه��ی در کارولینای 
 Robin( شمالی، پیش از این شبیه سازی عملیات نظامی
Sage( را انجام داده است، و در آن مثل افسانه ها، »کاله 
سبزها« می بایست در کوتاه مدت یک گروه خرابکاری را 
از میان »شورشیان محلی« در خاک دشمن احتمالی 

آماده می ساختند.  
 کمپین ه��ای اطالعاتی، همچنین به درک جدیدی 
از تقابل با ایران دس��ت می یابند. در این بخش، آمریکا 
به منابع قابل توجه و حمایت متحدان خود امید بسته 
است. ایاالت متحده و اسرائیل هم اکنون یک گروه کاری 
مشترک در رابطه با ایران تشکیل داده اند که در سطح 
مش��اوران امنیت ملی- جان بولتون و میر بن شابات- 
هماهنگ مي ش��ود. این گروه بر نظارت بر فرآیندهای 
داخلی جمهوری اسالمی ایران و حمایت از فعالیت های 
معترضانه در این کشور تمرکز دارد. جهت گیری اصلی 
فعالیت آن، به کار اطالعاتی و تبلیغاتی در ش��بکه های 
اجتماعی تبدیل شده است. شناخته شده ترین محصول 
این گروه، ویدیوهای معروف خود نتانیاهو )در یوتیوب، 
توییتر و فیس بوک( برای مردم ایران است که در آنها 

از رژیم حاکم در تهران انتقاد مي کند. 
 آمریکایی ها وظیفه هدف قراردادن ایرانیان عامی را 
به شیوه خودشان با نفوذ اطالعات انجام می دهند. برای 
سال آینده، ترامپ از کنگره، 12.2 میلیون دالر برای 
رسانه فارسی زبان »صدای آمریکا« و حتی 6.2 میلیون 
دالر برای رادیو فردا )س��رویس ایرانی »رادیو آزادی«( 
مطالبه کرده است. به نوبه خود، کنگره الیحه خود را 

پیش می اندازد، که مستلزم بازبینی معیارهای اثربخشی 
بزرگترین رسانه های خبری فارسی که توسط ایاالت 
متحده حمایت مالی مي شوند یعنی رادیو فردا، صدای 
آمریکا و  بی بی س��ی اس��ت. الیحه جدید رسانه ها را 
موظف مي کند »طبق آنچه در این الیحه آمده اتهامات 
دروغی��ن دولت ایران علیه ای��االت متحده را تکذیب 
کنند ... حمایت دولت ایران از گروه های تروریس��تی 
دوست و تأثیر ویرانگر این گروه ها را در سوریه، لبنان 
 و یمن تش��ریح نماین��د«. در این تقاب��ل نظام مند با 
جمهوری اس��المی، حفظ »قدرت گفتمانی« ایاالت 
متحده کم اهمیت تر از »محدودکردن ایران« در مرزهای 

خود به معنای ژئوپلیتیکی آن نیست.
»تیم ایرانی« ترامپ که عمدتاً از کارگزاران دهه 
2010 فراخوان ش��ده اند، اج��ازه نمی دهند که در 
شایس��تگی آنها تردیدی راه یابد.  آنها اولین سالی 
نیست که در دولت آمریکا به خصوص در رابطه با 
ایران مشغول به کارند، آنها به خوبی با یکدیگر آشنا 
هس��تند و »حس ماموریت« را از دست نمی دهند. 
هراس مخالفان رویکرد نظامی در واشنگتن به این 
محدود مي شود که چنین تمرکز و گردهم آوردن افراد 
هم فکر مخاطره آمیز است و در ادامه، آمریکا را به علت 
فرآیندهایی که در خاورمیانه در حال وقوع است به 
سمت »مس��یر ایران« می کشاند و انعکاس دهنده 
سیاست متحدان خود – پادشاهی های عرب خلیج 
فارس و اسرائیل نیس��ت. اما طرفداران ترامپ این 
دالیل را رد می کنند: ]به عقیده آنها[ خط مش��یء 
انتخاب ش��ده برای افزایش فش��ار به کار می رود، 
نارضایتی مردم از مسئوالن در تهران در حال افزایش 
است، اقتصاد ایران در حال ورشکستگی است، و در 
نهایت، مجبور خواهند شد بساط هزینه های مالی و 
سیاسی خود را برای جنگ های منطقه ای در سوریه 

و یمن جمع کنند.
 نمایندگان »جنبش مقاومت« واشنگتن سعی دارند 
از طریق کانال های مختلف ایده ضرورت »منتظر پایان 
ماندن« ریاس��ت جمهوری 45 امین رهبر آمریکا را به 
تهران منتقل کنند. دیدار اخیر جان کری وزیر خارجه 
پیش��ین با وزیر خارجه ایران پرانعکاس ترین خبر بود، 
ام��ا تنها مورد از این دس��ت نبوده اس��ت. با این حال، 
وضعیت دشوار برای ایران در بازارهای داخلی و خارجی 
موجب مي شود مسئوالن این کشور به دنبال گزینه های 
نجات بخ��ش در اینجا و هم اکنون باش��ند، بدون هیچ 

توهمی در مورد فرارسیدن بهترین زمان.
 آیا فلسفه ترامپ در امر اصالح ایران نسبت به فلسفه 
اوباما کارسازتر خواهد بود یا به نتایج جانبی دیگری تبدیل 
خواهد ش��د که هر چه بیشتر با آزمایش های سیاست 
خارجی ایاالت متحده در منطقه همراه است؟ پاسخ به 
این سوال نه تنها برای درک پیامدهای جدی ژئوپلیتیک 
برای کل خاورمیانه، بلکه همچنین برای درک موقعیت 
آمریکا در وضع در حال تغییِر نیروهای موجود در جهان 

حائز اهمیت است.

ایران- آمریکا
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وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجراي 
بند »ح« ماده )46( قانون برنامه پنج س�اله 
ششم کشور مصوب 1395 )وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مکلف است حداکثر تا پایان 
سال اول اجراي قانون برنامه، طرح نوسازي 
و بازس�ازي صنایع را به نحوي که منجر به 
کاهش مصرف و ش�دت انرژي و آالیندگي 
و افزایش بازدهي و ارتقاي کیفیت تولیدات 
داخلي و رقابت پذیري آنها ش�ود، تدوین 
و پ�س از تصوی�ب هیات وزی�ران اجرایي 
نماید. دولت موظف است اقدامات حمایتي 
و تش�ویقي و همچنین تأمین تس�هیالت 

اعتباري مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتي 
پیش بیني کند.( طرح پیشنهادي نوسازي و 
بازسازي صنایع کشور را ارائه نموده است.

این وزارتخانه با تأکید بر ضرورت نوسازي 
و بازس�ازي صنایع کش�ور جه�ت حفظ و 
ادامه تولید رقابتي در واحدهاي صنعتي و 
اشاره به تأثیرات موردي و محدود تصویب 
قانون تنظیم بخش�ي از مقررات تس�هیل 
نوسازي صنایع کش�ور و قانون بازسازي و 
نوسازي صنایع نساجي کشور در سال هاي 
گذشته و عدم تخصیص منابع الزم، اعالم 
نموده بررس�ي رون�د س�رمایه گذاري در 

س�ال هاي گذش�ته، نمایانگر آن است که 
س�رمایه گذاري هاي جدید، حتي به میزان 
استهالک سرمایه گذاري هاي انجام شده، 
صورت نگرفته اس�ت. همچنی�ن در روند 
خصوصي سازي در سال هاي گذشته و انتقال 
واحدها به نهادهاي عمومي، منافع حاصله 
ب�ه جاي اینکه صرف بازس�ازي و توس�عه 
واحدها گردد، از منابع مالي شرکت خارج 
شده که کلیه این موارد بر ضرورت نوسازي 

و بازسازي صنایع کشور تأکید دارد. 
لذا در این گزارش به بررس�ي بیشتر این 

موضوع مي پردازیم.

دیروز و امروز ایدرو
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دکتر بهمن عشقي، دبیرکل اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاوري تهران 

بنگاه داری برای ایدرو دیگر دیر است
 ب�ه نظر ش�ما ض�رورت تاس�یس این 

سازمان چیست؟ 
تاریخ دخال��ت دولت ه��ا در روند صنعتي 
شدن کش��ورها را اینطوري مي توان توضیح 
داد که دنی��اي مدرن ت��الش مي کند براي 
ورود ب��ه عص��ر صنعتي ت��الش مي کنند از 
طریق س��رمایه گذاري تج��اري تولید ثروت 
کنند. میزان س��رمایه انباش��ته ش��ده را در 
سرمایه گذاري صنعتي به کار بگیرند و زماني 
که این ثروت در س��رمایه گذاري صنعتي به 
کار گرفته شد به زاد و ولد و تکثیر سریع آن 
کم��ک کند. به عنوان مثال در روند صنعتي 
شدن بریتانیا و کمپین هند شرقي که اتفاق 
افتاد در بریتانیا قرن هجدهم بود که این اتفاق 
روي داد. و در قرن نوزدهم ابرقدرتي بریتانیا 
شکل گرفت. اتفاقي که افتاد این بود که اول 
تاجران وضعیت خوبي پیدا کردند و ابزارهاي 
خوبي را به دست آوردند کمپاني هند شرقي 
زیرنظر کمپاني بریتانیا تش��کیل شد. و این 
کمپاني هند شرقي اسباب استعماري بریتانیا 
را فراهم کرد و در ادامه کم کم توسعه صنعتي 
در بریتانیا آغاز شد. میزان درآمدهاي حاصل 
را در مس��یر توس��عه صنعتي خرج کرد. در 
واقع مي توان گفت این روند صنعتي ش��دن 
همه کشورها بوده است. در عصر مدرن دو تا 

کار انجام شد؛ 
1( دولت ها بپذیرند که سرمایه گذاري 
بلندمدت داش��ته باشند. چون یکي 

از الزمه ه��اي صنع��ت پذی��رش 
سرمایه گذاري بلندمدت است.

ک��ردن  واکسیناس��یون   )2
صنعتي: یعني در مقابل اتفاقات 

اقتصادي و اجتماعي و سیاسي 
ی��ک حص��اري دور صنع��ت 
کشیده ش��ود صنعت و تولید 
در هر ش��رایطي تحت حمایت 

و حفاظت بماند.
 ب��ا این دو دیدگاه س��ازمان هاي 

توس��عه اي به وجود آمده ان��د وظیفه دارند 
که در همه حوزه ها دس��ت فعاالن صنعتي 
را بگیرن��د و او را راه ببرن��د و او را از حالت 
ن��وزاد در آورده به یک دونده ماهر تبدیل 
کنند. در ایران 3 س��ازمان این وظیفه را 
دنبال کرده اند که یکي از این سازمان ها 

س��ازمان ایدرو اس��ت. دوتاي دیگر س��ازمان 
ایمیدرو و س��ازمان شرکت هاي صنعتي بود. 
اینها سازمان هایي بودند که باید دست صنعتگر 
را مي گرفتند و هر کدام وظیفه مشخص خود را 
داشتند. ایدرو باید پول مي داد شریک مي شد 
و کمک سني مي کرد مستشاري مي کرد و به 
عنوان مشاور فعالیت مي کرد فعاالن اقتصادي 
بای��د مي بود تا در دوره هاي آنها و چالش هاي 
آنه��ا را در اختیار دولت بگذارد اما امروز یکي 
از مشکالت صنعت این است که پل ارتباطي 
بین دولت و فعال اقتصادي وجود ندارد در واقع 
ایدرو یک سازماني باید باشد که پل ارتباطي 

بین صنعت و دولت باشد. 
در کنار همه این موارد و مباحث وظیفه این 
سازمان ها بنگاه داري نیست شاید یک زماني 
این سازمان باید به خودکفایي برسد اما الزمه 

آن بنگاه داري نیست.

 این سازمان به چه میزان توانسته است 
در عملکرد خود موفق باشد؟

دول��ت به بخش خصوصي باید کمک کند تا 
بخش خصوصي به صنعتگر ماهر و تولیدکننده 
ماه��ر تبدیل ش��ود و وظیفه این س��ازمان ها 
بنگاه داري نیست. سازمان ایدرو بعد از انقالب 
از وظایف خود فاصله گرفته اس��ت اصال شاید 
در اواخر دهه پنجاه از ماموریت هاي خود فاصله 
گرفته است. جهان بیني و تفکر یک مدیر است 
که آینده سازمان را مشخص مي کند براي رفتار 
توسعه صنعتي مي توان رفتار کشور آمریکا یعني 
اوباما را با ش��رکت جنرال موتورز مثال زد که 
در س��ال 2007 شرکت دچار بحران اقتصادي 
ش��دکه در این شرایط دولت آمریکا 2 میلیارد 
دالر از این شرکت حمایت کرد و در مقابل آن 

یک سري وظایف را از آن خواست؛ 
1( اول بای��د منحل مي ش��د همچنان همان 
کمپاني هست ولي اعالم ورشکستگي کرد براي 

اینکه بدهي خود را تسویه کند.
2(  موتور خودرو باید تغییر دهید و از تولید 
ماشین ها و موتور هاي سنگین خودداري کنید 
با تفکرجهاني پیش بروید و موتورهاي سبک، 

کم مصرف و برقي تولید کنید.
این به عنوان یک مثال سند توسعه صنعتي 
است که باید از آن تجربه گرفت. رفتار دیگري 
ک��ه دولت ایال��ت در مقابل این ش��رکت 
انج��ام داد ای��ن بود ک��ه هیچ وقت یک 
مدیر براي آن انتخاب نکرد خواس��ت 
تا ش��رکت خ��ودش را مدیریت کند. 
و اعالم کرد که س��هام این ش��رکت 
پیش دولت وثیقه است بعد از سه 
سال سهام این شرکت را در بازار 
ثانوي فروخت پول خود را با سود 
برداشت. این کار را دولت ایالت 
انج��ام داد و دوباره همین پول 
را به بخش خصوصي برگرداند 
و در صندوق دولت قرار داد این 
نمونه کامل سند راهبردي توسعه 

صنعتي است.
 س�ازمان ای�درو به چه می�زان در 

رقابت پذیري نقش داشته است؟
اگر به آمار صنعت��ي ایران مراجعه کنیم 
متوجه مي شویم که این سازمان در بحث 
توسعه صنعتي و رقابت پذیري نقش خوبي 

ایدرو
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را ایفا نکرده است و یکي از ماموریت هاي آن 
رقابت پذیري است ولي گام موثر و مفیدي بر 
نداشته است. صنعت کشور ما به سمت فوالد 
و پتروش��یمي کشیده مي شود یعني زماني 
که ما از صادرات کاالهاي غیرنفتي صحبت 
مي کنیم آی��ا از کاالهایي صحبت مي کنیم 
که صنعت محور بوده است؟ آیا از صادرات 
صنعت خودرو ی��ا از صنعت الکترونیک در 
بحث صادرات مي توان صحبت کرد؟ صادرات 
ما بیش��تر یا فوالد اس��ت یا پتروشیمي. در 
زنجیره ارزش در پایین ترین حلقه با انرژي 
تقریباً رایگان مواد خام را به مواد اولیه تبدیل 
مي کنی��م و به ورق ف��والد تبدیل کرده ایم 
همین بخشي از صادرات ما را تشکیل داده 
است. بیشتر تولیدات ما در گریدهاي پایین 
انجام مي شود. توسعه صنعتي وظیفه اش این 
است که دست صنعتگر را بگیرد و آن را از 
حالت نوزاد در بیاورد و رشد دهد و این اتفاق 

باید با نگاه جهاني شدن انجام شود.
 سخن آخر شما در مورد این سازمان 

چیست؟
در کل مي توان گفت که این س��ازمان ها 
باید طوري فعالیت کنند که اگر بازار داخلي 
دچار التهاب یا بي ثباتي ش��د صنعت دچار 
مشکل نش��ود این زماني اتفاق مي افتد که 
دید جهاني باشد و این یکي از وظایف مهم 
سازمان ایدرو است تولید را همیشه در مقابل 

شرایط حمایت کند و آن را واکسینه کند.
س��خن آخر من در مورد این سازمان این 
اس��ت که خودش را آسیب شناسي کند و 
همینطور صنعت را هم باید آسیب شناسي 
کن��د. اینک��ه کش��ور ب��ا چ��ه چالش ها و 
دغدغه ه��اي مواجه اس��ت. اولی��ن عارضه 
صنعتي ما بهره وري اس��ت یعني بهره وري 
ما پایین اس��ت به خصوص بخش آموزش 
نیروي انساني. و همینطور بهره وري انرژي 
ما هم در صنعت پایین اس��ت یعني ما باید 
در صنع��ت تخصص محور عمل کنیم و به 
مدارک و گواهي ها توج��ه زیادي نکنیم و 
بیش��تر به تخصص افراد در خط هاي تولید 
توجه داشته باشیم و به آنها آموزش الزم را 
داده باشیم و به همین شیوه در بخش هاي 
دیگ��ر و در ش��اخص هاي دیگ��ر بهره وري 
گام برداریم. بطور کلي و حرف آخر این است 
که صنایع کش��ور را آسیب شناسي کنند با 
دی��دگاه جهاني به فکر حمایت درس��ت از 
این صنایع باش��د و آنها را از حالت صنعت 
نوپا درآورده و رش��د ده��د و از بنگاه داري 

خودداري کند.

دنبال تکنولوژی روزآمد باشد

 ضرورت تاسیس سازمان ایدرو
در دهه 40 بود که تصمیم بر این شد که از 
اقتصاد دولتي به سمت اقتصاد آزاد روي بیاوریم 
تئوري هایي هم که در این زمینه وجود داشت 
نیاز به سازمان هاي توسعه اي در بخش صنعت 
مطرح ش��د. و سازمان ایدرو در این فضا شکل 
گرفت تا امکاني باشد که اقتصاد از دولتي به آزاد 
جهت پیدا کند. با توجه به این، بخش خصوصي 
نمي توانست ریسک مالي این قضیه رو بر عهده 
بگیرد و بپذیرد و این س��ازمان توسعه اي باید 
این وظیفه را ب��ر عهده مي گرفت به هر حال 
در اقتصاد دولتي یک امنیت خاطر و تضمین 
منابع وج��ود دارد در حالي که این در اقتصاد 
خصوصي وجود ندارد و این سازمان ایدرو باید 
تأمی��ن منابع را بر عهده مي گرفت به هر حال 
باید بین دولت، ب��ازار و بخش خصوصي یک 
لینک به وجود مي آمد. و اینجا بود که نیاز به 
یک سازماني مثل سازمان ایدرو شکل گرفت.

 عملکرد سازمان ایدرو
 عملک��رد این س��ازمان در اوایل آغاز به کار 
عملک��رد خوبي بود یک��ي از فعالیت هایي که 
داش��ت ایج��اد قطب هاي صنعتي ب��ود. مثل 
ماشین س��ازي اراک یا تراکتورسازي تبریز و... 
در واقع مي توان گفت که این یک سازمان الگو 
اس��ت و االن بحث منابع انساني را هم دنبال 
مي کن��د. بع��د از انقالب دوب��اره اقتصاد ما به 
سمت دولتي شیفت پیدا مي کند و این اتفاق 
موجب مي ش��ود تا این س��ازمان ها در تئوري 
دچار مشکل شوند. و اینکه چه وظایفي را باید 
بر عهده بگیرند مشخص نبود و از اینجا به بعد 
بود که مش��کل این سازمان ش��روع شد. این 
سازمان بعد از اصل 44 تشدید مي شود و این 
مس��اله پیش آمد که بخشي از این سازمان ها 
باید واگذار ش��ود. و این موجب شد تا زنجیره 
توسعه در این سازمان گسسته شود. که بخشي 
از این شرکت ها خصولتي شدند و بخشي دیگر 
خصوصي و در ابعاد خیلي کوچک بمانند. بدین 
منظور تأمین منابع براي این سازمان در بخش 

صنعت مشکل مي شود.

 نقش ایدرو در توسعه و رقابت پذیري
یکي از وظایف اصلي که براي این سازمان 
در نظر گرفته مي شود توسعه مناطق محرومي 
است که بخش خصوصي در آن بخش ها وارد 
نمي شود. الزمه این کار وجود منابع زیاد در 
این سازمان بود که وجود نداشت و با انقالب 
این سازمان دچار ضعف شد. و با سیاست هاي 
اص��ل 44 یک بحران بزرگ را تجربه کرد. به 
هر حال یک مس��اله عمده در صنعت کشور 
در این برهه ایجاد ش��ده بود که یکي از آنها 
بح��ث تکنولوژي بود. یک��ي از انتظاراتي که 
از س��ازمان ای��درو بود پیش��تازي در بحث 
تکنولوژي در صنعت بود که این اتفاق هم با 
توجه به وضعیت اقتصادي که در کش��ور به 
وجود آمده بود عمال از این س��ازمان گرفته 
مي شود و این مشکل در صنعت کشور باقي 
مي ماند و همچنان هم این مشکل پابرجاست.

 سخن آخر
 ما در حال حاضر یک س��ازماني که بتواند 
در صنعت پیش��تازي بکن��د مانند دهه 40 
نداریم. و س��ازمان ایدرو هم نتوانس��ته است 
این وظیفه را بر عهده بگیرد. و در ادامه بحث 
رقابت پذیري و صادرات را هم نتوانسته است 
مانند تکنولوژي بر عهده بگیرد در حالي که 
در س��اختار اصلي و وظایف اصلي آن تعریف 
شده بود این سازمان بازارهاي جدید را براي 
تولیدات داخلي ایج��اد کند این وظیفه هم 
چندان اجرایي نشد. در مجموع مي توان گفت 
اگر س��ازماني ایدرو یک سازماني بوده است 
که در دهه 40 موفق عمل کرده اس��ت و تا 
دهه 50 به عنوان پیشتاز صنعتي عمل کرده 
است. این سازمان با توجه به شرایط اقتصاد 
کالن دچار افت و خیزهایي ش��د و نتوانست 
عملکرد قبل از انقالب خود را داش��ته باشد. 
از زبان رئیس محترم خود این س��ازمان هم 
مي توان گفت که بعد از اصل 44 این سازمان 
داراي چالش هاي اساسي است که نمي تواند 
به ماموریت ه��ا و وظایف تعریفي خود عمل 
کند. این س��ازمان نیازمند این است که یک 
قرائت جدیدي براي آن تعریف ش��ود شاید 
الزم باشد که اساسنامه این سازمان بازنگري 
شود و با توجه به این و ساختار جدیدي که 
مي تواند پیدا کند مي توان س��ازمان ایدرو را 
دوباره به عنوان پیشتاز صنعت تعریف کرد.

حسین حقگو 

کارشناس اقتصادي 

ایدرو
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 ض�رورت تاس�یس س�ازمان ایدرو 
چیست؟

 توسعه صنعتي در کشورهاي در حال توسعه اي
ک��ه غني از منابع طبیعي هس��تند در چند 
دهه گذش��ته مورد توجه قرار گرفته اس��ت. 
هدف از استقرار صنایع در این کشورها ارتقا 
 فرآینده��اي تولی��د و افزای��ش ارزش افزوده

فعالیت هاي صنعتي اس��ت. راه اندازي چنین 
سازوکاري نیازمند تجربه و تخصص و آشنایي 
ب��ا عملیات پیچی��ده صنعت��ي و حلقه هاي 
ارتباطي آن با س��ایر بخش ه��اي اقتصادي 
اس��ت و پیش از هر چیز احساس مي شود. با 
توجه به محدودیت منابع و افزایش روزافزون 
تقاضا، تعیین و انتخاب صنایعي که متناسب 
با توانمندي هاي کش��ور ب��وده و پیش برنده 
زنجیره ارزش و باال بردن ارزش افزوده باشد، 
بس��یار حائز اهمیت است. سازمان گسترش 
و نوس��ازي صنایع ایران )ای��درو( در حدود 
نیم قرن گذشته جهت جذب، تجاري سازي، 
ارائه فن��اوري و اج��راي پروژه ه��اي بزرگ 
صنعتي ایجاد ش��ده است. با توجه به اینکه 
در برنامه هاي توس��عه کشور، تاکنون برنامه 
استراتژي صنعتي منس��جمي تدوین نشده 
است، این سازمان توانسته از طریق شناسایي 

صنایع الویت دار بر اساس مزیت هاي منطقه اي 
کارکردهاي مناس��بي را ارائه نماید. در اصل 
این س��ازمان نقشي مهم در تحول و افزایش 
س��طح کارایي صنعت داش��ته که از طریق 
ایج��اد بنگاه ه��اي جدید و نوس��ازي صنایع 
فرسوده، خدمات مورد نیاز بنگاه هاي صنعتي 
را تأمین مي نماید. در شرایط اقتصادي حاکم 
بنگاه هاي کوچک و متوسط پراکنش بسیاري 
پیدا کرده اند که این سازمان با توجه رسالت 
خود مي تواند آنها را تجمیع به صنایع بزرگ 
ارتب��اط دهد و رقابت پذیري را در آنها ایجاد 

و تقویت نماید.
 ب�ه چه میزان در ش�رایط حس�اس 
اقتصادي توانسته است از صنایع حمایت 
کن�د و نق�ش آن در صنایعي که تعطیل 

شده اند چه بوده است؟
کش��ور در حال حاضر در ش��رایط حساس 
و بحراني به س��ر مي برد ک��ه حیات صنایع 
اس��تراتژیک را نش��انه گرفته اس��ت. شروع 
تحریم ها و اثرات آن بر تولید و سرمایه گذاري 
باع��ث افزای��ش هزینه هاي تولید، مش��کل 
واردات قطع��ات و تجهیزات اولیه و تعمیري 
و نقل و انتقال مالي براي واحدهاي صنعتي 
شده اس��ت. در این میان نقش سازمان هاي 

توس��عه اي به عنوان نهادهاي حمایتي براي 
رفع کاس��تي هاي اقتصادي در بخش صنعت 
بیش از پیش اهمی��ت مي یابد. در واقع این 
نهادها بایس��تي با شناس��ایي مش��کالت و 
خواس��ته هاي واحدهاي صنعتي، بستري را 
فراه��م آورند تا این واحده��ا بتوانند خود را 
در ش��رایط خاص توانمند ساخته و کمترین 
ضرر را متحمل شوند. مشخص است که بخش 
خصوصي در سال هاي اخیر به دلیل مشکالت 
پیچیده فضاي کس��ب و کار با ریس��ک هاي 
زیادي روبرو بوده و هس��ت و بسیاري از آنها 
نی��ز عمدتا به دلیل قوانی��ن پیچیده و عدم 
تأمین مالي تعطیل ش��ده اس��ت. س��ازمان 
ایدور به عنوان حلقه واس��ط میان صنعت و 
بازار بایس��تي فرآیندهاي ارزش محور را در 
صنایع تس��ریع بخش��ند. با توجه به شرایط 
کنوني کش��ور، آن چه به عنوان اصلي ترین 
مولف��ه در حفظ توان رقابتي کش��ور مطرح 
 است، توسعه تکنولوژي از طریق رقابت پذیر

کردن بنگاه هاي صنعتي، ارتقا بهره وري و ارتقا 
کیفیت کاال و خدمات است. سازمان ایدرو در 
وهله اول بایستي درصدد تهیه برنامه صنعتي 
براي کش��ور باشد و تمرکز خود را بر تأمین 
مالي و جذب فایناس جهت تجهیز و نوسازي 

مهندس جمال رازقي، رئيس اتاق بازرگاني، صنایع و معادن و کشاورزي شيراز 

حاال زمان چابکی ایدرو رسیده است

ایدرو
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صنای��ع به ویژه صنایع مادر نماید. مهم ترین 
صنایعي که بیشترین آسیب را در این شرایط 
دیده اند صنایع خودروس��ازي، لوازم برقي و 
الکترونیک، لوازم خانگ��ي، مخابرات و غیره 
 است اما در صنعت گردشگري، صنایع دستي

و خدمات فني مهندس��ي مزیت هایي وجود 
دارد که الزم است ایدرو به آنها توجه نموده 
و اقدام��ات الزم را ص��ورت دهد. بس��یاري 
 از صنای��ع هم ب��ه دلیل ضع��ف بازاریابي و 
عدم تحلیل از بازار کش��ورهاي هدف تولید 
را متوق��ف یا تعطیل کرده اند. ایدور از طریق 
ایجاد ش��بکه هاي عرضه داخلي و خارجي تا 
حدودي توانس��ته با شناس��ایي شرکت هاي 
حرفه اي بازاریابي برخي از این ش��رکت ها در 
بهبود سیاس��ت هاي تجاري یاري رساند. اگر 
ای��درو بتواند این واحدها تجمیع نموده و به 
واس��طه ارتباط خود با دولت بتواند حمایت 
مال��ي را به آنها تزریق نماید ش��اید بتوان در 
آینده تا حدودي بهبود صنایع را شاهد باشم.
 به نظر ش�ما به چه میزان توانس�ته 
است در توس�عه و رقابت پذیري صنایع 

نقش داشته باشد؟
 ب��ا ن��گاه واق��ع گرایانه به وضعیت کش��ور 
در مي یابیم که ضعف س��اختاري برگرفته از 
عدم شناس��ایي به موقع مشکالت و بررسي 
موان��ع و راهکاره��اي سیاس��ي و قانون��ي و 
تحلیل اثرات آنها بر اقتصاد و صنعت اس��ت 
که سال هاس��ت گریبان گیر این کشور است. 
س��ازمان ایدرو همواره در تالش بوده اس��ت 
از طریق توس��عه فرهنگ مدیریت صنعتي و 
گسترش ش��رکت هاي دانش محور با تجربه 
و توان مدیریتي ب��اال در فعالیت هاي مهم و 
اس��تراتژیک نقش آفریني نماید. با توجه به 
اینکه بخش صنعت در حال کوچک ش��دن 
اس��ت و بنگاه هاي خ��رد یک به یک تعطیل 
مي شوند، تغییر رویکرد چندان ساده به نظر 
نمي رس��د چرا که صنعت موج��ود به دلیل 
شکاف رقابتي با سایر کشورها همواره از منظر 
تکنولوژي، دانش مدیریتي و هزینه هاي تأمین 
مالي با مشکالت بس��یاري روبرو بوده است. 
سازمان ایدرو با بهره گیري از ابزارهاي مناسب 
و زیرساخت هاي عمومي و برقراري ارتباطات 
درون صنعتي، بر توسعه صنعتي کشور تمرکز 
کرده و از طریق ایجاد تنوع در امکانات موجود 
و ارتق��ا دانش فن��ي با به کارگی��ري نیروي 
متخصص و خبره در زنجیره ارزش از تأمین 
م��واد اولیه تا توزی��ع آن رقابت ایجاد نماید. 
ه��ر چند محدودیت هاي موجود ابتکار عمل 
را براي این س��ازمان محدود مي سازد اما در 

محدودیت هاست که روش هاي خالق و نوین 
براي رشد و توسعه شکوفا مي گردد.

 براي چابک س�ازي دول�ت و ارتقاي 
جایگاه بخش خصوصي این سازمان موثر 

بوده است؟
یک��ي از دالیل مهمي که صنعت کش��ور با 
کندي حرکت مي کند، عدم اعتماد به بخش 
خصوصي و کاهش قدرت عمل این بخش در 
تصمیم گیري ها و س��رمایه گذاري است. این 
در حالي اس��ت که اگر ب��ه بخش خصوصي 
 فرص��ت برنامه ریزي داده ش��ود ب��ا کاهش 
پیچ و خم هاي اداري، دولتي و قانوني، مي تواند 
توان تولید داخلي را ارتقا بخشید. در شرایط 
حساس کنوني کشور بسیاري صنایع کلیدي 
وابسته به تکنولوژي خارجي هستند و براي 
دستیابي به آن نیاز است تا بخش طراحي و 
مهندس��ي و تحقیق و توسعه در این صنایع 
کارآمدتر و منس��جم تر عمل کرده و ارتباط 

خود را با س��ازندگان و دارندگان دانش فني 
داخل��ي و خارج��ي تقویت و حف��ظ نمایند. 
در حال حاضر مراج��ع دولتي قادر به ایجاد 
ارتباطات زنجیره اي میان ش��رکت هاي فعال 
جهت هم افزایي نبوده و نیازمند مش��ارکت 
بخش خصوصي جهت حض��ور در بازارهاي 
بین المللي را دارد. س��ازمان ایدرو با رویکرد 
بخ��ش خصوص��ي بطور معم��ول قوانیني را 
تدوین مي کنند تا جایي که مدیریت به صورت 
کارا و چابک اعمال ش��ود. این سازمان با اتکا 
به اصل 44 قانون اساس��ي و ایجاد همترازي 
میان میزان س��رمایه گذاري و ت��وان اجراي 
پروژه ها س��عي بر آن داشته تا موانع قانوني و 
محدودیت هاي حاکم بر فضاي کس��ب و کار 
را کاهش داده و از این طریق نقش توسعه اي 

خ��ود را نیز ایف��ا نماید با این نکته که دولت 
وارث درآمدهاي نفتي و گازي اس��ت که این 
س��ازمان مي توان��د با س��رمایه گذاري بر آن 
ایفاي نقش نماید اما همانطور که گفته ش��د 
 نبای��د این امر مش��ارکت بخش خصوصي را 

تحت تأثیر قرار دهد.
 س�خن آخر ش�ما در مورد س�ازمان 

ایدرو چیست؟
به طور کلي س��ازمان هاي توس��عه اي موتور 
محرک��ه صنعت در هر کش��وري محس��وب 
مي شوند و اگر متناسب با شرایط روز صنعت 
سیاس��تگذاري هاي الزم را تعیی��ن و اعم��ال 
نمایند که امکانات عادالنه و فرصت هاي برابر 
را براي کلیه مناطق کشور به ارمغان آورد در 
بلندمدت باع��ث تقویت وحدت و یکپارچگي 
مل��ي خواه��د ش��د. در تمامي کش��ورها در 
برهه هاي زماني متفاوت شکس��ت بازار وجود 
داشته است، که اینگونه سازمان ها با طراحي و 

ایجاد صنایع استراتژیک سعي در افزایش سهم 
تولیدناخالص داخلي مي نماید. سازمان ایدرو با 
توجه به شرایط موجود کشور مي تواند از طریق 
بومي سازي ساخت ماشین آالت و تجهیزات و 
ایجاد ارتباط بین متقاضیان و ایجادکنندگان 
فن��اوري مي تواند به تکمی��ل زنجیره تولید و 
توسعه و برندسازي محصوالت داخلي به جهت 
حمایت از تولید داخل بپردازد. باید این موضوع 
را مدنظر داش��ت که برخي از استراتژي هاي 
کالن به مرحله اجرا و عملیاتي نمي رسند و از 
آنجایي برخي از این اس��تراتژي ها در پیشبرد 
اهداف صنعتي کش��ور موثر هستند، ایدرو با 
 همکاري س��ازمان هاي مرتبط اس��تراتژي را 
به روزرساني کرده و با ارائه تحلیل هاي مناسب 

اثر بخشي الزم را داشته باشد.

ایدرو



52

شماره 134- پاییز 1397

 تاریخچه
ایران در سال هاي دهه چهل شمسي همزمان 
با توس��عه اجتماعي، شاهد وقوع انقالب صنعتي 
در مقیاس کوچکي بود که منجر به افزایش سهم 
تولی��د ناخالص ملي، ازدیاد تع��داد کارخانه ها و 
باالرفتن تولید برخي صنایع مادر شد. حمایت هاي 
همه جانبه دولت افزایش یافت و بخش صنعت در 
این دوره  با برنامه ها و طرح هاي گسترده اي که ارائه 
مي  شد تغییرات وسیعي را تجربه نمود.با توجه به 
رشد تغییرات، سازمان گسترش و نوسازي صنایع 
ای��ران در تیرماه 1346 با دو وظیفه اصلي ایجاد 
بنگاه ه��اي صنعتي جدید و نوس��ازي بنگاه هاي 
فرس��وده تأسیس گردید. این سازمان تا پیروزي 
انقالب اسالمي حدود 136 شرکت در زمینه هاي 
صنعتي، تولیدي و مهندس��ي راه ان��دازي نمود.

همچنین در طول هشت سال دفاع مقدس ملت 
ایران به پشتیباني وسیع جبهه ها و تأمین تجهیزات 
و کاالهاي مورد نیاز رزمندگان همت گمارد و بعد 
از آن سال ها، درحال حاضر در حوزه هاي مختلف 
صنعتي کش��ور به مبارزه با اس��تعمار اقتصادي 
مشغول است. و در نیم قرن فعالیت خود با اجراي 
طرح هاي بزرگ و مهم صنعتي، گام هاي بلندي در 
گسترش صنایع ایران برداشته و برگ هاي زریني 

به تاریخ صنعت کشور افزوده است. 

 دهه اول )1346-56( 
ایجاد صنایع بزرگ و تحرک صنایع وابسته به 
آنها شامل طیف وسیعي از صنایع مانند: خودرو، 
ماش��ین آالت کش��اورزي، دریای��ي، تجهیزات 
نفت، گاز و پتروش��یمي، هوای��ي، تولید انرژي 
و نیروگاه ه��ا. برخي از مهم ترین این فعالیت ها 
عبارتند از: تأس��یس شرکت هاي ماشین سازي 
اراک، ماشین سازي تبریز، تراکتورسازي تبریز، 
آلومینیوم ایران )ایرالکو(، هپکو، کشتي س��ازي 
خلیج فارس، کشتي سازي اروندان، واگن سازي 

پارس، موتوژن و پمپیران

 دهه دوم )1357-67( 
اداره بخش مهمي از صنایع سنگین، مادر و ملي، 
طرح هاي مهم توسعه صنعت سنگین، تحت عنوان: 
»طرح هاي مهم انقالب« در دهه نخست استقرار 

جمهوري اسالمي ایران.

 دهه سوم )1368-78( 
اجراي طرح هاي بزرگ صنعتي و ملي همچون: 
پاالیش��گاه هاي نفت، گاز و پتروشیمي و احداث 

نیروگاه ها

  دهه چهارم و تاکنون )1378-95( 
این دورة از فعالیت هاي سازمان با بررسي عملکرد 
گذشته با هدف عملیاتي نمودن برنامه هاي توسعه، 
ضمن تداوم روند سرمایه گذاري صنعتي در چارچوب 
قوانین و مقررات، با مدیریت و اجراي طرح هاي بزرگ 
صنعتي- ملي و مشارکتي، به تحقق اهداف چشم انداز 
بیس��ت  ساله کشور و جایگاه ایران در اقتصاد جهاني 
چش��م دوخته است و در تالش است تا با حضور در 
بازاره��اي جهاني و رقابت پذیري، جلب منابع جدید 
س��رمایه گذاري، در راستاي ایجاد و گسترش صنایع 
دانش محور و توسعه همه جانبه صنعتي کشور، توسعه 
کارآفریني و تربیت مدیران کارآفرین در کالس جهاني 
گام بردارد . تجارب ناش��ي از اجراي پروژه هاي بزرگ 
راهبردي کشور به  عنوان پیمانکاري عمومي در فازهاي 
1، 6، 7، 8، 14، 17 و 18 پارس جنوبي با بهره گیري 
از ش��رکت هاي صاحب فنآوري، ارتقا توان مهندسي 
شرکت هاي فعال در ساخت تجهیزات و ارائه خدمات 
فني، موجب شده است تاسازمان گسترش و نوسازي 
صنایع ایران به عنوان راهبر پروژه هاي بزرگ بتواند در 

این راستا نقش آفرین باشد.

 چشم انداز سازمان
 »پیش��رو در تبدیل ای��ران به قطب صنعتي و 

نوآوري منطقه درافق 1404 درصنایع هدف «

 ماموریت
 »تمرکز بر مدیریت یکپارچه گسترش و نوسازي 
صنایع هدف از طریق بسیج منابع و فراهم آوري 
ملزوم��ات توس��عه صنعتي پرش��تاب، متوازن و 
رقابت پذیر در عرصه جهاني به عنوان س��ازماني 
توسعه اي با رویکرد اقتصادي، معین دولت و حامي 

بخش خصوصي«.

 ارزش هاي سازماني
»سازماني اثرگذار، به روز، پویا، هوشمند، پاسخگو 
و برخوردار از رویه هاي ش��فاف و داراي س��المت 

اداري و اخالق حرفه اي«

 اهداف و راهبردهاي کالن ایدرو
س��ازمان گس��ترش و نوس��ازي صنایع ایران در 
راس��تاي نیل به چشم انداز ترسیم ش��ده و انجام 
ماموریت خود، اهداف راهبردي زیر را در توس��عه 

صنایع هدف دنبال مي نماید: 
1( دستیابي به نقش محوري در توسعه صنعتي 
کشور: ارتقاء جایگاه در سطح حاکمیت و دستیابي 
به نقش محوري و بازوي معین و توانمند دولت در 
راهبري فرآیند توسعه صنایع هدف، با حفظ و بهبود 

قانون تأسیس از طریق رصد و تحلیل مداوم صنایع 
هدف )صنایع نفت، گاز و پتروشیمي؛ صنایع حمل 
و نقل و صنایع نوین( و مش��ارکت فعال در تدوین 
 و پیگیري تحقق سیاس��ت هاي صنعتي با رویکرد 

هم افزایي در بین نهادهاي توسعه اي.
2( توانمندسازي بخش خصوصي: ارتقاء توانمندي 
و حمایت فعال، همدالنه و هوش��مندانه از بخش 
خصوصي به عنوان بازیگران اصلي در زنجیره ارزش، 
تشخیص شکست هاي بازار، طراحي و پیاده سازي 

راهبرد هاي جبراني و مکمل و خروج هوشمندانه.
3( توسعه صنایع هدف و تحقق اهداف کلیدي در این 
صنایع: برنامه ریزي، اقدام و پایش در جهت تحقق اهداف 
کلیدي )نظیر رش��د ارزش افزوده، ایجاد اشتغال، ارتقاء 
سطح رقابت پذیري، افزایش سهم صادرات و توسعه فّناوري 
و سایر قابلیت هاي دروني( و سرمایه گذاري، نوسازي، پیمان 
مدیریت و مشارکت در صنایع هدف با رویکرد اقتصادي 
به گونه اي که این صنایع به توس��عه پایدار، رقابت پذیر و 
پرشتاب دست یافته و به دنبال خود باعث بهبود موثر در 

شاخص هاي کلیدي صنعت کشور گردند.
4( اتص��ال صنایع هدف به زنجیره ارزش جهاني: 
کمک به توس��عه بازار بین المللي و تس��هیل تبادل 
محصوالت، فناوري و منابع مالي بین ش��رکت هاي 
داخلي و خارجي با استفاده فعال از دیپلماسي صنعتي 
و ظرفیت نهادهاي بین المللي مرتبط و تالش براي 
مدیریت آثار محتمل تعامالت و تحوالت بین المللي 

)همچون تحریم یا بحران هاي مالي( .
5( توس��عه متوازن و منطق��ه اي: بهره گیري از 
پیوندهاي پس��ین و پیش��ین و سایر ظرفیت هاي 
صنایع هدف و همچنی��ن اتکا بر آمایش صنعتي 
و مزیت هاي منطقه اي جهت مشارکت در توسعه 

متوازن و منطقه اي در مناطق کمتر توسعه یافته.

 راهبردهاي کالن
1( اتخاذ رویکرد ارزش افزوده محور

2( رویکرد گزینشي در توسعه صنعتي
3(  اتخاذ رویکرد اقتضایي و مداخله حداقلي
4( تعامل فعال با ذینفعان و نهادهاي اثرگذار

5( شبکه سازي
6( مشارکت فعال در اصالح نظام تأمین مالي صنعت

7( تنوع بخشي به روش هاي تأمین مالي سازمان
8( تقاضامحوري در توسعه فناوري

9(  شراکت راهبردي
10( مدیریت کالن طرح ها و پروژه هاي بزرگ

11( پیش دستي و مداخله فعال در توسعه صنایع 
هدف منطقه محور

12( توسعه مدیریت
13( چابکي سازماني

ایدرو در گذر زمان

ایدرو
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ب�ا آزادس�ازي اس�تان هاي درعا و 
قنیطره در جنوب سوریه طي ماه هاي 
گذش�ته، آخرین س�نگر شورشیان 
س�وري در اس�تان ادل�ب هم اکنون 
ب�ه عنوان مهم تری�ن محور تحوالت 
میداني س�وریه در کانون توجه قرار 
دارد. با محاص�ره ادلب و تصرف آن 
توسط نیروهاي بشار اسد بسیاري از 
ناظ�ران معتقدند که او کاپ پیروزي 

بحران هفت ساله سوریه را باالي سر 
خود خواهد برد؛ امري که براي آمریکا 
و متحدان منطقه اي این کشور زنگ 
خطري در معادالت سوریه محسوب 

مي شود. 
با نزدیک شدن ساعت صفر عملیات 
ادلب طي ماه هاي گذش�ته آمریکا و 
اروپا بارها هشدار دادند که در صورت 
 اس�تفاده اس�د از سالح ش�یمیایي 
به طور قطع به مواضع نیروهاي دولتي 
حمله خواهند کرد. این مساله اوایل 
سال جاري نیز توسط مثلث فرانسه، 
آمری�کا و انگلی�س با موش�کباران 
مواض�ع نیروهاي وابس�ته به اس�د( 

ب�ه بهانه همین حمالت ش�یمیایي(، 
باعث ش�د ت�ا نوعي جن�گ جهاني 
 کوچ�ک در س�وریه کلی�د بخ�ورد.
هر چند پس از این حمله بسیاري از 
رسانه ها و کارشناسان شدت و میزان 
خسارت هاي به جا مانده از این حمله 
را ناچی�ز قلمداد کرده و نس�بت به 
موفقیت کامل آن اظهار تردید کرده 
بودند، اما از س�وي مقاب�ل برخي از 
تحلیلگران با انگشت گذاشتن بر روي 
همگرایي این سه کشور براي حمله به 
سوریه، آن را پیام مهمي براي توافق 
اروپا و آمریکا براي تغییر نظم منطقه 

دانستند. 

جنگ جهاني کوچک در سوریه

محمدرضا ستاري 
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اس��تدالل این تحلیلگران ب��ر روي این نکته 
منعکس بود که نظم فعلي خاورمیانه بر آمده از 
پیمان سایکس- پیکو از زمان جنگ جهاني اول، 
نظم مطل��وب اروپایي بوده و در این میان طرح 
خاورمیانه جدید آمریکا در تعارض کامل با نظم 
فعلي قرار دارد. به همین واسطه هم راستایي اروپا 
با آمریکا براي حمله به سوریه که هر لحظه ممکن 
است براي بار دیگر تکرار شود، روزهاي متفاوتي 
را در خاورمیانه و به خصوص سوریه نوید مي دهد.

 از کنفرانس تهران تا مذاکرات ژنو
در این کشاکش براي حمله به ادلب و مخالفت 
آمری��کا، اروپا و ترکیه ب��راي چنین راهبردي از 
سوي روسیه و ایران، چند اتفاق مهم نیز پیرامون 
تحوالت میداني به وقوع پیوست. نخست نشست 

تهران با حضور س��ران سه کشور ایران، ترکیه و 
روس��یه بود که در آن مساله ادلب در محوریت 

مذاکرات قرار داشت.
در همین راستا، حسن روحاني رئیس جمهوري 
کشورمان در نشست تهران خواستار خروج فوري 
آمریکایي ها از س��وریه شده و بر راه حل سیاسي 
در بحران این کشور تاکید کرد. سخنان روحاني 
که با بازتاب زیادي هم در رس��انه هاي خارجي 
همراه ش��د، هدف نهای��ي از مدیریت بحران را 
صلح در سراسر منطقه دانسته که براي رسیدن 
به آن چاره اي جز مبارزه با تروریسم وجود ندارد. 
والدمیر پوتین نیز در این نشس��ت با بیان اینکه 
90 درصد سوریه از حضور گروه هاي تروریستي 
پاکس��ازي شده، گفت که باقیمانده این گروه ها 
اکنون در ادلب مستقر هستند. پوتین با بیان این 
جمالت بطور تلویحي عزم مس��کو را براي آغاز 
عملیات آزادسازي ادلب نشان داد و اعالم کرد که 

این گروه ها هستند که اکنون وضعیت آتش بس 
در ادل��ب را بر هم زده ان��د. اما موضع ترکیه در 
این میان متفاوت تر از دو رئیس جمهوري ایران 
و روسیه است. ترک ها یکي از مخالفان عملیات 
نظامي در ادلب هستند و رجب طیب اردوغان نیز 
همین موضوع را به صراحت در سخنان خود بیان 
کرده اس��ت. او در تهران گفت که ادلب موضوع 
امنیت ملي ترکیه اس��ت و نباید تراژدي انساني 

دیگري در سوریه رخ دهد.
 سیاست خارجي ترکیه در طول بحران سوریه 
به عنوان یک سیاس��ت پاندولي مطرح اس��ت. 
آنه��ا عالوه بر هماهنگي ب��ا آمریکا و متحدانش 
در زمی��ن س��وریه، در روند آس��تانه نیز یکي از 
محورهاي مهم محسوب شده و اکنون با اشغال 
و در اختیار داش��تن شمال سوریه که آن هم به 

عقیده تحلیلگران با چراغ س��بز آمریکا و روسیه 
همراه بوده، قصد دارند در پایان ماجراي سوریه 
نهایت بهره برداري  را داش��ته باش��ند. از این رو 
آنکارا که ژئوپلتیک خود را در مرزهاي جنوبي در 
خطر مي بیند تمام تالشش را براي گروکشي در 
سوریه انجام مي دهد. به همین دلیل است که در 
همین نشست تهران خبر آمد که اردوغان تالش 
داش��ت تغییراتي را در متن سند نهایي اجالس 
با گنجاندن عب��ارت برقراري آتش بس درادلب 
ایج��اد کند ک��ه این امر با مخالف��ت روحاني و 
پوتین روبرو شد.موضوع دوم، نشست هفت کشور 
موسوم به گروه کوچک )شامل: آمریکا، انگلیس، 
فرانسه، آلمان، عربس��تان، اردن و مصر( در ژنو 
پیرامون قانون اساسي سوریه و مساله انتخابات 
آینده این کش��ور بود. در این رابطه دو مس��اله 
مهم یعني اداره دولت آینده توسط نخست وزیر 
ک��ه رئیس جمهوري اختیار ع��زل و نصب آن را 

نداشته باش��د و نیز قطع کامل روابط دمشق با 
تهران مطرح شد. همچنین چند روز بعد از این 
نشس��ت رجب طیب اردوغان به سوچي رفت تا 
با والدمیر پوتین، مذاکرات نهایي را در خصوص 

عملیات ادلب انجام دهد. 

 دورنماي خاکستري سوریه
تمامي این فعل و انفعاالت در حالي رقم مي خورد 
که اکن��ون دو دیدگاه متعارض نس��بت به آینده 
س��وریه پس از آزادي سازي احتمالي ادلب وجود 
دارد. نخستین دیدگاه با توجه به موضوع نشست 
تهران، س��وچي و آن��کارا در چارچوب روند صلح 
آستانه معتقد است که پیروزي اسد با کمک روسیه 
در ادلب ایستگاه پایاني بحران در سوریه خواهد بود 
و پس از آن به واسطه دست باالي اسد و هم پیمانان 
او در مذاک��رات آتي، مرحله کلید خوردن صلح و 

حرکت به سوي ثبات آغاز خواهد شد.
دیدگاه دوم اما از منظر کارکردگرایي و با توجه 
به واقعیات میداني س��وریه معتقد است که حتي 
با تصرف ادلب توسط اسد و تکمیل شدن تقریبي 
سیطره او بر سرزمین سوریه، تازه مرحله اي جدید 
از منازعات میان نیروهاي داخلي و خارجي حاضر 
در س��وریه در خواهد گرفت. این امر با توجه به 
خس��ارات فراوان مادي و معنوي مردم سوریه در 
طول این هفت س��ال عالوه بر گسس��ت ش��دید 
اجتماعي، سرزمین سوخته اي را برجاي گذاشته 
که در متن آن حرکت به سمت یکپارچگي و حتي 
بازسازي با توجه به تعارض منافع شدید بازیگران 

مختلف، امري زمان بر و بسیار دشوار است.
از س��وي دیگر در س��وریه اکن��ون گروه هاي 
پرش��مار افراط گرا تروریس��تي وج��ود دارد که 
تنها جبهه النصره، احرارالش��ام و تحریرالش��ام 
نمونه هاي شناخته شده آن محسوب مي شوند. 
ای��ن گروه ها که اکن��ون در جامعه س��وریه به 
عنوان گروه هاي فروملي با نفوذ باال طبقه بندي 
مي ش��وند در چنین شرایطي آتش زیر خاکستر 
هستند. همچنین با توجه به گذار از یک سطح 
بحران به س��طح دیگر که ام��کان جدال قدرت 
را نیز میان نیروهاي سیاس��ي س��وریه افزایش 
مي دهد، موضوع برخورد سیاس��ي با پدیده ها و 
آس��یب هاي اجتماعي خ��ود مي تواند دوگانه اي 
از ابهام و تناقض را در میدان س��وریه در آینده 
ایج��اد کند. به همین دلی��ل مهم ترین نکته اي 
ک��ه الزم اس��ت در اینجا نس��بت ب��ه تحوالت 
 س��وریه مورد توجه قرار بگی��رد موضوع تغییر 
اجتناب ناپذیر معادالت سیاس��ي و اجتماعي در 
آینده این کشور است؛ امري که دیگر نمي توان 
در چارچوب آن سوریه را به نقطه قبل از بحران 
بازگرداند و باید در خود را براي سوریه اي جدید 

و متفاوت آماده ساخت.
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ارائه برآوردی از هزینه ساالنه ایران در سوریه، به دلیل ماهیت 
غیرشفاف این قبیل موضوعات و عدم شفافیت موجود در آنها 
و همچنین ارزش گذاری بعضی از خدمات )مثل اعزام نیرو( یا 
کمک های تسلیحاتی، بسیار دشوار بوده و گاهی به دلیل نبود 
اطالعات کافی، ناممکن اس�ت. با این حال در س�ال های اخیر، 
برآوردهایی از حجم کمک های ایران به س�وریه مطرح ش�ده 

است که در ادامه به مرور آنها پرداخته مي شود.

 س�ازمان ملل: 6 میلیارد دالر در سال )معادل نصف یارانه های 
نقدی داخلی(

به رغم برخی ناظران، قابل اتکاترین رقم، برآورد دفتر نماینده سازمان 
ملل در امور س��وریه، اس��تفان دی میستورا باشد. بنا به گفته »جسی 
شاهین«، سخنگوی این دفتر برآورد سازمان ملل این است که ایران به 
طور متوسط سالیانه 6 میلیارد دالر )معادل 22 هزار میلیارد تومان با 
نرخ دالر مبادله ای بانک مرکزی( در سوریه هزینه مي کند. برای مقایسه، 
این برآورد به معنی آن اس��ت که ایران، س��االنه حدودا به اندازه نصف 
بودجه پرداختی یارانه های نقدی خود به سوریه کمک کرده است. اگر 
ایران این رقم را به صورت منظم در ش��ش سال جنگ داخلی سوریه 
هزینه کرده باش��د، به معنی پرداخت 36 میلیارد دالر است. این رقم، 

حدود سه برابر بودجه دفاعی ساالنه ایران است.

  برآوردهای مستقل: 14 تا 15 میلیارد دالر در دو سال اول
یکی دیگر از ارقام مطرح شده، برآورد »ندیم شهادی« استاد اقتصاد دانشگاه 
تافتس در ماساچوست آمریکا است. آقای شهادی برآورد کرده است که ایران 
در سال های 2012 و 2013، یعنی زمانی که حکومت بشار اسد تقریبا تمام 
منابع درآمدی خود را از دست داده بود، بین 14 تا 15 میلیارد دالر به سوریه 
کمک کرده است. به گفته آقای شهادی، به دلیل »ورود گروه های متعدد تحت 
حمایت مالی س��پاه پاسداران ایران، از جمله گروه هایی از عراق و افغانستان، 
برآورد هزینه های ایران در سال های پس از 2013 بسیار دشوار است«. با این 
حال، برآورد آقای شهادی به رقم اعالم شده از سوی سازمان ملل متحد )سالی 

حدود 6 میلیارد دالر( نزدیک است.

 برآورد اسرائیل: میلیاردها دالر سوریه، 800 میلیون دالر حزب اهلل 
و 70 میلیون دالر حماس

مقام های ارتش اسرائیل، در سال های اخیر عددهای در مورد حمایت های 
مالی ایران از گروه های به گفته آنها تروریس��تی، اعالم کرده اند. در مورد 
سوریه، گادی آیزنکوت فرمانده ستاد ارتش اسرائیل، همزمان با اعتراضات 
دی ماه 1396 در ایران گفت که تهران از س��ال 2012، میلیاردها دالر 
در س��وریه خرج کرده است. وزارت دفع اسرائیل همچنین پاییز گذشته 
اظهار داشت که طبق برآوردهای این وزارتخانه، ایران سالیانه 800 میلیون 
دالر ب��ه حزب اهلل و 70 میلیون دالر به حماس و گروه های دیگر واقع در 
ن��وار غزه پرداخت مي کند.در مورد هزینه نیروهایی که ایران به س��وریه 
فرس��تاده است، نیویورک تایمز در سال 2017 گزارشی منتشر کرد و به 
نقل از یکی از نیروهای افغان که از طریق سپاه فاطمیون به سوریه رفته 
بود، مبلغ دستمزد ماهانه این نیروها را 800 دالر اعالم کرده بود. برخی 
منابع دیگر نیز مبالغی در همین حدود را تایید می کنند. با این حساب اگر 
تعداد این نیروها آن طور که اسرائیل برآورد مي کند، 10 هزار نفر باشد، 
هزینه ساالنه تنها پرداخت دستمزد آنها برای ایران، حدود 100 میلیون 

دالر خواهد بود )با تاکید بر این رقم تنها یک برآورد است(.

 برآورد دولت باراک اوباما: کوچک
دولت اوباما در زمان مذاکرات هس��ته ای ایران و گروه 1+5، مساله رفع 
تحریم ها و آزاد شدن پول های مسدود شده ایران در بانک های خارجی، 
بحث رسیدن این پول ها به دست بشر اسد را در اردوگاه غربی ها مطرح 
کرده بود. در آن زمان دولت باراک اوباما، برآوردهای چند صد یا چند ده 
میلیاردی را دور از واقعیت دانسته بود. اوباما در یک گفت وگوی تلویزیونی 
گفت که »خطر ایران به خاطر پولدار بودنش نیست، بودجه ساالنه دفاعی 
ایران حدود 15 میلیارد دالر است، در حالی که بودجه دفاعی کشورهای 
حاش��یه خلیج فارس 150 میلیارد دالر اس��ت«. بعد از آن جک لو وزیر 
وقت دارایی آمریکا نیز بودجه ای که ایران برای س��وریه کنار می گذارد را 
»کوچک« خواند و گفت »با وجود ناچیز بودن این بودجه، باید هوش��یار 
بمانی��م و با یا بدون توافق هس��ته ای با اقدام��ات بی ثبات کننده ایران در 

منطقه مقابله کنیم.«

رویای مارشالیسم در دمشق
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 هزینه های غیرنظامی: 2 میلیارد و 800 میلیون دالر
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، س��ال پیش در اجالسی در 
مورد جلب کمک های بشردوستانه برای مردم سوریه که در لندن برگزارشد 
گفت که ارزش کمک های بشردوستانه ایران از آغاز جنگ، حدود 2 میلیارد 

و 800 میلیون دالر بوده است. 
بنابر گفته وی این پول، ارزش کمک های دارویی، تجهیزات پزش��کی، 

خوراک و اقالم مصرفی دیگر است. 
این رقم از آن جهت اهمیت دارد که جزء معدود کمک هایی اس��ت که 
احتماال به صورت مس��تقیم به حکومت بش��ار اسد رسیده است، چرا که 
ایران مخالفان اس��د را به رسمیت نمی شناسد و مانند دمشق مخالفان را 
»تروریست« می داند. با این حساب بعید است که این پول غیر از دمشق 

به جای دیگری رفته باشد.

 خطوط اعتباری )حدودا 6 میلیارد دالری(
واضح ترین کمکی که ایران به حکومت سوریه کرده است، باز کردن 

خطوط اعتباری است. 
صندوق بین المللی پول این اعتبارها را »تنها کمک مالی رسمی« به 
حکومت س��وریه در فاصله سال های 2011 تا 2015 میالدی خوانده 
است. این صندوق مجموع کمک های ایران در قالب خطوط اعتباری 
را 5 میلیارد و 870 میلیون دالر اعالم کرده اس��ت که مطابق جدول 

زیر تخصیص داده شده است:

اعطای اعتبارات ایران به سوریه
سال تخصیصارزشردیف

11391 میلیارد و 900 میلیون دالر1
31392 میلیارد دالر2
9701393 میلیون دالر3
مجموع5 میلیارد و 870 میلیون دالر4

ماخذ بی بی سی

عالوه بر این اعتبارها، س��ازمان توس��عه تجارت ایران نیز در مهرماه 
گذشته از »اختصاص خطوط اعتباری خاص« برای صادرات به عراق 
و س��وریه خب��ر داد، اما جزئیات بیش��تری درباره س��قف این اعتبار، 
اعالم نشده است. با این حال، بعضی از منابع سوری، سقف اعتبارات 
 ای��ران را 6 میلی��ارد و 600 میلیون دالر اعالم کرده اند که به رقم باال 

نزدیک است.

 کمک ایران، جایگزینی برای درآمد نفت سوریه؟
بانک جهانی در تازه ترین برآوردش گزارش مي کند که درآمد سوریه 
از نف��ت، در س��ال 2011 حدود 4 میلی��ارد و 700 میلیون دالر بوده 
است، همچنین در سال 2015 درآمد این کشور از این محل به 140 
میلیون دالر در سال کاهش یافته است. بنابراین دولت سوریه حدود 

97 درصد درآمد خود را از دست داده است. 
اگر برآورد دفتر نماینده ویژه نماینده س��ازمان ملل در س��وریه که 
پیش تر به آن اش��اره ش��د درس��ت باشد، کمک س��االنه »6 میلیارد 
دالری« ایران مي تواند تا حدودی نیازهای حکومت سوریه را برطرف 
کند و جایگزین درآمدهای نفتی شود، هر چند که به صورت مستقل 

نمی توان این رقم را مورد تایید قرار داد.

مقایسه تولید ناخالص داخلی سوریه و برخی کشورها در 
سال 2016 )میلیارد دالر(

سوریه سوریهایرانترکیهروسیهنام کشور
2010

میزان 
GDP12808583933558

برآورد بانک جهانی

همان طور که در جدول مشاهده مي شود، سوریه قبل از آغاز جنگ هم در 
مقایسه با برخی قدرت های منطقه، اقتصادی کوچک و وابسته به صادرات 
نفت داشت. با آن که این کشور منابع بزرگی هم ندادر، اما همان فروش 
سالیانه 5 تا 6 میلیارد دالر نفت و محصوالت نفتی، بزرگ ترین درآمد این 
کشور بود.، مقصد تمام صادرات نفت این کشور نیز اتحادیه اروپا بود که 
با ش��روع جنگ، س��وریه را تحریم کرد. در کنار آن، از حدود سال 2012 
دمش��ق تقریبا کنترل منافع نفعی خود را از دست داد یا آن که تولید به 

دلیل جنگ برای ناممکن شد.
صندوق بین المللی پول برآورد کرده اس��ت که در فاصله س��ال های 2012 
تا 2015 میالدی، اقتصاد س��وریه حدود 60 درصد کوچک شده است. تمام 
مناب��ع درآمدی از بین رفته و دولت امورات��ش را با خرج منابع ارزی ذخیره 
ش��ده، چاپ پول و تقریبا ممنوع کردن خروج هر نوع پولی از کش��ور تأمین 
کرده اس��ت. همچنین در این دوره تورم بین 120 تا 50 درصد در نوس��ان 
بوده اس��ت. البته همه منابع باقی مانده در راس��تای تهیه مایحتاج ضروری و 
خرید سالح و مهمات به کار گرفته شده است که تصویری تمام عیار از یک 

اقتصاد جنگی را پیش چشم ترسیم مي کند.

برآورد تولید ناخالص داخلی سوریه برحسب میلیارد دالر
2010201120122013201420152016

58453733302825
ماخذ بانک جهانی

بر اس��اس برآورد صندوق بین المللی پول، بدهی داخلی دولت بشار 
اسد به بیش از دو برابر تولید ناخالص داخلی کشور و بدهی خارجی 
آن به حدود 60 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. با این ارقام، 

پولی برای بازپرداخت بدهی های خارجی نمی ماند.

 فرصت های اقتصادی ایران در سوریه
پیش از بروز درگیری های داخلی در سال 2011، به رغم نقش نه چندان 
پررنگ سوریه در اقتصاد کشورمان، ایران یکی از پنج شریک تجاری عمده 
اقتصاد سوریه به شمار می رفت. با این حال، در نتیجه بروز جنگ داخلی، 
حم��الت داعش و موضع گیری کش��ورهای منطقه و قدرت های جهانی در 
زمینه مساله سوریه، فرصت حضور در بازارهای سوری برای فعاالن اقتصادی 
ایران بیش از پیش گس��ترش یافته است. به عبارتی، با توجه به تیره و تار 
شدن روابط سوریه با همسایگان خود در سال های اخیر، ایران مي تواند از 
جایگاه خاصی در سوریه برخوردار شود. برای مثال، یکی از مستحکم ترین 
معاهدات مربوط، موسوم به اتحاد اقتصادی که یک همکاری استراتژیک بین 
سال های 2004 تا 2010 میان سوریه، ترکیه و قطر بود، لغو شده است. در 
آن بازه زمانی، سوریه در رتبه چهارم جذب سرمایه گذاری خارجی از سوی 
کشورهای عرب منطقه بود. به واسطه این روابط، جذب سرمایه گذاران عرب 

سوریه
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در سوریه به صورت عمده ای در سال 2005 رشد کردوترکیه نیز پروژه های 
خود در سوریه را گسترش داد. در مقابل، برخالف دیگر کشورهای منطقه و 
پس از اینکه زیرساخت ها و بخش تولید سوریه در زمان جنگ از بین رفت، 
ایران وارد بازار سوریه شد و قراردادهای متعددی در بخش های زیرسخت، 

صنایع غذایی و خدمات بهداشتی و درمانی به امضا رساند.
پیش بینی مي ش��ود با توجه به ایجاد زیرساخت های مناسب روابط 
اقتصادی و تجاری پیش از وقوع بحران و حضور شرکت های ایرانی در 
بازار این کشور، این شرکت ها بتوانند در زمینه نهایی کردن پروژه های 
قبلی و همچنین مشارکت در بازسازی این کشور نقش داشته باشند؛ 
البته با توجه به کافی نبودن توانایی مالی این کشور، سعی شده است 
با توافق دولت های دو طرف از طریق اختصاص خط اعتباری، زمینه 
برای ورود شرکت های ایرانی و مشارکت در بازسازی این کشور فراهم 
ش��ود. چند سال پیش از جنگ داخلی س��وریه، شرکت های ایرانی 
مختلفی درسوریه فعالیت داشتند. به نظر می رسد بیشتر این شرکت ها 
در صورت اس��تقرار امنیت و ثبات در سوریه، آمادگی حضور دوباره 
در آن بازار را دارند، اما در حال بررسی زمینه ها، راهکارها و ارزیابی 
مش��کالت و موانع موجود هستند. تجربه نشان داده است شرکت ها 
خود مراقب ش��رایط و اهدافشان هستند و بی گدار به آب نمی زنند. 
بخش دولتی س��وریه، آمادگی و عالقه مندی باالیی برای همکاری با 
ایران در همه زمینه ها دارد. در گذشته همکاری ایران در زمینه های 
تولید خودرو، کارخانه سیمان، نیروگاه برق، آبرسانی، سد، تونل و غیره 
بوده اس��ت. در حوزه صادرات کاال نیز عمده صادرات در زمینه های 
آرد گندم، روغن های سبک، شیر خشک، اوره و شیرآالت بهداشتی 
بوده اس��ت. در آینده پیش رو نیز فرصت های زیادی از جمله تأمین 
نیازهای غذایی، دارویی و صنعتی و همچنین مشارکت در بازسازی 
سوریه برای ایران وجود خواهد داشت. حضور پرقدرت ایران در بازار 
س��وریه مي تواند به مانور قدرت در منطقه تبدیل شود. در ادامه، به 
فرصت های بالقوه گسترش روابط اقتصادی ایران و سوریه در سال های 

آتی اشاره خواهد شد.

 تأمین مصالح ساختمانی، به ویژه سیمان مورد نیاز بازارهای سوریه
تخریب های متعددی که تندروهای داعشی طی چند سال گذشته ایجاد 
کرده اند، مصالح ساختمانی، به ویژه سیمان را به یکی از عمده ترین نیازهای 
سوریه برای بازسازی تبدیل کرده است. از این رو، بی شک، دوران بازسازی 
س��وریه برای ایران که یکی از مهم تری��ن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
س��یمان در سطح منطقه و حتی جهان به شمار می رود، فرصت مغتنمی 
اس��ت. ایران با بهره مندی از روابط دوستانه خود با دولت حاکم بر سوریه 
مي تواند به عنوان تأمین کننده عمده سیمان، نقش بسزایی در پروژه های 

بازسازی این کشور داشته باشد.

 تأمین کاالهای ضروری و مصرفی
با تنظیم یک معاهده تجارت آزاد با سوریه توسط مجلس شورای 
اس��المی ایران و اجرایی کردن آن در س��ال 1391، در حال حاضر 
بیش��تر کااله��ا و محصوالت ب��دون پرداخت مالیات ی��ا عوارض و 
تعرفه های گمرکی بین دو کشور رد و بدل مي شود. با بهره مندی از 
این موضوع در کنار تمدید تحریم های اقتصادی اروپا علیه س��وریه 
و جریحه دار ش��دن احساسات مردم سوریه از دیگر اعراب به دلیل 
مواض��ع ضدبشردوس��تانه آنها رد طول دوران س��خت درگیری ها، 
می توان بازارهای س��وریه را با کاالهای داخلی اشباع کرد، بی شک، 

الزم��ه ای��ن مهم، بازاریابی قوی در کش��ور مقابل یعنی س��وریه و 
برندسازی محصوالت است. برای مثال، صادرات قطعات الکتریکی 
که ارزش افزوده به نسبت خوبی دارند، می توان گزینه معقولی برای 
ایران باش��د. بار دیگر باید یادآور شد که به دلیل از بین رفتن بنیه 
و توان تولیدی س��وریه در اثر جنگ داخلی، این شکور در حداکثر 
نی��از خود به محصوالت مصرفی، به ویژه اقالم ضروری قرار دارد و 
بهره گیری از چنین موقعیتی، به طور قطع با منافع سرشاری برای 

بخش های تولیدی و صادراتی کشور همراه خواهد بود.

 فرآوردهای پتروشیمی
به دلیل ویران ش��دن بخش عمده ای از زیرساخت های صنعت پتروشیمی 
س��وریه، این کشور نیازمند وارد کردن انواع این کاالهاست. ایران مي تواند در 
حین کمک به بازسازی زیرساخت های مربوط، محصوالت پتروشیمی مورد 

نیاز این کشور را تأمین کند.

 صدور دانش فنی و خدمات مهندسی
حوزه دیگری که فعاالن ایرانی، به ویژه بخش خدمات می توانند در 
بازس��ازی بخش های مختلف اقتصادی س��وریه نقش ایفا کنند، حوزه 
خدمات فنی و مهندس��ی اس��ت. این زیر گروه اقتصاد کشور از جمله 
در بخش های ساختمان سازی، نیروگاهی، صنعتی، معدنی و... با توجه 
به میزان بس��یار تخریب و آسیب های وارده به زیرساخت های سوریه، 
مي تواند نقش عمده ای در بازس��ازی س��وریه ایفا و در نتیجه کش��ور 
را منتف��ع کند. به صورت خاص، س��اخت نیروگاه ه��ای برق و تعمیر 
شبکه های برق رسانی، ساخت پل ها، جاده ها و سدها و مواردی از این 
قبیل را می توان در اولویت قرار داد؛ زیرا کشورمان در بسیاری از موارد 

مذکور، سرآمد کشورهای منطقه است.

 بازسازی تاسیسات و زیرساخت های مربوط به صنعت نفت و گاز
تاسیسات و زیرساخت های صنعت نفت و گاز سوریه از جمله مهم ترین 
بخش های اقتصاد این کش��ور است که در نتیجه تحریم های بین المللی و 
حمالت گروه های تروریستی در سال های اخیر با آسیب هایی جدی مواجه 
ش��ده است. بر این اساس، س��اخت پاالیشگاه و خط لوله و نیز اکتشاف و 
توسعه میادین گازی و نفتی در خاک این کشور مي تواند از جمله فرصت های 
پیش روی بخش خدمات مهندسی و فنی کشورمان برای حضور در روند 

بازسازی سوریه در سال های پیش رو باشد.
در این میان تاکید ویژه ای روی نیاز س��وریه به پاالیشگاه وجود دارد.، با 
توجه به نیازهای فزاینده این کشور در دوره پساداعش، به ویژه در زمینه 
توسعه حمل و نقل، تقاضای داخلی زیادی برای فرآورده های پاالیشگاهی، 
به خصوص بنزین وجود خواهد داشت که همکاری در ساخت و بهره برداری 

از پاالیشگاه مي تواند پاسخ خوبی به این نیاز سوری ها باشد.

  استفاده از موقعیت جغرافیایی سوریه برای صدور گاز به اروپا
در سال 1392، وابستگی مالی سوریه به منابع مالی ایران باعث شد ایران بتواند یک 
معاهده خط لوله گازی را به نفع خود به امضا برساند که به موجب آن، گاز طبیعی 
کشور از طریق عراق به سوریه و از آنجا به مقصد اروپا انتقال یابد. هر چند درگیری های 
سوریه مانع از ادامه ساخت این خط لوله شده است، امید می رود که پس از پایان یافتن 
درگیری ها، ایران موفق به افزایش س��هم خود در بازارهای جهانی گاز با احداث این 
خط لوله شو،د بهره گیری از موقعیت ویژه ژئواکونومیکی سوریه به دلیل قرار گرفتن 
این کشور در سواحل شرقی دریای مدیترانه برای مبادله انرژی از خاورمیانه و به طور 
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خاص، ایران به غرب و اروپا مي تواند از راهبردهای دارای اولویت مسئوالن امر باشد.
البته ذکر این نکته الزم است که موضوع فوق، نیاز به دو پیش نیاز حتمی دارد که 
تاکنون هیچ یک محقق نشده است، مشکل نخست نبود ظرفیت مازاد صادراتی از 
سوی ایران است که تنها با صرفه جویی در مصرف داخلی و همچنین بهره برداری از 
دیگر فازهای میدان پارس جنوبی حل مي شود و مشکل دوم این است که اروپا به 
طور سنتی نیازهای گازی خود را از روسیه تأمین مي کند. جلب مشتریان اروپایی که 
به طور مسلم، توام با اعمار فشار روسیه به کشور و نیز مقابله با کارشکنی های آمریکا 

در این راستا خواهد بود، مسال های دشوار و پر از چالش است.

  صادرات مواد غذایی و دارویی
پیش از این گفته شد که بر اثر حمالت تروریستی گروه داعش و هدف قرار گرفتن 
بس��یاری از واحدهای تولیدی و زمین های زراعی، این واحدها و مزارع نابود ش��ده و 
به صورت غیرقابل بهره برداری درآمده اند. از این رو روش��ن اس��ت که این کشور در 
تأمین نیازهای اساسی خود مانند مواد غذایی و دارویی به بازارهای خارجی وابستگی 
دارد. درصد باالیی از کاالهای وارداتی سوریه را در این سال ها، مواد غذایی تشکیل 
می داده اند. این موضوع در کنار تحریم های اقتصادی برخی از کشورها مانند آمریکا و 
اتحادیه اروپا، سوریه را در تنگنا قرار داده است. این شرایط فرصت شایان توجهی را 
برای توسعه نقش آفرینی در بازارهای مصرفی سوریه برای فعاالن اقتصادی ایران فراهم 
کرده است و می توان از این موضوع به عنوان یکی از فرصت های عمده در راستای 
توس��عه مبادالت میان دو کشور بهره مند شد. صادرات انواع دارو، وسایل بهداشتی، 
مواد غذایی تازه و کنسرو شده، مکمل ها و.... مي تواند به داروخانه ها و فروشگاه های 

سوری رنگ و لعاب ایرانی ببخشد.

 واردات برخی از کاالهای مورد نیاز از سوریه
عمده ترین کاالهای صادراتی س��وریه ش��امل زیتون، روغن زیتون، پنبه و 
محصوالت نساجی است که در حال حاضر می توان با باال بردن قدرت چانه زنی 
)به دلیل موقعیت خاصی که این کشور در آن قرار دارد(، این دست محصوالت 
را با کیفیت عالی و با قیمت مناسب وارد بازار کشور کرد. یک تاکتیک صادراتی 
مناسب برای کشور، مي تواند این باشد که در کنار صادرات کاالهای غیرکشاورزی 
به سوریه، محصوالت مورد اشاره کشاورزی را که عمدتا ارزش افزوده پایینی 
دارند به کشور وارد کرد. راهبرد دیگری که مي تواند در زمینه کشاورزی مورد 
توجه قرار بگیرد، بحث کشت فراسرزمینی است که در صورت تمرکز بر کاالهای 

غیراساسی ارزآور مانند زعفران، مي تواند عواید خوبی را نصیب ایران کند.

 مشارکت در بازسازی آثار باستانی و ابنیه تاریخی
آثار تاریخی برجای مانده از گذشته های دور که حتی بسیاری از آنها به سال ها پیش 
از ظهور اسالم بازمی گردد، منبعی بسیار جذاب برای جلب نظر گردشگران کشورهای 
مختلف جهان بوده است. این میراث جهانی برای مثال در شهرهایی همچون حلب و 
پالمیرا از برجستگی خاصی برخوردار بوده اند. متاسفانه به دلیل حمالت بعضا هدفمند 
گروه های تندرو، بخشی از این میراث تکرارنشدنی بشریت با آسیب هایی مواجه شده 
است. نظر به شهرت جهانی اماکن تاریخی این مناطق، مشارکت در احیا و ترمیم این 
آثار گرانقدر زیر نظر سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد )یونسکو( به صورتی 
که مبلغ مشخصی را بابت بازدید ساالنه گردشگران خارجی در ازای آن دریافت کرد، 

گزینه ای پرسود خواهد بود.

 مالحظات امنیت اقتصادی
حضور ایران در بازس��ازی سوریه افزون بر اهمیت اقتصادی برای دو کشور، دارای 
ابعاد سیاسی و امنیتی شایان توجه است. ایران متحدی اثرگذار برای سوریه پس از 
آغاز درگیری ها در سال 2011 بوده است و نزدیک ترین قدرت منطقه ای به دمشق 
ارزیابی مي شود. روابط سیاسی و امنیتی فیمابین برای هر دو کشور حیاتی است و 
افزایش نفوذ کشورهای دیگر، این روابط حیاتی را تهدید مي کند؛ به ویژه که ریاض 
حمایتش از گروه های تندروی سنی را ادامه خواهد داد. این در حالی است که روابط 
تهران – دمشق از همسویی بلندمدت برخوردار است، رویکردی که مي تواند ثبات 
در سوریه را تقویت کند و به تبع آن، المنیت ایران ار ارتقا دهد. مشارکت ایران در 

بازسازی سوریه، نقش ثبات ساز ایران در این کشور را تقویت مي کند.
در برخی حوزه ها، برنامه ریزی هایی برای مشارکت در بازسازی سوریه انجام 
گرفته است، اما این برنامه ها تا رسیدن ایران به جایگاه واقعی در بازار این کشور 
فاصله زیادی دارد. ایران باید از فرصت موجود نهایت بهره برداری را به عمل 
آورد؛ زیرا روابط ترکیه )به عنوان یکی از مهم ترین رقبای مطرح( با سوریه در 
طول دوران جنگ این کشور، به نوعی از حالت دوستانه خارج شده و این با 
توجه به اینکه ترکیه مهم ترین کشور صادرکننده محصوالت مختلف به سوریه 

است، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
بهطور کلی، آمریکا و عربستان در چند سال اخیر به دنبال کاهش اثرگذاری ایران 
در منطقه هستند و از این رو طبیعی است که نفوذ کشورهای همسو با دیدگاه آنها 
در این مناطق، در پوشش برنامه های اقتصادی مي تواند موقعیت ما در منطقه را با 
تهدیداتی مواجه کند و این مس��اله در راس��تای منافع ایران نخواهد بود. ایران برای 
ورود به بازار سوریه، به ویژه در موضوع بازسازی، همزمان باید با ترکیه، چین، روسیه 

سوریه
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)و حتی کره ش��مالی( و برخی دیگر از کش��ورهای منطقه رقابت کند. در واقع، به 
دلیل تهدیدات ناش��ی از نبود ایران در بازسازی سوریه، مسئوالن باید در این باره با 
برنامه ریزی ای کاربردی اقدام کنند و اجازه ندهند که کشورهای دیگر جایگاه ایران 
را در بازس��ازی این کشور بگیرند. همچنین، فعال شدن دیپلماسی اقتصادی ایران 
در سوریه، نه تنها منافع اقتصادی ایران را تأمین مي کند، بلکه در زمینه سیاسی نیز 
مي تواند مانع از اجرای برنامه کش��ورهایی مانند عربس��تان و آمریکا به خصوص در 
مناطق کرد و سنی نشین شود. در این میان، سیاست ضد ایرانی آمریکا و عربستان 
در منطقه و بافت قومی – مذهبی مناطق جنگ زده در سوریه، از جمله موانع عمده 
پیش بینی شده در همکاری برای بازسازی به شمار می آیند. آمریکا با آنچه بازنگری 
در سیاست خود درباره ایران می خواند، به دنبال تحدید نقش ایران در منطقه است. 
ریاض خود را در همسویی کامل با این سیاست می بیند. از سوی دیگر، اکثریت جمعیت 
مناطق جنگ زده، سنی مذهب و عرب زبان هستند و به طور ویژه ای در معرض روند 
ایران هراسی قرار دارند. جهت گیری افکار عمومی در این مناطق علیه حضور ایران و 
تأثیر آن بر موضع گیری جناح های فکری، مي تواند روند مشارکت ایران را با مشکل 
مواجه کند. برای مقابله با این تهدید، جلوگیری از تحریک اهل تسنن با بهره گیری 
از ظرفیت های ایشان و انتخاب سفیر و نمایندگانی دارای ارتباط باال با اهل تسنن 
مانند کاری که عربستان برای پیشبرد اهداف آتی خود در عراق مي کند، مي تواند در 

دستور کار قرار گیرد.
در پایان این بحث، مسال های عنوان مي شود که به زعم برخی کارشناسان، در ظاهر 
به ضرر ایران است، اما در نهایت، در راستای منافع ایران خواهد بود. به عقیده ایشان، 
مسال های که باید زنگ خطر را برای تهران و متحدانش در منطقه به صورت جدی 
به صدا درآورد، این است که دولت های غربی با به رخ کشیدن »دالر«، در واقع پاشنه 
آشیل مقاومت را هدف قرار داده اند. واقعیت ناخوشایند این است که متحدان کلیدی 
دمش��ق، یعنی تهران و مس��کو در حال حاضر پول الزم را برای حضور قدرتمند در 
عرضه بازسازی این کشور ندارند. واقعیت اجتناب ناپذیر دیگر اینکه، اگر محور مقاومت 
نتواند سوریه را از نو و بهتر از قبل بسازد، به معنی آن خواهد بود که اگرچه جنگ 
را برده است، اما چیزی جز ویرانی های سوریه را به دست نیاورده که ممکن است در 

آینده ای نه چندان دور مانند آوار روی سرش خراب شود.
با توجه به مباحث فوق باید از همین االن دست به کار شد تا این تهدید را به فرصت 
تبدیل کرد. مقاومت نه تنها تالش های همه جانبه دشمنان سوریه را در سطح نظامی 
و دیپلماتیک ناکام گذاش��ته، بلکه موفق شده است قدرتمندتر از قبل ظاهر شود و 
قدرت خود را به صورت عینی روی زمین ثبت کند؛ تحولی که برخی از آن به عنوان 
شکل گیری نظم جدید امنیتی در شمال خاورمیانه یاد می کنند که سطح بین المللی 
تا حدودی از حمایت روس��یه و چین برخورد است. واقعیت امیدبخش آن است که 
محور مقاومت توانایی بی مانندی در تبدیل تهدید به فرصت از خود نشان داده است 
و این بار نیز مي تواند با خالقیت و هوشمندی، سوریه پس از جنگ را نه تنها زیباتر از 
قبل بسازد، بلکه فرآیند بازسازی این کشور را به فرصتی برای شکوفایی اقتصاد منطقه، 
به ویژه کشورمان تبدیل کند. مقاومت برای موفقیت در عرصه بازسازی سوریه، باید 
در اندیشه دیپلماسی اقتصادی قدرتمند و هوشمند باشد تا بتواند منابع مالی الزم را 
تأمین کند و آن را به صورت مناسب و عادالنه در فرآیند بازسازی سوریه توزیع کند. 
مهم تر اینکه، مقاومت باید بتواند فرآیند بازسازی سوریه را به فرصتی تبدیل کند تا 
نظم اقتصادی هم تراز با نظم امنیتی خود ایجاد کند. اینجاست که نقش دیپلمات های 
اقتصادی کشورمان از اهمیت زیاد برخوردار مي شود و آنها می توانند تکمیل کننده 
پیروزی های مقاومت در عرصه اقتصاد باشند؛ حوزه ای که این روزها بیش از هر زمان 

دیگری به چالش اصلی کشور تبدیل شده است.
در سطح بین المللی، چین به عنوان دومین اقتصاد جهان مي تواند نقش مهمی در 
فرآیند بازسازی سوریه ایفا کند، به ویژه که سیاست های پکن در باره جنگ سوریه در 
تضاد با خواست غرب قرار دارد. همزمان که به مراحل پایانی جنگ نزدیک می شویم، 
مقامات و شرکت های چینی پیام های امیدبخشی ارسال کرده اند و دیپلماسی موفق 

از طرف ایران و روسیه مي تواند انگیزه های الزم را برای ورود قدرتمند چین به عرصه 
بازسازی سوریه فراهم آورد. در همین راستا چین مي تواند پیش برنده بعد اقتصادی 
نظم جدیدی باشد که از دل بحران سوریه بیرون آمده و ایران و روسیه در آن نقش 

محوری دارند و آمریکا به حاشیه رانده شده است.
مقاومت این ظرفیت را دارد که از طریق دیپلماسی اقتصادی بخشی از پول بازسازی 
سوریه را از دولت های ثروتمند عربی حاشیه خلیج فارس تأمین کند. به عبارت دیگر، 
مقاومت با دیپلماسی هوشمندانه قادر است دولت های ثروتمند منطقه ای را در شرایطی 
قرار دهد تا برای بازسازی سوریه هزینه کنند، همان طور که برای ویرانی آن هزینه 
کردند. هر چند خیلی ها با تردید به روابط نزدیک روسیه با بازیگران منطقه می نگرند، 
اما روابط خوب مسکو با کشورهای منطقه مي تواند به عنوان مزیت برای مقاومت عمل 
کند نه تهدید. مسکو در حالی که با همه کشورهای منطقه روابط نزدیک دارد، اما 
فاصله خود را با همه آنها نیز حفظ کرده است. این سیاست باعث شده است بازیگران 
منطقه ای عرب به روسیه به عنوان میانجیگری قابل اعتماد و مذاکره کننده ای ارشد 
تحوالت نگاه کنند. در واقع، روس��یه این ظرفیت و اراده الزم را دارد تا کش��ورهای 
عربی، به ویژه قطر و عربستان و حتی کویت را متقاعد کند به بازسازی سوریه کمک 
کنند. ایران برای بهره بردن از این مزیت روسیه، مي تواند رفت و آمدهای دیپلماتیک 
بین دو کشور را افزایش دهد و تمرکز بیشتری بر دیپلماسی اقتصادی داشته باشد، 
به ویژه که روابط سیاسی و امنیتی دو کشور با نتایج مثبتی همراه بوده است. دراین 
میان، کشور کوچک اما ثروتمند قطر مي تواند نقش مهمی داشته باشد. هر چند قطر 
یکی از حامیان اصلی گروه های مسلح در سوریه بوده و نقشی اساسی در ویرانی این 
کشور داشته، اما بحران اخیر میان دوحه و ریاض و حمایت ایران از قطر، زمینه بسیار 

مناسبی برای متقاعد کردن مقامات قطری به بازسازی فراهم کرده است.
البته این موضوع را نیز باید در نظر گرفت که نفع کشورهای غربی و اسرائیل در این 
خواهد بود که از میان کشورهای مهمی که خواه شرکت در بازسازی سوریه هستند، 
از چین حمایت کنند تا هدایت بازس��ازی در این کش��ور را برعهده گیرد. اگر منابع 
پروژه های بازس��ازی با وام های چینی تأمین شود، این کشور جایگاهی قدرتمند در 
سوریه به دست می آورد. این آرم برای پروژه »یک کمربند، یک جاده« )راه ابریشم( 

رئیس جمهور چین نیز ارزشمند خواهد بود.
دخالت چین در جنگ س��وریه نس��بت به کش��ورهایی همچون روسیه و ایران و 
ترکیه، کمترین و متوازن ترین بوده است. روسیه و ایران در حمایت از اسد و نیز برای 
تأمین منافع خود به شدت درگیر جنگ هستند. به زعم برخی ناظران، منافع ایران 
در هدایت بازسازی سوریه، تمایل به کسب موقعیتی نظامی در سوریه دارد که در 
درجه اول و مهم تر از همه، علیه اسرائیل خواهد بود. پس از آن، نزدیک تر شدن به 
متحد لبنانی خود )حزب اهلل( و حفظ متحدی به نام اسد در قدرت دارد. منافع روسیه 
در بازسازی سوریه نیز متمایل به حفظ تاسیسات دریایی در طرطوس و ممانعت از 

تحقق آرمان های غرب از جمله برکناری اسد است.
از دیدگاه اسرائیلی ها، دیدن شرکت های چینی در روند بازسازی بلندی های جوالن، 
بسیار بهتر از مشاهده فعالیت  شرکت های ایرانی است. البته واضع است که ظرفیت 
اقتصادی چین از روسیه و ایران برتر است، با این حال از آنجا که این دو کشور نفوذ 
زیادی بر دولت حاکم دمشق دارند و نگرش آنها در قبال چین نیز نسبتا مثبت است، 
می توان انتظار داشت که ورود چین به عرصه بازسازی با سنگ اندازی و مانع تراشی های 

کمتری از هر دو سمت، چه در داخل و چه در خارج، همراه باشد.
افزایش حضور و نقش دیگر کشورها در بازسازی سوریه ممکن است باعث 
تنگ تر شدن حلقه رقابت ودشواری بیشتر کسب مستقیم سود برای ایران 
شود، اما در نگاه کلی، بازسازی هرچه بهتر و سریع تر سوریه به عنوان کشوری 
متحد مي تواند در راستای منافع ما ارزیابی شود. از این رو، ضمن تالش برای 
بهره برداری حداکثری ایران از خوان گسترده بازسازی سوریه، باید از حضور 
دیگر کشورها، به خصوص آنهایی که مانند روسیه و چین همسویی بیشتری 

با مواضع جمهوری اسالمی دارند، استقبال کرد.

سوریه
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گروه کارخانجات مقصود که  فعالیت خود را از سال 
1372 ب��ا راه اندازی مجتم��ع تولیدی ظروف چینی 
با برن��د »مقصود« آغاز نمود، در ح��ال حاضر به 21 
ش��رکت تولیدی، بازرگانی و صادراتی، دانشگاه جامع 
علمی- کاربردی مقصود و آزمایشگاه مقصودکاوان شرق 

)آکرودیته سازمان استاندارد( توسعه یافته و به عنوان 
یکی از بزرگ تری��ن مجموعه های صنعتی و تولیدی 
بخش خصوصی با اشتغال به کار حدود 3000 نفر به 

صورت مستقیم، در کشور فعالیت می نماید.
ربع قرن فعالیت صنعتی و تولیدی، گروه کارخانجات 

مقص��ود را دارای مزیت های رقابتی متعدد و متنوعی 
کرده اس��ت ک��ه از آن جمله می توان ب��ه این موارد 
اش��اره کرد: مدیریت استراتژیک بخش خصوصی در 
تولید ملی، سیستم های مهندسی و تحقیق و توسعه، 
تکنولوژی و دانش فنی در عرصه های مختلف صنعتی 
و تولیدی، نظام های رش��د و تعالی در مدیریت منابع 
انسانی، سرمایه های بی بدیل انسانی و توسعه اشتغال، 
ارتباطات موثر و گسترده با مراکز علمی و دانش بنیان، 
نظام های مالی اقتصادی و برنامه ریزی نقدینگی منطبق 
با ویژگی ه��ای بخش خصوص��ی، بازرگانی داخلی و 
بین الملل��ی و تجربه صادرات به بیش از 40 کش��ور، 
بازاریابی علمی و دیجیتال مارکتینگ، شبکه گسترده 
فروش و خدمات پس از فروش، تولید صادرات محور 

و … .
گ��روه کارخانجات مقصود با تأس��یس و راه اندازی 
دفاتر و مراکز تحقیق و توسعه خود در نقاط مختلف 
نظیر: روس��یه، قزاقس��تان، برزیل، هند، عمان و… و 
بهره گیری از مش��اورین ارشد بین المللی، همواره در 
تالش است تا همگام با تکنولوژی های روز دنیا و نیاز 

بازار، حرکت نماید.

 حضور پررنگ گروه کارخانجات مقصود
در هجدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی
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کسب عناوین برتر ملی و استانی همچون صادرکننده 
نمونه، واحد نمونه صنعتی، واحد برتر استاندارد، مرکز نمونه 
تحقیق و توسعه، کارآفرین برتر و دریافت گواهینامه ها و 
استانداردهای بین المللی در حوزه های گوناگون، گویای 
 اس��تواری گروه در راه رسیدن به آرمان های متعالی و 
چشم انداز تعیین شده مبنی بر اشتغال 10000 نفر و 

صادرات 70% محصوالت تولیدی می باشد.
این گروه صنعتی همچون سال های قبل، بزرگترین 
غرفه در نمایش��گاه بین المللی لوازم خانگی تهران با 
مس��احت 1000 متر مربع را ب��ه خویش اختصاص 
داده و زمینه آشنایی بازدیدکنندگان، بنکداران، عمده 
و خرده فروش��ان و خانواده ه��ای ایران��ی را با آخرین 
دستاوردهای تولیدی در محصوالت پذیرایی رومیزی 
و ظروف آشپزخانه، رستورانی و هتلی، به نحو مطلوب 

فراهم آورد.
در هجدهمی��ن دوره  نمایش��گاه ک��ه ب��ا حض��ور 
سیدحسین هاشمی، قائم مقام وزیر کشور، حبیب اهلل 
انصاری، دبیرکل انجمن صنایع خانگی، و محمدجواد 
قنبری، معاون امور نمایش��گاهی ش��رکت س��هامی 
نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران، در تاریخ اول آذرماه 
افتتاح و تا چهارم این ماه در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی ته��ران دایر بود، گروه کارخانجات مقصود 
ع��الوه بر ارائ��ه طرح ها و بدنه های کالس��یک و روز، 
محص��والت جدید خود ش��امل ظ��روف اوپال رنگی 
ب��ا تن��وع در رنگ، بدن��ه ی جدید در س��رویس های 

بن چاینا )چینی استخوانی(، سرویس دمنوش خوری، 
سرویس چای خوری انگلیس��ی، سرویس غذاخوری 
هما )بن چاینا(، بدنه های جدید »س��ورنا« و »رویال« 
در سرویس های قاشق و چنگال استیل و ... را رونمایی 
نمود که مورد استقبال مشتریان و خریداران قرار گرفت.

کارشناس��ان و تکنسین های فنی گروه کارخانجات 
مقصود با تجربه اجرای س��االنه بی��ش از 2000 متر 
غرفه س��ازی خاص در تمامی نمایش��گاه های داخلی 
و خارج��ی )از جمله طراحی و س��اخت غرفه مقصود 
در نمایشگاه های لوازم خانگی تهران، مشهد، مسکو، 
فرانکفورت، استانبول، عشق آباد و بغداد در سال 1396( 
غرفه س��ازی نمایشگاه هجدهم لوازم خانگی تهران را 
نیز عهده دار ش��ده و با 800 متر غرفه س��ازی مدرن 
و طراحی بس��یار زیبا در کنار چیدمان سرویس های 
غذاخوری فاخر چینی استخوانی، چشم نوازی ظروف و 
سرویس های اپال، رویه آرایی های متفاوت و طرح های 
کالسیک ظروف چینی، محصوالت آفرینش های هنری 
ب��ا نگاهی دوباره به تاریخ ای��ران و هنر اصیل ایرانی، 
طراحی هوش��مندانه و مدرن س��رویس های استیل 
قاشق و چنگال، باعث تمدید حضور هر بازدیدکننده 
در بزرگترین غرفه نمایشگاه لوازم خانگی تهران شدند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز که عدم حضورش 
در افتتاحیه نمایشگاه باعث گالیه دست اندرکاران لوازم 
خانگی شده بود در روز دوم از نمایشگاه بازدید کرد. رضا 
رحمانی در این بازدید با دست اندرکاران، غرفه داران و 

عالقه مندان این صنعت در مورد مسائل موجود گفت وگو 
نموده و درباره شرایط کنونی صنعت لوازم خانگی گفت: 
در دوره تحریم های آمریکا علیه ایران، می توان از این 
صنعت به عنوان یکی از فرصت های اقتصاد کشور یاد 
کرد، زیرا سطح تولیدات کارخانجات ایرانی هم راستا با 
محصوالت روز خارجی حرکت مي کند و قابل  رقابت 
با برندهای خارجی است و در بازدید امروز از نمایشگاه 
لوازم خانگی این موضوع مش��هود بود. رحمانی ادامه 
داد: در ای��ن بین انگیزه ای که واحدهای تولیدی برای 
ادامه فعالیت دارند، ستودنی است. وی درباره مشکالت 
مربوط به این صنعت اظهار کرد: اخیراً جلس��اتی را با 
گمرک برگزار کردیم که طبق آن قرار اس��ت واردات 
قطعات و ملزومات به راحتی انجام پذیرد. وزیر صمت 
اضافه کرد: به هر حال صنعت لوازم خانگی از پویایی 
باالیی برخوردار است و امید می رود به عنوان یکی از 
ارکان اصلی صنایع کشور به فعالیت خود ادامه دهد. طی 
گفت وگوهایی هم که امروز با دست اندرکاران این عرصه 
داشتم، جملگی آنها اعتقاد دارند که مشکالتشان بیشتر 
به مسائل جزئی نظیر ثبت سفارش و تخصیص ارز باز 
می گردد که این مس��ائل به راحتی قابل حل هستند. 
رحمانی در پایان خاطرنش��ان کرد: از همه دستگاه ها 
انتظار می رود حمایت از صنایع مختلف، به ویژه صنایع 
لوازم خانگی را یک تکلیف ملی بدانند. وزارت صنعت، 
معدن و تجارت هم تأمین ارز و مواد اولیه لوازم خانگی 

را یکی از تکالیف اولویت دار خود می داند.
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منتظر شما در این صفحه ها هستیم
 معرف�ي اعض�اي انجم�ن مدیران صنایع به یکدیگر، کاري اس�ت که در گذش�ته به ش�کل هاي گوناگون در کارآفرین انجام مي ش�ده اس�ت.
 عالوه بر  این در سایت انجمن به همدیگر معرفي شده اند. مجله کار آفرین با ارائه شکل جدیدي از معرفي شرکت ها که در صفحه هاي حاضر آن را 

مالحظه مي کنید، کار جدیدي ارائه داده است. در شماره هاي بعدي منتظر شما هستیم که در این صفحه ها حاضر شوید.
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فرم اشتراک


