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تعارض منافع
بورس کاال

انس��ان ها چگونه با هم سر مي كنند؟ چرا از 
هم نمي ترسند، یا اگر مي ترسند، چگونه بر این 
ترس غلبه مي كنن��د؟ التزام آدم ها به حقوق 
همنوعان، از بیم قانون و پلیس است یا نیروي 
دیگ��ري آنها را به رعایت حقوق دیگران وادار 
مي كند؟ چرا در برخي جوامع افراد مي توانند 
به قول دیگران دل ببندند و در جوامعي دیگر 

نمي توانند یا كمتر مي توانند؟ 
این پرسش ها و پرسش هاي مشابه، ناظر بر 
مفهوم بنیادي »اعتماد« هستند كه انسان ها 
را در قالب جماعاتي مانند خانواده و روس��تا و 
شهر و كارگاه و كارخانه و بازار، گرد مي آورد. 
اما اعتماد، امر اعتباري و قراردادي نیست كه 
دو نفر روبروي هم بنشینند و قرار بگذارند كه 
از آن پس به هم اعتماد كنند. اعتماد در اصل 
نتیجه و حاصل فرآیندي طوالني است كه از 
معبر هزاران، بلکه میلیون ها، سال تجربه بشري 
گذاش��ته و از جایي كه كسي تاریخ دقیق آن 
را نمي داند به قاعده اي اخالقي تبدیل ش��ده 
و انس��ان ها را از بیم و هراس دیگران خالص 
كرده اس��ت. اما آن دس��ته از جوامع امروزي 
كه در آنها رش��ته هاي اعتماد ضعیف اس��ت، 
نمي توانن��د براي ایجاد اعتماد، هزاران س��ال 
دیگر صبر كنند. این جوامع ناگزیرند با مطالعه 
در احوال خود و دیگران، علت بي اعتمادي را 
بیابند و روال ه��اي از كف رفته را احیا كنند. 
زیرا در همین جوامعي هم كه اعتماد نیس��ت 
یا كمرنگ است، زماني اعتماد بوده است؛ زیرا 
هیچ جامعه اي نمي توانس��ته است بي حضور 

قاطع اعتماد، شکل بگیرد. 
مبناي اعتماد، این است كه انسان ها به تجربه 
دریافته اند، جهان آوردگاه جدال با ترس است. 
سراسر تاریخ بشر در ترس از تنهایي و ترس از 
قواي طبیعت و ترس از انسان هاي دیگر گذشته 
است و غالب كوشش هاي بشر براي رهایي از 
این ترس ها بوده است. انسان براي پیش بردن 
پروژه نبرد با هراس، اوال به پناهگاهي امن نیاز 
داشته كه موطن او باشد و به همراهاني وابسته 
بوده كه بتوانند با هم با عوامل و موجبات ترس 
مبارزه كنند. موطن انسان قدیم، قبیله اش بود. 
هر جا قبیله بود، وطن هم آنجا بود. افراد قبیله، 
امنیت و اعتماد را در همبستگي با افراد قبیله 
خود مي جس��تند. جان و مال هر عضو قبیله، 

جان و مال كل قبیله به شمار مي رفت و هرگونه 
تع��رض به آن، تعرض به كل قبیله انگاش��ته 
مي ش��د. در پي این دوران، اشکال گوناگوني 
از زندگي زراعي و روستانشیني پدید آمد كه 
بنیاد آن از حیث اعتماد اجتماعي با دوره قبل 
تفاوتي نداشت، اما شکل آن عوض شد. اعتماد 
زارعان و روستانش��ینان به یکدیگر، در قالب 
معاضدت و همکاري بر سر موضوعات خاص 
بود و خارج از این موضوعات، هر كس راه خود 
را مي رفت. موضوعات خاص، غالبا سامان دادن 
به مسائل آب و زمین، دفاع از یکدیگر در برابر 
تهاجم هاي احتمالي و همکاري براي ساختن 
بناهاي مش��ترک مانند راه و پل و نیایشگاه و 

گرمابه و آب بند و امثال اینها بود. 
ب��ا پدید آمدن ش��هرهاي اولیه كه ش��کل 
توسعه یافته روستاهاي قدیم بودند، نوع ارتباط 
افراد قدري عوض شد و طبعا بنیادهاي اعتماد 
هم تغییر كرد. در ش��هرهاي اولیه، »محله«، 
موطن افراد شد. بناي روابط محله هم بر قول 
و قرارها و قراردادهاي ش��فاهي بود كه هنوز 
اشکالي از آن ادامه دارد. اما با گسترش شهرها 
و كاسته شدن از شمار آشنایان چهره به چهره، 
الجرم اعتماد اجتماعي به عناصر و ابزار دیگري 
نیاز داشت كه در ایران و دیگر جاهاي جهان، 
براي آن تدابیري اندیشیده شد. جهان امروزي 
ما، جهان شهرهاي بزرگ است. در این جهان، 
موطن انس��ان ها، كش��ور یا ملت-دولت است 
و همراهاِن انس��ان، هم میهنان یا شهروندان 
هس��تند. در چنین س��اختاري، اعتمادسازي 
الجرم مبتني بر مفهوم میهن است. اگر افراد 
جامعه، یکدیگر را پاس��داران موطن مشترک 
بدانند، هر كس��ي، در همان حال كه پاسدار 
جان و مال خود اس��ت، از جان و مال دیگران 
هم پاسداري مي كند و این معاضدت موجب 
احساس آرامش همگاني مي شود. وضع امروز 
ای��ران در چارچوب مفاهیم موطن و میهن و 
هم میهنان و شهروندان، دچار نقصان هایي شده 
و همین نقصان ها از جهاتي به اعتماد عمومي 
لطمه زده اس��ت. این نقصان ها چیست و چه 

تاثیراتي گذاشته است؟
مشهور است كه ایرانیان در زمره ملت هاي 
صلح دوس��ت و خونگرم و دلس��وز یکدیگرند. 
این ادعا، هنوز بررس��ي علمي نشده است، اما 
مش��اهدات و تجربی��ات، آن را تایید مي كند. 
ایرانیان از گذشته هاي دور در قالب جماعات 
كش��اورزي با هم زندگ��ي مي كردند و روابط 
اجتماعي و تجاري ایشان بر اساس قراردادهاي 
خصوصي ش��فاهي ش��کل گرفته بود. در آن 
سامان اجتماعي، روستا، موطن و محل امني 

بود كه ساكنانش در آن با اتکا به دیگران زندگي 
مي كردند. این وضع در دوران شهرنشیني اولیه 
هم ادامه داشت و مفهوم محله چنان نیرومند 
بود كه هنوز هم اشکالي از آن باقي مانده است. 
 ایرانیان تا چند دهه پیش كه زندگي شان 
در چارچوب نظم هاي خودس��اخته پیشین 
جریان داشت، در رابطه شان با دیگران، چندان 
مشکلي نداشتند و غالب امور بر پایه قرارهاي 
خصوصي بین افراد پیش مي رفت. اما با پدید 
آمدن مفهوم ملت-دولت، و انتقال قرارهاي 
خصوص��ي بین اف��راد از حیطه تصمیم هاي 
ش��خصي به حیطه اختی��ارات دولتي، وضع 
عوض شد و گویي رشته هاي الفت و اعتماد 
پیشین از هم گسست. این وضع در كشورهاي 
دیگ��ر ه��م رخ داد، اما واكنش كش��ورها به 
این وضع، یکس��ان نبود. گروهي از كشورها، 
»حکومت قان��ون« را جایگزی��ن رفتارهاي 
قدیمي مبتني بر اعتماد دوس��ویه كردند و 
گروهي دیگر به دالیل گوناگون نتوانس��تند. 
كشورهایي كه توانستند حکومت قانون برپا 
دارند، همه كاركردهاي قبیله و روستا و محله 
را كه موجب اعتماد میان افراد و ایجاد آرامش 
همگاني بود، در مفهوم وسیع تر ملت-دولت یا 
دولت ملي گنجاندند و رضایتمندي شهروندان 
از آنچه موطن جدید برایشان فراهم آورده بود، 
آنان را به دلبستگان كشور و ساكنانش تبدیل 
كرد. بناي اعتماد در این كش��ورها اساسا دو 
چیز اس��ت، اول برابري قانوني و دوم منافع 

مشترک. 
در ایران امروز، با وجود شیوع میهن دوستي 
و حت��ي اش��کالي از ناسیونالیس��م افراطي، 
این مفاهی��م چهره عاطفي و احساس��ي به 
خود گرفته و ب��ر محمل هاي پرتواِن برابري 
قانوني و منافع مشترک استوار نیست. فساد 
اقتص��ادي، یکي از عوامل و بلکه عامل اصلي 
تضعیف احساس تعلق شهروندان به میهن و 
صدمه دیدن باور عمومي به منافع مشترک 
اس��ت. در جامع��ه جدید دیگ��ر نمي توان از 
مردم انتظار داش��ت به دیگران اعتماد كنند، 
زیرا تجربه به آنها نشان داده است كه پشت 
هر چهره مقبولي ممکن است اژدهاي فساد 
خوابیده باشد و چون چنین است باید حساب 
همه روش��ن و در برابر دید همگاني باشد. به 
همین عل��ت، اعتماد فقط وقتي بر مي گردد 
كه احساس��ي همگاني شکل بگیرد مبني بر 
اینکه: اینجا خانه مشترک ماست، قانون همه 
را با یك چشم مي نگرد، نورافکن هاي شفافیت 
بر همه جا مي تابند و تش��خیص درستي ها و 

نادرستي ها ممکن است. 

محمود صدري 
پژوهشگر مسائل ایران

بنيادهاي اعتماد اجتماعي



حسین سالح ورزی
نایب رئیس اتاق بازرگاني 

صنایع و معادن و كشاورزي

خوشبختانه و با فروتنی و خرسندی باید به 
یکدیگر یادآور شویم جامعه ایرانی به رغم همه 
دگرگونی ها در ساختارها و در بافت اجتماعی 
برخی ویژگی های مثبت را حفظ كرده اس��ت. 
از جمل��ه این ویژگی ها می ت��وان به باقی مانده 
مقوله های اثرگذاری مثل شجاعت، مثل اعتماد، 
مثل میل به پیش��رفت و داش��تن چش��م انداز 
اش��اره كرد. در میان مقوله های پیش برنده ای 
كه یادآوری شد، مقوله اعتماد جایگاه ویژه ای 
دارد. می دانیم بدون وجود این عنصر در جای 
ج��ای ذه��ن و عم��ل نهادهای مدن��ی و نهاد 
دول��ت، هرگز جامعه و ف��رد و دولت به فرجام 
نیك نخواهد رس��ید. قبول داریم بدون وجود 
اعتماد انجام كار حت��ی برای یك مدت كوتاه 
برنامه ریزی ك��رد و كاری هر چند كوچك در 
سطح مناسبات فردی سخت و بادردسر موجه 
اس��ت. خوانده و شنیده ایم جامعه ای كه در آن 
اعتمادزدایی ش��ده باش��د به نکبت می رسد و 
خوش��بختی از دسترس دور می ش��ود. این را 
می دانیم كه اعتماد یك مقوله تاریخی است و 
به آس��انی به دست نمی آید و به مرور و قطره 
قطره ساخته می شود و به جامعه جان می دهد.

 دایمی نیست
با وجود خوشبختی و خرسندی از اینکه مقوله 
اعتم��اد در ایران هنوز نفس می كش��د و هنوز 
به ویژه در میان فعاالن اقتصادی اس��تخواندار 
و اصی��ل كاربرد باالی��ی دارد و با وجود اینکه 
می دانیم مدیران نس��ل جوان توش��ه ای از این 
تجربه را دارند، اما این نیز یك واقعیت اس��ت: 
درخت تناور اعتماد در جامعه ایرانی با تبر رانت، 
فساد و فش��ارهای اقتصادی در معرض تهدید 
قرار دارد. برخی افراد و س��ازمان ها خواس��ته 
یا ناخواس��ته با تصمیم های غیركارشناس��ی، 
جانبداران��ه، جزیره ای و ب��ر پایه ترجیح منافع 
سازمانی بر منافع ملی به كاهش درجه اعتماد 

در جامعه ایرانی كمك كرده اند.
تجرب��ه جهانی نش��ان می دهد ك��ه جوانان 
زودتر، هیجان آلودتر و باشتاب بیشتر استعداد 
دارند كه نس��بت ب��ه رفتاره��ا و تصمیم های 
غیركارشناس��انه بی اعتماد ش��وند و بین سیاه 
وس��فید رنگ دیگری نبینند. جامعه ایرانی كه 
جامعه ای جوان به حساب می آید از این قاعده 

مستثنی نیست و اكنون چراغ اعتماد نزد آنها 
هر روز كم فروغ تر می شود و این به دلیل برخی 
رفتارهایی است كه نهادهای مرتبط با دولت آن 
را نش��ان می دهند. زنگ خطر سلب اعتماد از 
افراد، گروه ها و س��ازمان ها و نهادهای قدیمی 
و دارای ق��درت و مس��ئولیت در میان جوانان 
ایرانی به صدا درآمده است و این را باید جدی 
گرفت. به موازات شنیدن این هشدار و این زنگ 
خط��ر باید به س��ویی حركت كنیم كه درخت 
اعتماد ریشه كن نشود. جامعه جوان ایرانی اگر 
ب��ه گروه های مرجع داخل��ی در هر حوزه و به 
نهادهای تبلیغاتی و اطالع رسانی اعتماد نکنند 
ممکن است محل و مرجع مراجعه خود را برای 
درس گرفتن و آموختن تغییر دهد و این یك 

اتفاق بسیار خطرناک است.

  الزام های اعتمادسازی
برای اینکه جامعه ایرانی نس��بت به اركان و 
اجزای خود در مقول��ه اعتماد به بیراهه كامل 
كشیده نش��ود و كورس��وی امید به تاریکی و 
س��یاهی فراگیر گرایش پیدا نکند باید هر چه 
زودتر دست به كار ش��د. برای اینکه گره های 
كور در این مقوله باز ش��ود و به جایی نرس��د 
كه نتوان آن را با دس��ت باز كرد باید الزام های 
اعتمادسازی را شناخت و روش ها و راهکارهای 
كارآمد و متناس��ب با شرایط و نیاز شهروندان 
را جستجو كرد و آنها را در دسترس مردم قرار 
داد. یک��ی از الزام های بس��یار بااهمیت در این 
فرآیند پذیرش این فرضیه اس��ت كه در حال 
حاضر مقوله اعتماد در ایران آسیب دیده است. 
در صورتی كه این را نپذیریم و قبول نکنیم كه 
ریسمان اعتماد در ایران پاره شده است هرگز 
در راه درست قرار نمی گیریم. انکار آسیب دیدن 
اعتماد میان نهادهای حکومت و نهادهای مدنی 
مثل خانواده ها، بنگاه و احزاب، كار را خراب می 
كن��د. انگیزه هایی برای برخ��ی وجود دارد كه 
می خواهند بگویند همه چیز س��ر جایش قرار 
دارد و هیچ گونه خلل و آس��یب در این مس��یر 
دیده نمی ش��ود. اگر در این حوزه جزم اندیشی 
كنی��م یك گام دیگر در مس��یر تخریب درجه 

اعتماد فعلی برداشته ایم. 
گام و الزام بعدی این است كه آسیب زنندگان 
ب��ه این مقوله ش��ریف را در یك روند پژوهش 
شجاعانه را شناسایی كرده و تا جایی كه ممکن 
است نسبت به معرفی آنها اقدام كرد. دگرگونی 
در ماهیت و شکل و ساختار نهادهای آسیب ساز 
در جریان سلب اعتماد شهروندان از نهادهای 
حاكمیتی یك ضرورت تمام عیار است و شاید 
نیاز باش��د كه حتی برخی سازمان ها و نهادها 

را تعطیل كنیم. در صورتی كه كوش��ش برای 
اعتمادسازی در جریان است چنین نهادهایی 
همچن��ان با قدرت فعالیت داش��ته باش��ند به 

جایی نمی رسیم. 
گام س��وم در مس��یر اعتمادسازی اجتماعی 
نیرومند در شرایط حاضر این است كه دست از 
تخریب افراد و شخصیت های سیاسی، فرهنگی 
و اقتصادی كه به هر دلیل تا امروز مورد اعتماد 
بوده و هس��تند برداریم. جامعه ایرانی به ویژه 
جوانان وقتی ببینند كه مدیران ارش��د كشور 
در ش��رایط بعدی به لحاظ موقعیت اجتماعی 
ق��رار دارند و به جای قدردانی از آنها، ش��رایط 
برایشان دشوار شده است بی اعتمادتر خواهند 
شد. الزام اعتمادسازی فرمان می دهد از بزرگان 
در سیاست و در اقتصاد تجلیل شود و برخورد و 
تنبیه فقط به مجرمانی كه دادگاه صالحه بر آن 
حکم داده است منحصر شود، در غیر این صورت 
اعتمادسازی ممکن نخواهد بود. یك الزام دیگر 
این اس��ت كه شهروندان و فعاالن اقتصادی به 
چش��م خود ببینند كه بزرگان و مدیران ارشد 
جامع��ه ضمن اینکه تفاوت دیدگاه ارند و برای 
كس��ب قدرت سیاس��ی مب��ارزه می كنند، اما 
مناسبات میان خود را بر اساس اعتماد تحکیم 
كرده اند. بی اعتماد كردن شهروندان به حریف 
سیاسی با زدن تهمت و انگ و تحت فشار قرار 
دادن نامنصفانه به اعتمادزدایی بیش��تر منجر 

خواهد شد. 
یك الزام دیگر برای اعتمادس��ازی در جامعه 
ایرانی تنظیم مناس��بات سیاس��ت خارجی با 
كش��ورهای دیگر اس��ت. جوان��ان ایرانی این 
روزه��ا بیش��تر از هر زمان دیگ��ر به اطالعات 
دسترس��ی دارند و نیك و بد مناس��بات ایران 
با كش��ورهای دیگ��ر را در كانون توجه و اقدام 
قرار می دهند. این یك الزام اس��ت كه سیاست 
خارجی كش��ورها به آنها امید و اعتماد بدهد. 
ادامه دار  لج بازی های  دوس��تی های یك طرفه، 
و غیرمنطق��ی، رفتاره��ای سیاس��ی خارج از 
عرف نسبت به كش��ورهای دیگر نمی تواند در 
مسیر اعتمادسازی به كار آید. تصور نکنیم كه 
این یك داس��تان و افس��انه است و از كنار آن 
می توان به س��ادگی عبور كرد. الزام بعدی در 
مسیر اعتمادسازی و توقف روند اعتمادسوزی 
این اس��ت كه حركات و رفتاره��ای الزامی در 
پیش گفته ش��ده از باال به پایین باش��د. تجربه 
نشان داده است كه اگر نهادهای باالدستی در 
جامعه فضای اعتمادسازی را جدی فرض كرده 
و در هر زمینه ای مناسبات مورد نیاز را رعایت 
كنند در سطح و در قاعده شاهد افزایش درجه 

اعتماد خواهیم بود.

الزام های اعتمادسازی



مدیری��ت ب��ه مثابه یك ش��اخه از دانش یا 
ف��ن نوین ب��ه ان��واع و اقس��ام مدیریت ها بر 
اس��اس موضوع تقسیم ش��ده است. مدیریت 
صنعتي، مدیری��ت بازرگاني، مدیریت دولتي، 
مدیریت منابع انس��اني و... اقسام مدیریت ها 
به حس��اب مي آیند. مدیریت زمان اما یکي از 
ناب تری��ن انواع روش ها براي اداره هر جامعه، 
سازمان یا بنگاه است كه به مرور تکامل پیدا 
كرده و نقش بي بدیلي در جریان فعالیت هاي 
اجتماعي، اقتصادي و سیاس��ي دارد. مدیریت 
زم��ان باور دارد ك��ه براي اداره هر س��ازمان 
و بن��گاه باید راهبردهاي آنه��ا را به دو دوره 
س��رحدي كوتاه مدت و بلندمدت تقسیم كرد 
و ب��ه فراخور موضوع و ح��ال و روز پدیده ها 
براي ه��ر دوره از دوره هاي یادش��ده مطابق 
ب��ا امکانات برنامه تدوین كرد. بدیهي اس��ت 
مدیریت زمان در حوزه اقتصاد و در ش��رایط 
بحراني اهمیت فوق الع��اده اي دارد كه اگر از 
این هنر با كارآمدي اس��تفاده شود بخشي از 
تنگناها برطرف خواهد ش��د و در صورتي كه 
این هنر – دانش را نادیده بگیریم ابعاد بحران 

پیچیده تر و بزرگ تر خواهد شد. 
در حال حاضر و بر اساس واقعیت هاي موجود 
كه دیگ��ر نیازي به بررس��ي هاي ژرف ندارد، 
كسب و كار ایرانیان در سطح كالن و در سطح 
خانوارها و بنگاه ها با تهدید جدي مواجه شده 
اس��ت. این تهدید از یك سو داخلي است و به 
سیاستگذاري هاي نه چندان كارآمد برمي گردد 
و از سوي دیگر خارجي است و به تحریم هایي 
برمي گردد كه از طرف آمریکایي ها بر اقتصاد 
ایران تحمیل ش��ده اس��ت. حاال باید چه كرد 
و چ��اره عبور از این وضعیت دش��وار چگونه 
است؟ به نظر مي رسد در گام اول باید مطابق 
با مدیریت زمان و بر اساس تقسیم بندي مسائل 
و برنامه ه��ا به دو دوره كوتاه مدت و بلندمدت 

گام هاي موثر برداشته شود. 
در دوره كوتاه م��دت چه باید كرد؟ با توجه 
به اینکه هم اكنون مهم ترین معضل اقتصادي 
تحمیل شده بر كسب و كار ایرانیان از ناحیه 
مس��ائل و سیاس��ت هاي ارزي است، بنابراین 
ه��ر اقدام و عملي و هر ط��رح و برنامه اي در 
كوتاه مدت براي بازار ارز برداشته شود. مشکل 
بازار ارز از دو ناحیه عرضه و تقاضاست و باید 

دید كه دولت به عنوان نهاد مستقیم چه كاري 
مي تواند در این باره انجام دهد. كارشناس��ان 
ب��اور دارند راه اندازي بازار ارز پس از چند ماه 
تاخیر باز هم مفید بوده و به مرور تقاضاهایي 
ك��ه دنبال س��ود آني بودن��د را از بازار بیرون 
مي كند و اكنون نوبت عرضه مناسب ارز است. 
در كوتاه مدت دولت باید بتواند از كش��ورهاي 
دوس��ت یا از كش��ورهاي داراي مازاد ذخایر 
ارزي به قیمت مناس��ب سیاسي یا اقتصادي 
وام بگی��رد. اگر به طور مثال به كش��ور یونان 
توج��ه كنی��م خواهیم دید اتحادی��ه اروپا در 
مدت 8 س��ال رقمي بالغ بر 63 میلیارد دالر 
ب��ه اقتصاد یونان تزریق ك��رد. اگر االن ایران 
بتوان��د در كوتاه مدت حت��ي ۲۰ میلیارد دالر 
ارز اس��کناس داشته باش��د تا به مرور به بازار 
تزری��ق كند معضل فعلي ت��ا اندازه زیادي در 

كوتاه مدت حل خواهد شد. 
در كوتاه م��دت از طرف دیگر مي توان و باید 
به سوي بي اثر كردن تحریم هاي آمریکا حركت 
كرد. برداشتن برخي گام هاي ضروري در این 
مس��یر در كوتاه مدت مي تواند راه را براي این 
 FATF هدف صاف كند. به طور مثال اگر ایران
را بپذی��رد به طور حتم برخ��ي از تحریم هاي 
بانک��ي بي اثر یا كم اثر خواهد ش��ود و دس��ت 
اتحادی��ه اروپا براي حمایت واقعي از ایران باز 
خواهد شد. در كوتاه مدت باید راه هاي نوآورانه 
و البته همراه با كمي فداكاري سیاسي پیدا كرد 
تا تحریم هاي آمریکایي همه كسب و كار ایران 
را فل��ج نکنند. به طور مثال مي توان و باید در 
مسیر فروش نفت به شکل هاي گوناگون دست 
وزیر نفت باز باشد تا بتواند با دادن تخفیف یا 
دادن امتیازه��اي غیرالزام��ي كوتاه مدت نفت 
ایران را به مش��تریان بفروشد. عالوه بر این در 
كوتاه مدت دولت باید راه حلي براي كاهش تنش 
سیاسي داخلي پیدا كند. مخالفان و منتقدان 
را در مس��یري قرار ده��د كه از ایجاد اختالف 
در این روزگار دشوار اجتناب كنند. وجود یك 
صدا از داخل به بیرون از مرزهاي ملي مي تواند 
دندان طمع كشورهاي مخالف ایران براي برخي 
اهداف آنها را بکند و دور بریزد. در كوتاه مدت 
ام��ا چاره كار دیگ��ر اس��تفاده از توانایي هاي 
بخش خصوصي و اتاق هاي بازرگاني استان ها 
و اتاق هاي مش��ترک است. راه هاي دیپلماسي 
براي اتاق هاي مشترک در حد و مرزهاي تعیین 

شده را باز بگذاریم.

 میان مدت
ام��ا اقتصاد ایران دردهای��ي دارد كه درمان 
آنها با رفتارها، تصمیم ها و اقدام هاي ش��تابان 

و زودگذر ممکن نیس��ت و نی��از به تدبیر در 
میان مدت دارد. این بیماري ها ریشه در تاریخ 
و جغرافی��اي این س��رزمین از ی��ك طرف و 
سیاس��تگذاري هاي راهبردي اشتباه در تاریخ 
معاص��ر دارد. برخ��ي از ای��ن بیماري ها البته 
شرایط عادي دارند و باید با سرعت حل شوند 
و برخي نیاز به دگرگوني در راهبردها دارند. به 
طور مثال االن ایران نیازمند تدوین یك راهبرد 
میان مدت براي برگرداندن عنصر و مقوله بسیار 
بااهمیت اعتماد شهروندان به نهاد دولت است. 
این یك راهبرد بسیار ضروري است و تا زماني 
ك��ه راهي براي برطرف كردن اعتمادس��وزي 
گس��ترده پیدا نش��ود اقتصاد به حالت عادي 
بازنمي گ��ردد. این درد بزرگي اس��ت كه نهاد 
دولت به مثابه نهادي كه در صف نخست مقابل 
با شهروندان است از سوي مردم به ناكارآمدي 
و دادن وعده هاي بي س��رانجام متهم شود. اما 
در میان مدت باید در مس��یر سیاست خارجي 
ایران نی��ز تعیین تکلیف قطعي ش��ود. ایران 
نمي تواند همانند جزیره عمل كند و اقتصادش 
ب��ه تجارت خارجي گره خورده و تا زماني كه 
مناسبات ایران با جهان به نقطه امن نرسد این 
تجارت آسیب پذیر بوده و برنامه هاي ایران اجرا 
نمي ش��ود. آیا مي توان در یك دوره حداقل ۵ 
س��اله با چین، روسیه و شرق همکاري كرد و 
انتظار داش��ت آنها مي توانن��د به ایران كمك 
كنند؟ آیا ایران باید به سوي اتحادیه اروپا گام 
بردارد و این اتحادیه را شریك استراتژیك خود 
كند؟ اروپا عالقه و تمایل دارد در یك دوره ۵ 

ساله میان مدت به اقتصاد ایران كمك كند؟

 بلندمدت
اقتص��اد ایران اما ضم��ن اینکه با معضالت 
پولي، بانکي، مالیاتي، بیمه و تامین اجتماعي، 
اشتغال ناپایدار، رشد پرنوسان و در سطح پایین 
دست و پنجه نرم مي كند از یك معضل بزرگ 
رنج مي برد و آن عدم قطعیت درباره اندیش��ه 
حاكم بر اقتصاد اس��ت. آی��ا ایران باید اقتصاد 
برنامه اي داش��ته باشد و همه چیز را به برنامه 
و دولت بسپارد و بخش خصوصي را در گوشه 
و در حاشیه قرار دهد؟ آیا ایران باید به سوي 
اقتص��اد آزاد حركت كن��د و دخالت دولت ها 
را در كس��ب و كار م��ردم به حداقل برس��اند 
و بخ��ش خصوصي را پرچم��دار فعالیت هاي 
اقتصادي كند؟ آیا قرار اس��ت اقتصاد مختلط 
داش��ته باشیم؟ این یك معضل تاریخي است 
كه 9۰ ساله است كه باید تکلیف آن مشخص 
شود تا ریل گذاري ها بر اساس راهبرد مشخص 

و قطعي انجام شود.

بلندمدت، كوتاه مدت

یادداشت
کارنامه

همسایه ها
فساد- بی اعتمادی

برداشت
نفت ایران

مرداد 1397
دوره جدید
شماره 115
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حسین پیرموذن
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انقالب صنعتي در انگستان رخ داد و پس از آن 
به آلمان، فرانسه و سایر كشورهاي اروپاي غربي راه 
پیدا كرد. انقالب صنعتي راه تولید انبوه را صاف كرد 
و قیمت تمام شده كاال را كاهش داد و بر كیفیت 
تولیدات صنعتي افزود. اما آن گروه موثر و مفیدي 
كه انقالب صنعتي را حفظ و توسعه دادند بي تردید 
بازرگانان شجاع، ریسك پذیر و داراي شم اقتصادي 
نیرومند بودند. بازرگانان بودند كه تولیدات صنعتي 
را از دل كارخانه ها به بازارها رساندند و با استفاده از 
روش هاي مدرن آن روزها آن را به مصرف كنندگان 
داخل��ي فروختند و انب��ار كارخانه ها را خالي نگه 
داش��تند تا باز هم تولید كنند. بازرگانان به عنوان 
یك قشر نوپا و انقالبي در اروپاي غربي به مرور و با 
تجاري كردن تولید صنعتي و اختراع هاي روزافزون 
در انواع ماش��ین و كشتي و وس��ایل حمل ونقل 
كاالهاي تولیدي را از غرب به شرق رساندند و مواد 
اولیه را از شرق به غرب رساندند. بورژوازي یا همان 
طبقه س��رمایه دار در بخش صنعت و در بازرگاني 
بدون تردید پیش��گام مدرن س��ازي اروپا بودند و 
توانستند مناس��بات ناكارآمد شده فئودالیسم در 

اروپا را به سوي نابودي پیش ببرند.
طبیعت كار دادوس��تد این است كه بازرگانان با 
خریداران در بهترین حالت صلح و صفا باش��ند تا 
بتوانن��د كار خرید و ف��روش را انجام دهند. بدون 
دادوس��تد گس��ترده كاالها، صنعت و تولید رونق 
پیدا نمي كرد و بدون وجود فضاي مناسب سازگاري 
میان فروشندگان و خریداران نیز تجارت در داخل 
و خارج ناممکن بود یا به ش��دت محدود مي شد. 
بازرگانان براي دادوستد با كشورها و شركت هاي 
خارج از مرزهاي ملي اما نیازمند این بودند كه به 
خریداران اعتماد داشته باشند. این چنین بود كه 
نقش بي بدیل بازرگانان در پدیدار ش��دن جامعه 
مدرن هر روز آشکارتر مي شد. هم اكنون نیز با وجود 
اینکه تولید كاالها و خدمات در بنگاه هاي غول پیکر 
جهاني نظم و سامان دارد اما نقش و سهم بنگاه هاي 
كوچك و متوسط در همه جامعه ها حتي جامعه 

آلمان یا ژاپن غیرقابل انکار است.

 بازرگاني موتور توسعه
تجرب��ه تاری��خ معاصر نش��ان مي دهد نقش 
تج��ارت خارجي براي توس��عه كش��ورها یك 
نقش بي بدیل اس��ت. اگر كاالي تولید شده در 
انبارها بماند و خریدار نداشته باشد چرخ تولید 

به زودي از حركت بازمي ایس��تد. این اتفاق در 
س��طح گس��ترده و در جهان رخ داده اس��ت و 
هم اكنون رشد اقتصاد جهان بدون رشد تجارت 
جهاني با شتاب به س��وي سرازیري مي افتد و 
به زودي متوقف مي شود. افزایش قابل توجه و 
فزوني تجارت در جهان نسبت به تولید حکایت 
از نق��ش این عنصر بي بدی��ل دارد. براي اینکه 
تصویري دقیق تر از نق��ش تجارت خارجي در 
رش��د اقتصاد جهان داش��ته باشیم كافي است 
تجارت چین، آلمان، كره جنوبي و برخي دیگر 
از كش��ورهاي صادركننده بزرگ را در دس��تور 
مطالع��ه قرار دهیم. چین ، آلمان، كره جنوبي، 
هند و تركیه كشورهایي هستند كه موتور رشد 
و توس��عه خود را بر پایه توسعه صادرات روشن 
كرده و با س��رعت پیش مي روند. بنابراین رشد 
و توسعه جهاني تا زماني كه چرخ هاي تجارت 

مي چرخد ادامه دار خواهد بود.

 فروش داخلي
میلیون ها مصرف كننده ایراني را تصور كنید 
كه ه��ر روز به فروش��گاه هاي بزرگ و كوچك 
و بازارهاي ش��ناخته ش��ده مراجعه مي كنند و 
ب��ا پرداخت قیمت كاالهاي م��ورد نیاز آنها را 
خریداري و مصرف مي كنند. این كاالها از سوي 
یك شبکه وسیع و گسترده بازرگاني داخلي و به 
وسیله هزاران تاجر و فروشنده از محل تولید به 
محل مصرف رسیده است. صاحبان فروشگاه ها 
نی��ز آخری��ن حلقه از بازرگانان هس��تند كه با 
روان شناس��ي مصرف كنندگان كاالها را به آنها 
مي فروشند. این شبکه گسترده تجارت داخلي 
راه را براي رش��د و توس��عه هموار كرده اند و با 
توجه به سرمایه گذاري قابل اعتنا اجازه مي دهند 

فعالیت هاي اقتصادي و صنعتي ممکن شود.

 بازرگان و جامعه
جامعه ه��اي انس��اني با توجه به گس��تردگي 
نهادهاي دموكراتیك و با توجه به س��هم آزادي 
در اقتصاد و در امور اجتماعي و سیاسي مي توانند 
توس��عه به معناي واقعي را تجربه كنند. آزادي 
تجارت یکي از راه ها براي توسعه بلندمدت و پایدار 
به حساب مي آید. توسعه تجارت اما الزام هاي خود 
را دارد كه بدون آنها این اتفاق نمي افتد. یکي از 
الزام هاي توس��عه تجارت اما وج��ود رابطه اي از 
سر س��ازگاري، توافق، تفاهم و تعامل بازرگانان 
با جامعه اس��ت. این یك اتفاق و رویداد دلبخواه 
نیس��ت كه بازرگانان آن را بخواهند یا نخواهند 
بلکه یك ضرورت اجتناب ناپذیر براي ادامه فروش 
است. بازرگانان در سلسله مراتبي كه دارند باید 
ب��ا یکدیگر و با ش��هروندان ارتباط منطقي و بر 

پایه خرد اقتصادي داش��ته باشند و به این درک 
برسند كه تنها از مسیر داشتن مناسبات دوستانه 
با خریداران است كه توسعه فروش ممکن است. 
این را باید در یك سطح جهاني نیز لحاظ كرد و 
یادآور شد كه داشتن مناسبات دوستانه با جامعه و 
گروه هاي مختلف اجتماعي در كشورهاي گوناگون 
است كه فروش اتفاق مي افتد. بازرگانان اما براي 
توسعه فروش خود باید نبض جامعه را بشناسند 
و تحوالت جمعیتي، س��لیقه اي، قدرت خرید و 
تمایالت فرهنگي مردم را شناس��ایي كرده و بر 
همان اساس سفارش تولید بدهند. بدون شناخت 
تح��والت اجتماعي آتي آی��ا بازرگانان موفق به 
توسعه تجارت خواهند شد؟ این اتفاق نمي افتد و 
به همین دلیل است كه اكنون در بنگاه هاي بزرگ 
تجاري فعالیت شدیدي از سوي جامعه شناسان و 

روانشناسان اجتماعي در جریان است.

 بازرگانان و تحوالت اجتماعي
ب��ازرگان و تولیدكننده ی��ك هدف بزرگ در 
درون فعالیت ه��اي اقتصادي دارند و آن فروش 
بیشتر، مس��تمر و پایدار است. این تنها هدف 
بزرگ در پرتو س��ود بیش��تر محقق مي ش��ود. 
اما بازرگان��ان براي فروش مس��تمر و پایدار و 
تولیدكنندگان براي تولید بیشتر باید با جامعه 
انس��اني، اقش��ار و گروه هاي اجتماعي از ابعاد 
گوناگون تعامل داشته باشن. دگرگوني در سلیقه، 
تفاوت درآمدها، شکاف طبقاتي، تحوالت سیاسي 
آتي از سوي گروه هاي اجتماعي مثل كشاورزان، 
معلمان، كارگ��ران و اصناف و خرده فروش��ان 
هم��واره وجود دارد و اگ��ر بازرگانان نتوانند به 
درس��تي مس��یر تحوالت و زمان احتمالي هر 
روی��داد را پیش بیني كنند در بدترین موقعیت 
قرار مي گیرند. جامعه بازرگانان ایراني نیز از این 
قاعده مستثني نیستند و باید در جریان تحوالت 
جامعه باش��ند. عالوه بر ای��ن جامعه بازرگاني 
ایران و نهاد قانوني آن یعني اتاق بازرگاني باید 
در جریان نگرش جامعه در اقش��ار گوناگون به 
این قشر و این نهاد باشند. واقعیت این است كه 
بازرگانان ایراني به صورت فردي شاید اطالعات 
گرانبهایي از تحوالت جامعه داشته باشند و نوع 
ن��گاه مردم به خود را ارزیابي كرده باش��ند اما 
این كافي نیس��ت. بازرگانان ایراني باید به طور 
سیستماتیك، مس��تمر،  كارشناسانه و پایدار و 
با اس��تفاده از بهترین جامعه شناسان در مسیر 
تحوالت دیدگاهي اقش��ار گوناگون با خود قرار 
گیرند. جامعه بازرگانان ایراني باید با استفاده از 
ابزارهاي نوین اطالع رساني با بدنه جامعه ارتباط 
برقرار كنند و قدرت اجتماعي به دست آورند تا 

ضامن قدرت اقتصادي آنها باشد.
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تعارض منافع
بورس کاال

محمد عرب محمدی|
1- از نفس افتاده

شاید به كارگیری عنوان از نفس افتاده برای اقتصاد 
ایران در شرایط حاضر كمی سنگین تر از چیزی باشد 
كه به نظر می رس��د و شاید باید با احتیاط چنین 
عنوانی را به كار گرفت. اما واقعیت سرس��خت تر از 
هر چیزی است كه در ذهن ها جریان دارد و تصور 
می شود كه نباید آنها را برمال كرد. واقعیت این است 
ك��ه اقتصاد ایران از ابعاد گوناگون به نفس افتاده و 
كم خون شده است و اگر در زمان مناسب و سروقت 
و بهنگام به آن تنفس داده نش��ود و خونی تازه به 
آن تزریق نشود متاسفانه ممکن است از پای درآید. 
نشانه های این از نفس افتادگی را می توان در كسری 
بودجه ناآشکار كه سرچشمه رشد نقدینگی است 
به خوبی دید و می توان به سیاس��تگذاری ناكارآمد 
در موضوع بس��یار پراهمیت بازار ارز نیز اشاره كرد. 
سیاستگذاری تجاری، صنعتی، پولی و بانکی نیز به 
دالیل گوناگون درخشان نیست و نمود و جلوه ای 
ندارد. دولت همچنان دست در جیب تولید دارد و 
با علم به اینکه رونق اقتص��ادی چندانی نداریم از 
یك ش��مار معین بنگاه مالیات باالتر می خواهد و 
نهاد تامین اجتماعی نیز ساز خود را كوک می كند.

2- دولت ولخرج و تورم آتی
آمارهای ارائه ش��ده از طرف بانك مركزی نشان 
می دهد در بهار امسال دولت حدود ۵9 هزار میلیارد 
تومان بابت هزینه جاری پرداخت كرده است. این 
آمارها نش��ان می دهد در یك دوره كوتاه مدت كه 
هنوز موتور پول خرج كنی دستگاه ها روشن نشده 
است رشد ۷/۲ درصدی در این بخش به دست آمده 
است. هزینه های جاری اما از كدام محل تأمین شده 
است. متاسفانه رشد ۲4 درصدی »درآمد مالیاتی« 
و رش��د منفی 3۰ درصدی »سایر درآمدها« نشان 
می دهد كه دولت همچنان بر مالیات عجیب اخذ 
شده از فعاالن اقتصادی سوار است. دولت های ایران 
از جمله دولت فعلی به هر دلیل دست از ولخرجی 
برنم��ی دارد و این ویژگی موجب ش��ده اس��ت كه 
نقدینگی رشد یابد و از طرف دیگر داستان نرخ ارز 
نیز مزید بر علت شده است و در 6 ماه باقی مانده از 
سال باید شاهد رشد شتابان تورم باشیم. در چنین 
وضعی اس��ت كه دول��ت به طور م��داوم از بخش 
خصوصی ایران می خواهد سرمایه گذاری كند و این 
بخش را هرگز شریك خود نمی داند. دولت ولخرج 
در ایران كه البته سابقه آن حتی به نیمه اول دهه 
۱3۵۰ نیز می رس��د برای بخش خصوصی و مردم 

دردسرهای واقعی درست خواهد كرد.
3- فساد بی مهار

در وضعیت��ی كه اقتصاد ایران به س��ختی نفس 
می كش��د و در ش��رایطی كه دولت هن��وز خود را 
پولدار می داند و عادت به ولخرجی را ترک نمی كند 

و از جیب تولیدكنندگان این هزینه ها را می پردازد، 
موضوعی كه تیشه برداشته و ریشه اقتصاد را هدف 
ضربه های سهمگین قرار می دهد، فساد است. رانت 
و فساد در اقتصادهای دولتی در همه سرزمین ها و 
در همه عصرها وجود داش��ته است و در ایران نیز 
چنین وضعی حاكم بوده است. اما آنچه این روزها 
ش��اهد آن هستیم اوج گیری رفتارهای فسادآلود و 
رانت جویانه در همه عرصه های كسب و كار است. این 
عنصر ویران كننده هم اكنون در صنعت، در تجارت، 
در بانکداری، در بازار ارز، در بازار كاال بیداد می كند 
و با ش��تابی دهشتناک ریشه های فعالیت سالم در 
اقتصاد را هدف ویرانی قرار داده است. كارشناسان 
و فع��االن اقتصادی و اقتصاددانان باور دارند اگر در 
كوتاه ترین زم��ان راه را برای این عنصر در اقتصاد 
ایران نبندیم در زمانی بس��یار كوتاه تر از تصورمان 
ت��ن و جان اقتصاد از نفس افت��اده ایران را به انواع 
بیماری های درمان ناش��دنی مبتال می كند. باید از 
جایی این مسدودسازی و محدودسازی را شروع كرد.

4- نابرابرسازی
فساد عظیم سرچش��مه گرفته از سیاستگذاری 
ناكارآمد دولت در باراز ارز كه سر از تجارت خارجی و 
حتی سر از دادوستد داخلی درآورده است این روزها 
همچون موریانه كالبد اقتصاد ایران را از درون تهی 
كرده است. پیامدهای فساد در اقتصاد شاید آشکارتر 
از پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن است. پیامدهای 
ترس��ناک فساد در جامعه ایرانی گسترش دامنه و 
ژرفای نابرابری گروه های اجتماعی است. آمارها نشان 
می دهد كه رانت های افسانه  این روزها در چنگ یك 
گروه از ساكنان ایران زمین قرار گرفته است كه به 
زودی سر از بازار مصرف درمی آورد. نابرابرسازی كه 
از ناحیه فس��اد ارزی شاهد آن هستیم دیر یا زود 
شکاف درآمدی گروه ها را بیشتر از پیش خواهد كرد 
و این داستان را نمی توان به سادگی جمع كرد. در 
جامعه ای كه نزدیك به ۵۰ درصد از بیکاران آن را 
جوانان تحصیلکرده تشکیل می دهند كه در حسرت 
یك شغل با حداقل درآمد هستند حرام خواران فاسد 
از محیط نامناسب درآمد ده ها میلیاردی از تفاوت 
نرخ ارز به دس��ت آورده و به زودی این ش��کاف را 

گسترده  تر كرده و ناامیدی و نفرت می كارند.
5- نابودی سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی در شرایط حاضر نقش درجه 
اول در هر فعالیت انسانی دارد و این دیگر قابل 
قبول شده و كسی در آن تردید نمی كند. شمار 
قابل اعتنایی از دانشمندان رشته های گوناگون 
در علوم انس��انی و اجتماعی پذیرفته و نش��ان 
داده اند س��رمایه اجتماعی با زیرمجموعه هایش 
مثل دان��ش، تخص��ص، تعهد، وطن دوس��تی، 
انسان دوس��تی، اعتماد و امنیت زیربنای ترقی و 
رش��د و توس��عه واقعی جامعه ها بوده و هست. 

س��نگاپور كوچك، تایوان محاصره ش��ده، كره 
جنوبی به بلوغ رسیده نمونه هایی از جامعه های 
پیش��رفته و نوظهور صنعتی اند كه بنای رشد و 
توس��عه خود را بر دوش سرمایه اجتماعی قرار 
داده اند. متاسفانه و بدبختانه باید بر زبان آورد و 
نوشت كه وضعیت ایران در حوزه حفظ و توسعه 
سرمایه اجتماعی به مرحله بحرانی رسیده است. 
نهاد دولت به مثابه نهاد مقدم در صف تعامل با 
ش��هروندان ایرانی به هر دلی��ل توانایی و دانایی 
كافی برای نگهداری از سرمایه اجتماعی را نشان 
نداده است. جوانان ایرانی كه آینده كشور را باید 
بسازند با دیدن این وضعیت و با دیدن نابرابری ها 
و فساد و رانت هرگز همانند گذشته دل در گرو 
این آب و خاک نخواهند داش��ت و بردباری آنها 
از آستانه مدارا عبور كرده است. اخبار ناخوش از 
یك خواست عمومی برای مهاجرت از ایران دیده 
می شود. ایرانیان متاسفانه به وعده های دولت امید 
ندارند و مناسبات خارجی ایران نیز نوید روزهای 
خوش نمی دهد و از دولت سلب اعتماد شده است. 
این روزگار ناخوش باید به انتها برسد و سرمایه 
اجتماع��ی ایران را نگ��ه داریم تا در روز مبادا به 

نجات اقتصاد ایران بیایند.
6- ثروت همکاری

در روزگار سرد و ناامیدكننده كه برخی از آنها را در 
باال توضیح دادم، چه می توان كرد؟ به نظر می رسد 
چ��اره ای جز اینکه همکاری نهاد دولت با نهادهای 
مدنی در عرصه های گوناگون اتفاق بیفتد راه دیگری 
نیس��ت. در این وضعیت ترسناک باید نهاد دلت به 
ویژه گروه مدیران دولتی كه باور ندارند باید بخش 
خصوصی تقویت شود به خود آیند و به جای ژست 
تبلیغاتی و ژس��ت های غیرمفید در حرف و نوشته 
كه با بخش خصوصی همکاری می كنیم، جنبه های 
واقعی را در دستور كار قرار دهند. این درست است 
كه بنا ب��ر برخی آمارها كمتر از 3۰ درصد اقتصاد 
ایران در اختیار نهادهای خصوصی اس��ت اما توجه 
داش��ته باشیم این 3۰ درصد در حال رشد است و 
انگیزه رشد دارد، در حالی كه ۷۰ درصد اقتصاد در 
اختیار دولت بر اساس تجربه تاریخی روند كاهنده 
در ارزش آفرین��ی، ابداع و نوآوری و بهره وری مفید 
دارند. بخش خصوصی ایران ش��اید به لحاظ سهم 
و نق��ش در بازی گرانی اقتصاد االن به لحاظ كمی 
در موقعیت پایینی باش��د اما واقعیت این است كه 
انگیزه های بالندگی، انگیزه حفظ و توس��عه مال و 
ثروت و درآمد در آن به اندازه ای اس��ت كه توانایی 
فکری آن برای عبور دادن اقتصاد از بحران فعلی از 
دولت بیشتر است. چرا مقام های دولتی فکر می كنند 
آنها دانشمندند و بخش خصوصی فاقد توانایی های 
فکری است؟ دولت باید ژست همکاری را به رفتار 

مناسب تبدیل كند. 

6 مسأله ایران



یادداشت
کارنامه

همسایه ها
فساد- بی اعتمادی

برداشت

fatf در نامه سرگشاده
ات��اق بازرگان��ی، صنای��ع و مع��ادن و 
كشاورزی ایران به مثابه بخش قابل اعتنا 
از سازمان   نهادهای خصوصی كارفرمایی 
ایران در مردادماه ۱39۷ كار خود را در 
حوزه ه��ای گوناگون ادامه داد. بررس��ی 
و تصوی��ب بودج��ه ۱39۷ و برگ��زاری 
كمیسیون های گوناگون اتاق، نشست های 
متعدد تش��کل ها و برگزاری نخس��تین 
همای��ش مل��ی تش��کل های اقتصادی، 
برگزاری برخی از نشس��ت های آموزشی 
در مردادماه به رونق فعالیت های بخش 
خصوصی كمك می كند. بخش خصوصی 
ایران اما در مردادماه امس��ال دو بیانیه و 
نامه سرگش��اده درباره دو موضوع بسیار 

ب��ا اهمیت اقتصاد ایران را منتش��ر كرد. 
ات��اق ایران در مردادماه با اعضای برخی 
از كمیسیون های مجلس مثل كمیسیون 
اجتماعی مجلس و كمیسیون امنیت ملی 
نشست مشترک داشت و مسائل گوناگون 

در این نشست ها بررسی شد.
اتاق ه��ای مش��ترک در مردادم��اه و 
همزمان با مس��ائل تحریم نشست هایی 
كردند. كمیسیون های تخصصی  برگزار 
اتاق نیز با درک مسائل مهم و روز اقتصاد 
كشور مهم ترین مسائل را در دستور كار 
قرار دادند. بررسی مساله مالیات، موضوع 
داشتن كرسی از طرف بخش خصوصی 
در ش��ورای رقابت، جذب سرمایه گذاری 

خارج��ی با پیش بینی مش��وق و اصالح 
قوانی��ن، ضرورت افزایش س��هم و نقش 
بخش خصوصی در ش��وراهای مشورتی، 
بحث درباره اثرات تصمیم های ناگهانی بر 
فعالیت بخش خصوصی، بررسی مسائل 
مرتبط با فساد اقتصادی از طرف بخش 
خصوص��ی، راه اندازی »نهضت فرآوری« 
با ه��دف حمایت از بنگاه های كوچك و 
متوسط، تاسیس مركز پایش موضوع های 
مرتب��ط با تحریم ها در كمیس��یون های 
مختلف بررس��ی شد. بررسی ضعف های 
سیاس��ت ارزی دولت در نشست هیأت 
رئیسه اتاق ایران با روسای كمیسیون ها 

از مسائل دیگر در این ماه بود.

نفت ایران
تعارض منافع

بورس کاال



نامه به مدیران ارشد
جناب آقای دكتر نهاوندیان

معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور
با سالم

احتراماً در ارتباط با بند )۵( تصویب نامه شماره 
63۷93/ت/۵۵633 ه� مورخ ۱39۷/۵/۱6 هیأت 
محترم وزیران كه مقرر داش��ته است: »سازمان 
حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان مکلف 
اس��ت برای كلیه كاالهایی كه تا زمان ابالغ این 
تصویب نام��ه، ارز آنها به ص��ورت بانکی و یا در 
سامانه نیما )گروه كاالیی اول و دوم( تامین شده 
و ترخیص آنه��ا صورت نپذیرفته )بجز كاالهای 
موض��وع بند )۱( ای��ن تصویب نامه( ضمن اخذ 
مابه التف��اوت »نرخ ارز زم��ان پرداخت« و »نرخ 
ارز در بازار در تاریخ ترخیص« و با رعایت سایر 
ضوابط نس��بت به صدرو مج��وز ترخیص اقدام 

نماید«، مراتب زیر را به استحضار می رساند:
۱- واحده��ای تولی��دی و نی��ز بخش تجاری 
ك��ه دارای قرارداد معتبر ب��ا واحدهای تولیدی 
می باشند، بر اس��اس سیاست مصوب و اعالمی 
دولت محترم مبنی ب��ر تخصیص ارز مورد نیاز 
بخش های تولی��دی و تجاری موصوف با قیمت 
4۲۰۰۰ ریال جهت واردات مواد اولیه، كاالهای 
واس��طه ای و ماش��ین آالت و تجهیزات خطوط 
تولی��د مبادرت ب��ه انعقاد ق��رارداد، انجام ثبت 
س��فارش، خری��د كاالهای مورد نظ��ر، حمل و 
واردات كاالها به كشور كرده اند. فعاالن اقتصادی 

موصوف محاس��بات اقتصادی و هزینه – فایده 
معاهدات خود را بر مبنای ارز 4۲۰۰ ریال انجام 
داده اند. مابه التفاوت »نرخ ارز زمان پرداخت« و 
»نرخ ارز در ب��ازار در تاریخ ترخیص«، عالوه بر 
اینکه برخالف نص صریح ماده )4( قانون مدنی 
می باشد كه می گوید قوانین و مقررات نمی توانند 
عطف بماسبق شوند، برخالف عرف و رویه های 
جاری در تجارت داخلی و بین المللی محس��وب 
می گ��ردد و در نتیجه ش��ئون و حیثیت تجاری 
فعاالن اقتصادی خوشنام و معتبر كشورمان را در 
سطوح ملی و بین المللی دچار خدشه خواهد كرد، 
زیرا با چند برابر شدن قیمت ارز و افزایش شدید 
حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض 
گمركی و سایر هزینه های مربوطه، عالوه بر این 
ك��ه واحدهای تولیدی از نظ��ر فقدان نقدینگی 
دچار مشکل خواهند شد، فرآیندهای تولیدی و 
تجاری واحدهای مزبور دچار اختالل گردیده و 
به اختالفات تجاری گسترده ای دامن خواهد زد.

۲- در خص��وص كاالهای كه قبل از تصویب و 
ابالغ مصوبه مورد بحث وارد و ترخیص شده اند، 
اش��عار م��ی دارد: اقالم مذك��ور عمدتا ب��ر پایه 
قرارداده��ای  تجاری منعقده فیمابین بازرگانان 
و تولیدكنن��دگان دراختی��ار واحدهای تولیدی 
قرار داده شده است و یا این كه توسط واحدهای 
تولی��دی راس��ا وارد گردی��ده و در ه��ر حال در 
واحده��ای تولیدی مورد اس��تفاده قرار گرفته و 

محصول تولیدی به بازارهای داخلی یا صادراتی 
عرضه ش��ده و به فروش رسیده است. در چنین 
شرایطی، عطف بماسبق كردن مقررات و وصول 
مابه التفاوت و نیز برخوردهای تعزیراتی احتمالی با 
قوانین و مقررات جاری و عرف در تجارت مغایرت 
دارد. ع��الوه بر این فعاالن اقتصادی یادش��ده به 
دلیل فشارهای س��نگین مالی پیش بینی نشده 
دچار كمبود نقدینگی شدید، ضرر و زیان فراوان 

و در نتیجه ورشکستگی خواهند شد.
ب��ر این اس��اس، اجرای بن��د )۵( تصویب نامه 
مذكور در شرایط فعلی كشور كه شاهد تشدید 
تحریم های خارجی و ب��ی ثباتی فضای اقتصاد 
داخلی هس��تیم، می تواند موجب افزایش تورم، 
تش��دید فض��ای بی اعتمادی به سیاس��ت های 
اقتصادی، تجاری و ارزی دولت و افزایش دامنه 
نابسامانی ها و آشفتگی های اقتصادی و اجتماعی 
كش��ور گردد و خس��ارات جبران ناپذیری را به 
واحده��ای تولیدی – صادرات��ی تحمیل نماید. 
فل��ذا، خواهش��مند اس��ت دس��تور فرمایید در 
خصوص اصالح بند موصوف مبنی بر مس��تثنی 
شدن كاالهای مواد اولیه تولیدی و نیز واحدهای 
تجاری دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی 

اقدام عاجل معمول گردد.
مزی��د تایی��دات جنابعال��ی را از خداوند قادر 

سبحان مسألت دارم.
غالمحسین شافعی

یادداشت
کارنامه

همسایه ها
فساد- بی اعتمادی

برداشت
نفت ایران

مرداد 1397
دوره جدید
شماره 115
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فلسفه دولتی ماده5
نهاد دولت در ایران از ۱3۰4 تا امروز چند 
ویژگی داش��ته و با تفاوت هایی در شدت و 
ق��درت آنه��ا را تا امروز حفظ كرده اس��ت. 
غیرحزبی بوده دولت های پرش��مار تاسیس 
ش��ده از ۱3۰4 تا امروز ویژگی ممتاز نهاد 
دولت در ایران است. این ویژگی موجب شده 
است كه رئیس دولت افرادی را از جناح های 
سیاس��ی گوناگون و بعضا متناقض تنها به 
این دلیل كه به آنها تا اندازه ای اعتماد دارد 
را به كابینه بیاورد. معلوم اس��ت كه چنین 
دولتی در عمل و در شرایط خاص سازگاری 
و هماهنگی ندارند. ویژگی دوم این است كه 
دولت های ایرانی هرگز حاضر نیستند صریح 
و روشن بگویند منافع كدام گروه اقتصادی یا 
سیاسی یا اجتماعی را نمایندگی می كنند. 
این ویژگی موجب شده است كه تصمیم های 
دولت ه��ا در ایران به ش��کل پاندولی در هر 
دوره و در هر مقطع بنا بر صالحدید رئیس 
دول��ت و فضای سیاس��ی حاك��م بر جامعه 
مناف��ع گروهی را به زیان گ��روه اجتماعی 
دیگر نمایندگی كن��د. این اتفاق غیرعادی 
نیست و در 9۰ سال پشت سر گذاشته بارها 
ش��اهد بوده ایم كه دولت ها در یك مقطع از 
كشاورزان در برابر بزرگ مالکان دفاع كرده 
است و در یك وضع خاص از بزرگ مالکان 
در برابر كشاورزان دفاع كرده است. روزگاری 

دولت به سمت كارگران گرایش پیدا كرده و 
روزگاری دست كه به ظاهر منافع كارفرمایان 

را در كانون توجه قرار داده است.

 فلسفه ماده 5
دولت دوم آقای حسن روحانی در شرایطی 
فعالی��ت خود را آغ��از كرد ك��ه در داخل با 
مخالفت ش��دید منتقدان سیاسی مواجه بود 
كه همه نیروی خود را برای تضعیف دولت به 
كار گرفتند و از س��وی دیگر با دولت عجیب 
دونالد تراپ آمریکایی رودررو ش��د. از طرف 
دیگ��ر برخی تح��والت در درون دولت اتفاق 
افتاد و انسجام نظری و اجرایی دولت یازدهم 
با آسیب جدی مواجه شد. در دولت دوازدهم 
متاسفانه دو معاون اقتصادی كه اقتصاددانان 
كابینه هس��تند نیز در برابر اراده اندیشه های 
حاكم بر سازمان برنامه و بودجه تا اندازه زیادی 
منفعل شده و تصمیم های دولت از فکر این دو 
اقتصاددان به ویژه مسعود نیلی كمتر استفاده 
ك��رد. در چنین فضایی بود كه دولت به دلیل 
فش��ار سیاست از داخل و تش��دید تهدیدها، 
تحدیده��ا و تحریم ها از خارج به مرور اختیار 
اقتصاد را در باالترین س��طح از دس��ت داد و 

دنباله رو تحوالت شد.

 آن فراخوان عجیب
در حال��ی كه حت��ی افراد ع��ادی ایران در 
زمس��تان ۱396 احس��اس می كردند قدرت 
دول��ت در عرضه ارز به بازار روندی كاهنده را 
تجرب��ه می كند، اما مردان دولت در نیمه اول 
فروردین ماه ۱39۷ نیز چنین احساسی را از 
خود بروز ندادند و انگار كه نمی دانس��تند چه 
فاجعه ای را رقم می زنند دست به بلوف زدند. 
بل��وف بزرگ این بود كه دولت توانایی عرضه 
ارز ب��ه هر میزان ب��ه متقاضیان ارز در قیمت 
ه��ر دالر برابر 4۲۰۰ تومان را دارد. این بلوف 
می خواست روند اشتهای ارزخوری در جامعه 
را كاه��ش ده��د غافل از آنک��ه آتش تمنای 
متقاضیان هوش��مند دالر ارزان را شعله ورتر 
كرد. ثبت س��فارش حدود ۲۰ میلیارد دالری 
در كمتر از 3۰ روز هش��داری بود به دولت تا 
دست كم بلوف خود را پس بگیرد اما این كار 

را انجام نداد.
در چنی��ن وضعی بود ك��ه میلیاردها دالر 
از مناب��ع كمی��اب ارزی ب��ه واردكنن��دگان 
اختص��اص یافت و همراه ب��ا آن در كنار بازار 
آزاد ارز، قیمت نس��بی انواع كاالها و خدمات 
خود را ب��ا دولت هماهنگ می كرد. دولت در 
وضع دش��واری قرار گرفت��ه بود. هدف دولت 
ك��ه مهار تورم كاالها بود از دس��ترس خارج 

ش��د و دولت در موقعیت نامناسبی به ویژه از 
طرف منتقدان قرار گرفت. تصویب نامه شماره 
63۷93/ت/۵۵633 ه� در ۱6 مرداد امس��ال 
جوابی به سیاستگذاری ناكارآمد دولت در 4 
ماه پیش از آن بود. دولت چه فلس��فه ای را از 

مصوبه یادشده دنبال می كرد:
الف- دوری از اتهام

دولت آقای حسن روحانی از همان تابستان 
۱39۲ ت��ا امروز از طرف منتقدان سیاس��ی 
متهم ش��ده اس��ت كه حمایت از بازرگانان و 
س��رمایه  داران را بیش از دولت های دیگر در 
كانون توجه قرار داده است. همصدایی برخی 
سایت های منتسب به چپ های ارتدكس نیز 
این اتهام را بازنش��ر داده و دولت را متهم به 
حمایت از رانت خواران سرمایه دار می كند. این 
در حالی اس��ت كه دولت هرگز در این مسیر 
استوار قرار نگرفته است. به نظر می رسد بند 
۵ تصویب نام��ه ۱6 مرداد ۱39۷ دولت برای 

دولی از این اتهام صادر شده است.

 بی اعتمادی به تجار
دولت دوازدهم نیز همانند همه دولت های 
قبلی نگاهی طلبکارانه به واردكنندگان دارد 
و هرگز دلش با آنها صاف نشده است. از نظر 
دول��ت بازرگان��ان نباید در ی��ك فضای آرام 
فعالیت كنند و سود مناسب ببرند و هر بنگاه 
نیز بتواند با نوآوری سود باالتر به دست آورد 
باید تحت فش��ار قرار گیرد. صدور بخشنامه 
۱۵ مرداد نش��ان می دهد بی اعتمادی دولت 
ب��ه بازرگانان ج��ای اعتماد را گرفته اس��ت. 
دولت س��عی می كند به تجار و واردكنندگان 
بگوید شما از اعتماد دولت به طور ناكارآمد و 
سودجویانه استفاده كردید و حاال باید هزینه 

آن را پرداخت كنید.

 دخل تازه
دولت با صدور بخش��نامه۱6 مرداد نش��ان 
داد از ه��ر موقعیتی برای افزایش درآمد خود 
اس��تفاده می كند و كاری ندارد كه پیامدهای 
تصمیم هایی كه با ای��ن هدف اتخاذ می كند 
كدام آسیب ها را به جامعه می سازد. بخشنامه 
63۷93/ت/۵۵633 ه��� كه حدود ۱۲۰ روز 
پس از صدور فرمان نخستین صادر شده است 
محل خوبی برای كسب درآمد دولت از مسیر 
افزایش هزینه های ترخیص كاالهای وارد شده 
بازرگانان است. دولت نشان می دهد حرف ها، 
وعده ه��ا و نمایش هایی كه ب��رای مهار تورم 
می زند و با صدای بلند از اینکه بخش خصوصی 
را حمایت می كند را نباید جدی گرفت. دولت 
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بيانيه اساسي
نهاده��اي مدني در ایران امروز به مرور نقش 
پررنگ ت��ري در طرح مباح��ث اصلي جامعه به 
ویژه در حوزه اقتصاد و متناسب با وظایف قانوني 
خود پیدا خواهند ك��رد. اتاق بازرگاني، صنایع 
و معادن و كش��اورزي ای��ران به مثابه یك نهاد 
قانوني و فراگیر از كارفرمایان ایراني و تشکل هاي 
مربوطه اكنون در نقطه عطف براي نشان دادن 
جوهر خود قرار دارد. هیات رئیس��ه امروز اتاق 
ای��ران با درک موقعیت خطیر اقتصاد ایران كه 
در تالطم سیاس��ت خارجي ایران گرفتار شده 
اس��ت در یك اقدام از پیش اندیشیده بیانیه اي 
اساسي درباره یکي از مهم ترین عوامل بازدارنده 
امروز و فرداي ایران صادر كرد. این بیانیه اساسي 
درباره ضرورت پیوستن ایران به گروه اقدام مالي 
براي پولش��ویي كه به اختصار FATF خوانده 

مي شود صادر كرد. 
 ب��ا توجه به اینکه در ح��ال حاضر نزدیك به
۱8۰ كش��ور جهان ب��ا گرایش هاي سیاس��ي 
گوناگون این بیانیه را امضا كرده اند و كشورهایي 
مثل عربستان درصدد هستند تا مکان باالتري 
در سازمان این نهاد به دست آورند و در صورت 
كامیابي راه ورود ایران را سخت تر خواهند كرد، 

این بیانیه اهمیت فوق العاده اي دارد. 
متن كامل بیانیه به شرح زیر است: 

پولش��ویي به علت تس��هیل، تشویق، تقویت 
و كمك به اس��تمرار فعالیت ه��اي غیرقانوني، 
پدیده اي مذموم اس��ت. پولش��ویي سبب آلوده 
ش��دن و بي ثباتي بازارهاي مالي و بي اعتباري 
كشورها در عرصه بین المللي مي شود. همچنین 
ب��ه دلیل تاثیر منفي كه بر رقابت آزاد، ثبات و 
س��المت نظام مالي دارد، ب��ه نظم اجتماعي و 
اقتصادي كشورها آسیب مي رساند. از آنجایي كه 
اثرات منفي پولشویي مي تواند از طریق بازارهاي 
مالي كشورها وارد شبکه مالي بین المللي شود، 
احس��اس نیاز به قوانین بین الملل��ي مبارزه با 
پولشویي، به سرعت در عرصه جهان فراگیر شد. 
 FATF در حال حاض��ر 4۰ توصیه از طرف
صادر شده است كه عملکرد كشورهاي مختلف 
را براس��اس میزان به كارگی��ري این توصیه ها 
مورد ارزیابي ق��رار مي دهد. گرچه توصیه هاي 
4۰گان��ه FATF از منظر حق��وق بین المللي 
نمي تواند براي كشورها الزام قانوني ایجاد كند، 
ام��ا این توصیه ها جزء حقوق نرم دس��ته بندي 
شده و بنابراین ضمانت اجراي قوي دارند. عدم 
پیروي از توصیه هاي این گروه كاري اقدام مالي 
و در نتیجه آن برخورد FATF با كش��وري كه 
هم��کاري نمي كند، مي تواند آن كش��ور را در 

انزواي مالي قرار دهد. 
ایران نخستین بار در سال ۲۰۰9 میالدي در 
 FATF فهرس��ت كش��ورهایي قرار گرفت كه

نس��بت به آنها ابراز نگراني كرد. پس  از آن طي 
س��ال هاي ۱6-۲۰۱3 ای��ران به عنوان كش��ور 
داراي خطر راهبردي معرفي ش��د و از آن زمان 
تاكنون وضعیت ایران از منظر FATF در حالت 

تعلیق است. 
ب��ا علم به ای��ن موضوع كه ق��رار نگرفتن در 
فهرس��ت كش��ورهاي مورد قبول FATF یك 
مشکل انکارناپذیر است و به كاهش قابل توجه 
م��راودات مالي ب��ا ایران منجر مي ش��ود، اتاق 
بازرگاني، صنایع، معادن و كشاورزي ایران، اهم 
نظرات بخش خصوصي را در ارتباط با پیوستن 
به گروه كاري اقدام مالي براي پولشویي به شرح 

زیر اعالم  مي دارد:  
1- ضرورت الحاق

پایبن��دي به اص��ول گ��روه كاري اقدام مالي 
FATF و پذیرفته ش��دن در آن، این تضمین 
را به سایر كشورها مي دهد كه مراودات مالي با 
ایران، پرخطر نیس��ت. در صورت عدم پایبندي 
ایران به رعایت توصیه هاي 4۰گانه،  انزواي مالي 
كشور قطعي خواهد بود. از آنجا كه تحریم علیه 
ایران، تبادالت مالي بین المللي را براي كشورمان 
به ش��دت متاثر مي س��ازد، ایجاد آمادگي براي 
پذیرفته ش��دن به این گ��روه كاري مي تواند تا 
حدودي محدودیت هاي پیش رو را تعدیل كند. 
در این رابطه باید اكیداً از تاثیر عوامل سیاسي 

براین تصمیم اقتصادي پرهیز شود. 
2- عواقب عدم الحاق

 ب��راي كش��ورهایي ك��ه در ثب��ات اقتصادي 
و سیاس��ي به س��ر مي برند، ع��دم همکاري با

FATF، نتیجه اي جز انزواي كش��ور موردنظر 
نخواهد داش��ت. در ارتب��اط با ایران این تبعات 
دوچن��دان خواهد بود؛ چراكه اقتصاد ایران، در 
شرایط عادي قرار ندارد؛ بي ثباتي هاي كم سابقه 

اقتصادي و بازگش��ت تحریم ه��ا علیه ایران در 
كنار انزواي مالي ناشي از عدم همکاري با گروه 
كاري اقدام مالي، ش��وک جدیدي را به كشور 
وارد مي سازد كه بنیه اقتصادي تاب تحمل آن 

را نخواهد داشت. 
3- نیاز بررسي کارشناسي

 ب��ه عل��ت اهمی��ت موض��وع و همچنی��ن 
حساس��یت هاي پیش آم��ده در اذهان عمومي 
در ارتب��اط ب��ا پیوس��تن به  FATF، بس��یار 
ضروري مي نماید كه تمامي جزئیات آن توسط 
متخصصان و نخبگان این حوزه مورد بررس��ي 
قرار گرفته و به اطالع عموم برس��د. از آنجایي 
كه فرآیند كارشناس��ي، نیازمند دسترس��ي به 
مستندات مربوط به برنامه اجرایي مختص ایران 
)كه توس��ط FATF تدوین شده است( است، 
الزم است این مستندات منتشر گردند. شفافیت 
در ای��ن ارتباط مي تواند مانع از برداش��ت های 
ضد و نقیض ش��ود. ضمن آنکه آگاهي عموم از 
واقعی��تFATF، مي تواند منجر به همراهي و 
همدلي مردم با دولت در تمام مراحل بعدي تا 

به سرانجام رسیدن آن گردد. 
در خاتم��ه ات��اق بازرگاني، صنای��ع، معادن 
و كش��اورزي ای��ران، به عن��وان پارلمان بخش 
خصوصي كش��ور، ضمن خش��نودي از مصوبه 
اخی��ر مجل��س محترم ش��وراي اس��المي در 
پذیرش بخش��ي از مقررات مبارزه با پولشویي، 
امیدواراس��ت هرچه زودتر نسبت به بررسي و 
تصویب سایر بندهاي باقیمانده FATF اقدام 

مقتضي معمول دارند. 
ات��اق ایران اعالم مي دارد كه در این امر آماده 

هرگونه همکاري خواهد بود. 
 مرداد ۱39۷ - اتاق بازرگاني، صنایع، 
معادن و كشاورزي ایران
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خ��روج ایاالت متحده از برج��ام و متعاقب آن 
بازگشت اولین مرحله تحریم هاي ثانویه آمریکا در 
اواس��ط مرداد ماه با پیوند خوردن به چالش هاي 
داخلي س��بب شد تا این رش��ته عوامل، ایران را 
تحت فشار فزاینده اي از لحاظ بین المللي قرار دهد. 
روي كار آمدن دولت پست نو محافظه كار ترامپ در 
كاخ سفید كه راهبرد فشار حداكثري بر ایران در 

چارچوب تحریم را یکي از گزینه هاي اصلي تغییر 
رفتار تهران تلقي مي كند سبب شده تا همزماني 
تحریم هاي ثانویه هر چند این بار با مخالفت جامعه 
جهاني مواجه شود، اما راهکارهاي كاستن از این 
فشار فزاینده را نیز به موازات عوامل گوناگون دخیل 
در متغیرها با دشواري مواجه سازد.همان طور كه از 
گفته مقامات ایراني پیداست، تالش هاي اتحادیه 
اروپ��ا مبني بر بروزرس��اني قوانین مسدودس��از، 
تضمین خرید نفت، حمایت از شركت هاي كوچك 
و متوس��ط براي همکاري با ایران و ارائه بس��ته 
اقتصادي همچنان یك گام مثبت سیاسي تلقي 
مي شود اما از لحاظ راهکار عملیاتي براي خنثي 
كردن فشارهاي یکجانبه آمریکا، همچنان مطلوب 

تلقي نمي شود. در این میان به گفته كارشناسان، 
همسایگان مي توانند پنجره تنفس ایران در دوران 
سخت تحریم ها باشند. همسایگاني كه هر چند از 
شرایط انزوا و تحریم هاي ایران به واسطه روانه شدن 
ظرفیت هاي كشور به سمت آنها منافع سرشاري 
نصیبشان مي شود، اما با توجه به پیوند و اشتراكات 
ف��راوان در زمینه هاي مختلف قادر به قطع كامل 
مناسبات سیاسي و اقتصادي با ایران نیستند. در 
همین رابطه در پرونده پیش رو تالش ش��ده تا با 
بررسي همسایگان ایران و تمركز بر نقاط اشتراک و 
افتراق هر یك از آنها با تهران، دورنمایي از مناسبات 
دوجانبه را در دوران بازگش��ت تحریم هاي ثانویه 

آمریکا ارائه دهیم.

همسایگان؛ پنجره تنفس ایران در دوران تحریم

محمدرضا ستاري 
عضو هیأت تحریریه 
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 همان طور که مستحضرید اظهارنظر 
آقاي حی�در العبادي در م�ورد ایران 
واکنش هاي زیادي را به همراه داشت 
و حتي س�فر وي به تهران را به تاخیر 
انداخت ش�ما ای�ن موض�ع را چطور 

ارزیابي مي کنید؟
عراق یك موقعیت ویژه و خاص دارد و دو 
كشور ایران و ایاالت متحده كه به ترتیب 
دو قدرت منطقه اي و فرامنطقه اي هستند 

داراي بیشترین حضور و نفوذ و تاثیرگذاري 
در ع��راق بعد از صدام بودند. این وضعیت 
تا به امروز ادامه پیدا كرده است و به نظر 
مي رسد به مرور زمان و از سال ۲۰۱۱ كه 
بخش عمده اي از نیروهاي نظامي آمریکا 
خاک عراق را ترک كرده اند، ایران در عراق 
دست باالتري داشته و باب روابط بسیاري 
در این حدفاصل بین عراق و ایران باز شده 
اس��ت. ظهور داعش و رفراندوم استقالل 

پاکستان، گاز و برنج
آیا پاكستان با توجه به تحول اخیر در باالترین 
سطح سیاسی كه با انتخاب نخست وزیر جدید 
برایش پدیدار شده اس��ت، در روزهای سخت 
می تواند ب��ه كمك ایران بیاید؟ پاكس��تان در 
بلندمدت و در مناسبات راهبردی ایران احتماال 
باید در كانون توجه برنامه ریزان قرار گیرد، اما 
در كوتاه مدت شاید برخی مبادالت حتی ارزی 
از این كشور با توجه به موقعیت جغرافیایی در 
كشور ممکن باشد. اگر ایران بتواند گاز خود را 
جانش��ین گاز قطر كند و در مقابل از پاكستان 
برخی كاالها مثل برنج را وارد كند، در موقعیت 

تحریم مفید خواهد بود.
گاز طبیع��ی، نفت و انرژی برق آبی به ترتیب 
ب��ا 39، ۲۵/۲ و 8/3 میلی��ون تن نفت معادل 
به ترتیب س��هم 48، 3۱ و ۱۰ درصدی از كل 
مصرف انرژی این كش��ور را به خود اختصاص 
داده ان��د. ب��ا توجه به روند كاهش��ی تولید گاز 
طبیعی و نفت فرآوری شده در پاكستان، روند 
واردات این محصوالت در این كشور به صورت 

قابل توجهی در حال افزایش است.
فرآورده هاي نفتي همواره بیش��ترین سهم از 
اقالم وارداتي پاكس��تان را ب��ه خود اختصاص 
داده اس��ت. در س��ال ۲۰۱6، حج��م واردات 
فرآورده هاي نفتي، نفت خام، فرآورده هاي گازي 
و برق، با ارزش 9/6۵ میلیارد دالر برآورد شده 
كه بیش��ترین میزان واردات این محصوالت در 
مجم��وع، از امارات متحده عربی انجام ش��ده 
است. ارزش واردات فرآورده هاي نفتي از ایران 
در ح��دود ۱۷ میلیون دالر )۰/4  درصد از كل 
واردات( بوده است. در همین سال، سهم غالب 
صادرات گاز به پاكس��تان )6۱ درصد از كل( از 
طری��ق قطر و به صورت ال ان جي بوده اس��ت. 
كشورهاي س��نگاپور و ایران با سهم به ترتیب 
۱8، ۱6/4 و 4 درصدی از واردات گاز پاكستان 
در رتبه هاي دوم، س��وم و چهارم قرار دارند. با 
عنایت به بررس��ي هاي صورت گرفته، مي توان 
گفت، پاكستان به عنوان بازاري با حجم تقاضاي 
زی��اد، مي تواند فرصتي براي فروش محصوالت 
نفتي و غیرنفتي ایران به شمار آید كه استفاده 
از ای��ن فرصت مي تواند نقش مؤثري در تأمین 

امنیت و منافع ملي داشته باشد.

راهکارهاي پیشنهادي
در راستاي گس��ترش روابط اقتصادي ایران 

با پاكستان، توجه به موارد زیر ضروري است:
 رفع موانع مربوط به گشایش اعتبار اسنادي 

و تقویت شبکه بانکي بین دو كشور 
 افزایش صادرات حامل هاي انرژي با استفاده 
از ابزار دیپلماسي فعال انرژي با تأكید بر دستور 

كار قرار دادن پیوستن به خط لوله تاپي 
 ارتقاي امنیت اقتصادي كش��ور با توس��عه 
بازارهاي م��رزي و از طریق همکاري و ارتباط 

بین بنادر چابهار و گوادر 
 بهره گی��ري از مؤلفه هاي فرهنگي و تاریخي 
مشترک دو كشور در راستاي توسعه روابط اقتصادي

 تقوی��ت امنیت مرزه��ا و تبدی��ل آنها به 
مرزهاي فعال اقتصادي

با توجه به شرايط فعلي به نظر مي رسد براي عراق حالت ايده آل 
ايجاد نوعي تعادل بين تهران و واشنگتن است

پس از خروج آمریکا از توافق هس�ته اي و بازگش�ت تحریم هاي این کشور علیه 
ایران، یکي از مهم ترین مس�ائل همراهي یا عدم همراهي س�ایر کش�ورها با این 
تحریم ها اس�ت. در این میان و در حالي که گفته مي ش�ود کش�ورهاي اروپایي و 
نیز برخي از همسایگان ایران با این تحریم ها همگام نخواهند شد، حیدر العبادي 
نخس�ت وزیر عراق نیمه هاي مرداد ماه اعالم کرد به واس�طه منافع مردم کشورش 
ناچار به همراهي با تحریم هاي آمریکا است. هر چند این مسأله پس از واکنش هاي 
زیاد در ایران و عراق به میزان زیادي تعدیل شد و العبادي عنوان کرد که تنها در 
بخش مراودات دالري با واشنگتن هم راستا خواهد شد، اما برخي از ناظران در این 
خصوص نظرات مختلفي را بیان داشتند. در گفت وگوي پیش رو دکتر اردشیر پشنگ 
پژوهشگر ارشد مطالعات خاورمیانه تشریح مي کند که این گفته حیدر العبادي در 
خص�وص ایران تا چه میزان توان تحقق یافتن را داش�ته و آیا در دوران تحریم ها 
ایران مي تواند از این کشور مسیري براي کاستن از بار فشارهاي واشنگتن پیدا کند؟

 پژوهشگر ارشد مسائل خاورميانه
در گفت وگو با اتاق بازرگاني ايران مطرح كرد: 

 بغداد و فرصت پرچالشي 
به نام تحریم ایران!
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اقلیم كردس��تان نیز باعث نزدیکي بیش از 
پیش تهران در چارچوب تامین امنیت ملي 
و حراس��ت از تمامیت ارض��ي عراق به این 
كشور بود. اما همه اینها به این معنا نیست 
كه ایاالت متحده در عراق دس��ت پایین را 
داراست. همان طور كه شاهد هستیم چه از 
نظر ساختاري و چه از نظر معاهدات، حقوق 
نظامي و سیاس��ي بین واشنگتن و بغداد از 
۲۰۰3 تا به ام��روز توافق هاي زیادي امضا 
ش��ده اس��ت. آمریکا در حوزه هاي مختلف 
حض��ور دارد و حتي در مس��أله درگیري با 
داع��ش و مب��ارزه با داعش بای��د گفت كه 
نقش ائتالف بین المللي ضدداعش و حمالت 
هوایي و مستمر آنان انکارناپذیر بود. به باور 
من اگر ائتالف بین المللي به رهبري آمریکا 
وجود نداش��ت مبارزه ب��ا داعش تا چندین 
س��ال دیگر در منطقه ادامه داشت و امکان 
اینک��ه داعش در زمان كمتري از بین برود 
وجود نداشت. به این دلیل بر این نکته تاكید 
دارم كه برخي از كارشناسان و بیشتر مردم، 
ح��ذف داعش را به تمامي ناش��ي از بركت 
حضور ای��ران نمي دانند و نی��ز انگیزه هاي 
ایران را پیش از آنکه در دفاع از مردم عراق 
ارزیابي كنند در دفاع از حرم هاي امامان و 
پیش��وایان شیعه و نیز جلوگیري از سرایت 
درگیري با داعش ب��ه داخل مرزهاي خود 
ایران بوده است، امري كه چه در نامگذاري 
نیروهاي ایراني بنام »مدافعین حرم« و چه 
در بیان آش��کار مواض��ع مقامات ایراني كه 
اگر در س��وریه و عراق نجنگیم ناچاریم در 
خوزستان و كرمانشاه و... با داعش بجنگیم، 

بارها خود را نشان داده است.
همچنین حضور آمریکایي ها در عراق باعث 
ش��ده است كه در ایجاد س��اختار جدید و 
تدوین قانون اساسي و برخي از مواد قانون 
و همچنین حمایت از اش��خاص خاص در 

داخل عراق تاثیرگذار باشد.
 از س��وي دیگر ایران نیز به عراق بس��یار 
نزدی��ك ب��ود و ب��ه همین دلیل بس��یاري 
عقیده دارند كه مس��ائل عراق مي تواند در 
تهران برنامه ریزي ش��ود و اهمیت بس��یار 
باالیي براي ایران قائل هس��تند. با توجه به 
وابستگي ساختار نظام سیاسي جدید عراق 
و وابستگي ساختار صنعتي و اقتصادي عراق 
به بازس��ازي و بازگشت و شناخته شدن در 
جامعه بین المللي به نظر مي رسد براي عراق 
حالت ایده آل ایجاد نوعي تعادل بین تهران 

و واشنگتن است. 
ام��ا وقتي عراق در موقعیتي تحت فش��ار 
ق��رار بگیرد پیداس��ت كه ای��االت متحده 
را در اولوی��ت خود ق��رار خواهد داد. چون 

وابس��تگي هاي چندگانه و پیچیده تري به 
آمری��کا دارد و همچنین عراقي ها به دالیل 
چندي خواهان آن هستند تا اگر وابستگي و 
تاثیرپذیري در دوره گذار دارند، آن وابستگي 
نه به كش��ورهاي منطقه اي بلکه به قدرتي 
فرامنطقه اي باشد چون عراقي ها در نهایت به 
سمت رقابت با قدرت هاي منطقه اي از جمله 
جمهوري اسالمي ایران حركت خواهند كرد 
و لذا از این رو مي توان موضع آقاي العبادي را 
تحلیل كرد. این تصمیم قابل پیش بیني بود.

همچنی��ن باید گفت برخ��ي از مقامات و 
مسئوالن ایراني در فواصلي خاص سخناني 
نامناسب داش��ته اند و در نتیجه این شائبه 
مطرح ش��د كه ایران در گس��تره سیاسي 
عراق و تعیین سرنوشت حتي دولت و پیروز 
انتخاب��ات در عراق حضور پررنگي دارد. در 
برهه انتخابات چنین سخناني از زبان كسي 
مثل دكتر والیتي مطرح شد و این صحبت 
در داخ��ل عراق و در قبال یکي از ائتالف ها 
بیان ش��د و شرایط سختي را ایجاد كرد. از 
همین رو عراقي ها مي كوشند تا در مراحل 
مختل��ف از اینک��ه تبدیل ب��ه زمین بازي 
بازیگ��ران منطقه اي و فرامنطقه اي ش��وند 
رها ش��وند و خود را مس��تقل نشان داده و 
احی��ا كنند براي این منظ��ور آنها در وهله 
اول كاس��تن از قدرت نفوذ همس��ایگان را 
دنبال مي كنن��د و در وهله دوم قدرت هاي 
فرامنطق��ه اي را. به همی��ن دلیل عراق اگر 
در تنگن��ا قرار بگیرد خ��ود را به آمریکا كه 
ق��درت بزرگ فرا منطقه اي اس��ت نزدیکتر 
خواه��د كرد. از س��وي دیگ��ر حتي تالش 
خواهد كرد از شرایط سخت ایران به عنوان 
فرصتي اس��تفاده كنند و در بعد منطقه اي 
بعد از سه دهه غیبت از خود حركتي نشان 
 بدهن��د. به همین دلیل اس��ت كه هرچند 
آقاي العبادي كوش��ید عدم همدلي خود با 
تحریم ها را اعالم كند ولي از سوي دیگر به 

حمایت خود از تحریم ها اشاره كرد.
 البت�ه حی�در العبادي بع�داً اعالم 
ک�رد ک�ه م�راودات دالري ب�ا تهران 
نخواهند داشت و این به معني حمایت 
از تحریم ها نیست. عده اي عقیده دارند 
این ژستي سیاسي و داخلي است. آیا 

این بیانات مبهم نیست؟
به نظر من مقامات عراقي در تالش است تا 
باعث رنجش بیشتر ایراني ها نشود. عراق به 
دنبال خالص كردن خود از فشار منطقه اي 
است و از سویي پیوندهاي عمیقي با ایران 
دارد. این اظهارنظرها ب��راي فرار از میدان 
نقد ایرانیان است. بخشي به تحوالت داخلي 
عراق و تغییر دولت مربوط است. در تعیین 

جای کار بیشتر در قفقاز جنوبی
ش��وربختانه باید اعت��راف كرد ای��ران به دالیل 
گوناگون نتوانست از تکه تکه شدن اتحاد جماهیر 
سوسیالیستی ش��وروی برای توسعه صادرات خود 
اس��تفاده كند. آیا در این روزهای س��خت تحریم 
می توان روی كش��ورهای آس��یای مركزی و قفقاز 
جنوبی حساب باز كرد؟ اگر فقط می شد جهانگردهای 
این كش��ورها را به ایران آورد مقادیر قابل توجهی 
ارزهای معتبر خارجی بدون دردسر به ایران می آمد.
براساس آمار و اطالعات بین المللي، ارزش صادرات 
تركیه به كش��ورهاي منطقه آسیاي مركزي و قفقاز 
جنوبي طي سال هاي ۲۰۱6 بیش از ۷ برابر شده و از 
حدود ۷3۰ میلیون دالر در سال ۲۰۰۲ به ۵ میلیارد 
دالر در سال ۲۰۱6 افزایش یافته است. این در حالي 
بوده كه ارزش صادرات ایران به تمام كشورهاي منطقه 
)آسیاي مركزي و قفقار جنوبي( در سال ۲۰۱۵ از یك 
میلیارد دالر تجاوز نکرده است. در حالي كه سهم تركیه 
در بازار وارداتي كشورهاي منطقه از 33 درصد تا ۲/4 
درصد در نوس��ان بوده، س��هم ایران بین ۵ درصد تا 
۰/۰6درصد بوده است. به رغم آنکه ایران در مقایسه 
با تركیه از موقعیت جغرافیایي مناسب تري براي ارتباط 
با منطقه آسیاي مركزي و قفقاز جنوبي برخوردار است، 
اما نتوانسته مانند تركیه از قدرت نفوذ اقتصادي چندان 
باالیي در این منطقه برخوردار باشد.در سال ۲۰۱6، در 
بین كشورهاي منطقه آسیاي مركزي و قفقاز جنوبي، 
گرجس��تان، آذربایجان و قزاقستان به ترتیب با 8/۷ 
درصد و  ۲/3 درصد و یك درصد باالترین سهم را از كل 
گردشگران وارد شده به تركیه داشته اند. در مقابل، از 
بین كشورهاي منطقه، بیشترین ورود گردشگر خارجي 
به ایران از آذربایجان بوده و س��هم دیگر كش��ورهاي 
منطقه از ورود گردشگر خارجي به ایران تقریباً نزدیك 
به صفر و بسیار ناچیز بوده است.تاكنون ایران در حوزه 
ترانزیت انرژي موفقیت هاي اندكي در مقایسه با تركیه 
كس��ب كرده است. این موضوع مي تواند نتیجه عدم 
برنامه ریزي صحیح، منسجم و نبود راهکار بلندمدت 
در روابط با كشورهاي منطقه آسیاي مركزي و قفقاز 
جنوبي از سوي دستگاه دیپلماسي كشور و همچنین 
فقدان هماهنگي بین نهادهاي فعال در روابط خارجي 

كشورمان باشد.

راهکارهاي پیشنهادي
توصیه مي شود ایران در دیپلماسي خارجي خود 
در منطقه، در زمینه هاي زیر تحركات بیش��تري از 

خود نشان دهد:
 بهره مندي از فرصت هاي اقتصادي مشترک با 

تركیه در كشورهاي آسیاي مركزي
 به كارگیري استراتژي مستقل و مشخص در دو 

منطقه قفقازجنوبي و آسیاي مركزي
 استفاده از ظرفیت هاي كشور در مناطق مرزي 

با كشورهاي منطقه قفقاز جنوبي
 گس��ترش مش��اركت در پروژه ه��اي خطوط 

انتقال انرژي
 برنامه ری��زي صحیح براي جذب گردش��گران 

كشورهاي منطقه
 توس��عه صادرات خدمات فني و مهندسي به 

كشورهاي منطقه
 تقوی��ت س��رمایه گذاري خارجي كش��ور در 
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دولت جدید ع��راق بازیگران منطقه اي و 
فرامنطق��ه اي فعالیت زیادي دارند. برخي 
از صحبت ها تحتیلشعاع این شرایط است 
و برخي از این بازیگران مي كوش��ند اعالم 
موضع كنند. بس��یاري از منتقدان عراقي 
این صحبت ها اگر در مسند نخست وزیري 
بودند سخناني شبیه همین اظهارات مطرح 

مي كردند. 
اگ��ر آقاي العب��ادي نخس��ت وزیر نبود 
سخنان منتقدان كالمش را تکرار مي كرد. 
بس��یاري از این صحبت ها جدا از اینکه به 
دنبال دلجویي و حفظ مراودات در سطحي 
طبیعي است نوعي شوآف رقابت داخلي در 
عراق به حس��اب مي آید. به باور من عراق 
بطور كامل از ایران كنده نخواهد شد، اما 
روابط تهران و بغداد مثل س��ال هاي اخیر 

نخواهد بود.
 همچنین از نظر رفتار تاریخي عراقي ها 
 ی��ك ذهنی��ت تاریخ��ي ماجراجویان��ه و 
جاه طلبان��ه منطقه اي داش��تند و اگرچه 
نظ��ام بعث��ي كن��ار رفته اس��ت ولي این 
به معن��ي اتمام جاه طلبي س��ایر مقامات 
عراقي نیس��ت. ب��ه نظر من بای��د با نگاه 
واقع بینانه تري به عراق بنگریم و رفتار عراق 
را در چارچوب وضعیت امروز این كشور و 
مسائلي كه دولتمردان آن دنبال مي كنند 
ببینی��م. عراق اس��تقاللي داخلي و روابط 
محترمانه منطقه اي و همچنین استفاده از 
فرصت هاي بین المللي را دنبال مي كند و 
صحبت هاي آقاي العبادي نظر یك شخص 
و یك فرد نیست. چندي پیش در انتخابات 
عراق ش��اهد صحبت هاي تند و تیز تري از 
جانب ش��خصي مثل مقتدي صدر بودیم. 
این نشان مي دهد كه در بدنه داخلي عراق 
نگاه متفاوتي به ایران در حال شکل گیري 
اس��ت و این ناش��ي از حضور بیش از حد 
ایدئولوژیک��ي ایران و عدم توجه به بخش 
سرمایه گذاري در عراق است. در حالي كه 
باید پیوند هاي تنگاتنگي در حوزه اقتصادي 
با عراق ایجاد مي شد. همه این موارد دست 
به دست هم داده و باعث شده است شرایط 

به شکل امروز باشد.
بعد از اعالم موضع آقاي العبادي، 
اقلیم  بارزاني نخس�ت وزیر  نچیروان 
کردس�تان ع�راق نیز اع�الم کرد که 
مجب�ور به تبعی�ت از مواض�ع بغداد 
است. این وضعیت با توجه به مراودات 
اقتصادي باالي ایران و کردستان عراق 

به چه صورتي خواهد بود؟
صحبت نچی��روان بارزان��ي چند نکته 
را در دل خ��ود دارد. از نظ��ر قانوني این 

اشاره درس��ت است زیرا اقلیم كردستان 
زیرمجموعه دولت عراق به شمار مي رود 
و طبعا بایستي از سیاست هاي كلي بغداد 
پیروي كند و نخست وزیر اقلیم كردستان 
نمي تواند نظري متفاوت داش��ته باش��د. 
رفت��ار متفاوتي ك��ه در روابط بین اربیل 
و تهران دیده مي ش��ود به رفراندوم سال 
گذش��ته برمي گ��ردد و تحریم مرزي كه 
از س��وي ایران نسبت به اقلیم كردستان 
اعم��ال ش��د. تحریمي كه حت��ي تركیه 
از آن تبعی��ت عملي نک��رد. این احتمال 
وج��ود دارد كه اقلیم كردس��تان ش��اید 
این ب��ار بخواهد مس��یري متفاوت پیش 
بگیرد و از رفتار دولت جمهوري اسالمي 
ای��ران در زمان رفران��دوم انتقام بگیرد. 
ش��اهد بودیم كه ایران مرزها را بس��ت و 
روابط اقتصادي خود را به حداقل رساند 
و قطع كرد و در مسأله كركوک حمایتي 
جدي و عملگرایانه از دولت عراق داشت 
و این مسأله ضربات شدیدي به ذهنیت 
كردها در قبال ایراني ها زد. طي روزهاي 
اخیر شاهد این دید در رسانه هاي اقلیم 
كردس��تان و شبکه هاي مجازي هستیم. 
آنها ایران را یکي از موانع اصلي منطقه اي 
در مس��أله اس��تقالل اقلیم كردس��تان 
مي دانن��د و با توجه به تحری��م ایران از 
س��وي آمریکا و ش��رایط جدید كش��ور 
این بار فرصت خ��ود مي دانند تا رفتاري 
متقاب��ل در پی��ش بگیرند ام��ا این فقط 
یك روي س��که است كه به نظر مي رسد 
چن��دان عملیاتي نخواهد ش��د. اما روي 
دیگر سکه حاكي از آن است كه مقامات 
اقلیم كردستان چه حزب دموكرات و چه 
حزب اتحاد میهني كه به عنوان دومین 
 گ��روه، ارتباطات نزدیکي ب��ا ایران دارند 
حتي االم��کان ب��ه ای��ن س��مت حركت 
نمي كنن��د و از این فرصت براي كس��ب 
درآمد بیش��تر و نیز گس��ترش و احیاي 
روابطشان با ایران استفاده خواهند كرد. در 
عمل با تشدید تحریم ها اقلیم كردستان و 
مناطق مرزي مجاور به تنفس گاهي براي 
استان هاي مجاور تبدیل خواهد شد، مگر 
اینکه اقلیم كردستان تحت فشار شدید 
آمریکا قرار بگیرد و این فش��ار ها به نظر 
من در س��طحي نخواهد بود كه به قطع 
ارتب��اط كام��ل منجر ش��ود و همچنان 
بخش قابل توجهي از مراودات ادامه پیدا 
خواهد كرد در نتیجه برداش��ت بنده این 
است كه امکان همکاري كردها در زمان 
تحریم ایران حتي ممکن است بیشتر از 

همکاري بغداد با ایران باشد.

کشوری پیشگام با ظرفیت باال
قزاقس��تان پ��س از جدای��ی از ش��وروی 
س��ابق تحت ش��رایط موج��ود كارآمدترین 
و س��ازگارترین نظام اقتص��ادی را در میان 
كشورهای جداشده از شوروی داشته و دارد. 
این كش��ور ظرفیت های خوبی برای توسعه 
مناس��بات با ایران به ویژه در شرایط موجود 
 دارد. قزاقس��تان در س��ال ۲۰۱۷ در بی��ن

۱۰۵ كشور جهان، در ارتباط با شاخص هاي 
 ریس��ك و مزای��اي زیرس��اخت ها، در رتبه
36 و در بین كشورهاي واقع در منطقه اروپاي 
ش��رقي و مركزي هم در رتبه ۵ قرار گرفته 
است. با توجه به اولویت توسعه زیرساخت ها 
در برنامه ه��اي اقتصادي قزاقس��تان، ایران 
مي تواند در حوزه هاي مختلف مهندس��ي و 
فني با این كشور همکاري داشته باشد. البته، 
الزمه گسترش روابط با این كشور برداشتن 
موانع مرتبط با مس��ائل قانوني، بوروكراسي، 

سیستم هاي مخابراتي و حمل ونقل است.
از  حداكث��ري  اس��تفاده  راس��تاي  در 
ظرفیت هاي همکاري با قزاقستان، توجه به 

موارد زیر ضروري است:
- حمای�ت دولت از بخ�ش مربوط به 
حوزه ه�اي فني و مهندس�ي: با توجه به 
اینکه قزاقستان، به ویژه در ارتباط با نوسازي 
زیرساخت هاي كشور و بهره برداري از منابع 
انرژي به تکنیس��ین هاي فني و مهندس��ي 
نیازمند است، ایران مي تواند با انجام مذاكرات 
دیپلماتیك، زمینه را براي حضور گروه هاي 
مهندسي و فني ایران در این كشور فراهم كند 
و از ظرفیت هاي خالي توسعه این كشور در 

راستاي منافع ملي خود بهره ببرد.
- برگ�زاري نمایش�گاه هاي تخصصي 
ب�راي کااله�اي ایراني در قزاقس�تان: 
پیشنهاد مي شود، در بخش هاي كشاورزي و 
مواد غذایي، شیمیایي، پتروشیمي، سلولزي، 
صنعت و نس��اجي، نمایشگاه هاي تخصصي 
براي كاالهاي ایراني در قزاقستان برگزار شود. 
این مس��أله، زمینه را براي شناخت كاالهاي 
ایران��ي و بازاریابي براي آنها فراهم مي كند و 
زمینه را براي گس��ترش ص��ادرات كاالهاي 

ایراني به این كشور مهیا مي سازد.
- مدیریت ریسك هاي سرمایه گذاري: 
با توجه به اینکه ش��ركت ها در قزاقس��تان با 
موانعي مانند زیرساخت هاي نامناسب، قدرت 
خرید پایین و نظ��ام حقوقي ضعیف روبه رو 
مي ش��وند و در سال هاي اول امکان دارد این 
موضوع مانع بازدهي زیاد س��رمایه گذاري ها 
شود، اما در بلندمدت، سرمایه گذاري، به ویژه 
در زیرساخت هاي این كشور مي تواند بازدهي 
زیادي را به همراه داش��ته باشد. همکاري با 
دولت ضمن توسعه طرح ها، به سرمایه گذاران 
خارجي كمك مي كند تا ریسك هاي مرتبط 
با س��رمایه گذاري را در مراحل اولیه كاهش 
دهن��د. در ای��ن ارتباط دولت ای��ران باید از 
طریق مذاكرات دیپلماتیك با دولت قزاقستان، 
زمینه را براي كاهش ریسك سرمایه گذاري 
شركت هاي ایراني در این كشور فراهم كند.
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از فرداي برجام به بعد دولت ایران توانس��ت 
مجموع��ه قرارداده��اي اقتص��ادي جدیدي با 
كش��ورهاي غرب��ي منعقد و حت��ي حجم قابل 
توجهي از دالرهاي خ��ود در خارج از مرزها را 
دوباره ب��ا رویه عادي و قانوني به بانك مركزي 
منتقل كند. اما با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ 
و تیم همراه وي، كه به شکل تمام عیاري مخالف 
توافقنامه برجام بودند تقریباً جمهوري اسالمي 
ایران را با ش��رایط سختي براي تداوم مراودات 
اقتصادي و مسأله بازگشت ارز به كشور مواجه 
كردند. با خروج آمریکا از برجام و اجرایي شدن 
مجدد تحریم هاي جدی��د از مردادماه به بعد و 
همچنین تصمیم آمریکا براي اعمال تحریم هاي 
جدی��د در آذر ماه س��بب گردی��ده كه مدیران 
اقتصادي كش��ور در پي یافتن راه هاي جدیدي 
براي حفظ حداقل م��راودات اقتصادي - مالي 

خود و به ویژه ورود ارز به كشور باشند.
از س��ال ۲۰۰3 بعد از جنگ عراق و س��قوط 
دولت بعث��ي،  میلیاردها دالر نفتي س��االنه به 
تناس��ب جمعی��ت به ش��کل بودجه ب��ه اقلیم 
كردستان تعقل گرفت. این منطقه فدرال تقریبا 
ف��ارغ از تامین بخش زیادي از نیازمندي هایش 
از ایران به عنوان دروازه ورود كاالهاي مصرفي 

ایراني به عراق جدید تبدیل گردید. 
از این تاریخ به بعد یعني از س��ال هاي ۲۰۰3 
و ۲۰۰4 به بعد اقلیم كردستان عراق به یکي از 
طرف هاي تجاري اصلي جمهوري اسالمي ایران 
در منطقه بدل ش��د. اهمیت مراودات تجاري با 
اقلیم كردستان براي دو طرف بسیار حائز اهمیت 

است به ویژه در سال هاي میانه دهه 8۰ شمسي 
كه ایران مورد تحریم هاي گس��ترده بین المللي 
قرار گرفته بود، همچنان مراودات تجاري قابل 
توجه با كردستان عراق داشت. در حالي كه تمام 
كشورهاي طرف تجاري با ایران روابط خودشان 
را به پایین ترین سطح خود رسانیدند كه باتوجه 
توجه مصالح ملي در رعایت تحریم هاي شوراي 
امنیت سازمان ملل و تحریم هاي تحت مدیریت 
خزانه داري ای��االت متحده آمریکا بود. در این 
میان اما اقلیم كردس��تان عراق نه تنها س��طح 
تجارت خود با ایران را كاهش نداد بلکه در میانه 
همین سال ها میزان تجارت اقلیم با ایران قریب 
به 8 میلیارد دالر رسید و به نوعي كردستان در 
این س��ال ها به عنوان یکي از درگاه هاي اصلي 
دور زدن تحریم ه��ا همواره م��ورد توجه ایران 

بوده است.
  در س��ال هاي اخیر ح��دود ۵۰ تا 6۰درصد 
كاالهاي ایراني از 3مرز رسمي پیرانشهر، مریوان 
و پرویزخان به عراق صادر مي ش��د. در ماه هاي 
نزدیك به رفراندوم استقالل نیز گرچه صادرات 
از مس��یر اقلیم كردستان كاهش داشت اما باز 
هم رقمي در حدود ۲۵ تا 3۰درصد از كاالهاي 
ایران��ي از ای��ن مس��یر به مناط��ق عربي عراق 
مي رسید. فراز و نشیب سیاست هاي منطقه اي 
ایران به ویژه در مواجهه با اقلیم كردس��تان كه 
با تحریم این منطقه از سوي ایران به پایین ترین 
حد خود رس��ید و سبب شد كه حجم مراودات 
تجاري في مابین به ویژه بعد از مسأله ۱6اكتبر 
و حمل��ه نظامي دولت مركزي عراق و حش��د 
ش��عبي به كركوک و خروج مجدد كنترل این 
استان استراتژیك و مهم از دست كردها تقریباً 

به صفر برسد.
ای��ن تحریم و بس��تن مرزها بی��ش از دو ماه 
طول كش��ید. در این فاصل��ه زماني طرف هاي 
تجاري با ایران در اقلیم كردس��تان با بازرگانان 

کوچك و ثروتمند
همی��ن چند روز پیش بود كه رهبران 
كش��ور ثروتمند قطر به اردوغان كمك 
داده و گفته ان��د ۱۵ میلی��ارد دالر در 
كشور تركیه سرمایه گذاری می كنند. این 
ظرفیت باالی قطر می تواند در مسیر دور 
ش��دن ایران از منطقه بحران در شرایط 
حاضر كمك كند و باید از این توانایی ها 

استفاده كرد.
قط��ع روابط اقتصادي قط��ر با برخي 
كشورهاي عربي مي تواند فرصت طالیي 
ب��راي تقویت جایگاه ای��ران در منطقه 
باش��د. توس��عه روابط اقتصادي ایران با 
قطر ه��م داراي منافع اقتص��ادي قابل 
توجه و ه��م عاملي براي تقویت امنیت 
اقتصادي كشور و تضعیف سیاست هاي 
ضدایراني در منطقه به ویژه در ش��رایط 
فعلي و شکاف ایجاد شده بین كشورهاي 

عربي است.
روند مبادالت برون مرزي ایران با قطر 
در س��ال هاي گذشته غالباً به نفع ایران 
بوده و تراز تجاري كل و غیرنفتي ایران 
با قطر در غالب این س��ال ها مثبت بوده 
اس��ت. با این حال، شکاف قابل توجهي 
بین ارزش دالري هر تُن كاالي صادراتي 
غیرنفتي ایران به قطر و واردات ایران از 
قطر در سال هاي ۱38۵ تا ۱39۵ وجود 

داشته است.
بررسي ها نش��ان مي دهد فرصت هاي 
توس��عه روابط ای��ران و كویت ش��امل 
همکاري در حوزه كشاورزي با استفاده 
از ظر فیت كش��ت فراسرزمیني، توسعه 
ص��ادرات غیرنفت��ي ب��ه قط��ر، جذب 
بخش ه��اي  در  قط��ر  س��رمایه گذاران 
اقتص��ادي ای��ران، هم��کاري در حوزه 
پزش��کي  توریس��تي، خدمات  خدمات 
و درمان��ي و خدمات فني و مهندس��ي 

هستند.

راهکارهاي پیشنهادي
در راس��تاي بس��ط رواب��ط اقتصادي 
كش��ورمان ب��ا قطر توجه به م��وارد زیر 

ضروري است:
 تسهیل روادید

 توس��عه حضور بخش خصوصي در 
بازار هدف و جذب سرمایه گذاران قطر
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و صنایع تركیه اي وارد مراودات تجاري شدند، 
زی��را تركیه هرچند مخال��ف رفراندوم بود اما 
هیچگاه مرزه��اي تجاري خود را براي اعمال 
فشار سیاسي در كردستان عراق نبست و با این 
سیاست خود توانست خأل دو ماهه عدم حضور 
كااله��اي ایراني در اقلیم را پر كرده و خود را 
طرف تجاري قابل اعتمادتري نش��ان دهد تا 
ای��ن كد را به رهبران سیاس��ي و بازرگانان و 
تجار كرد منتقل كند كه حتي در سخت ترین 
ش��رایط حاض��ر نیس��ت از م��راودات تجاري 
بازرگاني خود براي ابزار فش��اري سیاس��ي بر 
اقلیم كردستان استفاده كند. بعد از بازگشایي 
مج��دد مرز ها ایران مجدداً مراودات تجاري با 
اقلیم كردس��تان عراق آغاز شد. متاسفانه بعد 
از چند ماه مسئوالن ایراني تازه به این نتیجه 
رسیدند كه حجم مراودات تجاري با این منطقه 
به شدت كاهش یافته و بازار منطقه را به كشور 
رقیب یعني تركیه واگذار كرده و تجارت با این 
منطقه از میزان میلیون ها دالر روزانه قبلي به 

سطح چند ده هزار دالر كاهش یافته است.
 در این راس��تا آق��اي ش��ریعتمداري وزیر 
صنع��ت، مع��دن و بازرگاني ای��ران با هیات 
بلندپایه اي در اردیبهشت ماه امسال به اقلیم 
كردستان س��فر كرد و خواهان افزایش سطح 

بازرگاني میان ایران و اقلیم شد. 

 ایران و عراق در دوران تحریم ها
در ای��ن می��ان، پ��س از اظه��ارات صریح 
نخس��ت وزیر عراق حیدر العبادي در خصوص 
همراهي كردن ب��ا تحریم هاي ایاالت متحده 
آمریکا در خصوص ایران، مس��أله تجارت بین 
دو كشور به شدت با تهدید مواجه خواهد شد. 
هم اكنون بیش��ترین مبادله و تجارت با عراق 
دربرگیرنده دو بخش اصلي مواد خام از جمله 
گاز و نفت كوره و نفت خام و برق از ایران به 
این كشور است. اما بخش دوم كه حائز اهمیت 
بیش��تري براي چرخه اقتصادي كش��ور است 
صادرات مواد مصرفي به عراق است. این مواد 
مصرفي دربرگیرنده اقالم خوراكي، بهداشتي، 
ساختماني و حتي برخي اقالم صنعتي است. 
صادرات این اقالم س��بب ارزآوري و چرخش 
چرخه اقتصادي تعدادي زیادي از كارخانجات 
داخل��ي اس��ت كه گاه با كمت��ر از نصف توان 
اسمي خود كار مي كنند. به خصوص اینکه در 
زمان تحریم ها تنها چرخش چرخ هاي صنایع 
داخل��ي اهمیت دارد بلکه ورود ارز به كش��ور 

شکل حیاتي به خود مي گیرد.

 ایران و اقلیم کردستان در دوران تحریم
 در حوزه صادرات بخش دوم اقلیم كردستان 
نقش اساس��ي را از سال ۲۰۰3 تا سال ۲۰۱۷ 

ایفا كرده اس��ت، یعني همواره بین ۵۰ تا 8۰ 
درص��د كاالهاي مصرفي ایران به بازار عراق را 
تش��کیل داده اس��ت. با توجه به اینکه عمده 
ص��ادرات ای��ران از مناطق جنوبي كش��ور به 
مناطق عربي عراق برق و گاز است و دالرهاي 
حاص��ل از ای��ن صادرات بای��د از طریق بانك 
مركزي عراق پرداخت شود، تقریبا از آینده اي 
نه چن��دان دور باتوج��ه ب��ه س��خنان صریح 
نخست وزیر عراق دیگر ارز صادراتي گاز و برق 
را به شکلي نمي توانند به ایران منتقل كنند.

در این میان هرچند حکومت اقلیم كردستان 
و آقاي نیچروان بارزاني اعالم كرده اس��ت در 
تحریم ها سیاس��ت هاي دول��ت مركزي بغداد 
و بانك مركزي این كش��ور مدنظر اس��ت، اما 
واقعی��ت آن اس��ت با توجه ب��ه فرمول خاص 
مراودات تجاري بین اقلیم كردستان و ایران كه 
بیشتر به دلیل اعتماد فیمابین تجار در مناطق 
كردنشین دو سوي مرز در طي سالیان بعد از 
جنگ عراق شکل گرفته است شرایط ویژه اي 
دارد. یعني در این مناطق هرچند ارزهاي دالر 
و توم��ان به صورت بانکي، صرافي و مجراهاي 
قانوني رد و بدل نمي شود اما براساس سیستم 
مالي خاص پرداختي هاي مراودات تجاري دو 
س��وي مرز به صورت روان و آني شکل گرفته 
و حج��م قابل توجه��ي ارزآوري را براي ایران 

امکان پذیر كرده است. 
 اما این مهم و پتانسیل زماني محقق خواهد 
گرف��ت ایران بتواند ب��ازار 3۰ یا 4۰ درصدي 
خود را كه تركیه در بازار مصرفي اقلیم گرفته 
است بازپس گیرد. گراني ارز و چند برابر شدن 
قیمت آن مي تواند خود یکي از شرایطي باشد 
كه صادرات به كردس��تان ع��راق را در فضاي 
بي اعتمادي به وجود آمده دوباره تا حد زیادي 
مهیا كند. زیرا االن اجناس مصرفي و تولیدي 
ایران با قیمت هاي قبلي یا با 4۰ تا ۵۰ درصد 
افزایش قیمت مواجه ش��ده است در حالي كه 
افزایش قیمت ارز حدوداً سه برابر بوده است. 
براي كردس��تان عراق بس��یار مقرون به صرفه 
خواه��د بود كه كاالهاي خود را از ایران تهیه 
كند ولو با كیفیت پایین تري همراه باشد. زیرا 
ب��ه عبارتي دیگر اگر یك تن كاال صادراتي به 
عراق ارزش تقریبي مثال هزار دالر داشته است 
االن همان كاال با همان وزن وارد كننده اقلیم 
كردستان مي تواند با 3۰۰ یا 4۰۰ دالر بخرد. 
واقعیت آن است همه اینها در گرو اعتمادسازي 
مج��دد بین دولت ای��ران و رهبران و بازرگان 
اقلیم كردس��تان است كه با تغییر نگاه صرف 
امنیت��ي كوتاه مدت به رواب��ط في مابین نگاه 
دیپلماتی��ك و اقتص��ادي در چارچوب منافع 
ملي بلندمدت به مانند كشور همسایه تركیه 

امکان پذیر مي شود.

 شاید تبدیل پول
ممکن باشد

 ازبکس��تان با ایران پیون��د تاریخی دارد و با
4 كشور در آسیای مركزی مرز جغرافیایی دارد. 
ایران می تواند در وضعیتی ش��اید بهتر از امروز 
با این كش��ور مناسبات كارآمد اقتصادی برقرار 

كند و از بحران فعلی اندكی بکاهد.
نگاهي به گذش��ته روابط اقتص��ادي ایران با 
ازبکستان از زمان اس��تقالل این كشور، یعني 
از س��ال ۱99۱ نشان مي دهد، حجم روابط دو 
كشور بسیار پایین و كمتر از یك میلیارد دالر 
بوده و این مقدار، با توجه به نزدیکي جغرافیایي، 
منافع مشترک منطقه اي و پیوندهاي تاریخي 
و فرهنگي دو كشور، رقم بسیار ناچیزي است. 
در این پژوهش كوشش شده است ابتدا موضوع 
ص��ادرات و واردات و در گام بع��دي، موض��وع 
فرصت ه��اي هم��کاري و در نهای��ت، موانع و 
راهبردهاي گسترش روابط دو كشور به اختصار 

توضیح داده شود.
ازبکس��تان از نظ��ر ژئوپلیتی��ك و موقعیت 
جغرافیای��ي به دلیل داش��تن م��رز زمیني با 
هر چهار كش��ور آس��یاي مركزي از مهم ترین 
كشورهاي این منطقه است و گسترش روابط 
با این كش��ور در حوزه هاي مختلف اقتصادي، 
سیاس��ي و امنیتي مي تواند در راستاي منافع 
ملي ایران باشد. با بررسي مراودات تجاري دو 
كشور در س��ال هاي ۱39۲، ۱393 و ۱394، 
موازنه تجاری به نفع ایران بوده است. با وجود 
ای��ن، مراودات تجاری  دو كش��ور با مالحظه 
قابلیت هاي اقتصادي، نزدیکي جغرافیایي و نگاه 
مشترک دو كشور نسبت به مسائل منطقه اي، 
از حجم باالیي برخوردار نیس��ت. فرصت هاي 
زیادي براي گسترش همکاري بین دو كشور 
در ارتباط با نفت و گاز، گسترش زیرساخت ها، 
ش��بکه هاي ارتباطي و ظرفیت هاي منطقه اي 
وج��ود دارد كه در ص��ورت رفع موانعي مانند 
عوارض گمركي و مالیات بر واردات، مشکالت 
بانکي، دخالت دولت، مش��کالت مربوط به ارز 
و نظ��ام قضایي، مي تواند به گس��ترش روابط 
دو كش��ور منجر شود. دستیابي به موافقتنامه 
كاه��ش عوارض گمركي، حمایت دولت ایران 
از بخش هاي فني و مهندس��ي، حل مشکالت 
مرب��وط به بانك ها و تبدیل پول و گس��ترش 
خط��وط ارتباط��ي بی��ن دو كش��ور از جمله 
راهکارهایي است كه براي گسترش روابط دو 

كشور پیشنهاد مي شود.

راهکارهاي پیشنهادي
 دستیابي به موافقتنامه كاهش عوارض 

گمركي 
 حمای��ت دول��ت از بخ��ش مربوط به 

حوزه هاي فني و مهندسي 
 گسترش خطوط ارتباطي بین دو كشور

 ت��الش براي حل مش��کالت مربوط به 
بانك و تبدیل پول

 فعال تر شدن دیپلماسي كشور در زمینه 
ازبکستان

یادداشت
کارنامه

همسایه ها
فساد- بی اعتمادی

برداشت
نفت ایران
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دوره جدید
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 چنانچ�ه مي دانیم، کودتاي ن�اکام 2۰15 
ترکیه نقطه عطف نوین�ي در روابط ترکیه با 
روس�یه، آمریکا و ایران به حساب مي آید. با 
توجه به این موضوع، روابط آنکارا با کشورهاي 
مذکور را پس از کودتا تا امروز چگونه ارزیابي 

مي کنید؟
كودت��اي نافرجام ۲۰۱۵ تركیه نقطه عطفي در 
چرخش روابط تركیه با آمریکا و حتی اروپایي ها بود. 
سیاست مستقل گرایي اردوغان اما از پیش از كودتا 
ش��روع شده بود و با كودتا برجسته تر شد، چرا كه 
بالفاصله بعد از كودتا پوتین وارد گود شده و اسنادي 
را چه واقعي چه ساختگي به رویت اردوغان رساند، 
مبني بر اینکه كودتا كار آمریکایي ها بوده و با توسل 
ب��ه عوامل گولن در ارتش تركیه درصدد بودند كه 
این كودتا را علیه اردوغان ش��کل دهند. لذا پوتین 
توانس��ت با مهارت، اردوغاني را كه بعد از س��قوط 
س��وخوي روسي كه روابط شان دچار تنش زیادي 
شده بود به سمت خود جلب كرده و این باب طبع 
روس ها بود. به نوعي پوتین مي خواست این موي 
دماغ چندین دهه را به شکلي از سر راه برداشته و به 
سمت روسیه بچرخاند. این اقدام البته باعث بدبیني 
آمریکایي ها به تركیه اردوغاني شد و روابط دو كشور 

دچ��ار چرخش ۱8۰ درجه اي گردید. الزم به ذكر 
است كه هرچه اروپایي ها و آمریکایي ها تالش كردند 
تا مانع از نزدیکي اردوغان به روسیه و پوتین شوند، 
اما اردوغان با نوعي یاغي گري به مانند یك س��رباز 
یاغي ناتو سعي مي كرد تا استقالل خود را نشان داده 
و زهره چشمي از غربي ها گرفته و همین باعث شد 
كه غربي ها به آنکارا بدبین تر شده و رویکرد جدیدي 
را در مقابل تركیه اردوغاني پیش گیرند.در این میان 
نزدیکي و گرمي روابط تركیه و ایران نیز حاصل از 
این كودتا بوده كه پیوندهاي دو كشور از ۲۰۱۵ به 
این سو سیر تحول شگرفي را به خود دیده و به غنا 

و عمق بیشتري یافته است.
در خصوص ایران، با وجود اختالفات ژئوپلیتیکي، 
ایدئولوژیك و تاریخي به درازاي ۵ قرن میان ایران 
و تركی��ه، كودتاي نافرجام ۲۰۱۵ تركیه، تا حدود 
زیادي زمینه هاي نزدیکي دو كشور و كم رنگ  شدن 
اختالفات مابین را در پي داش��ته و ایران در همان 
ش��ب كودتا، آن را محکوم كرد و حتی شایعه فرار 
اردوغان به ایران نیز منتش��ر شد. به هر حال این 
كودتا كه تركیه آن را از چشم آمریکایي ها مي دید، 
زمینه نزدیکي به ایران را مهیا كرد. پس از آن نقطه 
عطف مضاعفي كه در همکاري دو كشور در رفراندوم 

در گفت وگو با يك تحليلگر مسائل بين الملل بررسي شد

 تحریم هاي ایران، تركيه 
و جنگ جهاني اقتصادي

دکتر عبداهلل مهربان تحلیلگر مس�ائل بین الملل معتقد است که کودتاي نافرجام 
ترکیه در سال 2۰15 نقطه عطفي در روابط این کشور با ایران، آمریکا و روسیه بود. 
به عقیده ایشان پس از این کودتا روابط تهران و آنکارا دچار تحوالتي شگرف شده و 
غنا و عمق بیشتري پیدا کرد. اما یك نکته مهم را نباید در شرایط کنوني نظام جهاني 
از خاطر دور داش�ت؛ این نکته مهم ش�روع یك جنگ اقتصادي از س�وي واشنگتن 
است که شاید بتوان از آن به جنگ جهاني سوم یاد کرد، امري که با دگرگون ساختن 
مناسبات جاري شاید همزماني آن با تحریم هاي ایران و ترکیه در کوتاه مدت به سود 

دو کشور باشد، اما در بلندمدت آثار و تبعات آن غیر قابل پیش بیني خواهد بود.

 جانشین مناسبات
برای امارات

عمان به لحاظ تاریخی و به لحاظ سیاس��ی 
می تواند و قابلی��ت آن را دارد كه جای امارات 
متحده عربی در تجارت ایران را بگیرد. هم اكنون 
نیز این كش��ور بخش عمده ای از صادراتش به 
ایران همانند امارات، صادرات مجدد است. این 

ظرفیت را می توان به كار گرفت.
اقتصاد عمان وابستگي زیادي به نفت دارد و 
اكنون ص��ادرات نفتي حدود 4۰ درصد از كل 
ص��ادرات و درآمد نفت ۷۵ درصد درآمد دولت 
این كش��ور را تش��کیل مي دهد. در سال هاي 
اخیر، این كش��ور با تنوع بخش��ي به اقتصاد و 
تقویت بخش صنعت و معدن و بخش خصوصي، 
درصدد كاهش وابستگي اقتصاد به درآمد نفتي 
بوده است. بخش گردشگردي و صنایع وابسته 
به گاز اجزاي كلیدي اس��تراتژي تنوع بخش��ي 

اقتصاد عمان هستند.
عمده ترین بخش تولیدي این كش��ور بخش 
صنعت و معدن )ش��امل بخ��ش نفت و گاز( را 
اس��ت و در مقابل، بخ��ش با توجه به داده هاي 
BMI، عمده تری��ن بخش تولیدی این كش��ور 
بخ��ش صنعت و معدن )ش��امل بخش نفت و 
گاز( را است و در مقابل، بخش كشاورزي توان 
تولیدي ناچیزي دارد و سهم اندكي )حدود یك 
درصد( را از مجموع ارزش افزوده خلق شده در 
اقتصاد این كش��ور دارد. بخش خدمات نیز در 
دوره مورد بررس��ي حدود 3۵ درصد از اقتصاد 

عمان را تشکیل مي داده است.
بنابر داده هاي Comtrade س��هم متوسط 
ایران از كل تبادالت برون مرزي عمان با جهان 
خ��ارج در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ میالدی، 
كمتر از ۱/3 درصد بوده است. بنابر داده های این 
منبع آماری، حدود 66/6 درصد از كل تبادالت 
برون مرزی بی��ن ایران و عمان، صادرات عمان 
به ایران بوده و بقیه آن را واردات این كشور از 

ایران تشکیل می داده است.
در غال��ب س��ال ها، بی��ش از 9۵ درص��د از 
كل ص��ادرات عمان به ای��ران به صورت مجدد 
ب��وده اس��ت. این مس��أله به آن مفهوم اس��ت 
ك��ه تصمیم گی��ران اقتص��ادی عم��ان با علم 
و بهره ب��رداری از موقعی��ت جغرافیای��ی خود 
توانس��ته اند با صدور محصوالت دیگر كشورها 
به ای��ران، منابع قابل توجهی را از آن كش��ور 

خود كنند.

راهکارهاي پیشنهادي
در راستاي توسعه روابط دو جانبه بین ایران و 

عمان، راهکارهاي زیر پیشنهاد مي شود:
 همکاري در حوزه انرژي

 بهره مندي از جمعیت مهاجر ایراني و سابقه 
تعامالت سنتي بین ایران و عمان

 صادرات خدمات فني و مهندسي ایران به 
عمان )ساخت وساز(

 صادرات كاالهاي كشاورزي به عمان
 ارائه خدمات گردشگري
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استقالل كردستان پیش آمد، شدیداً ایران و تركیه 
را به همدیگر نزدیك كرده و دو كشور موضع تندي 
علیه رفراندوم در راستاي شکست كردهاي اقلیم در 
پیش گرفت��ه و در خصوص بازپس گیري كركوک 
از نیروهاي پیش��مرگ نیز دو كشور نقش اساسي 
داش��تند و این مسأله توانست دو كشور را بیش از 
پیش به همدیگر نزدی��ك كرده و این نزدیکي در 
تحریم هاي اخیر علیه تركی��ه و ایران به اوج خود 

رسیده است.
 چش�م ان�دار روابط ترکی�ه و آمریکا در 
س�ال هاي اخیر از تنش هایي چشمگیر خبر 
مي ده�د که با تحریم هاي اقتصادي ترکیه از 
سوي آمریکا همراه بوده و بستر را براي کاهش 
ارزش لیر ترکیه فراهم کرده است. ارزیابي شما 
در خصوص روابط آنکارا و واشنگتن چیست؟

همچنان كه در سوال پیشین نیز اشاره شد، مسأله 
این روابط جدید رنگ و بوي تازه اي به خود گرفته 
و پارادائمي جدید بر آن حاكم است. مسأله سوریه 
و كردها و حمایت هاي پنهاني اردوغان از نیروهاي 
تروریستي و داعش بر این روابط تاثیرگذار بوده است. 
مخالفت اردوغان با كردها كه به نوعي در سال هاي 
اخیر در س��وریه به عنوان متحد آمریکا به حساب 
مي آیند نیز بي تاثیر نبوده است. اما درخصوص بحث 
تحریم ها، نیاز هست تا اشاره اي به آن داشته باشم. 
قبل از انتخابات اخیر ریاس��ت جمهوري و پارلمان 
تركیه ما شاهد یك نوع تمایل آمریکا به موفقیت 
اردوغان و حزب عدالت و توس��عه در این انتخابات 
بودیم. این مسأله براي همگان جاي سوال بود، چرا 
كه انتظاراتي وجود داشت تا آمریکا با نوعي پروپاگاندا 
بر كاهش آرای آ.ک.پ تاثیرگذارد، ولي برعکس این 
را ش��اهد بودیم. خصوصاً در مورد منبج سوریه كه 
دقیقاً چند روز مانده به انتخابات، آمریکایي ها یك 
نرمش در قبال این شهر به نیروهاي تحت حمایت 
تركیه نشان دادند و با خروج كردها از آن شهر همراه 
بود كه بر افزایش آرای آقاي اردوغان تاثیر گذاشته 
و به نوعي نشان مي داد كه آمریکا خواهان پیروزي 
اسالم گراها و حزب عدالت و توسعه در این انتخابات 

است. این مسائل همگي جاي سوال بود. 
البت��ه بنده در هم��ان زم��ان و در جایي دیگر 
اش��اره كرده بودم كه آمریکایي ها خواهان پیروزي 
اسالم گراهاي تحت رهبري اردوغان هستند، چرا كه 
اقتصاد تركیه تحتیلشعاع تیرگي روابط این كشور با 
غرب و همچنین زیاده خواهي هاي اردوغان در منطقه 
و هزینه هاي نظامي و درگیري هاي پراكنده، لفظي، 
سیاسي با همسایگان در خصوص قبرس و همچنین 
كردها و سوریه و نیز حکومت اقلیم كردستان عراق 
و دخالت تركیه در رفراندوم استقالل اقلیم در سال 
۲۰۱۷ و این دس��ت از مس��ائل به تدریج اقتصاد 
تركیه را تحتیلش��عاع قرار داده و باعث سیر نزولي 
رشد اقتصادي این كشور شده و ارزش لیر را نیز به 

شکل شگرفي كاهش داده بود. 

آمریکایي ها با علم بر این وضعیت و اینکه مي توانند 
این سیر نزولي در روند اقتصادي تركیه را سرعت 
بخشند و ضرباتي به اقتصاد تركیه وارد كنند، آگاه 
ب��وده كه اگر اردوغان و ح��زب وي رأي نیاورند و 
جریان  مقابل و س��کوالرها رأي آورند، اردوغان در 
اذهان مردمان تركیه به یك شخصیت كاریزماتیك 
و رهب��ري مقتدر، نجاتگر و قهرم��ان بدل خواهد 
ش��د و در آینده و در ادوار بعدي قادر به بازگش��ت 
و پیروزي خواهد ش��د كه براي ی��ك الي دو دهه 
حاكمیت اسالم گراهاي وابسته به خود را تضمین 
مي كند. به همین دلیل خواستار رأي آوري وي بوده 
تا این اقتص��اد روبه افول تركیه را بعد از انتخابات 
با ش��وک هاي نهایي مواجه كنند و با رویکردهاي 
انقباضي و تحریمي بتوانند ارزش لیر را پایین آورده 
و اقتصاد تركیه را با مشکل مواجه كنند. این عامل 
در نهایت باعث مي شود تا افکار عمومي تركیه كه 
طرف��دار اردوغان و اقتصاد پوی��اي متاثر از آن در 
یك دهه و نیم اخیر بوده، مش��کالت را از چش��م 
سیاست هاي اشتباه اردوغان دیده و براي همیشه 
اردوغان و حزب عدالت و توسعه را زمین گیر كنند. 
همچنین باعث شوند تا شاید عمر سیاسي وي به 
انتخابات دیگري نرسیده و حتی انتخابات پیش از 

موعد نیز برگزار شود.
 ای�ران با خروج آمریکا از برجام، ش�اهد 
بازگشت پاره اي تحریم ها در مردادماه بود که 
شماري دیگر از تحریم ها نیز در ماه هاي آتي 
اعمال خواهد شد. در این وضعیت، آیا فشار 
متقاب�ل ایاالت متحده بر ترکی�ه و ایران، به 
عنوان دومین نقطه عطف نزدیکي دو کشور 

قابل طرح است؟ نظرتان چیست؟
مس��لماً تحریم همزمان ایران و تركیه كه اتفاقاً 
همسایه بالفصل نیز هستند، مي تواند نقطه عطفي 
در نزدیکي روابط دو كش��ور به حس��اب  آید و این 
شاید در نگاه اول براي ایران یك حسن به حساب 
آید ولي اگر به آن سوي قضیه نگاهي داشته باشیم 
مي تواند یك س��ري پیامده��اي منفي را نیز براي 
ایران به همراه داش��ته باشد. مسلما در این مقطع 
البته و در كوتاه مدت دو كشور مي توانند با عطف به 
این تحریم ها، اقتصادهاي همدیگر را تکمیل كنند، 
تحریم ها را با همکاري هم و حتی با همکاري روسیه 

دور زده و وارد یك بازي و تقابلي با آمریکا شوند.
 چش�م انداز آتي روابط ترکی�ه و ایران با 
توج�ه به وضعیت ای�ران در دوران تحریم ها 
ب�ه چه ص�ورت اس�ت و آیا ترکی�ه به جمع 
تحریم کنندگان ای�ران مي پیوندد یا روابط با 
ایران و عدم پایبن�دي به تحریم هاي آمریکا 
علیه ایران را به عنوان یك راهکار واکنش�ي 
علیه واشنگتن اعمال خواهد کرد؟ از این مسیر 
چشم انداز آتي روابط این دو همسایه با توجه 
به تحریم هاي ایران را چگونه ارزیابي مي کنید؟

اینکه تركیه به حلقه تحریم كنندگان ایران بپیوندد 

 انتقال ارز 
از مسیر گردشگری

كشور آذربایجان در حال حاضر نیز مناسبات 
اقتصادی خوبی اما در سطح خرد با ایران دارد. 
بدون تردید این كشور واجد همه ویژگی ها برای 
توس��عه تجارت با ایران را دارد و شاید یکی از 
مهم ترین كشورها برای برطرف كردن تنگنای 

انتقال ارز به ایران باشد.
ای��ران در قی��اس با روس��یه و تركیه از نظر 
تعام��الت اقتص��ادي و امنیت��ي ب��ا جمهوري 
آذربایج��ان، چندان موفق عمل نکرده اس��ت. 
میزان مراودات دو كشور با توجه به ظرفیت هاي 
اقتص��ادي، ژئوپلیتیکي و اش��تراكات تاریخي 
و فرهنگي دو كش��ور، قابل توجه نیس��ت. در 
این پژوهش، ابتدا صادرات و واردات دو كشور 
بررسي ش��ده اس��ت و در ادامه به چالش ها و 
فرصت ه��اي همکاري دو كش��ور و در نهایت، 
راهبردهاي بس��ط روابط دو كشور اشاره شده 

است.
عمده محص��والت وارداتي ایران از جمهوري 
آذربایجان شامل محصوالت آهن و فوالد، چوب 
اره شده، آخال هاي جامد، محصوالت كشاورزي، 
وس��ایل نقلیه موتوري و شمش از آهن و فوالد 
اس��ت. با برداشته ش��دن موانع سیاسي، امکان 
گس��ترش واردات این محصوالت از آذربایجان 
به ایران زیاد اس��ت، عمده محصوالت صادراتي 
ای��ران به جمهوري آذربایج��ان هم محصوالت 
كش��اورزي، كاغذ، پلي اتیلن، س��یمان، نباتات، 
پلي كلروروینیل اس��ت. این می��زان از صادرات 
به جمه��وري آذربایجان از طرف ایران با توجه 
به ظرفیت هاي دو كشور و وضعیت همجواري، 
رقم ناچیزي است. تفاوت در ساختار و ماهیت 
حاكمی��ت، اخت��الف در رژیم حقوق��ي دریاي 
خزر، قوم گرایي، مس��أله رابطه با رژیم اشغالگر 
قدس، مشکالت مربوط به همکاري هاي بانکي، 
از مهم ترین موانع همکاري دو كش��ور اس��ت. 
بهره مندي از موقعیت ویژه حمل ونقلي، همکاري 
در انتقال انرژي، همکاري در بهره برداري از منابع 
انرژي، برقراري ارتباط بین جمهوري آذربایجان 
و نخج��وان، ح��وزه گردش��گري، دریاي خزر و 
هم��کاري در ایجاد ترتیبات جدید منطقه اي و 
همکاري در سازمان هاي منطقه اي و بین المللي 

هم از فرصت هاي همکاري دو كشور است.

راهکارهاي پیشنهادي
ایجاد تسهیالت صدور روادید، گسترش روابط 
كارگزاري بین بانك ها و بیمه هاي دو كش��ور، 
اتص��ال راه آهن هاي دو كش��ور، برقراري خط 
پرواز مستقیم باكو - مشهد مقدس و برعکس، 
توسعه گردشگري س��المت و توریسم درماني، 
گس��ترش منطقه آزاد تجاري، تأسیس تشکل 
وی��ژه بازرگان��ان و فعاالن اقتص��ادي ایران در 
جمه��وري آذربایجان، بازتعری��ف كاركردهاي 
رایزني فرهنگي ایران در جمهوري آذربایجان، 
تغییر دیپلماسي سیاسي و امنیتي به دیپلماسي 
اقتصادي به عنوان مهم ترین راهکارهاي گسترش 

روابط دو كشور پیشنهاد مي شوند.
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 مناسبات
برای توسعه تجارت

گرجس��تان نیز از كش��ورهای رها ش��ده از 
امپراط��وری ش��وروی به حس��اب می آید و در 
س��ال های اخیر گام های بلن��دی برای زندگی 
اقتصادی كارآمد و س��ازگار برداش��ته اس��ت. 
آزادی اقتصادی در گرجستان راه را برای توسعه 
واقعتی این كشور باز كرده است. ایران می تواند 
از این توانایی ها برای عبور از شرایط سخت امروز 

بهره برداری منصفانه داشته باشد.
دولت های مس��تقل مشترک المنافع، تركیه و 
به تازگی با چین،  گرجستان را برای سرمایه گذاران 
خارجی جذاب كرده اس��ت. پیش بینی می شود 
رش��د تولید ناخالص داخلی این كش��ور از ۷/۲ 
درصد در س��ال ۲۰۱6 به ۷/3 در سال ۲۰۱۷ و 
۰/4 درصد در س��ال ۲۰۱8 افزایش یابد. روابط 
اقتصادی ایران و گرجس��تان با وجود اشتراكات 
تاریخ��ی و فرهنگی از حجم زی��ادی برخوردار 
نیس��ت؛ نکته در خور تأم��ل در ارتباط با روابط 
تجاری ایران و گرجس��تان این است كه از سال 
۱39۱، تراز تجاری همیشه مثبت و به نفع ایران 
بوده است. محصوالت چوبی، وسایل نقلیه موتوری، 
نخ پلیکامید، جو، استابیالیزر، فرآورده های صنایع 
شیمیایی، انواع دوربین ها، وسایل نقلیه هیبریدی و 
پلی آمید مهم ترین محصوالت صادراتی گرجستان 
به ایران هستند كه به طور عمده محصوالت مصرفی 
و واس��طه ای به شمار می آیند. ارزش واردات ایران 
از گرجستان در سال 9۵، ۲/43 میلیون دالر بوده 
است، كه نزدیك به نصف ارزش صادرات ایران به 

این كشور است.
همکاری در ایج��اد كریدوره��ای ارتباطی، 
انرژی، طرح های منطقه ای انرژی، گردشگری، 
سرمایه گذاری خارجی و در نهایت، همکاری در 
سطح منطقه قفقاز جنوبی از جمله فرصت های 
همکاری بین ایران و گرجستان به شمار می آیند 
كه نیاز است دیپلماسی اقتصادی كشورمان با 

گرجستان در این حوزه ها، متمركز شوند. 
محی��ط قانونی بی ثب��ات، خطر حمله مجدد 
نظامی روسیه، منع فروش زمین های كشاورزی 
به خارجی ها، مناقشات منطقه قفقاز، تروریسم  
و جرایم س��ازمان یافته بین المللی، چالش های 
اجتماع��ی و اقتص��ادی از جمل��ه چالش های 

همکاری با گرجستان به شمار می آیند. 

راهکارهای پیشنهادی
در راستای توسعه روابط اقتصادی كشورمان 
با گرجستان، راهبردهای زیر پیشنهاد می شود: 
 تش��ویق س��رمایه گذاران داخل��ی ب��رای 

سرمایه گذاری در گرجستان
 تالش برای گسترش كریدورهای ارتباطی 

بین دو كشور
 فعال سازی سیاست مشاركت در طرح های 

انرژی در سطح منطقه ای
 استفاده از ظرفیت های كشاورزی با هدف 

كشت فراسرزمینی
 فعال شدن دیپلماسی در حوزه انرژی برای 
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یا نه، یا واكنشي در مقابل سیاست هاي ایاالت متحده 
در این خصوص در پیش گیرد و خواهان دورزدن 
تحریم ها علیه ایران و همکاري به آن باش��د، یك 
مسأله نسبتا غیرقابل پیش بیني است، چون تابعي 
از شخصیت اردوغان بوده، چرا كه وي شخصیتي 
پیش بیني ناپذیر دارد. اما در اینجا مس��أله مهم دو 
فاكتور است؛ یکي بحث ساختار سیاسي و حکومتي 
در تركیه است كه در انتخابات آتي؛ چه پیش از موعد 
و چه در موعد مقرر، احتمال این هست كه سکوالرها 
و الییك ها بر مس��ند قدرت بنشینند و در نتیجه 
سیاس��ت خارجي تركیه دچار تحول خواهد شد و 
این كشور به عنوان متحد استراتژیك آمریکا باقي 
مانده و این به ضرر ایران خواهد بود. ایراني ها باید 
به این نکته ظریف توجه داشته و تمام تخم مرغ هاي 

خود را در سبد تركیه اردوغاني نگذارند.
دوم و در همی��ن تركی��ه اردوغاني نیز احتمال 
همراهي آنکارا با واش��نگتن علیه ایران در صورت 
اعمال فش��ار بر تركیه نیز وج��ود دارد، لذا امکان 
پیوستن تركیه به آمریکا علیه ایران براي جلوگیري 
از ریزش آراي حزب عدالت و توسعه نیز دور از ذهن 
نیست و این مسأله مي تواند باعث اعمال فشارهاي 
مضاعفي بر ایران شود كه مي بایست سیاسیون كشور 

از آن آگاه باشند.
اما مسأله پایاني؛ شاید به تمامي سوال ها مرتبط 
باش��د و حتی ش��اید الزم بود در ابتدا به آن اشاره 
مي ش��د، بحث یك جنگ جهاني اقتصادي است. 
در چندده��ه پیش و حتی در طول جنگ س��رد، 
اصطالح جنگ جهاني سوم بارها به كار رفته است، 
اما شاید شاهد مدل متعارفي از جنگ جهاني سوم 
نب��وده، حتی در جنگ خلیج فارس و س��وریه نیز 
این موضوع به چش��م نخ��ورد. در دوره جدید در 
س��وریه ش��اهد صف آرایي دو جبهه بوده ایم؛ یك 
جبهه به رهبري آمری��کا و در كنار آن اروپایي ها، 
اسرائیل و عربس��تان و اقمار عربستان و در مقابل 
آن جبهه روس��یه با هدف حمایت از حکومت اسد 
و ایران و در پشت پرده چین و نیروهاي حزب اهلل و 
حشد شعبي و حتی یمن در جنوب عربستان. این 
صف آرایي تعبیري از جنگ جهاني سومي شد كه 
هرلحظه احتمال شعله ورشدن یك جنگ بزرگ را 
نوید مي داد و لذا صورتي از جنگ متعارف نظامي 
در ذهن همگان تداعي شده بود. اما همیشه اتفاقات 
بزرگ از جایي آغاز مي شود كه به مخیله كمتر كسي 
خطور مي كند، چرا كه آمریکا به رهبري ترامپ یك 
جنگ بزرگ اقتصادي و سراسري را شروع كرده كه 
شاهدیم جهان در آتش این جنگ جهاني در حال 

سوختن است. 
شعله هاي آن بر س��ر بسیاري از كشورها، چون 
روسیه، تركیه و ایران و بسیاري از كشورهاي اروپایي 
در حال فرود آمدن است و سراسر دنیا در حال ورود 
به این جنگ بزرگ و مخرب اقتصادي جهاني است. 
شاید روزي پس از پایان این جنگ، در میان سیل 

ویراني هاي ناشي از آن بفهمیم كه چه میزان از این 
جنگ بي خبر بوده ایم. تحریم هاي ایران، مقابله با 
تركیه، تعرفه هاي اعمال بر كاالهاي چیني و اروپایي 
نیز بارقه اي از این جنگ اس��ت كه ترامپ با هدف 

ساختن دوباره آمریکا به راه انداخته است.
چند سال پیش، یك تحقیق آینده پژوهي كه 
توسط یکي از اندیشکده هاي آمریکایي چاپ شده 
بود، پیش بیني مي كرد تا سال ۲۰36 آمریکا دیگر 
ابرقدرت جهان نخواهد ماند و این سیاسیون آمریکا 
را به تکاپو واداشت تا از این امر جلوگیري كنند، 
چرا كه افول هژموني آمریکایي عواقب منفي زیادي 
براي این كشور خواهد داشت كه شاید كمترین آن، 
فروپاشي این كشور در نتیجه تضعیف آن باشد. 
ایالت هاي آمریکا ذیل قدرت سیاسي � اقتصادي، 
فرهنگي و نظامي آمریکا جمع شده اند. شاید حتی 
موفقیت ترامپ در انتخابات ریاست جمهوري این 
كش��ور بي ربط با این مسأله نباش��د. وي فردي 
جاه طلب و بلندپرواز است كه تجارب اقتصادي اش 
زمینه اي ق��وي براي جنگ جهاني اقتصادي كه 
این كشور به راه انداخته است به حساب مي آید. 
جمع میان توانایي اقتصادي و تجاري با جاه طلبي 
ش��خصیتي وي عاملي اس��ت كلیدي در احیاي 
هژموني اقتصادي این كشور. وي از جنگ اقتصادي 
دو هدف دارد؛ یکي تقویت اقتصاد آمریکا كه در 
دوران پس��ا جنگ س��رد هزینه هاي زیادي را در 
تمام دنیا به عنوان یك برادر بزرگ و پلیس جهاني 
متحمل ش��ده است و دیگري بازي با كشورهاي 
دوس��ت و هم پیمان. ترامپ ب��راي هم پیمانان با 
نزدیکي به روس��یه، تعریف و تمجید از پوتین و 
دام��ن زدن ب��ه نگراني اروپا و در م��واردي به زیر 
سوال بردن ناتو و جایگاه اروپا در آن، طالب صرف 
هزینه هاي مالي بیش��تر براي ناتو از سوي اروپا و 
كاهش هزینه هاي آمریکا، اعمال تعرفه هاي سنگین 
علیه كاالهاي اروپایي و دامن زدن به ایران هراسي 
در خاورمیانه و باج گیري از كشورهاي عرب حوزه 
خلیج و منطقه بوده و در شرق آسیا نیز به برجسته  
كردن مسأله كره شمالي پرداخته تا با آن از ژاپن 

و كره جنوبي باج گیري كند.
در این میان هدف نهایي هم تضعیف چین بوده 
كه در دهه هاي اخیر رشد سریعي داشته و ترامپ 
در تالش است تا اقتصاد چین را هدف قرار دهد تا 
آمریکا را به عنوان هژمون جهان حفظ كند. البته 
این راهبرد با بازي دوگانه با روسیه نیز همراه بوده 
كه اگرچه روسیه را تحریم مي كند اما در تمجید 
پوتین نیز كم نمي گذارد و با باج دادن گاه وبي گاه 
به روسیه در تالش است تا همکاري این كشور را 
با چین كاهش دهد. حال مي بایست منتظر بود و 
وضعیت این جنگ جهاني اقتصادي، تحریم هاي 
اعمالي علیه ایران و نیز تنش هاي واش��نگتن با 
آمریکا را دید تا در نهایت ببینیم به چه سمت و 

سوي خواهد رفت.



 در شرایطي که تحریم هاي آمریکا علیه 
ای�ران در مرحله اول اجرا ش�ده و در مرحله 
دوم نی�ز معط�وف به ص�ادرات نف�ت ایران 
است، جنابعالي در چنین شرایطي نوع روابط 
میان ایران با قطر و امارات را چگونه ارزیابي 
مي کنی�د؟ در ابتدا لطف بفرمایید ش�مه اي 
از رواب�ط می�ان تهران با دوح�ه و ابوظبي را 

تشریح کنید.
امارت براي ایران در سه دهه گذشته پلي تجاري به 
سوي مرزهاي خارج از كشور بوده است. در حقیقت 
یکي از مولفه هاي رشد اقتصادي امارات تجارت این 
كشور و نقش بخصوصش به عنوان پلي ارتباطي در 
تجارت ایران و سایر كش��ورها بود. بنابراین از این 
منظر این كشور بسیار منتفع شده است. تا جایي 
كه من اطالع دارم امارات بسیاري از محصوالت نفتي 
ایران را خریداري مي كرد و به عنوان واسطه در بازار 
جهاني به فروش مي رساند و بسیاري از محصوالت 
بازارهاي بین المللي را براي ایران مي خرید و از طریق 
بنادر خود به بنادر جنوبي كشور ما ارسال مي كرد. 

از این نظر با تیره شدن روابط، امارات متضرر اصلي 
خواهد بود زیرا تولید كننده نبوده و صرفا نقش دالل 
را بازي مي كرد. البته ما نیز در مسیر یافتن واسطه اي 
جدید ضرر خواهیم كرد، ولي زیان امارات بیشتر از 

ما خواهد بود. 
نکته دوم درباره قطر اس��ت. سال هاي زیادي 
ایران و قطر روابط خاصي نداشتند ولي در دوسال 
گذشته زماني كه این كشور از جانب همسایگان 
عرب خود محاصره شد تنها راه تنفس این كشور 
همس��ایه شمالي او یعني ایران بود. از این منظر 
بخشي از بازار قطر به ایران رسیده است و از نظر 
محصوالت غذایي ایران یکي از تامین كنندگان 
مواد غذایي قطر اس��ت. در یك بازه زماني قطر 
به ایران متصل شد و در این پیوند قطر به ایران 

نیازمند است.
از همین رو گمان مي رود تحریم ها در روابط بین 
ایران و قطر تاثیري نداشته باشد. ولي به دلیل نوع 
روابط اقتصادي ما با امارت قطعا تحریم موثر بوده 

و امارات بیش از ایران متاثر و متضرر خواهد شد.

متحدی مشروط
آی��ا روس ه��ا، آمریکایی ها، عربس��تان 
س��عودی، اس��رائیل و حتی تركیه اجازه 
خواهند داد ایران از سرمایه گذاری مادی 
و فکری خود در سال های اخیر در سوریه 
منفعت اقتصادی بب��رد؟ اگر ایران بتواند 
در این مسیر گام های شتابان و منطبق با 
اصول بردارد بی تردید سوریه راه مناسبی 
برای برط��رف كردن معض��ل كمبود ارز 

خواهد بود.
بررسی فرصت های حتمالی ایران در روند 
بازسازی و بهبود وضعیت اقتصادی سوریه 
و تامی��ن نیازهای داخلی این كش��ور در 
شرایط فعلی برای كشورمان ضروری است.
سوریه از سویی با تحریم های اقتصادی 
آمریکا و اروپا از س��ال ۲۰۱۱ مواجه شده 
اس��ت و از س��وی دیگر، بخش های مهم 
زیرساخت و انرژی این كشور توسط گروه 
تکفیری داعش منهدم شده اند. همچنین 
به دلیل حجم باالی مهاجرت ش��هروندان 
س��وری به كشورهای همس��ایه، تقاضای 
داخلی این كشور افت قابل توجهی داشته 
اس��ت. در مجموع، می توان گفت، با ادامه 
روند ناامنی كنونی حاكم بر كش��ور، روند 
فعلی فعالیت های اقتصادی در سوریه تغییر 
چندانی نخواهد داش��ت. به رغم كمرنگ 
بودن تعامالت اقتصادی ایران وسوریه در 
سال های گذشته، در س��ال های اخیر در 
نتیج��ه بروز جنگ ه��ای داخلی، حمالت 
داع��ش و مواض��ع كش��ورهای منطقه و 
بین المللی در زمینه مسائل داخلی سوریه، 
فرص��ت حضور در بازارهای س��وری برای 
فعاالن اقتصادی ای��ران در مواردی مانند 
تامین مصالح ساختمانی به ویژه سیمان، 
تامین كاالهای ضروری و مصرفی به ویژه 
دارو و مواد غذایی، محصوالت پتروشیمی 
مورد نیاز س��وریه، ص��دور خدمات فنی و 
مهندسی، بازسازی زیرساخت و تاسیسات 
صنع��ت نف��ت و گاز، ص��دور گاز به اروپا 
با اس��تفاده از مس��یر ترانزیتی س��وریه و 
واردات برخی از كاالهای مورد نیاز داخلی 

از سوریه، گسترش یافته است.

راهکارهای پیشنهادی
از جمله راهکاره��ای عملی و الزام های 
تعامالت ایران در سوریه به لحاظ اقتصادی 
ب��رای تامی��ن منافع و امنی��ت اقتصادی 
كشورمان می توان به مورد زیر اشاره كرد:

 بستن قراردادهای بلندمدت به همراه 
ح��ق مالکیت ایرانی��ان در بهره برداری از 

منابع در بازه زمانی یادشده
 تنظیم قراردادها و سرمایه گذاری های 

مشترک چندجانبه
 كاهش نقش مستقیم دولت و تقویت 

بخش خصوصی در قراردادها

قطر از هيچ منظري مايل به دور شدن از ايران نبود ولي مشكل از 
اينجا آغاز شد كه محصوالت ما قابليت رقابت با محصوالت ساير 

توليد كنندگان جهاني را نداشت

دکتر بهروز نامداري کارش�ناس ارش�د انرژي اس�ت که معتقد اس�ت با بازگشت 
تحریم هاي آمریکا علیه ایران قطر نمي تواند پنجره تنفس ایران محس�وب ش�ود و 
امارات نیز هر چند به صورت رس�مي روابط خود را با ایران کاهش خواهد داد ولي 
به صورت غیر رس�مي به روابط خود ادامه مي دهد. وي همچنین معتقد اس�ت اگر 
قراردادهاي فروش، ترانزیت، س�وآپ و قراردادهاي دیگري در موضوع گاز داشتیم 
امروز نه تنها نمي ش�د ایران را تحریم کرد بلکه تنها به واس�طه مزیت ژئوپلتیکي 
توان کس�ب درآمد را نیز داش�تیم. در ادامه این مصاحبه به نقش این دو کش�ور و 
روابط آنها با ایران در دوران تحریم ها پرداخته  ایم که مشروح آن به شرح زیر است.

در گفت وگو با يك كارشناس ارشد انرژي بررسي شد

قطر و امارات؛ خيلي دور خيلي نزدیك

یادداشت
کارنامه

همسایه ها
فساد- بی اعتمادی

برداشت
نفت ایران

مرداد 1397
دوره جدید
شماره 115
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 ب�ه نقش امارات در واس�طه اي اقتصادي 
بودن اش�اره کردی�د. آیا مي ت�وان در حوزه 
خلیج فارس کش�ور دیگري یافت که بتواند 

چنین نقشي رابراي ایران بازي کند؟
ایران عمان را انتخاب كرده است. آنها مي توانند چنین 
نقشي را براي ایران عهده دار شوند. به نظر مي آید آمریکا 
به مس��قط چنین اجازه اي بدهد چون عالوه بر مسائل 
اقتصادي، این كشور مي تواند موارد دیگري را براي ایران 
و آمریکا حل كند. لذا معتقدم عمان به عنوان سوئیس 

خاورمیانه مي تواند جایگزین امارات باشد.
 در ش�رایطي که قطر از سوي کشورهاي 
عرب�ي تحری�م و محاصره ش�د بس�یاري از 
کارشناس�ان عقیده داش�تند بهترین زمان 
 ب�راي محکم کردن جاي پ�اي ایران در قطر 
فرا رسیده اس�ت، ولي ترکیه به سرعت این 
نقش را عهده دار شد. قطر نیز عمال نشان داد 
که کشورهاي عربي و کشوري چون ترکیه را 
به قیمت نزدیك ش�دن به ایران رها نخواهد 

کرد. این مسأله را چطور ارزیابي مي کنید؟
این تجربه شخصي است و من از طریق دوستانم 
اطالعاتي میداني از فضاي دوحه دارم. قطر از هیچ 
منظري مایل به دور شدن از ایران نبود. مشکل از 
اینجا آغاز ش��د كه محصوالت ما قابلیت رقابت با 
محصوالت ترک و تولید كنندگان جهاني را نداشت. 
س��اكنین دوحه س��طح باالیي از زندگي را تجربه 
مي كنند. مردم قطر س��ال ها از درآمد سرشار نفت 
بهره مند بودند و از محصوالتي با كیفیت درجه یك 
بهره مي برند و به این س��طح زندگي عادت دارند. 
تولید كنندگان ما اگر نتوانند در این رنکینگ رقابت 
كنند قطعا حذف خواهند شد. اگر نتوانستیم بازار 
دوحه را تسخیر كنیم نه از بدجنسي قطري ها بلکه 

از عدم كیفیت محصوالت خودمان بود.
 در موضوع قرارداد پارس جنوبي و خروج 
شرکت توتال که گفته مي شود شرکتي چیني 
جایگزی�ن آن خواهد ش�د، در ح�وزه منابع 
مش�ترك ما با قطر، نحوه کار به چه صورتي 

رقم خواهد خورد؟
قط��ر نزدیك به ۷۷ میلیون تن »ال ان جي« تولید 
مي كند كه جزء تولیدات اصلي این كش��ور است. در 
این میان میدان مشترک ما با قطر همان پارس جنوبي 
است كه قطري ها به آن گنبد شمالي مي گویند. قبل از 
ورود ما به بحث تحریم ها، قطر طرح خود براي توسعه 
این میدان ها داده و پیمانکاران خود را گرفته و كار را 
شروع كرده بود. این یك مخزن مشترک است و هر 
كسي بتواند بیشتر استفاده مي كند. ما هم در شرایط 
مشابه به همین طریق عمل خواهیم كرد. توتال رفت 

و شركت چیني ادامه كار را برعهده گرفت.
در ای��ن ماج��را واقعیت این اس��ت ك��ه ما در 
كوتاه مدت و بلندمدت اذیت خواهیم ش��د. به هر 
حال ایران با ۱8/۲ درصد باالترین منابع گازي دنیا 
را در اختیار دارد، ولي از نظر تجاري فقط یك درصد 
از بازارهاي گاز دنیا را در اختیار گرفته ایم. این نه در 
شان ما و نه در شان جایگاه نفتي ما است. همچنین 
این مسأله به صنعت ما صدمه مي زند چون توتال 
نی��ز در فاز ۱۱ بود، صنعت نفت و گاز ما آس��یب 
خواهد دید. البته از سوي دیگر همین امر مي تواند 

فرصتي براي رشد شركت هاي داخلي باشد.

 اگ�ر به گذش�ته نگاه کنیم همیش�ه در 
منطقه طرحي به ن�ام همه چیز منهاي ایران 
توسط آمریکا دنبال شده است. کارشناساني 
که این نکته را بررس�ي کرده اند مي گویند با 
بس�تن راه ها به روي ایران این ظرفیت ها به 
سمت کشورهاي همسایه سرازیر مي شود که 
از این فرصت بیشترین بهره برداري را صورت 
دهند. این موضوع را چگونه ارزیابي مي کنید؟

در حقیقت زماني فشار بر روي ایران به ضرر 
آمری��کا بود و به نفع بقیه، ولي این نکته امروز 
به نفع آمریکا است. از این منظر موقعیت براي 
ما سخت تر از گذشته خواهد بود. ایران كشوري 
8۰ میلیوني است و مجموعه دارایي هاي نفت 
و گاز، ایران را به بزرگ ترین دارنده نفت و گاز 
جهان تبدیل كرده اس��ت. ایران اولین دارنده 
گاز دنیا و چهارمین دارنده نفت دنیا است. هر 
چه كشور ما از بازارها دور شود رقباي او بیشتر 

سود مي كنند.
 قط��ر ام��روز ۷۷ میلی��ون ت��ن »ال ان جي« به 
بازارهاي دنیا تزریق مي كند. اگر ما س��ي میلیون 
ت��ن كه قرار بود در اوایل دهه نود روانه بازار كنیم 
را روان��ه مي كردی��م، قطعاً امروز وزن��ه اي در بازار 
بودیم. قرارداده��اي »ال ان جي« مثل قرارداد هاي 
نفتي نیست. یك قرارداد ده میلیارد دالري »ال ان 
جي« در یك پاالیشگاه شامل باالدست، كشتي ها، 
تاسیس��ات مایع س��ازي و ترمینال ه��اي دریافت 
مي ش��ود كه قراردادي بلندمدت و ده یا ۱۵ ساله 

است و قابلیت توقف ندارند.
 اگر این قراردادها بسته مي شدند موضوع تحریم 
و ح��ذف ایران از بازار هاي جهاني قابل طرح نبود. 
از طرف��ي قرارداده��اي گازي ما اینطور نیس��ت. 
قراردادهاي فروش و ترانزیت و سوآپ و قراردادهاي 
دیگري در موضوع گاز داش��تیم عموما نمي ش��د 
ایران را تحریم كرد. نه تنها غیر قابل تحریم بودیم 
 بلکه فقط با ترانزیت یا س��وآپ گاز تركمنستان به 
خلیج فارس از مزیت فیزیکي خط لوله ها با استفاده 
از موقعیت ژئوپولتیکي، مي توانستیم امروز درآمد 
داش��ته و حلق��ه اي از چهار یا پنج كش��ور را كه 
درگیر این موضوع بودند در تحریم ناپذیر ش��دن 

ایران دخیل كنیم.
 ب�ا توجه به بازگش�ت تحریم هاي ثانویه 
پنجره تنفس�ي از سمت این دو کشور عربي 

به سمت ما باز خواهد شد یا نه؟!
 قط��ر پنج��ره تنفس نیس��ت. ما ب��ا قطر هیچ 
بده بس��تاني نداریم. مگ��ر اینکه در صورت همت 
تولید كنندگان ما قطر بتواند مقداري از محصوالت 
مرتبط با مواد غذایي تولید شده در ایران را جذب 
كند كه از این طریق ارز وارد ایران شود. البته این 
مقدار هم قابل توجه نخواهد بود. ولي درباره امارات 
باید گفت این كشور از ابتدا بازار محصوالت ما نبود 
و فقط بازاري براي توریس��ت هاي ایراني و واردات 
ما محسوب مي شد. از این منظر، امارات به صورت 
رسمي روابط خود را با ایران كاهش خواهد داد ولي 
به صورت غیر رسمي به روابط خود ادامه مي دهد. 
در چنین ش��رایط البته هزینه ها باال مي رود و این 
موض��وع نه به نفع دولت امارات، بلکه به نفع بازار 

داللي میان دو كشور خواهد بود. 

تجارت انرژی
ایران جزء نخس��تین كشورهایی بود كه 
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 
آذر ۱3۷۰ )۱99۱(، استقالل قرقیزستان 
را به  رسمیت شناخت و به سرعت روابط 
سیاس��ی، اقتص��ادی و فرهنگی خود را با 
این كش��ورها توس��عه داد. ب��ا وجود این، 
حجم روابط تجاری دو كشور در سال های 
گذشته، دور از ظرفیت های همکاری آنها 

بوده است.
قرقیزستان برعکس كش��ورهایی مانند 
تركمنس��تان و قزاقستان كه دارای ذخایر 
ان��رژی، به ویژه گاز هس��تند، فاقد ذخایر 
انرژی است، از این رو، واردات سوخت های 
فسیلی در صدر واردات این كشور قرار دارد. 
این كش��ور در حوزه صنعت، ماشین آالت 
و تجهی��زات الکترونیکی هم فاقد صنایع 
توسعه یافته اس��ت. از این رو، واردات این 
محصوالت هم بخش مهمی از واردات این 
كش��ور را تشکیل می هند. حجم مراودات 
تجاری ایران و قرقیزس��تان در سال های 
گذش��ته، نشان دهنده این است كه ارزش 
م��راودات تجاری آنها در س��ال های اخیر 
همیش��ه كمتر از ۵۰ میلیون دالر بوده و 
همکاری ه��ای اقتصادی این دو كش��ور با 
ظرفیت های موجود مطابقت نداشته است. 
این موضوع آشکاركننده ضعف دیپلماسی 
اقتص��ادی م��ا در ارتباط با قرقیزس��تان 
اس��ت. برای ایران فرصت های همکاری با 
قرقیزس��تان در ارتباط با س��رمایه گذاری 
در ح��وزه ان��رژی، مع��دن، حمل ونقل و 
بخش گردشگری وجود دارد، در كنار این 
فرصت ها می توان به چالش هایی در ارتباط 
با ریسك سیاسی، ریسك اقتصادی، امکان 
بی ثباتی ناشی از سرریز شدن بحران های 
منطقه ای و بین المللی و اختالفات بر سر 
آب به داخل قرقیزس��تان و زمان بر بودن 
دسترسی به مرزهای این كشور اشاره كرد. 
عالوه بر این، ایران در بین ش��ركای اصلی 
وارداتی قرقیزستان جایگاهی ندارد و برای 
حضور فعال در اقتصاد قرقیزستان باید با 
رقبای اقتص��ادی قدرتمندی مانند چین، 

روسیه و قزاقستان رقابت كند.

راهکارهای پیشنهادی
در راستای توسعه روابط اقتصادی ایران 
با قرقیزس��تان توجه به موارد زیر ضروری 

است:
۱- فعال كردن اتاق بازرگانی دو كشور
۲- برقراری پرواز مستقیم بین دو كشور

3- ارائ��ه خدمات فنی و مهندس��ی در 
حوزه های مرتبط با معادن، انرژی و توسعه 

زیرساخت ها
4- بهره برداری از موقعیت قرقیزستان در 
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رواب��ط ایران و پاكس��تان در ط��ي دهه هاي 
گذشته، فراز و نشیب هاي بسیار فراواني را پشت 
سر گذاشته است. در این میان اگر به چالش ها و 
فرصت هاي كنوني روابط دو كشور توجه كنیم 
باید این امر را در چند حوزه مورد بررسي قرارداد.

 حوزه امنیتي و سیاسي: 
در سال هاي گذش��ته روابط تهران- دهلي نو 
و هم��کاري در حوزه همکاري هاي حمل و نقل 
و ترانزیتي، ام��کان جابه جایي كاال از بندرهاي 
هن��دي به بندرعباس یا چابه��ار ایران، تکمیل 
بندر چابهار و س��اخت خط آه��ن از چابهار به 
شهر »زرنج« افغانستان و گذر از مانع پاكستاني 
)دش��من راهب��ردي هن��د(، انتق��ال كاالهاي 
گوناگون هندي به افغانستان و آسیاي مركزي، 
همکاري هاي دفاعي- امنیتي ایران و هندوستان 
و... از نگاه پاكستاني ها تهدید به شمار مي رود و 
پاكستاني ها با در نظر داشتن متغیرهایي چون 
نقش عربستان سعودي و دخالت آمریکا تمایل 
جدي براي گس��ترش همکاري هاي گوناگون با 
ایران نداشتند. اما پس از اعالم استراتژي جدید 
ترامپ درباره پاكستان و كشورهاي جنوب آسیا 
آمری��کا اعالم كرده كمك 9۰۰ میلیون دالري 
خود به پاكستان را قطع كرده است. همچنین 

پاكس��تان براي جبران ضعف مناسبات خود با 
آمریکا تالش دارد در سطح بین المللي به سمت 
چین و روس��یه و در سطح منطقه اي به سمت 
ایران حركت كند. همچنین رهبران نظامي هاي 
پاكستان از سیاست  سعودي ها در منطقه راضي 
نبوده و در حال فاصله گرفتن از سیاس��ت هاي 
زمان نوازش��ریف نس��بت به ایران هستند، در 
بعد دیگري ۱4 آگوس��ت مصادف با سالروز روز 
استقالل از اهمیت فراواني براي مردم این كشور 
برخوردار است و تابلو ها و بیلبوردهاي بزرگ در 
نقاط مختلف ش��هرهاي تهران و مش��هد براي 
تبریك روز استقالل پاكستان به مردم این كشور 
دوس��ت و همسایه نصب شده است. در بررسي 
روابط دو كشور باید گفت ایران نخستین كشوري 
بود كه در اوت ۱94۷، اس��تقالل پاكستان را به 
رسمیت شناخت و پاكستان نیز نخستین كشور 
جهان بود كه پیروزي انقالب اسالمي ایران را در 
فوریه ۱9۷9، به رسمیت شناخت. در واقع روابط 
دیرپاي فرهنگي و تمدني و اش��تراكات دیني با 
محوریت آیین اسالم به ویژه پیوندهاي فرهنگي و 
تمدني دو كشور و توجه ویژه و تاكید رهبر معظم 
انقالب اس��المي آیت اهلل خامن��ه اي بر ضرورت 
تقویت هرچه بیش��تر روابط ایران و پاكستان و 
عالقه ویژه مردم دو كشور نسبت به یکدیگر از 
عوامل مهم ش��کل گیري روابط در شرایط نوین 
اس��ت. در بعد دیگري با توجه به پیروزي حزب 
تحریك انصاف در انتخابات پاكستان باید گفت 
از یك سو از اولویت اصلي »عمران خان« رهبر 
ح��زب )PTI( گس��ترش روابط با كش��ورهاي 
همس��ایه در راستاي توس��عه منطقه اي روابط 

راه باز همکاری
با توجه به رویکردهای سیاس��ی 
ای��ران و لبنان در منطقه، می توان 
گف��ت، تحوالت و مس��ائل منطقه 
اثرات قابل توجهی بر امنیت ملی و 
شرایط این دو كشور دارند. ازاین رو، 
الزم است با بسط و گسترش هرچه 
بیشتر روابط دوستانه ایران و لبنان، 
قدرت دو كش��ور افزایش یابد. این 
موض��وع نق��ش بارزی ب��ر تعدیل 
بحران ه��ای منطق��ه ای و كاهش 
اثرات س��وء آن بر جای��گاه ایران و 
لبنان در منطقه خواهد داشت. در 
كنار منافع سیاسی و تقویت جایگاه 
دو كش��ور در غرب آس��یا، ایران و 
لبن��ان فرصت های قاب��ل توجهی 
در تعام��الت اقتصادی و تجاری با 

یکدیگر دارند.
حجم تعامالت غیرنفتی ایران با 
لبنان در س��ال های گذشته بسیار 

محدود بوده است.
ای��ن موضوع در حالی اس��ت كه 
بسیاری از كش��ورهای غرب آسیا 
به ویژه همسایگان ایران روابط بسیار 
گسترده تری با لبنان دارند. این در 
ش��رایطی اس��ت كه برخی از آنها 
در بس��یاری از موضوعات سیاسی 
منطقه با لبنان واگرایی سیاس��ی 
دارند كه نمونه ب��ارز این موضوع، 

عربستان است.
موضوع مهم دیگری این است كه 
به رغ��م افزایش در حجم و ارزش 
دالری واردات و صادرات غیرنفتی 
ایران ب��ه لبنان در س��ال ۱396، 
و  واردات  متوس��ط  دالری  ارزش 
صادرات غیرنفتی ای��ران از لبنان 
در این سال نسبت به سال ۱39۵ 
كاهش یافته است. این موضوع به 
این مفهوم است كه بخش عمده ای 
از افزایش حاصل شده در تعامالت 
غیرنفتی ایران با لبنان را مواد اولیه 
یا كااله��ای با حداقل ارزش افزوده 

تشکیل داده اند.

راهکارهای پیشنهادی
 تسهیل صدور روادید  

 توسعه حضور بخش خصوصی 
در بازار هدف 

 تمركز دولت بر زیرساخت ها و 
تنظیم قراردادهای بلندمدت

چشم انداز روابط و همكاري هاي سياسي و 
اقتصادي ایران و پاكستان در دوران تحریم ها

فرزاد رمضاني بونش 
پژوهشگر و تحلیلگر ارشد 

مسائل منطقه اي

یادداشت
کارنامه

همسایه ها
فساد- بی اعتمادی

برداشت
نفت ایران
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همه جانب��ه با ای��ران بوده و سیاس��ت آمریکا در 
منطقه را مورد انتقاد قرار داد. در بعد دیگري در 
مقابل نیز حسن روحاني در تماس تلفني با آقاي 
»عم��ران احمدخان نیازي« ب��ا تبریك پیروزي 
این حزب در انتخابات پاكس��تان به روابط بسیار 
نزدیك تر و صمیمي تري بین دو كش��ور دوست 

ایران و پاكستان اشاره كرد. 
آنچه مشخص اس��ت به نظر مي رسد پاكستان 
ت��الش دارد با گس��ترش و تقویت مناس��بات با 
ای��ران، منافع ملي خ��ود را تامین نماید. چنانچه 
در یك س��ال گذش��ته ژنرال »قمر جاید باجوه« 
رئیس س��تاد ارتش پاكس��تان به دعوت همتاي 
ایران��ي بعد از دو دهه وارد تهران ش��د. همچنین 
ب��ا توجه به اینک��ه روحاني آقاي نی��ازي را براي 
شركت در اجالس مجمع گفت وگو و همکاري هاي 
آسیا )اواخر مهرماه در تهران برگزار شود، دعوت 
كرد( و وي نیز پذیرفته اس��ت باید گفت در برهه 
كنوني اراده سیاس��ي دو كش��ور براي گسترش 
روابط بسیار بیش��تر شده است. این امر مي تواند 
بسترساز روابطي تازه میان ایران و پاكستان شود. 
در واقع هر چند باید توجه داش��ت كه اسالم آباد 
نگران افزایش نفوذ تجاري و اقتصادي هند رقیب 
و دش��من دیرینه پاكستان در ایران و بلوچستان 
خود از راه مرزهاي ایران اس��ت ولي ظرفیت هاي 
گوناگون امنیتي، نظامي دفاعي با تکیه بر بسترهاي 
مشترک براي توسعه روابط مي توانند مد نظر قرار 
گیرد . در این ش��رایط با توجه به نگرش مثبت تر 
عمران خان به ایران )نسبت به مسلم لیگ( و رابطه 
كمتر این حزب با عربستان )نسبت به نواز شریف(، 
عماًل شاهد حفظ روابط یا كاهش حداقلي از دامنه 
روابط اسالم آباد با ریاض در مقابل توجه بیشتر یا 
برقراري نوعي توازن مثبت به نفع منافع اسالم آباد 

در روابط با تهران خواهیم بود.

 حوزه اقتصادي: 
پاكستان كشوري درحال توسعه است و اقتصاد 
پاكس��تان در س��ال هاي اخیر دوباره به س��مت 
شکوفایي حركت كرده است. با این حال اقتصاد 
پاكس��تان عمدتا كشاورزي اس��ت. در سال هاي 
گذشته روابط اقتصادي ایران با پاكستان با وجود 
برخورداري از ظرفیت هاي باالي اقتصادي و بازار 
مص��رف گس��ترده، هیچگاه از س��طح مطلوب و 
مورد انتظار برخوردار نبوده است و سایه سنگین 
اختالفات، شرایط ناپایدار امنیتي، نامناسب بودن 
زیرساخت هاي مورد نیاز، مانع از گسترش روابط 
دو كشور ش��ده است. در همین راستا فشارهاي 
كش��ورهاي عرب��ي و آمریکا موج��ب بي توجهي 
اس��الم آباد و پایبند نبودن ب��ه تعهدهاي مربوط 
ب��ه طرح خط لوله صل��ح و اعمال تحریم ها علیه 
ایران شد و این امر موجب كاهش مبادالت شده 
شد. اما رفع تحریم ها موجب شد دولت پاكستان 

و وزارت خارجه پاكس��تان با ص��دور بیانیه اي از 
احیاي روابط اقتصادي و تجاري میان اسالم آباد 
و تهران ازجمله در حوزه هاي تجاري، بانکداري، 
انرژي، سرمایه گذاري و مالي خبر دادند و در دوران 
پسابرجام شاهد افزایش 3۵ درصدي روابط تجاري 
ایران و پاكستان باشیم و حجم صادرات و واردات 
میان ایران و پاكستان سیر صعودي گرفته، و در 
سال ۱39۵ به بیش از یك میلیارد و ۱۵۰ میلیون 

دالر افزایش یافت.
هر چند در یك سال گذشته وزیر مشاور دارایي 
پاكس��تان به عزم دو كش��ور براي افزایش روابط 
تجاري تا سقف پنج میلیارد دالر در سال ۲۰۲۱ 
میالدي اش��اره كرد ولي اكنون نیز با تحریم هاي 
نوین آمریکا ممکن است برنامه ایران و پاكستان 
براي رس��اندن حجم مبادالت به ۵ میلیارد دالر 
ب��ا چالش هاي نویني روبرو گ��ردد. در این میان 
پاكس��تان معتقد اس��ت با محفوظ دانستن حق 
خ��ود براي پیگی��ري منافع اقتصادي مش��روع، 
بررسي پیامدهاي تحریم هاي آمریکا ضد جمهوري 
اس��المي ایران را به عنوان یك كش��ور مستقل، 
مي نگرد و براي خود حق پیگیري منافع اقتصادي 
و تجاري مش��روع را در حین احترام گذاشتن به 
رژیم حقوق بین الملل، محف��وظ مي داند. عالوه 
براین عمران خان رئیس تحریك انصاف آمادگي 
خود را براي استحکام و گسترش روابط همه جانبه 
با جمهوري اس��المي ایران اع��الم كرده بود و از 
حامی��ان اصلي تکمیل پروژه انتقال گاز ایران به 
پاكستان بود و بر تکمیل هر چه سریع تر این طرح 

عظیم تاكید كرده بود.
ای��ن رویکرد به این معنا اس��ت كه هر چند 
پاكس��تان اع��الم كرد كه كش��ورش ب��ا وجود 
تحریم هاي آمریکا به تجارت با ایران ادامه خواهد 
داد و ممکن اس��ت دولت پاكستان با مذاكره با 
آمریکا به دنبال استثنا شدن از تحریم ها باشد و 
حتي به تجارت پایاپاي كاالیي به عنوان گزینه اي 
 مهم توجه كند و گس��ترش روابط اقتصادي را 
مد نظر قرار دهد، اما باید توجه داشت كه واقعیت 
این اس��ت ك��ه حجم روابط تجاري دو كش��ور 
بزرگ ایران و پاكستان، )با جمعیت 8۰ و ۲۰۰ 
میلیوني( پایین اس��ت. در واقع نبود كانال هاي 
دقی��ق بانکي، نیاز به انتقال آس��ان منابع مالي 
بین دو كش��ور، فقدان اطالعات و عدم شناخت 
كافي از همدیگر موجب چالش هایي شده است 
و باید براي اجرایي شدن قوانین تجارت آزاد بین 
دو كش��ور، رفع موانع بانکي عادي ش��دن نظام 
پرداخت بین دو كشور، حذف محدودیت ها و... 
شرایط را براي افزایش چشمگیر مبادالت ایران 
و پاكستان هموار كرد. این امر در حالي است كه 
در همه زمینه ها به ویژه انرژي، برق، گاز، نفت 
و مبادالت تجاري، بانکي، اقتصادي فرصت هاي 

همکاري وجود دارد.

قدرت پنجم و ایران
هند اكنون پنجمین قدرت اقتصادی 
جهان ش��ده اس��ت و به زودی ش��اید 
جانش��ین ژاپن ش��ود. با داشتن دیدی 
بلندمدت و فراهم كردن بس��تر تحقق 
توان  بالقوه برای مش��اركت و فعالیت با 
این كشور در بازارهای متقابل و تأمین 
نیازها، به س��هولت می ت��وان به مزایای 
غیرقابل انکار حاصل از گسترش و تقویت 
رابطه همکاری ایران با هند دست یافت.
با نگاهی به ساختار اقتصادی دو كشور 
به این موضوع دست می یابیم كه هم در 
بخش انرژی و ه��م در بخش مبادالت 
غیرنفتی )مانند محصوالت كش��اورزی، 
تولیدات كارخان��ه ای و تولیدات بخش 
خدم��ات( فرصت های متع��ددی برای 
همکاری دوجانبه بین فعاالن اقتصادی 

كشورمان و هند وجود دارد.
بنابر داده های سال ۲۰۱۵ اكونومیست، 
هند در تولیدات هر سه گروه غیرنفتی 
اش��اره  ش��ده، جایگاه ویژه ای در سطح 
جه��ان دارد. در مقاب��ل، ب��ا توج��ه به 
جمعیت بیش از ۱/3 میلیارد نفری این 
كشور، بازار بالقوه مصرفی برای بسیاری 
از محصوالت غیرنفتی به ویژه كاالهای 
كش��اورزی كش��ورمان فراهم شده كه 
الزم��ه بهره من��دی از ای��ن فرصت ها، 
مدیریت كارآمد و به موقع آنهاست. عالوه 
ب��ر مباحث مبادالت برون مرزی بین دو 
كش��ور، می توان به امکان همکاری های 
ترانزیتی بین ایران و هند نیز اشاره كرد. 
به رغ��م وج��ود منافع قاب��ل توجه در 
همکاری ه��ای  متع��دد  فرصت ه��ای 
اقتص��ادی و گس��ترش آنه��ا، آمارهای 
داخل كشورمان بیان كننده بهره برداری 
ناقص از این فرصت هاست. این موضوع 
ناشی از وجود موانع متعدد در راه بالفعل 
ك��ردن ظرفیت های هم��کاری بین دو 
كشور است. موانع دس��تیابی به منافع 
قابل توجه در رابطه اقتصادی با هند را 
می توان به چهار دسته موانع فرهنگی، 
اقتص��ادی، س��اختاری و موانع بیرونی 

تقسیم كرد.
الزمه بهره مند ش��دن كش��ورمان از 
منافع متعدد این رابطه دوسویه، برطرف 
كردن یا به حداقل رساندن كاستی های 
مطرح شده در باالس��ت. از عمده ترین 
راهکاره��ای پیش��نهادی در این زمینه 
می توان به: تس��هیل و تقویت مبادالت 
غیرنفتی، تقویت بنیه تولیدی كش��ور، 
افزایش كیفیت محصوالت و رس��اندن 
آن به اس��تانداردهای جهانی، بازنگری 
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بازگشت تحریم هاي آمریکا علیه ایران متعاقب 
خ��روج ترامپ از برجام و گ��ذار مجدد ایران و 
آمریکا ب��ه فرآیندهاي تقاب��ل بخش، موضوع 
بق��اي اقتصاد ایران در ش��رایط بحران و حفظ 
تجارت با همس��ایگان و ش��ركاي اقتصادي را 
مجددا مطرح كرده است. در این میان شوراي 
همکاري خلیج فارس یک��ي از مجموعه هایي 
است كه ایران با توجه به وضعیت موجود به آن 
چشم دوخته است. منتهي با توجه به وضعیت 
اقتصادي نه چندان مطلوب دو طرف در بستر 
روابط سیاسي و امنیتي نامطلوب و چالش زا و 
پرتنش، بهره گیري تهران از ظرفیت همسایگان 
جنوبي و حفظ و افزایش تجارت با دول عربي 
خلیج فارس به خصوص امارات، كویت و عمان 
كه مسأله این پژوهش است، محل ابهام است.
در این وضعیت، چند س��وال مهم و اساسي 
مطرح اس��ت؛ حجم تجارت ایران با سه دولت 
كوی��ت، امارات و عمان چقدر اس��ت و آیا این 

به میزاني هس��ت كه بازگشت تحریم ها بتواند 
ب��ا كاهش آن ب��ه اقتصاد ای��ران لطمات قابل 
توجه��ي بزند؟ آیا دولت ه��اي عربي از میزاني 
اس��تقالل براي تجارت با ای��ران برخوردارند یا 
میزان اثرپذیري اقتصاد و سیاس��ت دولت هاي 
عرب��ي خلیج فارس از سیس��تم مالي و مهم تر 
از آن استراتژي منطقه اي آمریکا باعث خواهد 
شد تا بازگشت تحریم هاي آمریکا، حجم تجارت 
این دولت ها با ایران را به حداقل برساند؟ و در 
این ش��رایط ایران چگون��ه مي تواند از ظرفیت 
برخي همس��ایگان جنوب��ي خلیج فارس براي 
مقابله با تحریم ها استفاده كند و تجارت خود 
ب��ا دولت ه��اي عربي خلیج ف��ارس را حفظ و 

تداوم بخشد؟

 حجم و میزان تجارت با سه کشور
میزان تجارت ایران با دولت هاي عربي خلیج 
ف��ارس به اس��تثناي امارات عرب��ي متحده در 
دوران پس��اتحریم و قبل از قطع روابط ایران و 
عربستان سعودي كمتر از یك میلیارد دالر بود 
كه در دوران تحریم و در ش��رایط قطع روابط 
سیاس��ي و اقتصادي تهران و ریاض، این حجم 
یك میلیارد دالري ب��ه كمتر از ۵۰۰ میلیون 
دالر رس��ید. اگرچه اختالفات قطر و عربستان 
در سال ۲۰۱۷ منجر به افزایش حجم تجارت 

فقیر اما پرفایده
افغانس��تان به دلیل نزدیکی جغرافیایی 
و ش��باهت فرهنگی با ایران، دارای مزیت 
زیادی برای توس��عه رواب��ط اقتصادی و 
سیاس��ی است. وجود جمعیت جوان و رو 
به رش��د این كشور، بازار مناسبی را برای 
گسترش صادرات به این كشور ایجاد كرده 
و وجود منابع طبیعی غنی در این كشور، 
انگیزه های س��رمایه گذاری )ب��ه ویژه در 
قراردادهای بلندمدت( را تقویت می كند. 
در كنار این مزایا، تش��تت قومی، حضور 
پررنگ نیروهای شورشی و زیرساخت های 
كمترتوسعه یافته باعث می شوند هزینه های 
حضور در این كش��ور افزایش یابد. با این 
حال، مالحظات غیراقتصادی كه به دلیل 
تأثیرگذاری غیرمستقیمی كه افغانستان از 
دو مج��رای مواد مخدر و گروه های تندرو 
بر كش��ور ما دارد، باعث می ش��ود توسعه 
روابط سیاسی � اقتصادی با افغانستان را 

در دستور كار خویش قرار دهیم.
دو ویژگ��ی اساس��ی در دنیای كنونی 
)یعنی جهانی شدن از یك سو و افزایش 
س��رعت تغییرات اقتص��ادی، اجتماعی، 
سیاس��ی و... از س��وی دیگر( باعث شده 
اس��ت كه روابط بین جوامع به سطحی 
برس��د كه هیچ كشوری نمی تواند بدون 
داش��تن رابطه با س��ایر ملل به س��طح 
مناس��بی از توسعه دس��ت یابد و عالوه 
بر آن، به دلیل افزایش س��رعت تحوالت 
در حوزه ه��ای مختلف، س��هل انگاری و 
عدم توجه ب��ه فرصت ها، خود به معنای 
عقب گرد كش��ورها اس��ت. ب��رای اینکه 
كش��وری در باتالق درج��ا زدن گرفتار 
نشود، ضروری است فرصت های موجود 
در سطح جهان را شناسایی كند و مورد 
اس��تفاده ق��رار دهد كه ای��ن مهم بدون 
تعیین اس��تراتژی در روابط آن كشور با 
دیگر بازیگران عرصه بین الملل )ش��امل 

حوزه اقتصاد( امکان پذیر نخواهد بود. 
در ای��ن بی��ن، افغانس��تان از جمل��ه 
اقتصادهای كمترتوس��عه یافته است كه 
به  نظر می رس��د هم ج��واری آن با ایران 
یك مزیت در مقایس��ه با س��ایر كشورها 
برای گس��ترش روابط )به ویژه در زمینه 
اقتصادی( ایجاد كرده اس��ت. در همین 
راس��تا، در این نوشتار سعی بر آن است 
ابت��دا وضعی��ت كلی افغانس��تان از نظر 
س��اختار اجتماعی، فرهنگی و سیاس��ی 
م��ورد بررس��ی قرار گیرد و پ��س از آن، 
نحوه اثرگذاری این ساختار بر متغیرها و 
شاخص های اقتصادی افغانستان واكاوی 
ش��ود؛ به امید اینکه بتوانیم فرصت های 
احتمالی موجود در اقتصاد افغانستان را 
امکان سنجی كنیم و موانعی را كه بر سر 

راه آن وجود دارد، بشناسیم.
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بی��ن تهران و دوحه و افزایش آمار كلي تجارت 
ایران با دولت هاي جنوبي خلیج فارس شد، اما 
واقعیت آن اس��ت كه نمي توان از تجارت چشم 
گیر میان ایران و همسایگانش در خلیج فارس 

صحبت به میان آورد.
اقتصاده��اي رانتي و غیرمکم��ل، اختالفات 
سیاسي و شركاي عمده همچون آمریکا باعث 
 ش��ده تا ای��ران و مجموعه ش��وراي همکاري 
خلیج فارس راه درازي در پیش رو داشته باشند 
و اظهارنظرهایي چون ایجاد اتحادیه اقتصادي 
میان ای��ران و دولت هاي عرب��ي خلیج فارس، 

بیشتر به طنز شبیه است.
بر اس��اس آمار سازمان توسعه تجارت در ۱۲ 
ماهه سال ۱396، حجم صادرات ایران به امارات 
به 6 میلیارد و ۷64 میلیون دالر رس��یده كه از 
ای��ن نظر امارات دومین بازار هدف بعد از چین 
براي ایران بوده است. این رقم ۱4/4 درصد سهم 
از مجموع كل صادرات ایران را تشکیل مي دهد 
و از ای��ن نظر جایگاه امارات در تجارت خارجي 
ایران بسیار پررنگ اس��ت و هرگونه اخالل در 
این روند چه بر مبناي بازگشت تحریم ها و چه 
پررنگ شدن اختالفات سیاسي، مي تواند براي 

ایران نگران كننده باشد. 
در ای��ن می��ان، واردات ایران از ام��ارات نیز 
نزدی��ك به ۱۰ میلیارد و 6۷ میلیون دالر بوده 
اس��ت. موضوع مهم دیگري كه نقش امارات و 
امیرنش��ین دبي را براي ایران مهم كرده است، 
دروازه باني و صادرات مجدد كاال به ایران است. 
در بازه تحریم هاي س��ال 9۱ متاثر از قطعنامه 
۱9۲9، حجم ص��ادرات ایران به امارات به رقم 
4 میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر رس��ید و واردات 

از ام��ارات نیز به ۱۱ میلیارد دالر، یعني حجم 
تجاري دو كش��ور رقمي در حدود ۱4 میلیارد 
دالر بوده است. در سال 9۰ این رقم ۲4 میلیارد 
دالر بوده و در سال 9۲ نیز این حجم به ۱۱ و 

نیم میلیارد دالر رسید.
از س��وي دیگ��ر نق��ش تجارت ب��ا عمان نیز 
براي ایران مهم اس��ت. میزان صادرات ایران به 
عمان در س��ال ۱396، ۵۲۱ میلیون دالر بوده 
كه از این حی��ث عمان دوازدهمین بازار هدف 
كاالهاي ایراني بوده و البته این رقم ۱/۱ درصد 
كل تجارت خارجي ایران را تشکیل داده است. 
البته با هدفگذاري تج��ارت ۵ میلیاردي میان 
دو كشور در افق آینده، حجم روابط تجاري دو 
كشور در چهار ماهه سال ۱39۷، با افزایش ۱۱6 
درصدي به ۵3۷ میلیون دالر رسیده است. در 
بازه تحریم هاي ایران در س��ال 9۱، تراز تجاري 
دو كشور منفي و سهم عمده به واردات از عمان 

اختصاص پیدا كرد.
در این میان تجارت با كویت اما رقم بس��یار 
پاییني بوده و اساس��ا جزء بازارهاي هدف براي 
ایران قرار ندارد. حجم صادرات ایران به كویت 
در س��ال 96، نزدیك به ۱8۰ میلیون دالر بوده 
و واردات نی��ز رقمي كمت��ر از ۵۰ میلیون دالر 
بوده است. در دوره بازگشت تحریم هاي آمریکا 
علیه ایران در سال ۱39۱، حجم صادرات ایران 

به كویت به 9۵ میلیون دالر رسید.

 متاث�ر ب�ودن از سیس�تم اقتص�اد و 
سیاست آمریکا

روابط سیاس��ي و اقتصادي ایران و مجموعه 
شوراي همکاري خلیج فارس فارغ از پیشران هاي 
دوجانبه و سوءتفاهمات تاریخي، متاثر از حضور 
آمری��کا و راهبرد منطقه اي آن در خلیج فارس 
اس��ت. ح��ل نیازهاي امنیت��ي و روابط تجاري 
گسترده واش��نگتن با دول عربي خلیج فارس 
باعث ش��ده تا مسائل سیاسي و اقتصادي میان 
ایران و همس��ایگان جنوبي خلیج فارس عمال 
ب��ه موضوعي كم اهمیت تقلیل داده ش��ود. در 
مقطع كنوني نیز با توجه به اس��تراتژي جامع 
ایاالت متحده براي مقابله با ایران و پش��تیباني 
آن از سوي عربستان، امارات و اسرائیل، به نظر 
مي رسد كه شرایط براي اعمال تحریم ها بر ایران 
با همراهي بیشتر دولت هاي عربي خلیج فارس 
همراه شود، مس��أله اي كه در دوره تحریم هاي 
س��ال 9۱، با فشار منطقه اي گس��ترده همراه 
نبود.در س��ال ۲۰۰۷ ایاالت متحده تهدید كرد 
كه براي كش��ورهایي كه به عنوان ترانزیت كاال 
ب��راي ایران عمل مي كنن��د محدودیت هایي را 
قائل خواهد شد. در واكنش به این قانون آمریکا، 
دولت امارات قانون كنترل صادرات وضع نمود 
و ده ها ش��ركت كه كاالهاي با استفاده دوگانه 
ب��ه ایران فروختند را تعطی��ل نمود. در نتیجه 
فشارهاي اعمال شده از سوي آمریکا، صاحبان 
بانك هاي امارات ارتباط تجاري خود با ایران را 
محدود كردند. در آن برهه بانك  مركزي امارات 
اع��الم كرد كه از این پس ب��ا بانك هاي ایراني 
مشغول تحریم هاي آمریکا ارتباط برقرار اگرچه 

در آن وضعیت شاهد تجارت غیررسمي و جریان 
س��رمایه از ایران به ام��ارات و بالعکس بودیم و 
بازار دالالن حواله هاي تبدیل به مشتریان اوج 
 گرفت و لنج داران ایراني هم به طرق غیر رسمي

داد و ستد خود را صورت مي دادند. 
همچنی��ن باید اذعان داش��ت ك��ه مقامات 
آمریکای��ي در آن برهه معتقد بودند كه نگران 
ارس��ال مب��ادالت تجاري و حت��ي قاچاق مواد 
غذایي و لوازم خانگي از س��وي ساحل جنوبي 
خلیج ف��ارس به ایران نیس��تند، بلکه خواهان 
عدم انتقال كاالهاي با استفاده دوگانه به ایران 
هستند.اما در وضعیت جدید باید منتظر ماند و 
دید كه آیا در دوره ترامپ كه وعده شدیدترین 
تحریم ها را داده است، شاهد كاهش این مبادي 

خواهیم بود یا خیر؟

 چه باید کرد؟
پاس��خ دقیق به این س��وال موضوع دشواري 
اس��ت، به خصوص ب��ا توجه به نق��ش فعال و 
مقابله جویانه عربس��تان و امارات ب��ا ایران كه 
اس��تراتژي ترامپ را در ارتباط با ایران تقویت 
ك��رده و مي كنند. نکت��ه مهم تر افزایش حضور 
محمد ب��ن زاید ولیعهد ابوظبي اس��ت كه در 
س��ال هاي اخیر نقش پررنگي در دبي نیز پیدا 
كرده است. در چنین فضایي و با جدي تر شدن 
تحریم هاي آمریکا بر مبن��اي آمارهایي كه در 
قس��مت اول اش��اره شد، ش��اهد كاهش حجم 
تجاري ایران با س��ه كش��ور ام��ارات، كویت و 
عمان خواهیم بود و مشکالت در سیستم مالي 
و نقل و انتقاالت مجددا بازخواهد گشت. در این 
می��ان، نقش آفریني امارات به نفع آمریکا براي 
ما بس��یار سخت و قابل توجه خواهد بود و باید 
امیدوار بود كه شیخ محمد بن راشد آل مکتوم 
حاك��م دبي بتواند نقش خوبي در این كارزار به 

نفع ایران اتخاذ كند.
در چنی��ن فضایي اس��تفاده از ظرفیت هاي 
حداقل��ي و باز نگه داش��تن كانال هاي موجود 
نق��ش مهمي در حفظ تجارت خواهد داش��ت 
ك��ه تحقق آن باید از طریق دیپلماس��ي فعال 
اقتصادي و شناسایي راه هاي گریز باشد. توسعه 
زیرس��اخت هاي حمل و نقل دریایي و هوایي، 
س��هولت ص��دور روادید براي اتب��اع ایراني در 
فرودگاه مس��قط، بهره گی��ري از ظرفیت رو به 
گسترش ایرانیان مقیم در عمان، افزایش ظرفیت 
تولید داخلي براي رفع نیازهاي غذایي عمان و 
جبران ضعف هایي كه در موضوع محاصره قطر 
پی��ش آمد و ایران نتوانس��ت نیازهاي دوحه را 

پاسخ مطلوبي دهد.
برگ��زاري نشس��ت هاي م��داوم با س��فرا و 
بازرگانان، اس��تفاده از حضور ایرانیان س��اكن 
در دوبي و سرمایه قابل توجه آنها و همچنین 
بهره گیري از جامعه ایرانیان مقیم كویت. اینها 
مواردي اس��ت كه مي تواند در برهه تحریم ها 
ب��ه كمك ایران بیاید و بخش��ي از صادرات و 
واردات ایران را تامین كند. در غیر این صورت 
باید به سرعت دیگر بازارهاي هدف شناسایي 
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مرتضي شکري 
پژوهشگر اندیشکده مطالعات 

حاكمیت و سیاستگذاري 
دانشگاه شریف

استفاده از ظرفیت كشورهاي همسایه یکي 
از مس��ائل قابل اعتن��ا در سیاس��ت اقتصادي 
جمهوري اس��المي در شرایط تحریم است. در 
میان كش��ورهاي همسایه، افغانستان عالوه بر 
ویژگي هم مرز بودن، به دلیل اشتراكات فرهنگي 
و زباني و نیز دارا بودن وضعیت اقتصادي خاص 
خود از اهمیت و جایگاه ویژه اي در دیپلماسي 
اقتصادي ایران برخوردار است. در حال حاضر 
ایران بزرگ ترین شریك تجاري افغانستان است 
و این كشورعالقه مند به افزایش حجم تجارت 
خود با ایران و هند از طریق بندر چابهاراست؛ 
اما اعمال تحریم هاي مجدد آمریکا علیه ایران، 
چشم انداز روابط اقتصادي این كشور با جمهوري 
اس��المي را مبهم و تا حدودي پیچیده خواهد 
كرد. بااین ح��ال ظرفیت هاي قابل  اعتنایي در 
مناس��بات ایران و افغانس��تان وجود دارد كه 
مي توان با بهره برداري از آن، بخش قابل توجهي 
از فشارهاي ناشي از تحریم هاي اقتصادي آمریکا 

را به حداقل رساند.

 بهره برداري از ظرفیت هاي مرزي مشترك
هم مرز بودن افغانس��تان با ایران به مانند 
دیگ��ر همس��ایگان ظرفیت ه��اي فراواني 
دراختیار ایران جهت تامین ارز موردنیازقرار 

داده اس��ت. هم اكنون كاهش دسترس��ي 
ای��ران ب��ه ارز ب��ه دلیل تحری��م، موجب 
ایجاد و گسترش بازار سیاه در امتداد مرز 
افغانس��تان-ایران شده اس��ت. بسیاري از 
افغان ه��ا پس از تحریم هاي ترامپ به این 
نتیجه رس��یدند تا دالر خریداري شده در 
كش��ور خود را به ای��ران آورده و به قیمت 
گران ت��ري بفروش��ند. بر اس��اس گزارش 
رویترز، روزانه ۲ تا 3 میلیون دالر از طریق 
جابه جایي مسافرین افغانستان به ایران وارد 
مي شود. با توجه به توانایي ضعیف اجراي 
قانون از سوي دولت افغانستان )افغانستان 
داراي ی��ك اقتصاد نقدي اس��ت و كنترل 
قاچاق ارز كار بسیار دشواري است( و عدم 
تمایل كابل براي جلوگیري از تجارت بازار 
سیاه كه درآمد بسیاري از شهرهاي غرب 
افغانس��تان را تامین مي كن��د، جمهوري 
اس��المي مي تواند از طریق چنین بازاري، 
بخشي از كسري دالر خود را جبران كند.

مزیت دوم هم مرزي با افغانستان، تشویق 
مبادل��ه آزاد در مرزه��اي می��ان ایران و 
افغانستان است. حركت آزاد كاال بین ایران 
و افغانستان اجازه مي دهد تا تاجران افغان 
از كاهش ارزش ریال سود ببرند. هم اكنون 
بازار صنعت مواد غذایي و نوش��یدني احیا 
یافت��ه اس��ت، زی��را ش��ركت هاي تجاري 
افغان ق��ادر به خرید كاالهاي ارزان قیمت 
از شرق ایران هس��تند و مي توانند آنها را 
ب��ه قیمت هاي باالتر در غرب افغانس��تان 
بفروشند. با توجه به اینکه نرخ بیکاري در 

افغانس��تان هم اكنون به 4۰ درصد رسیده 
است و مناطق غربي افغانستان با توجه به 
حضور قابل توجه طالبان از فقر شدید رنج 
مي برن��د، كابل ترجی��ح مي دهد به منافع 
اقتصادي مرتبط با افزایش تجارت ایران و 
افغانستان ادامه دهد. چنین وضعیتي ضمن 
تقویت بخش صادرات ایران مي تواند درآمد 

ارزي كشور را افزایش دهد.

 تقوی�ت همبس�تگي اقتص�ادي 
منطقه اي از طریق بندر چابهار

محصور بودن افغانستان در خشکي باعث 
شده این كش��ور با محدودیت هاي زیادي 
در رواب��ط خارجي خ��ود به ویژه در زمینه 
تامین مواد غذایي و تجارت مواجه باش��د. 
نزدیك ترین راه هاي دسترسي این كشور به 
دریا از طریق كشورهاي ایران و پاكستان 
میسر است. بسته ش��دن متعدد مرزهاي 
مشترک افغانستان-پاكستان در سال هاي 
اخیر و ایج��اد محدودیت ه��اي ترانزیتي 
از س��وي پاكستان باعث ش��ده افغانستان 
توجهي ویژه به بندر چابهار داش��ته باشد. 
افتتاح این بندر از س��ال گذش��ته موجب 
تقویت همبستگي میان كشورهاي ایران، 
افغانس��تان و هند شده است. این بندر كه 
ب��ا س��رمایه گذاري هند و ای��ران در حال 
 توس��عه است بهترین ش��رایط را نیز براي 
تجار افغانس��تان فراهم كرده اس��ت. تجار 
افغانس��تان در این بندر هم اكنون با حجم 
مبادالت اقتصادي حدود سه میلیارد دالر 
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در س��ال بخش زی��ادي از نیازهاي تجاري 
افغانس��تان را تامین مي كنند. توسعه این 
بندر مي تواند میزان تجارت افغانس��تان را 
از این مس��یر افزایش دهد و این كش��ور را 
بیش از گذشته درگیر فعالیت هاي اقتصادي 
با ایران كند. با این حال جمهوري اسالمي 
ایران به منظور كاهش اثرات تحریم بر این 

پروژه باید الزاماتي را رعایت كند.
یک��ي از الزام��ات راهب��ردي جمهوري 
اس��المي در شرایط تحریم درخصوص این 
بندر تج��اري، اعطاي تخفیف هاي ویژه در 
خصوص ترانزیت براي افغانس��تان اس��ت. 
اگرچه جمهوري اس��المي پیش ازاین طي 
توافقنامه اي كه با افغانس��تان داشته است، 
۵۰ هکتار زمین در بندر چابهار را به مدت 
۵۰ س��ال ب��راي ذخیره ام��وال تجاري در 
اختیارتجارافغانستان قرار داده است تا آن ها 
بتوانند با ایجاد تاسیس��ات زیر بنایي اموال 
تجارتي خویش را به بند چابهار انتقال داده 
تا آنه��ا در موعد مقرر بتوانند فرآورده هاي 
تولی��دي خود را به بازارهاي جهاني عرضه 
بدارن��د. همچنین بر اس��اس توافقنامه اي 
ك��ه بین دو دولت وجود دارد، افغانس��تان 
به منظ��ور ایجاد تس��هیالت بانک��ي در امر 
مب��ادالت پولي و انتق��االت پولي مي تواند 
نمایندگي بانك ملي افغانستان را در بندر 
تجارتي آزاد چابهار ایجاد نماید. جمهوري 
اسالمي ایران با استفاده موثر از فرصت هاي 
به دس��ت آمده از این تج��ارت، مي تواند با 
همکاري تجار افغان، ضمن تامین بخش��ي 
از نیاز كاالهاي اساسي خود، بخش زیادي از 
كسري ارز را از طریق این بندر تامین كند.
باید توجه داشت اس��تفاده حداكثري از 
بندر چابهار در مناسبات ایران و افغانستان 
ت��ا حدود زیادي منوط ب��ه وضعیت روابط 
ای��ران با هند اس��ت كه بخش��ي از پروژه 
توسعه بندر چابهار در اختیار دارد. اگرچه 
نارندرا مودي، نخس��ت وزیر هند، در مقابل 
فش��ار ایاالت متحده ب��راي متوقف كردن 
پیونده��اي اقتصادي هند با ایران مقاومت 
كرده است، اما نگراني در مورد تحریم هاي 
تالفي جویانه ایاالت متحده باعث شده اخیراً 
هند از تهران فاصله بگیرد. در ۵ آگوس��ت، 
وزارت نفت هند، از نهادهاي پاالیش��گاهي 
هن��د درخواس��ت كرد ت��ا از نوامبر به بعد 
واردات نف��ت ایران را به طور چش��مگیري 
كاهش دهد یا صفر كند و دهلي نوعالقه مند 
به گس��ترش واردات نفت خود از عربستان 
سعودي اس��ت. با این حال، خرید سیستم 
دف��اع موش��کي S-400 هند از روس��یه 
نش��ان مي دهد ك��ه مودي ممکن اس��ت 
ریسك مواجهه با ایاالت متحده درصورتي كه 

تحریم هاي ایاالت متحده منافع استراتژیك 
هند را تحت فشار قرار دهد پذیرفته است. 
سیاستگذاران جمهوري اسالمي ایران باید 
امیدوار به اقدام مشابهي از جانب هند علیه 

ایاالت متحده در بندر چابهار باشند.

 لزوم تقویت مناسبات سیاسي با افغانستان
از زمان روي كار آمدن اشرف غني به عنوان 
رئیس جمهوري افغانستان تالش بازیگران 
خارجي براي جلوگیري شکل گیري روابط 
میان تهران و كابل گس��ترش یافته است. 
تبلیغات منف��ي ایاالت متحده در خصوص 
همکاري اطالعاتي ایران و طالبان در جهت 
مبارزه با شاخه داعش در افغانستان نمونه 
بارز این مس��أله است. در سخنراني ۲۱ مه 
در بنی��اد میراث، وزیر امور خارجه آمریکا، 
مای��ك پمپو، ایران را به تجهیز مس��لحانه 
طالب��ان در غرب افغانس��تان متهم كرد و 
تاكید كرد اقدامات ایران در غرب افغانستان 
این كشور را بي ثبات ساخته است. اتهامي 
كه اگرچه به طور رس��مي از سوي مقامات 
دولتي افغانس��تان اعالم  نشده اما بر روابط 

دو كشور سایه افکنده است.
با این حال دیدار حس��ن روحاني با اشرف 
غن��ي در اجالس س��ران س��ازمان همکاري 
ش��انگهاي و گفت وگوهاي دوطرف در مورد 
هم��کاري اقتصادي ب��ا افغانس��تان و اعالم 
آمادگي جمهوري اسالمي جهت همکاري با 
دولت افغانس��تان در زمینه مبارزه با تجارت 
غیرقانوني مواد مخدر در این كشور و نیز اعزام 
یك نماینده اطالعات��ي براي دیدار با چین، 
پاكستان و روس��یه در مورد مبارزه با شاخه 
داعش در افغانس��تان عالئم امیدواركننده اي 
است كه باید در این برهه زماني بیشتر مورد 
توجه دستگاه دیپلماسي قرار گیرد. دستگاه 
سیاس��ت خارج��ي باید به ای��ن نکته توجه 

كند كه هرگونه س��ردي رواب��ط میان ایران 
و افغانستان، چه بسا انگیزه هندوستان را در 
مورد سرمایه گذاري توسعه بندر چابهار خواهد 
كاس��ت. اگر س��طح رابطه ایران و افغانستان 
در این برهه حساس به دالیلي كاهش یابد، 
بسیار محتمل است كه هند پروژه توسعه بندر 
چابهار را متوقف كند، زیرا این كشور موفقیت 
ساخت وساز این بندر را منوط به رابطه مثبت 

بین تهران و كابل مي داند.

 نتیجه گیري
ب��ا بازگش��ت تحریم ه��اي ایاالت متحده 
علی��ه ایران در ماه هاي آینده، نقش آفریني 
افغانستان در تعدیل شرایط سخت تحریم 
بر ایران بسیار بااهمیت است. هم مرز بودن 
این كش��ور ب��ا ایران و وضعیت نامناس��ب 
اقتصادي باعث ش��ده ظرفیت هاي زیادي 
در اختی��ار ای��ران در ش��رایط تحریم قرار 
بگیرد. اقتصاد س��نتي و نقدي افغانستان، 
كنت��رل قاچ��اق ارز را با دش��واري مواجه 
ساخته و این مس��أله رصد معامالت ارزي 
افغانس��تان با ایران از سوي ایاالت متحده 
را با دشواري مواجه خواهد ساخت. ضمن 
اینکه محدودیت هاي ژئوپلیتیك افغانستان 
و پیون��د آین��ده اقتصادي این كش��ور به 
توس��عه بندر چابهار، هزینه ه��اي انصراف 
از این بندر را براي افغانس��تان را به مراتب 
افزایش خواهد داد. با این حال آنچه موجب 
اس��تفاده حداكثري از ظرفی��ت اقتصادي 
كشورهاي همسایه مثل افغانستان خواهد 
ش��د، به كارگیري دیپلماسي فعال از سوي 
كش��ور اس��ت. حجم تبلیغات آمریکا علیه 
فعالیت ه��اي ایران در افغانس��تان و دامن 
زدن به اختالفات دو كشور مسأله ای جدي 
در روابط دو كش��ور اس��ت ك��ه باید آن را 

مدیریت كرد. 



به نظر مي رس��د، كمت��ر تحلیلگري در 
حوزه مس��ائل ای��ران، تردیدي داش��ته 
باش��د ك��ه مهم تری��ن مس��أله مبتال به 
كش��ور در وضعی��ت جاري، بازگش��ت و 
اعمال تحریم هاي یك جانبه آمریکا است. 
تحریم های��ي كه ب��ه ادعاي سیاس��یون 
واشنگتن با هدف تغییر ملموس در رفتار 
سیاسي ایران در سطوح داخلي، منطقه اي 
و بین الملل��ي، فش��ارهاي غالباً اقتصادي 
چندجانب��ه و س��نگیني را علیه كش��ور 
اعمال نموده است، امري كه اتحادیه اروپا 
حاضر به قب��ول آن نبوده و اقدام آمریکا 
را تهدیدي علیه امنیت بین الملل قلمداد 
مي نماید. از دل همین وضعیت مي توان، 
از ایران در دوران تحریم ها س��خن گفت، 
كه البته موضوع چندان جدیدي هم براي 
جمهوري اسالمي ایران به حساب نمي آید 
و مسبوق به یك سابقه طوالني است. اما، 
نکته اساسي و مورد نظر این نوشتار، ایران 
و همسایگان در دوران تحریم هاست، كه 
به شکل موردي تمركز بر قفقاز جنوبي، با 
تاكید بر آذربایجان و ارمنستان قرار دارد.
به ش��کل مقدمات��ي، در طول دهه هاي 
اخیر ب��ه هر میزان ایران روابط فرهنگي، 

سیاس��ي، اقتص��ادي و اجتماع��ي گرم و 
دوستانه با ارمنستان داشته، شکل روابط 
ای��ران و آذربایج��ان نه به ش��کل مطلق، 
ام��ا در نقط��ه مقابل این روابط، س��رد و 
نه چندان دوستانه و گاها به شکل خصمانه 
بوده است. حال به جرأت مي توان گفت؛ 
مهم ترین حوزه موضوعي كه زمینه را براي 
این روابط فراهم آورده، تنش ارمنستان و 
آذربایجان بر سر قره باغ بوده، كه هرچند 
جمهوري اس��المي تالش داشته خود را 
به ش��کل بازیگري بي طرف نش��ان دهد، 
ام��ا موازنه پیرامون ای��ن وضعیت به نفع 
سنگیني كفه روابط به سمت ارمنستان و 
تنش هاي دیپلماتیك با آذربایجان سنگین 
شده است. در كنار این، تنش بر سر ثبت 
جهاني جنگل هاي هیركاني، تنش بر سر 
ثبت  ساز تار و... تنش هاي گاه وبیگاه میان 
مرزبانان دو كش��ور، ادعاهاي واهي كشور 
آذربایجان در حوزه هاي فرهنگي نس��بت 
ب��ه ایران و نفت بر آتش تنش هاي قومي 
ریختن، با افزودن ارتباطات گرم این كشور 
با اسرائیل، عوامل دیگر در تنش میان دو 
كشور هستند. اما، در اواخر مردادماه سال 
جاري، كنوانس��یون رژیم حقوقي دریاي 
خ��زر )ارائه تحلیل پیرامون كنوانس��یون 
مذكور، سهم ایران و برآوردن منافع كشور 
یا خی��ر، از چارچوب این نوش��تار خارج 
است( با شركت كشورهاي منتفع از این 
دریاي استراتژیك كه آذربایجان نیز یکي 
از كشورهاي مهم حاضر در این كنوانسیون 

به حساب مي آید، اولین بارقه امیدبخش در 
بهبود روابط دو كشور به حساب مي آید. 
در مقاب��ل، روابط ایران و ارمنس��تان با 
احتس��اب چش��م انداز تاریخي، از ۲8۰۰ 
س��ال پیون��د عمیق خبر مي ده��د كه با 
وجود داشتن روابط اقتصادي محدود )كه 
البته بخشي از آن به كوچك بودن اقتصاد 
ارمنس��تان بازمي گردد(، ام��ا پیوندهاي 
فرهنگي، دیپلماتیك و اجتماعي دو كشور 
از سطح باالیي برخوردار بوده است. اساس 
روابط دو كشور بر شالوده اي مستحکم از 
اش��تراكات فرهنگ��ي و تاریخي میان دو 
كش��ور بنا نهاده شده اس��ت. ارمنستان 
هم��واره اهتمام جدي ب��ه روابط با ایران 
داش��ته اس��ت و ای��ران را از كش��ورهاي 
استراتژیك در سیاست خارجي خود نیز 
قلمداد مي نماید. البته با اینکه ایران جزء 
۱۰ كشور اول شریك اقتصادي ارمنستان 
قرار دارد، اما س��هم رواب��ط اقتصادي دو 
كشور، خصوصاً صادرات ایران به ارمنستان 

چندان چشمگیر نیست.
ب��ا این مقدمه مي توان گفت؛ جمهوري 
اس��المي ب��ه خوب��ي آگاه اس��ت كه به 
كش��ورهاي همس��ایه خ��ود به اش��کال 
مختل��ف، جهت ایج��اد روابط چندجانبه 
و موازنه س��ازي، نیاز حیاتي داشته، كه با 
احتساب بازگشت تحریم هاي آمریکا علیه 
كشور، ضرورت آن دوچندان مي شود. اما، 
نبای��د اهمیت پیونده��اي تركیه و ایران 
در س��ال هاي اخیر، اش��تراک مساعي در 

 ایران در دوران تحریم ها؛
با تمركز بر روابط با ارمنستان و جمهوري آذربایجان
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كردس��تان  اس��تقالل  رفراندوم  خصوص 
عراق، موضوع كركوک و فشارهاي حاضر 
ب��ر تركیه از س��وي آمریکا ك��ه با تحریم 
تركی��ه نیز همراه ب��وده را نادیده گرفت، 
چرا كه این كش��ور داراي روابط گرمي با 
آذربایجان است. توسعه روابط میان ایران 
و تركیه، كه اكنون به مرحله اي نویني گام 
نهاده، بسترها را براي یك حس مشترک 
می��ان دو كش��ور فراهم نم��وده؛ و آن نیز 
حس بدبیني نس��بت به آمریکاس��ت كه 
مي توان��د روند روابط اقتصادي، سیاس��ي 
� امنیت��ي و فرهنگ��ي دو كش��ور را بیش 
از پی��ش توس��عه دهد. ام��ا در خصوص 
ارمنستان و آذربایجان، ذكر چند نکته به 
عنوان راهکارهاي عملیاتي براي جمهوري 
اس��المي در دوران تحریم ها نسبت به این 

دو كشور ضروري است: 
نخست: تالش براي به حداقل رساندن 
تنش ب��ا آذربایجان در خص��وص قره باغ؛ 
ایران به سختي مي تواند در منازعه قره باغ 
نق��ش یك میانجي را ب��ازي كند، چرا كه 
اعتمادي از س��وي یکي از طرفین تنش، 
یعن��ي آذربایج��ان به بازي ای��ن نقش از 
س��وي ایران وجود ندارد. آذربایجان ایران 
را به عنوان حامي ارمنستان در این منازعه 
قلم��داد نموده، و این امر باعث بدبیني به 
كش��ور است. لذا، اگر ایران به جاي تالش 
براي ایفاي نقش میانجي، نقش بي طرف را 
با اعتمادسازي تقبل نماید، مي تواند زمینه 
جل��ب اعتماد آذربایج��ان را بازي كند. با 
عنایت به اینکه روسیه یك حامي قدرتمند 
ارمنستان در این منازعه است، بهتر است 
ایران از آسیب هاي هرگونه بازي مثبت به 
نف��ع یکي از طرفین، خصوصاً ارمنس��تان 
به دور باش��د. البته این امر اگرچه نگراني 

ارمنستان را به دنبال دارد، اما عقبه روابط 
فرهنگي دو كش��ور و نیز پیوندهاي میان 
آنها احتمال هرگونه آسیب ناشي از ایفاي 
بي طرفي را براي ایران به حداقل مي رساند. 
در كن��ار این، تالش براي توس��عه روابط 
اقتصادي در وضعیت تحریم هاي آمریکا، و 
همراه و هماهنگ نمودن مواضع ارمنستان 
� آذربایج��ان با رویک��رد اروپایي در قبال 
تحریم هاي آمریکا علیه ایران گامي مثبت 

و روبه جلو در دوره كنوني خواهد بود.
دوم؛ توسعه روابط اقتصادي با دو كشور؛ 
حال مادامي كه ایران توانست منازعه خود 
با آذربایجان را به حداقل برس��اند و بس��تر 
را براي اعتمادس��ازي با این كش��ور فراهم 
نماید، مي بایست به توسعه روابط اقتصادي 
با دو كشور و بسترسازي براي ایجاد روابط 
اقتص��ادي مابی��ن ایران با این دو كش��ور 
بپردازد. ایران در وضعیت كنوني كه در ابعاد 
اقتصادي تحت فشار ناشي از تحریم ها قرار 
دارد، مي تواند از همسایه هاي خود به منظور 
راهي براي تنفس اقتصادي اس��تفاده كند. 
كنوانسیون رژیم حقوقي دریاي خزر اولین 
س��نگ بناي چنین رابطه اي ب��ا آذربایجان 
اس��ت. كش��وري كه مي تواند با زمینه هاي 
فرهنگي مش��ترک با ایران، به عنوان راهي 
براي توسعه روابط در سایر حوزه ها قلمداد 
گردد. ارمنستان نیز با وضعیت جاري روابط 
اقتصادي با ایران، در دوران جاري مي تواند 
مورد توجه اقتصادي كش��ور قرار گرفته و 
حوزه هاي مش��ترک روابط اقتصادي میان 
تهران � ایروان را مورد مداقه مجدد و توسعه 

موضوعي قرار دهد.
س�وم؛ بهره گیري از ابعاد فرهنگي در 
روابط دو كش��ور به منظور س��رریزي به 
حوزه اقتص��ادي؛ فرهنگ و اش��تراكات 

فرهنگي مشترک، سنگ بناي نیل به دو 
خواسته باالست. این حجم از اشتراكات 
فرهنگي، تاریخي و اجتماعي میان ایران 
و ارمنستان و ایران و آذربایجان اگر مورد 
بهره برداري قرارگیرد، مي تواند بس��تر را 
براي عواید شگرف اقتصادي ناشي از آن 
فراه��م نماید. مدل رواب��ط ایران و اقلیم 
كردس��تان عراق در س��ال هاي پیش از 
۲۰۱۷ كه بر توس��عه روابط اقتصادي با 
توجه به اشتراكات فرهنگي قرار داشت، 
توانست زمینه را براي نیل به صادرات بالغ 
بر6 تا 8 میلیارد دالري ایران در سال هاي 
۲۰۱۲ تا ۲۰۱4 به اقلیم كردستان عراق 
فراهم نمای��د. اگرچه این یك مقایس��ه 
هم سنگ نیست، بلکه یك مدل مفهومي 
از روابط است كه فرهنگ را به عنوان پل 
روابط به سایر حوزه هاي در نظر مي گیرد. 
هرچند اشتراكات فرهنگي خود به عاملي 
براي مداخله، تن��ش و ادعاهاي واهي از 
سوي آذربایجان علیه آذربایجان غربي و 
ش��رقي ایران قرار گرفته، اما بهره برداري 
منطقي و غیراحساس��ي از ای��ن فاكتور 
مي تواند منافع سرشاري براي كشور به بار 
آورد، چراكه ادعاهاي جمهوري آذربایجان 
ب��ا عنایت ب��ه قواره و قدرت این كش��ور 
چیزي جز آب در هاون كوبیدن نیس��ت. 
حال آنکه آذربایجان كه یکي از ش��ركاي 
بزرگ تجاري اروپاست، مي تواند به عنوان 
یکي از پل هاي رابط اقتصادي ایران و اروپا 
در دوران تحریم ها مورد بهره برداري قرار 
گیرد. در كنار این، حفظ و تحیکم اعتماد 
ارامنه چه ارامنه ایراني و چه ارمنس��تان 
نقش حیاتي در این راستا بازي مي كند، 
تا مگر با سوءبرداشت و بي اعتمادي آنها 

همراه نشود.
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مجتبي اسکندري| روزنامه نگار|
تركمنس��تان همسایه آش��ناي ایرانیان است 
ك��ه دیرزمان��ي پاره اي از تن ای��ران بود و اكنون 
به عنوان كش��وري با عمر كمتر از 3۰ س��ال، در 
آن سوي دروازه هاي ش��مال شرقي ایران، كمتر 
از ۵۰۰ ه��زار كیلومتر از مس��احت كره زمین را 
اشغال كرده است. این جواني عمر كشور، شامل 
نهادهاي سیاس��ي و اقتصادي این سرزمین نیز 
هس��ت. با توجه به فروپاش��ي اقتصاد متمركز و 
كمونیستي شوروي سابق، تمام نهادهاي سیاسي 
و اقتصادي كه باعث تداوم بخشي به صورت بندي 
اقتصاد پیشین مي شد، نگون و گسسته شد. حال 
ایران با همسایه اي جوان كه بخشي از جغرافیاي 
خراسان بزرگ و ایران فرهنگي را تشکیل مي دهد 
رو به رو است و نمي داند كه باید با این فرزند تمدن 
ایرانشهري چه كند! سرزمیني كه با وجود خشکي 

 و پوش��یده ش��دن 8۰ درصدي توسط صحراي 
قره قوم، روده��اي پرآبي نظیر جیحون، تجن و 
اترک دارد كه مي توان از ظرفیت كوهستاني بودن 
و خروش��ان بودن این رودها، با استفاده از دانش 
متخصصین ایراني، ظرفیت هیدروالکتریکي بر روي 

سدهاي این كشور ایجاد شود. 
س��دهاي تركمنس��تان كه بیش��تر در نواحي 
نزدیك به ایران و در عهد شوروري سابق ساخته 
ش��دند، فاقد نیروگاه هاي برقي هس��تند و این 
كش��ور به علت فش��ار زیاد آب پشت سدها، در 
فصل تابستان دریچه سدهاي خود را مي گشاید. 
این در حالي است كه ایران در بازه زماني مشابه، 
با فش��ار شدیدي مبتني بر افزایش تقاضاي برق 
مواجه اس��ت. ایران مي تواند با سرمایه گذاري در 
این زمینه، با تخصیص برق به ش��کل ایجاد یك 
شبکه سوئیچ دیسپچینگ برق، برق تولیدي خود 
را به مدت معتنابهي از این ناحیه تامین مي كند و 
به محدوده پر فشار برقي خراسان در فصول گرم 
سال كمك كند. البته این تنها ظرفیت همسایه 
شمالي در حوزه انرژي نیست. تركمنستان براي 
تولید انرژي ژئوترمال، خورشیدي و بادي، گزینه 

بس��یار جذابي براي س��رمایه گذاري مشاركتي 
مي نمای��د. با توجه به اینکه بی��ش از 8۰ درصد 
متراژ مساحت این كشور، پوشیده از بیابان است، 
ایران مي تواند با سرمایه گذاري و نصب پنل هاي 
فتوولتاییك خورشیدي، سرمایه گذاري ویژه اي در 
این كشور داشته باشد. همچنین تجربه ساخت 
گیربکس هاي توربین هاي بادي و امکان تولید این 
فرآورده تکنولوژیك توسط گروه مپنا فراهم است، 
زمینه مساعد دیگري براي افزایش نفوذ ایران در 
اقتصاد و در نهایت سیاست و فرهنگ این سرزمین 
آشنا فراهم مي شود. وجود جاذبه توریستي دروازه 
جهنم )كه پدیده آتشفش��اني فعالي اس��ت( نیز 
مي تواند در تولید انرژي ژئوترمال، به كمك هر دو 
كشور بیاید. تركمنستان كشوري است با ذخایر 
زیاد نفت و گاز، با توجه با بروز مش��کل صادرات 
گاز از تركمنستان به ایران، به نظر مي رسد پروژه 

سوآپ گازي، بهترین گزینه پیش روي ایران، براي 
تامین گاز مورد نیاز در شمال و شرق كشور است. 
ایران مي تواند با سرمایه گذاري در صنعت گاز این 
كشور، عالوه بر صدور خدمات فني و مهندسي و 
ایجاد زمینه براي بسط تجربه شركت هاي ایراني، 
 گاز مصرفي مورد نیاز خود در صنعت و مصارف 
خانگي در فصول سرد سال را، از همسایه شمال 
شرقي به شکل ال.ان جي یا از طریق خطوط لوله 
گاز شهري، دریافت كند و مابه ازاي آن، به مشتریان 
كشور همسایه، از طریق گاز مایع تولیدي در پارس 

جنوبي، گاز بدهد. 
انسداد كش��ور تركمنستان در خشکي و عدم 
دسترسي به دریاي آزاد، مي تواند به ایجاد یك هاب 
كریدور ریلي و جاده اي در مناطق مذكور منتهي 
شود. با توجه به عدم دسترسي این كشور به دریا 
و ب��ه تبع آن محدودیت در ص��ادرات یا واردات 
كاالهاي مورد نیاز، ایران مي تواند از طریق تامین 
مالي بانك هاي تركمنس��تاني، به سرمایه گذاري 
ب��راي تکمیل كریدور ریلي و ج��اده اي خود در 
شرق مبادرت ورزد و این كشور را به عنوان شریك 
مالکیتي محدود خطوط ریلي مذكور ساخت. این 

اتفاق باعث رونق تجارت در تركمنستان و در پي 
آن تقویت زیرس��اخت هاي الزم، براي پیوستن 
هر دو كش��ور به طرح احیاي جاده ابریشم است. 
تركمنستان همچنین سومین كشور جهان پس 
از كانادا و ایاالت متحده در تولید پنبه اس��ت و 
پنبه تولیدي این كش��ور پ��س از مصر، دومین 
پنبه با كیفیت جهان اس��ت. با توجه به افزایش 
مزیت نسبي كشت گندم در استان هاي گلستان 
و خراسان شمالي و كاهش چشمگیر تولید پنبه 
در ایران، تركمنستان گزینه بسیار ارزان و مناسبي 
براي كشت فراسرزمیني پنبه توسط ایرانیان است. 
با توجه به عدم حضور تركمنستان در بازار جهاني 
پوش��اک، این فرصت بسیار مناسبي براي ایران 
است تا با سرمایه گذاري هاي استیجاري، عالوه بر 
افزایش قدرت و نفوذ سیاسي و اقتصادي خود در 
تركمنستان، مي تواند زمینه هاي الزم براي تامین 
مواد اولیه ارزان براي صنایع نس��اجي داخلي را 

فراهم سازد. 
پس از فروپاشي شوروي، كشورهاي بسیاري، 
تا مدت ها نتوانستند كه وابستگي خود به واحد 
پولي روبل را كاهش دهند این در حالي است كه 
تركمنستان به دلیل اتکا به فروش نفت و گاز، به 
راحتي توانست كه واحد پولي خود را از روبل به 
منات تغییر دهد. در شرایط تحریمي كنوني كه 
چرخه دالر نیز مورد انسداد قرار گرفته، افزایش 
مبادله تجاري با همسایه شمالي از طریق ایجاد 
كانال ش��به بانکي مبتني بر ری��ال- منات، ایران 
مي تواند عالوه بر تامین نیاز بخش��ي از كاالهاي 
واردات��ي مورد نیاز خود از طریق تركمنس��تان، 
بخشي از بار فشار حاصله از تحریم را نیز كاهش 
دهد. همچنی��ن ظرفیت تکنولوژیك ایران براي 
پاالیش غالت س��رد و گ��رم نظیر ذرت و گندم، 
مي توان��د عالوه بر ایجاد زنجیره ارزش افزوده در 
بخش كش��اورزي این كشور، باعث رونق تجارت 
می��ان س��رزمین هاي دو س��وي ات��رک و تجن 
گردد. وجود ظرفیت هاي گسترده دامپروري در 
تركمنس��تان نیز، مي تواند زمینه را براي ایجاد 
پانس��یون هاي اختصاصي پرورش اس��ب اصیل 
تركم��ن و نیز ت��الش براي ایجاد ش��هرک هاي 
دامپروري سبك و سنگین به ویژه گوسفندهاي 
قره گل، زمینه مناسب دیگري براي همکاري میان 
دو كشور را فراهم كرده است. غلظت شدید رسوب 
نمك هاي طب��ي و خوراكي و صنعتي در خلیج 
قره بغاز نیز، پتانسیل ویژه اي براي سرمایه گذاري 

ایران در این سرزمین فراهم مي كند.
در نهایت لغو ویزاي تجاري و گردشگري میان دو 
كشور، باعث گسترش بیش از پیش دامنه منفعت 
براي هر دو س��رزمین باشد. ایجاد پیمان تجارت 
ترجیحي با تعرفه هاي اندک نیز، مي تواند سرآغاز 

ایجاد پیمان تجارت آزاد میان دو كشور گردد.

گسترش روابط با تركمنستان نعل وارونه تحریم
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رونق دروغ، ركود اخالق

برخی تحلیلگران باور دارند كه فساد 
اقتصادی در ایران به فساد سیستماتیك 
تبدیل شده و یك امر نهادینه شده است 
كه به طور س��ازمان یافته در جامعه رخ 
می دهد. ای��ن دیدگاه ع��الوه بر اینکه 
پش��تبیانی سیاسی دارد به این موضوع 
استناد می كند كه اقتصاد ایران به دلیل 
دولتی بودن به زاد و رشد فساد نهادینه 
شده كمك می كند. این گروه باور دارند 

كه فساد سیستماتیك در ایران از جایی 
سرچش��مه می گیرد كه اقتصاد دولتی، 
قدرت سیاس��ی و اجتماعی را متمركز 
كرده اس��ت و اج��ازه تفویض قدرت به 
بخش خصوص��ی را نمی دهد. از طرف 
دیگر فقدان احزاب و گروه های سیاسی 
شناسنامه دار و دارای مرامنامه، اساسنامه 
و سازمان و تشکیالت منظم و بزرگ راه 
را ب��رای انتخاب دولت و مجلس حزبی 
بسته اس��ت و به همین دلیل است كه 
می بینی��م افراد و گروه ه��ای در درون 
دولت ها و مجلس حاضر می شوند با زدن 
نقاب بر چهره، راه فساد را هموار كنند و 
خاک بر چشم جامعه می پاشند كه این 
حقیق��ت را درک نکنند. این روزها كه 

داستان فس��اد بانکی، داستان فساد در 
تجارت، فساد ارزی شهروندان را گرفتار 
كرده است در كنار سقوط اقتصادی، یك 
سقوط اخالقی رخ داده است. این سقوط 
اخالقی به گسست اعتماد منجر شده و 
دروغ را رواج داده اس��ت. جامعه ایرانی 
در حال حاضر گونه ای است كه متاسفانه 
س��طح اعتماد افراد به نهادهای دولتی 
روندی فزآین��ده پیدا كرده و وعده ها و 
س��خنان دولت و مجل��س به باور مردم 
تبدیل نمی ش��ود. رونق دروغ پل هاهی 
زده شده مردم و دولت را بیش از پیش 
تخری��ب خواهد ك��رد. گوش��ه هایی از 
داستان تاسف بار فساد را در صفحه های 
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»حسن« چرا  »محمود« را ندید
حسن روحانی در میان روحانیون بلندپایه سیاسی ایران یك استثنا 
به حس��اب می آید. او در انگلس��تان تحصیل كرده است، او یار نزدیك 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی بوده كه گفته می شود از پایه ها و استوانه های 
پایه گذار جمهوری اس��المی است و روحانی سال های طوالنی ریاست 
شورای امنیت ملی را برعهده داشته است و از نزدیك با سیاستمداران تراز 
اول اروپایی نشست و برخاست كاری داشته است. این سیاستمدار كه در 
8 سال فعالیت دولت های نهم و دهم ریاست مركز تحقیقات استراتژیك 
مجمع تشخیص مصلحت نظام را برعهده داشت از نزدیك شاهد نوشتن 

ده ها مقاله و كتاب در نکوهش فساد دولتی بوده است. 
حس��ن روحانی در ۵ سال اخیر با دو اقتصاددان ارشد یعنی مسعود 
نیلی و محمد نهاوندیان كار كرده و از مشورت های انها استفاده كرده و 
بارها و بارها تالش عظیم مهار تورم را تحسین كرده است و چندین بار 
از اینکه دیگر شاهد نوسان های شدید نرخ ارز نخواهیم بود صحبت كرده 
بود. اما همه این تجربه ها به كار او نیامد و او درست در روزها و مقطعی از 
تاریخ ایران كه باید ایستادگی می كرد و مانع از سركوب نرخ ارز می شد 
عقب نشینی كرد. عقب نشینی رئیس جمهور درباره سیاستگذاری كارآمد 
ارزی به قیمت گسترش و ژرفا بخشیدن به بزرگ ترین فساد اقتصادی و 
بزرگ ترین رانت خواری كوتاه مدت تاریخ معاصر ایران شده است.حسن 
روحانی رئیس جمهورایران آیا نمی دانست با فرمانی كه برای میخکوب 
ك��ردن نرخ دالر در اندازه هر دالر معادل 4۲۰۰ تومان می دهد جامعه 
ایرانی را به كدام سو می كشاند؟ برخی اخبار غیررسمی از درون دولت 
حاكی از آن اس��ت كه در برابر اصرار برخی اعضای كابینه كه از رئیس 
دولت می خواسته اند قیمت دالر را آزاد بگذارد او اصرار داشته است كه 
باید هر دالر معادل 38۰۰ تومان باشد. با موافقت او بود كه در زمستان 
۱396 هر زن و مردی كه فرصت را غنیمت شمردند و در صف صرافی ها 

ایستادند در ابعاد كوچك و بزرگ سود بردند. 
حسن روحانی به عنوان رئیس دولت یازدهم در آینده تاریخ ایران نامش 
در ردیف كسانی ثبت می شود كه خواسته یا ناخواسته دستور سركوب 
ارزی گس��ترده را داده و موجی از رانت و فس��اد ایجاد كردند. آیا این 
رئیس جمهور كه گفته می شود از هوشمندترین سیاستمداران جمهوری 
اسالمی است، فساد سرنوشت ساز دالر دستوری در دولت سازندگی و در 
دولت احمدی نژاد را فراموش كرده بود كه چنین تصمیمی گرفت. آیا 
كسانی او را راهنمایی كردند؟ آیا فشاری بر او بود كه تصمیم به حراج 
دالرهای گرانبها گرفت؟ اینها پرسش های است كه باید روزی از سوی 
وی پاسخ  داده شود.واقعیت تلخ این است كه دست كم درباره این فساد 
افسانه ای رخ داده از پاییز ۱396 تا پاییز ۱39۷، هیچ تفاوتی میان حسن 
روحانی و محمود احمدی نژاد دیده نمی شود. حسن روحانی رئیس جمهور 
دولت دوازدهم به هر دلیل و با هر استدالل بر پایه كارشناسی اقتصادی یا 
رفتاری بر پایه سیاست، همان راهی را رفت كه شوربختانه ۵ سال پیش 
ش��اهد آن بودیم و در دوره سازندگی نیز آن را تجربه كرده بودیم. چاه 
فساد بزرگی كه در این چند ماه حفر شد افراد، شخصیت ها، شركت ها 
و سیاستمداران قابل اعتنایی را به درون خود كشانده است. این افراد  و 
گروه ها به ویژه آنهایی كه با چشم هایی باز می دیدند كه این چاه بزرگ 
همه ایران را در خود فرو می برد، معاونت و مشاركت با دولت دوازدهم 
را باید بپذیرند. چاه فساد بزرگ هنوز قربانی می گیرد و هنوز زود است 

كه شعله های آن خاموش و فسرده شوند.
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اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور حسن روحانی، در 
دولت اصالحات یکی از اركان حس��اب ذخیره ارزی بود كه برای 
س��اماندهی ارزها درست ش��د تا بیهوده خرجی كمتر شود. این 
سیاس��تمدار ایرانی در دوره اصالحات 8 سال در منصب باالترین 
مقام صنعتی و معدنی و پیش از آن نیز استاندار یك استان صنعتی 
بوده است و قدر و ارزش هر دالر را می داند. اسحاق جهانگیری در 
همه سال های پس از ۱3۷9 كم و بیش با گروهی از اقتصاددانان 
طرفدار اقتصاد آزاد نشست و برخاست داشته است و از آموزه های 
آنها اطالع كافی داشت. در حلقه یاران او در مجله صنعت و توسعه 
كه پس از روی كار آمدن احمدی نژاد تاسیس شد نیز اقتصاددانان 
ارش��د مثل مس��عود نیلی و اقتصاددانانی مثل موسی غنی نژاد و 
اف��رادی مثل محمود س��ریع القلم بوده و هس��تند و آنها بارها در 
همین مجله از فساد ارزی و رانت كبیر دولت دهم انتقاد كردند.

برخی از س��رمقاله های مجله صنعت و توس��عه به قلم اس��حاق 
جهانگی��ری سیاس��ت ارزی دولت دهم را نق��د و نکوهش كرده 
است. با این همه، اما معلوم نشد چرا معاون اول رئیس جمهور كه 
حواسش به این جور مسائل جمع بود به عنوان نفر اول اعالم كننده 
سیاس��ت های جدید ارزی دولت دوازدهم به میدان آمد. اسحاق 
جهانگیری، معاون اول روحانی نیك می دانست در شرایط بازگشت 
تحریم ها، امکان و احتمال عرضه ارز به میزان كافی وجود ندارد. از 
طرف دیگر نیك می دانس��ت كه وقتی دالر در بازار آزاد تا 6 هزار 
توم��ان به راحتی برایش تقاضا وجود دارد نمی توان و نباید آن را 
در اندازه 4۲۰۰ تومان قیمت گذاش��ت. اسحاق جهانگیری شاید 
روزی ص��الح بداند و در باره این خط��ای بزرگ رخ داده توضیح 
بده��د و بگوید كه چگون��ه با آن همه تجربه و دانش اقتصاددانان 
همراهش حاضر شد دالر 4۲۰۰ تومانی عرضه شود. شاید گروهی 
از كارشناسان به او اطالعات نادرست و بر عرضه ارز به میزان كافی 
اطمینان داده بودند. می توان تصور كرد سخنانی از این دست كه 
ارزش صادرات ایران از نفت خام، میعانات گازی، پتروشیمی  و فوالد 
و سایر كاالها در حدود 8۰ میلیارد دالر و ارزش واردات حداكثر 6۰ 
میلیارد دالر است، بنابراین جای نگرانی در تعادل عرضه و تقاضا 

وجود ندارد بارها به اطالع معاون اول رئیس جمهور رسیده بود.
كاش ای��ن معاون اول كه همه فعاالن اقتصادی و كارشناس��ان 
امیدوار بودند حضورش در مقام معاونت اول ریاست جمهوری راه 
را به فساد ارزی و بانکی مسدود كنند می توانست و عالقمند بود 
كه شرح داستان تلخ رخ داده را با صراحت در میان بگذارد. آنچه 
مورد غفلت و فراموش��ی جهانگیری در پیش��گام شدن در توجیه 
سیاست ارزی جدید شد، هر چه بود یك خسارت عمده برای ایران 
نیمه دوم دهه ۱39۰ شده است و پیامدهای آن در حوزه اقتصاد 
و جامع��ه ادامه دارد. بدترین اتفاقی كه می تواند برای معاون اول 
رخ دهد و جمله »از او بعید بود« را تا پایان برای او یادگار بگذارد 
این اس��ت كه به س��کوت خود درباره دالیل اتخاذ چنین تصمیم 
رانت و فسادس��ازی را ادامه دهد. جهانگی��ری می تواند و باید به 
ویژه در همین ایام در محل بخش خصوصی حاضر شود و رودررو 
با آنها بگوید چرا و چگونه و تحت كدام ش��رایط، فس��اد اعظم در 

دولت كلید خورد.

از این مرد بعيد بود
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محمدباق��ر نوبخت، رئیس س��ازمان برنامه و بودج��ه ایران در ۵ 
سال اخیر كه تا همین چند وقت پیش سخنگوی دولت نیز بود در 
گفت وگو با خبرنگاران خبر ترسناكی را با لبخند همیشگی خود در 
میان گذاش��ت. در ۲ ماه پس از اعالم نرخ میخکوب ش��ده هر دالر 
براب��ر با 4۲۰۰ تومان رقمی برابر با ۲۰ میلیارد دالر ثبت س��فارش 
واردات شده است. او ادامه داد كه ۱۰ میلیارد دالر از ثبت سفارش ها 
انجام شده تنها در ۱۵ روز آخر دو ماه )از حدود ۲۲ فروردین تا ۲۲ 

خرداد( انجام شده است.
كاش ای��ن رئیس س��ازمان برنامه و بودجه كه باید ش��ش دانگ 
حواسش به این باشد كه یك دالر از دالرهای سخت به دست آمده 
نباید بیهوده هزینه شود یادش می آمد كه یکی از دالیل اصلی یورش 
به ثبت سفارش با دالر 4۲۰۰ تومانی حرف هایی بود كه خودش در 
روزهای پس از اعالم سیاست سركوب ارزی بر زبان آورده بود. رئیس 
س��ازمان برنامه و بودجه، معاون اول رئیس جمهور، رئیس كل بانك 
مركزی بركنار شده و حتی شخص رئیس جمهور در فاصله های كوتاه 
به شهروندان و در واقع به رانت شناسان آدرس دادند كه هر كس برای 
هر فعالیت و هر اقدامی هر چقدر دالر با نرخ 4۲۰۰ تومان بخواهد 

دراختیارش قرار خواهیم داد.
این سخنان كه معلوم نیست از سر حسن نیت و خوش بینی افراطی 
بود یا اینکه هر كدام از مقام های یادش��ده جادو شده بودند، آدرس 
ش��روع فس��اد تازه ای بود كه تنها همین ۵-6 سال پیش شاهد رخ 
دادن آن بودیم. فرمان لبخند محمدباقر نوبخت در روزهای بالفاصله 
پس از اعالم نرخ دالر آغاز یك فس��اد بزرگ بود كه پیامدهای آن 
هنوز هستند و عمل می كنند و تا سال های سال در حافظه تاریخی 
شهروندان ایرانی باقی می ماند كه چگونه یك مرد با لبخند می تواند 
ترسناک ترین خبرها را بدهد. محمدباقر نوبخت رئیس سازمانی است 
كه برای خرج هر یك ریال و هر دالر باید حس��اب و كتاب داش��ته 
باشد، اما او غفلت كرد یا بسیار خوش بین بود یا از سوی كارشناسانی 
نابلد فریب خورد و ۲۰ میلیار د دالر ثبت سفارش راممکن كرد. این 
در حالی بود كه در همان روزها نرخ هر دالر آمریکا دست كم ۲ برابر 
نرخ رسیم بود. آیا رانت خواهان از این فرصت چشم پوشی می كردند؟ 
هیچ عقل سلیمی قبول نمی كند كه یك گروه از رانت جویان شاید 
حتی در پشت گروه های كوچك تر بودند و آنها را تشویق كردند كه 

ثبت سفارش انجام دهند و پول از سوی آنها پرداخت خواهد شد.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران آیا می تواند 
این رفتار منتهی به فساد را توجیه كند؟ به نظر می رسد كه وی و 
دوستانش و همفکرانش شاید از فصاد اعظمی كه با همکاری برخی 
دیگر از مردان دولتی ایجاد كردند تحلیل دقیق نداشته باشند. به هر 
حال در تاریخ اقتصاد ایران ثبت می شود كه رئیس سازمان برنامه ریزی 
كشورشان با لبخند و افتخار آدرس فساد را خواسته یا ناخواسته به 
رانت خواران و فس��ادكاران اقتصادی نشان داد. فسادی كه دست كم 
ب��ا توجه به نرخ دالر ۱۰ ه��زار و ۲۰۰ تومانی آخر مردادماه ۱39۷ 
رقمی معادل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان ش��ده اس��ت. این رقم از كل 
مالیات دریافتی ساالنه ایران نیز باالتر است. این میزان فساد در تاریخ 
سرزمین های گوناگون بی سابقه است و تنها در برخی از كشورها مثل 

نیجریه و شاید ونزوئال شاهد آن بوده ایم.

آدرس فساد عظيم با لبخند
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ایرانیان، هنوز طعم خوش جشن نورزو باستانی را زیر زبان داشتند آن را 
مزه مزه می كردند و با خرس��ندی و شادی به محل كار خود برمی گشتند 
كه آوار دالر یله شده بر سرشان خراب شد و روزگارشان به تلخی رسید. در 
همان روزهای بالفاصله پس از تعطیالت رسمی بازار ارز بی مهار شد و نرخ 
دالر همچون برق و باد به سوی باال پرش كرد. نرخ افسانه ای هر دالر برابر 
با ۵ هزار تومان شکس��ت و جامعه ایرانی را با بهت مواجه كرد. باوركردنی 
نبود اما این حقیقت بود و هست كه نرخ هر دالر در یك دوره كوتاه كمتر 
از ۱۰۰ روز به باالی ۱۰ هزار تومان رس��ید. این تراژدی و فاجعه، ذهن و 
روح و جان شهروندان ایرانی را شکست و آنها را به افسردگی كشانده است. 
ایرانیان مزد و حقوق بگیر حاال و در آخر مردادماه ۱39۷ می بینند كه نرخ 
هر كاالیی كه نیاز روزمره شان هست و نرخ هر كاالیی كه حتی نیاز روزانه 

نیست با شتاب خود را به دالر ۱۰ هزار تومانی می رسد. 
این بزرگ ترین رنج بشری است كه زخم تورم مهارناشدنی مواد غذایی را 
بر دل ها می نشاند و به این زودی ها نیز زهرش از دل ها نمی رود تا به مرگ 
آرام و تدریجی برسند. مرگ خاموش آرزوهای دختر جوانی كه حاال برای 
خرید جهیزیه خود به هر بازاری سر می زند و ماشین لباسشویی یا یخچال 
پیدا نمی كند را چه كسی باور می كند؟ گریه های پنهان مردی كه می بیند 
فرزندانش حاال باید با اخم و دس��تور او همان لباس ارزان قیمت چینی را 
مدت بیشتری بپوشند را چه كسی دیده است؟ سردرگریبانی غریبانه و آلوده 
به خشم جوانی كه فکر می كرد می تواند پراید ۲۰ میلیون تومانی خریداری 
و در تهران مسافركش��ی كند و حاال بای��د نصف همین رقم را نیز بر پول 
قرضی اضافه كند تا اگر در بازار پراید بود، خریداری كند را كدام رانت خوار 
و فسادكاری دیده و یا خواهد دید؟ میلیون ها ایرانی در یك دوره كوتاه مدت 
كمتر از نیم سال رنج و دردی را تحمل می كنند كه شاید در نوشتن و در 
گفتن آسان است و جز اندوه و رنج چیزی بر آدمی اضافه نمی كند. رنج و 
درد هزاران جوان ایرانی تحصیلکرده بیکاری كه حاال می شنوند و می بینند 
كه چراغ كارخانه های باقی مانده از بحران های قبلی نیز خاموش می شوند را 
چگونه می توان اندازه گرفت؟ خشم و اندوه و فرار احتمالی به هر سرزمینی 
كه بوی كار و زندگی می دهد اكنون س��ر باز زده اس��ت و جوانان ایرانی را 
به سوی خود می خوانند. این روزها و از فساد بزرگ ارزی است كه جوانان 
ایرانی باید قید درس و دانش در بهترین دانشگاه ها را بزنند و درس و مشق 
را رها كرده و به ایران برگردند. خانواده های ایرانی نمی توانند از پس تامین 
حتی ۲۰۰ دالر در ماه برآیند. ۲۰۰ دالر در ماه می ش��ود ۲ میلیون تومان 
و این یعنی اینکه یك خانواده باید درآمد باالیی داشته باشد كه فقط این 
میزان به جوان خود بدهد. این روزها شاهد خشم و رنج و اندوه میلیون ها 
ایرانی هستیم كه جز ناسزاگویی به برخی از تصمیم ها كاری از دست شان 
برنمی اید. رنجی كه فساد ارزی بر این سرزمین تحمیل كرده است را نمی توان 
با معیارهای مادی اندازه گرفت و تصریح كرد خس��ارت چقدر است. فساد 
ارزی برخاسته از كنش و واكنش هایی در سطح مدیران سیاسی و مدیران 
اقتصادی پنهان و پیدا به اندازه ای گسترده، ژرف و دامنه دار است كه باید 
درباره آن بسیار نوشت و بسیار هشدار داد تا جلوی این فساد از هر جایی 
كه می شود، گرفته شود. شاید هنوز زود باشد كه گمراه سازی و بیراهه روی 
بزرگ رخ داده در جامعه ایرانی را از ناحیه فشار و فساد ارزی اندازه گرفت و 
اجازه انتشار آن را پیدا كرد، اما نگاهی به چهره غمزده مردان و زنان ایرانی 
در میدان ها و خیابان های شهرهای بزرگ و كوچك و سردرگریبانی جوانان 

این رنج و درد را به خوبی نشان می دهد.

در نیمه دوم دهه ۱3۷۰ كه رسانه هاي منتقد دولت تازه مستقر 
شده اصالحات سیلي از اتهام به سوي شهردار وقت تهران كه حامي 
سیاسي رئیس دولت بود سرازیر كرده و انواع شعارها در نکوهش 

فساد اقتصادي سر دادند. 
محاكمه جنجالي شهردار وقت تهران و سرچشمه حکم داده شده 
به گونه اي بود كه شهروندان ایراني احساس كردند در داستان وقوع 
فساد اغراق شده است. این ماجرا كه رگه هاي پررنگ سیاست در 
آن دیده مي شد چند پیامد منفي داشت. پیامد نخست این بود 
كه ذهن ش��هروندان ایراني را نسبت به ژرفاي فساد اقتصادي به 
بیراهه و كژراهه كشاند و آنها در پشت و پس هر ماجراي مرتبط 

با فساد مبارزه جناحي - سیاسي را احساس كردند. 
اكنون نزدیك به دو دهه از آن روزها سپري شده و شهروندان 
ایراني ش��اهد دوگانه هاي عجیب در پرونده هاي فس��اد هستند. 
دوگانه امالک نجومي در برابر حقوق هاي نجومي كه دومي از سوي 
اصالح طلبان باز شد تا آسیب پرونده حقوق هاي نجومي را كاهش 
دهد. اتهام فساد 8 هزار میلیارد توماني صندوق ذخیره فرهنگیان 
در برابر پرونده فساد 8 هزار میلیارد توماني بابك زنجاني قرار دارد 
تا توازن برقرار شود. داستان اثبات نشده حساب هاي قوه قضاییه 

نیز در همین مسیر شاید قابل اثبات باشد. 
واقعیت تلخ این است كه مبارزه با فساد اقتصادي دست كم در 
چند سال تازه سپري شده به دلیل اینکه از سوي افراطیون منتقد 
دولت مخدوش شده و همچون آوار بر ذهن شهروندان فرود آمده 
است، به مرور اثرگذاري اش را از دست مي دهد. سرچشمه هاي فساد 
اقتصادي در همه دنیا و كشورهاي پیشتاز در مبارزه شناسایي شده 
و هر روز گام بلندي براي كاهش آن برداش��ته مي شود. مطالعات 
پرشمار و نتایج بررسي ها نشان مي دهد اقتصاد دولتي، متمركز و 
برده برنامه ریزي هاي مركزي كه معطوف به اراده افراد و احزاب شده 
است، سرچشمه فساد به حساب مي آید. وقتي قرار باشد از خرید پیاز 
و واردات آن تا سفارش براي خرید مدرن ترین و گران ترین هواپیماها 
از طرف نهادهاي دولتي انجام شود، بدون تردید احتمال وقوع فساد 
بیشتر مي شود. وقتي قرار است دولت با دستکاري هاي مقطعي، نرخ 
ارز را تغییر دهد، وقتي بنا بر این است كه نرخ بهره بانکي از سوي 
دولت تعیین ش��ود، وقتي دولت نرخ خوراک پتروشیمي ها را نیز 
خود تعیین مي كند و براي ساخت خودرو قرارداد خارجي منعقد و 
شركت جدید دولتي تاسیس مي شود احتمال رخ داد فساد اقتصادي 
افزایش مي یابد و آنگاه بسته به اینکه كدام گرایش سیاسي حاكم بر 
نهاد دولت باشد جناح مقابل شاید در خفا حتي خرسند باشد كه 
فساد افزایش مي یابد. چنین شده است كه متاسفانه ذهن ایرانیان 
در برابر پدیده زشت و مخرب بي حس شده و به جاي اینکه نسبت 
به پیامدهاي آن بیندیش��ند برایش افسانه و داستان هاي كمدي 
مي سازد و همه چیز را به مسخره مي گیرد. لمس و بي حس شدن 
ذهن جامعه نسبت به وقوع فساد، سرچشمه هاي آن و پیامدهاي 
آسیب ساز و فلج كننده این پدیده خطر بزرگي است كه امروز با آن 
مواجه شده ایم. بیشترین منفعت از بي حس شدن ذهن جامعه در 
برابر فساد را كساني مي برند كه مستعد اقدام در این مقوله شده اند 

و راه را شناخته اند. 

گریه پنهان آن مرد بي حسي ذهني در برابر فساد 
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تعارض منافع
بورس کاال

در بهار و تابستان ۱39۷ ایرانیان به چشم 
دیدند و به گوش شنیدند كه دست كم در 
3 موضوع یك س��ابقه بي سابقه از جریان 
افشاگري در رسانه ها بازتاب پیدا كرد. یك 
داستان درباره فساد گسترده ارزي است كه 
هنوز ادامه دارد و بر اس��اس آن گروهي از 
افراد متهم شده اند كه دالر 4۲۰۰ توماني 
از دول��ت گرفته اند ت��ا كاال وارد كنند اما 
وارد نک��رده یا وارد ك��رده و با قیمت ازاد 
عرضه كرده اند. یك داستان درباره ماجراي 
پیچیده و ش��گفتانگیز واردات خودروهاي 
لوكس بوده است كه هنوز اطالعات كامل 
آن به بیرون از مناسبات درون حکومتي درز 
نکرده است. سومین داستان عجیب مربوط 
به فساد ۱۲ هزار میلیارد توماني در موسسه 

اعتباري ثامن الحج است. 
دقت در این س��ه داستان ناراحت كننده 
كه روح و روان ش��هروندان را آزار نش��ان 
مي دهد سرچش��مه هرس��ه فساد و سرنخ 
هرسه موضوع فسادساز درجریان افشاگري، 
سیاستگذاري هاي اقتصادي است كه نتیجه 
آنها به دخالت بیش��تر دولت پدیدار منجر 
شده است. در داستان موسسه هاي اعتباري 
كه ناگهان زاد و رش��د ش��گفت انگیزي را 
تجربه كردند نوعي انحصار در سیاستگذاري 
براي تاسیس بانك ها شرایط را براي رشد 
این موسسه ها هموار كرد. دولت هاي وقت 
پ��س از آنکه اج��ازه فعالیت به چند بانك 
خصوص��ي رادادند به هردلی��ل دیگر این 

كار را ادام��ه ندادند.  در صورتي كه اجازه 
تاسیس بانك ها به ویژه تاسیس شعبه هاي 
بانك هاي خارجي به بایگاني دولت و بانك 
مركزي سپرده نمي شد و به جاي چند بانك 
خصوص��ي ده ها و صده��ا بانك خصوصي 
تاسیس مي شد این وضعیت پیش نمي آمد 
كه برخي افراد با دادن سودي باالتر از سود 
متعارف بانکي اقدام به جذب سپرده كنند 
و آنها را به دوس��تان و اقوام خود وام داده 
و به فس��اد دامن بزنند. از سوي دیگر اگر 
دولت نرخ بهره را با دستور تعیین نمي كرد 
و ده ها و صدها بانك فعالیت مي كردند نرخ 

سود در حداقل قرار مي گرفت. 
داستان فساد ارزي بزرگ نیز از جایي 
سرچشمه گرفت كه یك گروه در كابینه 

دوازدهم بر اثر تحلیل اشتباه یا اجباري 
كه برآنها تحمیل مي ش��د یا براي خرید 
محبوبیت سیاس��ي اق��دام به میخکوب 
كردن نرخ تبدیل دالر درسقف هر دالر 
برابر با 4۲۰۰ تومان كردند و فریاد زدند 
به هر كس بخواهد ارز با این قیمت داده 
مي ش��ود. ابعاد و گستردگي فساد ارز ي 
رخ داده از نیمه دوم فروردین تا امروز به 
اندازه اي است كه سال ها طول مي كشد تا 
همه زاویه هاي آن دیده و كش��ف شوند. 
اگر دول��ت به ج��اي دادن دالر 4۲۰۰ 
تومان��ي به متقاضی��ان واردات همه نوع 
كاال این دالر ب��ا این نرخ را براي خرید 
دولت��ي چند كاالي اساس��ي اختصاص 

م��ي داد و بقیه تقاض��ا را به بازار آزاد ارز 
ارجاع مي داد هرگز ابعاد فس��اد ارزي به 

میزان امروز نمي شد. 
دولت از سوي دیگر با ایجاد محدویت هاي 
تعرفه اي براي واردات انواع خودرو خارجي 
و سختگیري در دادن مجوز براي واردات 
انواع خودرو به وسیله هر بازرگان زیر یوغ 
برخي تشکل هاي كارفرمایي رفت و از سوي 
دیگر دالر دولتي براي واردات انواع خودرو 
گران قیمت داده شد و بر دامنه فساد افزود. 
در یك بس��تر فساد آلود نمي توان مانع از 
اقدام افراد شد و آنها را نکوهش كرد كه چرا 
دالر ارزان گرفتی��د و كاال وارد و به قیمت 

باال عرضه كردید؟
دس��ت كم نیم قرن اس��ت این داستان 
تکراري تلخ را مي بینیم و البته این بار یك 
اتفاق تازه افتاده اس��ت و آن مسابقه براي 
افش��اگري است كه از راس دولت شروع و 
با هدف هاي پنهان هدایت ش��د تا شرایط 
براي رسانه ها آماده شود و مسائل اساسي 
اقتصاد ایران دیده نش��ود. دولت با راهبرد 
تثبیت نرخ تورم اقدام به توزیع میلیاردها 
دالراز منابع كمیاب كرد و از س��وي دیگر 
ش��اهد هس��تیم كه دولتي ها مي خواهند 
با افش��اگري درباره موسسه هاي اعتباري 
كه به جناح سیاس��ي رقیب آسیب مي زند 
جبران ماف��ات كند. این در حالي اس��ت 
كه منتق��دان دولت دوازدهم نیز از دولت 
مي خواهد كه نام و نشاني دریافت كنندگان 
دالر دولتي را تمام و كمال در اختیار نهاد 
قضایي قرار دهند. این آش��وب ذهني كه 
راه افت��اده و جان مردم را به لب رس��انده 
است مي تواند در صورت ادامه دخالت هاي 
دولت در اقتصاد و كسب و كار شهروندان 
بازهم در سطحي باالتر و در ابعادي بزرگ تر 
رخ دهد. دولت ه��اي مداخله گر همواره با 
شعار حمایت از تولید داخلي و حمایت از 
كم درآمدها باالترین آس��یب را تهیدستان 
مي زنند و فساد درس��ت مي كنند و آنگاه 

دنبال فاسد ها مي گردند. 
درچنین وضعیتی اس��ت كه شهروندان 
كمی هوشیارتر شاید به این پرسش اساسی 
برس��ند كه آیا فسادس��ازان نیز محاكمه 
خواهند شد؟ آیا معلوم خواهد شد مخترع 
دالر 4۲۰۰ تومانی كدام جریان سیاس��ی 
یا اقتصادی بود و طرح و برنامه آن از كجا 
آم��د؟ آیا تا ابد باید دنبال این باش��یم كه 
فسادكاران را دستگیر كنیم و فسادسازان 

را رها كنیم؟

آزادي فسادسازان و تكرار تراژدي
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س��یل فس��اد كه راه بیفتد در س��ر راه خود همه چیز را ویران 
می كند و با خود می برد تا برسد به آخر دره مرگ و نابودی. سیل 
فساد ارزی كه در ایران دست كم در 3 نوبت از ۱368 تا امروز در 
اقتصاد ایران جاری شده است نیز همین ویژگی راداشته و دارد. 
یکی از بدترین رخدادهای سیل فساد این است كه سره از ناسره 
بازشناسایی نمی شود و از قضای بد روزگار ناسره ها پنهان می شوند 
و آبروی افراد و جریان های اصیل بر باد می رود. در همین داستان 
ارزی كه هنوز درگیر ماجراهای تاس��ف بار آن هستیم چه اتفاقی 
افتاد؟ دولت و دولتی ها در پش��ت درهای بس��تته و با مغزهایی 
كم شمار نشستند و برخاستند و نرخ الر را در اندازه هر دالر 4۲۰۰ 
تومان زمین گیر كردند. پس از آن به فراخوان و دعوت عام دست 
زدند و سیلی از تقاضا برای دالر ارزان راه انداختند و پس از آنکه 
معلوم شد فساد عظیم رخ داده است شروع به افشاگری كردند.

رئیس جمه��ور اولین نفری بود كه در صف مقدم افش��اگران 
ایس��تاد و از بانك مركزی خواس��ت نام و نش��ان ارزبگیران را 
افش��ا كنند. آی��ا بانك مركزی همه خواس��ت رئیس جمهور را 
انجام داد؟ س��یف اما این كار را نکرد و توپ را به زمین وزارت 
بازرگانی انداخت. وزیر كهنه كار صنعت، معدن و تجارت نیز با 
كمی مقاومت س��رانجام نام هایی را افشا كرد. پس از آن نوبت 
ب��ه برخی روزنامه ها رس��ید كه با همکاری برخی س��ازمان ها 
اقدام به افشاگری كنند. در این داستان عجیب اما آنچه دیده 
نش��د این بود كه در شرایطی كه قرار است دزد بگیرند و برای 
دزدبگیری س��روصدا برپا می شود و جار و جنجال راه می افتد، 
درهم آمیزی س��ره از ناسره است. در میان هزاران نفری كه در 
روزهای بالفاصله پس از اعالم رسمی نرخ دالر به سازمان های 
بازرگانی در اس��تان های كشور مراجعه كردند به احتمال قوی 
شماری از بازرگانان باسابقه و اسم و رسم دار و اصیل نیز وجود 

داش��تند. اكنون اما همین گروه نیز دس��ت و پایشان برای 
ادام��ه كار می لرزد و بیم آن دارند كه حیثیت و آبروی 

تجاری ش��ان ن��زد مردم و نزد ش��ركای خارجی بر 
باد برود. این روش عجیب افش��اگری كه 

دولت راه انداخت و اقدام عجیبی را 
پایه گذاری كرد موجب 

شد سره از ناسره 
بازشناسایی 

نشود و 

كس��انی و افرادی پشت نام این افراد پنهان شوند. وقتی دولت 
كه فسادساز بوده است و خود رانت ارزی گسترده راه انداخته 
و همه را دعوت می كند تا بر س��ر این سفره گسترده بنشینند 
اق��دام به افش��اگری می كند معنایش این اس��ت كه می خواند 
پش��ت این داستان پنهان ش��ود. اكنون بازرگانان ناب و اصیل 
كه دهه های پرش��ماری است كارشان تجارت است كار را رها 
می كنند و یا آنها نیز به صف رانت خواران می پیوندند. در شرایطی 
ك��ه دولت بازرگانان را مجبور می كند در حالی كه دالر بازار ۲ 
برابر نرخ اعالمی اس��ت دالر خود را به آنها بفروشد، آیا تفاوتی 

با رانت خواران ندارند. 
در ش��رایط س��خت اس��ت كه ذات و ماهیت افراد و احزاب و 
گروه ها آش��کار و مش��خص می شود. متاس��فانه در ۵ ماه تازه 
س��پری شده در ایران روندها و فرآیندها به سمتی پیش رفت 
كه فساد ارزی راه را بر همه امور پیش برنده جامعه مسدود كرد 
و به همه افراد راه نفس كش��یدن در فضای فسادآلود را نشان 
داد. بازرگان��ان، تولیدكنندگان و صاحبان بنگاه های قدیمی و 
ریشه داران كس��ب و كار در ایران بدون تردید بازندگان اصلی 
در این فضای س��خت بودند. دولت باید جواب دهد و راه نشان 
دهد كه چگونه می توان در این فضای تاریك و وهم آلود س��ره 
از ناس��ره را بازشناسایی كرد. هنوز راه درازی باقی مانده است 
كه معلوم شود فساد برخاسته از سیاستگذاری ارزی چه بر سر 
شهروندان اعم از افراد عادی یا بازرگانان و سیاستمداران آورده 
است. سره از ناسره بازشناسایی نمی شود و همه با هم در آتش 

فساد می سوزندو درستکاران زودتر.

سوزاندن سره با ناسره
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تعارض منافع
بورس کاال

پیشرفت تایوان در مبارزه علیه فساد در طی 
دو ده��ه گذش��ته، با در نظر گرفت��ن برخی از 
بهترین مقیاس ای شناخته شده، اگرچه چندان 
چشمگیر نبوده است، اما براساس شاخص  ادراک 
 ،)TI( سازمان شفافیت بین الملل )CPI( فسد
تایوان امروزه عملکردی نس��بتا بهتر نسبت به 
س��ال ۱996 دارد. متخصصان آش��نا به كشور 
تایوان، نس��بت به اقدامات ضدفصاد این كشور 
 )BTI( خوش بین ترند: شاخص تحول برتلزمان
كه متکی به دیدگاه های این متخصصان است، 
بهتری��ن امتیاز را به تای��وان در زمینه »تعقیب 
قانون��ی سوءاس��تفاده اداری« می ده��د )یعنی 
استفاده از قانون به منظور تعقیق مقامات دولتی 
كه از جایگاه خود برای مقاصد شخصی استفاده 

می كنند(.
عالوه بر این، میزان گزارش های مردمی حاوی 
تجربه فساد در سطح پایینی قرار دارد و هم تراز 
با ارقام به دست آمده از كشورهایی مانند آلمان، 
فرانسه و اتریش است. البته با وجود تشدید مبارزه 
دولت علیه فساد و سطوح پایین تجربه مستقیم 
فس��اد، حجم عیمی از مردمی كه در تایوان به 
كسب و كار مش��غول هستند یا در آنجا زندگی 
می كنند كماكان فکر می كنند كه این وضعیت 

چندان بهبود نیافته است.
این امر بیانگر مشکالت استفاده از شاخص های 
مبتنی بر ادراكات برای سنجش دامنه فساد در 
كش��وری است كه در آنجا رشوه و سایر اشکال 
»سوءاس��تفاده از ادارات دولت��ی برای منفعت 
خصوص��ی« به ص��ورت آش��کار رخ نمی دهد. 
جالب این ك��ه نمونه های كنترل عملی و موثر 
فساد )بازداشت ها و اتهامات به سیاستمداران و 
بازرگانان برای معامالت نادرست( همان چیزی 
هس��تند كه این تصور را گسترش می دهند كه 
فس��اد از دسترس و كنترل خارج شده است. از 
یك س��و، خواندن دیدگاه ه��ای قضات، وكال، و 
س��ایر مقامات بلندپایه )از جمله رئیس جمهور 
سابق تایوان( كه متهم به فساد شده اند چندان 

دلگرم كننده نیست.
از سوی دیگر، این بازداشت ها می تواند نشانه 
خوبی از تحت تعقیب قرار گرفتن مقامات باال 
و عدم مصونیت  آنها باش��د. نباید این موارد را 
عمدتا موارد انتقام سیاسی دانست، بلکه خود 
حاكی از آن اس��ت ك��ه جهان گرایی اخالقی 
)رفتار منصفانه و برابر دولت در قبال اشخاص( 
در تایوان روندی صعودی به خود گرفته است. 
حتی با وجود فس��اد گس��ترده، احتال اینکه 
فعالیت های فساد برمال شده، مورد بازرسی قرار 
گرفته و مجازات شوند به طرز چشمگیری در 

طی دو دهه اخیر افزایش یافته است.

از زمان��ی ك��ه ای��ن جزیره، در س��ال ۱99۲ 
دموكراتی��ك ش��د و به خص��وص از زمانی كه 
حاكمت��ی طوالنی مدت حزب ملی گرایان چین 
ی��ا كومینتانگ )KMT( به ح��زب ترقی خواه 
دموكراتیك پس از انتخابات ریاست جمهوری 
م��ارس ۲۰۰۰ تحویل داده ش��د، تایوان اصالح 
قوانی��ن موج��ود و تصوی��ب قوانی��ن جدید و 
هنجارهای بین المللی را دنبال و با صراحتی بیش 
از هر زمان دیگر اقدام به تعریف رفتار »فاس��د« 
كرده است. انتقال قدرت حزبی، استقالل قضایی 
را تضمی��ن و منجر به تقوی��ت جدی نهادهای 
ضدفساد ش��ده است. البته، فس��اد كماكان به 
عنوان یك مشکل پابرجاس��ت و نهادهایی كه 
وظیفه آنها مبارزه با فس��اد است را می توان به 
نحو بهتری نس��بت به وضعی��ت كنونی پیکره 
بندی كرد، اما دس��تاوردهای ضد فساد تایوان 

بسیار قابل توجه بوده اند.
به منظور تبیین این دستاوردها، الزم است تا به 
ارزیابی تاثیر دو نقطه عطف مهم در تاریخ تایوان 
پرداخت.  این دو برهه حساس یکی دموكراتیك 
ش��دن تایوان در س��ال ۱99۲ و دیگری انتقال 
قدرت به یك حزب حاكم جدید در سال ۲۰۰۰ 
بود. موضوعی كه الزم است مورد توجه قرار گیرد 
عوامل توانمندس��از و محدودكننده ای هستند 
ك��ه تایوان از عصر اقتدارگرایی قانون تك حزبی 
KMT از اواخر دهه ۱94۰ به ارث برده است.

مفهوم برهه حساس بر این فرض استوار است 

كه تغییر موسسات )قوانین رسمی و غیررسمی 
كه بر رفتار انس��ان حاكم هستند( دشوار است. 
بیشتر اوقات، وجود نهادهای سابق بدیهی تصور 
می ش��وند، اما در شرایطی خاص )یك مناقشه 
اجتماعی یا یك بهران در سیاس��ت یا اقتصاد(، 
آنها می توانند به صورت بنیادین دستخوش تغیر 
شوند، مناقشات و بحران ها دائما موسسات موجود 
را بی اعتبار می س��ازند و بازیگران جدیدی را به 
عرص��ه قدرت وارد می كنن��د. اگر این بازیگران 
جدید نفع كمتری در سازماندهی های قدیمی 
داش��ته باشند و بتواند از حذف آنها بهره ببرند، 

شرایط برای تغییر نهادی نیز مهیا می شود.

  میراث قدرت طلبان
در تایوان، جایی كه سیاس��تمداران توسعه را 
هدایت می كنند، فس��اد، شکل خوش خیمی از 
رانت ها و بهره های مختلف به خود می گیرد. رژیم 
KMT به دقت، كمیت و كیفیت فن ساالرهای 
خ��ود را مدنظر قرار داد و كمیت را در س��طح 
متوسط و كیفیت را در سطح باالیی حفظ كرد. 
از س��ال ۱9۵۰، دولت بررسی های ساالنه ای را 
ب��ر ورود به خدمات مدنی خود صورت داد. این 
آزمون ها استانداردسازی و تخصصی شده اند. یك 
موسس��ه دولتی به طور خاص برای این منظور 
تاسیس گردید. فن ساالرهای سطح باالتر مجبور 
بودند بررسی های دیگری را بگذرانند. عالوه بر 
این، شیوه های اجرایی، خدمات مدنی و مدیریت، 

مبارزه تایوان عليه فساد
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چندین چرخه از اصالحات را از اوایل دهه ۱96۰ 
به بعد تجره كردند. در نهایت، برنامه ریزی ماهرانه 
توسط فن ساالرن )تکنوكرات های( تحصیلکرده 
در وزارتخانه ه��ای ام��ور اقتص��ادی و دارایی و 
همچنین بانك مركزی و ش��ورای برنامه ریزی و 
توسعه اقتصادی به رشد پایدار اقتصادی كمك 
كرد.  چنین رشدی )تایوان از دهه ۱9۵۰ از آن 
بهره مند گردیده اس��ت( برای تولید مشروعیت 

نقش حیاتی دارد.
مشکل اصلی این بود كه تایوان تحت رژیم یك 
حزبی KMT، معرف حاكمی��ت ۲۰ درصد از 
مردم جزیره بر اكثریت 8۰ درصدی بود، در ابتدا، 
KMT مخالفان را در راستای مبارزه با كمونیسم 
سركوب و تعداد زیادی تا حدود ۱۰ هزار نفر را 
روانه زندان ساخت. قانون نظامی و شروط موقت 
برای رسیدگی به »شورش كمونیستی« تا اواخر 
دهه ۱98۰ در كتاب ها وجود داشت كه به رژیم 
اجازه می داد از زور علیه مخالفان استفاده كرده 

و قانون اساسی را نادیده بگیرد.
ع��الوه ب��ر خش��ونت، KMT از روش ه��ای 
خودانتخاب��ی و حامی گرای��ی اس��تفاده ك��رد. 
خانواده ه��ای دارای ق��درت و نف��وذ تایوانی به 
وس��یله انتخابات محلی وارد حکومت شدند كه 
اعضای KMT را نه علیه سایر احزاب )احزابی 
كه غیرقانونی بودند( بلکه علیه تمامی مستقل ها 
به رقابت وامی داش��ت. با تنزل دادن انتخاب به 
عضویت در KMT و بسیج تمامی منابع مورد 
اش��اره در مقابله با مس��تقل ها، نخبگان محلی 
تمایل به عضویت در طرف برنده داش��تند. این 
امر مشروعیت بیشتری را به KMT می بخشید، 
در حالی كه به شهرداران و سایر مقامات محلی 
فرصت هایی را ارائه می داد تا منافع حامی گرایی 
را فراهم كنند. دولت مركزی در تایپه به صورت 
منطقی پاک بود، در حالی كه رش��وه، اختالس، 
پارتی بازی و جرم سازمان یافته تقریبا در سطح 
محلی بررسی نمی شدند. به این ترتیب، شکاف 

منجر به ارتقای فساد شد.
نخستین برهه حساس در تاریخ فعالیت های 
ضدفصاد تایوان، انتقال به دموكراس��ی بود. در 
اواخر دهه ۱98۰، قانون نظامی و سایر شروطی 
كه آزادی های دموكراتیك را محدود می كردند 
فس��خ ش��د و تا اوایل دهه ۱99۰، قانون گذاران 
س��طح ملی از طریق انتخاب��ات آزاد و منصفانه 
برگزیده می شدند. استقرار دموكراسی از یك سو، 
سبب ارتقای اقدامات ضد فساد از طریق فعالیت 
بیشتر شهروندان شد. افراد آزادی های جدید را با 
آغوش باز پذیرفتند. آنها در مقابل آثار و بقایای 
قدرت طلبی اعتراض كردند )برای مثال، نظارت 
مستمر KMT بر دانشگاه ها(، مسائل سیاسی را 
به دقت بررسی كرده و گروه های حرفه ای تشکیل 
دادن��د. در چنین س��ازمانی، انجمن اصالحات 
دادس��تانی )PRA(، توانای��ی قابل توجهی در 

مبارزه برای اس��تقالل قضایی از خود نشان داد.
به قدرت رس��یدن حزب PRA در سال ۱998 
یك نقطه عطف كلیدی در مس��یر جهان گرایی 
اخالقی بود. گزارش های جدید درباره تالش های 
سیاستمداران برای مداخله در بازرسی ها باعث 
ش��د مردم كمبود اس��تقالل قضایی را احساس 
كنند و كمکان زمین��ه نارضایتی اصالح طلبان 
برقرار بود. گروهی از دادستان های اصالح طلب 
مشتاق شدند تا دخالت قانونی KMT كه خیلی 
زود متهی به تس��لط شد را به چالش بکشند و 
نقش��ی مهم در دولت DPP پ��س از انتخابات 
نفس گی��ر ریاس��ت جمهوری س��ال ۲۰۰۰ كه 
قدرت را برای حزب به ارمغان می آورد ایفا كنند.

 تغییر در احزاب حاکم
تصویب قوانینی كه فساد را تعریف و مجازات 
می كنند و اجرای این قوانین، دشواری های زیادی 
را ایجاد كرد. نمایندگان مجلس در هر دو زمینه 

نقش مهمی دارند. در حالی كه اجرا بستگی به 
فراخوان تعداد كافی از بازرس��ان، دادس��تان ها 
و قضات بی طرف داش��ت، ی��ك قانونگذار عضو 
KMT در مسیر این تغییرات قرار گرفت. قوانین 
ضد فس��اد با بسیج افکار عمومی مردم تصویب 
شد. به بیان ساده، قانونگذاران می ترسیدند كه 
مقاومت در برابر اصالحات سالمت اداری منجر 
به رویگردانی رای دهندگان شود. فساد برای مدت 
زمانی طوالنی به عنوان یکی از بیماری های اصلی 
سیاس��ی تایوان تلقی می شده است و DPP در 
كمپین ۲۰۰۰ بر وعده درمان آن متمركز شد. 
زمانی كه DPP در قدرت است، به نحوی موثر 
بر ایجاد مبنایی قانونی برای حمله به فساد تمركز 
می كند. با این وجود، باید به خاطر داش��ت كه 
قانونگذاران KMT لوایح ضد فس��اد را از دهه 
 KMT ۱9۰8 مطرح ساخته اند. قانونگذارانی از
لوایح ضد فساد را از دهه ۱98۰ مطرح ساخته اند. 
قانونگذارانی از KMT وجود دارند كه از دستور 

كار ضد فساد حمایت می كنند.
اجرا، خود یك مشکل دشوارتر را به وجود آورد. 

مالحظات سیاس��ی برای مدت زمانی طوالنی، 
بازرس��ان و دادس��تان ها را محدود می ساخت، 
كس��انی كه اغلب مجبور بودند اقدامات خود را 
با مقامات باالتری هماهنگ كنند كه خودشان 
به ش��بکه های حامی گرای بسیار مشابهی تعلق 
داش��تندكه در رویه های گسترش فساد دخیل 
بودن��د. اس��تقرار دموكراس��ی می توانس��ت به 
تصوی��ب لوایح از طریق قان��ون كمك كند، اما 
نق��ش اندكی برای بهبود فرایند پیچیده، مبهم 
و تخصصی بوروكراتیك در بازرس��ی و پیگیری 
فس��اد ایفا می كرد. تحوالت حزبی كه در سال 
۲۰۰۰ رخ داد، ی��ك منفعت سیاس��ی واقعی را 
برای بهب��ود اجرا و همچنین قانونگذاری ایجاد 
كرد. ش��بکه هایی حامی گرا كه علیه DPP كار 
كرده بودند، دریافتند كه صرف وجود قوانین در 
كتاب ها كافی نخواهد بود: آنها باید اجرای قطعی 

قوانین ضد فساد را الزامی كنند.
رئیس جمهور چن ش��وئی بی��ان، چن دینگ 

نان را به عنوان وزیر دادگستری در سال ۲۰۰۰ 
منصوب كرد. به عنوان یك مقام اس��تانی، چن 
ب��رای بازرس��ی ها و فس��ادناپذیری پروژه های 
زیرساخت عمومی در حوزه قضایی خود شهرت 
یافت.با بررسی روش های مورد استفاده سنگاپور 
و هنگ كن��گ، وزی��ر دادگس��تری، آقای چن، 
امی��دوار بود ی��ك اداره س��المت ادای عمومی 
جدید تخصصی و مس��تقل را تاسیس نماید كه 
از آژانس ضد فساد هنگ كنگ الگوبرداری شده 
بود. هیچ اكثریت قانون گذاری پشت تفکر ایجاد 
یك نهاد دولتی جدید وجود نداش��ت و رئیس 
MJIB یعنی وانگ كوانگ یو به شدت در مقابل 
طرح هی��ا وزیر چن برای یك ادغام بوروكراتیك 
مقاومت كرد. با دستور ریاست جمهوری، وانگ 
را با یك ش��خص وفادار به چن ش��وئی بیان، به 
نام یه شنگ مائو جایگزین و تغییرات كاركنان 
امکان پذیر شد. دادستان های ارشد دارای روابط 
ق��وی با KMT كنار گذاش��ته و افراد جدیدی 
وارد ش��دند. یك مركز بازرس��ی فساد سیاسی 
)BGIC( تاس��یس شد و كاركنان آن ده نفر از 
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وكالیی بودندكه در انجمن اصالحات دادستان ها 
فع��ال بودند. BGIC در صالحیت دادگاه عالی 
قرار گرفت. این تغییرات، كاركنان BGIC را از 
حامی گرایی متفر بوده اما توسط KMT سركوب 

شده بودند، تشویق كرد.
طی یك س��ال، وزیر دادگس��تری آقای چن، 
ائتالفی از دادس��تان ها و بازرسان وفدار به خود 
را تاسیس كرد كه پایه و احساس سختگیری ها 
در مورد خرید رای و فس��اد را ش��کل می دادند. 
در س��ال ۲۰۰۲، زمانی كه چن جایگاه خود را 
مس��تحکم ساخت، واحد بازرس��ی ویژه را برای 
هدف قرار دادن سیاستمداران بلندپایه مظنون 

به فساد تاسیس كرد.

 تغییر در فرهنگ بوروکراتیك
این اقدامات با وجود عدم تغییر س��مت های 
كاركنان رده پایین، در تغییر فرهنگ بوروكراتیك 
این س��ازمان ها موفق بوده است. یکی از بازران 
ارشد سابق اشاره می كند كه در سیستم قضایی، 
جایزگین��ی افراد كلیدی معموال كافی اس��ت، 
چرا كه زیردس��تان باید دس��تورات را پیگیری 
كنن��د. یکی از كاركن��ان BGIC یادآوری كرد 
كه دس��تورات وی��ژه ای را ب��رای نادیده گرفتن 
وابستگی حزبی افراد در زمان اجرای بازرسی ها 
دریافت كرده است. سیاستمداران سطح باالی 
DPP متهم به فس��اد، شامل كمیسیونر ایاالت 
نانت��و، معاون امور داخلی و رئیس كمیس��یون 
 BGIC فن��اوری ملی بودند. یکی از بازرس��ان
حتی در دادخواستی، برائت رئیس جمهور سابق 
چن ش��وئی بیان در یکی از اتهامات فساد طرح 

شده علیه وی را پیگیری كرد.
قانونگذاران KMT كه در مجلس اكثریت را در 
دست داشتند نیز عقب نشینی كردند و رهبران 
حزب شروع به تغییر جهت تالش های خود در 
حمایت از جنبش های ضد فس��اد برای نمایش 
تصویری پاک از خود كردند. در این شرایط جدید 
و با پشتیبانی آرمان گرایی در میان قانون گذاران 
KMT، قان��ون اجتن��اب از تع��ارض منافع در 
سال ۲۰۰۱ تصویب شد. در سال ۲۰۰4، قانون 
كمك های سیاسی و در سال ۲۰۰8 قانون البی 
مطرح ش��د، اما منتقدان استدالل می كنند كه 
آنها بی اثر هستند. به گفته آنهاف مورد نخست 
را می توان از طریق اقداماتی مانند اجاره مشاوران 
با حقوق باال و معاف از مالیات دور زد، در حالی 
كه مورد آخر نیز كامال نادیده گرفته شده است، 
البی گری بدون بحث به كار خود ادامه می دهد، 
در حالی كه با وجود گذشت 8 سال از تصویب 
قانون آن، وزارت كشور در ثبت حتی یك البی گر 

نیز ناموفق بوده است.
با وج��ود موفقیت و محبوبیت مش��هود وی، 
تص��دی چن دینگ نان در وزارت دادگس��تری 
در ژانوی��ه س��ال ۲۰۰۵ خاتمه یافت. س��بکه 

مبارزه وی، ش��یوه مدیریت نتیجه محور وزارت 
دادگس��تری سبب مجرم ش��ناخته شدن افراد 
بس��یاری گردی��د. در میان اف��راد مجرم نه تنها 
بسیاری از سیاستمداران KMT حضورداشتند، 
بلکه شخصیت هایی از DPP نیز حضور داشتند.

در ژانویه سال ۲۰۰۵، شیه مائو لین جایزگین 
چن دینگ نان در منصب وزارت دادگستری شد. 
ش��یه كه به عنوان یك قاضی محلی و بازرسی 
محلی تجربه كس��ب كرده ب��ود، یکی از معدود 
سیاس��تمدارانی اس��ت كه به دو ح��زب اصلی 
تایوان فرمان می دهد. ش��یه )Shih( به عنوان 
وزیر دادگس��تری تا س��ال ۲۰۰8، چهار تغییر 
متمایز را ایجاد كرد. نخس��ت، تمركز بازرسی ها 
را از سیاس��تمداران ب��ه كارفرماها تغییر داد. به 
گفت��ه وی، دلیل��ش این بود كه جرم س��ازمان 
یافته و سیاست پولی به یکدیگر وابسته هستند. 
مخفی كردن حجم عظیمی از پول دشوار است؛ 
شما نمی توانید آن را فقط در بانك قرار دهید. او 
افزود كه اثبات جرم مالی اغلب آسان تر از یافتن 
شواهد در موارد قتل های باندهای خالفکار است، 
به خصوص اگر مظنون سیاس��ی مرتکب شده 
باش��د. دوم اینکه فش��اری را بر سازمان محلی 
از طریق تحمیل س��همیه های پرونده حل شده 
وارد ساخت. او یادآوری می كند كه زمان زیادی 
را برای بازرسان و دادستان ها صرف كرده است 
تا ببینند كه چگونه آنها به پرونده ها رس��یدگی 
می كنند. بر اس��اس پژوهش��های ای��ن حوزه و 
همچنین تجارب خود، او با تالش برای آموزش 
بهترین روش های اجرای بازرسی به آنها بود. سوم 
اینکه، تصمیم گرفت بر موارد فساد كالن تمركز 
كند و پاداش هایی برای اعتراف یا افش��اكننده 
متهم در نظر گرفت. در نهایت، او با اس��تفاده از 
مطالعات مدیریتی، بر توسعه یك سیستم ارزیابی 
ریسك متمركز شد كه هدف آن پیشگیری بود و 
می توانست موقعیت های فساد را شناسایی كرده 
و قب��ل از ای��ن كه به میزان جرم افزوده ش��ود، 
وضعیت را تثبیت نماید. یك تاكتیك، استفاده 
از رتبه بن��دی بخش هایی بود كه س��طح انگیزه 
برای فس��اد و احتمال دخیل شدن در آن وجود 
داشت. به گفته شیه، از اینجا مشخص می شود 
كه موقعیت های كاری كه سبب تسهیل جرایم 
جمعی م ش��وند )چنین موقعیت هایی ش��امل 
بازرس��ی های گمركی، پروژه های ساخت وس��از 
عمومی و نیروهای پلیس( ریس��ك تولید فساد 

به شمار می رفتند.

 موفقیت ها و کارهای ناتمام
در تایوان، مشاركت در فساد امروزه بسیار 
پرخطرتر از بیست سال پیش است. اگرچه 
فضای زیادی برای بهبود باقی مانده است، اما 
تغییرات سازمانی و قانونی به شدت قلمروهای 
مجاز را محدود س��اخته اند و این احتمال را 

ایجاد كرده اند كه اعمال غیرقانونی كش��ف 
خواهد ش��د و تاثیرگذاری نامشروع بر یك 
بازرسی یا محاكمه دشوارتر است. بازرسان، 
دادس��تان ها و قض��ات بس��یار حرفه ای تر و 
مستقل تر ش��ده اند و احتمال كمتری برای 
ایجاد نوسان توسط نفوذ یا پول وجود دارد.

در این حال، موارد جالب فراوان هس��تند. 
KMT در دوره ریاست جمهوری لی تنگ 
هویی به سادگی جزیی گرایی را پوشش داد 
و حتی با جرایم سازمان یافته همکاری كرد 
تا در حاكمی��ت بماند، اما در عین حال، دو 
وزیر دادگستری را پرورش داد كه به شدت 
به جزیی گرایی و جرم س��ازمان یافته توجه 
داشتند. DPP فساد را نادیده می گرفت در 
حالی كه در مقابل، با آن می جنگید و رهبر 
حزب، یعنی رئیس جمهور چن شویی بیان، 
خ��ود را در معرض اتهام فس��اد قرار می داد. 
حتی قبل از اینکه رس��وایی های فساد چن 
شویی بیان برمال شود، رئیس جمهور وقت، 
وزیر دادگستری خود یعنی چن دینگ نان 
را كه علیه فس��اد مبارزه می كرد به محض 
تضمین انتخابات مجدد در س��ال ۲۰۰4 از 
كابینه اش اخراج كرد. جرم چن متم ساختن 

بسیاری از افراد در حزب بود.
باتوجه به مخاطرات سیاسی، چرا وزرای 
 KMT دادگستری مانند ما اینگ جئو از
در اوای��ل ده��ه ۱9۰و چن دین��گ نان از 
DPP ح��دود یك دهه بع��د، دالیل بروز 
فس��اد را با چنان قدرتی منتشر ساختند؟ 
یك توضیح، ریش��ه در ش��رایط سیاسی 
آن زم��ان دارد: اف��رادی كه پ��س از یك 
تغییر اساسی به رئیس وزارت دادگستری 
معرفی می شدند، مقامات سیاسی عالی رتبه 
به آنه��ا اجازه كنت��رل ازاد در یك مقطع 
گذرا را می دادند. با این وجود، با اس��تقرار 
نهادینه سازی، سیاستمداران پیشرو تصمیم 
گرفتند كه مبارزه با فساد باید جایگاهی را 

برای رویکردهای آشتی جویانه تر باز كند.
مش��کالت مرب��وط ب��ه محدودیت ه��ای 
جهان گرایی اخالقی در تایوان نه تنها ناشی از 
شبکه های بر جای مانده از عصر قدرت طلبی 
هس��تند بلکه نتیجه سیاسی سازی عمومی 
جامعه نیز می ش��وندكه ب��ا یکدیگر بر امور 
بس��یاری تاثیر می گذارند. س��ایر مس��ائل 
باقیمانده ماهیتا نهادی هستند. نمونه هایی 
مانند پولشویی و سردرگمی در سازمان های 
ضد فس��اد تایوان و مداخله سیاس��ت ها در 
مسیر حل مسائل فساد مشکالتی قابل ذكر 
در این زمینه هستندو در نهایت خاص گرایی 
به عنوان یك واقعیت دردسرساز حتی در یك 
كشور كامال توسعه یافته و دموكراتیك مانند 

تایوان نیز یك مانع مقاوم و سخت است.
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سرمایه گذاري مس��تقیم خارجی به عنوان 
یکی از عوامل مهم و محركه توسعه اقتصادی، 
نقش جدی در انتقال تکنولوژي و تکنیك هاي 
جدید مدیریتی ایفا می كند. ازاین رو، شناسایی 
یک��ی از موان��ع اصل��ی ورود س��رمایه گذاری 
مستقیم خارجی یعنی وجود فساد و چگونگی 
اثرگ��ذاری آن ضروری اس��ت. آمارها نش��ان 
می دهد ك��ه وضعیت جریان س��رمایه گذاری 
مس��تقیم خارجی در ای��ران، در دوره پیش از 
توافق هسته ای، به دلیل فساد ناشی از افزایش 
نااطمینانی در فعالیت های اقتصادی، نامطلوب 
بوده و در دوره پسابرجام، گشایش های تدریجی 
اقتصادی و اهتمام دولت به حذف زمینه های 
فساد، وضعیت را اندكی بهبود بخشیده است. 
با وجود این، وضعیت ایران با ش��رایط مطلوب 
فاصله زیادی دارد كه در این زمینه، وجود فساد 

یکی از موانع اصلی به شمار می آید. 
بر اس��اس آخرین گزارش آنکتاد )كنفرانس 
تج��ارت و توس��عه س��ازمان ملل( در س��ال 
۲۰۱۷ میالدی، حجم جریان س��رمایه گذاری 
مس��تقیم خارجی ورودی به ای��ران در طول 
س��ال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱6 می��الدی، از روند 
نوس��انی برخوردار بوده است. در سال ۲۰۱3 
میالدی )۱39۲ شمسی(، با آشکار شدن اثرات 
تحریم های هسته ای كه شرایط پر ریسکی را 
به لحاظ اقتصادی و سیاسی برای كشور ایجاد 
كرد و زمینه ساز بروز فساد شد، سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی ورودی با افت شدید 98/3۰ 
درص��دی به رقم 3 میلیارد و ۵۰ میلیون دالر 
رسید. كاهش 3 پله ای شاخص ادراک فساد در 

س��ال ۲۰۱3 میالدی از نمره ۲8 به نمره ۲۵، 
حکایت از گس��ترش فس��اد در این سال دارد. 
میزان جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی به ایران در س��ال ۲۰۱6 میالدی نیز، 
3 میلیارد و 3۷۲ میلیون دالر گزارش ش��ده 
اس��ت كه نس��بت به س��ال ۲۰۱۵ میالدی از 
رشد 48/64 درصدی برخوردار بوده كه البته 
این افزایش نتیجه گشایش های تدریجی صورت 
گرفته و رفع موانع داخلی در نتیجه دستیابی 

به توافق هسته ای بوده است.
در توصیف فضای س��رمایه گذاری كش��ور، 
از جمل��ه ش��اخص هایی ك��ه م��ورد توج��ه 
س��رمایه گذاران خارجی بوده و وضعیت فساد 
در كش��ور را نش��ان می دهد، شاخص ریسك 
سیاس��ی )P.R( اس��ت كه توس��ط مؤسسه 
اكونومیس��ت ارائه می شود. این شاخص برای 
ایران در س��ال ۲۰۱6 میالدی یعنی یك سال 
پس از توافق هسته ای، ۵۷ بوده كه نسبت به 
س��ال پیش از آن یعنی ۲۰۱۵ میالدی، ۵ پله 
ارتقا پیدا كرده است )ارقام باالتر نشان از بهبود 
شاخص ریسك سیاسی دارند(. همچنین، در 
ش��اخص حمایت از س��رمایه گذاران خرد كه 
گس��تردگی نااطمینانی در فض��ای اقتصادی 
كش��ور را نشان می دهد، ایران در سال ۲۰۱6 
میالدی در بین ۱38 كش��ور، جایگاه ۱۱۷ را 
ب��ه خود اختصاص داده كه حاكی از ش��رایط 
نامطمئن و نبود پش��توانه های قابل اتکا برای 
جلب س��رمایه گذاران است. در نگاه منطقه ای 
نی��ز، اگرچه ایران از نظر میزان جریان ورودی 
س��رمایه گذاری مس��تقیم خارج��ی در بی��ن 

كشورهای غرب آسیا، در جایگاه دوم است، اما 
اختالف فاحشی كه با كشور قبل از خود یعنی 
ام��ارات متحده عربی دارد، چندان قابل قبول 
نیست زیرا ایران در مقایسه با امارات از  لحاظ 
ظرفیت های جغرافیایی و ذخایر زیرزمینی نفت 

و گاز به مراتب جایگاه بهتری دارد.
توجه به وضعیت ایران از نظر ش��اخص های 
مرتبط با فس��اد و فضای س��رمایه گذاری، چه 
در س��طح ملی و چه منطقه ای، زمانی اهمیت 
بیش��تری می یابد كه در نظر داش��ته باشیم، 
سرمایه گذاری خارجی در حد سرمایه گذاري 
مالي متوقف نمي شوند، بلکه با خود مجموعه اي 
از عناص��ر و عوامل را ب��ه همراه دارد كه خود 
این عوامل با ارتقای امنیت اقتصادی، بس��تر 
جذب سرمایه های خارجی را فراهم می سازند. 
بنابراین، تالش برای اصالح ساختار فسادآمیز 

اقتصادی ضروری است.

 راهکارهای پیشنهادی
راهکارهای ارائه ش��ده زی��ر، جنبه های عملی 
مفیدی را برای كنترل و حذف روندهای فسادآمیز 

از فضای سرمایه گذاری پیش رو می گذارد:
- تضمین قراردادها و افزایش ش��فافیت در 
سرمایه گذاری به جای اعطای امتیاز و تسهیالت 

به سرمایه گذاران
- اص��الح یا حذف قوانی��ن و مقررات زاید و 

دست  وپاگیر اقتصادی
- كاهش حجم دولت

- تدوین اس��تراتژی معین در عرصه جذب 
سرمایه های خارجی

سایه فساد در سرمایه گذاری مستقيم خارجی در ایران 
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تعارض منافع
بورس کاال

 نوس�انات اخیر در بازار ارز کش�ور و 
رانت ناشي از آن یکي از مهم ترین مباحث 
فضاي اقتصادي امروز کشور است. به نظر 
ش�ما دلیل اصلي این نوسانات چیست؟ 
سهم سیاس�تگذاري هاي دولتي در بروز 

فساد کدام است؟
علم اقتصاد س��الیان درازي است كه گفته و 
نشان داده اس��ت كه هرجا شاهد قیمت هاي 
غیرتعادلي دستوري یا نظام چندنرخي باشیم 
ش��اهد فس��اد اقتصادي نیز خواهی��م بود. با 
نرخ هاي دس��توري صف ایجاد مي كنیم و در 
صف همیش��ه كساني پیدا مي شوند كه حاضر 
باشند بخش��ي از اختالف قیمت موجود را به 
صورت رش��وه و... هزینه كنند تا به آن كاال یا 
خدمت برسند. این نکته اي است كه متاسفانه 
طي س��ال هاي زیادي در كشور به چشم خود 
دیده ایم اما سیاس��تمداران ما هن��وز قادر به 
رعایت آن نیستند. دلیل عدم عمل كردن به این 
اصل اقتصادي، مي تواند عدم درک الزم براي 
ایشان طي س��ال هاي گذشته یا نبود اراده اي 

براي انجام آن باشد. 
سیاس��ت هاي دولت در زمینه بازار ارز كه با 
ثابت نگه داش��تن دالر و ارزهاي دیگر در نرخ 
ثاب��ت همراه بود باعث ب��ه وجود آمدن اضافه 
تقاضا در بازار ارز گردید. با وجود هشدارهایي 
كه بعضا از سوي صاحبنظران داده مي شد اما 
دول��ت براي اجراي این سیاس��ت یعني ثابت 
نگه داش��تن نرخ دالر در یك نرخ ثابت بیشتر 
به مس��أله توزیع درآم��د و نحوه تخصیص به 
دهك هاي پایین جامعه توجه دارد كه همین 
مورد وقتي با سیس��تم ضعیف نظارتي همراه 
ش��ود مي تواند س��ود بادآورده اي را یك ش��به 
نصیب س��فته بازان و دالالن نمای��د. نگراني 
دولت بیش��تر نس��بت به اقشار ضعیف جامعه 
اس��ت البت��ه نیم نگاهي هم به رش��د دارد اما 
تمركز سیاست ها بر توزیع درآمد به نفع اقشار 
كم درآمد قیمت گذاري مي كند تا كاالي ارزان 

به دست مصرف كننده برسد. 
 علت جهش ارزي اخیر در کشور چه 
بود؟ آیا دس�ت هایي پشت پرده است که 

از این وضعیت منتفع مي شود؟
حجم نقدینگي كه دولت در این پنج سال در 
شبکه بانکي ایجاد كرده رقمي نزدیك به ۱4۰۰ 
هزار میلیارد تومان است. این در حالي است كه 
دولت گذشته رقمي حدود 43۰ هزار میلیارد 
تومان نقدینگي ایجاد كرده بود. امروز در شبکه 
بانکي حدود 3 برابر گذشته نقدینگي ایجاد شده 
كه این رقم اعم از سپرده، اسکناس، اعتبارات 

بانکي، س��که و... است. این به هر حال قدرت 
خریدي اس��ت كه در اختیار جامعه قرار داده 
شده است. مابه ازاي این قدرت خرید ما شاهد 
افزایش درآمد ارزي نبوده ایم. در دولت گذشته 
به دلیل تحریم هایي كه وجود داش��ت، تعداد 
بشکه هاي نفت صادراتي مان نصف شد و البته 
قیمت هر بشکه افزایش شدیدي داشت. اما در 
این دولت كه قیمت هر بشکه بطور متوسط 6۰ 
دالر است، صادرات نفتي ما افزایش داشته و بنا 
بر شنیده ها به حدود یك و نیم میلیون بشکه 
رسیده است. پس متوسط درآمدي كه مي توان 
براي دولت تصور كرد نزدیك ۷۰ میلیارد دالر 
بوده اس��ت. روند قیمت ارز در كشور ما ثابت 
بوده و اما نقدینگي كشور حدود سه برابر شده 
اس��ت. قواعد عقالني اقتص��ادي مي گوید كه 
تقاضاي بالقوه براي دالر نیز س��ه برابر ش��ده 
است. پس همین عامل مي تواند قیمت دالر را 

به شدت افزایش دهد. 
البته س��هم عوام��ل رواني را نبای��د نادیده 
گرفت؛ یکي از عوامل مهم در نوسانات بازار ارز، 
فشارها و تاثیرات رواني بر كنشگران است. مثال 
آشوب هایي كه اخیرا در برخي از شهرها اتفاق 
افتاد و احس��اس ع��دم اطمیناني كه در میان 
مردم به وجود آورد، یکي از نمونه هاي تاثیرات 
عوام��ل روان��ي بود. در كن��ار آن صحبت هاي 
مختلفي كه از س��وي افراد و كشورهایي مثل 
آمری��کا درباره كنار كش��یدن از برجام و قصد 
بازگرداندن همه تحریم ها، فضایي را در جامعه 

ایج��اد كرد كه مردم احس��اس كردند ش��اید 
تحریم ه��ا دوباره بازگردد این در حالي بود كه 
تحریم ها به صورت آنچناني برداشته نشده بود. 
 به نظر ش�ما براي سروس�امان دادن 
به وضعی�ت بازار ارز و آرام نگه داش�تن 
فض�اي حاکم بر آن چ�ه راهکاري را باید 

دنبال نمود؟
دول��ت بایس��تي در قالب بس��ته جدید كه 
ش��امل قیمت گذاري ن��رخ ارز، توزیع درآمد 
دهك ه��اي مختلف و بازیگ��ران مختلف بازار 
ارز است سیاس��ت هاي خود را به پیش ببرد. 
توزی��ع درآمدها بایس��تي هدفمندتر ش��ود و 
این با یك سیس��تم تامی��ن اجتماعي كارآمد 
ممکن خواهد بود به طوري كه مشخص گردد 
چه كس��اني نیازمندتر هستند و همان اقشار 
مورد حمایت ق��رار گیرند. تا زماني كه دولت 
بخواهد با كنترل قیمت ها در بازار ارز مداخله 
نماید امکان سواس��تفاده از این شرایط وجود 
دارد و اتفاقات گذش��ته تکرار مي شود. تعیین 
قیمت سقف براي نرخ دالر و ارز به فساد ختم 
مي شود. دولت بایستي سراغ مکانیسم دیگري 
برود كه همان طور كه عرض شد در قالب یك 
بسته توزیع درآمد، نرخ ارز و تامین اجتماعي 
مي توان این راه��کار را تعریف نمود. تا زماني 
ك��ه دولت به عرضه و تقاض��ا احترام نگذارد و 
با دخالت گس��ترده یا محدود در بازار ارز وارد 
شود فس��اد هم وجود خواهد داشت اما حجم 
آن به نسبت میزان دخالت كم و زیاد مي شود. 

گفت وگو با دكتر رامين مجاب؛ عضو پژوهشكده پولي و بانكي 

نوسانات نرخ ارز و فساد اقتصادي



سید حسین پیمان| 
 آمار چیست؟

اگر آم��ار را اطالع��ات ع��ددی ازپدیده های 
مشاهده شده پیرامونی بدانیم كه با جمع آوری، 
طبقه بندی و س��ازمان دهی  به دس��ت مي آید و 
سپس نتیجه گیری، تجزیه و تحلیل، استنباط، 
تفسیر و تعمیم داده می ش��ود، بنابراین جنس 
آمار نوعی آگاهی و اطالعاتی اس��ت كه در قالب 

كمی اندازه گیری و عرضه مي شود.
عنوان مي شود واژه آمار »Statistic« از كلمه 
دولت »State« اخذ شده، لذا می توان خاستگاه 
اولیه موضوع آمار را به عنوان یك فعالیت دولتی 
و حکومتی و حتی به عنوان ش��ناختی دولتی از 

مسائل جامعه تلقی كرد.
 بنابرای��ن اگ��ر بپذیری��م ك��ه آم��ار رس��می

)Official Statistics( ناظر به »آمارهایی است 
كه توس��ط دستگاه های حاكمیت برای استفاده 
برنامه ریزی، سیاستگذاری،  در تصمیم س��ازی، 
موضوع ه��ای پژوهش��ی و آگاهی دهی در مورد 
وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 
كش��ور، تولید و منتش��ر مي ش��ود، ماهیت این 
محص��ول را بنابر ادبیات اقتصادی مي توان یك 
كاالی عمومی نامید، چرا كه اگر وظایف دولت ها 
توزی��ع درآمد و ثبات اقتصادی تلقی ش��ود این 
وظایف بدون ابزاری همچون آمار، تحقق نخواهد 
یافت و استفاده كننده اصلی آن دولت است و لذا 
تولید آمار نمی تواند به سازو كار بازار محول شود 

چون ماهیتی مانند كاالهای عمومی دارد.
كاالی عمومی ماهیتی دارد كه مصرف همزمان 
از آن ب��ه وس��یله تعداد بس��یاري از افراد بدون 
اینکه مانعي در مصرف افراد دیگر ایجاد ش��ود، 
امکان پذیر است و منافع هرشخص از آن كاالها 
را نم��ي توان مش��خص كرد تا ب��ه ازاي منافع، 

دریافت وجه كرد.

مصرف كااله��اي عمومي مي تواند در زمان 
واحد براي بیش از یك فرد درجامعه مطلوبیت 
ایج��اد نماید. )مانند: خدم��ات امنیتي، صدا 
وسیما، فضای سبز، و...( لذا چون از آمارهای 
تولی��دی در آن واحد، هم بخش خصوصی و 
ه��م دولت ها مي توانند اس��تفاده نمایند آمار 
یك كاالي واس��طه ي عمومي تلقي مي شود 
و س��ازوكار بازار براي مشخص كردن قیمت 
صحیح چنین كاالي بر اساس منفعت و بهاي 
آن براي هر ش��خص )به خصوص درآمارهاي 
اساسي مانند سرشماري ها و طرح هاي آماري 

پایه( ناتوان است.
به همین دلیل تولید چنین كاالیی از وظایف 
مهم حکومت ها است و جزء كاالهای اساسی 
و پایه، قلمداد مي ش��ود. هرچند تمامي آحاد 
اجتماع از آن بهره مي برند، و بخش خصوصي 
براي تنظی��م فعالیت هاي خود به آن احتیاج 
دارد. ام��ا بخش خصوصي ب��ا توجه به هزینه 
باالي چنین فعالیت هاي در آن، سرمایه گذاري 
نمي كن��د، و انتظار ب��ازار رقابتي درخصوص 
چنی��ن كاالهایي نمي توان داش��ت، لذا این 
كاالها اكثرا كاالهاي زیرس��اختي اس��ت كه 

زمینه ساز رشد و توسعه عمومي است.

 نقش آمار در حکمرانی خوب 
 ) Good Governance (

باتوج��ه به ویژگی هایي ك��ه حکمرانی خوب 
مط��رح مي نمایند آم��ار رس��می از موضوعات 
اساس��ی و پایه حکمرانی خوب تلقی مي ش��ود. 
از ویژگی ه��اي حکمران��ی خوب پاس��خگویی، 
اجماع س��ازی، ش��فافیت، كارایی و اثربخش��ی 
و مش��اركت، مط��رح اس��ت كه ج��زء نقش و 
كاركردهای آمار رسمی در صحنه اجتماعی است. 
درک مصالح و حل نارس��ایی ها و چالش های 

اجتماع��ی، ب��ه حساس��یت و فهم مش��ترک و 
عموم��ی نیاز دارد. آمار رس��می نقش مهمی را 
در درک و فه��م و اجم��اع عموم��ی دارد و این 
فهم مشترک س��بب وفاق، و اراده جمعی برای 
مرتفع كردن مش��کالت موجود و آینده جامعه، 
محس��وب مي ش��ود. هنگامی كه گفته مي شود 
»ارزش اف��زوده«؛ درک مش��تركی از اجزا یك 
پدیده اقتصادی درجامعه پیدا مي شود. همچنین 
آمار خود مجرایی برای ش��فافیت، پاس��خگویی 
مس��تند، سنجش كارایی و مشاركت همگانی و 

آشکاركننده اعتماد عمومی است.
بنابراین اعتماد به نظام آمار رسمی از پایه های 
و اركان اعتم��اد در حکمران��ی مطل��وب تلقی 
مي ش��ود. اما ه��ر نظام آمار رس��می در فضای 
فرهنگی خاص خود فعالیت داشته و از آن متاثر 
مي شود. بنابراین سازگاری هرچه بیشتر فرهنگ 
آماری جامعه با اهداف نظام آماری، اثر بخش��ی 
فعالیت های آماری و اعتماد به آمارهای تولیدی 
را افزون تر خواهد كرد، لذا تشخیص ویژگی هاي 
فرهنگ آماری كشور و سنجش آن در بازه هاي 
زمانی مناسب، بسیار مهم خواهد بود. اما فرهنگ 

آماری چیست؟ 
فرهنگ آماري همان ماهیت فرهنگ است با 
مش��خصه آماري كه در حوزه فعالیت ها و رفتار 

آماري جامعه مطرح است. 
اگر »فرهنگ آماري را مجموعه نگرش و باور 
عمومي از آمار، چگونگي تولید، نش��ر، دستیابي 
و ب��ه كارگیري آمار« در جامع��ه تعریف  كنیم. 
براس��اس این تعریف عوامل تاثیرگذار براعتماد 
آماره��ای رس��می را مي ت��وان به چه��ار گروه 
پاسخگویان، كارگزاران، كاربران و تولیدكنندگان 
تفکی��ك كرد. ب��رای اعتمادزای��ی در اطالعاِت 
نهادهای آمار رس��می، اصول بنی��ادی در آمار 
رس��می مطرح است كه تعدادی از شاخص هاي 

اعتماد عمومی و اطالعات آماری
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آن ب��ه طور مس��تقیم ناظر به اعتم��اد عمومی 
است مانند:

 بی طرف��ي و دسترس��ي براب��ر در اطالع��ات؛ 
اخ��الق حرف��ه ای )ك��ه مي توان گف��ت به طور 
تلویحی به دقت، س��رعت و صح��ت در فرآیند 
تولید آمار رس��می اش��اره دارد(؛ پاسخگویي و 
ش��فافیت؛ پیش��گیري از اس��تفاده ی نادرست؛ 
حف��ظ محرمانگي؛ هماهنگي در س��طح ملي و 

استانداردهاي بین المللی، را مي توان نام برد.
یکی از سیاست هاي ایجاد اعتماد كه مشاركت 
جمع��ی را نیز نتیجه خواه��د داد، واقعی كردن 
نگ��رش جامعه ب��ه نهادهای آماری اس��ت. لذا 
موضوعی كه در ش��رایط و وض��ع موجود، نظام 
آمار هاي رس��می را رنج مي ده��د، متغیر هایي 
است كه تحت كنترل نهاد و مرجع آمار رسمی 
نیست و بیشتر هویت خطاهای غیرنمونه ای در 

فعالیت هاي آماری را شکل مي دهد.
لذا براس��اس تعریف فرهن��گ آماری مي توان 
موضوعات��ی كه اعتماد درفعالیت هاي آماری در 
س��ه گروه نامبرده شده فرهنگ آماری را تحت 

تاثیر قرار مي دهد، برشمرد:

 پاسخگویان: 
* برای مش��اركت موثر مردم در فعالیت هاي 
آماری برای برنامه ریزی رفاه و پیشرفت، اعتماد 
از محوری ترین عناصری اس��ت كه مشاركت و 
پاس��خگویی مردم و همچنین تعامل دستگاه ها 
درتبادل داده هاي آماری را تس��ریع مي كند. لذا 
الزم اس��ت پاسخگویان و دس��تگاه هاي اجرایی 
اعتماد نمایند كه همکاری، مش��اركت و تعامل 
آنه��ا در فعالیت هاي آماری، مناف��ع آنها و رفاه 

كشور را تسریع مي نماید.
* هم اكنون ویژگی صحت آماری كه تاكید آن 
بیشتر بر میدان هاي عملیات آماری است و تکیه 
بر نحوه ارائه اطالعات صحیح پاس��خگویان دارد 
تحت تاثیر ش��رایط و سیاست هاي اقتصادی، و 
اعتقاد و اعتماد به نهادهای آماری است. كاهش 
اعتماد عمومی و غلبه منفعت فردی به منفعت 
اجتماعی و نگران��ی ازاین كه اطالعات فردی و 
خانواری تاثیرگذار در دریافت ها و رفاه آنها باشد 
از طرفی و بی اعتمادی به نتایج طرح هاي آماری 
از ط��رف دیگر، فعالیت نهادهای آماری را تحت 

تاثیر منفی قرار مي دهد.
*اعتم��اد به فعالیت هاي آماری اقتضا مي كند 
كه پاسخگویان، بپندارند كه یك مامور آمارگیر 
یار و سفیری برای نظام برنامه ریزی توسعه كشور 
اس��ت و مامور مالیات یا ماموردستگاه قضایی و 
غیره نبوده و براساس این اعتماد، نهایت همکاری 

را با او بنمایند.
* م��ردم توقع دارند جم��ع آوري اطالعات در 
بهبود وضعیت اجتماعي، ش��غلي و ... آنها تاثیر 
آني داش��ته باشد لذا واقعی كردن توقع مردم از 

فعالیت هاي آماری یك ضرورت است.
* س��ازوكار ایجاد اعتماد، اقتضا مي كند نتایج 
آم��اری در موضوع هاي امکان پذی��ر و مبتال به 
جامع��ه، به زبان س��اده به فه��م عمومی درآید 
و م��ردم، نهاد ه��اي آم��اری را رازدار و یار خود 
بپندارن��د و گمان ب��ر موضوعی پنهان از آنها، از 

جانب نهاد هاي آماری ننمایند.

 کارگزاران:
* نبود قوانین آماری مورد نیاز باپشتوانه هاي 
اجرایی مقبول، فعالیت هاي نظام آمار رسمی را 

تضعیف مي نماید.
*ع��دم آگاه��ي كاف��ي از محدودیت ه��اي و 
مشکالت آماري، تلقی ناكارایی و بی اعتمادی از 
نظام آماری را در اذهان كارگزاران تداعی مي كند 
در صورتی خود آنان موثر ترین عوامل برای رفع 

محدودیت ها محسوب مي شوند.
* توج��ه نداش��تن ب��ه تخصی��ص اعتبارات 
كاف��ي برای پویای��ي برنامه هاي تولی��د آمار در 
قب��ال نیازهاي آماري كش��ور، ع��الوه بر اینکه 
مس��یر توس��عه را با دقت الزم تبیین نمی نماید 
بی اعتم��ادی در فعالیت هاي آم��اری جامعه را 

تجلی خواهد داد.
* پیش نی��از س��ازوكار ایجاد پذی��رش افکار 
عموم��ی ب��ه اینکه مش��اركت و هم��کاری در 
فعالیت هاي آماری یك وظیفه ملی است، اعتماد 

به فعالیت هاي آماری است.
* ه��ر كن��ش و واكن��ش مس��ئوالن در ه��ر حوزه و 
قوای كشور، پاس��خگویان را در چگونگی ارائه اطالعات 
متاث��ر مي نماید. لذا احیا اعتم��اد و اینکه آمار مورد نیاز 
برنامه ریزی كش��ور برای تضعیف رفاه فردی وش��خصی 
نیس��ت بلکه ب��رای برنامه ریزی رفاه و پیش��رفت آینده 
كشوراس��ت، و رفع بی اعتم��ادی و ترس عمومی از ارائه 
اطالعات صحیح و غلبه منفعت عمومی، برمنافع شخصی، 
مس��ئولیت یك نهاد نمی تواند تلقی ش��ود و مسئولیت 

حاكمیت و همه نهادهای اداره كننده كشوراست.
* ضروری اس��ت همه مس��ئوالن از س��خنان و 
فعالیتی كه ممکن اس��ت به تضعیف و انحراف ارائه 
آمار صحیح پاس��خگویان منجر مي ش��ود حساس 
بوده و پرهیز نمایند ؛ وهمه قوا باید برای بازسازی 
و ارتق��اي اعتماد عمومی به آمارهای تصمیم س��از، 
تالش نماین��د )حتی معتمدین محل��ی و مردمی 
مانند امامان جماع��ت و جمعه(. تضعیف نهاد هاي 
آماری، متضرر شدن همه جامعه بخصوص نهاد هاي 

تصمیم ساز است.
* ایجاد ش��ائبه و تش��کیك در آمار رس��می 
براس��اس گرایش هاي غیركارشناسی و علمی با 
ارائه آمارهای فاقد استانداردهای توصیه شده در 
اصول بنیادین آمار رسمی و تبیین فراداده هاي 
آن آمار و اطالعات از طرف اش��خاص، عالوه بر 
اینکه اعتماد عمومی را تضعیف مي كند شایعات 
را نیز تسهیل مي نماید. در صورتی كه آمار رسمی 

قدرت فرهنگ مس��تندگویی و پرهیز از جامعه 
محاوره ای و شایعه سازی را دارد.

* من��وط ش��دن امکان��ات محلی ب��ه میزان 
ش��اخص ها كه انتاج ش��ونده از طرح هاي آماری 
اس��ت، به خصوص اگر عملک��رد مدیران اجرایی 
توس��ط ش��اخص هایی مح��ك زده ش��ود ك��ه 
گ��ردآوری داده هاي آن، توس��ط عوامل اجرایی 
وابسته به سازمان محلی باشد، احتمال خطا هاي 
غیرنمونه ای یا افزایش آن را تداعی خواهد كرد.

ازنتای��ج  كارگ��زاران  به كارگی��ری  *ع��دم 
آمارگیري ها در سیاستگذاری ها، به بی اعتمادی 

جامعه از نتایج آماری منجر مي شود 
* ارجحیت دادن به جنبه هایی از نتایج آماری 
بر اساس گرایش سیاسي، به جای نتایج علمي و 
كاربردي، بی اعتمادی عمومی را ایجاد مي كند.

* تخریب چهره رقیبان سیاسي با استفاده از 
آمار و ارقام، در درازمدت فرهنگ بی اعتمادی در 

جامعه را تسهیل خواهد كرد

 تولیدکنندگان:
خطاه��ای  ك��ه  دیگ��ری  موضوع ه��اي  *از 
غیرنمونه ای را هم اكن��ون برای نهاد هاي آماری 
تش��دید نموده اس��ت دراختیار نداشتن عوامل 
و س��ازمان حرفه ای دراجرای آمارگیری هاست. 
موقت��ی ب��ودن هم��کاری آمارگی��ران، اجرای 
سیاس��ت هاي نهادآم��اری را با دش��واری روبرو 
مي كند. لذا ساختار سازمانی مناسب، برای صحت 

آماری و اعتماد عمومی الزم است.
* بی اعتم��ادی و نبود تعام��ل و همکاری در 
دس��تگاه حاكمیت��ی برای تب��ادل ریزداده ها، و 
تس��هیل نظام آمار ثبت��ی از ویژگی هاي كنونی 
عدم تخصیص منابع صحیح، و فعالیت كردن در 
زیر ظرفیت، و تضعیف ویژگی هاي سرعت، دقت 

و صحت، در نظام آمار رسمی است.
* احساس تبعیض در امکانات، جبران خدمات، 
حقوق، مزایا و پاداش نسبت به دستگاه هاي دیگر 
با توجه به ضریب اهمیت فعالیت و حساس��یت 
كارشناس��ی نهاد هاي آم��اری، از عوامل مهم و 
تاثیرگ��ذار در بی انگیزگی و خطای غیرنمونه از 

طرف تولیدكنندگان آمار تلقی مي شود.
* نب��ود نظام��ی منس��جم و یکپارچ��ه براي 
تش��خیص نیازهاي آماري نظام تصمیم س��ازی، 
عالوه براینکه تخصیص منابع را تضعیف مي نماید 
بی اعتمادی بین دستگاه های دارای فعالیت آماری 

را سرعت مي بخشد.
* ایجاد س��ازو كاری برای تحلیل هاي مستمر 
در دق��ت و صحت نتای��ج طرح ها و فعالیت هاي 
آماری، اعتماد را نسبت به نتایج آماری افزایش 

خواهد داد.
* ایجاد سازوكار و زمینه هاي الزم براي دریافت 
بازخورد از طرف كاربران و منابع اطالع گیري، به 

افزایش اعتمادزایی منجر خواهد شد.

یادداشت
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فساد- بی اعتمادی
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* ایجاد سازوكاری هماهنگ و یکنواخت و استمرار 
سیاس��ت ها، در س��ازمان هاي تولیدكننده آمار، از 
موضوعات الزم اعتماد به فعالیت هاي آماری است.

* تعامل موثر نهادهای آماری با مجامع علمی 
وكارشناس��ی و نخبگان جامعه و اطالع دهی از 
فرآیند هاي تولید آمار، از س��ازوكارهای اعتماد 

آماری محسوب مي شود.

 کاربران: 
* جایگاه مناسب نهاد آمار رسمی، بی اعتمادی 
و الق��ا در افکار عمومی مبنی براینکه نتایج آمار 
رسمی متاثر از توجیه عملکرد یك قوه ازحاكمیت 

است را از بین خواهد برد.
* متاس��فانه ضمیر ناخودآگاه جمعی به دلیل 
س��یر تاریخی، ممکن اس��ت به طور ناخودآگاه 
به جامعه القا كن��د هر آنچه كه به دولت پیوند 
خورده، درآن ش��ك كنید و آمارهایی كه توسط 
س��ازمان هاي دولتی و عمومی در جامعه انتشار 
مي یابد بی طرفانه نبوده و از فضای سیاسی متاثر 
مي ش��ود، لذا جایگاه س��ازمانی نهادهای آماری 
ناخودآگاه ممکن است زمینه بی اعتمادی آماری 

را در جامعه ایجاد نماید.
* بی اعتم��ادی از آماره��اي متف��اوت از یك 
موضوع واحد و چندگانگی و فعالیت هاي موازي 
آماري، سرمایه اجتماعی را تضعیف و باورر مردم 

نسبت به حاكمیت را تضعیف مي نماید.
* ش��فاف كردن چگونگی نح��وه ذخیره اطالعات و 
چگونگي عملیات بر داده ها تا مرحله استخراج و انتشار 

نتایج از رویکردهای افزایش اعتماد آماری است. 
به كارگی��ري غی��ر صحیح آمار ب��راي تایید و 
توجی��ه عملک��رد از رویکر ه��اي اعتمادزدای��ی 

اجتماعی است.
* ب��اور جامعه به اینکه عرض��ه نتایج آماری در یك 
فرآیند علمی و كارشناسی است و به دور از وابستگی هاي 
سیاسی و عملکردی و دولتی، انجام مي شود از شرایط 

الزم اعتماد به فعالیت هاي آماری است.
 

 پایانی:
* از كاركرد هاي آمار مي توان اجماع عمومی و 
فهم مشترک و فرهنگ سازی برای جامعه مستند 
و پرهیز از جامعه ای محاوره ای و شفاهی دانست 
ك��ه عالوه براینک��ه ایجادكنن��ده اعتماد، تلقی 
مي ش��ود، جامعه را از زمینه هاي س��لب اعتماد 

بازمي دارد.
* اگ��ر آمار را الزمه تخصی��ص منابع صحیح و 
تبیین چگونگی تصمیم های برنامه هاي پیش��رفت 
و رف��اه اجتماع��ی بدانی��م، نبود اعتب��ار كافی و 
بی اعتنای��ی ب��ه فعالیت هاي آماری كش��ور، خود 
احتمال هزینه سازی برای فعالیت ها و تصمیم گیری 
اس��ت كه این رویکرد ناكارایی تخصیص منابع، و 
اعتمادزدایی عمومی از برنامه هاي توس��عه و نظام 

تصمیم گیری را نتیجه خواهد داد.

دكتر داود سوری مطرح كرد 

عالمت درست نمی دهند 
اعتمادزدایی می شود

 ممن�ون از فرصت�ی ک�ه در اختیار 
نش�ریه نامه اتاق بازرگانی گذاش�تید. 
می خواستم از شما درباره مقوله اعتماد 
ک�ه پای�ه ای ب�رای امنی�ت اجتماع�ی 
جامعه هاس�ت بپرسم. در حال حاضر با 
توجه به برخی رفتارها از س�وی دولت 
که مقررات پش�ت س�ر هم می گذارد و 
خودافشاگری را در دستور کار قرار داده 
است و س�ازمان های پرشماری خود را 
درگیر بازرسی و نظارت قرار داده اند، به 
نظر می رسد موضوع اعتماد شهروندان 
به نهادهای دولتی کمتر ش�ده و نوعی 
احس�اس عدم امنی�ت در میان فعاالن 
اقتصادی دیده می شود. تحلیل شما از 

این روش ها چیست؟
موض��وع داش��تن امنی��ت ب��رای فعاالن 
اقتصادی و سرمایه گذاران فراتر از هر چیزی 
اس��ت و تا این حس نباش��د كه مال آنها در 
خطر نیس��ت كسی كار را توسعه نمی دهد و 
یا حتی برای انجام كار پیش��قدم نمی شود. 
یکی از بحث های اصلی و اولیه این است كه 
افراد در جامعه نسبت به مالکیت آنچه دارند 

احساس امنیت كنند تا مقوله اعتماد پشت 
س��ر این قرار بگیرد و پایه هایش سفت شود. 
باید مقوله امنیت مالکیت تحت هر شرایطی 
محترم باش��د و از سوی نهادهای حاكمیتی 
به رسمیت شناخته شد. در صورتی كه افراد 
نسبت به دسترنج خود احساس امنیت نکنند 
و نتوانند حاصل كار و سرمایه خود را حفظ 
كنن��د و آن را با احس��اس خوب برای خود 
و خانواده مورد اس��تفاده قرار دهند، انگیزه 
تولید ثروت و انباش��ت دارایی و سرمایه كه 
از زمینه های اصلی ثروت ملل است از دست 
می رود و اصل داستان فعالیت های اقتصادی 
مخدوش خواهد ش��د. ایران در حال حاضر 
مطابق با همه آمارها و اطالعات در دسترس 
كه در برنامه های توسعه مثل برنامه توسعه 
شش��م اقتصادی لحاظ ش��ده اس��ت نیاز به 
ج��ذب س��رمایه گذاری خارج��ی دارد. اگر 
سرمایه گذار خارجی برای آوردن سرمایه اش 
به ایران نس��بت به قانون و مقررات و اجرای 
درست آنها اعتماد نداشته باشد بدیهی است 
كه پولش را ب��ه ایران نمی آورد. اعتماد یك 
زنجیر ارتباطی مستحکم میان شهروندان و 

دکت�ر داود س�وری اقتصاددان ایرانی که در س�ال های اخی�ر از پرکارترین 
اقتصاددانان ایرانی در روشنگری بحث های کارشناسانه و علمی بوده است در 
گفت وگو با نشریه »نامه اتاق بازرگانی« باور دارد که سرمایه اجتماعی در ایران 
در شرایط متزلزلی قرار دارد و اعتماد به عنوان یك مقوله پیش برنده امور در 
جامعه ایرانی هر روز کمرنگ تر شده است. گفت وگوی کوتاه با او را می خوانید:
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فعاالن است و دولت ایجاد می كند كه در نبود 
آن كل فعالیت های اقتصادی سست می شود. 
مهم ترین اتفاقی كه در صورت فقدان امنیت 
و اعتماد می افتد افزایش هزینه مبادله است. 
وجود اعتماد ام��ا به كاهش هزینه مبادله در 
اقتصاد منجر شده و پایه رونق خواهد شد. هر 
تصمیم و اقدامی كه به افزایش درجه اعتماد 
می��ان مردم، فعاالن اقتصادی و نهاد دولت به 
معنای وسیع آن منجر شود به رونق اقتصادی 
كم��ك می كند و برعک��س. گام اول برای هر 
فعالیت اقتصادی در هر جامعه ای این است كه 
برای ادامه كار و توس��عه اعتماد وجود داشته 
باشد، در غیر این صورت كاری انجام نمی شود.
 به نظر می رس�د جنابعال�ی اعتماد، 
ک�ه  را  اجتماع�ی  س�رمایه  و  امنی�ت 
مقوله هایی در طول هم به حساب می آیند 
و پوش�ش مناسبی برای شروع و توسعه 
کار و فعالیت است می بینید. به نظرتان در 
شرایط حاضر آیا مقوله بسیار پراهمیت 
سرمایه اجتماعی که اعم از مقوله اعتماد 

است با تهدید مواجه شده است؟
واقعیت این اس��ت كه این احساس در میان 
ش��هروندان و م��ردم وجود دارد كه س��رمایه 
اجتماع��ی در كش��ور به تزلزل مواجه ش��ده 
است كه برخی از دالیل آن را یادآور می شوم.  
یك دلیل سست شدن مقوله های یادشده در 
پرس��ش شما در حال حاضر و حتی از دهه ها 
 پیش این بوده و هست كه مدیران و بروكرات ها

تعری��ف دقیق��ی از ح��د و م��رز فعالیت های 
اقتصادی مردم و دخالت ه��ای دولت ندارند. 
این موضوع مهمی اس��ت ك��ه مردم و فعاالن 
اقتصادی بدانند دولت ها و صدها دستگاه تابعه 
آنها تا كجا حق دارند در فعالیت اقتصادی مردم 
دخال��ت كنند. تجربه جامعه خودمان نش��ان 
می دهد ك��ه دولت های ایران��ی نمی خواهند 
این مرزه��ا را تعریف كرده و ان��دازه دخالت 
خود را محدود سازند و این كار را به رسمیت 
نمی شناس��ند كه نمی توان هر وقت اراده كرد 
به دخال��ت در اقتص��اد روی آورد. این رفتار 
دولت ها معنایش این است كه حقوق افراد را 
رعایت نمی كنند و از طرف دیگر دانش اقتصاد 
را نیز قبول ندارند. از طرف دیگر می شنویم كه 
دستگاه قضایی كشور گزارش های پرشماری 
از حجم انبوه پرونده های تش��کیل ش��ده در 
نهاده��ای قضایی می دهند ك��ه بیانگر ضعف 
در اعمال حق اس��ت. مراحل یادشده موجب 
شده اس��ت كه پایه های سرمایه اجتماعی در 
ایران استحکام الزم را برای به دوش كشیدن 
فعالیت ه��ای اقتصادی پررون��ق و پرحجم را 
نداشته باشد. تصور كنید هر فعال اقتصادی و 
هر فرد عادی حتی برای هر فعالیت اقتصادی 
باید با یك یا چند نهاد دولتی سروكار داشته 

باش��د و از آنها مجوز بگیرد و با آنها ناچار به 
عقد قرارداد ش��ود و ت��ازه پس از عقد قرارداد 
نیز احتمال نادیده گرفتن آن باشد. این روش 
كه متاس��فانه ش��یوع دارد به س��لب اعتماد 
مردم منجر می ش��ود. در این صورت هر فعال 
اقتصادی در هر كاری س��عی می كند از طرف 
خود كه او نیز گرفتار است درخواست ضمانت 
كند تا هزینه های مبادله اش افزایش یابد. در 
صورتی كه طرف ش��ما نخواهد ضمانت بدهد 
یا اینکه او نیز از ش��ما ضمانت بخواهد و برای 
محکم ش��دن ضمانت نیز بندها و تبصره ها را 
اضاف��ه كنید این پدیده موجب آزار می ش��ود 
و فعالی��ت  اقتصادی را مح��دود می كند. اگر 
ای��ن روند و فرآیند را نخواهید اجرا كنید باید 
دنبال رفتارها و قاعده های تازه ای باش��ید كه 
آن راهکارها نیز برای شما افزایش هزینه دارد.

 می توانی�د برای عالقمن�دان به این 
موضوع مصداقی یادآوری کنید؟

بله. ش��ما به مناس��بات میان ش��هروندان 
ایرانی با بانك ه��ا را در مراحل گوناگون و به 
وی��ژه زمانی كه بانك می خواهد به فردی وام 
دهد را مطالعه كنید. اوالً  بانك ها تا جایی كه 
ممکن باشد وام به فردی نمی دهند مگر اینکه 
او فرد حقیقی باش��د كه آن هم تازه داستان 
خودش را دارد. در حالی كه اخذ وام از بانك 
از طرف مردم عادی در كشورهای دیگر آسان 
است. كافی است متن قراردادهایی كه بانك ها 
ب��رای دادن وام به اف��راد از او می خواهند كه 
آن را امضا كند را مطالعه كنید. این قراردادها 
تبلور بی اعتمادی است كه منجر به یك پروسه 
طوالن��ی می ش��ود و بانك ها ب��رای تضمین 
برگشت وام شرایط سختی را اعمال می كنند 
و به جایی رس��یده اس��ت كه مردم عادی از 
گرفت��ن وام اجتناب می كنند. این رخداد در 
بلندم��دت به هزینه ه��ای مبادله می افزاید و 
دادوس��تد را كاهش می دهد. جامعه شاید در 
مراحل از دست دادن اعتماد كه تدریجی است 
آسیب های آن را خوب احساس نکند، اما در 
یك فرآیند میان مدت وقتی طناب اعتماد پاره 
شد و كارها از گرمی و رونق دور شد می توان 
س��طح تنزل را خوب احس��اس كرد. در نبود 
اعتماد پایدار و مبتنی بر دیدن حق و حقوق 
یکدیگر راه های پرهزینه باز می شود. در همین 
موضوع دریافت وام از بانك ها كار به جاهایی 
می رس��د كه مردم را ناچار می كنیم كارهای 
نمایش��ی انج��ام دهند و به ط��ور مثال برای 
دریافت وام خرید اثاث خانه سند جعل كنند.
 پ�س ای�ن ی�ك واقعیت تلخ اس�ت 
دی�ده  ایران�ی  جامع�ه  در  االن   ک�ه 
می شود. شهروندان و فعاالن اقتصادی با 
صراحت می گویند وعده های دولت و به 
ق�ول دولت و مردان اصلی دولت اعتماد 

ندارن�د. وقتی از آنه�ا دلیل بی اعتمادی 
پرس�یده می ش�ود مصداق های روشنی 
را نش�ان می دهند به طور مثال در 5 ماه 
سپری شده از 1397 درباره سیاست های 
ارزی شاهد عدم تحقق وعده های دولت 

بودیم. این مقوله چه پیامدهایی دارد؟
یک��ی از بزرگ تری��ن پیامده��ای چنی��ن 
اج��زای  و  اركان  در  بی ثبات��ی  مناس��باتی 
فعالیت هاس��ت كه یك بحث بسیار پراهمیت 
اس��ت. نهاد دول��ت و نهادهای سیاس��تگذار 
وظیفه دارند كه عالمت ها، آدرس و نشانه های 
درست و صحیح و دقیق به فعاالن اقتصادی 
بدهند تا آنها بتوانند با توجه به این نش��انه ها 
تصمیم گیری كنند. اگر عالمت غلط دادید و 
آنها را به اشتباه انداختید و اگر این كار تکرار 
شد و موجب س��لب اعتماد فعاالن اقتصادی 
ش��د، فعاالن اقتصادی باید خودشان بفهمند 
كه تحوالت آتی در سطح كالن چه خواهد بود 
و در این صورت بی اعتمادی بیش��تر و بیشتر 
خواهد ش��د چون دولت عالمت درست نداده 
اس��ت. این بی اعتمادی بیشتر به هزینه های 
بیشتر منجر شده و در یك فرآیند قابل اعتنا به 
افزایش قیمت تمام شده تولید كاال و خدمات 
منجر می ش��ود كه این خود به مصرف كننده 
منتقل خواهد شد و سطح فعالیت ها را كاهش 
می دهد. وقتی این مناسبات میان شهروندان و 
نهاد دولت حاكم شد در بلندمدت به بدترین 

وضعیت دچار خواهیم شد.
 به نظرتان در ش�رایط فعلی که روند 
اعتمادزدایی در جامعه متاسفانه تشدید 
ش�ده است از کدام نقطه باید جلوی این 
روند آسیب ساز گرفته شود و حرکت به 

سوی اعتمادسازی بیشتر شروع شود؟
ب��ه طور حتم می ت��وان ب��ا اراده قوی و 
منس��جم در هر زمانی روند اعتمادس��ازی 
را شروع كرد و مسیر فعلی را تغییر جهت 
داد. ام��ا بای��د این روند با صداقت ش��روع 
ش��ود و بای��د دولت عالمت های درس��تی 
بدهد و باید این نشانه به فعاالن اقتصادی 
داده ش��ود كه ب��رای دولت اص��ل اقتصاد 
محترم است و قرار نیست كه فعالیت های 
اقتصادی قربانی سیاس��ت، قربانی فرهنگ 
و س��ایر مقوله ها ش��ود. اگر این عالمت ها 
داده ش��ود و آدرس های دقیق داده ش��ود 
و فعاالن اقتصادی و ش��هروندان احساس 
كنند این بار آدرس درس��ت داده می شود، 
مسیر اعتمادسازی هموار خواهد شد. اما اگر 
ش��هروندان احساس كنند حرف ها با عمل 
نمی خواهد و اقتصاد و فعالیت های اقتصادی 
همچنان در اولویت آخر است و قرار است به 
هر مناسبتی آن را در پای سیاست قربانی 

كنند، اعتمادزدایی سرعت می گیرد.
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از بيراهه عدالت تا ماندگاری ميليسپو
جامعه های گوناگون ب��ا درجه های متفاوت از 
سطح توس��عه یافتگی اقتصادی همواره و در هر 
زمانی كه به آن نگاه كنیم با دشواری هایی مواجه 
هس��تند. جامعه ایرانی نیز در كلیت خود چنین 
اس��ت و نمی توان آن را از قاعده كلی جهان دور 
كرد. اما دش��ورای های اقتصاد در ایران ش��اید با 
س��ختی های كسب و كار در هیچ كشوری – به 
جز استثناهایی ش��اید مثل نیجریه و ونزوئال – 
قابل مقایسه نیست. مشکل اقتصاد ایران درهم 
آمیخته ش��دن عرصه عمل و نظ��ر در یك دوره 
ش��اید ۷۰ ساله است. ۷۰ سال است كه ایرانیان 
از وزیر، وكیل، روش��نفکر، استاد دانشگاه و مردم 

عادی نمی دانند نظام اقتصادی كشور باالخره از 
كدام راهبرد استفاده می كند. ۷۰ سال است كه 
نمی دانیم نقش بخش خصوصی چیست و دولت 
 در كجا باید باش��د و در كجا نباید باشد. بیش از
۷ دهه است نمی دانیم باید دنبال عدالت بدون رشد 
باشیم و یا عدالت و آزادی اقتصادی را می توانیم در 
كنار هم بپذیریم. بیش از ۷۰ سال است كه صدها 
ش��ركت دولتی ساخته شده در اقتصاد ایران را با 
خود همراه داریم و آسیب های آن را می بینیم اما با 
آن می سازیم. بیش از ۷۰ سال است كه نمی توانیم 
تکلیف خود را با بانك های كش��ور روشن كنیم و 
نمی توانیم سیاست ارزی مبتنی بر بازار را بر بازار 

دستوری ارز ترجیح دهیم. به همین دلیل است 
كه مسعود نیلی مشاور ارشد رئیس جمهور ایران 
در ۵ سال سپری شده و فردی كه سابقه تدوین 
ی��ك برنامه توس��عه را دارد ح��اال در نقش یك 
فیلس��وف عدالت خواه ظاهر می شود و رضا ویسه 
كه روزگاری رئیس بزرگ ترین سازمان شركت دار 
دولتی بود خواس��تار حذف این شركت ها شده و 
عزیزی كه روزگاری در مقام سیاستگذار بانکی و 
ارزی بوده است حاال از زیان های بانکداری دولتی 
می گوید. پرونده ای كه پیش رو دارید برداشت نامه 
اتاق بازرگانی از گفته ها و نوشته های نیلی، ویسه، 

سالمی، عزیزی و فرجادی است.
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دکتر مسعود نیلی یکی از پایدارترین 
اقتصاددانان ایرانی در حوزه اندیش�ه 
اقتصادی و برنامه ریزی کالن اقتصادی 
در ای�ران ب�ه حس�اب می آی�د. ای�ن 
اقتص�اددان ایرانی ک�ه در همه ماه ها 
پس از فروردین 1397 هرگز در صحنه 
حرف و س�خن حاضر نش�ده اس�ت و 
حضورش در این عرصه بسیار کمرنگ 
است، گویا دیگر در کابینه دوازدهم نیز 
فاقد حضور موثر ش�ده است. مسعود 
نیلی در زمره اقتصاددانانی اس�ت که 
شاید کمتر کسی در ایران به اندازه او 
در کار ترویج ادبیات اقتصادی فعالیت 
کرده است. کتاب های پرشماری که او 
نوش�ته و یا در پژوهش آنها موثر و در 
ردیف مهم تری�ن کتاب های اقتصادی 
ایران به حساب می آید. مسعود نیلی 
در س�ال های اخیر و در دولت یازدهم 
و دوازده�م دوب�ار کنفران�س اقتصاد 
ایران را برگزار کرده اس�ت که حاصل 
این کنفرانس ها دو پژوهش شرکت در 
حوزه های اقتصاد کالن است. نیلی اما 
تاکنون کمتر درب�اره مقوله های مورد 
مناقشه فیلسوفان و اندیشمندان مثل 
عدالت، آزادی و برابری سخنرانی کرده 
یا کتاب نوشته است. شاید مهم ترین کار 
مکتوب او درباره عدالت مربوط به سال 
1385 است که با همکاری دکتر محمد 
طبیبیان، دکتر موسی غنی نژاد و دکتر 
غالمعل�ی فرجادی کت�اب »اقتصاد و 
عدالت اجتماعی« را منتشر کردند. از 
آن پس تا امروز مسعود نیلی هرگز به 
مقوله های یادشده به طور اختصاصی 
نپرداخته اس�ت ی�ا اگر س�خنرانی و 
نوشته ای داش�ته منتشر نشده است. 
مسعود نیلی اما در تیرماه 1397 در یك 
همایش در مشهد حاضر شد و درباره 
»انقالب اسالمی و چالش تحقق عدالت 
اجتماعی« سخنرانی کرد. آنچه در زیر 
می خوانید برداشت آزاد از »پاورپوینت« 
منتشر شده وی در این همایش است که 

امید است مورد توجه قرار گیرد.

بيراهه ها در مسير 
عدالت خواهی
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 آرمان مهم
انقالب اسالمی ایران با تقدیم هزاران شهید، 
هدف های��ی واال و آرمان هایی مهم را به جامعه 
ایرانی دهه ۱3۵۰ معرفی كرد. با توجه به همین 
مسأله مسئولیت سنگینی بر دوش همه ایرانیان 
درباره هر كدام از آرمان های معرفی شده توسط 
انقالب اس��المی قرار دارد. از طرف دیگر شرط 
كامیاب��ی و پیش��رفت هر ملتی، ب��دون تردید 
ارزیابی و نقد مستمر تاریخ و سال های سپری 
ش��ده خویش است و اینکه دالیل كامیابی ها و 
ناكامی ها در تحقق آن آرمان ها كالبدشکافی و 
ریشه یابی شود. این كار به ما امکان می دهد از 
مسیر نقد گذشته بتوانیم مسیر آینده را اصالح 
كنیم. دقت در تاریخ انقالب اسالمی در 4 دهه 
اخیر نشان می دهد »برقراری عدالت اجتماعی« 
در صدر هدف ها و آرمان های اعالم ش��ده بوده 
اس��ت و به همین دلیل اهمی��ت فوق العاده ای 
دارد. ه��دف از تحقق عدالت اجتماعی به مثابه 
یك آرمان بزرگ كاهش فقر در میان شهروندان 
ایرانی از یك طرف و كاهش نابرابری از س��وی 
دیگر بوده اس��ت. این دو مقول��ه را می توان از 
نماده��ای اصلی تحقق عدال��ت اجتماعی ذكر 
كرد. با توجه به اهمیت فوق العاده ای كه آرمان 
عدالت اجتماعی برای انقالب و مدیران سال های 
نخست پس از انقالب اسالمی داشت، در عمل و 
بالفاصله پس از پیروزی انقالب اقدام های جدی 

در عرصه های گوناگون صورت پذیرفت.

 اقدام های صورت پذیرفته
یکی از مهم ترین گام های برداشته شده در مسیر 
تحقق عدالت اقتصادی در سال های پس از پیروزی 
انقالب اجرای بندهای الف، ب و ج قانون حفاظت و 
توسعه صنایع ایران است كه از سوی شورای انقالب 
در ده��م تیرماه ۱3۵8 تصویب ش��ده بود. اجرای 
قانون مربوط به واگذاری زمین به كش��اورزان كه 
آن نیز از طرف شورای انقالب در هشتم اسفندماه 
۱3۵8 تصویب ش��د یك اقدام مهم و جدی دیگر 
در تحق��ق عدالت اقتصادی در س��ال های پس از 
پیروزی انقالب اسالمی بوده است. بر اساس ماهیت 
و بندهای این دو قانون، جمهوری اسالمی توانست 
یك تعدیل بی سابقه و گسترده در مقیاس تاریخی 
داخلی و كم س��ابقه در س��طح جهانی در ثروت و 
دارای��ی ش��هروندان در بخش صنع��ت، در بخش 
كش��اروزی، در بخش خدمات و س��اختمان ایجاد 
كند. عالوه بر این دو گام مهم و انقالبی، مسئوالن 
انقالب با تاس��یس نهادهایی مثل جهاد سازندگی 
ب��ا هدف عم��ران و آبادی و رف��ع محرومیت های 
مختلف از روس��تاها، كمیته ام��داد امام خمینی 
با هدف رس��یدگی به محرومان در سراسر كشور، 
بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن انقالب اسالمی را 
تاسیس كرد. تاسیس دفتر مناطق محروم زیر نظر 
مستقیم رئیس دولت نیز در ردیف همین گروه از 

اقدام های انقالبی برای تحقق عدالت اقتصادی به 
حساب می آید. 

دولت های ایران عالوه بر اقدام هایی كه پیش 
از آن توضیح داده ش��د در همه سال های پس 
از انقالب عرضه ارزان انرژی و آب، عرضه ارزان 
كاالها و در بس��یاری از مواقع با قیمت گذاری 
دس��توری انواع كااله��ا از طرف دولت با هدف 
تامین نیازهای گروه های كم درآمد را در دستور 
اجرا قرار داده اس��ت. اعمال مالکیت گس��ترده 
دول��ت بر واحدهای تولیدی مطابق با اصل 44 
قانون اساس��ی كه انگیزه آن دور كردن تامین 
نیازهای ش��هروندان از انگیزه های سودجویانه 
ب��ود نی��ز را می توان از اقدام ه��ای دولت ها در 
حوزه تحق��ق عدالت اجتماعی دانس��ت. ملی 

ك��ردن بانك ه��ا و ق��رار دادن ماموریت ه��ای 
وی��ژه عدالت محور برای تخصیص منابع بانکی 
در قالب ه��ای گوناگ��ون مثل تبص��ره ای 3 و 
4 قانون ه��ای بودجه س��االنه و متعهد كردن 
بانك ه��ا به دادن وام و اعتبارات تکلیفی كه به 
مصرف در مس��یر عدالت بود نیز در دستور كار 
بوده است. نتیجه و برآیند مجموعه اقدام های 
عدالت گس��ترانه یادش��ده پس از وقوع انقالب 
اس��المی موجب ش��د روستانش��ینان ایران و 
س��اكنان مناطق محروم ایران، ش��اهد تحول 
واقعی در به دس��ت آوردن امکانات زیرساختی 
و امکانات رفاهی، بهداش��تی و آموزشی باشند. 
بدون تردید در این سال ها همه مردم ایران در 

این 4 دهه در مقایس��ه با بس��یاری از كشورها 
و مناط��ق جهان توانس��تند به مص��رف ارزان 
انرژی، آب، كاالهای اساسی و كاالهای وارداتی 
دسترس��ی پیدا كنند. از طرف دیگر مسئوالن 
كش��ور با صداقت و عزم و اراده محکم، دغدغه 

قشر فقیر و محروم و كم درآمد را داشته اند.

 روند تحوالت شاخص های نابرابری و فقر
آماره��ای در دس��ترس نش��ان می ده��د 
در حالی ك��ه نس��بت هزین��ه ده��ك ده��م 
)پردرآمدترین ۱۰ درصد( به دهك اول )كه 
كم درآمدتری��ن ۱۰ درصد جامعه( در آلمان 
6/8 برابر، در فرانسه 6/9 برابر، در هلند 6/۷ 
برابر، در دانمارک ۵/3 برابر، در نروژ 6/۱ برابر 

و در س��وئد 6/۵ برابر بوده است، این نسبت 
 در ایران با توجه به تعریف های گوناگون بین
۱۲ ت��ا ۱4 برابر اس��ت، نمودار زیر نس��بت 
هزین��ه ای صدک ها و دهك ه��ای پردرآمد و 
كم درامد را نش��ان می ده��د و نمودار بعدی 
میانگین هزینه س��رانه خانوارهای شهری و 
روستایی در ایران را از سال ۱3۷۰ تا ۱394 
به تصویر كشیده است. همان طور كه از نمودار 
ب��اال برمی آید در همه این س��ال ها میانگین 
هزین��ه خانوارهای ش��هری باالت��ر از هزینه 
س��رانه خانوارهای روستایی بوده است كه به 
معنای احتمال افزایش رده شهرنش��ینان به 
51روستانشینان است. نمودار زیر میانگین درآمد 
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س��رانه خانوار شهری و روستایی را به تصویر 
كشیده است. همان طور كه از نمودار بر می آید 
در سال ۱386 شاهد بیشترین نابرابری ریالی 
درآمد خانوارهای شهری و روستایی بوده ایم.

 سخنان مقام معظم رهبری
مقام معظم رهبری در روز اول فروردین ۱39۷ 
گفته اند: »در باب عدالت كارهای بس��یار زیادی 
انجام گرفته، كارهای بسیار خوبی انجام گرفته 
اس��ت، منتها ای��ن، آن عدالتی ك��ه ما دنبالش 
هستیم و آرزوی ملت مسلمان است نیست و با 
آن فاصله دارد. ایشان همچنین گفته اند: »چرا 
ب��ا وج��ود آن كه عدالت یک��ی از محوری ترین 
اه��داف انقالب اس��المی بود، با گذش��ت چهار 
دهه از انقالب اس��المی، هم م��ردم و هم نظام 

از دستاوردهای حاصل شده رضایت ندارند؟«

 علت ناکامی
عدم تحقق مطلوب هدف های عدالت اقتصادی 

می تواند از 3 مسأله سرچشمه بگیرد.
1- اشکال در هدف گذاری

واقعیت این است كه فقرزدایی از جامعه ایرانی 
مثل هر جامعه انسانی دیگر و گام برداشتن در 
مس��یر كاهش نابرابری ثروت و درآمد در میان 
شهروندان هدف های اصیلی اند و هیچ تردیدی 
نیست كه باید اتفاق بیفتد. اما ممکن است در 
هدف گذاری های اجرایی برای رس��یدن به این 

دو مقوله كارآمدی وجود نداشته باشد.
2- کم توجهی و منابع ناکافی

برای دس��تیابی به هدف عدال��ت اجتماعی 
در ای��ران پس از پیروزی انق��الب چند روش 
به كار گرفته ش��ده اس��ت كه اختصاص حجم 
قاب��ل توجیه در دادن منابع انرژی یارانه ای در 
داخل كش��ور یکی از آنها بوده است. تخصیص 
مناب��ع بودج��ه دولت برای تحق��ق عدالت در 
حوزه آم��وزش و پرورش، بهداش��ت و درمان 
و یاران��ه كاالهای اساس��ی نیز در همین حوزه 
تقس��یم بندی می ش��ود. اما ممکن است منابع 
اختصاص داده شده برای رسیدن به نقد عدالت 
اقتصادی ناكافی بوده است. با این همه و با توجه 
به درآمدهای در دسترس می توات تصریح كرد 
با هر معیاری كه اندازه گیری ش��ود ایران برای 
كاهش فقر و نابرابری در سطح نخست كشورها 

از نظر تخصیص منابع بوده است.
3- ابزارهای ناکارآمد

پارادایم��ی كه جریان های انقالبی داش��تند 
در ح��وزه اقتصاد ك��دام پارادایم ها بودند؟ این 
پاردایم ه��ای انقالبیون منجر ب��ه اتخاذ كدام 
سیاس��ت ها و اقدام ه��ا ش��د؟ یک��ی از دالیل 
ناكامی در تحقق عدالت اجتماعی ممکن است 
با سیاست های ناكارآمد به جایی نرسیده باشد.

 عدالت طلبی در جهان
دق��ت در رفت��ار، گفت��ار و متون فیلس��وفان 
و اندیش��مندان در پهن��ه تاریخ نش��ان می هد 
»عدالت خواه��ی« از اصیل ترین خواس��ته های 
بش��ر بوده و هست. در پویش تاریخ انسانی و در 
جامعه های گوناگون، انسان ها متناسب با درک 
و دریاف��ت و فهم خود از این مقوله ارزش��مند، 
ابزارهایی را انتخاب كرده اند تا با اس��تفاده از آن 
ابزارها به عدالت برسند. تجربه بشر در ۱۰۰ سال 
گذشته در پیگیری رسیدن به عدالت را می توان 
در دو مقط��ع مه��م زمانی دید. مقط��ع اول به 
سال های پیش از فروپاشی نظام های كمونیستی 
برمی گردد. در این دوران دو قطبی كامل در دنیا 

پیرامون مفهوم عدالت اقتصادی وجود داش��ت. 
در قطب سرمایه داری دغدغه فقر و بهبود توزیع 
درآمد به طور جدی دیده نمی شد. در این نظام 
بهبود وضعیت اقشار كم درآمد جامعه به صورت 
برون دادی طبیعی تلقی می شد و تالش می شد 
در مسیر بهبود وضع عمومی جامعه وضعیت آنها 
نیز بهتر شود. در قطب مقابل اما ماركسیست ها 
بودند. این نحل سیاس��ی – فکری، عدالت را بر 
رش��د اقتصادی ترجیح داده و اولویت اولش��ان 
عدال��ت بود. ماركسیس��ت ها باور داش��تند باید 
پایه های مالکیت در جامعه از یك طرف و نقش 
و جایگاه نهاد دولت از سوی دیگر باید به گونه ای 
تنظیم ش��ود كه مستقل از وضعیت اقتصادی و 

به صورت دس��توری و ب��ا اراده قهریه دولت ها و 
نفی كامل انگیزه های طبیعی اقتصاد كه اساس 
آن بر سودآوری استوار است، باید عدالت محقق 
ش��ود. بر اساس مبانی نظریه ماركسیستی مازاد 
پدیدار شده در جامعه تنها از محل كار به دست 
می آید و به سرمایه ربطی ندارد. ماركسیست ها 
به مالکیت خصوصی بر سرمایه اعتقاد نداشتند و 
به همین دلیل مازاد ایجاد شده از سوی سرمایه 
را نی��ز جزئی از مالکی��ت عمومی تلقی می كرد. 
ش��کل قهری نظریه ماركسیستی در كشورهای 
كمونیستی در قالب نظام های سیاسی و اقتصادی 
از ن��وع آنچه در اتحاد جماهیر سوسیالیس��تی 
شوروی )سابق( اجرایی شد. این نظام را می توان 

تجسم تظریه ماركسیستی عدالت اجتماعی به 
 حس��اب آورد. عالوه بر این، در كشور چین نیز 
مائو تسه تونگ شکل دیگری از نظریه ماركسیستی 
را اجرا كرد. احزاب سوس��یال دموكرات در اروپا 
نی��ز الگویی اصالح طلبانه از سوسیالیس��م ارائه 
كردند كه دنبال عدالت اجتماعی بودند. با توجه 
به مجموعه ش��رایط سیاس��ت در دنیای پس از 
جنگ جهانی دوم، گرایش به این نظام سیاسی 
و اقتص��ادی در میان نخبگان جه��ان، رهبران 
اح��زاب و جنبش های انقالب��ی قابل اعتنا بود و 
پیروزی های قابل توجهی نیز به دست آوردند. در 
اروپای غربی نیز احزاب سوسیالیست در شماری 
از كشورها حتی در انگلستان پیروزی های مهمی 
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به دست آوردند. در انگلستان پیروزی غیرمنتظره 
حزب كارگر بر دولت چرچیل موجب حاكمیت 
3۰ س��اله اقتصاد دولتی در این كش��ور شد. در 
آمری��کای التین نیز انقالب كوبا در ۱9۵9 راه را 
برای رش��د سوسیالیسم در این منطقه از جهان 
صاف كرد. اس��تقالل طلبی گان��دی در هند در 
۱94۷ نیز با طعم سوسیالیستی عجین شد و در 
مصر نیز جمال عبدالناصر در ۱9۵۲ با ملی كردن 
كانال سوئز و  ۷۰ درصد اقتصاد مصر نمایشی از 

سوسیالیسم ارائه كرد.

 پس از 198۰
در اواخ��ر ده��ه ۱9۷۰ بود كه م��ارگارت تاچر 
توانس��ت رقیب خود از حزب كارگر را شکس��ت 
ده��د. در آن روزگار ب��ود ك��ه نق��د رویکردهای 
گذشته در دستور كار قرار گرفت و نگاه به آینده 
از طرف جریان فکری تازه رواج پیدا كرد. از اواخر 
دهه ۱98۰ و پس از فروپاشی نظام ماركسیستی 
در شوروی و اروپای شرقی، رهبران احزاب چپ و 
راست به تعامل پرداخته و در برخی موارد مهم به 
یك گرایش مشترک نسبی رسیدند. در سال های 
بع��د نظام اقتص��ادی مبتنی بر س��ازوكار بازار با 
محوریت بخش خصوصی و تضمین ثبات اقتصادی 
كالن رواج پیدا كرد. در این سال ها در كنار تامین 
ش��اخص های عدالت اقتصادی از مسیر بازتوزیع 
درآمدها، پوش��ش فراگیر نظام تامین اجتماعی و 
تامین امکانات بهداش��ت و درمان و آموزش برای 
ش��هروندان نیز در دستور كار قرار گرفت. در این 
دهه شاهد پذیرش این نظریه بوده ایم كه نرخ های 
تورم شتابان یکی از عوامل موثر در تشدید شکاف 
درآمدی و گس��ترش فقر است و به تضعیف رشد 

اقتصادی منجر می شود و باید مهار شود.

 عدالت طلبی در ایران
تاری��خ معاص��ر ای��ران نش��ان می دهد در 
جریان مبارزه با رژیم گذش��ته و س��ال هایی 
ك��ه انقالبی گری حرف اول را در تغییر رفتار 
یا تغییر رژیم ها م��ی زد به ویژه در دهه های 
۱34۰ و ۱3۵۰ رویک��رد مب��ارزان با الگوی 
ماركسیس��تی بود كه به كار اصالت می دادند 
و ارزش ذات��ی برای س��رمایه قائ��ل نبودند. 
این رویکرد در ایران دهه های یادش��ده، تنها 
رویکرد م��ورد اجماع متضمن تحقق عدالت 
در می��ان اكثریت روش��نفکران و افراد موثر 
سیاسی به حس��اب می آمد. در همان دهه و 
به دالیل یادش��ده تفسیرهای سوسیالیستی 
از آموزه های دین اس��الم به سرعت در ایران 
توسعه و رواج پیدا كرد. برخی از مفسران قرآن 
و چهره های ش��اخص انقالبی، تفسیرهایی از 
آیات قرآن كری��م ارائه كردند كه پیام اصلی 
آنه��ا نفی مالکیت خصوصی، اصالت دادن به 

ارزش كار و توج��ه كامل به حاكمیت طبقه 
كارگ��ر )مس��تضعف( و تس��لط كامل دولت 
 ب��ر منابع بود. ب��ه طور مثال از آیه ش��ریفه 
ِنَساِن إاَِلاّ َما َسَعی« این استنباط  َاّیإَْس لِلإْ »َوأَن ل
می شد كه دین اسالم اصالت را به كار می دهد 
و سرمایه را فاقد ارزش می داند. همچنین در 
آن فضا بود كه آیه شریه »ونرید ان نمن علی 
الذین استضعفوا فی  االرض و نجعلهم ائمه و 
نجعلهم الوارثین« ب��ه جبر تاریخی ماركس 
و تش��کیل حکومت پرولتاریا )مستضفعان( 
رس��یدند. آیه های متعدد دیگری مثل »وهلل 
ما فی الس��موات وما ف��ی االرض« نیز برای 
ترویج مفه��وم اعتباری بودن مالکیت و نفی 
مطلق مالکیت توسط افراد و مالکیت خداوند 
بر همه هس��تی استفاده شد. این تفسیرها از 
آیه های ش��ریف قرآن كری��م در حالی انجام 
می شد كه اسالم فقاهتی به طور مشخص بر 
مالکی��ت خصوصی تاكید دارد و رویکردهای 
مبتنی ب��ر نفی مالکیت خصوصی و اس��الم 

سوسیالیس��تی را مغایر با مبانی فقهی رایج 
و اصیل می دانس��ت. اما اسالم فقاهتی در آن 

دوران در انزوا قرار گرفت.

 گرایش به اقتصاد دولتی
پس از پیروزی انقالب اس��المی در بهمن ماه 
۱3۵۷، شاهد بودیم كه نگاه و دیدگاهی كه در 
دس��تور كار قرار گرفت، نگاهی بود كه مالکیت 
خصوصی را به طور بسیار محدود قبول داشت 
و آن را در حاش��یه اص��ل 44 قان��ون اساس��ی 
گنجاند. اصل 44 قانون اساس��ی و برخی دیگر 
از اص��ول قانون اساس��ی پایه های حركت برای 
عدالت دستوری بر مبنای دولتی كردن اقتصاد 
را فراهم كردند و چنین دیدگاهی بود كه مبنای 
اصلی تصمیم گیری ها شد. پس از پیروزی انقالب 

اسالمی و ش��روع جنگ و حاكم شدن شرایط 
جنگی بر كشور راه را برای تشدید این نگاه در 

جریان عمل و اقدام و تصمیم باز كرد.

 نتیجه گیری
تجرب��ه جهان��ی از یك ط��رف و پژوهش های 
نظری – علمی به ما یادآور می شود كه خروجی 
اجتناب ناپذی��ر اقتصاد دولت��ی در هر زمان و در 
هر مکان و كش��وری رشد فس��اد، رشد و ترویج 
رانت جویی، نفی عزت و كرامت انسانی و در نهایت 
بی عدالتی در جامعه است. آیا گزاره باال به معنای 
این است كه نباید این اعمال اراده خارج از مسیر 
طبیعی و تدریجی برای كاهش فقر و بهبود توزیع 
درآمد كه از نمادهای عدالت خواهی به حس��اب 
می آیند نه تنها نمی تواند به هدف عدالت برسد بلکه 
به ضد عدالت تبدیل می شود؟ پاسخ این پرسش 
از نظر نگارنده )مسعود نیلی( به طور قطع منفی 
اس��ت. عدالت در بُعد كاهش فقر و بهبود توزیع 
درآمد یك هدف متعالی و اصیل است و دولت ها 

باید تحقق آن را در دستور كار قرار دهند. به نظرم 
به جای اینکه هدف را در كانون پرسش و تردید 
قرار دهیم باید درباره ابزارهای انتخاب شده برای 
رسیدن به عدالت بررسی دوباره كنیم. مشکل در 
ایران این اس��ت كه به دالیل گوناگون ابزارهای 
تحقق عدالت را به برداشت های نظریه های ۵ دهه 
قبل محدود و منحصر كرده ایم. این كاری است كه 
انجام شده است، در حالی كه پیشرفت تکنولوژی 
اداره اقتصاد كشور راه هایی برای درمان تا برابری 
و درمان فقر با حداقل آثار جانبی را فراهم كرده 
اس��ت. در حال حاضر این تکنولوژی به ما امکان 
می ده��د كه با حفظ پویای��ی و بالندگی اقتصاد 
مبنی بر مالکیت خصوصی بتوانیم با قدرت بیشتر 
به رفع فقر و كاهش نابرابری به عنوان هدف های 
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رضا ویس��ه یك تکنوك��رات صنعتي حاال 
دیگر قدیمي به حس��اب مي آید. او كه اكنون 
۵ سال است در منصب معاونت برنامه ریزي و 
هماهنگي معاون اول رئیس جمهوري فعالیت 
مي كند و معلوم اس��ت كه بیش��ترین كارش 
هماهنگي اقتصادي- صنعتي اس��ت آشنایي 
ژرف��ي با نظام صنعتي ای��ران دارد. او كه در 
دولت دوم اصالحات و در زماني كه اس��حاق 
جهانگیري وزیر صنایع و معادن بود به ریاست 
س��ازمان گس��ترش و نوس��ازي صنایع ایران 
منصوب شد با ش��ركت هاي دولتي و دولتي 
شدن اقتصاد و صنعت ایران خوب آشناست. 
به این ترتیب، ویس��ه یکي از تکنوكرات هاي 
صاحب راي درباره كارنامه و برنامه شركت هاي 
دولت��ي اس��ت. ای��ن مع��اون برنامه ریزي و 
هماهنگي معاون اول رئیس جمهور به تازگي 
در س��ازمان برنامه و بودج��ه حاضر و درباره 
ضرورت كارآمدس��ازي بنگاه ه��اي اقتصادي 
دولتي صحبت كرده اس��ت. آنچ��ه در ادامه 
مي خوانی��د برداش��ت نامه ات��اق بازرگاني از 
سخنان وي درباره این است كه چرا بنگاه هاي 

اقتصادي دولتي را كارآمدتر كرد. 

 تغییر نگاه و تحول بنیادین
اقتصاد ایران در وضعیت حاضر دو ویژگي 
دارد: ویژگي نخست این است كه بي ثباتي 
بر آن حاكم شده و ویژگي دوم فقدان توازن 
در اركان و اجزاي آن است. به نظر مي رسد 
نق��ش و س��هم پررنگ و ب��االي دولت در 
اقتصاد از دالیل اصلي بي ثباتي و نامتوازني 

در شرایط حاضر اس��ت. البته در كنار این 
عامل اصلي باید وابس��تگي ش��دید بودجه 
دولت و بودجه عمومي به درآمدهاي نفت 
و همچنین تش��دید تحریم هاي بین المللي 
نیز ب��ه عنوان برخي دیگ��ر از عوامل عدم 
تعادل در اقتصاد ایران نام برد. بررسي هاي 
گوناگون از شرایط و موقعیت شاخص هاي 
كالن نشان مي دهد یکي دیگر از دالیل بدتر 
شدن روزگار كسب و كار ایرانیان در سطوح 
گوناگون ناكارآمدي شركت هاي دولتي است 
كه در حقیقت ثروت عمومي ایران در آنها 
نهفته است. بررسي هاي كارشناسي نشان 
مي دهد براي اینکه ثروت عمومي ایرانیان 
كه در چاه شركت هاي دولتي ریخته شده 
است در شرایط استهالک كامل قرار نگیرد 
باید نگرش ها تغییر كند. عالوه بر این اقتصاد 
ایران بدون تردید باید در ساختارهاي خود 
تح��والت بنیادین را تجربه كند. اتفاقي كه 
باید رخ دهد این اس��ت ك��ه نهاد دولت و 
اجزاي آن و نهادهاي مدني شامل نهادهاي 
كارفرمای��ي و بخ��ش خصوص��ي و حت��ي 
نهاده��اي حاكمیتي در ای��ن دوره بیش از 
ه��ر دوره دیگر نیازمند تعریف تازه اند تا از 
مسیر این تعریف تازه بتوانیم واگذاري سهام 
ش��ركت هاي دولتي را كارآمد و به كوچك 

كردن واقعي دولت كمك كنیم. 

 بزرگ بدون اندازه
نه��اد دولت در ایران ب��ه دالیل تاریخي، 
سیاس��ي و ام��ور جاري بزرگ ت��ر از اندازه 

اس��تاندارد ش��ده اس��ت. این اندازه بزرگ 
دولت از 3 مس��یر رش��د اقتصادي را تحت 

تاثیر قرار مي دهند. 
الف- تامین منابع مالي هزینه هاي مورد 
نی��از دولت بزرگ ت��ر یا از مس��یر افزایش 
مالیات ها اتفاق مي افتد یا از راه اس��تقراض 
بیشتر دولت. این دو متغیر به نوبه خود به 
كاهش منابع مالي بخش خصوصي ش��ده 
و انگیزه این بخش براي س��رمایه گذاري را 
كاهش مي دهد. افزایش ریسك براي فعاالن 
خصوصي در این وضعیت حتمي است و آنها 
ناگزیرند به فعالیت ها با بهره وري بیشتر روي 

بیاورند كه كار آساني نیست. 
ب- تجربه نش��ان داده است فعالیت هاي 
دولت بزرگ ت��ر همواره ب��ا بازدهي نزولي 
همراه است. این اتفاق راه را براي تخصیص 
غیربهینه و هدر دادن بخش��ي از منابع در 
اقتصاد كالن باز مي كند و ش��تاب رشد را 

مي گیرد. 
ج – واكنش ش��ركت هاي دولتي نسبت 
به جبران اش��تباه و بیراهه روي در مقایسه 
با ش��ركت هاي خصوصي آهس��ته تر است. 
این بنگاه ها توانای��ي كمتري براي تطبیق 
خود با تحوالت محیطي دارند و استفاده از 
روش ه��اي نوآورانه و اطالعات جدید براي 
آنها دشوار است و همه این عوامل به رشد 

كم تحرک منجر مي شود. 
براي اینکه بتوانیم ازیابي دقیقي از رفتار 
بنگاه هاي دولتي بر رشد كم شتاب اقتصاد 
داش��ته باشم یادآور مي ش��وم سهم دولت 
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در اقتص��اد 68 درصد اس��ت و 3۲ درصد 
اقتص��اد ایران در اختی��ار بخش غیردولتي 
)ش��امل نهادهاي ش��به دولتي و خصوصي 

توامان( است. 

 نگاهي به آمارها
براي رسیدن به افزایش كارایي و بهره وري و 
»جابه جایي قدرت از دیوان ساالري حکومتي 
به بخش خصوص��ي« در اغلب مطالعات و 
تجربیات سایر كش��ورها خصوصي سازي و 
واگ��ذاري اقتصاد به بخ��ش خصوصي، به 
عنوان سیاس��ت بهینه قلمداد ش��ده است. 
البته در ایران نیز سیاست خصوصي سازي 
و واگذاري فعالیت هاي تصدي گري به بخش 
غیردولتي از اوایل دهه ۱3۷۰ آغاز شده و از 
س��ال 84 و با ابالغ سیاست هاي كلي اصل 

44 جدي تر در دستور كار قرار گرفت. 
مطابق با قانون هاي تصویب شده مي بایست 
كل واگذاري ها تا سال ۱393 پایان یابد. اما 
در حال حاضر با وجود گذشت بیش از سه 
س��ال از پایان مهلت قانوني، عدم واگذاري 
تعدادي از ش��ركت هاي موجود در لیس��ت 
واگذاري ها به دالیل مختلف، به عنوان یکي 
از اساسي ترین چالش هاي پیش روي قانون 
اصل 44، همچنان به قوت خود باقي است. 
طبق آخرین اطالعات س��ازمان خصوص 
یسازي در ۱۷ س��ال گذشته تعداد ۱99۲ 
بنگاه در لیس��ت واگذاري هاي این سازمان 
قرار گرفته است كه از این تعداد حدود 43۰ 
بن��گاه به دالیل مختل��ف از جمله انحالل، 
ورشکس��تگي، ادغام و خروج موقت و دائم 
از لیس��ت، انتقال به گروه سه و... از لیست 
واگذاري ها خارج ش��ده اند. )ش��امل حدود 
۱9۰ انحالل و ورشکس��تگي و ادغام، ۱۵9 
شركت خارج شده از لیست و مستلزم تعیین 
تکلیف و 8۱ شركت انتقال به گروه سه( . 
ح��دود ۱۷۰ ش��ركت نی��ز ب��ه صورت 
غیررقابتي در قالب رددیون دولت یا سهام 
عدال��ت و ب��دون برگزاري مزای��ده واگذار 
ش��ده اند. از حدود ۱39۰ بن��گاه باقیمانده 
ح��دود ۷6۰ بنگاه مع��ادل ۵۵ درصد آنها 
تاكن��ون ب��ه ف��روش رس��یده اند و حدود 
63۱ بن��گاه معادل 4۵ درصد در لیس��ت 
واگذاري هاي س��ال 9۷ قرار دارند. از 63۱ 
بنگاه موجود در لیس��ت واگذاري هاي سال 
جاري 3۱۲ مورد س��هام )شركت( و 3۱9 

مورد دارایي هستند. 
لیس��ت  در  موج��ود  بن��گاه   63۱ از 
واگذاري هاي سال جاري 3۱۲ مورد سهام 

)شركت( و 3۱9 مورد دارایي هستند. 
به این ترتیب حتي صرف نظر از دارایي هاي 
موجود در لیست واگذاري ها، در حال حاضر 

حدود 44۰ ش��ركت ش��امل ح��دود 3۱۲ 
ش��ركت موجود در لیس��ت واگذاري سال 
جاري، ۱۵9 ش��ركت خارج شده از لیست 
و مستلزم تعیین تکلیف، همچنان در برزخ 
دولتي ماندن یا خصوصي شدن قرار داشته 
و فعال دولتي باقي ماند ه اند )سهم دولت در
تعدادي از ش��ركت هاي فوق كمتر از ۵۰ 
درصد است ولي مدیریت آنها دولتي است 
به عبارتي دارای��ي بخش خصوصي در زیر 

چتر مدیریت دولتي قرار دارد. 
عالوه بر این شركت ها حدود ۱36 شركت 
نیز بطور قطع در گروه س��ه قرار داش��ته و 

دولتي خواهند ماند. 
نکته حایز اهمیت اینکه؛ اگرچه خصوص 
یس��ازي در كامل تری��ن ش��کل آن عبارت 
از انتق��ال دائمي مالکی��ت و كنترل كامل 
اداره فعالیت ه��ا و بنگاه ه��ا از دول��ت ب��ه 
بخش غیردولتي اس��ت. اما در كشورهایي 
ب��ا دولت هاي ب��زرگ و بخ��ش خصوصي 
كوچ��ك نظیر كش��ور ما كه اقتص��اد بازار 
ش��کل نگرفته، خصوصي س��ازي عال وه بر 
بحث انتقال مالکیت و واگذاري فعالیت ها، 
به ایجاد زمینه هاي الزم جهت اجازه و امکان 
فعالیت بخش خصوصي به معناي عام كلمه 
و تحق��ق اقتصاد بازار مربوط مي ش��ود، كه 
این امر الزامات بسیاري نظیر توانمندسازي 
و حمایت از بخش خصوصي، بهبود فضاي 

كسب و كار را مي طلبد. 
جمع بندي كارشناسان این است كه بخش 
اول در خصوص امر واگذاري ش��ركت هاي 
در لیس��ت واگذاري و شركت هاي مستلزم 
تعیین تکلیف باید نسبت به تسریع در امر 
تکمی��ل فرآیند واگذاري س��هام بنگاه هاي 
مش��مول واگذاري اهتمام ورزیم و در این 
مسیر نباید از سایر بخش هاي قانون از جمله 
توانمندسازي و حمایت از بخش خصوصي، 

بهبود فضاي كسب و كار و... غفلت كنیم. 

 معضالت پیش رو
همانط��ور ك��ه گفتی��م با ف��رض تعیین 
تکلی��ف كل ش��ركت هاي قاب��ل واگذاري، 
همچنان تعداد زیادي از شركت هاي بزرگ 
اقتصادي در گروه س��ه قرار داشته و دولتي 
باقي خواهند ماند، لذا باید به طور همزمان، 
موضوع مدیریت كارآمد ش��ركت هایي كه 
دولت��ي باقي خواهند مان��د، را مورد توجه 
قرار دهد تا از تحمیل زیانهاي چند ده هزار 
میلیارد توماني به اقتصادي جلوگیري شود. 

این اتفاق چگونه می افتد؟
با توجه به اینکه براساس مطالعات موجود  
ث��روت عمومي، حاصل جم��ع دارایي هاي 
عمومي در مالکیت دولت تعریف مي شود. و 

با توجه به اینکه براساس تخمین نگارندگان 
كت��اب، ارزش كل دارایي ه��اي دولت هاي 
مركزي در كل جهان، بیشاز تولید ناخالص 
جهاني یعني ۷۵ تریلیون دالر اس��ت. باید 
در این باره دقیق تر نگاه كینم. مفهوم اعداد 
آن است كه اگر با مدیریت بهتر، نرخ بازده 
دارایي ه��اي عمومي تنها به اندازه ۱ درصد 
افزایش یاب��د، تولید ناخال��ص داخلي كل 

جهان، ۱ درصد افزایش مي یابد. 
بنا بر تعریف یادشده؛ شركت هاي دولتي به 
عنوان مهم ترین دارایي عمومي كشور بخش 
عمده اي از اقتصاد ایران را تشکیل مي دهند 
و همچنان نقش كلیدي در اقتصاد كش��ور 

بر عهده دارند. 
بخش خصوصي واقعي سهم قابل توجهي 
در اقتص��اد ن��دارد ل��ذا بخ��ش خصوصي،  
نمي تواند آ ن گونه كه مورد نظر مس��ئوالن 
نظام است تحول آفرین اقتصاد كشور باشد 
و كش��ور را از حیث م��ادي و اقتصادي به 
اهداف مورد نظر نظام برساند. لذا باید عالوه 
بر تسریع در امر واگذاري شركت ها در قالب 
اصل 44، در نحوه اداره و مدیریت بنگاه هاي 
اقتصادي غیرخصوصي )تحت كنترل دولت( 
نیز تجدیدنظر اساسي صورت گیرد. لیکن 
همین ش��ركت هاي دولتي كه قرار است با 
عملکرد آنها اقتصاد كش��ور متحول شود با 

مسائلي به شرح ذیل روبرو هستند: 
بررس��ي وضعی��ت ش��ركت هاي دولتي 
مهم ترین دارایي هاي عمومي كشور؛ حاكي 
از آن است كه این شركت ها با مسائلي نظیر 
زیانده بودن، عدم نظارت و كنترل بر منابع 
و مصارف و نیز سرمایه گذاري هاي آنها، عدم 
شفافیت و عدم یکپارچگي در دستگاه هاي 
هدایت كننده آنها، پایین بودن بازده دارایي 

در این شركت ها و... مواجه مي باشند. 
ناكارآمدي مدیریت در س��ودآور نمودن 
دارایي هاي ش��ركت، از اصلي ترین مسائل 
پیش روي مدیریت شركت هاي دولتي است؛ 
 ReturnonAsset ) شاخص بازده دارایي
ROA(، )نس��بت س��ود به كل دارایي ها( 
به عنوان ش��اخصي جهت سنجش میزان 

كارآمدي مدیریت بنگاه ها می باشد. 
براساس آخرین گزارش در دسترس دفتر 
امور شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد، طبق 
اطالع��ات مالي دردس��ترس راجع به 3۰۷ 
ش��ركت دولتي، كل دارایي ه��اي تخمین 
ش��ده این 3۰۷ شركت برابر با ۱389 هزار 
میلی��ارد تومان و كل س��ود حاصل از این 
میزان دارایي مع��ادل ۲۰۵- هزار میلیارد 
توم��ان )منفي ۲۰۵ ه��زار میلیارد تومان( 
است. لذا شاخص بازده دارایي شركت هاي 
دولتي براي این تعداد شركت دولتي منفي 



بوده و بیانگر ناكارآمدي مدیریت در اداره، 
هدای��ت و ارزش آفریني مناب��ع در اختیار 

شركت ها می باشد. 
بررس��ي ها پیرامون عملکرد شركت هاي 
دولتي براساس گزارش تفریغ بودجه ۱39۵ 
نشان مي دهد از 3۷3 شركت دولتي )364 
ش��ركت سوده و 9 شركت زیانده( مندرج 
در پیوس��ت )3( بودج��ه ۱39۵، صرفا 9 
شركت زیانده درج شده است. درحالي كه 
بررسي ها بیانگر زیانده بودن ۱۵3 شركت 
دولت��ي دیگر عالوه بر 9 ش��ركت مذكور 
بوده و درمجموع ۱6۲ شركت داراي زیاني 
معادل ۲43۰۲3 میلیاردریال )بالغ بر ۲4 

هزار میلیارد تومان( شده اند. 
از 364 ش��ركتي ك��ه در بودجه ۱39۵ 
سودده در نظر گرفته شده بودند 4۲ درصد 
یعني ۱۵3 شركت، زیانده بوده اند و متحمل 
زیاني بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان شده اند 
و 9 ش��ركتي كه قرار بوده طبق قانون تنها 
۱۵۰۰ میلی��ارد تومان زیان بدهند بالغ بر 

۱3 هزار میلیارد تومان زیان داده اند. 
این وضعیت كم و بیش در سال هاي قبل 
و بع��د از ۱39۵ ادامه دارد. به معني دیگر 
هزینه كرد اعتبارات و منابع وصول شده با 
كمترین توجه به صرفه و صالح شركت ها، 
سبب شده است كه این شركت ها به جاي 
اینکه،  عملیات آنها منجر به سود متعارف 
ش��ده و دولت نیز از این س��ودها بهره مند 

گردد، كمك زیان بگیر دولت شوند. 
پیش بیني شده است شركت هاي دولتي براي 
دس��تیابي به اهداف خود در سال ۱39۷ حدود 
۵94 ه��زار میلیارد توم��ان هزینه نمایند و این 
عملیات نهایتا درآمدي معادل 6۲۲ هزار میلیارد 
تومان براي شركت ها رقم خواهد زد. متاسفانه در 
بررسي بودجه شركت هاي دولتي چه در دولتو 
چه در مجلس؛ كمترین بررسي و نظارت ها اعمال 
مي شود و تصویب بودجه شركت هاي دولتي در 
كنار بودجه عمومي دولت حالت شکلي داشته و 
تاریخ بودجه ریزي كشور نشان مي دهد كه بودجه 
شركت هاي دولتي اساسا دغدغه دولت و مجلس 
نیست و به همین دلیل عملیات مالي شركت هاي 
دولتي موجب��ات زیان ه��اي جبران ناپذیري بر 

اقتصاد كشور شده است. 

 روش هاي اص�الح مدیریت ثروت 
عمومي

بیش��تر اقتصاددانان ناكارآیي ها در بخش 
دولتي را به عنوان استداللي به طرفداري از 
بخش خصوصي مي بینند. اما خصوصي سازي 
نیز ریس��ك هاي خاص خود را دارد. صرف 
نظر از این موضوع، چنانچه اصل 44 به طور 

كامل هم اجرا شود شركت هاي بزرگ زیادي 
كه در گروه 3 قرار دارند و نیز بس��یاري از 
ثروت هاي عمومي دیگر، كماكان در كنترل 
دول��ت باقي خواهد مان��د و باید براي اداره 

صحیح آنها فکري كرد.
ب��ه عبارتي خصوصي س��ازي تنها راه حل 
بهره ور كردن بنگاه هاي تحت كنترل دولت 
نیست. متاسفانه در مجادله بین طرفداران 
و مخالفان خصوصي سازي، مهم ترین نکته 
یعني كیفی��ت مدیریت دارایي هاي دولتي 
گم ش��د ه اس��ت. آنچه مهم است رسیدن 
به بیشترین عایدي است نه اینکه مالکیت 
دارایي ها در دس��ت دولت باش��د یا بخش 
خصوص��ي. بنابراین، در چنین ش��رایطي، 
بای��د تمام همت خ��ود را بر بهبود كیفیت 
حکمراني دارایي هاي دولتي متمركز نمود. 

 اقدامات الزم برای ارتقای مدیریت 
شرکت های دولتی

ارتق��ای به��ره وري در مدیریت منابع ملي 
)ش��ركت هاي دولتي و عمومي غیردولتي )و 
افزایش بازده دارایي ها و منابع ملي كشور، و 
حفظ و صیانت از ثروت عمومي كشور، بع طور 

خاص نیازمند انجام اقدامات ذیل است. 
۱( اص��الح ش��اخص ب��ازده دارای��ی در 
بنگاه ه��ای دولتی؛ به عنوان راهکاری موثر 

در كوتاه مدت و استمرار نهادی آن.
۲( استقرار و توسعه حاكمیت شركتي و 
رفع تعارض��ات با برخي قوانین و رویه هاي 
اجرای��ي و نظارت��ي؛ به عن��وان راهکاري 

بنیادین. 
بنابر یکي از تعاریف بین المللي )پاركینسون 
۱994(، حاكمیت شركتي عبارت است از: 
فرآین��د نظارت و كنترل به منظور حصول 
اطمین��ان از اینک��ه مدیریت ش��ركت در 
راستاي منافع سهامداران )عمومي، دولتي 

یا خصوصي( فعالیت مي كند.
به منظور اس��تقرار حاكمیت شركتي در 
ش��ركت هاي دولتي، تدوین چارچوب هاي 
قانوني و نظارتي حاكمیت شركتي به شرح 

ذیل ضروري است: 
* طراح��ي و اس��تقرار نظ��ام بنگاه داري 

نوین دولتي
* طراح��ي و اس��تقرار نظ��ام حاكمیت 

شركتي
* طراحي نظامنام��ه انتخاب، انتصاب و 
ارزیابي عملکرد مدیران شركت هاي دولتي

* اصالح فرآیندها و تقویت نقش نظارتي 
مجامع

* معم��اري متولي واحد براي مدیریت و 
راهبري شركت هاي دولتي و سیاستگذاري

مشترک با شركت هاي عمومي غیردولتي
* شناس��ایي و مدیریت تدوین قوانین و 

مقررات الزم توسط دستگاه هاي مربوطه
* شناسایي نقاط ضعف در اجراي درست 
قوانین و مقررات و مدیریت تصحیح موارد 

از طریق مراجع قانوني
3( تفکیك مدیریت سیاس��ي از مدیریت 
بن��گاه داري و تمركز بر مدیریت بنگاه داري 
با ش��اخص بازدهي و س��ودآوري از طریق 
انس��جام كلیه بنگاه هاي دولتي؛ به عنوان 
راه��کاري قاب��ل تحقق در می��ان مدت و 

بلندمدت: 
مطالعات انجام ش��ده در زمینه مدیریت 
دارایي ه��اي عموم��ي نظیر كت��اب ثروت 
ملل، نیز بر س��وءمدیریت دولتي در اغلب 
كش��ورهاي جهان و لزوم اتخاذ رویکردي 
جدی��د ب��راي بهب��ود و ارتق��اي بهره وري 
مدیریت ش��ركت ها به ویژه ش��ركت هاي 

دولتي،  تاكید نموده است
ب��ه اعتقاد نویس��ندگان كت��اب، بهترین 
عموم��ي،  ث��روت  مدیری��ت  تقوی��ت  راه 
یکپارچه سازي و ادغام دارایي هاي عمومي 
در نه��اد واحدي به نام صندوق ثروت ملي 
)كه با اصول حاكمیت شركتی اداره شود( و 
نیز »دور نمودن سیاستمداران از دسترسی 
مس��تقیم به ثروت عمومی و تمركز اذهان 

آنها بر روی سرنوشت مردم« می باشد.
ب��ه منظور اس��تفاده بهین��ه از امکانات، 
ظرفیت ه��ا و داراییي هاي بنگاه هاي دولتي 
كش��ور، بن��ا ب��ر تجارب س��ایر كش��ورها، 
مي بایست شركت هاي دولتي و دارایي هاي 
آن به صورت متمركز اداره و مدیریت شوند 
)متمرك��ز نمودن كلیه ش��ركت ها در یك 
س��ازمان واحد(. الزمه این پیشنهاد، ایجاد 
سازمان و تشکیالت مستقل و تجمیع كلیه 
ام��وال، دارایي ها و ثروت هاي ملي كش��ور 
)شركت هاي دولتي و تحت كنترل دولت( 

در آن است.
اداره نم��ودن مجامع ش��ركت ها صرفا با 
هدف سوددهي و بازدهي، گزینش،  پرورش 
و منص��وب نمودن مدیران توانمند، الیق و 
شایسته، نظارت مستمر و سیستماتیك بر 
عملکرد مدی��ران، ارزیابي عملکرد مدیران 
براس��اس شاخص س��ودآوري و... از جمله 

وظایف این سازمان خواهد بود. 
وزارتخانه هاي متولي شركت هاي دولتي 
نی��ز صرفا مي بایس��ت تصوی��ب، قوانین و 
مق��ررات و هماهنگي در اج��راي آنها و به 
عبارتي وظیفه تس��هیل گري )رگوالتوري( 
برعهده داش��ته باش��ند و از شركت داري و 

بنگاه داري خارج شوند. 
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غالمرضا س��المي یکي از مشاوران فعلي وزیر راه و 
شهرسازي و از اعضاي برجسته جامعه حسابداران خبره 
ایران اس��ت. این پژوهشگر در دو دهه اخیر بیشترین 
فعالیت مطالعاتي خود را به شركت هاي دولتي اختصاص 
داده است. نوشته ها و سخنراني هاي پرشمار سالمي در 
این باره نشان مي دهد كه وي عالوه بر اطالعات قابل 
توجه، تحلیل دقیقي از كارنامه منفي این شركت ها بر 
اقتصاد ایران داش��ته است. نوشته حاضر خالصه اي از 

سخنان وي در سازمان برنامه و بودجه است. 
در دفترچ��ه بودج��ه حدود 38۵ ش��ركت دولتي 
شامل 83 شركت مادرتخصصي و 3۰۲ شركت فرعي 
شناسایي ش��ده اند. مهم ترین مس��أله این شركت ها 
بهره وري و كارایي پایین آنها است.  صدها شركت دیگر 
متعلق به بخش عمومي كه در بودجه كل كشور نامي 
از آنها برده نشده است نیز دچار همین عارضه پایین 
بودن بهره وري هستند. اصوال بهره وري پایین یکي از 
خصوصیات بارز اقتصاد ایران است كه بي اغراق تاثیر 
كاهنده اي معادل كل تولید ناخالص داخلي كشور بر 
اقتصاد ایران وارد مي سازد. با این حال به دلیل نقش 
پررنگ شركت هاي دولتي در اقتصاد كشور سهم این 
شركت ها در عدم بهره وري بهینه از عوامل تولید بیشتر 
از بنگاه هاي اقتصادي دیگر اس��ت. از منظر این مقاله 
و مستفاد از قانون اجرایي سیاست هاي كلي اصل 44 
قانون اساسي )از این پس قانون( شركت هاي دولتي به 
سه نوع قابل شركت هاي تجاري، شركت هاي توسعه اي 
و شركت هاي حاكمیتي تقسیم می شوند.در شركت هاي 
نوع اول ضعف كارایي نقش به مراتب بیشتري در پایین 
بودن بهره وري ایفا مي كند چون اصوال اثربخشي در این 
شركت ها چندان مورد نظر نیست. در شركت های نوع 
دوم و سوم )به خصوص نوع سوم( اثربخشی هم  نقش 
هم تراز با كارایي در پایین بودن بهره وري ایفا مي كند.  

البته این پایین بودن اثربخش��ي بیشتر ناشي از 
سیاستگذاري در س��طح كالن كشور است و 

عملکرد شركت هاي دولتي نقش كمتری دارند.
شركت های مشمول گروه ۲ قانون مانند 
بعضی از پاالیش��گاه ها و  پتروش��یمي ها و 
همچنین بعضي از شركت هاي مشمول گروه 
3 م��اده ۲ قانون مانند بانك هاي دولتي و 
شركت بیمه ایران جزء شركت هاي تجاري 

رقابتي محسوب مي شدند. 
برخی دیگر از ش��ركت های مشمول 
گروه  3 ماده ۲ قانون مانند شركت هاي 
اس��تخراج و تولی��د نفت خ��ام و گاز از 
مصادیق شركت هاي تجاري انحصاري 
دولتي هس��تند. بعضي از ش��ركت هاي 
مس��تثني ش��ده از قانون مانند شركت 
راه آهن جمهوري اسالمي ایران، سازمان 
گسترش و نوسازي صنایع ایران و شركت 

فرودگاه ها و خدمات ناوبري ایران و بعضي 

از شركت هاي مش��مول گروه 3 ماده ۲ قانون مانند 
ش��ركت ارتباطات زیرس��اخت در اعداد شركت هاي 

توسعه اي قلمداد می شوند. 
برخي از شركت هاي مشمول گروه 3 ماده ۲ قانون 
مانند بانك مركزي و س��ازمان بنادر و دریانوردي در 
زمره ش��ركت هاي حاكمیتي محس��وب می شوند. با 
توج��ه به بودجه عظیم این ش��ركت ها كه متجاوز از 
8۰۰ هزار میلیارد تومان است، روشن است كه پایین 
بودن بهره وري در عملکرد آنها چه آثار سویي بر اقتصاد 

كشور وارد ساخته است. 
عمده عملی��ات تولی��دي كاال و خدمات در 
بخش دولتي در قالب شركت هاي دولتي انجام 
مي شود و حتي عملیات تولیدي خدماتي مانند 
بهداشت و آموزش نیز سال هاست كه قرار است 
با استفاده از الگوي شركت داري ساماندهي شود. 
علت گزینش قالب ش��ركت )یا الگوي شركت( 
براي انجام عملیات تولیدي را مي توان در موارد 

زیر خالصه كرد: 
۱- بسته مقرراتي خاص

۲- امکان اس��تقرار سیس��تم حاكمیت ش��ركتي 
و پیاده س��ازي یافته ه��اي نوین در ش��ركت داري در 

كشورهاي پیشرو

3- امکان استقرار سیستم هاي حسابداري مدیریت، 
كنترل داخلي و حسابرسي دروني در این شركت ها

4- تصمیم س��ازي و تصمیم گیري سریع در اركان 
شركت بدون مراجعه به اركان باالدستي

۵ –تفویض اختیار به مدیریت شركت براي باال بردن 
سود و بهره وري شركت

 دالیل ناکامي شرکت هاي دولتي در افزایش 
بهره وري

ال��ف- هیچ بس��تر مقرراتي قاب��ل اجرا مخصوص 
شركت هاي دولتي در ایران وجود ندارد، شركت هاي 
دولتي قاعدتا باید در قالب اساسنامه خود و در موارد 
عمومي طبق قانون تجارت اداره ش��وند ولي شمول 
قوانین و مقررات عمومي دولتي براي شركت ها عمال 
قابلیت اداره شركت را براساس اساسنامه هاي مصوب 

و قانون تجارت از بین برده است. 
ب- ب��ه جرات مي توان گف��ت اصول حاكم بر 
ش��ركت هاي دولتي از زمان شوس��تر و میلسپو 
در ای��ران تغیی��ر چنداني نکرده اس��ت بنابراین 
اس��تقرار اصول حاكمیت ش��ركتي و استفاده از 
دست آوردهاي شركت داري نوین در این شركت ها 

بسیار دور از انتظار است. 
ج- شاید یکي از مهم ترین علل پایین بودن كارایي 
عدم امکان سنجش عملکرد در شركت هاي دولتي بدلیل 
عدم استقرار سیستم هاي حسابداري مدیریت و كنترل 
داخلي و حسابرسي دروني بوده باشد. بنابراین در اكثر 
شركت هاي دولتي امکان شناسایي و اندازه گیري علل 
پایین بودن كارایي وجود ندارد و ش��اید هم به دالیل 
سیاسي و مصلحتي رغبتي براي این شناسایي وجود 
نداشته است. ولي به طور قطع به یقین مي توان گفت 
نبود سیستم سنجش عملکرد و ایجاد اطالعات الزم براي 
تصمیم گیري بهینه در این شركت ها مهم ترین مانع 

براي افزایش بهره وري باشد.
د- نگراني از پیگیري دستگاه هاي نظارتي 
ب��راي عدم اجراي دقیق مقرراتي كه هیچ 
تناس��بي ب��ا ش��ركت داري نوین ن��دارد، 
تصمیم سازي و تصمیم گیري سریع در این 
شركت ها را به شدت تحت تاثیر قرار داده و 
اتخاذ یك تصمیم اقتصادي كه ممکن است 
بتواند سود شركت یا كارایي آن را به شدت 
افزایش دهد در یك مس��یر بوركراتیك و 

غیرچابك، زایل مي سازد. 
ه�- در یك ش��ركت دولتي حتي یك 
موضوع ابتدایي مدیریت وجوه در اختیار 
اركان شركت قرار ندارد. براي نمونه مدیریت 
شركت دولتي نمي تواند از سود منابع مازاد 
خود در بازه هاي زماني خاص بهره مند شود 
یا نمي تواند كمبود منابع را حتي در بازه هاي 
زماني كوتاه مدت از سیستم بانکي تامین نماید. 

اداره 800 هزار ميليارد تومان به روش ميلسپو



احمد عزیزی مش��اور عالی بانك مركزی یکی 
از آشناترین ش��خصیت های كارشناسی در ارز و 
بانکداری و داش��تن اطالعات نیرومند از تحوالت 
بانك و ارز است. این مشاور عالی بانك مركزی در 
یك نشست مشترک 6 كمیسیون اتاق بازرگانی، 
صنایع و معادن ایران حاضر ش��د و درباره مسائل 
تحری��م و از صحب��ت ك��رد. او در این نشس��ت 
پاورپوینتیارائه كرد كه گزارش حاضر برداشت نامه 

اتاق بازرگانی از این ارائه عزیزی است.

 دیپلماسی هسته ای
پی��ش از پرداختن به پیامدهای احتمال خروج 
ترامپ اط برجام چند نکته را درباره دیپلماسی و 

حکمرانی یادآور می شوم:
- آیا ماهیت برنامه هسته ای ایران از دهه ۱34۰ 
تا امروز را باید یك برنامه اقتصادی تلقی كرد یا یك 
برنامه راهبردی است. قدرت های بزرگ جهانی باور 
دارند برنامه هس��ته ای ایران یك برنامه اقتصادی 
نیس��ت و یك برنامه راهبردی چند وجهی است. 
به همین دلیل اس��ت كه از سال ۲۰۰۲ داستان 
پنهان كاری برنامه هس��ته ای ایران در دستور كار 
قدرت های بزرگ ق��رار گرفت. پس از آن بود كه 
اروپایی ها وارد گفت و گو با ایران ش��دند تا شرایط 
بحرانی نش��ود و در ضمن برنامه  هس��ته ای ایران 
كنترل��ی ش��ود. در س��ال ۱384 اما ای��ن برنامه 
هسته ای ایران وارد مقوله های امنیتی شد و منجر 
به صدور ۷ قطعنامه علیه ایران شد. در این وضعیت 
بود كه ایران در مسیر مقابله با تحریم ها قرار گرفت. 
اما این مقاومت با برخی تحریم ها همراه شد كه به 

برخی از آنها اشاره می شود.
- تحری��م ایج��اد محدودی��ت برای ای��ران در 
دادوستد جهانی كه پول مورد نیاز برای دریافت و 

پرداخت های آنها دالر باشد.

 خروج آمریکا، واکنش جهان
پ��س از آنک��ه دونال��د ترامپ در برابر چش��م 
میلیون ها بینن��ده تلویزیونی اعالم كرد از پیمان 
گروه كشورهای ۱+۵ و ایران با نام مشهور برجام 
خارج می شود شاهد واكنش هایی در سطح جهان 
در دو عرصه مدیران شركت های خارجی و رهبران 
سیاسی بودیم. رهبرن كشورهای بزرگ اتحادیه 
اروپا شامل انگلستان، فرانسه و آلمان و همچنین 
رهبران چین و روسیه در مخالفت با این تصمیم 
واكنش های قوی داش��تند. در مقابل رهبران كره 
جنوبی و ژاپن به عنوان كشورهای متحد آمریکا 
در شرق آس��یا واكنش های ضعیفی نشان دادند. 
از طرف دیگر دیدیم و ش��نیدیم كه سهامداران و 
مدیران شركت های بزرگ بین المللی طرف قرارداد 
با ایران در حوزه های گوناگون واكنش ضعیفی در 
برابر ترامپ داشتند. خروج آمریکا از برجام با این 
دیدگاه ها از سوی كارشناسان مواجه شده است كه 
فشار بیشتری بر اقتصاد ایران می آید و زیان های 

تحریم بیشتر خواهد شد. پیش بینی می شود در 
صدور نفت ایران تا پیش از تحریم رسمی در ۱3 
آبان ۱39۷ رقمی معادل 3۷۵ تا ۵۰۰ هزار بشکه 
كاهش را تجربه كنیم كه ۱۵ تا ۲۰ درصد صادرات 
فعلی اس��ت. پیش بینی می شود حتی تا رسیدن 
به تحریم های ثانویه، چش��م انداز سرمایه گذاری 
خارجی ها در ایران و حتی سرمایه گذاری داخلی 
تیره شود و شاهد رشد منفی باشیم. این كاهش 
س��رمایه گذاری می تواند رش��د اقتصادی ایران را 

پایین بکشد.

 هدف و اهرم های تحریم ها
آمری��کا از اوایل ده��ه ۱39۰ تصمیم گرفت 
پرونده هس��ته ای ایران را در مسیر دلخواه خود 
قرار دهد. در آن سال ها كه البته ایران وضعیت 
مناسبی از نظر ارزی داشت و قیمت نفت در اوج 
بود، اس��تفاده از سالح تحریم برای تغییر رفتار 
ایران در دس��تور كار دولت وق��ت )اوباما( قرار 
گرفت. آمریکا قصد داش��ت و قصد دارد تغییر 
رفتار ایران را بدون جنگ و با استفاده از تحریم 
اقتصادی پیش ببرد. استفاده از جهانی سازی و 
محدود كردن بازار صادرات ایران به ویژه صادرات 
نفت و محدود كردن واردات به ایران از هر طریق 
ممکن در صدر تحریم ها بود و هست. عالوه بر 
این دولت های اوباما و ترامپ بازار آمریکا را برای 
ایران همچنان مسدود نگه داشته اند. استفاده از 
دالر به عن��وان پرقدرت ترین پول جهان نیز از 

روش های تحریم علیه ایران است.
دولت آمریکا با استفاده از شركت های خصوصی 
آمریکای��ی و منع ش��ركت های خصوصی س��ایر 
كش��ورها از دادوس��تد با ایران، استفاده از قدرت 
اثرگذاری موثر بانك های بزرگ جهان تالش خود 
را بر تحریم ایران متمركز كرده است. آمریکایی ها 
در این مسیر برنامه جهانی سازی و ائتالف جهانی 

را در دستور كار قرار دارند.

 برنامه مقابله چه باشد؟
برای مقابله با تحریم آمریکا باید تاثیر و كارایی 
تحریم مالی را خوب بشناسیم، برنامه ریزی دقیق 
و جدی برای مقابله داش��ته باشیم، یادمان باشد 
رژیم تحریم هاست كه برمی گردد و شامل تحریم 
شدن از سوی سایر كشورها می شود. از طرف دیگر 
توجه داش��ته باشیم روش ها و راهبردهای آمریکا 
به عنوان حامی نخس��ت و ط��راح اصلی تحریم 
اقتصادی ایران رفتارهای غیرقابل پیش بینی دارد 
و این غیرقابل پیش بینی بودن كار ایران را سخت 
می كند. باید قدرت و انعطاف آمریکا شناسایی شود 
و شرایط داخلی شامل دو مقوله ثبات و پایداری را 
در معادله ها بیاوریم و از مشکالت داخلی بکاهیم.

 سازمان مقابله با تحریم
همان طور كه یادآور شدیم دشمن ایران دقیق 
است، تجربه اعمال صدها تحریم را دارد، به اسباب 
و ابزار تحریم مجهز است و یك قدرت مسلط در 
جهان به حساب می آید. شناسایی هدف های این 
تحریمگر بسیار اهمیت دارد. باید شورای امنیت 
ملی یا نهاد ریاست جمهوری سازماندهی بررسی 
و رصد تحریم ها را در دستور كار اجرایی قرار دهد. 
یادمان باش��د برای این كار نباید به كارشناس��ان 
موجود در دس��تگاه ها بسنده كرد و باید نیروهای 
كارشناس تمام وقت كه با تحریم ها و راه های مقابله 
با آن آشنایی دارند برای این كار لحاظ شود. این 
كارشناسان باید اقتصاد جهانی را خوب بشناسند، 
از مسائل بانکی و مالی بین المللی اطالع و تحلیل 
قوی داشته باش��ند، ضرورت های تجارب جهانی 
در ش��رایط تحریم ه��ا را بدانن��د و توانایی جذب 
همکاری دستگاه های داخلی را داشته باشند. این 
نیروهای تمام وقت باید فضای بین المللی را خوب 
رصد كنند و با نهادهای بین المللی تعامل كنند. 
تاسیس هسته مقابله با تحریم در بانك مركزی، 
در وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن وتجارت 

مشاور عالی بانك مرکزی خواستار تاسیس شد

سازمان مقابله با تحریم
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و وزارت خارجه تاس��یس ش��ود. برای حمایت از 
بخش خصوصی و مقررات زدایی و آزادسازی باید 

اقدام های زیر انجام شود:
- پای��ش دائم��ی تحریم ها و آثار مس��تقیم و 

غیرمستقیم آنها
- پایش برنامه های آمریکا برای تداوم تحریم ها و 
سناریوهای احتمالی آینده و برنامه ریزی اقتضایی 

الزم، اجرای برنامه ها و ارزیابی بازخورد.
- شناس��ایی بخش های ضربه پذیر برای مصون 
داش��تن آنها از مخاطرات تحریمی یا كاهش آن 

مخاطرات.

 ارز و مسائل آن
در وضعیتی كه اقتصاد ایران دارد و در شرایطی 
كه رژیم تحریم ها بازگش��ته اس��ت و از آبان ماه 
امسال تش��دید و كامل می شود باید به موضوع 
تح��والت بازار ارز و سیاس��تگذاری ارزی توجه 
كافی ش��ود. واقعیت این است كه در سال های 
۱39۰ تا ۱39۲ و پیش از روی كار آمدن دولت 
آقای روحانی نیز چنین وضع آشفته ای در بازار 
ارز داش��ته و آن را تجربه كرده ایم. در سال های 
قبل از تالطم ارزی س��ال ۱39۱ شاهد تثبیت 
ن��رخ دالر به ریال در ی��ك دوره طوالنی بودیم 
كه یك اتفاق نادرس��ت بود. در آن سال ها كه با 
افزایش قابل توجه درآمدهای ارزی مواجه بودیم 
واردات رشد شتابانی را تجربه كرد. از طرف دیگر 
در دولت های نهم و دهم ش��اهد رشد مستمر و 
شتابان نقدینگی بودیم و با اجرای طرح مسکن 
مه��ر آن را تقویت كردیم كه در  نهایت به تورم 
باال منجر ش��د. دولت های نهم و هم برای مهار 
افزایش نرخ تبدیل دالر به پول ایران ۲۲ میلیارد 
دالر ارز مداخله ای به بازار تزریق كردند و در قالب 
طرح فروش سکه 4۲ تن طال به بازار عرضه شد. 
نتیجه این رخدادها و تصمیم ها اما تالطم بازار ارز 
و پدیدار شدن نظام چند نرخی در بازار ارز بود.

 ویژگی های بخش خارجی اقتصاد ایران 
از منظر ارز

ب��رای اینک��ه بتوانیم موض��وع ب��ازار ارز و 
فعل��ی  را در وضعی��ت  ارزی  سیاس��ت های 
ساماندهی كنیم باید چند نکته را یادآور شوم:

- سهم دالر در مبادالت خارجی ایران چندان 
باال نیست.

- سهم س��ایر ارزها به ویژه یورو در تجارت 
خارجی كشور باالست.

- نرخ تورم در كشورهای طرف تجاری ایران 
در مقایسه با نرخ تورم ایران پایین تر است.

- ایران به تقویت نسبی ارزش پول در مقابل 
اس��عار كشورهای طرف تجاری تا سال ۱396 

ادامه داده است.
- این رخداد در حالی بودن اس��ت كه شاهد 
كاهش حدود دو درصدی نرخ برابری یورو در 

برابر ریال از ۱39۲ تا ۱39۵ بوده ایم.

 ارز و نفرین نفت
واقعی��ت ای��ن اس��ت ك��ه اقتصاد ای��ران و 
سیاست های ارزی آن در همه دهه های سپری 
ش��ده اخیر با نفرین نفت مواجه بوده اس��ت. 

ای��ن نفرین نفت موجب ش��د ذخایر مورد نیز 
و دسترس��ی به آنها و هدررفت ذخایر باتالطم 
مواجه باشد. این تالطم نفتی امنیت ذخایر ارزی 
را با تهدید مواجه و ثروت نس��لی را از تعادل 
خارج كرده اس��ت. انتخاب نظام ارزی در این 
وضعیت با تردیدها و ابهام ها مواجه شده است.

 ارز و بانکداری
بلندمدت:

-تغیی��ر پارادایم، اص��الح نظ��ام اقتصادی، 
اصالحات نهادی و سازمانی

-اصالح قوانین و س��ازماندهی بانك مركزی 
)استقالل عملیاتی / پاسخگویی( 

- طراحی و اجرای نظام ارزی مناسب
- دتان��ت و پارادای��م ش��یفت در حوزه های 

اقتصادی و سیاسی

میان مدت و کوتاه مدت
- تاسیس مركز تحریم های بین المللی،

- پیوستن به معاهدات و استانداردهای جهانی 
 Basel, FATF, Palermo, بانک��داری، 

Compliance/ تسلط آمریکا و غرب
- اس��تفاده از اهرم ه��ای سیاس��ی- حرفه ای و 
تخصصی )با تاكید ب��ر ظرفیت داخلی و ایرانیان 

در جهان(
-پای��ش ثبات بازارها )پول، س��رمایه، ارز، طال، 
مس��کن و...( و بده-بستان بین آنها )تهیه مستمر 

گزارش ثبات اقتصادی(
-آزادسازی بازار ارز و طراحی مدل مدیریت بازار 

ارز )تنظیم گری كارآمد(
-نقش مبارزه با قاچاق و فساد

- تغیی��ر ارز مبنای براب��ری پول ملی - یورو یا 
سبدی از یورو و درهم و یوآن و وون و ین

- تغییر ارز گزارشگری مالی
- الگوی مناسب تامین مالی؛ خطوط اعتباری، 
مدیریت بدهی های ارزی، انتخاب بازیگران و ابزارها، 

استفاده از اهرم های در اختیار 
- مدیریت ذخایر و مدیریت ریسك )دولت و بنگاه ها(
تمرکز بر اصالح نظام سیاستگذاری با تاکید 
بر: آزادس��ازی )قاعده مندی، قانون مداری، نظام 
انگیزشی و سوداگری(، مقررات زدایی،  كشورهای 
دوست، بانك های دوست و با انگیزه، سایر نهادهای 
مالی غیر بانکی، نقش صرافی ها،  ارزهای غیر دالر،  
اصالح عملیات خزانه داری، بانك ها و شركت های 
ب��زرگ،  پیمان های ارزی،  خطوط س��وآپ با ارز 
مل��ی،  اتحادیه پولی و تس��ویه و  تهاتر )ارزیابی 

اثربخشی و بازخورد(

 سایر اقدامات عملیاتی:
- لزوم دسترسی وسیع به سیستم تسویه سایر ارزها 

مانند: یورو، پوند، فرانك سوییس، ین، یوآن، روبل 
 EIH تقویت بانك ایران و اروپا -

- جس��تجوی شریك و راه حل عملی برای 
مدل س��ازی برای مش��اركت بانکی ب��ا اروپا 

 )EIH توسعخ مدل(
- ب��از تعری��ف نق��ش بانك های ای��ران در 

انگلستان و شعب بانك های ایرانی در اروپا 
- اج��ازه ورود بانك های خارجی به ایران و 

جستجوی داوطلب 
- دسترسی بانك مركزی ایران به بانك های 
مركزی كش��ورهای اروپایی و ش��بکه سازی 
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در اوایل دهه ۱36۰ بود كه گروهی از اقتصاددانان ایرانی 
درس خوانده در دانشگاه های آمریکا به ایران برگشتند تا 
جای خالی استادان اخراج شده به دلیل انقالب فرهنگی رخ 
داده در دانشگاه ها را پر كنند. غالمعلی فرجادی اقتصاددان 
ایرانی بود كه در ۱36۲ به دانش��کده اقتصاد بابلسر آمد و 
چندی بعد كتاب مشهور مایکل تودارو را كه نگاهی تازه به 
»توسعه« بود را ترجمه و منتشر كرد. دكتر فرجادی بیش 
از 3 دهه اس��ت در دانشگاه های ایران و در سازمان برنامه 
و بودجه فعالی��ت دارد. این اقتصاددان هوادار اقتصاد آزاد 
است و در هر موقعیتی كه به دست آورد و درباره اقتصاد 
ایران بگوید از همین زاویه به مس��أله نگاه می كنند. آنچه 
می خوانید برداشت نامه اتاق ایران از سخنرانی وی در یك 

همایش مربوط به اقتصاد ایران است.

 بدفهمی
در س��الی كه تازه به ایران برگشته و تدریس می كردم 
هنگام تدریس دانشجویی گفت منابع خدادادی نامحدود 
اس��ت چرا شما می گویید منابع محدود است، گفتم خدا 
یك منبعی دارد كه نامحدود است ولی انسان منبعی دارد 
كه محدود است و آن علم اوست. خداوند علمش نامحدود 
است و به همین دلیل وقتی به ۵ سال قبل نگاه می كنید 
می بینید ذخایر نفت شناخته شده در دنیا X میلیون لیتر 
بوده اس��ت و سال بعد می شود Y میلیون لیتر. علم بشر 
جلو می رود و شناسایی منابع بیشتر می شود. اقتصاد ایران 
مسیری را رفته است كه تمثیالتش خیلی زیاد است و من 
نمی خواهم وارد جزئیات شوم. به یاد دارم مزاح هم عرض 
كرده باشیم یکی از آقایان روحانیون در اوایل انقالب در نماز 
جمعه فرموده بود هر وقت گل و شل است من را می فرستند 
هر وقت هوا خوب اس��ت خودشان می آیند و حاال كه گل 
و شل است آمدید سراغ اقتصاددانان. حاال كه كل مسأله 
سیاسی است انتظار دارید اقتصاددانان نسخه بپیچند. چرا 
۵ سال پیش نیامدید چرا ۱۰ سال پیش نیامدید؟ چرا سه 

سال پیش نیامدید. 
اقتص��اد عل��م ناامیدكننده و مأیوس كننده  اس��ت یك 
اقتصاددان نمی تواند وعده بدهد، یك اقتصاددان نمی تواند 
وعده بدهد یك اقتصاددان نمی تواند بگوید من سال آینده 
همه ش��ما را سوپر میلیاردر می كنم. من متخصص علوم 
سیاس��ی نیس��تم اما در اوایل انقالب در سال ۱9۷9 كه 
انقالب شد، و البته مصدق هم در سال ۱33۲ همین كار 
را كرد، این بود كه فقط به خود و اهداف خود نگاه كردیم 
و به دنیا نگاه نکردیم. جالب است اوایل انقالب كشورهای 
دیگر از تركیه گرفته كه نخست وزیری بلند اجویت بود و از 
حزب سوسیالیست آمده بود و طرفدار روسیه بوده حاال به 
كجا رسیده است و می بینیم چه اتفاق افتاد كه االن كامال 
عوض ش��د. از تركیه گرفته تا اندونزی،  مالزی، كشورهای 
آمریکای التین همه رفته بودند روی سیاست های جایگزین 
واردات و سیاست های بسته، از سال ۱9۷۵ همه، آرام آرام 
برمی گش��تند و ما اینها را ندیدیم و برعکس عمل كردیم. 
مثال اصل 44 قانون اساس��ی، آنچنان افراط گونه رفتیم به 
س��مت خودكفایی و به سمت تولید داخل و جدا شدن از 
اقتصاد بین الملل كه آمدیم اصل ثانویه و غیره كه درست 
كردیم كه خوب حاال بانك ها می تواند خصوصی باش��د با 
این معیارها و اصول، چرا؟ برای اینکه پس از مدتی متوجه 
شدیم دست ما بسته شده است. پس ما این مسیر را آمدیم.
نکته دوم اینکه اصال دانش اقتصاد را قبول نداریم. اصال به 

عنوان علم قبول نداریم. همان طور كه علوم سیاسی و حقوق 
را قبول نداریم. هیچ كدام از ما جرات نداریم درباره شیمی 
اظهارنظ��ر كنیم، جرات نداریم درب��اره فیزیك اظهارنظر 
كنیم ولی چون اقتصاد را اصال قبول نداریم كه علم است 
درب��اره آن صحبت می كنیم. عقالنیت اقتصادی در ذهن 
مسئوالن وجود ندارد، به اقتصاد باور ندارند. حاال مسئوالن 
و تصمیم گیران كه باور ندارند ما در كش��ور س��ه سازمان 
بزرگ اقتصادی داریم: سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانك 
مرك��زی، وزارت اقتصاد و دارایی، هیچ كدام از مدیران این 
سه سازمان اقتصاددان نیستند. نگاه كنید، قبل از انقالب 
روسای این سازمان ها چه كسانی بودند؟ اقتصاددان بودند 
ما به اقتصاد باور نداریم. آنچه كه االن اتفاق افتاده مربوط 
به امروز نیس��ت. به یاد دارم كه درس می خواندیم، كارتر 
روی كار آمده بود بعد اقتصاد شدیدا دچار تورم شده بود و 
مردم عادی نمی توانستند از كارتر انتقاد می كردند در حالی 
كه آنها ریشه در هزینه های زیادی داشت كه آقای نیکسون 
قبل از كارتر 8 سال تمام این پول ها و نقدینگی ها را صرف 
جنگ ویتنام كرده بود. یعنی بعضی از متغیرها امروز اگر 
كاری كنید جواب نمی دهد، ممکن است دو سال دیگر یا 

سه سال دیگر جواب بدهد.
می خواهم مثال های مشخص بگویم: اوال دولت های ما، 
مسئوالن ما نمی آیند با مردم صحبت كنند. درک خود را 
با مردم همسو نمی كنند. مثال ساده اینکه دولت مثال تورم 
۱۲ درصدی را اعالم می كند وقتی شما نظرسنجی می كنید 
99 درصد می گویند این غلط است. دلیل غلط بودن ۱۲ 
درصد نیست. ۱۲ درصد درست است، معیار و روشی كه 
تورم در اقتصاد اندازه گیری می شود آن چیزی نیست كه 
مِن خانوار درک می كنم و هیچ وقت هم نزدیك نمی شوم 
كه بگویم كه این ۱۲ درصد را بر چه مبنایی محاسبه كردید. 
برگردیم به مثال دیگر: چرا دالر گران شده است؟ بخشی 
از آن مربوط به بیرون از كشور است اما بخشی از گرانی دالر 
مربوط به داخل است و بخش داخلی فقط مربوط به دولت 
آقای روحانی نیست حتی قبل از آن هم هست نگاه كنید 
از سال ۱3۷9 دالر یکسان سازی شد، شد 8۵۰ تومان. ۱۰ 
سال طول كشید در سال ۱39۰ دالر شد 9۵۰ تومان. در 
طول ۱۰ سال از پیاز و سیب زمینی و دستمزد كارگر و مبل 
و مسکن و هر چیزی كه شما حساب كنید قیمت حداقل 
سه برابر ش��د. اقتصاددانان مرتب به دولت گفتند قانونی 
هست، قاعده ای هست به نام PPP )برابری قدرت خرید(، 
یعنی چه؟ یعنی ما با دالر كار داریم، فرض كنید در ایران 
ما ۱۰ درصد تورم داریم، دالر مال آمریکاس��ت، آمریکا دو 
درصد تورم است یعنی ریال ایران سالی ۱۰ درصد مستهلك 
می شود دالر آمریکا دو درصد مستهلك می شود. پس ما هر 
سال دالر را باید 8 درصد تقویت كنیم، ریال را ارزان كنیم 
كسی گوش نکرد و گفتند این اقتصاددانان چه می گویند؟

نفت كاالیی است كه تحت تاثیر بحران های بین المللی 
اس��ت، كشف س��فره های نفتی جدید اس��ت، شما وقتی 
می بینید قیمت دالر باال می رود منتظر باشید یك روزی 
افت می كند این با گندم و جو فرق می كند كه هر س��ال 
شما تجدید می كنید، كسی گوش نکرد، نفت ما رسید به 
بشکه ای ۱4۰ دالر و حاتم بخشی كردیم و همه را ریخت 
و پاش كردیم، هیچ دوره ای به اندازه سال ۱384 تا ۱39۰ 
مردم خارج نرفتن��د دلیل آنچه بود؟ علتش این نبود كه 
آنجا ارزان اس��ت. علتش این بود كه دولت قیمت دالر را 
هر سال ۱۰۰۰ تومان نگه داشته بود. این كار خوبی بود و 

اشکالی نداشت به شرطی كه پشت ما گنج قارون باشد یعنی 
این قدر دالر داشته باشیم بدهیم مردم بخورند و خوشحال 
باشند. اولین شوكی كه آمد دالر را به باالی 3۰۰۰ تومان 
رس��اند تا ۲۵۰۰ تومان قیمت دالر تالقی ۱۰ س��ال قبل 
بود. اقتصاد می گوید اگر ۱۰ كاال داشته باشید، اگر كاالیی 
خصوصی باشد از كشاورز تا صنعتگر، به محض اینکه دالر 
باال برود، قیمت محصول را باال می برد. دولت وقتی قیمت 
یك كاال را نگه می دارد اولین شوک كه می آید این تالفی 

تمام كاستی های قیمتی اش را درمی آورد. 
حاال تا زمان آقای روحانی، آقای روحانی آمد دالر 36۰۰ 
تومان بود، ولی سالی ۱۰ درصد تورم را كه داشتیم. یکی 
از آقایان بحث می كرد و می گفت روز اول كه آقای روحانی 
آمد به او گفتم اشتباه آقای احمدی نژاد را تکرار نکن. ۱۰ 
درصد تورم را كه داری، روزی یك تومان بگذار روی دالر. 
حساب كنید دالر را ثابت نگه می داریم تا سال ۱39۵ در 
اندازه 3۵۰۰ تا 36۰۰ تومان ماند. مگر همه قیمت ها ثابت 
مانده است، دالر مانند یك كاالی دیگر است. یعنی اگر بر 
اساس اصول شناخته شده اقتصاد جلو می رفت اتوماتیك 
مردم هر س��ال، آرام، آرام خودشان را تطبیق می دادند در 
سال ۱396 یا ۱39۷ بدون شوک قیمت دالر می شد ۵۰۰۰ 
تومان و مردم هم مشکلی نداشتند اما وقتی اولین شوک 
پیش می آید و هیچ كاری هم نکردید و موارد فس��اد هم 

پیش می آید كه اشاره كردند.
دو موض��وع مه��م دیگ��ر ك��ه رعایت نمی ش��ود یکی 
شایسته ساالری است، بسیار بسیار مهم است. رد پای نبود 
شایسته ساالری را همه جا می بینیم. نکته دوم ضمن اینکه 
فساد ریشه در مسائل پولی و نقدینگی كه صددرصد درست 
اس��ت، دارد، ولی سوءاستفاده از اطالعات درون سازمانی 
بسیار بسیار مهم اس��ت inside information گفته 
می شود. در انگلستان اگر گروهی می خواهند برآورد كنند 
قرنطینه می شوند حتی موبایل آنها گرفته می شود با خانواده 
تماس نگیرند. یعنی من كه داخل وزارتخانه هستم زمانی 
مطلع می شوم كه تلویزیون اعالم كرده و همه مردم می دانند 
ولی توجه بفرمایید اگر من كارمند وزارت بازرگانی باشم و 
كارشناس ارشد باشم و در جلسه ای تصمیم می گیریم كه دو 
هفته دیگر ورود تلویزیون را ممنوع كنیم. ببینید چه اتفاقی 
می افتد. نکته واقعی را بگویم و صحبت هایم را خاتمه دهم. 
زمانی ما در س��ازمان برنامه بودیم آقای زنجانی رئیس 
سازمان برنامه بودند در یك جلسه ای صحبت درباره رانت 
می كردند كه باید رانت را كم كنیم كه رانت فالن كاال را 
بای��د كم كنیم آقایی آنجا مانن��د میرزابنویس بود گفت: 
ببخش��ید من كاری دار باید بروم بیرون و برگردم. همان 
لحظه رفته و اطالعات را بیرون داده بود و خبر درز كرده 
بود. این خیلی مس��أله مهمی است. یعنی بسیاری از این 
چیزها مربوط به اطالعات درون سازمانی است. مثال در جایی 
هستیم، اطالعاتی پیدا می كنیم این اطالعات را زمینه ساز 

منابع شخصی خود می كنیم.

غالمعلی فرجادی مطرح کرد

ردپای ناشایسته ساالری

یادداشت
کارنامه

همسایه ها
فساد- بی اعتمادی

برداشت
نفت ایران

مرداد 1397
دوره جدید
شماره 115
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 ناجی خود ناجی می خواهد

 درآمده��ای حاص��ل از ص��ادرات نفت در
6 دهه تازه سپری شده تاریخ ایران بدون چون 
و چرا شکل دهنده و ماهیت بخش رفتار كلیت 
جامعه ایرانی اعم از هیأت حاكمه، روشنفکران 
و شهروندان بوده است. درآمدهای نفتی ایران 
پایه های اقتصاد ایران را مستحکم كرده است 
و ب��ه ایرانیان فرصت داده ده ها میلیارد دالر 
كاالی سرمایه ای، مواد اولیه و نیازهای روزمره 
خود را خریداری كنن��د. این وضعیت البته 

برای جامعه ایرانی آثار آسیب ساز نیز داشته 
و دارد. ایرانیان در كلیت خود عادت كرده اند 
درآمد نفت را به دست آورده و آن را به طور 
سنتی تقسیم كرده و روزگار را سپری كنند 
و هر گاه این روند از تعادل خارج شده است 
با دردسر مواجه شده ایم. درآمدهای نفتی در 
تاریخ 4۰ ساله پس از پیروزی انقالب در چند 
مقطع از جمله اواسطه دهه ۱36۰، اوایل دهه 
۱3۷۰ و اوایل دهه ۱38۰ با شکست مواجه 
شد و برنامه ای ایران در توسعه اقتصادی نیز با 
شکست مواجه شد. حاال و در آستانه برگشت 
كابوس تحریم های نفت ایران از سوی ایاالت 
متحده آمریکا، ناجی اقتصاد ایران به كمك 
 نیاز دارد و خ��ود ناجی می خواهد. كاش در 
۵ س��ال گذش��ته به وزیر نفت اجازه داده 

می ش��د به جای س��روكله زدن با برخی از 
منتق��دان در مجلس و در نهادهای دیگر و 
صرف وقت فراوان برای توضیح دادن درباره 
قرارداده��ای جدید نفت و گاز، كار را تمام 
می كرد و به جای یك قرارداد بزرگ با توتال 
چندین قرارداد منعقد می كرد. در این صورت 
می ش��د امیدوار بود كه شركت های طرف 
قرارداد پایداری و مقاومت بیشتری نسبت 
به اراده گرایی ترامپ نشان می دادند. ناجی 
اقتصاد ایران امروز در حالی ناجی می خواهد 
كه می ش��د ب��ا درک واقعیت های پیچیده 
جهانی نفت ایران را در موقعیت برتری قرار 
می دادیم. پرونده ای ك��ه می خوانید آینده 
نفت ایران را در ش��رایط برگشت تحریم ها 

نشان می دهد. 
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اولین مرحله از تحریم هاي آمریکا علیه ایران اجرا 
شد و بسیاري از شركت هاي فعال در بازار ایران را از 
ادامه همکاري با كشور منصرف كرد. با وجود اینکه 
در ماه هاي اخیر مقامات ایران مذاكرات زیادي براي 
ادامه اجراي توافق هسته اي توسط اروپا و روسیه و 
چین و برخورداري از منافع این توافق را ادامه دادند 
ولي به نظر مي رسد كه اروپا یا توان الزم براي این كار 
را ندارد یا اینکه همفکري و توافق نظر در مورد ادامه 
اجراي برجام در میان كشورهاي عضو اتحادیه اروپا 
وجود ندارد. شبکه خبري یورونیوز در گزارش اخیر 
خود نوشت كه اروپایي ها نمي توانند بدون آمریکا در 
توافق بمانند. این شبکه با وجود اذعان به این مسأله 
كه آمریکا در مورد مسأله ایران سعي در تحمیل نظر 
خود به اروپا دارد نوشت: اقتصاد آمریکا بسیار بزرگ 
اس��ت. بازار این كشور براي شركت هاي صنعتي و 
تولیدي و بنگاه هاي مالي اروپا بسیار جذاب است و به 
همین دلیل حتي اگر دولت ها از شركت ها بخواهند 
كه به همکاري با ایران ادامه دهند، سیاستگذاران 
اقتصادي شركت هاي عمدتا خصوصي فعال در اروپا 
آنها را از ادامه این راه باز مي دارند. در واقع در انتخاب 
بین بازار آمریکا و بازار ایران، اغلب شركت هاي بزرگ 

اروپایي بازار آمریکا را برمي گزینند. 
در این میان صحبت از همکاري ش��ركت هاي 
متوس��ط و كوچك اروپایي با ایران مطرح ش��د 
كه به نظر طرحي عملیاتي اس��ت ولي حتي این 
شركت ها هم در صورتي مي توانند با ایران كار كنند 
كه دستگاه مالي دنیا با این كشور كار كند و اتصال 
بانك ها و موسس��ات مالي ایران به سیستم مالي 
دنیا برقرار باشد. اگر آمریکا انتقال دالر به ایران را 
ممنوع اعالم كند و موسساتي كه در این زمینه كار 
مي كنند را تحریم كند، دیگر راهي براي همکاري 
با ایران باقي نمي ماند. این سیاس��ت باعث شد تا 
عرضه دالر به اقتصاد ایران محدود شود و زمینه 
براي افت ارزش ریال ایران در بازار جهاني فراهم 
ش��ود. حتي اگر نظریه هاي مطرح در مورد عدم 
وجود كمبود فیزیکي ارز خارجي در بازار ایران را 
نیز بپذیریم، جو رواني ناشي از بازگشت تحریم ها 
و تهدید هاي پي درپي ترامپ براي رساندن درآمد 
ایران از فروش نفت به مرز صفر باعث شده است تا 
تقاضا براي دالر افزایش یابد و قیمت آن رشد كند. 
حال در این شرایط اگر اروپا بخواهد با ایران كار 
كند باید یك سازو كار مالي مجزایي را نیز طراحي 
كند. راه اندازي یك بانك یا موسسه مالي كه با ایران 
كار مي كند و امکان انتقال پول بین ایران و این 
بانك اروپایي وجود داشته باشد یك راهکار است. 
اما باز هم چالش هاي زیادي در مسیر راه اندازي 
این بانك و اطمینان از صحبت عملکرد آن و در 
نهایت كارایي آن وجود دارد. با همین نگاه اجمالي 
به وضعیت متوجه مي ش��ویم كه تعامل ایران و 
اروپا بعد از خارج شدن آمریکا از توافق هسته اي 
كار دشواري است و شاید ایران نتواند به منافعي 
كه انتظار دارد دست پیدا كند و به همین دلیل 

شرایط اقتصادي كشور هم بسیار سخت خواهد 
شد. ولي تحلیلگران مركز مطالعات بیزینس مانیتور 
در گزارش اخیر خود در مورد موج دوم تحریم هاي 
اقتصادي و تالش آمریکا براي همراه كردن دنیا 
با این موج تازه گزارش مفصلي تهیه كرده است. 
دراین گزارش آمده اس��ت: در ماه هاي اخیر كه 
صحبت از تحریم نفتي ایران و حذف شدن بخش 
زیادي از نفت ایران از بازار جهاني است، نگراني در 
مورد افزایش قیمت نفت در بازار جهاني باال گرفت. 
برخي اعالم كردند با آغاز تحریم نفتي ایران و در 
صورتي كه آمریکا موفق شود به تهدید خوب مبني 
بر رساندن درآمد نفت ایران به صفر تحقق بخشد، 
قیمت نفت در بازار جهاني تا مرز ۲۰۰ دالر افزایش 
خواهد یافت. حتي در برآوردهاي خوش بینانه تر هم 
صحبت از فروش نفت با قیمت بیش از ۱۰۰ دالر 
بعد از روز 4 نوامبر یعني زمان اجرایي شدن تحریم 
نفتي ایران اس��ت. در اینکه این تحریم به اقتصاد 
ایران فش��ار زیادي وارد مي كند شکي نیست زیرا 
هنوز تحریم شروع نشده است، شماري از خریداران 
نفت ایران از خرید نفت كشور ما امتناع كردند و 
آمارهایي در مورد بي مشتري ماندن سهم زیادي 
از نفت ایران مخابره شده است. از طرف دیگر ایران 
براي اینکه بتواند مش��تریان كنوني را حفظ كند، 
مجبور است نفتش را با قیمت پایین تر عرضه كند 
كه خود مي تواند بازار را مختل كند. اما مسأله اي 
كه امروزه مطرح است، تاثیر این بحران روي اقتصاد 
ایران نیست، بلکه تاثیر این سیاست هاي نادرست 

آمری��کا روي بازار نفت و به دنبال آن اقتصاد دنیا 
است. سیاست هایي كه مي تواند آمریکا را هر روز 
بیش از روز قبل با چالش روبرو كند و اقتصاد این 
كشور كه به تازگي از ركود خارج شده است را دوباره 
بحراني كند. به همین دلیل است كه دولت آمریکا 
تالش مي كند تا از طریق اثر گذاري روي دوستان 
و هم پیمانانش میزان تولید را در دنیا افزایش دهد 
و كسري ناشي از حذف نفت ایران از بازار را جبران 
كند. اما آیا بازار نفت با حذف نفت ایران متحمل 
زیان زیادي مي شود و آیا آمریکا مي تواند با این زیان 

مقابله كند یا خیر؟

 ایران تنها عنصر اثرگذار در بازار نفت نیست 
طبق گزارش هاي ارائه شده توسط بیزینس مانیتور، 
تنها ایران نیست كه بازار نفت را تحت تاثیر قرار 
خواهد داد. وضعیت صنعت نفت كش��ور ونزوئال، 
بحران در صنعت نفت لیبي و حتي مش��کالتي 
كه در مسیر انتقال نفت كشورهایي كه در مسیر 
كشورهاي بحران زده خاورمیانه قرار دارند همگي 
مي تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد. اما بدون شك 
افزایش قیمت نفت یك بحران بزرگ اقتصادي در 
دنیا ایجاد خواهد كرد. زیرا هزینه تامین سوخت 
و مواد اولیه در تمامي صنایع را افزایش مي دهد و 
بحراني كه به تازگي اقتصاد دنیا از آن رهیده است 
را به یاد مي آورد. آمریکا به عنوان كشوري كه به 
دلیل خروج از برجام و وضع تحریم هاي یکجانبه 
علیه ایران مقصر اصلي این بحران محسوب خواهد 
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شد، در تالش است تا از طرق دیگر مانع از افزایش 
قیمت نفت در بازار جهاني شود. افزایش تولید نفت 
شیل یکي از راهکارهاي پیش روي آمریکا است. اما 
مشکل اینجاست كه ظرفیت تولید نفت شیل این 
كشور بسیار كم است و نمي تواند این كسري پیش 
رو در بازار نفت را جبران كند. به همین دلیل است 
كه دست به دامان كشورهاي نفت خیز خاورمیانه 
ش��ده است. در خواست از عربستان براي افزایش 
حجم تولی��د و تامین نیاز بازار اولین و مهم ترین 
گام بود. اگرچه در ظاهر مقامات عربستاني با این 
سیاس��ت موافقت كردند ولي در عمل شاهد این 
مس��أله هستیم كه این كشور تاكنون تولیدش را 

افزایش نداده است. 

 تالش آمریکا در خاورمیانه
 در این ش��رایط آمریکا و شماري از كشورهاي 
صنعتي تالش كردند تا عربستان را متقاعد كنند 
ب��ا افزایش حج��م تولید و ص��ادرات نفت خود، 
كمب��ود نفت موجود در ب��ازار را جبران كند. اما 
گمانه زني هاي زی��ادي در مورد امکان پذیر بودن 
این طرح انجام شده است. برخي از مشکالت فني 
موجود در عربستان كه مانع از افزایش ۲ میلیون 
بشکه اي تولید نفت در این كشور مي شود صحبت 
كرده اند و برخي دیگر از چالش هاي سیاسي براي 
این تغییر صحب��ت مي كنند. برخي دیگر نقش 
عربستان در سازمان كشورهاي صادركننده نفت 
را عامل بسیار مهمي در عدم تمایل این كشور براي 

همراهي با سیاست آمریکا مي دانند و برخي دیگر 
از كارشناسان با توجه به گرمي رابطه عربستان و 
آمریکا در مورد تالش عربستان براي همراه شدن 
با سیاس��ت آمریکا صحبت مي كنن��د. بنابراین 
اصلي ترین و مهم ترین س��والي كه این روزها در 
میان كارشناسان بازار نفت پرسیده مي شود این 
است كه عربستان چقدر مي تواند حجم تولید نفت 
خود را افزایش دهد تا كسري هاي موجود در بازار 
را جبران كند. كس��ري هایي كه عمدتا به دلیل 
تحریم نفتي پیش روي ایران و بحران اقتصادي 
در كش��ور ونزوئال در بازار ایجاد خواهد شد. البته 
بحران هاي موجود در كش��ورهاي لیبي و عراق و 
دیگر كش��ورهاي صادر كننده نفت هم مي تواند 
باعث كاهش عرضه در بازار ش��د ولي اصلي ترین 
چالش در بازار به دلیل وضعیت كش��ور ونزوئال و 

ایران ایجاد خواهد شد. 
 آیا این كشور اصوال تمایلي به انجام این كار دارد 
یا خیر؟ آیا امکاني براي افزایش تولید نفت دارد یا 
اینکه نمي تواند تولید خود را به اندازه اي افزایش 

دهد تا نیاز بازار را تامین كند؟ 
ما بر این باور هستیم عربستان نمي تواند تمامي 
كس��ري بازار نفت را تامین كند و به همین دلیل 
نگراني در مورد افزایش قیمت نفت در بازار جهاني 
كامال منطقي اس��ت. این نگراني براي كشورهاي 
صنعتي كه مصرف كننده اصلي نفت هستند بیشتر 
است و شاید تالش این كشورها براي پیدا كردن 
جایگزین��ي براي نفت ای��ران هم به همین دلیل 
باشد. این كشورها هر ساله بخش زیادي از نفت و 
فرآورده هاي نفتي را براي تامین سوخت مورد نیاز 
واحدهاي صنعتي یا مواد اولیه مورد نیاز پاالیشگاه ها 
استفاده مي كنند و به همین دلیل افزایش قیمت 
نفت مي تواند زمینه س��از تورم، كاهش سودآوري 
فعالیت هاي صنعتي و تولیدي و در نهایت كاهش 
نرخ رشد اقتصادي در این كشورها شود. كشورهایي 
كه به دنبال تزریق میلیاردها دالر به اقتصاد خود 
طي سال هاي ۲۰۰8 تا ۲۰۱۱ میالدي توانستند 

از بحران و ركود اقتصادي برهند. 
باید در نظر داش��ت در ش��رایطي عرضه نفت 
توس��ط كشورهاي ایران و ونزوئال و لیبي كاهش 
پیدا خواهد كرد كه به دلیل رشد اقتصادي دنیا 
و پایان یافتن دوره ركود، ما شاهد افزایش تقاضا 
هس��تیم. بدون شك آمریکا فشار روي عربستان 
براي افزایش میزان عرضه نفت را ادامه خواهد داد. 
هدف اصلي آمریکا هم ممانعت از افزایش قیمت 
نفت و اثر منفي آن روي اقتصاد دنیا اس��ت ولي 
مسأله اینجاست كه عربستان توان تولید بیش از 
یك میلیون بشکه نسبت به حجم تولید كنوني 
را ندارد و به همین دلیل این كش��ور به تنهایي 

نمي تواند بازار را از بحران نجات دهد. 

 موج اول بحران در بازار نفت
البته موج اول این بحران در بازار عرضه نفت 

از ماه ها قبل آغاز ش��د ولي عکس العمل قیمت 
نفت به این تحول هنوز مش��اهده نشده است. 
این مس��أله باعث شد تا كش��ورهاي دنیا براي 
رایزن��ي و تالش ب��راي مقابله با افزایش قیمت 
نفت فرصت داشته باشند. طبق مطالعات اخیر 
دلیل عدم افزایش قیمت نفت در ماه هاي اخیر 
به قرار زیر اس��ت: كش��ورهاي عضو اوپك كه 
طي دو س��ال قبل حجم تولید خود را به طرز 
معن��اداري كاهش داده بودند تا مانع از كاهش 
قیمت نفت شوند، ولي در ابتداي سال جاري به 
دلیل بازگشت ثبات به بازار طرح كاهش تولید را 
متوقف كردند و اعالم كردند مطابق حجم تولید 
مصوب این سازمان نفت به بازار عرضه مي كنند. 
ما بر این باوریم این سیاس��ت اوپك و روس��یه 
براي جبران كس��ري عرضه در نیمه دوم سال 
۲۰۱8 كافي باشد به خصوص كه تحریم نفتي 
ایران از اواخر سال جاري اجرا مي شود. اما اگر 
عربستان تولیدش را بیشتر نکند یا كشورهاي 
دیگر اقدام به افزایش عرضه نکنند، بدون شك 
ما از ابتداي س��ال بعد ش��اهد افزایش قیمت 
نفت در بازار خواهیم بود. افزایش چشمگیر كه 
مي توان��د بازار را تحت تاثیر قرار دهد و صنایع 

را با چالش هاي جدي روبرو كند. 
متقاعد كردن كشورهاي نفت خیز براي افزایش 
تولید به منظور جبران كسري ایجاد شده در بازار 
ی��ك جنبه از قضیه اس��ت و جنبه دیگر آن هم 
ارزیابي میزان تقاضا است كه مي تواند روي وضعیت 
بازار در سال ۲۰۱۰ اثر داشته باشد. طبق مطالعات 
موجود در صورتي كه بازار در وضعیت كنوني باقي 
بماند و هیچ چالش تازه اي ایجاد نشود- یعني بدون 
در نظر گرفتن تحریم نفتي ایران و حذف نفت این 
كشور از بازار- نرخ رشد تقاضاي نفت در ۱8 ماه 
آینده بیش��تر از نرخ رشد عرضه خواهد بود. این 
مسأله به خودي خود زمینه را براي افزایش قیمت 
نفت در بازار جهاني فراهم خواهد كرد. حال تصور 
كنید فش��ار مازادي كه تحریم نفتي ایران ایجاد 
مي كند تا كجا مي تواند روي قیمت اثر داشته باشد. 

 قیمت بنزین فاکتور مهم براي آمریکا
از طرف دیگر مسأله ای كه براي آمریکا اهمیت 
بیش��تري دارد قیمت بنزین است كه وابسته به 
قیمت نفت تغیی��ر مي كند. هم اكنون در آمریکا 
قیمت بنزین به یك مشکل سیاسي تبدیل شده 
است به این معنا كه دولت هایي از نظر اقتصادي 
موفق قلمداد مي شوند كه بتوانند قیمت بنزین را 
پایین حفظ كنند و دولت هایي ناموفق هستند كه 
نتوانند مانع از افزایش قیمت نفت در بازار شوند. 
ولي هم اكن��ون دولت آمریکا با این چالش روبرو 
اس��ت. افزایش قیمت نفت خام باعث مي شود تا 
قیمت بنزین هم در بازار رشد كند و به دنبال آن 
مشکالت اقتصادي دیگري در كوتاه مدت و میان 
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 به دلیل اهمیت مس��أله قیمت بنزین در فضاي 
سیاسي آمریکا است كه دونالد ترامپ رئیس جمهوري 
آمریکا در تالش است تا مانع از بیشتر شدن قیمت 
نفت در بازار شود. او تالش مي كند تا با افزایش حجم 
تولید نفت در آمریکا و متقاعد كردن دیگر كشورها در 
افزایش حجم تولید. مانع افزایش قیمت شود ولي به 
نظر مي رسد این تالش ها نخواهد توانست این كشور 

را به هدف نهایي برساند. 

 توان تولید عربستان چقدر است؟
از سال ۲۰۱۲ میالدي تاكنون عربستان روزانه 
بین ۱۱/۵ تا ۱۲/3 میلیون بشکه نفت و میعانات 
تولید كرده است و انتظار مي رود تولید نفت این 
كشور تا سال ۲۰۲۲ میالدي به مرز ۱3/۲ میلیون 
بش��که در روز برسد. این كش��ور در سال ۲۰۱9 
میالدي شاهد رصد ۵ درصدي تولید نفت خواهد 
بود ولي این نرخ رشد ساالنه هم به تدریج تنزل 
پیدا خواهد كرد. كمترین نرخ رشد ساالنه تولید 
نفت از س��ال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ میالدي در س��ال 
۲۰۱۷ اتفاق افتاده اس��ت كه در این سال تولید 

نفت 4 درصد كمتر از سال قبل از آن بود. 
ظرفیت تولید نفت در كشور عربستان به اندازه اي 
است كه نیاز بازار را تامین كند ولي مسأله این است 
كه آیا منافع عربستان ایجاب مي كند تمامي این 
ظرفی��ت مازاد خود را به بازار وارد كند یا از آن به 
عنوان ابزاري براي امتیاز گیري استفاده كند. اخیرا 
مقامات عربستان سعودي اعالم كردند كه این كشور 
توان افزایش ۲ میلیون بشکه اي تولید نفت را دارد 
به این معنا كه عربس��تان سعودي مي تواند روزانه 
۱۲ میلیون بشکه نفت را به بازار عرضه كند. ولي 
وارد كردن تمامي این ظرفیت مازاد به بازار هزینه 

زیادي به اقتصاد عربستان تحمیل مي كند. از طرف 
دیگر عربستان براي اینکه بتواند این حجم تولید 
مازاد را وارد بازار كند نیاز به سرمایه گذاري دارد، این 
پروسه زمان بر است. در واقع عربستان از روزي كه 
تصمیم به افزایش تولید بگیرد تا زماني كه بتواند این 
نیاز مازاد را وارد بازار كند حداقل به یك سال زمان 
نیاز دارد. البته برخي از پژوهش ها به نیاز عربستان 
براي صرف بیش از دو سال اشاره كرده اند ولي به 
هر حال به هر كدام از این مطالعات استناد كنیم، 
متوجه مي شویم كه این كشور به سرعت نمي تواند 
تولید خود را افزایش دهد. به همین دلیل است كه 
پیش بیني افزایش قیمت نفت در صورت اجرایي 
شدن تحریم هاي نفتي ایران وجود دارد ولي احتمال 
وارد شدن دو كشور به مذاكره بعد از پیشنهاد این 
مسأله از طرف رئیس جمهوري آمریکا عاملي است 

كه ممکن است قیمت را در بازار كنترل كند. 

 عربستان نمي تواند نیاز بازار را تامین کند
مركز مطالعات بازار نفت عربستان در مطالعه اي 
ب��ه مس��أله افزایش ظرفیت تولید نفت توس��ط 
عربستان اشاره كرد و نوشت: سوال مهم دیگري 
كه وجود دارد این است كه اگر عربستان تولید خود 
را افزایش دهد، آیا براي این حجم مازاد نفت بازاري 
وجود دارد؟ اگر در ابتدا بازار وجود داشته باشد، آیا 
مي ت��وان به پایداري وجود این بازار اعتماد كرد؟ 
زیرا با وجود تحریم هاي نفتي، احتمال اینکه ایران 
بتواند نفت را به بازار عرضه كند زیاد است. برخي 
از كشورها از قبیل چین و تركیه اعالم كردند به 
خری��د نفت از ایران ادامه مي دهند و اخباري در 
مورد فروش نفت ایران از طریق كشورهاي دیگر 
هم شنیده مي ش��ود. بنابراین نفت ایران به طور 

كامل حذف نمي شود و اگر عربستان تولید خود 
را دو میلیون بشکه در روز بیشتر كند، نمي تواند 
انتظار داشته باشد كه بازاري پایدار براي محصولش 

وجود خواهد داشت. 
 یك نگراني مهم دیگر احتمال ركود اقتصادي 
دنیا اس��ت. اقتصاد دنیا بعد از ركود سال ۲۰۰8 
میالدي و استفاده از ابزارهاي مالي مختلف توانست 
با سرعت باالیي رشد كند و هم اكنون در وضعیت 
رونق بسر مي برد. بسیاري از تحلیلگران بر این باور 
هستند كه در نتیجه چرخه هاي طبیعي اقتصادي، 
باید منتظر ركود باشیم و این به معناي چالش تازه 
براي اقتصاد دنیا است. در صورتي كه اقتصاد دنیا 
وارد ركود شود و فعالیت هاي اقتصادي توسعه پیدا 
نکند، میزان مصرف نفت در بازار افت پیدا مي كند و 
دیگر تولید مازاد عربستان خریداري نخواهد داشت. 
 از ط��رف دیگ��ر اوپ��ك یک��ي از اصلي ترین 
كارتل هاي نفتي در دنیا است كه روي بازار نفت و 
قیمت نفت در بازار جهاني تاثیر زیادي دارد. اگر 
عربس��تان تمامي ظرفیت مازاد خود را وارد بازار 
كند دیگر قدرت مانور خود را از دست مي دهد كه 
بسیار بحران آفرین خواهد بود. در صورتي كه اوپك 
 و عربستان نتوانند بازار نفت را از طریق تغییر عرضه 
تحت تاثیر قرار دهند، این بازار در برابر شوک هاي 
اقتصادي بسیار آسیب پذیر مي شود و احتمال تغییر 
ناگهاني قیمت در این بازار و خارج شدن نوسانات 

قیمت از كنترل بسیار زیاد است. 

 نگراني عربستان از چیست؟
در ماه ه��اي اخیر سیاس��ت خارج��ي بیش از 
دیدگاه ه��اي اقتص��ادي در تصمیم گیري ه��اي 
كشورهاي نفت خیز اثر داشته است و عربستان هم 
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هند واردات نفت از ایران را 50 درصد كاهش مي دهد
بر اساس گزارش بلومبرگ، پس از آنکه چین و 
هند، به عنوان بزرگ ترین مشتریان نفت خام ایران 
به آمریکا اعالم كرده اند قادر به توقف واردات نفت 
خام از ایران نخواهند بود، واش��نگتن در رویکرد 
خ��ود تجدید نظر كرده و انتظار مي رود در اوایل 
نوامبر كه تحریم هاي نف��ت و انرژي علیه ایران 
به مورد اجرا گذاشته مي شود، واشنگتن راهبرد 
كاه��ش صادرات نفت ایران به میزان ۵۰ درصد 

را دنبال كند. 
بلومبرگ به نقل از منابع آگاه آمریکایي به دلیل 
محرمانه بودن مذاكرات ماه گذشته نامشان فاش 
نشده، نوش��ت: مقامات آمریکایي درباره مسأله 
معافیت مش��روط از تحریم ها، ماه گذش��ته در 
دهلي نو با مقامات هندي مذاكره كردند. در این 
مذاكرات، هند ام��کان پذیر نبودن توقف كامل 
واردات نفت از ایران را به واش��نگتن اعالم كرده 
است. دهلي نو انتظار دارد پاسخ مناسبي از سوي 

واشنگتن در این باره دریافت كند. 
ای��ران تخفیف ها و تس��هیالتي ب��راي فروش 
نفت خام خود مانند تقبل هزینه حمل و امکان 
پرداخت ۲ تا 3 ماهه وجه به هند اعطا مي كند كه 
نفت ایران را در شرایط رقابتي بهتري قرار مي دهد 
و در چنین شرایطي، هندي ها براي ادامه خرید 

نفت خام ایران تالش مي كنند. 
ش��وراي آتالنتیك در تحلیلي اخیراً نوشت با 
اجرایي ش��دن دور اول تحریم هاي آمریکا علیه 
ایران، دولت هند درصدد است تا با بهره گیري از 
مهارت مذاكراتي، به ش��کل موثر بتواند روابط با 
هر دو طرف را مدیریت كند و درصدد اس��ت تا 
در روابط خود با ایران و آمریکا موازنه ایجاد كند. 
هند ممکن اس��ت تمایل داش��ته باشد كاهش 
واردات نفت از ایران را با نفت آمریکا یا عربستان 
جایگزین كند. ام��ا تاكنون آنها از تصمیم دولت 
ترامپ در بازگش��ت تحریم ها علیه ایران حمایت 
نکرده اند. به هر حال ایران در چارچوب سیاست 
منطقه اي هند بس��یار مهم اس��ت، زی��را كه آنها 
درصدد مقابله با نفوذ فزاینده چین در آسیا هستند. 
در این راس��تا، هند در بی��ن دو راهي حمایت از 
ایران و پذیرش مجازات شدید آمریکا یا همکاري 
با آمریکا و خطر از دست رفتن ایران به سود چین 

گرفتار شده است. 
پروژه مشترک ۵۰۰ میلیون دالري ایران-هند 
براي توسعه بندر چابهار در خلیج عمان قابلیت 
آن را دارد كه به یك پروژه چند میلیارد دالري 
در زمینه س��اخت جاده و زیرساخت هاي ریلي 

تبدیل شود. 
قصد هند ب��راي تکمیل پروژه چابهار در طي 
دیدار ناروندا مودي به ایران در س��ال ۲۰۱6 در 
مركز توجه ق��رار گرفت. اما این پروژه اكنون به 
دلی��ل عدم اطمینان و نگراني هند از خش��م و 

مجازات آمریکا با وقفه همراه شده است. اما اگر 
پروژه چابهار تکمیل شود، هند مي تواند از طریق 
افغانستان دسترسي مستقیم و ایمن به آسیاي 
میانه داشته باشد. در حالي كه در وضعیت موجود 
این ارتباط از طریق پاكستان انجام مي شود كه 

روابط دو كشور با تنش همراه است. 
واشنگتن، پس از آنکه با متحدین آسیایي خود، 
مانند ژاپن و كره جنوبي براي كاهش خرید نفت 
از ای��ران مذاكره كرد در خصوص متقاعد كردن 
كش��ورهاي اروپایي براي همراهي با تحریم هاي 
نفتي علیه ایران با دشواري هایي روبرو شده است. 
این ناكامي آمریکا را مجبور كرده است درخواست 
معافیت كشورها را به صورت موردي بررسي كند. 
آمریکا اكنون متقاعد شده است كه یك كاهش 
مهم در صادرات نفت خام ایران مي تواند بر اقتصاد 
ایران فشار آورده و در همان حال، واشنگتن را نیز 

به اهداف خود درباره ایران نزدیك كند. 
هند حتي پ��س از اینکه دونالد ترامپ در 
ماه مه اعالم كرد كه آمریکا از توافق هسته اي 
س��ال ۲۰۱۵ با ایران خارج مي شود به خرید 
نفت ایران ادامه داد. شركت »ایندین اویل« 
كه بزرگ ترین پاالیش��گاه هند و بزرگ ترین 
مش��تري ای��ران اس��ت، تاكنون ب��ر مبناي 
قراردادهاي س��االنه نفت ایران را خریداري 
كرده و به گفته »س��انجیو سینگ«، رئیس 
هیات مدی��ره »ایندین اویل«، این ش��ركت 
محموله هاي نفت ایران را ب��راي واردات در 

سپتامبر ثبت سفارش كرده است. 
واردات نفت هند از ایران در بازه زماني ۱۲ ماهه 
منتهي به 3۱ مارس 6/۲۲ میلیون تن بوده كه در 
مقایس��ه با واردات این كشور در مدت مشابه در 
سال پیش در حدود ۵ میلیون تن كاهش یافته 
است. هند در سال گذشته ۲/۲۷ میلیون نفت خام 
از ایران وارد كرده است. پاالیشگاه هاي هند پس از 
اینکه دور قبلي تحریم ها در سال ۲۰۱6 برچیده 
شد، به سرعت دست به كار شده و خریدشان از 

ایران را افزایش دادند. 
اگرچه هند براي یافتن منابع دیگر تامین نفت 
خود را آماده مي كند، اما توقف خرید نفت از ایران 
براي دهلي نو هزینه س��نگیني خواهد داش��ت. 
همان گونه كه پیش تر اش��اره ش��د، ایران حمل 
رایگان محموله هاي نفتي و مدت اعتبار طوالني تر 
براي پرداخت پول واردات را عرضه مي كند كه این 

موضوع براي هند جذابیت مالي دارد. 
هند سومین مصرف كننده بزرگ نفت در جهان 
است. این كشور بیش از 8۰ درصد از نیازهاي نفت 
خود را از طریق واردات تامین مي كند و ایران پس 
از عراق و عربستان سعودي سومین صادركننده 
بزرگ نفت به هند است. ایران حدود ۱۰ درصد 
از مجموع نیازهاي نفتي هند را تامین مي كند. 

یکي از اصلي ترین و مهم ترین كشورها در این 
دسته قرار دارد. تصمیمات ناگهاني و غیرقابل 
پیش بیني دولت تازه آمریکا باعث شده است 
تا عربستان هم مانند دیگر كشورها نگران آینده 
باشد. با وجود اینکه همواره آمریکا و عربستان 
رابطه اقتصادي و سیاسي خوبي با هم داشته اند 
ولي عربستان نگران دوام توافق هایي است كه 
با این دولت مي كند. عربس��تان نگران است 
دول��ت دو دوره بع��د حذف ش��ود و به دلیل 
تصمیمات جنجالي این دولت، دولت بعدي 
تمام��ي سیاس��ت هاي این دول��ت را مردود 
بداند. از طرف دیگر آمریکا در مورد ضرورت 
كاهش هزینه ه��اي نظامي در آمریکا و عدم 
ضرورت مشاركت نظامي آمریکا در بحران هاي 
خاورمیانه صحبت كرده است و انتظار مي رود 
در میان مدت دیگ��ر آمریکا جایگاه وقدرت 
قبل را در منطقه نداشته باشد. به همین دلیل 
منطقي است كه تصمیمات سیاسي و اقتصادي 
خ��ود را بر مبناي مناف��ع بلندمدت خود در 
خاورمیانه و همکاري فعلي اش با آمریکا اتخاذ 

كند تا از هیچ نظر متضرر نشود. 
اما باید ب��ه این نکته هم توجه كرد كه در 
سال هاي اخیر عربستان از نفت خود به عنوان 
ابزاري سیاسي استفاده كرده است در حالي 
كه پیش تر نفت تنها ی��ك كاالي اقتصادي 
و ض��روري براي دنیا بود. ش��اید بتوان دلیل 
این تغیی��ر روش را رویکرد دولت آمریکا به 
خاورمیانه به خصوص مس��أله ایران در كنار 
نزدیك شدن رابطه اقتصادي و سیاسي آمریکا 
و عربستان دانست. اما عربستان هم مي داند 
كه همسویي با سیاست هاي ترامپ یك قمار 
بزرگ براي كش��ورش است. زیرا ترامپ یکي 
از سیاستمداران غیرقابل پیش بیني است كه 
اغلب تصمیمات��ش را بر مبناي اعداد و ارقام 
مي گیرد نه اینکه فضاي سیاس��ي براي این 
كش��ور اهمیت داشته باشد. در این وضعیت 
همس��و ش��دن با سیاس��ت هاي ترامپ در 
خاورمیانه مي توان��د هزینه هاي زیادي براي 
عربستان داشته باش��د و این احتمال وجود 
دارد كه منافع اقتصادي این همس��ویي هم 
از بی��ن برود. در پایان باید گفت كه با وجود 
هزینه هاي زیادي كه افزایش ظرفیت تولید 
نفت براي عربستان به همراه دارد و خطراتي 
ك��ه از جانب همراهي با آمریکا و مخالفت با 
كش��ورهاي خاورمیانه و اوپك مي تواند براي 
اقتصاد عربستان ایجاد كند، به نظر نمي رسد 
مقامات این كشور آسیایي با افزایش ۲ میلیون 
بشکه اي تولید نفت موافقت كنند و این طرح را 
اجرا كنند. در واقع عربستان تالش مي كند تا 
با بیشتر كردن حجم تولیدش، خود را همراه 
با آمریکا نش��ان دهد ولي به سیاس��ت هاي 
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 زمانیکه روس��یه و اوپك به دلیل ممانعت از 
افزای��ش قیمت نفت در ب��ازار جهاني اقدام به 
افزایش حجم تولید و عرضه نفت به بازار كردند، 
تص��وري از وضعیتي كه چند ماه بعد در بازار 
ایجاد خواهد شد نداشتند. بازاري كه با كاهش 
تقاضاي نفت توسط كشورهاي آسیایي مواجه 
مي شود و این افت تقاضا در شرایطي كه میزان 
عرضه بسیار باال است مي تواند به جنگ قیمتي 
در ب��ازار نفت دامن بزند. جنگ براي تصاحب 
س��هم بیشتر از بازاري كه به دلیل تهدیدهاي 
پي در پي آمریکا در مورد حذف نفت ایران با 
چالش ه��اي غیر قابل پیش بیني و دش��واري 
روبرو اس��ت. بازاري ك��ه این بار نه تحت تاثیر 
تولید كنندگان نفت در بازار جهاني بلکه تحت 
تاثیر تصمیم مصرف كنندگان قرار خواهد گرفت 
و این مصرف كنندگان عمده آسیا هستند كه 
تعیین مي كنند از چه كش��وري نفت بخرند و 
كدام كشور و سیاست را در این فضاي پر تالطم 
امروز دنیا حمایت كنند. عربستان و روسیه خود 
را اثرگذارترین عضو در سازمان مي دانستند و 
تالش مي كردند تا نقش ناجي بازار نفت را ایفا 
كنند ولي غافل از این مس��أله بودند كه بازي 
نفت در دنیا ابعاد بسیار وسیع تري دارد و با این 
سیاست خود مي توانند مرگ بزرگ ترین كارتل 

نفتي دنیا را تسریع كنند. 
در كن��ار تقابل بین ای��ران و آمریکا در بازار 
نفت كه بعد از خروج آمریکا از توافق هسته اي 
و بازگردان��دن تحریم ها اتفاق افت��اد، ایران با 
یک��ي از بزرگ ترین تولیدكنن��دگان نفت در 

اوپك و دوس��ت و ش��ریك دیرینه سیاس��ي 
آمریکا در خاورمیانه ه��م اختالف نظر زیادي 
دارد. اختالفاتي سیاس��ي و اقتصادي كه بعد 
از همراهي این كش��ور با سیاست هاي آمریکا 
و حركت در خالف مصر اصول توافق ش��ده و 
تایید شده در سازمان كشورهاي صادر كننده 

نفت، بیشتر و بیشتر شد. 
سایت اویل پرایس نوش��ت: انتظار مي رفت 
عربس��تان ب��ر خالف منافع كش��ورهاي عضو 
این سازمان سیاس��تي اجرا نکند زیرا اعضاي 
 فعال در این س��ازمان منافع مشتركي دارند و 
هر یك مي توانند اثر معناداري روي اقتصاد بازار 
نفت داشته باشند ولي زماني كه تحریم ها علیه 
ایران وضع شد و تهدید ها در مورد حذف نفت 
ایران از بازار باال گرفت دیگر نشانه اي از تالش 
عربستان براي حفظ این منافع مشترک دیده 
نشد. این هم سویي عربستان با آمریکا در زمینه 
تحریم نفتي ایران به تقابل بین ایران و عربستان 
در بازار دامن زد و آتش این اختالفات هر روز 

شعله ورتر مي شود. 

 قیمت نفت رشد مي کند
 از ط��رف دیگر یك مس��أله بس��یار مهم و 
اثرگذار در دنیاي امروز رشد قیمت نفت است. 
گزارش ها حاكي از آن است كه اگر نفت ایران از 
بازار حذف شود، قیمت نفت در بازار جهاني از 
مرز ۱۵۰ دالر مي گذرد. برخي رسیدن قیمت 
تا مرز ۲۰۰ دالر در صورت باال گرفتن اختالف 
بی��ن ایران و آمریکا و احتمال ایجاد درگیري 

نظام��ي را پیش بیني مي كنن��د. این قیمتي 
است كه در صورت بسته شدن تنگه هرمز هم 
محقق مي شود. ولي حتي اگر این دو سناریو 
محقق نشود و ایران بتواند حجم كمي از نفت 
تولیدي خود را به بازارهاي خارجي بفروشد و 
از كانال هاي غیررسمي دالر وارد كند، باز هم 
رشد قیمت نفت بسیار محتمل است. رشدي 
كه این بار مي تواند قیمت ها را تا مرز ۱۲۰ دالر 
بکشاند و اقتصاد كشورهاي مصرف كننده نفت 

را متحمل زیان زیادي بکند. 
بیزین��س مانیتور در گزارش��ي كه در مورد 
تقاب��ل بین ایران و عربس��تان در ب��ازار نفت 
منتشر كرد به اثرات سیاسي این تقابل اشاره 
كرد و نوشت: هم اكنون مسأله مهم تر از افزایش 
قیمت نفت در بازار تقابل بین ایران و عربستان 
س��عودي در جریان همین سیاست نادرست 
آمریکا بود. آمریکا از عربستان خواست تا نفت 
مورد نیاز بازار را تامین كند و كسري نفت ایران 
در بازار را جبران كند و عربس��تان كه یکي از 
كشورهاي دوست آمریکا در خاورمیانه و یکي 
از اصلي ترین طرفداران سیاست خروج ترامپ 
از توافق هس��ته اي بود، قبول كرد تولیدش را 
افزایش دهد. حال فارغ از اینکه این سیاست 
اجراشدني است یا خیر، فارغ از اینکه عربستان 
مي تواند كسري نفت ایران در بازار جهاني را از 
نظر فني تامین كند یا نه، موضوع اصلي و مهم 
ما همین تقابل است. تقابلي كه هر روزه ابعاد 
وسیع تري پیدا مي كند و موضوعات تازه تري 

به آن اضافه مي شود.
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 توقف نبض اقتصاد با صفر شدن درآمد 
نفت ایران

آمریکا مي خواهد نفت ایران را از بازار حذف 
كن��د و درآمد ای��ران را از فروش نفت به صفر 
برساند. این سیاس��ت براي كشوري كه بیش 
از 8۰ درص��د از درآم��دش را از ف��روش نفت 
تامین مي كند، كشوري كه یکي از بزرگ ترین 
تولید كنن��دگان اوپ��ك اس��ت و صنعت نفت 
بخش مهمي در اقتصاد این كش��ور اس��ت به 
معناي آس��یب هاي ماندگار و عمیق اقتصادي 
است. بدون شك، ایران در مقابل این سیاست 
نادرس��ت اقتصادي به این س��ادگي تس��لیم 
نمي ش��ود زیرا بدون ش��ك با اجرایي ش��دن 
تحریم هاي اقتصادي فش��ار زیادي به اقتصاد 
كش��ور وارد خواهد شد و ایران چیزي براي از 
دس��ت دادن در این فضا ندارد. ایران س��ال ها 
تالش كرد تا از طریق مذاكره مسأله هسته اي 
را حل كند تا تحریم ها برداش��ته شود و فشار 
اقتصادي روي كش��ورش به حداقل برس��د و 
حال با بازگش��ت تحریم ها شاهد از بین رفتن 
نتیجه س��ال ها تالش و سیاس��تگذاري است. 
ول��ي این بار ایران برگ برن��ده را دارد زیرا این 
كشور اجرا كننده یك توافق و تعهد بین المللي 
بود و آمریکا كه س��ال ها ش��عار مذاكره و حل 
مس��المت آمیز مسائل را س��ر مي داد، خاطي 

اصلي پرونده است. 

 تقابل بین ایران و عربستان ادامه دارد
بیزینس مانیتور در ادامه نوشت: اولین نشانه 
تقابل بین ایران و عربس��تان در جنگ قیمتي 
ب��ود كه در بازار نف��ت راه افتاد. كاهش قیمت 
نفت صادراتي این دو كشور براي تصاحب سهم 
بیشتري از بازار مصرف سیاستي بود كه اجرا شد 
و طبق گزارش هاي رسمي ایران آماده است تا 
براي حفظ مشتري هاي خود این كاهش قیمت 
را ادامه دهد. حال آنکه عربستان با این سیاست 

ضرر مي كند و تمایلي به ادامه بازي ندارد. 
مهم این است كه به نظر مي رسد اختالف بین 
ایران و عربستان عمیق تر شود چون هیچ یك 
از دو كش��ور تمایلي به عقب نش��یني ندارند. 
عربس��تان مي تواند تولید نفت خود را افزایش 
دهد زیرا این كشور باالترین ظرفیت مازاد تولید 
نفت در كل سازمان اوپك را دارد و قدرت این را 
دارد كه ظرفیت مازاد بالقوه را به تولید بالفعل 
تبدیل كند ولي ایران به دلیل نزدیك شدن به 
تاریخ 4 نوامبر سال ۲۰۱8 میالدي و بازگشت 
تحریم هاي نفتي، توان افزایش تولید را از دست 
داده است. ایران شاهد این مسأله است كه تقاضا 
براي تولیدات��ش در بازار جهاني كاهش یافته 
است و عامل اصلي این مسأله تحریمي است كه 
آمریکا وضع كرده است. حال آنکه این تحریم 
تنها و تنها به دلیل كارشکني رئیس جمهوري 

آمریکا در توافق هسته اي ایجاد شده است. 

اما ایران رس��ما اعالن كرده اس��ت كه اجازه 
ح��ذف نفتش از بازار را نمي دهد و به صادرات 
نفت ادامه مي دهد و چین هم رسما اعالم كرده 
است كه خرید نفت ایران را ادامه مي دهد و با 
سیاس��ت هاي آمریکا همراهي نمي كند. چین 
ه��م یک��ي دیگر از كش��ورهایي اس��ت كه در 
نتیجه سیاس��ت هاي نادرست ترامپ متحمل 
زیان اقتصادي شد و تالش مي كند تا از طریق 
مخالفت هاي پي درپي با سیاس��ت هاي آمریکا 
نش��ان دهد كه قدرت زی��ادي در اقتصاد دنیا 
دارد و نیازي به حمایت اقتصادي آمریکا ندارد. 
چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا است و به دلیل 
جمعیت باالیي ك��ه دارد یکي از اصلي ترین و 
بزرگ تری��ن بازارهاي مص��رف را در دنیا دارد. 
ترامپ به دلیل وضع تعرفه هاي وارداتي فلزات 
از جمله آلومینیوم و فوالد چین، رابطه صلح آمیز 

بین دو كشور آمریکا و چین را از بین برد. 

 اگر تنگه هرمز بسته شود... 
از ط��رف دیگر ایران تهدید كرده اس��ت اگر 
آمریکا راه هاي صادرات نفت ایران را مس��دود 
كند، ایران هم مس��یر انتقال نفت را مس��دود 
مي كند. تهدید به بستن تنگه هرمز و تنگه هاي 
دیگر یکي از مس��ائلي بود كه در ماه هاي اخیر 
در رسانه ها بازخورد باالیي داشت كه خطرات 
زی��ادي را ب��راي منطق��ه مي تواند ب��ه همراه 
داشته باشد. اما خبر بد دیگري كه براي بازار 
نف��ت وج��ود دارد، افت نرخ رش��د اقتصادي 
در كش��ورهاي آس��یایي و در نهایت كاهش 
تقاضا براي نفت اس��ت ك��ه مي تواند به مرور 
زمان مش��کالت اقتصادي بیش��تري را براي 
كشورهاي تولید كننده نفت به همراه بیاورد. 
البت��ه افت نرخ رش��د اقتصادي در آس��یا در 
شرایطي اتفاق افتاده است كه آمارها از توسعه 
بسیار سریع اقتصاد در كشور چین و هند در 
ی��ك دهه اخیر خب��ر داده اند و تحلیلگران بر 
این باورند این س��رعت باالي توس��عه و رشد 
اقتصادي مي تواند ش��رایط اقتصادي كشورها 
را بي ثبات كند. آنها مي گویند در كش��ورهاي 
چین و هند زیرساخت هاي مالي و اقتصادي 
و سیاستگذاري مناس��بي براي مقابله با این 
وضعی��ت تازه وج��ود ندارد ب��ه همین دلیل 
باید از شرایط موجود احساس ترس و تردید 
كرد. موضع گی��ري این دو قط��ب اقتصادي 
و نفتي در آس��یا در ای��ن تقابل نقش زیادي 
دارد. در ش��رایطي كه هند اعالم كرده است 
از تحریم هاي آمریکا تبعیت مي كند و خرید 
نفت از ایران را محدود مي كند، چین رسما از 
عدم تبعیت از این سیاست نادرست اقتصادي 
آمریکا صحبت كرده است و در نظر دارد نه تنها 
خرید نفت از ایران را ادامه دهد بلکه این نفت 
را با واحد یوان مبادله كند كه محدودیتي براي 

انتقال آن نداشته باشد. 

 چی�ن و هن�د بازیگ�ران اصلي تقابل 
نفتي امروز

به نظر مي رس��د چین و هن��د میدان اصلي 
تقابل بین دو كش��ور ایران و عربستان هستند 
زیرا این كشور از بزرگ ترین مصرف كنندگان 
دنیا، سریع ترین اقتصادهاي جهان و از جمله 
كشورهایي هس��تند كه با باالترین سرعت در 
مسیر صنعتي شدن حركت مي كنند. به احتمال 
زیاد هند خریدار نفت عربس��تان خواهد بود و 
چین از ایران نفت م��ورد نیازش را خریداري 
مي كند ولي اگر در جریان این جنگ قیمتي، 
قیمت نفت ایران كاهش زیادي پیدا كند شاید 
بتواند هند را نیز جذب كند. موسسه مطالعاتي 
مك كین��زي بر این باور اس��ت كه عربس��تان 
نمي توان��د در این جنگ قیمت��ي با ایران زیاد 
پیشروي داشته باش��د زیرا براي اجراي طرح 
اصالحات اقتصادي ۲۰3۰ تعهدات مالي زیادي 
دارد و كاهش قیمت نفت این كشور به معناي 
كاهش اصلي ترین منبع درآمدي اش است. از 
طرف دیگر عربستان با محدودیتي روبرو نیست 
و مي تواند نفت و فرآورده هاي نفتي خود را به 
كش��ورهاي دیگر عرضه كند و آنها را با قیمت 
مصوب جهاني عرضه كند. به همین دلیل انتظار 
مي رود براي پیشروي در این راه اصراري نداشته 
باشد و میدان را به رقیب یعني ایران واگذار كند. 

 پایان اوپك نزدیك است
ام��ا این جنگ قیمتي فارغ از اینکه برنده و 
بازنده اش چه كشوري باشد، یك تاثیر بسیار 
مخ��رب براي بازار به همراه دارد آن هم پایان 
دادن به اقتدار و تاثیر گذاري سازمان اوپك در 
بازار جهاني است. ایران در ماه هاي اخیر بارها 
مخالفت خود با س��همیه بندي تولید اوپك را 
اعالم كرده بود. این طرحي است كه توسط وزیر 
نفت عربس��تان پیشنهاد شد و بعد از تصویب 
در این سازمان اجرایي شد ولي در اغلب مواقع 
توسط عربستان نقض شده است. عربستان به 
عن��وان یکي از اعضاي این س��ازمان به جاي 
حمایت از ایران، تولیدش را افزایش داده است 
تا نیاز ب��ازار بعد از حذف نفت ایران را تامین 
كند در صورتي كه اصول اولیه و اصلي سازمان 
با این سیاس��ت مخالف است. مك كینزي در 
این مورد نوش��ت: در صورتي اوپك به عنوان 
یك كارتل نفتي زنده مي ماند كه عربس��تان 
به مناف��ع اعضا توجه مي ك��رد و براي حفظ 
اقتدار س��ازمان از اعضاي آن حمایت مي كند. 
در شرایطي كه عربستان منافع شخصي خود 
را به منافع كارتل ترجیح دهد دیگر وجود این 
كارتل نفتي در دنیا بي معنا است و كارآیي قبل 
را نخواهد داشت. بنابراین تحوالت این روزهاي 
بازار نفت و دنیاي سیاست را مي توان به عنوان 
عوامل اثرگذار در مرگ س��ازمان كش��ورهاي 

صادر كننده نفت دانست. 
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رئیس جمهور عجیب ایاالت متحده آمریکا 
از نظر رفتار اقتصادي با اراده گرایان ارتدكس 
به ویژه كمونیست ها تفاوت ماهیتي چنداني 
ش��اید ندارد. او به این نتیجه رسیده است 
مي توان��د بازار هاي كاال ب��ه ویژه بازار نفت 
جه��ان را با اراده سیاس��ي كنترل كند اما 
تجربه نشان داده است این اتفاق اگر بیفتد 
از مس��یر بازار رخ مي دهد و زور او به بازار 

نمی رسد.
ب��ا این هم��ه برخي از نهاده��اي معتبر 
بین المللي باوردارند قیمت هربش��که نفت 
در ماه هاي پس از تحریم نفتي ایران از ۱۵ 
آبان به بعد به ۱۵۰ دالر مي رس��د. اگر این 
اتفاق بیفتد كه احتمال آن اندک نیس��ت 
رهبران روسیه و عربستان مي تواند بیشتر از 
زماني كه بخواهند با فشارآوردن بر ظرفیت 
تولی��دي خ��ود نفت عرضه ك��رده و آن را 
هربش��که ۷۵ دالر بفروشند درآمد كسب 
كنند. در ای��ن صورت براي آنها مقرون به 
صرفه است با تثبیت تولید در زمان خروج 
نفت ایران از بازار با فروش نفت كمتر درآمد 

بیشتري داشته باشند. 

 هر بشکه 15۰ دالري
ب��ا توجه به تنش هاي تج��اري و افزایش 
تولی��د نفت خام كه از میزان تقاضاي فعلي 
بیشتر است بازار جهاني نفت آینده روشني 
ندارد، ام��ا برخي از مهم ترین صندوق هاي 
س��رمایه گذاري در عرص��ه انرژي معتقدند 
به��اي نفت دوباره ب��ه ركوردهاي تاریخي 
خواهد رسید. خبرگزاري رویترز در گزارشي 
از شرایط بازار نوشته كه جنگ تجاري بین 
آمریکا و چین رش��د اقتص��اد جهاني را به 
خطر انداخته اس��ت. در بازارهاي فیزیکي 
نشانه هاي كاهش تولید را مي توان مشاهده 
كرد و محموله هاي نفت بدون مشتري، در 

نفتکش ه��ا انبار ش��ده و قیمت آن كاهش 
یافته است. عالوه بر این نرخ بهره متوسط در 
سراسر جهان و ارزش دالر در حال افزایش 
است. تحت تاثیر این عوامل قیمت واردات 
نفت خ��ام براي خریداران این محصول در 
كشورهاي رو به رشد در حال افزایش است. 
هم اوپك و هم آژانس بین المللي انرژي در 
تازه ترین پیش بیني ماهانه خود هشدار دادند 
كه اختالفات تجاري رش��د تقاضا در سطح 
جهان را به خطر مي اندازد. اما با وجود این 
برخي از صندوق هاي س��رمایه گذاري مهم 
جهان مثل »اندوراند كاپیتال« و »وستبك 
كاپیتال« پیش بیني مي كنند كه بهاي هر 
بش��که نفت از قیمت فعل��ي كه حدود ۷۵ 
دالر اس��ت ب��ه ۱۵۰ دالر افزایش خواهد 
یافت. پیش بیني مي ش��ود كه عامل اصلي 
ای��ن افزای��ش قیمت، تحریم ه��اي آمریکا 
علی��ه بخش انرژي ایران باش��د كه از آبان 
به اجرا گذاش��ته مي شوند. یکي از مدیران 
وس��تبك كاپیتال كه دفتر مركزي آن در 
لندن اس��ت گفت: »به اعتقاد ما اواسط ماه 
آبان روزانه حدود ۱/3 تا ۱/4 میلیون بشکه 
نفت كمتري به بازار عرضه خواهد شد. این 
رقم بزرگي اس��ت. این بر اساس دیدگاهي 
اس��ت كه آمریکا ممکن است بطور موقت 
در این تحریم ها استثناهایي قائل شود. در 
نهایت كاهش ص��ادرات نفت ایران ممکن 
اس��ت به دو میلیون بشکه در روز برسد«. 
 ب��ه دنبال خ��روج آمریکا از برج��ام در روز
۱8 اردیبهش��ت ای��ن كش��ور اع��الم كرد 
تحریم هاي هس��ته اي علیه ایران را از س��ر 
خواهد گرفت. ع��الوه بر این دونالد ترامپ 
اوپك را مس��ئول 4۵ درصد افزایش بهاي 
نفت طي یك سال اخیر مي داند. خبرگزاري 
رویت��رز مي افزاید: پیره اندوران��د، مدیر و 
صاحب صن��دوق س��رمایه گذاري اندوراند 

كاپیتال، كه در سال ۲۰۰8 افزایش شدید 
و سقوط بهاي نفت را پیش بیني كرده بود 
در واكنش به سخنان آقاي ترامپ در شبکه 
توئیتر نوشت: ظرفیت تولید اضافي اوپك در 
پایین ترین حد خود اس��ت. او افزود: »این 
یك مشکل بزرگ خواهد بود« و پیش بیني 
كرد بهاي نفت طي دو س��ال به ۱۵۰ دالر 
خواهد رسید. گذشته از خطر كاهش شدید 
صادرات نف��ت ایران، تولی��د نفت خام در 
ونزوئال به خاطر بحران اقتصادي آن كشور 
تا پایان سال جاري میالدي ممکن است به 
زیر یك میلیون بش��که در روز كاهش یابد 
در حالي كه اواس��ط سال ۲۰۱۷ حدود دو 
میلیون بشکه بود. صندوق سرمایه گذاري 
اندوراند كاپیتال حاضر نش��د در این مورد 
اظهارنظر كند. در پیش گرفتن یك سیاست 
مغای��ر با فضاي كنوني بازار ممکن اس��ت 
پرهزینه باش��د. حتي اندوراند كه در سال 
۲۰۱۷ پیش بین��ي كرده بود كه بهاي نفت 
به شدت افزایش خواهد یافت ولي در واقعیت 
ح��دود ۵۰ دالر باق��ي ماند. طبق اس��ناد 
س��رمایه گذاري كه در اختی��ار خبرگزاري 
رویترز قرار گرفته است، درآمد بخش انرژي 
وس��تبك كاپیتال در سال میالدي گذشته 
ح��دود چهار درصد و طب��ق آمارهایي كه 
بانك اچ اس بي س��ي منتش��ر كرده، درآمد 
صندوق سرمایه گذاري اندوراند كاپیتال نیز 
در ش��ش ماهه اول سال ۲۰۱8 حدود ۱۲ 

درصد افزایش یافته است. 
یکي از مدیران وستبك كاپیتال مي گوید: 
»اگر پیش بیني م��ا در مورد افزایش بهاي 
نفت از ۷۵ به ۱۵۰ دالر طي ۱۲ تا ۱8 ماه 
آینده درست باشد درآمد ما از محل خرید 
نف��ت در حال حاضر و فروش آن در آینده 
خیلي عالي خواهد بود. البته اگر پیش بیني 

ما درست باشد«.

ترامپ حریف بازار نمی شود
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زنده سازی تحریم و ایستایی در قراردادهای نفتی

كميته وزارتي نظارتي اوپك

چین، روس��یه و هند مي گوین��د با وجود 
تحریم ه��اي آمری��کا ب��ه خرید نف��ت خام 
از ای��ران ادام��ه خواهند داد. ب��ا این وجود 
مشکالت بانکي مانع سرمایه گذاري هایشان 
در میدان ه��اي نفت��ي جمهوري اس��المي 
مي شود. سرمایه گذاران آسیایي در پروژه هاي 
ایران در ماه هاي اخیر دریافته اند نمي توانند 
براي انتقال پول به پروژه هایشان در ایران از 
شركاي بانکي معمول در امارات متحده عربي 
اس��تفاده كنند. به گفته شركت هاي درگیر، 
این وضعیت قراردادهاي چند میلیارد دالري 
را به تاخیر انداخته است. شركت هاي نفتي 
ط��رف تجارت با ایران تا تاریخ ۱3 آبان خود 
را براي بازگشت تحریم هاي آمریکا علیه خرید 
نفت و گاز ایران و سرمایه گذاري در آن آماده 
مي كنند. ترامپ در توییتي نوشت: »هر كس 
كه با ایران طرف تجارت است با ایاالت متحده 
تجارت نخواهد داشت.« شركت هاي نفتي اگر 
تا ۱3 آبان به خریدها و سرمایه گذاري هایشان 
در ای��ران پایان ندهند، ه��دف مجازات هاي 
اقتصادي آمریکا قرار مي گیرند. چین، روسیه 
و هند در پي لغو تحریم هاي آمریکا در ژانویه 
۲۰۱6 واردات نفت از ایران را بیشتر كردند. 
همزم��ان با هش��دار رئیس جمهوري آمریکا 
به ش��ركت هاي خارجي، نمایندگان شركت 
دولتي »نفت و پتروش��یمي چین« موس��وم 
به »س��ینوپك« براي امضاي یك قرارداد 3 
میلیارد دالري سرمایه گذاري در میدان نفتي 
»ی��ادآوران« به تهران رفته بودند. این پروژه 
مي تواند باعث تولید روزانه ۱۰۰ هزار بشکه 

نفت شود. »سینوپك« امیدوار بود این قرارداد 
را در ماه ژوئیه تکمیل كند. اما این ش��ركت 
اكنون براي یافتن كانال هاي بانکي مناسب 
براي انجام این س��رمایه گذاري مشکل دارد. 
شركت هاي چیني عموما از بانك هاي دوبي 
براي انتقال پول به ایران استفاده مي كنند، اما 
مقامات مسئول بانکي در امارات در ماه هاي 
اخیر درگیر توقف انتقال پول به مقصد تهران 
بوده ان��د. ماه گذش��ته، وزارت دارایي آمریکا 
اعالم كرد كه در متالش��ي كردن یك شبکه 
انتقال وجوه غیرقانون��ي از طریق امارات به 
ایران نقش داش��ته است. »شركت ملي نفت 
چین« هم كه قصد انجام سرمایه گذاري یك 
میلی��ارد دالري در یك پ��روژه گاز طبیعي 
ایران را دارد، با مشکل مشابهي براي انتقال 
پول روبرو است. توتال فرانسه پیش تر چنین 
س��رمایه گذاري را تعهد كرده ب��ود، اما بعد 
گفت ب��ه دلیل تحریم هاي آمری��کا ایران را 
ترک مي كند. شركت نفت دولتي روسیه قرار 
بود یك قرارداد ۷۰۰ میلیون دالري را براي 
توسعه دو میدان نفتي كوچك در ایران در ماه 
ژوئن تکمیل كند، اما همچنان انجام آن را به 
تاخیر مي اندازد. مذاكرات با شركت ملي نفت 
هند براي ورود به سرمایه گذاري 9۰۰ میلیون 
دالري در ی��ك میدان نفتي و یك پروژه گاز 
طبیعي 6 میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالري هنوز 
به جایي نرسیده است. ابهام در انعقاد قرارداد 
شركت ملي انرژي اندونزي در یك پروژه نفتي 
6 میلیارد دالري نمونه اي دیگر از مشکالت 

سرمایه گذاري در ایران است. 

سازمان اوپك براي تعیین سهمیه و نظارت 
ب��ر میزان تولید نفت هر یك از اعضاي خود، 
كمیته اي ب��ه نام »كمیت��ه وزارتي نظارتي« 
راه ان��دازي كرده اس��ت. یک��ي از وظایف این 
كمیته، هماهنگ كردن سیاس��ت هاي تولید 

نفت اوپك با كشورهاي غیرعضو است. 
جمهوري اس��المي ایران اعالم كرده است 
ریاست اوپك در موقعیتي نیست كه سهمیه 
تولید نفت كشورهاي دیگر را از نو تعیین كند. 
قاسم غریب آبادي، نماینده جمهوري اسالمي 
ایران در وین خطاب به دبیركل اوپك نسبت 
به سیاسي شدن تصمیمات آن سازمان هشدار 
داده است. جمهوري اسالمي معتقد است كه 
كمیته وزارتي نظارتي وظیفه تقسیم سهمیه 
تولید كش��ورهاي عض��و بین س��ایر اعضا را 

پیش بیني نکرده است. 
عربس��تان سعودي، در ماه مه سال جاري و 
در تماس با مقامات دولت ترامپ متعهد شده 

بود كه ه��رگاه در اثر تحریم هاي نفتي ایران 
تنگناهایي در زمینه تامین نفت ایجاد ش��ود، 
این كشور تولید خود را افزایش خواهد داد. 

ایران پس از عربس��تان س��عودي و عراق، 
س��ومین كش��ور بزرگ تولیدكننده نفت در 
سازمان اوپك است. گزارش »هندلزبالت« در 
عین حال به سخنان اسحاق جهانگیري، معاون 
حس��ن روحاني اشاره كرده است. جهانگیري 
اخیرا اعالم كرده بود كه ایران با وجود تحریم ها 

به تولید نفت خام خود ادامه مي دهد. 
به باور جهانگیري، اتحادیه اروپا و كشورهاي 
ذي نفع در حفظ برجام باید زیان هاي ناشي از 
تحریم هاي نفتي ایران را جبران كنند. این در 
حالي اس��ت كه محمدجواد ظریف، وزیر امور 
خارجه جمهوري اس��المي ایران اقداماتي كه 
تاكنون از سوي اروپا صورت گرفته را ناكافي 
دانسته و خواستار پشتیباني بیشتر كشورهاي 

عضو اتحادیه اروپا از ایران شده است. 

 اصرار ایران
 به ادامه عرضه نفت

با وجود تحریم هاي نفتي
تحریم ه��اي نفتي ایران از س��وي آمریکا به 
مناقشه بین ایران و عربستان در سازمان اوپك 
بر سر رعایت سهمیه تولید نفت كشورهاي عضو 
دامن زده است. نماینده ایران در اوپك نسبت 
به پیامدهاي سیاس��ي ك��ردن تصمیمات این 

سازمان هشدار داده است. 
تحریم هاي اقتصادي آمریکا علیه جمهوري 
اسالمي ایران روز 4 نوامبر )۱3 آبان( با شامل 
ش��دن تحریم هاي نفتي این كش��ور، تشدید 
خواهند ش��د. همین موض��وع از هم اكنون به 
اختالف��ات موجود بین اعضاي اوپك ش��دت 
بخشیده است. بخش آنالین روزنامه اقتصادي 
»هندلزبالت« با انتشار گزارشي به اوج گرفتن 
اختالفات در سازمان اوپك و به ویژه رویارویي 

عربستان و ایران اشاره كرده است. 
گزارشگر این روزنامه بر تصمیم ایران مبني 
بر تولید نفت مطابق س��همیه آن كشور اشاره 
كرده است. جمهوري اسالمي ایران اعالم كرده 
با وجود تحریم هاي نفتي، این كشور به تولید 
نف��ت حتي پس از اجراي دور دوم تحریم هاي 

این كشور از سوي آمریکا ادامه خواهد داد.

اختالف بر سر چیست؟
عربستان سعودي و برخي از كشورهاي حوزه 
خلیج فارس كه در اوپك عضویت دارند بر این 
باورند كه هرگاه یکي از كش��ورهاي عضو قادر 
به تولید نفت مطابق سهمیه خود نباشد، سایر 
اعضا مي توانند با افزایش تولید خود، این كاهش 

را جبران كنند. 
اس��تدالل عربس��تان و متحدانش در اوپك 
بر این محور اس��توار است كه هرگاه اوپك در 
مجموع نتواند میزان تعیین ش��ده براي نفت 
خود را روانه بازار كند، به مرور زمان س��همیه 
خ��ود را در تامین نیازهاي جهاني نفت خام از 

دست خواهد داد. 
به سخن دیگر، آنها بر این باورند كه در سایه 
رقابت فشرده در بازارهاي انرژي جهان، كاهش 
تولید اوپك برابر با كاهش نقش این س��ازمان 
در تامین نیازهاي جهاني است. باید یادآور شد 
كه اوپك 4۰ سال پیش، حدود ۷۰ درصد نیاز 
جهاني به نفت را تامین مي كرده است. نقشي 
كه روزبه روز كاهش یافته و در سال ۲۰۱۵ به 

4۰ درصد رسیده است. 
جمه��وري اس��المي ایران مخال��ف چنین 
موضوعي است و معتقد است اوپك نمي تواند 
س��همیه تولید نفت یك كش��ور را میان سایر 

اعضا تقسیم كند. 



پیش از آغاز تحریم ه��اي نفتي آمریکا 
علیه ایران، عراق و عربس��تان س��عودي، 
دو رقی��ب اصلي ایران در اوپك با افزایش 
كیفیت نفت خام خود سهم شان را در بازار 

اروپا بیشتر كرده اند. 
به گ��زارش رویترز، در پي خروج آمریکا 
از برج��ام، ای��ران از ابتداي م��اه نوامبر با 
محدودیت در بخش انرژي مواجه است. 

نفت خام ایران را بیشتر، پاالیشگاه هاي 
چین، هندوس��تان، ژاپ��ن و كره جنوبي 
خری��داري مي كنن��د اگرچه این كش��ور 
مش��تریاني نیز در تركیه و اتحادیه اروپا 
دارد. خریداران��ي كه به دنبال جایگزیني 
براي نفت ایران هستند به سادگي محصول 

دیگري را نمي توانند انتخاب كنند. 
آژان��س بین الملل��ي ان��رژي مي گوید: 
»زماني ك��ه تحریم هاي نفتي علیه ایران 
به اج��را گذاش��ته ش��وند، در تركی��ب با 
مش��کالت تولید نفت در دیگر كشورها، 
حفظ عرضه جهاني به شدت چالش برانگیز 
خواهد ش��د و ممکن اس��ت به قیمت از 
دست رفتن ظرفیت اضافه تولید اضطراري 
مورد نیاز منجر شود. بنابراین، در آن زمان 
چش��م انداز بازار مي تواند بس��یار كمتر از 

امروز آرام باشد.«
كاظ��م غریب آبادي، س��فیر و نماینده 
دائ��م ایران نزد س��ازمان هاي بین المللي 
مس��تقر در وین، با اش��اره به پیش��نهاد 
عربستان س��عودي مبني بر آمادگي اش 
براي پوشش كسري صادرات نفت ایران، 
به تولیدكنن��دگان اوپك گفت: »به هیچ 
كش��وري و تح��ت هیچ ش��رایطي اجازه 
داده نخواهد شد تا سهم دیگر اعضا را در 
تولید و صادرات نفت بگیرد و در كنفرانس 

وزارتي اخیر اوپك هم هیچ مجوزي براي 
چنین كاري داده نشده است.«

اما نگاهي به جریان هاي تجاري نش��ان 
مي دهد كه دس��ت كم در اروپا، عربستان 
س��عودي و عراق در حال حاضر موفق به 
انجام این كار شده اند. از آغاز سال جاري 
میالدي صادرات ایران به اروپا 3۵ درصد 
كاهش یافته و به 4۱۵ هزار بشکه در روز 
رسیده است. در حالي كه میزان صادرات 
عربستان سعودي دو برابر شده و صادرات 
عراق نیز 3۰ درصد افزایش یافته است. 

وقتي از یکي از پاالیش��گاه ها پرس��یده 
مي شود كه كدام نفت باكیفیت مي تواند 
جایگزین شود، پاسخ مي دهند: »عربستان 
سعودي، بصره )عراق( و اورال )روسیه(.«
عراق و عربس��تان س��عودي تولید نفت 
خود را از آغاز سال جاري میالدي به ۲4۵ 
هزار بش��که در روز افزایش داده  و قیمت 
رسمي فروش نفت خام سبك خود را براي 

مشتریان آسیایي كاهش داده اند. 
ای��ران پنجمین صادركننده نفت جهان 
با عرضه حدود ۱/۵ میلیون بشکه در روز 
است كه ممکن است مشتریانش مجبور 
شوند كه به جایگزین هاي احتمالي نفت 

ایران به راحتي پول پرداخت كنند. 
چی��ن ب��ا روزان��ه 6۵۰ ه��زار بش��که 
بزرگ ترین واردكننده نفت ایران اس��ت و 
شاید با نادیده گرفتن تحریم هاي آمریکا، 
به واردات نفت خام از ایران ادامه دهد. بر 
اس��اس قیمت كنوني نفت در بازار، چین 
س��االنه ۱۵ میلی��ارد دالر نف��ت از ایران 
وارد مي كند. هندوستان در نیمه نخست 
س��ال جاري روزانه به طور متوسط ۵۵۰ 
هزار بشکه نفت از ایران وارد كرده است. 

دهلي نو به پاالیش��گاه هاي دولتي  گفته 
كه در ص��ورت دریافت نکردن معافیت از 
تحریم هاي آمریکا علیه ایران، باید آماده 

یافتن عرضه كنندگان جایگزین باشند. 
واردات نفت كره جنوبي از ایران نیز در 
ژوئن امسال به 4۰ درصد سطح آن نسبت 

به ژوئن سال گذشته رسید. 
 )MUFG بزرگ ترین بانك ژاپن )بانك
هم اعالم كرده اس��ت كه براي پیروي از 
تحریم هاي ایاالت متحده، تمام مبادالت 
مالي مربوط به ایران را متوقف خواهد كرد. 
اروپا یکي از بزرگ ترین واردكننده هاي 
نفت ایران در نیمه نخس��ت امس��ال بود 
و ایتالی��ا و تركی��ه در ص��در فهرس��ت 
و  تج��ارت  بان��ك  ام��ا  واردكنن��دگان. 
س��رمایه گذاري س��وییس )BCP( اعالم 
كرده اس��ت كه به پی��روي از تحریم هاي 
آمریکا، تامین مالي محموله هاي وارداتي 
ای��ران را متوق��ف مي كند و بس��یاري از 
پاالیشگاه هاي نفت اروپا به همین خاطر 
خرید نفت از ایران را متوقف كرده اند. به 
ویژه پاالیشگاه هاي نفتي یونان و اسپانیا 
ك��ه خری��د نفت خام از ای��ران را كاهش 
داده ان��د. ام��ا تركیه، یک��ي از خریداران 
اصلي گفته است كه واردات نفت از ایران 

را كاهش نخواهد داد. 
آمریکا ۱8 اردیبهشت / ۲۱ آوریل سال 
جاري از توافق هس��ته اي )برجام( خارج 
ش��د و س��پس دور اول تحریم هاي خود 
علیه جمهوري اس��المي را از ۱۵ مرداد / 

6 اوت آغاز كرد. 
دور دوم تحریم هاي آمریکا كه بیش��تر 
 تحریم ه��اي نفتي را ش��امل مي ش��ود از

۵ نوامبر / ۱4 آبان به  اجرا در خواهد آمد. 

عربستان و عراق بازار نفت ایران در اروپا را به دست گرفتند
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شاه كليد فساد

قبل از روي كار آمدن دولت یازدهم، اكبر تركان 
در مصاحبه اي گفته بود كه فساد مانند موریانه به 
جان كش��ور افتاده است. چندي نگذشت كه این 
گفته در لواي تعابی��ر و واژه هاي دیگري، از زبان 
بسیاري از مقامات دیگر جاري شد و اكنون معضل 
فساد در وخیم ترین شرایط خود قرار گرفته است. 
توسعه شبکه هاي اجتماعي و افزایش سرعت انتقال 
داده ها، به تدریج دس��ت فعاالن مقابله با فساد را 
باز گذاشت و آنها توانستند در رسانه هاي آزادتري 

نسبت به گذشته، به افشاي زد و بندهاي سیاسي 
همت گمارن��د. اما این پایان ماج��را نبود. درک 
فساد و درمان آن، پیش از هر اقدام دیگري، نیاز 
به شناسایي عوامل آن دارد. فساد معلول شرایط 
و دالیلي است كه بیشتر از نارسایي هاي سیستمي 
و حکمراني به وجود مي آید. نبود ش��فافیت تنها 
بخش��ي از دالیل به وجود آمدن فس��اد است اما 
دلیل اصلي ت��ر، موقعیت هایي اس��ت كه به فرد 
اجازه مي دهد به راحتي میان منافع خود و منافع 
عمومي، یکي را برگزیند. حسابرس��ي هاي كند و 
ضعیف، نظارت هاي پرتکرار بیهوده، كندي انجام 
امور اداري و مواردي از این قبیل موجب ش��ده تا 
تعارض منافع بیش از گذش��ته به چش��م آید. به 
عبارت دیگر تعارض منافع در ساختار حکمراني 
ایران، ابزاري اس��ت ك��ه مي تواند تا حدود زیادي 

موجب بسته شدن گلوگاه هاي فساد در كشور باشد. 
هرچند هنوز ادبیات تعارض منافع در كش��ور جا 
نیافتاده است اما عزم جدي كه براي مقابله با فساد 
اتخاذ شده، تا حدود زیادي مفهوم تعارض منافع 
را در بخش هاي متعدد كشور بسط داده و آگاهي 
عمومي و سیس��تمي را در راستاي اصالح قوانین 
كنوني، تقویت كرده است. نکته اساسي آنجاست 
ك��ه حل تعارض منافع در الیه هاي اصلي، نیاز به 
اصالحات ریش��ه دارتري دارد كه در همین اواخر 
مطالبات عمومي براي اجراي آنها به وجود آمده 
است. از سیاست هاي مقابله با بدحجابي تا كنترل 
قاچ��اق كاال، همگي ماالمال از تعارضات منافعي 
است كه نیاز به نگاه تیزبین كارشناسي و مجریان 
قدرتمند و ج��دي دارد. در این پرونده گذاري بر 
تعارض منافع در ساختار حکمراني ایران مي شود. 
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نانوایی را تصور كنید كه دوستش بدون 
نوبت از او نان می خواهد، یعنی بین حقوق 
دیگران و رابطه دوس��تی اش باید یکی را 
انتخاب كند. پزش��کی كه بیمارش توان 
مالی ندارد ه��م بین وظیفه حرفه ایش و 
نفع مالی باید یکی را انتخاب كند. تعریف 
 و تمجید غیرواقعی فروشنده از محصول 
بی كیفیتش هم یك انتخاب بین نفع مالی 
و راستگویی است. به قرار گرفتن در چنین 

شرایطی تعارض منافع گفته می شود. 
وقت��ی بین مناف��ع ش��خصی و منافع 
عمومی تعارض پیش بیاید گفته می شود 
تع��ارض منافع وجود دارد. تعارض منافع 
باعث می شود كه یك نفر منافع شخصی، 
خانوادگی، س��ازمانی یا حزب��ی اش را به 

منافع ملی یا عمومی ترجیح دهد.
اهمی��ت تع��ارض منافع وقتی بیش��تر 
می شود كه در سازمان ها و ادارات دولتی 
اتفاق بیفت��د. مثال وزیری كه تصمیم اش 

روی ش��ركت خصوصی اش مؤثر اس��ت، 
مدی��ران دولتی ك��ه به یکب��اره تصمیم 
می گیرند كه حقوق شان را افزایش دهند، 
نماین��ده مجلس��ی كه می داند س��اختن 
فرودگاه در ش��هرش به صرفه نیست اما 
رأی اش را در انتخابات بعدی باال می برد. 
مثال های تعارض منافع خیلی زیاد است به 
طوری كه می توان گفت منشأ تمام فسادها 
تعارض منافع است. به منظور پیشگیری 
از مفاس��د باید جایگاه های تعارض منافع 
را به حداقل رساند، زیرا نمی توان از آحاد 
جامعه كه در موقعیت تعارض منافع قرار 
می گیرند انتظار داش��ت كه اقدام درست 

را انجام دهند.
نمونه های گوناگونی از فساد را می توان 
برش��مرد ولکن اغلب ای��ن موارد به علت 
نقطه مش��تركی به نام تعارض منافع رخ 
می دهند. برای درک این موضوع كه چرا 
مبحث تعارض منافع نقطه مشترک همه 
مفاسد است باید به تعریف فساد و تعارض 

منافع توجه شود. 
 ،OECD طبق تعریف ارائه شده توسط
تعارض منافع زمانی رخ می دهد كه فرد یا 
شركتی )خصوصی یا دولتی( در موقعیتی 
اس��ت ك��ه می تواند از ش��غل حرفه ای یا 
منصب حاكمیت��ی در جهت منافع خود 
یا شركت سوءاس��تفاده نماید. به عبارت 

دیگر وقتی كه كسی بتواند از جایگاه خود 
برای منافع شخصی استفاده نماید، تعارض 

منافع به وجود می آید.  
بانك جهانی تعریف فش��رده ای از فساد 
ارائه كرده اس��ت. »سوءاستفاده از جایگاه 
عموم��ی برای ب��ه دس��ت آوردن منافع 
شخصی«. اگرچه تعریف بانك جهانی بر 
موضوع فس��اد در حاكمیت تمركز كرده 
است، اما این تعریف تا حد زیادی قابلیت 
توس��عه برای س��ایر مفاس��د را دارد و به 
ج��ای واژه جایگاه عمومی می توان از هر 
نوع منصبی )چه عمومی و چه خصوصی( 

استفاده كرد. 
مقایس��ه بین ای��ن دو تعریف روش��ن 
می كند كه چرا مفه��وم تعارض منافع و 
فس��اد به.ش��دت به هم پیوسته هستند. 
تع��ارض مناف��ع زمان��ی وج��ود دارد كه 
كاركن��ان می توانن��د از موقعی��ت خ��ود 
سوءاس��تفاده كنند و فس��اد زمانی اتفاق 
می افت��د ك��ه كاركن��ان از موقعیت خود 
سوءاس��تفاده كرده باشند. بنابراین وجود 
تع��ارض منافع همیش��ه به فس��اد منجر 
نمی شود، ولکن وقوع هر فسادی در بستر 
یك موقعیت تعارض منافع رخ می دهد. 

بنابرای��ن با توجه به ارتباط بین تعارض 
منافع و فساد، پیشگیری از تعارض منافع، 
 راه��کاری اساس��ی جهت پیش��گیری از 

محمد حیدری  
دانشجوی دكتری اقتصاد عالمه

علی زهاوی
دانشجوی دكتری اقتصاد تالین
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انواع مفاسد خواهد بود. اهمیت این مسأله 
تا حدی است كه بسیاری از اقتصاددانان 
عامل اصلی عدم اجرای اصالحات اقتصادی 
در ایران را وجود تعارض منافع می دانند. 
اش��خاص و ی��ا گروه هایی كه ب��ا اجرای 
اصالحات اقتصادی دچ��ار زیان خواهند 
ش��د تا جای ممکن دربراب��ر آن مقاومت 
می كنند. ش��اید بتوان عل��ت اصلی عدم 
اجرای قان��ون دسترس��ی آزاد اطالعات 
مص��وب س��ال ۱38۷ و همچنین كندی 
روند خصوصی س��ازی را در همین راستا 
تفسیر نمود. تعارض بین منافع كوتاه مدت 
ذی نفعان و منافع بلندمدت جامعه، توافق 
بر سر منافع بلندمدت از طریق تغییر مسیر 

اقتصاد را دشوار كرده است.
در س��طح مدیری��ت كش��ور نی��ز در 
ش��ركت های دولتی، كه متاسفانه بخش 
زیادی از فس��اد دس��تگاه دول��ت در این 
بس��یار  منافع  تع��ارض  شركت هاس��ت، 
زی��ادی رخ می ده��د. یعنی كس��انی كه 
تصمیم گیرنده هس��تند در سطح وزیران 
و معاون��ان وزیران ش��ركت هایی دارند و 
آن ش��ركت ها با ش��ركت های دولتی یا با 
خود مجموعه دولت��ی طرف قرارداد قرار 
می گیرن��د. در این موارد فس��اد بس��یار 
گس��ترده تر اس��ت. درواقع ابعاد تعارض 
منافع در دولت بس��یار گس��ترده است و 
از همین رو الیحه مدیریت تعارض منافع 
كه برای اظهارنظر عمومی منتشر گردیده 
است، بیش از ۷۰ ماده دارد. موارد تعارض 
منافع در دولت بسیار متعدد و متنوع است 
و اصل مدیریت تعارض منافع كشف این 
مس��أله اس��ت كه چه مواردی از تعارض 
منافع ممکن اس��ت وجود داش��ته باشد. 
چون به سادگی نمی توان افراد را به دلیل 
جایگاه��ی كه در آن قرار دارند از حقوقی 
كه همه ش��هروندان دارن��د محروم كرد. 
مثاًل بخشنامه اخیر وزیر راه و شهرسازی 
در این راستاس��ت كه مهندس��انی كه در 
دس��تگاه های نام برده  ش��ده كار می كنند 
حق استفاده از پروانه نظام  مهندسی خود 
را ندارن��د چون این باع��ث نوعی تعارض 
منافع می ش��ود، ولی ابتدا كشف شده كه 

این نوعی تعارض منافع است.
هرچن��د ك��ه در جامعه، كمت��ر عنوان 
تعارض منافع بر س��ر زبان هاست، اما این 
موضوع در تاروپ��ود زندگی مردم حضور 
دارد و بعید اس��ت كه بت��وان مصداقی از 
فس��اد را یافت كه تع��ارض منافع پیش 
زمینه و مقدمه آن نباش��د؛ فسادهایی كه 
به صورت مس��تمر با آن روبرو هستیم و 
تکرار آن آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی 

را درپی داشته است.  

مس��أله تعارض منافع ش��اكله اكثر این 
فسادهاس��ت. ب��ه عنوان مث��ال وزیری با 
تشکیل یك شركت خانوادگی در مناقصات 
ش��ركت می كند ی��ا رئیس دانش��گاهی، 
ساخت ساختمان های دانشگاه را به شركت 
پس��رش واگذار می كند و یا مشاور خرید 
یك كارخانه، خود نمایندگی واردات این 
كاال را دارد، ی��ا اینکه واردكننده یك كاال 
به عنوان عضوی از انجمن تولیدكنندگان 
داخل��ی آن كاال تصمیم گی��ری می كند. 
همه این موارد ازجمله مفاس��د اقتصادی 
خرد و كالن اس��ت كه عم��وم مردم آنها 
را در تعامالت اقتصادی روزمره مش��اهده 
كرده اند و وجه اشتراک تمامی آنها وجود 
نوعی از تعارض منافع در افراد یا نهادهای 
درگیر اس��ت. به طوری كه فرد یا نهادی 
در دو جای��گاه قرار دارد كه هریك از آن 
جایگاه ها به نوعی منافع وی را تحت تأثیر 
قرار می دهند كه عمال زمینه را برای فساد 
ی��ا تصمیمات ن��اكارا فراه��م می كند. به 
عنوان مثال دیگر مي توان به كارشناسان 
اس��تانداردگذاری و  ارزش��یابی، نظارت، 
قضات اش��اره كرد. این افراد در جایگاهی 
قرار گرفته اند كه در معرض تعارض منافع 
ق��رار دارد. در این جایگاه ها كارش��ناس، 
بازرس یا ناظر مورد اعتماد حاكمیت، خود 
 را در دوراهی منافع ش��خصی و حرفه ای

می یابد بدین معنا كه آیا صادقانه مسئولیت 
خود را انجام دهد یا اینکه اقدام به معامله 
مناف��ع حاكمیت كند و بدینوس��یله نفع 
شخصی خود را افزایش دهد. شركت های 
حسابرس��ی كه به عنوان بازرس براساس 
اساسنامه های سازمانی انتخاب می گردند 
نیز به نوع دیگری با مسأله تعارض منافع 
روب��رو هس��تند. به عنوان مثال بررس��ی 
و دق��ت در پروژه های بازرس��ی می تواند 
منجر به بروز نارضایتی در كارفرما گردد 
و این موضوع در عقد قرارداد بعدی برای 
سال های آینده تأثیرگذار باشد. مسأله ای 
ك��ه اخیراً در رابطه ب��ا فیش های حقوق 
نجومي نیز مطرح شد، )حداقل در برخی 
دستگاه ها( نشئت گرفته از مسأله تعارض 
منافع بود. بدی��ن ترتیب كه در برخی از 
دس��تگاه ها، برخی مدیران، تعیین كننده 

میزان حقوق خود بودند.
تع��ارض منافع به كاهش رقابت پذیری، 
افزای��ش تبعیض و افزای��ش فرصت های 
رانتی منجر می شود. نتیجه این مسائل نیز 
اصطالحا »اداره ناكارآمد« اس��ت. درواقع 
بر اثر تعارض منافع بسیاری از تخلفات و 
كم كاری هایی كه صورت می گیرد پوشانده 
می شود به این دلیل كه تصمیم گیرنده و 
كس��ی كه از آن تصمیم منتفع می ش��ود 

یعن��ی دو طرفی ك��ه در دو س��وی میز 
نشس��ته اند، درواقع یك نفر هستند و در 
سود و هزینه شریك اند. در چنین شرایطی 
نظارت درس��ت صورت نمی گیرد. عارضه 
مهم تر تشدید احساس تبعیض و نابرابری 
در مردم است. تعارض منافع باعث كاهش 
ش��دید اعتماد عمومی می شود چون این 
احساس را به عموم شهروندان می دهد كه 
عده معدودی از فرصت های سرمایه گذاری 
و اشتغال بهره مندند كه همه فرصت ها و 
منافع را بین خودش��ان تقسیم می كنند، 
یعنی ش��بکه پیچی��ده ای از منافع درهم 
گره خورده اس��ت كه هی��چ راهی به این 
شبکه منافع برای مردم وجود ندارد. حتی 
اگر این گونه نباش��د هم مواردی كه افشا 
می ش��ود این حس را به م��ردم می دهد. 
درواق��ع فامیل س��االری و ماجراهایی كه 
در سطح عمومی طرح می شود به همین 

دلیل است.
كشورهای مختلف در سطح قوانینی كه 
برای تعارض منافع تصویب كرده اند مشابه 
نیستند؛ خیلی از كشورها جلو هستند ولی 
بسیاری از كشورهای پیشرفته همچنان در 
سطح قوانینی كه تعارض منافع را ممنوع 
كند چندان پیشرو نیستند. درباره اینکه 
در س��ال های گذشته در كشور ما به این 
موضوع توجه نش��ده دو نکته وجود دارد؛ 
یکی اینکه كش��ف موارد تع��ارض منافع 
اساساً كار س��اده و روشنی نیست. موارد 
تع��ارض مناف��ع و قوانین مرب��وط به آن 
در كش��ورهای مختلف متفاوت است. هر 
كش��وری بنا به كش��فی كه از این موارد 
داش��ته و خسارتی كه گریبانگیرش شده 
قوانینی را تصویب كرده اس��ت. نکته دوم 
درباره احس��اس فساد است. در كشور ما 
موض��وع تعارض منافع اهمیت پیدا كرده 
به این دلیل كه احساس فساد در جامعه 
به طور مداوم رو به گس��ترش بوده است. 
به طوری كه در اعتراضات دی ماه پارسال 
اصلی ترین مطالبه مردم معترض برخورد 
با فس��اد و مصادی��ق آن بوده اس��ت. به 
همین دلیل كاهش فساد در حال حاضر 
در مجموع��ه دولت و در س��طح مدیریت 
شهری مطالبه اصلی شهروندان تشخیص 
داده شده و دولت نیز اعالم نموده كه محور 
برنامه های خود را بر افزایش ش��فافیت و 
كاهش فس��اد قرار داده  است. اگر كاهش 
فس��اد را مطالبه اصلی تش��خیص دهیم،  
حتم��اً یکی از م��واردی كه بای��د به آن 
پرداخت »تعارض منافع« است. در مجموع 
چون االن این مطالبه بس��یار جدی شده 
و م��وارد متعددی از ای��ن مورد هم رصد 
شده، خوشبختانه حساسیت الزم به وجود 



 نقدي بر سیستم حکمراني
در ایران

شهوت كنترل
تحلی��ل سیس��تماتیك وضعی��ت این 
روزهاي جامعه ایران، شرح و بسطي طویل 
دارد. هرچند جامعه امروز به عمیق ترین 
مش��کالت اقتصادي و معیش��تي رسیده 
است اما بحران جدي تر در بخش دیگري 
است. این نظام حکمراني است كه بیش از 
اقتصاد، نیاز به جراحي دارد و این سرمایه 
اجتماعي است كه هر لحظه كه بیشتر فرو 
مي ریزد، شدت توفان مصائب نیز شدید تر 
مي ش��ود. براي درک چنین ش��رایطي و 
تحلیل درس��ت آن، باید نظام حکمراني 
به طور سیس��تمي تحلیل و بررسي شود 
تا بتوان نقش ساختارهاي و اختالل هاي 
موج��ود در آن را ب��ه روش��ني دریاف��ت 
و س��پس چ��اره جویي ه��ا و راهکارهاي 

تاثیرگذارتري اتخاذ شود. 
تعارض منافع در چنین سیستمي تنها 
معلول است و نه علت. علت نیز در ضعف 
ساختارهاي حکمراني باید جست و شاید 
مهم ترین ضعف كنوني س��اختار سیاسي 
ایران، شهوت كنترل گري و انحصار است. 

 گسترش مالکیت دولتي و شبه دولتي
نظام حکمراني »كنترل گر« مي خواهد 
در مورد همه چیز تصمیم بگیرد و همه چیز 
را تح��ت س��یطره خ��ود در آورد. نقطه 
ایده آل این نظام حکمراني، این است كه 
مالکیت همه چیز را در اختیار بگیرد تا در 
كنترل آنها بي رقیب باش��د. براي همین 
اس��ت كه بعد از ده ها س��ال تالش براي 
خصوصي سازي، درصد مالکیت دولتي و 
شبه دولتي نه تنها كم نشده، بلکه افزایش 
هم پیدا كرده است. در چنین فضایي نه 
تنه��ا بنیادها و نهادهای��ي مانند »بنیاد 
مس��تضعفان« و »س��تاد اجرایي فرمان 
ام��ام« روزبه روز بزرگ ت��ر و ثروتمندتر 
مي ش��وند، بلکه نهادها و س��ازمان هایي 
مثل »بنیاد شهید« و »سازمان زندان ها« 
و حت��ي »كمیت��ه امداد« ه��م به جاي 
پرداخت��ن ب��ه وظایف اصلي خ��ود، به 
بنگاه داري و گسترش اموال خود مشغول 
مي ش��وند. كار ب��ه جایي مي رس��د كه 
نیروهاي مسلح هم به صحنه اقتصاد وارد 
مي شوند و حتي بانك و صرافي تاسیس 
مي كنند، دانشگاه آزاد هم بهانه اي براي 
تصاحب زمین هاي بزرگ مي شود، تمایل 
به فعالیت اقتصادي و به ویژه بانکداري، 

آم��ده و عزم جدی برای تصویب قوانینی 
در جهت ممنوعیت تعارض منافع شکل 

گرفته است.
متأس��فانه در كشور ما پرداختن به این 
مسأله كمی دیر شروع شد هر چند فساد 
گام ب��ه گام تش��دید می گردید و كاركرد 

پیچیده تری نیز پیدا كرده بود. 
در دولت های نهم و دهم نیز بحث مبارزه 
با فس��اد به كرات طرح می ش��د، ولی باید 
توجه كرد كه مبارزه با فساد دو وجه دارد 
كه در بسیاری مواقع با هم خلط می شوند 
و مترادف هم تلقی می ش��وند؛ افشاگری و 
شفافیت. خیلی مواقع از جمله در دولت های 
نهم و دهم، افشای مواردی از فساد كه رخ 
داده بود راهبرد اصلی بود برای اینکه نشان 
داده ش��ود مبارزه با فس��اد در حال انجام 
اس��ت. اما »افش��اگری« نه تنها به افزایش 
اعتم��اد عمومی كمك نمی كن��د، بلکه به 
كاهش آن می انجامد. مهم تر اینکه افشاگری 
به هیچ اصالح بنیادینی نمی انجامد چراكه 
فقط م��وارد اقتصادی را رص��د می كند و 
بعضی موارد را آشکار و در نهایت به عنوان 
تخلف ثبت می كند ك��ه نهادهای نظارتی 
پیگیری می كنند، ولی هیچ تضمینی برای 
رخ ندادن موارد مشابه بعدی وجود ندارد. 
رویکرد جدیدی كه دولت و مدیریت شهری 
دارند یعنی الیحه تعارض منافع در جهت 
ایجاد ش��فافیت سیس��تماتیك و »اصالح 
فرآیند« اس��ت. این اص��الح فرآیند حتماً 
باید با آزادی دسترس��ی به اطالعات الزم 
هم همراه باشد. به عنوان مثال اگر حضور 
یك مدیر عالی شهرداری در هیأت مدیره 
ش��ركت طرف قرارداد با شهرداری ممنوع 
گردد، این مسأله مطرح می شود كه وقتی 
اطالعات قراردادها آش��کار نباشد، چگونه 
می ت��وان متوجه چنین مواردی ش��د. اگر 
جامعه مدنی و ش��هروندان اطالعات الزم 
را در اختیار نداشته باشند، حساسیت الزم 
را هم پیدا نمی كنند. بنابراین شفاف سازی 
سیستماتیك و دسترسی به اطالعات الزمه 
پیگی��ری تع��ارض منافع اس��ت. مدیریت 
تعارض منافع باید به مطالبه اصلی جامعه 
مدنی تبدیل ش��ود، ول��ی پیش از آن باید 
زمینه مش��اركت جامعه مدنی در كش��ف 
تخل��ف را از طری��ق فعال ك��ردن نظارت 
همگانی و امکان پذیری دسترسی عمومی 

به اطالعات فراهم كرد.
به ط��ور كلی درباره مبارزه با فس��اد دو 
ن��وع برداش��ت وج��ود دارد و تفاوت این 
دوره )هرچن��د در ح��د حرف باش��د( با 
دولت های نه��م و دهم نیز همین تفاوت 
راهبرد مبارزه با فساد است. در این دوره 

قرار است راهبرد مبارزه با فساد از سمت 
افش��اگری به س��مت اصالح فرآیندها و 
شفافیت سیستماتیك جهت گیری شود، 
هرچن��د این روند تاكن��ون كند بوده و با 
انتقادات جدی نیز مواجه گردیده اس��ت. 
مدیریت تعارض منافع نیز از جنس كشف 
و افش��اگری نیست، بلکه از جنس اصالح 
فرآیندهایی اس��ت كه حتی در نظر اول 
شاید برای بس��یاری افراد هم قابل درک 

نباشد.
سیاستگذاری و قانونگذاری برای مدیریت 
تعارض منافع باید بسیار دقیق و منطبق 
با واقعیت ها صورت بگیرد. در بس��یاری از 
كشورهای دنیا محدودیت جابه جایی وجود 
دارد، یعنی افراد نمی توانند سریعاً بین دو 
بخش خصوصی و دولتی جابه جا شوند و 
برای این جابه جایی نوعی محدودیت زمانی 
وج��ود دارد چراكه ممکن اس��ت افراد از 
روابط خود در مجموعه دولتی برای پیش 
بردن كارشان در بخش خصوصی استفاده 
كنند. به طور كلی برای مدیریت تعارض 
منافع باید بر اس��اس شرایط هر جامعه و 
هر مجموعه تصمیم گرفته ش��ود. اگر به 
صورت كلی تصمیم گیری ش��ود بیم دور 
زدن قانون و اس��تفاده از خألهای قانونی 
 وج��ود دارد. بنابراین بای��د مورد به مورد 
بر اساس واقعیت هایی كه هر جامعه با آن 
مواجه است، رایج ترین موارد تعارض منافع 
را بررسی و با كمترین پیامدهای ناخواسته 
نامطلوب، قوانین مورد نظر را تصویب كرد.

به طور كلی برای سیاس��تگذاری درباره 
مدیریت تع��ارض منافع توج��ه به چند 
نکته مهم است. یکی اینکه هر مجموعه ای 
قواع��د خاص خود را دارد و موارد خاصی 
از تعارض منافع را ش��کل می دهد. دیگر 
اینکه نمی توان قوانین مربوط به تعارض 
منافع را كپی كرد؛ چه از كشورهای دیگر، 
چه از دولت برای ش��هرداری یا برعکس. 
نکته دیگری كه باید به آن توجه كرد این 
اس��ت كه نباید زیاد اس��تثنا تعریف شود 
چون استثناهای زیاد موجب تفسیرهای 
مختلف می ش��ود. برای بستن راه تفسیر 
نباید خیلی استثنا و تبصره تعیین شود. 
چیزی كه متاسفانه فعاًل در الیحه دولت 
وجود دارد این اس��ت ك��ه این الیحه در 
مواردی راه تفس��یر را خیلی باز گذاشته 
اس��ت. اول اینکه تشخیص تعارض منافع 
را ب��ه یك كمیته واگ��ذار كرده و فرآیند 
تصمیم گیری در آن هم چندان روش��ن 
نیست. در ثانی بسیاری از تبصره های این 
الیحه روشن نیست. البته امیدوارم با كار 

تخصصی این نواقص رفع شود.
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حت��ي قوه قضاییه را ه��م رها نمي كند و هر 
ج��ا ثروتي براي تصاحب و فرصتي براي كار 
وجود داشته باشد، حاكمیت به دنبال مصادره 
آن ث��روت و بیرون راندن مردم از آن عرصه 
خواهد رفت. اگر مردم كس��ب و كار موفقي 
راه بیندازن��د، حاكمیت بالفاصله احس��اس 
خطر مي كند و به آنها فشار مي آورد تا سهام 
آنه��ا را خیلي ارزان یا ب��ه رایگان در اختیار 
حاكمی��ت قرار دهند. نظ��ام مالیاتي هم در 
خدمت همین تفکر قرار مي گیرد: این بخش 
نحیف مردمي اقتصاد اس��ت كه باید مالیات 
بدهد و اربابان حکومتي اقتصاد، از پرداخت 

مالیات معاف مي شوند. 

 سوءاس�تفاده صاحب�ان قدرت براي 
کسب انحصار

نهادهاي قدرتمن��د حکومتي كه به اقتصاد 
وارد شده اند، براي پوشش دغدغه هاي اقتصادي 
و مالکیتي خود، بر نظام تصمیم گیري كش��ور 
اث��ر مي گذارند ت��ا قوانین و بخش��نامه هایي 
جاري ش��ود كه منافع اقتصادي آنها را تامین 
كند. اگر ساختمان هایي ساخته اند كه فروش 
نرفته، وام مسکن افزایش پیدا خواهد كرد؛ اگر 
شکر وارد كرده اند، واردات شکر براي دیگران 
ممنوع خواهد شد و درنتیجه قیمت شکر باال 
خواه��د رفت. اگر وارد ب��ازار دارو یا دانه هاي 
روغني و خوراک دام ش��وند یا معادن س��نگ 
را در اختی��ار بگیرند، قوانین س��ختگیرانه اي 
ب��راي فعالیت دیگران در ای��ن زمینه ها وضع 
خواهد شد. نقطه ایده آل آنها، حذف همه رقبا 
و رس��یدن به انحصار كامل است و اگر بتوانند 
از اقدامات خشن و حذف فیزیکي هم در این 

زمینه استفاده مي كنند. 

 جنگ قدرت و رقابت مخرب اقتصادي 
براي ضربه زدن به رقباي سیاسي

درون نظ��ام حاكمیت��ي هیچ��گاه كامال 
یکدس��ت نیس��ت و این بنیادها، نهادها، و 
س��ازمان هاي عریض و طویل، دلبستگي ها 
و تعارض هاي سیاس��ي هم با یکدیگر دارند. 
نتیجه این است كه تعارض هاي سیاسي به 
درگیري اقتصادي تبدیل مي شود و گروه هاي 
مختلف س��عي مي كنند از قدرت سیاسي و 
اقتصادي خود براي تخریب قدرت اقتصادي 
رقیب اس��تفاده كنن��د و مناف��ع اقتصادي 
كشور، فداي تس��ویه حساب هاي گروه هاي 
سیاسي مي شود. به این ترتیب، حتي بورس 
هم ب��ه محلي براي جنگ سیاس��ي تبدیل 
مي ش��ود و مبن��اي تغییر قیمت س��هام، به 
جاي متغیرهاي اقتصادي، تمایالت سیاسي 
خواه��د بود. درنتیجه حت��ي در بورس هم 
مردم نمي توانند در فضایي آرام و بر مبناي 

محاسبات اقتصادي سرمایه گذاري كنند. 

 بازي با متغیرهاي اقتصادي
ش��هوت كنترل و تفک��ر كنترل گر به توهم 
كنترل منتهي مي شود و حاكمیت فکر مي كند 
كه مي تواند در مورد همه چیز تصمیم بگیرد. 
به این ترتیب از قیمت پیاز و س��یب زمیني و 
خودرو و گوش��ي موبای��ل گرفته، تا نرخ ارز و 
قیمت ط��ال و بنزین توس��ط حاكمیت اعالم 
مي شود و زماني كه مکانیزم هاي طبیعي بازار 
از توهمات حاكمیت تبعیت نمي كند، حاكمیت 
مانند »دن كیش��وت« به جنگ »آسیاب هاي 
بادي« مي رود، همه را دشمن خطاب مي كند 
و تالش مي كند با بگیر و ببند و تهدید و ارعاب، 

به نتایجي كه مي خواهد برسد. 
ب��ا این ح��ال از یك طرف، ای��ن اقدام هاي 
كنترل گران��ه، رانت هاي اقتصادي كالني براي 
بخش هاي اقتصادي وابس��ته به حاكمیت به 
وج��ود مي آورن��د و از طرف دیگر، »ش��هوت 
كنترل« چش��م حاكمیت را مي بندد و اجازه 
نمي دهد متوجه شود كه همین بگیر و ببندها 
و همی��ن نگاه كنترل گرانه اس��ت كه در طي 
زمان زیرساخت هاي اقتصادي را تخریب كرده 
و اوضاع را به هم ریخته است و با تشدید این 
رفتار، اوضاع بدتر از قبل خواهد ش��د. به این 
ترتیب حاكمیت نمي خواهد و نمي تواند بپذیرد 
كه این اقدامات خود اوست كه مانع پیشرفت 
كش��ور ش��ده و بحران در پي بحران به وجود 
آورده است و درنتیجه توان یادگیري و اصالح 
پایه هاي فکري و رفتار خود را از دست مي دهد. 

 گسترش فساد و نیاز به کنترل بیشتر
تمركز قدرت و ثروت هاي افسانه اي در دستان 
مسئوالن حکومتي، »قدرت طلبان، ثروت طلبان 
و رانت جویان« را به سمت پست هاي حکومتي 
جذب مي كند. حکومت تالش مي كند با كنترل 
بیشتر و فرآیندهاي پیچیده گزینش، افرادي 
ك��ه صالحیت بیش��تري دارند را اس��تخدام 

كند، ام��ا حاصل این فرآیندهاي پیچیده این 
مي ش��ود كه اغلب افرادي كه زندگي معمولي 
داش��ته اند و صداقت دارند در این گزینش ها 
پذیرفته نمي ش��وند و بیشتر ریاكاران وابسته 
به صاحبان قدرت صاحب صالحیت تشخیص 
داده مي شوند. كار به جایي مي رسد كه بسیاري 
از پست هاي حکومتي، قیمت پیدا مي كنند و 
خرید و فروش مي شوند و فرآیند گزینش هم 

به بازي خودش مشغول مي شود. 
كسي كه صدها میلیون تومان براي تصدي 
یك پست حکومتي پرداخته، تمام فکر و ذهن 
و عمل خود را به سوءاس��تفاده از جایگاهش 
در حکومت براي كس��ب درآمد نامش��روع در 
كوتاه تری��ن زمان ممکن معط��وف مي كند و 
تنها چیزي ك��ه اهمیت ندارد، وضعیت مردم 
و حتي آین��ده حکومت اس��ت. كار به جایي 
مي رسد كه مسئوالن وزارت آموزش و پرورش 
هم براي دریافت بودجه براي پرداخت حقوق 
معلمان، مجبور به پرداخت رش��وه مي شوند. 
به این ترتیب، نیاز به كنترل گري بیش��تر در 
نظام حکمراني حس مي ش��ود: از یك طرف، 
براي حفظ وجهه حکومت، وجود فس��اد انکار 
مي شود، رسانه ها تحت فشار قرار مي گیرند و 
شبکه هاي اجتماعي فیلتر مي شوند، و از طرف 
دیگر، براي هر مس��ئولي ی��ك واحد نظارتي 
گذاش��ته مي شود و براي آن واحد نظارتي هم 
یك واحد نظارتي دیگر. نتیجه آن اس��ت كه 
افرادي كه قصد كار صادقانه داش��ته باش��ند، 
در این ساختار كنترل گر افراطي، امکان عمل 
ندارند و فقط زنجیره فساد است كه گسترده تر 

و ریشه دار تر از قبل به فعالیت مي پردازد. 
راه ح��ل این مجموعه عظیم از مش��کالت و 
بحران هاي ناشي از آنها، تغییر تدریجي پارادائم 
حکمراني اس��ت. براي تغییر تفکر كنترل گر و 
مبارزه با شهوت كنترل و توهم كنترل اقدامات 

بسیاري باید انجام شود. 
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هرچند هنوز بررس��ي م��وارد قانون از 
دیدگاه تعارض منافع در الیه هاي حساس 
قانونگذاري نفوذ نکرده اس��ت اما به نظر 
نظام،  مي رسد بخش هاي تصمیم گیرنده 
ب��ه تدریج در حال توس��عه و بس��ط این 
مطالب هس��تند. اولین نشست تخصصي 
در خص��وص ارزیاب��ي الیح��ه مدیریت 
 تعارض منافع در خدمات عمومي در تاریخ
۵ مردادماه با حضور كارشناسان، مسئوالن 
و اس��اتید دانش��گاه در مركز بررسي هاي 
اس��تراتژیك ریاست جمهوري برگزار شد. 
این نشس��ت ج��زء گام ه��اي كوچك اما 
اثرگ��ذاري بود كه مي توان��د نوید بخش 
اصالحات اساسي در بخش هاي مدیریتي 
باشد. به نظر مي رسد تصمیم گیرنده هاي 
بزرگ نیز باید به تدریج در روند این قبیل 
موضوعات قرار بگیرند تا در موقعیت هاي 
تصمیم س��از، نیم نگاه��ي نیز به تعارض 

منافع داشته باشند. 
با ای��ن حال الیح��ه »مدیریت تعارض 
منافع در خدمات عمومي« باهدف ارتقاي 
اعتماد عمومي به نظام سیاس��ي و اداري 
كشور، پیشگیري از تاثیر منافع شخصي 
كارمندان و مدیران بخش عمومي بر نحوه 
انج��ام وظایف و اختی��ارات آنها، ارتقاي 
ش��فافیت در جامعه و تقویت پاسخگویي 
نظ��ام سیاس��ي اداري در براب��ر مردم، از 

س��وي معاون��ت حقوق��ي رئیس جمهور 
تدوین شد. در این جلسه كه مدیریت آن 
را دكتر باقر انصاري از اعضاي هیات علمي 
دانشگاه عالمه طباطبایي و از اعضاي گروه 
تدوین این الیحه بر عهده داشت، اساتید 
و كارشناس��ان مختلف نظرات خود را در 
خص��وص این الیحه را بیان كرده و آن را 

مورد مداقه و بررسي قراردادند. 
دكت��ر انص��اري در ابت��دا توضیح��ات 
مختص��ري در خص��وص نح��وه تنظیم 
پیش نویس الیحه  بیان كرد و سپس دلیل 
برگزاري این نشست را مطالعه و ارزیابي 
این الیحه در س��ه سطح بررسي ضرورت 
تصویب الیحه مدیریت تعارض منافع در 
كش��ور، ارزیابي محتوایي الیحه تعارض 
منافع و بررس��ي در خصوص آثار و نتایج 
تصویب و اج��راي این الیحه و مطلوبیت 

بیان كرد. 
در ادامه نشست، دكتر حسن مرادي دبیر 
كمیسیون لوایح دفتر هیات دولت سخنان 
خ��ود را ایراد ك��رد. وي از وجود قوانین 
متع��دد در كش��ور در خص��وص تعارض 
منافع در خدمات عمومي نام برده و بیان 
داشت كه بهتر است به جاي وجود قوانین 
متعدد ناقص در كشور، یك قانون جامع و 
كامل در این زمینه وجود داشته باشد. وي 
الیحه تعارض منافع را در صورت تصویب 

قانوني جامع دانسته كه جنبه پیشگیرانه 
دارد. دكتر مرادي در مقام نقد، عدم وجود 
ضمانت براي اج��راي این الیحه، مطوب 
بودن آن و تداخل با سایر قوانین موجود 
در این زمینه را برشمرده و خاطرنشان كرد 
این الیحه باوجود مشکالتي كه دارد اگر 
حل نشده باقي بماند آثار و نتایج خطرناكي 
همچون تطهیر كردن مدیران مفسد را به 

همراه خواهد داشت. 
دكتر فالح زاده، عضو هیات علمي دانشگاه 
عالمه طباطبایي كلیت این الیحه را مثبت 
ارزیابي كرد و تصویب و تبدیل ش��دن آن 
به قانون را موجب فرهنگ س��ازي در این 
زمینه دانس��ت. به زعم این استاد دانشگاه 
بسیاري از كشورهاي توسعه یافته نیز در 
دنیا اینچنین قوانیني را به تصویب رسانده 
و اجرا كرده اند. وي اما مش��کل اصلي این 
الیحه را ضمانت اجراي آن عنوان كرده و 
بیان داش��ت كه تصویب شدن این قانون 
موجب وس��یع تر شدن نظام بوروكراتیك 
كش��ور و ایج��اد موانع بیش��تر براي اخذ 

مجوز مي شود. 
س��ید محمده��ادي س��بحانیان، مدیر 
دفت��ر مطالع��ات برنام��ه  و بودجه مركز 
پژوهش ه��اي مجل��س س��خنران بعدي 
ای��ن نشس��ت بود. وي اساس��اً س��اخت 
تصمیم گیري در كشور را موجب تعارض 

میزگرد پیش نویس قانون تعارض منافع در مرکز بررسي هاي استراتژیك
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منافع دانس��ت. براي مثال زماني كه یك 
نماینده مجلس در صحن علني به دنبال 
منافع منطق��ه خود اس��ت، این منفعت 
ممکن است با منافع ملي و كلي كشور در 
تعارض باش��د. وي معضل فساد در كشور 
كه به تا حدودي سیستماتیك شده را جزء 
مش��کالت و بحران هاي اصلي كشور بیان 
كرد كه بای��د در این الیحه و در قوانیني 

این چنیني به آن توجه ویژه شود. 
دكتر هادي خاني، مدیر دفتر بازرس��ي 
ویژه مبارزه با پول ش��ویي و فرار مالیاتي 
س��ازمان امور مالیاتي آسیب كلي تمامي 
لوای��ح و قوانی��ن مصوب ش��ده درزمینه 
تعارض منافع، ش��فافیت و مبارزه با فساد 
را فرد محور بودن آن )برخالف سیس��تم 
محور بودن آن( بیان كرد. به زعم وي تاكید 
چنین لوایح و قوانیني باید بر اصالح رفتار 
سیستمي در كناراصالح رفتار فردي باشد. 
براي نمونه ایش��ان از ضرورت ایجاد یك 
سیستم جامع اطالعات در كشور یاد كرده 
و اظهار داشت باوجود چنین سیستم ها و 
س��امانه هایي براي مثال مدیران دو شغِل 

در كشور نخواهیم داشت. 
دكتر بهاره آروین، از اعضاي شوراي شهر 
تهران عنوان كرد كه ما نمونه كوچکي از 
الیحه تعارض منافع را در ش��وراي شهر و 
ش��هرداري عملیاتي كردی��م. براي نمونه 
یك مصداق تعارض منافع دادن اجازه به 
برخي كارمندان شهرداري در استفاده از 
مهر ش��هرداري در شركت هاي خصوصي 
نظام مهندسي بود كه مصداق بارز تعارض 
مناف��ع بود كه با آن مخالفت و در ش��ورا 
موردبررس��ي قرار گرفت. به عقیده دكتر 
آروی��ن باید به جاي اینکه بخواهیم قانون 
جامعي بنویسیم مي بایست مصادیق روشن 
تع��ارض منافع را مش��خص كنیم و براي 
آن قان��ون تصویب كنی��م و آن را اصالح 
كنی��م. اینگونه بازخ��ورد و نتیجه بهتري 
مي توان ب��راي حل تعارض منافع گرفت. 
الیحه شفافیت مقدم بر این قانون است و 
مي تواند مکمل الیحه تعارض منافع باشد. 
الیحه شفافیت باید ضمانت اجرایي داشته 
باشد و اطالعات باید به شکل سیستماتیك 

و نظام مند در اختیار مردم قرار گیرد. 
آقاي دكتر مهدي ثنایي، مدیر سازمان 
مردم نهاد شفافیت براي ایران سخنان خود 

را در سه حوزه عنوان كرد: 
۱- مح��ور فرآیندي الیحه: دكتر ثنایي 
فرآیند نگارش و تدوین این الیحه را بسته 
عنوان كرده و اظهار داش��ت كه مي شد با 
مش��اركت متخصص��ان و نخبگان و طي 
فرآیندي گفت وگو محور پیش نویس این 
الیحه به رشته نگارش درآید. وي از ارائه 

ی��ك الیحه و قانون ب��راي تعارض منافع 
انتق��اد كرده و اظهار داش��ت كه تعارض 
منافع مصادیق بس��یاري دارد. نمونه این 
موضوع بحث پول در انتخابات اس��ت كه 
در این الیحه به این موضوع نپرداخته شده 
است. اگر این الیحه كالن، خرد بود و این 
عنوان به آن اطالق نمي ش��د فرآیند بهتر 

پیش مي رفت. 
۲- تع��ارض مناف��ع فردي و س��ازماني 
دومین نقد ایشان به این الیحه بود. به زعم 
دكتر ثنایي این الیح��ه در مقام طراحي 
به جاي پرداختن به ساختار بیشتر به فرد 

پرداخته است. 
3- تفسیرپذیر بودن بندهاي مختلف این 
الیحه، انتقاد سوم ایشان به این الیحه بود. 
به زعم دكتر ثنایي این الیحه مي بایس��ت 
مانند قانون تعارض منافع ش��وراي شهر 
تهران، صریح، شفاف و تفسیر ناپذیر باشد. 
دكتر فردین خرازي، رئیس امور سالمت 
اداري و صیانت از حقوق مردم س��ازمان 
اداري و استخدامي در ادامه اظهار داشت 
ك��ه از مهم ترین عوامل ایجاد فس��اد در 
كش��ور در چند دهه اخی��ر وجود قوانین 
بس��یار زیاد در خصوص مبارزه با فس��اد 
اس��ت. وي از وج��ود ۷8 قان��ون مختلف 
در خص��وص مبارزه با فس��اد در كش��ور 
انتقاد كرده و گفت: »به جاي اینکه موارد 
مربوط به تع��ارض منافع را در قالب یك 
الیحه عرضه كنی��م این موارد را در ذیل 
قان��ون س��المت اداري بگنجانیم. ما باید 
همین قانون ارتقاي س��المت را با افزودن 
فصولي تقویت كنیم. این پیش نویس نیاز 

به بازبیني جدي دارد.«
جناب آقاي دكتر محمد بهادري، معاون 
محترم كارشناس��ي پژوهش��کده شوراي 
نگهب��ان با اعالم اینکه ما در كش��ور نیاز 
جدي و اساسي به تصویب چنین قوانیني 
داریم، وجود خألهاي قانوني در قانون هاي 
قبلي موجود در كش��ور را عامل ضرورت 
تصویب چنین قوانیني برشمرد. به عقیده 
دكتر به��ادري الیح��ه در بحث ضمانت 
اجرا ضعیف است و برخي بندهاي الیحه 
با چارچوب قانون اساسي مخالفت آشکار 
دارد. از منظر دیگر بس��یاري از موارد این 
الیحه انتزاعي و كلي است. براي پر كردن 
یك نقیصه قانوني و طرح یك الیحه نیاز به 
طرح مصادیق و حتي مثال و نمونه داریم. 
جناب آقاي مجید الماس��ي، كارشناس 
حوزه فس��اد مرك��ز پژوهش هاي مجلس 
صحبت هاي خ��ود را در چند مورد ایراد 
كرد. به زعم وي در كش��ور به جاي نگرش 
مدیریتي، نگرش سیاس��تي است. مبحث 
بعدي تف��اوت میان ش��فافیت و گزارش 

و اع��الم عمومي اس��ت. به عقی��ده این 
كارشناس مبارزه با فساد تعریف مشخصي 
از منفعت ملي در كشور وجود ندارد و به 
همین دلیل نمي توان به مصادیق روشن 
و ش��فاف در این زمینه دس��ت یافت. وي 
ضرورت اصلي كش��ور را تصمیم گیري در 

خصوص ساختار كالن كشور دانست. 
دكتر حس��ن عابدي جعف��ري، رئیس 
هیات مدیره س��من ارتقاي سالمت اداري 
و مب��ارزه با فس��اد س��خنران بعدي این 
نشس��ت بود. به عقی��ده وي بخش عمده 
این الیحه به بخش اداري-اجرایي كشور 
برمي گردد. ایشان معتقداست كه امروزه 
فساد در كشور بسیار گسترده شده است 
و در این فضا نمي ش��ود فسادگر، قانوني 
كام��ل در مبارزه با فس��اد تصویب كند. 
به زع��م وي ریل گ��ذاري مبارزه با فس��اد 
در كش��ور خود دچار فساد است. بعضي 
بخش ها در فس��اد خود عاملي اس��ت كه 
نمي گذارد الیح��ه اي براي آن پیش بیني 
ك��رد. به عقیده این اس��تاد دانش��گاه در 
شرایط خاص و حس��اس كشور مي توان 
تصمیماتي طالیي و خاص اتخاذ كرد كه 
در شرایط عادي اتخاذ آن ممکن نیست. 
ب��راي نمونه تنگناهاي كلیدي فس��اد در 
كشور را مسدود كنیم و سپس ریل گذاري 
مناسب براي قانون گذاري براي مبارزه با 

فساد را انجام دهیم. 
مهدي فالحیان، پژوهشگر حوزه شفافیت 
نیز با بیان اینکه مفاهیم مطرح شده در این 
الیحه مفاهیم جدیدي هس��تند كه باید 
فرآیند اجراي ضمانت و... در آن پیش بیني 
ش��ود، اظهار داش��ت كه در پیش نویس 
الیح��ه صفر تا صد ماجرا در بس��یاري از 
بندها پیش بیني نش��ده اس��ت. به عقیده 
این پژوهش��گر حوزه شفافیت ما بایستي 
از چارچوب ه��اي موجود در قوانین قبلي 
در پیش نوی��س لوای��ح و تصویب قوانین 
این چنیني استفاده كنیم. همه در كشور 
به این نظر متفق رس��یده اند كه ما باید از 
تفاوت متمركز سازمان هایي مانند سازمان 

بازرسي به نظارت همگاني برویم. 
در پایان نشس��ت نیز دكت��ر انصاري با 
تش��کر از حاض��ران و س��خنرانان در این 
جلسه، از وجود محدودیت ها براي نگارش 
برخ��ي لوای��ح انتقاد ك��رده و انتقادهاي 
بس��یاري از كارشناسان در جلسه را وارد 
دانس��ت. وي اظهار امی��دواري كرد كه با 
مس��اعدت دكتر مرادي و حضور نخبگان 
و كارشناس��ان این عرصه در كمیس��یون 
لوایح مجلس، این الیحه به بهترین شکل 
ممکن براي تصویب تقدیم هیات رئیس��ه 

مجلس شود. 



»تع��ارض مناف��ع« یعنی آن ش��رایطی 
كه فرد یا س��ازمانی میان منافع شخصی، 
حزبی، گروهی یا خانوادگی خود، با منافع 
ملی، حرفه ای و كاری خود تعارض می یابد. 
در چنی��ن ش��رایطی ممکن اس��ت فرد 
علی رغم وظیفه كاری یا دینی، منافع دسته 
اول را ترجیح دهد كه در این صورت دچار 
فساد شده است. در حقیقت هیچ فسادی 
نیست، اال اینکه از دل یك تعارض منافع 
بیرون آمده باشد، بنابراین تعارض منافع 
ریشه و عامل اصلی بروز همه فسادهاست. 
بدین ترتیب ش��ناخت تع��ارض منافع و 
تالش ب��رای به حداقل رس��اندن مواضع 
رخداد آن، از اولویت های بحث پیشگیری 
از فس��اد به ش��مار می آید. ب��ا این حال 
متأس��فانه ش��ناخت اندكی از این مفهوم 
و تبعات آن در نظام سیاس��ی-اجتماعی 
ما وجود همین مس��أله اس��ت كه مبارزه 
پیشگیرانه با فساد را با دشواری های مهمی 

روبرو كرده است.
همه به خطر بحران بانکی واقف هستیم. 

هم��ه بحران آب را به عینه می بینیم. همه 
از بدهکار و بدحس��اب ب��ودن دولت مطلع 
هستیم. اینها مشکالت جدیدی هم نیستند. 
چرا عموم مش��کالت كالن جامعه ما شکل 
مزمن به خود می گیرند؟ ش��یوع اختالس و 
فساد مالی جدید نیست، اما به رغم برخورد 
قاطع قوه  قضائیه، هر روز ارقام اختالس��ی 
درشت تر می شوند. چرا بیکاری مزمن شده؟ 
چرا تورم تك رقمی این چنین ناپایدار است؟
مشکل از عدم اس��تقالل بانك  مركزی  
اس��ت یا از نبود ب��ازار آزاد؟ اگرچه بانك 
مركزی مس��تقل مهم است و داشتن بازار 
آزاد سالم مهم تر، اما مشکل اول ما مشکل 

حکمرانی  است.
»تعارض منافع« شاید مهم ترین خأل در 
حکمرانی كشور است. امروز معاون وزیر و 
مدیركل هایی داریم كه پا در دولت دارند 
و سر در سهامداری و مدیریت شركت های 
خصوص��ی  ، آن ه��م در عرصه هایی كه از 
تصمیمات نهاد تحت مدیریتش��ان متأثر 
می ش��ود. وقتی چنین ام��ری غیرقانونی 
نباش��د، تعارض منافع ایجاد می ش��ود و 
برخی را به مس��یر فساد می كشاند. وقتی 
مدی��ران بانکی از بانك خارج ش��ده و در 
معاون��ت نظارت��ی بانك مركزی مش��غول 
می شوند، محصول، تعارض منافعی  است 
كه طبیعتا به ضع��ف نظارتی می انجامد. 

اینها نمونه هایی از مشکل حکمرانی  است.
بح��ران آب قاب��ل حل اس��ت. اما اگر از 
محققانی كه روی بحران آب كار كرده اند 
بپرسید، جملگی رفع تعارض منافع و خأل 
قانونی در مقوله حکمرانی آب را مقدم بر 
تشکیل بازار آب و اجرای جزئیات راه حل 

بحران آب می دانند.
یکی از مهم ترین مصادیق تعارض منافع 
در بخش آب به طور كلی و وزارت نیرو به 
عنوان متولی عرضه آب كشور، تقدم منافع 
مالی—سازمانی بر خشکسالی و پیامدهای 

اجتماعی آن بوده است.
وزارت نیرو با اتخاذ رویکرد س��ازه ای و 
اح��داث بیش از 64۰ س��د و ده ها پروژه 
كالن انتقال آب )به طور متوس��ط هر ۲۲ 
روز یك سد، پس از انقالب( موفق به جذب 
بودجه ای هنگفت به سمت وزارتخانه خود 
شده است، به نحوی كه در خالل سال های 
برنامه پنجم توسعه، به طور متوسط ساالنه 
یك پنجم كل بودج��ه تملك دارایی های 
س��رمایه ای كش��ور تحت عن��وان »فصل 
منابع آب« درج ش��ده است. درحالی كه 
احداث هر سد و آغاز هر پروژه انتقال آب 
با مخالفت ها و اعتراضات گسترده مردم و 
تحمیل ضررهای هنگفت به محیط زیست 
همراه است. اغلب كارشناسان علت اصلی 
كاه��ش منابع آبی كش��ور را ن��رخ باالی 
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تبخیر ناش��ی از اقلیم كش��ور می دانند و 
ذخیره سازی س��طحی آب در این شرایط 
توسط وزارت نیرو مصداق كمك به افزایش 
نرخ تبخیر اس��ت. در واقع وزارت نیرو به 
دلیل منافع مالی وزارتخانه خود، بر منافع 

و مصالح ملی چشم پوشیده است.
یکی دیگ��ر از مصادیق تع��ارض منافع 
در بخ��ش آب، حضور متولیان مختلف در 
زنجیره عرضه آب اس��ت. زنجیره سیر آب 
از باالدس��ت تا زمین كشاورزی مدیریت 
واحد ندارد. تش��تت در عرضه وجود دارد. 
آبخیزداری متولی حفظ آب است، وزارت 
نیرو متولی تخصیص آب )و همچنین تولید 
برق( از طریق سدهاست و وزارت كشاورزی 
هم متولی استفاده از آب )متقاضی عمده 
آب( اس��ت. ای��ن عدم مدیری��ت واحد و 
تع��ارض منافع هر ك��دام از این متولیان 

مشکل ایجاد می نماید....
وزارت نیرو سال هاست كه كشاورزان را 
قاتل و دش��من آب كشور معرفی كرده و 
سهم این بخش از منابع آب را بیش از 9۲ 
درصد اعالم می كند. درحالیکه همواره از 
اج��رای ماده ۲6 قانون »افزایش بهره وری 
بخش كشاورزی و منابع طبیعی« مصوب 
۱389 ،مبن��ی ب��ر تحوی��ل حجمی آب 
كشاورزی پای مزرعه به كشاورزان طفره 
می رود تا بتواند با مقصرتراش��ی در اذهان 
عمومی و رس��انه ها، آب حاصل از احداث 
سدها و یا بستن چاه های كشاورزان را به 
بخش های صنعتی و خدماتی بفروشد. چرا 
كه طبق ماده 3 قانون »تأمین منابع مالی 
برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و 
یا سرمازدگی« مصوب ۱383 ،اخذ آب بها 
از بخش كشاورزی ممنوع است. بنابراین 
وزارت نیرو همواره از غیرشفاف نگه داشتن 
آمار و اطالعات دقیق پروانه ها و حقابه های 

واگذار شده منتفع گردیده است.
یکی دیگر از مصادیق تعارض منافع در 
این بخش، اخذ تعرفه بیش��تر آب اس��ت. 
وزارت نیرو چند س��ال اس��ت كه نسبت 
به عدم اس��تفاده بهینه آب توسط بخش 
كش��اورزی انتقاد می كن��د. در حالی كه 
دلش��ان به حال آب و امنیت غذایی مردم 
نمی س��وزد و اصال متولی آن نیست. بلکه 
می خواه��د تخصیص كمت��ری به بخش 
كش��اورزی داده ش��ود و بیشتر به سمت 
مصارف دیگر برود. دلیل آن تعرفه پایین 
آب كش��اورزی نس��بت به صنعت و سایر 
مصارف اس��ت و لذا منفعت��ش در درآمد 

بیشتر از تعرفه آب است.
طبق ماده 3 قان��ون توزیع عادالنه آب، 
مصوب ۱36۱ و تبصره ذیل آن، در صورتی 
كه چاهی حفر شود و هیچ دو كارشناسی 

از كارشناس��ان وزارت نیرو آن را مضر به 
مصالح تشخیص ندهند، آن چاه صالحیت 
اخذ مجوز را از سوی سازمان آب منطقه ای 
به نمایندگی از وزارت نیرو خواهد داشت. 
در این حالت همه كارشناسان وزارت نیرو 
تالش خواهند كرد تا با تعیین نرخ مناسبی 
برای متقاضی به عنوان حق امضای تأیید 
صالحیت حفر چاه، گوی رقابت را از سایر 
همکاران خود بربایند و مانع منصرف شدن 
متقاضی حفر چاه از خود و روی آوردن به 
كارشناس دیگر شوند. این مورد از مصادیق 
تعارض منافع است كه كارشناسان وزارت 
نی��رو در فرآیند صدور پروانه چاه از منافع 
آن بهره مند می شوند و خود مانعی در برابر 
حذف مجوزهای حفر چاه شمرده می شود.

چاه های غیرمجاز با پرداخت پول و جریمه 
)به طور قانونی( مجاز می شوند. اگر غیرمجاز 
است كه باید با متخلف برخورد شود و نباید 
با اخذ پول مشکل حل شود. بنا به گفته های 
مهندس جهانگیر حبیبی معاون حفاظت و 
بهره برداری شركت مدیریت منابع آب، تعداد 
كل چاه های حفر ش��ده در كشور 8۰8 هزار 
حلقه است كه از این تعداد 4۷8 هزار حلقه 
چاه مج��از و 3۲۱ هزار حلقه چاه غیرمجاز 
می باشد. این تعداد حلقه چاه غیرمجاز ساالنه 
باعث تخلیه ۷ میلیارد مترمکعب منابع آب 

زیرزمینی كشور می شود.
یک��ی دیگر از ای��ن مصادی��ق، تعارض 
مناف��ع دارن��دگان قدیمی مج��وز چاه و 
صاحبان قدرت با متقاضیان جدید است. 
منطق مجاز بودن یا نبودن اش��کال دارد. 
مث��ال تعیین تاریخ می ش��ود مالک اینکه 
چاه های قبل از فالن تاریخ مجاز و بعد از 
آن غیرمجاز )براساس قانون تعیین تکلیف 
چاه ه��ای غیرمجاز مصوب س��ال ۱389 
چاه های حفر ش��ده تا پیش از س��ال 8۵ 
مجاز و بعد از آن غیرمجاز هس��تند(. بعد 
از چن��د مدت كه تعداد چاه های غیرمجاز 
زیاد می شود و یا اینکه افراد صاحب قدرت 
می خواهند چاه هایشان مجاز شود دوباره 
تاریخ جدیدی مشخص می شود. در حالی 
كه معی��ار باید پرداخت هزینه تأمین آب 
و به��ره ور بودن كش��ت باش��د. این باعث 
می ش��ود كه فارغ التحصیالن دانشگاهی 
كه می خواهند كش��ت علمی راه بیاندازند 

محروم می شوند.
طبق ماده ۱4 قانون توزیع عادالنه آب، 
مص��وب ۱36۱، در ص��ورت صدور مجوز 
و حف��ر چاه��ی جدید، آبده��ی چاه ها و 
قنات های مناطق مجاور نقصان یابد، قانون 
نه تنها وزارت نیرو را مسئول نمی داند، بلکه 
این اختیار را به وزارت نیرو داده اس��ت تا 
ب��ه صاحبان چاه ها و قنات های مجاور، به 

هزین��ه صاحب پروانه چ��اه جدید، مجوز 
كف شکنی و عمیق تر نمودن چاه خود را 
بدهد. در واقع وزارت نیرو صرفا پول گرفته 
و مجوز جدیدی صادر كرده بی آنکه بابت 
نظر كارشناسی اشتباه خود جریمه شود. 
لذا كارشناس��ان وزارت نیرو با علم به این 
مس��أله، صرفا و صالحی��ت حفر چاهی را 
تأیی��د می كنند با اطمینان خاطر از اینکه 
در صورت تشخیص نادرست، هزینه اشتباه 

آنان را صاحب چاه پرداخت خواهد كرد
یکی دیگر از مصادیق تعارض منافع در 
بخش آب، امکان استفاده تعداد معدودی 
از كاركن��ان دول��ت از اطالعات مربوط به 

حقابه ها و تخصیص آب است.
دسترس��ی به س��امانه س��اجا )سامانه 
اطالعات جامع ایران( بسیار محدود وفقط 
ب��رای س��ازمان آب، وزارتخانه و... تعریف 
شده اس��ت. از این اطالعات، حجم كمی 
طبقه بندی ش��ده اس��ت و مابقی عمدتا 
قابل نش��ر و عموم��ی اس��ت. حقابه ها و 
مصارف و تخصیص و... در ساجا مشخص 
اس��ت. )تعارض مناف��ع: تخصیص آب به 
مناطق و صنایعی كه افراد دستاندركار به 
طریقی ذی نفع هستند( همچنین ظرفیت 
پژوهشی كاربردی خوبی با انتشار داده ها 
آزاد می شود كه در حال حاضر در انحصار 

افراد معدودی است.
پروژه ه��ای ب��زرگ عمرانی ك��ه االن از 
سدسازی به سمت انتقال آب و با احتمال 
زیاد حفر چاه ژرف شیفت پیدا كرده، مبتنی 
بر مطالعات دقیق زیست محیطی، فنی و 
اقتصادی نیس��ت و اگر هم هست منتشر 
نمی شود و شاخص های تصمیم گیری ارائه 
نمی شود. عمدتا تصمیمات متأثر از فساد و 

البی نمایندگان و... می باشد.
یک��ی از بزرگ تری��ن مصادی��ق تعارض 
منافع زمانی بروز می كند كه سیاستمداران 
بخواهن��د درباره كاه��ش اختیارات خود 
تصمیم بگیرند. ب��رای مثال، قانون توزیع 
عادالن��ه آب در ای��ران، اختیارات بس��یار 
گس��ترده ای به وزارت نی��رو برای دخل و 
تصرف در منابع آبی كش��ور داده اس��ت. 
بسیاری معتقدند همین اختیارات مسبب 
بسیاری از مصائب و پیدایش مشکالت حاد 

مدیریت منابع آب در ایران است. 
تصور كنید اصالح این وضعیت مستلزم 
س��لب بخش��ی از این اختیارات باش��د و 
مس��ئولیت تدوی��ن الیحه قان��ون جامع 
مدیری��ت منابع آب در ایران نیز به وزارت 
نیرو واگذار شود بدیهی است منافع ناشی از 
داشتن اختیارات گسترده و ضرورت سلب 
بخش��ی از این اختیارات، تعارض عمیقی 

ایجاد می كند.



تعارض منافع موضوعي است كه به طور عیني 
اتفاق مي افتد. تعارض منافع یا تعارض عالیق گاه 
به حالت وضعیتي اطالق مي شود كه شخص یا 
اش��خاصي وجود داشته باشند كه از یك سو در 
مقام و موقعیت محتیج به اعتماد قرار مي گیرند، و 
از سوي دیگر خود داراي منافع شخصي با گروهي 
مجزا و در تقابل و تعارض با مسئولیت مورد نظر 
هس��تند. گاهي فردي به صورت ناخواسته و در 
حالت بي طرفي در ش��رایطي قرار مي گیرد كه 
میان منافع شخصي و حرفه اي او تضاد ایجاد شده 
است؛ گاه زماني نمایان مي شود كه مسئولیت یك 
طرف در قبال طرف دومي این محدودیت را براي 
وي به وجود مي آورد كه بتواند مسئولیت خود 
را به طرف س��وم محول كند و گاه نیز موقعیت 
شخصي فرد، تحت تاثیر موقعیت عمومي او قرار 
مي گیرد. در سال ۱988، دادگاه انتاریو در كانادا 
موقعیت تعارض منافع را ارتباط منافع شخصي 
افراد با وظیفه حرف��ه اي آنان كه موجب ایجاد 
نگراني معقولي از تحت تاثیر قرار گرفتن اقدامات 
حرفه اي باشد، تعریف كرد. وجود تعارض منافع 
نیاز به اثبات تاثیر حقیقي منافع شخصي روي 
كار حرفه اي ندارد بلکه وجود یك منفعت ثانویه 

به تنهایي كفایت مي كند.
براساس نظریه تامسون تعارض منافع عبارت 
اس��ت از مجموعه ش��رایطي كه در آن تصمیم 
حرفه اي در مورد یك هدف اولیه صحت پژوهش 
با رفاه بیمار تحت تاثیر یك منفعت ثانویه قرار 
گیرد. ذكر این نکته ضروري است كه در قانون 
ایران تعریف دقیق و شفافي از تعارض منافع در 
دس��ت نیست، اما واضح است كه در بسیاري از 

مش��اغل حرفه اي اجتناب از بروز تعارض منافع 
امکان پذیر نیس��ت. براي مث��ال، تعارض میان 
منافع ش��خصي و عمومي و كال، مدیران بیمه، 
اعضاي هیات علمي، محققان و پزشکان زماني 
ك��ه در تعام��ل گروه ها یکي با ه��ر دو طرف از 
تعارض صدم��ه ببینند یا از آن مطلع ش��وند، 
تمایل به مقابله و مخالفت، به صورت عملي به 
اتخاذ روش هایي براي مقابله منجر خواهد شد، 
متخصصان علوم اجتماعي به اثبات تاثیر هدایاي 
هرچند كوچك بر انگیزه ها و روند تصمیم گیري 
پزشکان پرداخته اند. آنها معتقدند كه انتظار از 
عمل متقابل ممکن است انگیزه اولیه براي هدیه 
دادن به شمار رود. محققان ضمن بررسي بیشتر 
دریافتند كه نگرش پزشکان در امور دارویي، در 
صورت دریافت هدایاي هر چند كوچك از افراد 

و شركت ها تغییر مي كند. 

 تعارض منافع در سازمان ها
از عوامل تحریك ایجاد تعارض در سازمان ها 
مي توان به رقابت براي پاداش، تعارض در ایفاي 
وظایف، نقص در ارتباطات كارمندان با هم و با 
سازمان ها، تعارض در موقعیت ها، اهداي پاداش 
و جبران خسارت مستقیم و غیرمستقیم، اعطاي 
هدیه توسط خود افراد ذي نفع، معامالت مالي بین 
موسسه خیریه، مدیران و كارمندان آن به عنوان 

مصادیقي از تعارض منافع اشاره كرد. 
نکت��ه مهم دیگر آنکه كس��ي ك��ه متهم به 
تعارض منافع است ممکن است به دلیل اینکه 
كار نادرس��تي انجام شده است، آن را انکار كند. 
در واقع، تعارض منافع ممکن است وجود داشته 

باش��ند حتي اگر در ایجاد یا در نتیجه آن هیچ 
عمل خالقي صورت نگرفته باشد. 

 مقابله با تعارض منافع در کش�ورهاي 
توسعه یافته

مقابله ب��ا تعارض منافع و برخ��ورد با آن در 
كش��ورهاي مختلف در غال��ب فرهنگ ها و در 
عرصه هاي گوناگون مطرح مي ش��ود. از این رو، 
سیاست ها در عرصه حقوقي، مقررات متعددي 
براي پرهیز یا حل آن وضع برش��مرده اس��ت؛ 
ازجمله پنج ش��یوه رقابت، همکاري، اجتناب، 
مصالحه و گاه ترجیح دادن منافع افراد بر منافع 
خود. كشور كانادا در زمینه  سازوكارهاي نظارتي، 
مجموع��ه اي تحت عنوان كمیس��یون خدمات 
دولتي را س��اماندهي كرده كه از منافع عمومي 
پاس��داري مي كند. مطابق قانون تعارض منافع 
در س��مت هاي دولتي، قرارداد با مزایاي اعطاي 
هدیه به كارمندان، باید مورد تایید كمیس��یون 
عمومي بوده و افراد بطور شفافي از آن برخوردار 
باشند. هر بار كه تغییر بزرگي در امور شخصي 
یا وظایف رس��مي مس��ئوالن دولتي كانادا رخ 
مي دهد، آنها باید در صورت وجود تعارض منافع 
اعم از واقعي، آشکار با بالقوه، مراتب را به صورت 

محرمانه گزارش دهند. 
در آمریکا، مقامات و كارمندان دولت از اقداماتي 
نظیر راي دادن، صحبت كردن با هرگونه اقدامي 
كه نفع مستقیم و غیرمستقیم براي خود یا هر 
ی��ك از اعضاي خانواده خ��ود دارد، منع كرده و 
مقامات دولتي از كسب هر گونه منفعت مالي، 
درگیر در كسب و كار، مناقصه و استخدام معامله 
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و فعالیت هاي شخصي ممنوع هستند. با توسعه 
ای��ن مقوله، در كالیفرنیا و ایالت ویسکانس��ین 
قانوني تصویب ش��ده است كه كارمندان دولت 
را ب��ه اجتناب از مناف��ع اقتصادي و ممنوعیت 
ش��ركت در مسائلي كه براي آنان نفع اقتصادي 
دارد، ملزم مي كند. این قان��ون كارمندان را در 
صورت داش��تن نفع شخصي، از شركت در امور 
دولتي منع مي كند. از دیگر متون قانوني راجع 
به تعارض منافع مي توان به قانون تعارض منافع 
كارمندان ش��هرداري آمریکا اش��اره كرد كه در 
آن، محدودیت هایي براي كاركنان ش��هرداري 
در مورد آن چه ممکن است در انجام كار، پس 
از س��اعات كار و بعد از ت��رک خدمات عمومي 
اتفاق افتند، وضع ش��ده است. پرداخت پول به 
كاركنان شهرداري، مقامات منتخب، داوطلبان 
و مش��اوران، با استناد به قانون مذكور پیگیري 
مي ش��ود كه در آن رشوه و ارتشا ممنوع است. 
در نهایت، یك كارمند شهرداري امکان استفاده 
از هیچ پاداشي در قبال اقدامات ناشي از سمت 

رسمي خود را ندارد. 
جامعه دانش��گاهي آمریکا در سال ۱964 در 
بیانی��ه اي اعالم كرد، تعارض��ات بالقوه یا واقعي 
ك��ه در آن فرد س��بب به خطر افت��ادن منافع 
یا هنجارهاي دانش��گاه مي ش��ود، از جمله علل 
درخواست شفاف سازي در انتشار مقاالت است. 
همچنین، افشاسازي براي اعضاي تیم تحقیقاتي، 
دانشجویان یا كارآموزان، پس از تکمیل تحقیقات 
و زماني كه سردبیران مجله، مقاله حاصل را براي 
انتشار در روزنامه ها برگردانند، صورت مي گیرد 
و تالش��ي براي دستیابي به شفافیت در سراسر 
فرآیند پژوهش اس��ت. در اساس��نامه دانشگاه 
وسترن أونتاریو دي آمریکا آمده است كه تعارض 
منافع ممکن است خود را در یکي از سه شکل 
نشان دهد: ۱- تعارض منافع واقعي، ۲- تعارض 

منافع بالقوه، 3- تعارض منافع ظاهري. 
كد دولت��ي ۱۰9۰ ایالت كالیفرنیا كارمندان 
دانشگاه ایالتي كالیفرنیا )CS( را از داشتن منافع 
مالي شخصي در هر قرارداد ممنوع كرده است. 
نکته مهم قرار داده ش��ده در این قانون كلیدي 
بحث هاي مقدماتي، مذاكرات، سازش، استدالل، 
برنامه ریزي در طرح ها و هرگونه پیشنهاد را شامل 
مي شود. براي شفاف سازي تعارض منافع، دانشگاه 
ایالت كالیفرنیا در قانون س��ال ۱9۷4 چندین 
 منفع��ت اقتص��ادي را نام برده اس��ت، از جمله 
هرگون��ه نه��اد تج��اري ك��ه در آن كارمن��د 
سرمایه گذاري مستقیم یا غیر مستقیم به ارزش 
۲هزار دالر با بیشتر دارد، از جمله داشتن مالکیت 
س��هام توسط كاركنان یا همسر كارمند با افراد 
وابسته به او و دوم هر گونه مالکیت كه كار مثال 
در آن داراي منافع مس��تقیم با غیر مستقیم به 
ارزش ۲ هزار دالر یا بیشتر باشد و در دارایي هاي 
كاركنان نیز ذكر نشده باشد. سوم هر گونه منبع 
درآمد كه در هر ماه ۵۰۰ دالر یا بیش��تر درآمد 

تولی��د مي كنند، هر گونه نهاد تجاري كه در آن 
خود فرد یا همسر او به عنوان كارمند یا امانت دار 
شاغل بوده یا داراي هر گونه سمت ملي پستي 
باشد، سرمایه گذاري یك كارمند دولتي پا یکي از 
اعضاي خانواده اش در قراردادهاي دانشگاه معتبر 

منع شده است. 
منافع دانش��گاه و اف��رادي كه در تحقیقات 
ش��ركت مي كن��د وضع ش��ده و اس��تفاده از 
امکانات دانشگاه به منظور انجام امور شخصي 
امکان پذیر نیس��ت. همچنین، استعمال الکل 
و مواد مخ��در، موجب مجازات و تعلیق براي 
كارمندان اس��ت. افراد فدراسیون سواركاري 
ایاالت متحده باید از ش��ركت در فعالیت هاي 
مربوط به اسب سواري كه موجب ایجاد اصرار 
در قانون س��واركاري مي شود، پرهیز كند. در 
صنعت بیمه انگلستان نیز به تعارض منافع و 
پرهیز از آن توجه ش��ده اس��ت. از جمله آنکه 
كارمندان بیمه در رفتارهاي حرفه اي و روابط 
كسب و خرید و فروش با صداقت عمل كنند. 
اعضا به هنگام قضاوت در امور و نظرات نباید 
اج��ازه دهند كه تعصب ی��ا جانبداري یا نفوذ 
دیگ��ران، بر بي طرفي آنه��ا را اثرگذارد. اعضا 
نباید با هر انگیزه و از هر منبعي كه مي تواند به 
نحوي به عنوان رشوه تفسیر شود قبول كنند. 
در كشور فرانسه قواعدي وضع شده كه هدف 
آنه��ا، حفظ و تقویت اعتماد به نفس كارمندان 
و جلب اعتماد عمومي اس��ت. كارمندان باید از 
دریافت هر نوع منفعت مالي بدون تفهیم علت 
اصلي آن خودداري كنند. هیچ یك از كارمندان 
نباید با داشتن نفع مالي در یك شركت به انعقاد 

قراردادي با آن مبادرت ورزند. 

 تعارض منافع در ادبیات حقوقي ایران
تعارض منافع و برخورد با آن در حقوق ایران 
گس��تردگي دامنه حدود تعارض منافع، اسباب 
وضع قانون در ایران را فراهم كرده اس��ت و در 
برخي ماده ه��اي قانوني احکامي براي مبارزه با 
بروز تعارض منافع به چشم مي خورد كه از جمله 
مي توان به موارد ذیل اش��اره كرد. در آیین نامه 
اجرایي قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر 
مصوب 6/ 8 / ۱۷ ماده ۲۲ تبصره 3، مقرر شده 
كه تعیین یك وكیل تسخیري، براي دو یا چند 
متهم در یك پرون��ده، به لحاظ تعارض دفاع از 
موكلین ممنوع است. در این قانون اشاره مستقیم 
قانون گذار، پرهیز از ایجاد تعارض منافع در هنگام 
دفاع از حقوقي منهم با هدف حفظ حقوق وي 
اس��ت. ماده ۱۲ كنوانسیون مبارزه با فساد كه 
ایران نیز به آن پیوسته، با هدف جلوگیري از 
تعارض منافع وضع شده و همچنین پند پنجم 
ماده ۱۱ كنوانس��یون مبارزه با فساد نیز ناظر 
بر جلوگیري از بروز تعارض منافع خصوصي و 
عمومي در زمینه فعالیت هاي فني كارمندان 
س��ابق بخش عمومي و اشتغال به كار آنها در 

بخش خصوصي پس از استعفا یا بازنشستگي 
است. مثل آنکه قضات دادگستري به موجب 
بند به ماده 4 قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت 
دادگستري مصوب ۱3۷6/۱/۱۷ و بند الف و ب 
و د ماده 8 الیحه قانوني استقالل كانون وكالي 
دادگس��تري مصوب ۱333/۱۲/۵ حق دارند 
پس از اس��تعفا با بازخریدي یا بازنشس��تگي، 
به ش��غل وكالت مشغول شوند. قانون اجازه ي 
وكالت دادگستري به افسران قضایي لیسانس 
حق��وق، بازنشس��ته نیروهاي مس��لح مصوب 
۱3۵۱/4/۱8 نیز به مس��تخدمین مزبور اجازه 
داد در پایان اشتغال به شغل دولتي به عنوان 
وكیل دادگستري كه از جمله مشاغل خصوصي 

است فعالیت كنند. 
در عین حال، با هدف پیشگیري از بروز تعارض 
منافع، قوانین ایران س��ازوكارهایي را نیز براي 
پیشگیري از فساد در میان مقامات ارشد دولتي 
پیش بیني كرده اس��ت برابر اصول ۱4۱ و ۱4۲ 
قانون اساس��ي نیز بروز تعارض منافع به عنوان 
یکي از مهم ترین خاس��تگاه هاي فس��اد مالي و 
اداري مورد هدف قرار گرفته است. عالوه بر این، 
قانون منع كاركنان دولت از مداخله در معامالت 
دولتي و در این زمینه، جرم انگاري مجازات هاي 
كیفري پیش بیني كرده است. تعارض منافع در 
حقوق تجارت ایران در مباحث راجع به اشخاص 
حقوقي و اداره آنها توسط اشخاص حقیقي تحت 
توجه قانونگذار قرار گرفته است. در واقع، با لحاظ 
این عقیده كه تعارض منافع اصوال در شرایطي 
رخ مي دهد كه یك نفر امکان آسیب به دیگران 
را افزایش دهد در ش��ركت هاي سهامي، انجام 
معامله شركت با مدیران ارشد آن تابع مقررات 
سختي است. در مقوله داوري و تعیین داور نیز 
تعارض منافع مورد نظ��ر قانون گذار ایران قرار 
گرفته و در ماده 469 قانون آیین دادرسي ایران 
براي پرهیز از تعارض منافع احتمالي مقرر شده 
كه دادگاه نمي تواند برخي از اشخاص مشخصه 
را به س��مت داور معین نمای��د، مگر با رضایت 
طرفین براي جلوگی��ري از بروز تعارض منافع 
در رسیدگي به دعوا براي قاضي نیز در ماده 46 
همان قانون شرایط مقرر شده تا در صورت تحقق 
آنها، قاضي از رسیدگي و تحقیق امتناع كند. با 
این حال نگاه دقیق تر و جامع تر به تعرض منافع 
همچنان درادبیات حقوقي و قانونگذاري ایران 
مغفول مانده اس��ت. سیاستگذاري و حکمراني 
در س��احت اقتصاد ایران هن��وز به گونه ای پویا 
نش��ده كه بتواند از مواردي نظیر تعارض منافع 
جلوگیري كند چراكه دادن امضاهاي طالیي و 
اساسا بروكراتیك زمان بر جزء الینفك ساختار 
دیوانساالري ایران است. از این رو مي توان امید 
داشت كه همزمان با توسعه فناوري اطالعات، 
اصالحاتي در ساختار بروكراتیك ایران به وجود 
آی��د كه موقعیت ه��اي تعارض مناف��ع در این 

سیستم را به حداقل برساند. 



شاه كلید مقابله با فساد، اصالح موقعیت هاي 
تعارض منافع است و درمان اصلي این امر، تنها 
از باب حکمراني خوب عمل مي كند. حکمراني 
خوب، تنظیم گري منصفانه اي است كه همه 
فرآیندهاي تصمیم گیري آن شفاف و هیچ چیز 
پشت پرده اي ندارد. هرچند نیل به این هدف 
در دوران كنوني دور از دسترس تصور مي شود 
اما گام برداش��تن در مس��یر تحقق آن، خود 
راه حل بسیاري از مشکالت حاضر خواهد بود. 

  حکمراني به مفهوم سیاستگذاري
تحوالت نظري مفهوم دولت و تجارب متعدد 
بین الملل��ي از دولت هاي رفاه ت��ا دولت هاي 
نئولیبرالي یا توسعه اي، به ظهور مفهوم نویني 
با عنوان »حکمراني« منتج شده است كه در 
آن ضمن تاكید بر جایگاه دولت به عنوان محور 
مركزي نظام حکمراني، حضور سایر ذي نفعان 
نظی��ر بازیگران بخش خصوص��ي و نهادهاي 
مدني در س��طوح ملي و محلي نیز در فرآیند 
سیاستگذاري عمومي و كشورداري به رسمیت 

شناخته شده است
حکمراني در واقعیت امروزي خود، مفهومي به 
مراتب پیچیده و چندوجهي دارد. عبور از دایره 
سنتي دولت، افزایش نقش بخش خصوصي و 
نهادهاي مدني در اجراي سیاست هاي دولتي، 
توزیع عمودي ق��درت در الیه هاي فرادولتي 
بین المللي و س��طوح محل��ي در كنار توزیع 
ق��درت افقي در انواع س��ازمان هاي عمومي و 
ش��به دولتي مدلي چندالیه و تعاملي از اداره 
امور جوامع مدرن نشان مي دهد. این تحوالت 
در كنار تجارب سیاس��ت هاي كوچك سازي، 
آزادسازي و خصوصي سازي دولت ها ضرورت 

وج��ود نهادهایي به منظ��ور تضمین محیط 
رقابتي و اجرایي سازي سیاست هاي حاكمیتي 
در بخش خصوصي و عمومي را اثبات مي كند، 
نهادهایي كه در ادبی��ات حکمراني از آنها به 
س��تاد »تنظیم گر« تعبیر مي شود و به عنوان 
بخ��ش جدایي ناپذیر از نظ��ام حکمراني ملي 
مطرح هستند. تنظیم گري یکي از كاركردهاي 
اصلي نظام حکمراني نوین بوده و در كنار سایر 
كاركرده��ا همچون سیاس��تگذاري، بازتوزیع 
تس��هیل گر و همین طور كاركرد سنتي ارائه 
كاال و خدمات چارچوب كالن نظام حکمراني 

مدرن را شکل مي دهد. 

 مفهوم تنظیم گري 
تنظیم گري در معناي عام خود شامل انواع 
مداخالت دولت براي تحقق اهداف حاكمیت 
اس��ت. هدف از این مداخالت »ایجاد كنترل 
عمومي بر ارائه كنندگان خدمات جهت تامین 
منفعت عمومي« است. منفعت عمومي نفعي 
اس��ت كه عاید همه ذي نفعان و عموم جامعه 
مي ش��ود و تامی��ن آن از جمل��ه اصلي ترین 
فلس��فه هاي تش��کیل حکومت ها محس��وب 
مي ش��ود. این مفهوم معموال در برابر منفعت 
خصوص��ي قرار مي گیرد. به ویژه در جایي كه 
تامین منافع یك فرد یا گروه به منافع سایرین 
آسیب مي رساند. صیانت از منفعت عمومي به 
معناي جلوگیري از آسیب زدن منافع گروه هاي 
خاص به منافع سایر ذي نفعان است و از جمله 
اصلي ترین فلسفه تشکیل حکومت ها محسوب 
مي شود. موضوع تنظیم گري به صورت سنتي 
ابتدایي در حوزه اقتصادي و با رویکرد تنظیم 

بازار مطرح بوده است. 

تنظیم گ��ري ش��امل »مجموعه  كارك��رد 
مداخالت حاكمیتي در فعالیت هاي اقتصادي 
و اجتماع��ي با اس��تفاده از ابزارهاي مختلف 
حقوقي، اقتصادي، اجتماعي و... با هدف تحقق 

سیاست ها یا منافع عمومي است«. 
 بر این اساس تنظیم گري بر مبناي اهداف 
خیرخواهان��ه و ن��ه ران��ت جوی��ي گروه هاي 
ذي نفع تعریف مي شود. این تعریف همچنین 
بسیار گسترده تر از تعریف تنظیم گري مبتني 
ب��ر مداخالت دولت تنها ب��ا هدف ممانعت از 
شکست بازار اس��ت. كاركرد بازتوزیعي، ناظر 
به تحقق اهداف��ي همچون برقراري عدالت و 
رفع فقر و ش��کاف طبقاتي در جامعه اس��ت. 
هرچند ك��ه با تعریف��ي ك��ه از تنظیم گري 
ارائه شد، ش��اید بتوان این اهداف را نیز ذیل 
تنظیم گري به شمار آورد، اما جهت سازگاري 
بیشتر تقس��یم بندي كاركردي این نوشتار با 
تعریف حداقلي تنظیم گري براساس شکست 
بازار، بازتوزیع به عنوان یك كاركرد مجزا ذكر 
مي شود. البته توجه به این نکته ضروري است 
كه در ادبیات اقتصادي، تنظیم گري زماني رخ 
مي دهد كه بازار به خودي خود از دستیابي به 
شرایط تخصیص بهینه و كارا ناتوان شود و در 
این موارد مداخله دولت در سازوكارهاي بازار 
پذیرفته مي شود، اما مداخالت بازتوزیعي، صرفا 
انتقال اولیه ثروت بین آحاد جامعه بوده و هیچ 
ورودي به سازوكارهاي بازار مانند قیمت گذاري 
ی��ا تعیین حدود براي س��طح تولید و مصرف 
ندارد. لذا جزء موارد شکس��ت بازار و بالطبع 
جزء حیطه تنظیم گري به ش��مار نمي رود. از 
سوي دیگر تنظیم گري عموما مداخله با هدف 
اثرگذاري بر رفتار آحاد اقتصادي و اجتماعي و 

تنظیم گري براي انضباط بیشتر
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تغییر رفتار آنها در جهت تحقق منافع عمومي 
و سیاست هاست. در حالي كه به صورت كلي 
ه��دف از بازتوزیع لزوم تغیی��ر رفتار در آحاد 
جامعه نب��وده و صرفا با هدف تحقق منفعت 
عموم��ي و سیاس��ت هاي مربوط ب��ه عدالت 
ص��ورت مي پذیرد و از جمله در ایران مي توان 
به مداخالت دولت در زمان توزیع یارانه ها اشاره 
كرد. با توجه به این مالحظات مي توان بازتوزیع 
را كاركردي مجزا از تنظیم گري به شمار آورد. 

 سیاستگذاري با کمك بازتوزیعي
به ی��ك معنا مي توان گف��ت تنظیم گري و 
بازتوزیع هر دو به صورت مستقیم در راستاي 
تحقق كاركرد سیاستگذاري و در طول آن قرار 
دارند. با این تف��اوت كه كاركرد تنظیم گري، 
عم��ال قاعده و نحوه رفتار عوامل توزیع كننده 
و تامین كنن��ده خدم��ات را تعیین مي كنند 
و در واق��ع س��ایر كاركرده��اي حاكمیتي در 
راستاي اجراي سیاست ها و در چارچویي كه 
تنظیم گران مشخص مي كنند، محقق مي شوند. 
ام��ا كارك��رد تس��هیل گري و توس��عه اي 
ش��امل مجموعه اقداماتي اس��ت كه با هدف 
توانمندس��ازي بازیگران مختلف براي فعالیت 
اثربخ��ش و ایجاد هم افزایي میان آنها صورت 
مي پذی��رد. یکي از ابعاد اصلي تس��هیل گري 
فراهم آوردن زیرساخت مناسب براي فعالیت 
بازیگران است. تسهیل گري توسط دولت و با 
نهادهایي مانند اصناف و سازمان هاي ترویجي، 
آموزشي و توسعه اي صورت مي پذیرد و عموما 
در ارتباط مس��تقیم با فراه��م آورندگان كاال 
و خدم��ات ق��رار دارد. در نهایت تامین كاال و 
خدمات كاركرد نهایي نظام حکمراني اس��ت 
كه به صورت مس��تقیم منتهي به تامین رفاه 
آحاد جامعه مي شود و پر اساس دیدگاه رایج 
در بیشتر موارد، به جز برخي كاالهاي عمومي 
مانند امنیت، انتظار مي رود اجراي آن بر عهده 

بخش خصوصي واگذار شود. 
براساس این تقسیم بندي، سه كاركرد اول 
یعني سیاستگذاري، بازتوزیع و تنظیم گري 
را مي توان در یك رویکرد ساده سازي شده 
امور حاكمیت و كاركردهاي تسهیلگري و 
تامین كنندگ��ي را جزء امور تصدیگرانه به 
شمار آورد، هر چند اطالق حاكمیتي بودن 
یك كاركرد خاص، لزوما به این معنا نیست 
كه آن صرفا توسط حکومت اجرا مي شود. 
براي مث��ال الگوهایي از تنظیم گري مانند 
خ��ود تنظیم گري و تنظیم گري خصوصي 
قاب��ل تعویض به بخش غیر دولتي اس��ت، 
اگرچ��ه در نهای��ت تولی��ت آن ب��ر عهده 
حاكمیت بوده و در مورد اجراي صحیح آن 
حاكمیت به صورت مستقیم پاسخگو خواهد 
بود. همچنین امور باز توزیعي در بسیاري 
از موارد توس��ط نهادهاي خیریه خصوصي 

صورت مي پذیرد، اما مسئولیت تحقق اهداف 
بازتوزیعي در نهایت به صورت مستقیم بر 

عهده حاكمیت خواهد بود. 

 مواهب تنظیم گري
كارك��رد تنظیم گ��ري خ��ود ش��امل زی��ر 
كاركردهایي اس��ت ك��ه مي توان آنه��ا را در 
دسته بندي هاي متعددي تعریف كرد. نخست 
رصد اس��ت كه منظور رصد بازیگران با هدف 
آگاه��ي از وضعیت حوزه تحت تنظیم گري و 
میزان تعهد به مقررات وضع ش��ده است. دوم 
اعمال مقررات بوده كه طراحي س��ازوكارهاي 
الزم ب��راي جه��ت دهي به رفت��ار بازیگران و 
اس��تفاده از ساز و كارهاي انگیزشي و تنبیهي 
را مقدور مي سازد. سوم داوري و حل منازعات 
اس��ت كه تصمیم گیري در مورد عواقب عدم 
پایبندي به مق��ررات یا حل و فصل منازعات 
را مشخص مي كند. چهارم مجازات كه اعمال 
مج��ازات و تنبیه��ات الزم در موارد تخلف را 
معین ك��رده و در آخر ارزیابي بوده كه پایش 
نظ��ام تنظیم گري و اعم��ال اصالحات الزم را 
نشان مي دهد. طراحي مکانیسم نیز جزء موارد 
دیگ��ر بوده كه هدف از آن چینش بازیگران و 
ایجاد ارتباطات میان آنهاس��ت، به گونه ای كه 
نتیجه عملکرد و تعامالت بازیگران تامین كننده 
اه��داف مد نظ��ر تنظیم گر باش��د. هر یك از 
كاركردهاي فوق مي توانند مس��تقیما توسط 
نهادهاي حاكمیتي انجام شده یا به بخش هاي 

غیرحاكمیتي واگذار شوند. 
البته تقسیم بندي فوق لزوما با تقسیم بندي 
قواي سه گانه مستقل در حاكمیت در تطابق 
نیست، به صورت مشخص كاركردي در قالب 
دو سیاس��تگذاري و تنظیم گري قابل تقسیم 
اس��ت، همانطور ك��ه در ادامه اش��اره خواهد 
ش��د، یکي از ری��ز كاركرده��اي تنظیم گري 
وضع مقررات و قواعد اس��ت، كه خود بخشي 
از اختی��ارات نظ��ام تقنی��ن را دربر مي گیرد. 
همچنی��ن با توجه به وج��ود زیر كاركردهاي 
نظارت، حل دعاوي و اختالفات و وقع مجازات 
و تنبیه در مقوله تنظیم گري، از لحاظ كاركردي 
در سطح نظام حکمراني مي توان تنظیم گري 
را مشتمل بر امور قضایي نیز به شمار آورد. از 
لحاظ تاریخي تنظیم گري در ادامه نظام قضایي 
و در موارد مختلفي به عنوان جایگزین آن در 
نظام حکمراني به ایفاي نقش پرداخته است. 

تفکیك هاي دیگري نیز میان تنظیم گري و 
حکمران��ي وج��ود دارد، از منظر حقوق اداري 
تنظیم گري آن بخشي از وظایف حکمراني است 
كه به اعمال مق��ررات مي پردازد. برخي دیگر 
این نگاه را نی��ز محدودتر كرده و تنظیم گري 
را صرف��ا اعمال مقررات از س��وي حاكمیت بر 
بخش هاي خصوصي بش��مار مي آورند. تحدید 
مفه��وم تنظیم گري به مص��رف مقوله اعمال 

مقررات رسمي و تحدید مضاعف آن به حوزه 
اعمال مقررات، تنها بر بخش خصوصي، نگاهي 
به شدت تقلیل یافته است. در یك معناي تعمیم 
یافته مي توان تنظیم گري را اعمال مداخله به 
منظور اثرگذاري بر رفتار كلیه أحاد اقتصادي و 
اجتماعي، شامل بازیگران بخش هاي خصوصي 
و دولت��ي به ش��مار آورد. در چنی��ن رویکرد 
موضعي، مفه��وم و حدود مداخله و همچنین 
ابزارهاي اعمال حاكمیت و تغییر دهنده رفتار 
بازیگران طیف بسیار وسیعي از ابزارهاي رسمي، 
مکانیسم هاي غیررس��مي مانند طراحي بازار، 
مهندس��ي اجتماعي و هنجارسازي ارزشي را 
شامل مي شوند. روند فعلي حدود و ثغور مفهوم 
تنظیم گ��ري را به مرزه��اي مفهوم حکمراني 
نزدی��ك مي كن��د و آن را به اصلي ترین بخش 
نظام هاي نوین حکمران��ي مبدل مي كند. در 
واقع در دوران انتقال مفهومي از دولت مركزي 
به حکمراني توزیع شده، كیفیت تنظیم گري 
مستقیما در كیفیت زندگي آحاد مردم و كیفیت 
كشورداري به معناي وسیع آن اثرگذار است. 

 هدف از تنظیم گري
نظری��ات منفعت عمومي )ض��رورت وجود 
دولت تنظیم گ��ر( از یك دی��دگاه هنجاري، 
ضرورت شکل گیري نهادهاي تنظیم گر در نظام 
حکمراني كشور از جهات متفاوتي مورد توجه 
قرار گرفته است. در ادبیات علمي این جهات 
متفاوت را مي توان تحت عنوان نظریات منفعت 
عمومي دسته بندي كرد كه بناي اصلي آنها بر 
ضرورت وجود تنظیم گري به دلیل اهمیت آن 
در تحقق منافع عمومي شکل گرفته است. ابعاد 
منافع عمومي و در راستاي آن ضرورت وجود 
تنظیم گري را مي توان ذیل سرفصل هاي زیر 
برشمرد. ضرورت تنظیم گري از منظر سیاسي 
ك��ه این بخش محور اصلي قاب��ل طرح دارد، 
نخس��ت ایجاد نظام هاي تنظیم گري به ویژه 
با مشاركت فعالین بخش ها مي تواند به نوعي 
نمایانگر مشاركت سیاس��ي باشد و نمادي از 
مشاركتي بودن نظام سیاسي محسوب مي شود. 
ثانیا استقرار تنظیم گري با مشاركت بازیگران 
و فعالین بخش ها از گوش��ه گیري اجتماعي و 
به حاشیه رفتن گروه هاي حرفه اي جلوگیري 
مي كنن��د چراك��ه با درگیر ش��دن گروه هاي 
حرفه اي و تخصصي در سازو كار تنظیم گري، 
زمینه براي اثرگذاري بیشتر این گروه ها فراهم 
مي شود و موجب باال رفتن اعتبار تخصصي و 

مشروعیت نظام حکمراني مي شود. 
در نهایت اینکه اس��تقرار نظام تنظیم گري 
موجب افزایش همگرایي اجتماعي مي ش��ود. 
به صورت كلي دخیل كردن بازیگران مختلف 
همچ��ون گروه ه��اي تخصص��ي و حرفه اي، 
سازمان هاي مردم نهاد و تشکل هاي اجتماعي 
در فرآین��د اداره كش��ور از طریق تنظیم گري 



موج��ب تقویت همگرایي اجتماعي میان این 
گروه ها خواهد شد. 

از س��وي دیگر ضرورت تنظیم گري از منظر 
ارتقاي قابلیت و ظرفیت حکمراني یکي دیگر 
از دالیل ضرورت استقرار نظام تنظیم گري به 
ظرفیت هاي دولت در امر حکمراني اس��ت. به 
این معنا كه وجود نهاد تنظیم گر و به كار گیري 
گروه هاي مختلف از یکس��و مشروعیت دولت 
را در امر حکمران��ي باال مي برد و این موجب 
افزای��ش ظرفیت دول��ت در عرصه حکمراني 
مي ش��ود. البته به این نکته باید توجه ش��ود 
كه مش��روعیت در ادبیات سیاسي به معناي 
مقبولی��ت و پذیرش از ناحی��ه جامعه هدف 
بوده و به ارتقاي مش��روعیت نظام حکمراني 

منجر مي شود. 
از سوي دیگر نظام تنظیم گري جزئي از نظام 
حکمراني است و استقرار آن موجب گسترش 
یافتن قلمرو نظام حکمراني و دایره نفوذ دولت 
مي شود، بدون اینکه لزوما بارمالي جدیدي را بر 
دولت تحمیل كند. در حقیقت نظام تنظیم گري 
به نوعي در یك ساختاردهي اجتماعي كه مقوم 
نظام حکمراني باشد مشاركت مي كند و از این 
طریق زمینه اجتماعي سازي نظام حکمراني را 
فراهم مي كند. در واقع نظام تنظیم گري، نظام 
حکمران��ي را از حالت سلس��له مراتبي خارج 
مي كن��د و یك نقش میانجي گرانه و واس��ط 
بین حاكمیت و مردم پیدا مي كند. در مجموع 
توس��عه نهادهاي تنظیم گر ب��ه عنوان حلقه 
مکمل منظومه نظ��ام حکمراني ملي موجب 
ارتقا و رشد برآیند »ظرفیت هاي حکمراني در 

جامعه خواهد شد.

 ضرورت تنظیم گري از منظر نظریات اقتصادي
 در نظری��ات مربوط به تنظیم گري، منفعت 
اجتماعي دلیل اصلي نی��از به تنظیم گري از 
سوي حاكمیت معرفي شده است. بطور خاص 
در مواردي كه به دلیل شکست بازار، تخصیص 
بهینه و دستیابي به بهینه پارتو به صورت عادي 
محقق نمي ش��ود، نیاز به دخالت دولت براي 
بهبود تخصیص منابع وجود خواهد داشت. این 
نظریه كه به نظریه منفعت اجتماعي معروف 
است مبناي اصلي اغلب نظریات شکل گیري 
نهادهاي تنظیم گر است. برخي از اصلي ترین 
دالیل شکست بازار را مي توان وجود انحصار، 
س��ود بادآورده، آثار جانبي اطالعات ناكافي، 
كاالهاي عمومي، قیمت گ��ذاري غارتگرانه و 
نابرابري قدرت چانه زني دانست. در این شرایط 
دول��ت با دخالت خود زمین��ه را براي تحقق 

منفعت عمومي فراهم مي كند. 
در مقاب��ل این نظریه الگوي ش��یکاگو قرار 
دارد كه از س��ه جهت حضور و دخالت دولت 
در اقتصاد را به منظور رفع مش��کل شکست 
بازار مناس��ب نمي داند. نخست موارد محدود 

شکس��ت هاي بازار و توانایي بخش خصوصي 
در رفع این شکست ها، دوم توانایي دادگاه هاي 
غیر دولتي در رفع محدودیت شکس��ت هاي 
حل نشده و سوم عدم توان  حاكمیت در رفع 
شکست ها به دالیلي از جمله فساد و تسخیر 
تنظیم گري. در كنار نظریه منفعت اجتماعي 
ك��ه موافق دخالت ته��اد تنظیم گر براي رفع 
شکست هاي بازار و الگوي شیکاگو كه به دالیل 
ذكر ش��ده مخالف این دخالت اس��ت، نظریه 
»ج��زاي تنظیم گري« قرار دارد. این نظریه با 
نگاهي عمل گرایانه و غیرایدئولوژیك با بررسي 
بده - بستان بین دو هزینه اجتماعي شکست 
ب��ازار و هزینه دخالت دولت، به بررس��ي نوع 
دخال��ت بهینه حاكمیت در بازارهاي مختلف 

مي پردازد. 
 براساس این نظریه براي رسیدن به اهداف 
اجتماعي چهار استراتژي مختلف وجود دارد. 
استراتژي اول اس��تفاده از انضباط بازار است. 
به این معنا كه با وجود ش��فاف، بازیگران بازار 
براي حفظ حسن شهرت و اعتبار خود از انجام 
برخي تخلفات خودداري مي كنند. مورد بعدي 
استفاده از دادگستري خصوصي است كه افراد 
مي توانند با شکایت و دادخواهي از آنها احقاق 
حق كنند. در مرحله سوم بحث تنظیم قوانین 
و نظارت بر آن توس��ط نهاد تنظیم گر مطرح 
مي ش��ود. اس��تراتژي چهارم نی��ز تصدیگري 
دولتي اس��ت كه دولت جه��ت تامین منافع 
عمومي خودش وارد بازار مي ش��ود. هر كدام 
از چهار استراتژي فوق داراي مقادیر متفاوتي 
هزینه اجتماعي شکست بازار و همچنین هزینه 

اجتماعي دخالت حاكمیتي است.
 

 ناکارآمدي نظام قضایي در تنظیم گري
یکي از ریشه هاي تاریخي حركت به سمت 
اس��تقرار نظ��ام تنظیم گ��ري، ناكارآیي نظام 
قضایي در حل دعاوي و تنظیم رفتار بازیگران 
اقتصادي بوده اس��ت. به طور كلي در كش��ور 
ایاالت متح��ده آمریکا تا س��ال هاي انتهایي 
ق��رن نوزدهم می��الدي، اختالفات موجود در 
بخش هاي تجاري از طریق دعاوي خصوصي 
در دادگاه ه��ا حل و فصل مي ش��دند. در این 
س��ال ها دادگاه ها در م��ورد دعاوي خصوصي 
در موضوعاتي از جمله مس��ئولیت شركت ها 
در ص��ورت بروز اتفاق��ات حین كار، رویه هاي 
ضدرقابت��ي، س��المت مواد غذای��ي و دارویي 
و حت��ي قانوني بودن ان��واع مالیات بر درآمد 
تصمیم گیري مي كردند. در طول س��ه دهه از 
سال ۱88۷ كه كنگره آمریکا قانون تجارت بین 
ایالتي را تصویب كرد، تا سال هاي قبل از جنگ 
جهاني، این شرایط به صورت كلي تغییر كرد. 
در طول 3۰ سال این دیدگاه كه اقامه دعاوي 
خصوصي در دادگاه ها تنها راه حل درست پاسخ 
به چالش هاي اجتماعي اس��ت كنار گذاشته 

شد. در این دوران از تاریخ آمریکا كه به عصر 
ترقي خواهي، معروف است، نهادهاي تنظیم گر 
به مرور در هر دو سطح فدرال و ایالتي كنترل 
رقابت، سیاست هاي ضدانحصاري، قیمت گذاري 
در بخش هاي مانند بخش ریلي، سالمت غذا 
و دارو و بسیاري از دیگر زمینه ها را در دست 
گرفتند. به دالیل متعددي، نظام هاي قضایي 
را در تامی��ن حقوق فعاالن اقتصادي ناكارآمد 
معرفي كرده اند، گس��ترش امکان فس��اد در 
پرونده ه��اي كالن اقتص��ادي، انگی��زه باالي 
شركت هاي بزرگ اقتصادي براي اعمال نفوذ 
در احکام قضایي، هزینه باالي فرآیند دادرسي و 
هزینه هاي سنگین اجتماعي تخلفات اقتصادي 
به دلیل ماهیت پستي احکام قضایي از جمله 
عواملي بودند كه موجب نارضایتي هاي گسترده 
از توان مکانیسم هاي قضایي در تخمین محیط 
رقابتي پایدار اقتصادي در س��ال هاي بیش از 

جنگ جهاني اول شدند. 
در مقابل ظهور مفهوم تنظیم گري به مثابه 
پاس��خي سیاس��ي - اجرایي به این نارضایتي 
فزاینده، ضمن ورود پیش دس��تانه به كنترل 
رفت��ار بازیگران ب��ا اس��تفاده از ظرفیت هاي 
حرفه اي متخصصان، عمال از هزینه هاي كالن 
اجتماعي تخلفات جلوگیري كرد، ضمن اینکه 
ماهیت حرف هاي نظ��ام تنظیم گري، فارغ از 
پیچیدگي هاي تنهایي و با هزینه اي به مراتب 
كمتر از فرآیند دادرس��ي و در بازه هاي زماني 
كوتاه تر، به شیوه اي كامال مدني حجم تخلفات 

ارجاعي به دادگاه ها را به شدت كاهش داد. 
براین اس��اس با توس��عه و پیچیده شدن 
بخش هاي مختلف اقتص��ادي و اجتماعي 
و ناكارآی��ي نظام قضای��ي در حل و فصل 
 بسیاري از چالش هاي این بخش ها در جوامع 
در حال توسعه، س��ازمان هاي تنظیم گر با 
اش��کال مختلف در نظام حکمراني شکل 
گرفتن��د. از همین رو تنظیم گري نه لزوما 
به عنوان یك جایگزین نظام قضایي سنتي 
ح��ل و فصل دع��اوي و اختالفات بلکه به 
عن��وان مکم��ل نظام قضایي م��ورد توجه 
ق��رار گرفت و این توج��ه و جایگزیني در 
نقاط��ي كه در آنها نظام قضایي از ناكارایي 
بیش��تري برخوردار بود، س��رعت بیشتري 
یافت. نکته جالب آنجایي است كه نظریات 
سنتي در مورد تنظیم گري مانند شکست 
ب��ازار نمي توانس��تند بس��یاري از موارد از 
جمله جایگزیني تدریحي اقامه دعاوي در 
دادگاهاي خصوصي را با توسعه و مداخالت 
نظام تنظیم گري توضیح دهند. در مجموع 
مي توان گفت كه بر اساس این دیدگاه یکي 
از عوامل محرک توس��عه نظام تنظیم گري 
ناكارایي دس��تگاه قضای��ي در حل و فصل 
چالش هاي اجتماعي به ویژه در بخش هاي 

اقتصادي و تجاري بوده است. 
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ضعف هاي ساختاري عموما موجب تعارض 
مناف��ع مي ش��ود. در مالکیت ش��ركتي نیز، 
س��اختارهاي به گونه ای تعبیه شده كه هنوز 
راه دروه��اي بس��یاري ب��راي سوءاس��تفاده 
دارد. ش��ركت ها مركزیت و قدرت اقتصادي 
دارند و به همین جه��ت امروزه به بازیگران 
یکه تاز عرصه اقتصادي تبدیل ش��ده اند. این 
قدرت ناش��ي از ممیزي هاي مختلفي اس��ت 
كه در طول دوران مختلف در جهت نیازها و 
ضرورت هاي اقتصادي و اجتماعي براي آنها 

وضع شده است. 
نق��ش مه��م ش��ركت ها در تولی��د ثروت 
ایج��اب مي كند، ب��راي درک آنها از مفاهیم 
و تحلیل هاي اقتصادي بهره گرفته ش��ود از 
جمل��ه ای��ن مفاهیم كارایي و تعادل اس��ت. 
چنان كه بیان شد شركت در مركزیت عوامل 
و نیروه��اي بازار قرار دارد كه هدف غایي آن 
متع��ادل كردن این عوامل و نیل به كارایي و 
حداكثرسازي رفاه اجتماعي است. همچنین 
ایجاد حق در شركت، وراي حقوقي كه براي 
سهام دار وجود دارد و تعادل بین حقوق سهام 
داران و ذي نفعان مستلزم موضوعي تئوریك 
و نظري بوده كه در نوش��تار حاضر بررس��ي 

شده است. 
اما عوام��ل و ذي نفعان مرتبط با ش��ركت 

)ش��امل س��هامداران، مدی��ران، كاركن��ان، 
تامین كنندگان مالي، مشتریان، طلبکاران و 
حتي جامعه و حکومت( هموارد در وضعیت 
متعادل و بهینه قرار ندارند. چراكه اصوال این 
بازیگران به دنبال منافع خود و بیشینه سازي 
ث��روت موجود هس��تند و این منفعت طلبي 
موجب تعارض منافع آنان مي شود، وضعیتي 
ك��ه با هدف غایي ش��ركت كامال ناس��ازگار 
اس��ت. تعارض منافع اثرات منفي فراواني بر 
شركت و نظام اقتصادي دارد. از این رو كه از 
طرفي موجب بي اعتمادي و عدم اطمینان به 
نهاد شركت مي شود كه به دنبال آن شركت 
نمي تواند س��رمایه هاي خرد را جذب كند و 
از ط��رف دیگر و از هم��ه مهم تر هزینه هایي 
اس��ت كه از این تعارضات ناش��ي مي شود و 
بط��ور كلي به عن��وان هزینه هاي نمایندگي 

شناخته مي شوند. 

 تعارض منافع در نمایندگي شرکت ها
درس��ت اس��ت كه نمي ت��وان هزینه هاي 
نمایندگي را به صفر رس��اند زیرا تنها حالتي 
ك��ه هزینه هاي نمایندگي صف��ر بوده وقتي 
اس��ت كه ش��ركت تك نفره باشد. حال آنکه 
دقیقا در جهت عکس شركت تك نفره یعني 
شركت هاي سهامي عام یا نهایتا سهامي خاص 
اس��ت. بر همین اساس شناخت مواردي كه 
به تعارض منافع مي انجامد و چاره اندیش��ي 
در جه��ت حل هزینه هاي نمایندگي و بطور 
كلي تعارض منافع در قوانین اصلي شركت ها 
ضروري اس��ت ت��ا در هنگام اص��الح قوانین 
مورد توجه قرار گیرند. براي بررس��ي موارد 

بیان شده، مواردي كه به تعارض منافع بین 
ذي نفع��ان مختلف منجر مي ش��ود به میان 
مي آید و در نهایت راهکارهاي پیش بیني شده 
براي حل تعارض، مورد بررسي قرار مي گیرد. 

 نمایندگي و تعارض منافع 
براي ش��ناخت تعارض منافع و علل ایجاد 
آن، ابتدا الزم اس��ت مفه��وم نمایندگي كه 
ارتب��اط نزدیکي ب��ا تعارض مناف��ع دارد به 
اختصار بیان شده و سپس از تعارضات منافع 
بحث ش��ود. نمایندگ��ي تعاریف خاص خود 
را دارد. نمایندگ��ي از بع��د حقوقي رابطه اي 
است میان نماینده و اصیل كه به موجب آن 
نماین��ده مي تواند به نام و به حس��اب اصیل 
در انعقاد قراردادي ش��ركت كند كه آثار آن 
بطور مستقیم دامنگیر اصیل مي شود. از نظر 
علم��اي اقتصاد نیز رابط��ه نمایندگي در هر 
زماني صادق اس��ت كه رف��اه یك طرف كه 
اصطالحا اصیل نامیده مي شود به اعمال فرد 
دیگري ك��ه به اصطالح وكیل یا نماینده نام 
دارد، بس��تگي داشته باش��د. در هر حال، در 
هر جا كه یك طرف به نمایندگي از دیگري 
اجراي تعهداتي را بر عهده داش��ته باش��د به 
علت اطالعات بیش��تري كه نس��بت به اصل 
دارد مش��کالت نمایندگي ب��روز مي كند كه 
تع��ارض منافع را به وجود م��ي آورد اگرچه 
تمام مسائل تعارض منافع ناشي از مشکالت 

نمایندگي نیست. 
اقتصاددان��ان روابط فراوان��ي را وارد موضوع 
نمایندگي كردند كه مي تواند به بروز مشکالتي 
بیانجام��د؛ ب��ه عبارت��ي ی��ك ق��رارداد عادي 

تعارض منافع در مدیریت

سعید طهماسبي 
كارشناس اقتصادي
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اس��تخدامي مي توان��د نمایندگ��ي ب��ه مفهوم 
اقتصادي كلمه باشد؛ زیرا رفاه مادي كارفرما در 
آن رابطه بستگي به عمل مستخدم یعني اجراي 
صحیح امور محوله دارد. همین طور موسسه مالي 
كه به منظور اجراي پروژه اقتصادي س��نگین، 
مبادرت به اعطاي تس��هیالت به یك ش��ركت 
پیمانکار مي كند، این رابطه از لحاظ حقوقي عقد 
فرض اما از منظر اقتصاددانان ماهیتا نمایندگي 
است چراكه سرنوش��ت رفاه تامین كننده مالي 
بس��تگي به اعم��ال و تدابیر اتحادي ش��ركت 
پیمانکار جهت موفقیت در اتمام پروژه و تسویه 
تسهیالت دریافتي دارد. بنابراین طیف وسیعي از 
اعمال و روابط حقوقي كه ماهیتا وكالت نیستند 
و با عناوین دیگر حقوقي ش��ناخته مي شوند به 
لحاظ اقتصادي داخل در عنوان نمایندگي قرار 
مي گیرند. این معن��ي از نمایندگي در تعارض 

منافع به كار گرفته مي شود. 

و  درون گروه�ي  مناف�ع  تع�ارض   
برون گروهي 

تع��ارض مناف��ع را ب��ا توجه ب��ه مقررات 
ذي نفعان مي توان این گروه دسته بندي كرد. 
تعارضات موج��ود در درون هر گروه ذي نفع 
)درون گروه��ي( و تعارضات می��ان هر گروه 
ذي نف��ع یا گروه ه��اي دیگر ب��رون گروهي. 
تعارض منافع ب��رون گروهي در این مبحث 
ابتدا تعارضات منافع سهامداران و مدیران و 
سپس تعارض منافع سایر گروه ها با یکدیگر 

مطرح مي شود. 

 تعارض منافع میان سهامداران و مدیران 
بح��ران نمایندگي اداره ش��ركت بر عهده 
مدیران اس��ت و س��ازمان مدیریت شركت، 
ركن آن محس��وب مي ش��ود. اراده و تصمیم 
این س��ازمان كه به نام، به حساب و به جاي 
ش��ركت اتخاذ مي شود، تقابل اراده و تصمیم 
ش��ركت است. در واقع دو عنوان گوناگون در 
مدیران وج��ود دارد كه هر كدام به اعتباري 
مورد توجه قرار مي گیرد؛ به اعتبار شخصي، 
مدیران انسان هایي تلقي مي شوند كه در مقام 
نمایندگي و والیت، تصمیم هایي براي دیگران 
گرفته و به اعتبار نقش ایش��ان در س��ازمان 
مدیریت، ركن ش��ركت محس��وب مي شوند 
ب��ا وجود پذیرش نظری��ه ركنیت، باز هم در 
تعیین مسئولیت ها و وظایف مدیران، تعیین 
نماینده بودن به كمك مي آید چراكه صفات 
نیابت و امانت از ایش��ان گرفته نشده و ركن 

بودن مرحله اي مافوق است. 
عل��ت اصلي بروز مس��أله نمایندگي را باید 
افزوني اطالعات نماینده دانست. دسترسي به 
اطالعات مهم شركت و نیز اختیارات تقویض 
مالکان بنگاه به مدیران جهت تصمیم گیري 
پیرامون دارایي و معام��الت بنگاه اقتصادي 

 از جمل��ه مهم تری��ن زمینه هاي ب��روز رفتار 
فرصت طلبان��ه براي مدیران بنگاه اس��ت كه 
جدي ترین مش��کل كارگ��زاري كه همانا در 
رابطه میان مدیران و س��هامداران است را به 
وج��ود مي آورد. بدین ص��ورت كه نماینده با 
كاستن از كیفیت اجراي تعهداتش یا با انتقال 
بخشي از منافع وعده داده شده به خود، به نفع 
خویش عمل مي كند، این احتمال وجود دارد 
كه مدیران با تعقیب بیشترین پاداش ممکن 
و تمرك��ز بر طرح هایي ب��ا منافع كوتاه مدت، 
به دنبال منافع ش��خصي ب��وده و توجهي به 
مناف��ع بلندمدت س��هامداران و نیز افزایش 
ثروت ایشان نکنند. حال اگر دو سوي رابطه 
افرادي سودجو و منفعت طلب باشند كه در 
راستاي افزایش منافع خود عمل كنند دلیل 
كافي براي این عقیده وجود دارد كه نماینده 
در جهت افزایش مناقع اصیل به بهترین شکل 
عم��ل نمي كند از طرف دیگر و در راس��تاي 
بحث حداكثرسازي سود، رویکرد خطرپذیري 
مدی��ران )از جمله مدیرعامل بروز مي كند به 
این معني كه س��رمایه گذاران خواهان خطر 
بیش��تر هس��تند. حال آنکه مدی��ران نگران 
س��رمایه انس��اني خود بوده و اصوال طرفدار 
خطر كمت��ري هس��تند؛ در نتیجه تعهدات 
نماین��ده از آنچه كه وعده داده ش��د، كمتر 
خواهد ش��د این زمینه ها موجب مي شود كه 
اصیل در جهت معافیت عمل نماینده با اراده 
تفویض��ي خود، متحمل هزینه ش��ود. هرچه 
وظایف كارگزار پیچیده تر باش��د و اختیارات 
وي وس��یع تر بوده و با عمل مورد نمایندگي 
تخصصي تر باشد، مشکالت نمایندگي بیشتر 
مي ش��ود، این جدایي و فاصله غالبا ناشي از 
توزیع گسترده و پراكنده سهام شركت است 
ب��ه این صورت كه س��هامداران در ش��ركت 
سهامي عام به صورت پراكنده و هر سهامدار 
یخش ناچیزي از مجموع سهام شركت را در 
اختیار مي گیرد )ساختار مالکیت گسترده( لذا 
مدیریت با اس��تفاده از فقدان نظارت، اختیار 
وسیعي براي تعیین چگونگي تخصیص منابع 

پیدا مي كند. 

 هزینه نمایندگي
افزون��ي اطالعات نمایندگان نیز ناش��ي از 
همین جدایي مدیریت و س��رمایه ش��ركت 
است. مشکل نمایندگي به دنبال خود هزینه 
نمایندگ��ي دارد كه ای��ن هزینه ها را باید در 
ابت��دا تمهیدات الزم در جهت عدم به وجود 
آمدن هزینه ها و زمینه هاي آن دانست، پس 
از آن هزینه هاي پیرامون مسائل نظارت و در 
نهایت هزینه هاي پیشگیري خسارات ناشي 
از مش��کل نمایندگي به می��ان مي آید؛ البته 
این تنها س��هامداران نیستند كه مي بایست 
هزینه ها را متحمل شوند چراكه مدیران نیز 

براي اثبات صداقت و تالش خود و در نهایت 
حفظ شهرت خویش در راستاي گزارش هاي 
خطر ش��ركت و شفافیت مالي هزینه هایي را 
متحمل مي ش��وند. هزینه هاي نمایندگي را 
بطور كلي مي توان در س��ه دس��ته قرار داد: 
۱- هزینه ه��اي كنترل و نظ��ارت نماینده از 
سوي اصیل ۲- هزینه الزامات صورت گرفته 
از سوي نماینده 3- هرگونه زیان مازاد باقي 
مان��ده. این هزینه ها موجب كاهش كارایي و 
نیز كاهش س��ود شركت مي گردند كه تالش 

در راستاي كاهش هزینه ها را مي طلبد. 

 تعارض منافع میان س�ایر گروه هاي 
ذي نفع 

تع��ارض منافع می��ان ذي نفعان مختلف با 
یکدیگر حاالت متقاوتي را به وجود مي آورد 
كه بررس��ي تك تك آنها ممکن نیس��ت لذا 
برخي از آنها بررس��ي مي ش��ود. بنابر مفهوم 
اقتص��ادي نمایندگ��ي، امکان بروز مش��کل 
نمایندگي میان س��ایر گروه هاي ذي نفع، از 
جمل��ه مدی��ران و كاركنان نی��ز وجود دارد. 
مدیران میزان بهره وري كاركنان را نمي دانند 
و نمي توانند میزان تالش آنها را كامال مشاهده 
كنند. طبیعي است كه نسبت به سطح پایین 
ه��ر دوري كاركنان یا عدم تالش آنها نگران 
باشند. به این مسائل، مشکالت مدیریت منابع 

انساني نیز اضافه مي شود. 
تع��ارض مناف��ع كاركنان با س��هامداران و 
طلب��کاران ب��ه این صورت اس��ت كه هر دو 
گ��روه در ابعاد مختلفي وابس��ته به كاركنان 
شركت هستند و این همان وجود رابطه اصیل 
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نماینده از بعد اقتصادي است. كاركنان ممکن 
اس��ت وظایف خود را ساده گرفته یا از اموال 
سوءاس��تفاده كنند و بدین وسیله با عملکرد 
ب��د خرید كیفیت ش��ركت را پایین آورده و 
هزینه ه��اي نمایندگ��ي را بر س��هامداران و 
مال��کان تحمیل كنند. به غیر از این منفعت 
طلبي كاركنان، دیگر تعارض مي تواند وجود 
فناوري هاي جدید كاري باشد؛ سهامداران و 
مالکان كه در اینجا منافع آنها هم س��ر شده، 
خواهان به كارگیري فناوري و افزایش س��ود 
و مزایا هس��تند؛ در حالي كه كاركنان واهمه 
از دست دادن شغل خویش را خواهند داشت. 
البته در برخي حاالت، دست یافتن به اینکه 
آیا مس��أله اي موجب تعارض اس��ت یا خیر، 
چندان راحت نخواهد بود؛ براي مثال انتقال 
مالکی��ت ش��ركت )همانند ادغ��ام( از جمله 
مواردي است كه مي تواند ایجاد تعارض كند، 
به خص��وص هنگامي كه ش��خصیت جدید 
به وجود آمده، خواه��ان افزایش بهره وري و 
كاهش نیروي كار باشد. از طرف دیگر زماني 
شركت پیش��ین با كاهش سود روبرو بوده و 
اكنون مدیریت جدید آن را احیا كند، مي تواند 

ایجاد تعادل كنند. 
مس��أله نمایندگي و تع��ارض منافع میان 
مدی��ران و طلبکاران مي توانند به این صورت 
ب��روز پیدا كند كه مدی��ران مزیت اطالعاتي 
طلب��کاران را با اقدام��ات خرید از بین ببرند 
و از ای��ن رو ب��ه آنها زی��ان وارد كنند. منبع 
دیگر مي تواند تعیین خطر باشد، طللبکاران 
به دنیال اقدامات محتیطانه مدیران هستند، 
حال آنکه س��هامداران اقدامات مخاطره آمیز 

را نیز ترجی��ح مي دهند. توضیح اینکه ترس 
طلبکاران از افتادن شركت در بدهي است اما 
س��هامداران خواهان خطر و به دست آوردن 
سود بیشتر هس��تند، در این حاالت مدیران 
بیشتر به عقل منفعت سهامداران مي اندیشند. 
میان سهامداران و طلبکاران منبع دیگر ایجاد 
تضاد مناقع مي تواند بر شش شخصیت حقوقي 
باشد كه از سهام داران در موارد عدم توانایي 
شركت در بازپرداخت مطلب حمایت مي كند. 
در اینج��ا نیز منفعت           طلبي مدیران این تضاد 
منافع را تش��دید مي كنند زیرا نمره استفاده 
از وام ها در دستان مدیران است. بخش قابل 
توجه��ي از ای��ن تعارض تح��ت عنوان خرج 
حجاب ش��خصیت حقوق��ي در منابع حقوق 

تجارت مورد بحت قرار گرفته است.

 تعارض منافع درون گروهي 
تعارض منافع میان س��هامداران مهم ترین 
ن��وع این تعارف اس��ت و تع��ارض در درون 
گروه هاي دیگ��ر مانند كاركن��ان با یکدیگر 
با تامین كنندگان مالي با هم بیش��تر ناش��ي 
از س��لیقه هاي گوناگ��ون و منفعت طلبي هر 
شخص بوده كه چندان جاي بررسي ندارد، لذا 
در این قسمت به تعارضات میان سهامداران 

پرداخته مي شود
یک��ي از مش��کالت نمایندگ��ي در می��ان 
س��هامداران عمده )اكثریت یا كنترل كننده( 
و س��هامداران اقلیت رخ مي دهد. هرچند در 
متون متع��دد با تاكید بر مفه��وم اقتصادي 
نمایندگي به عنوان مسأله نماینده اصیل نام 
برده شده اما این مسأله از بعد مفهوم حقوقي 

یك تعارض منافع اصیل اصیل است. تعارض 
منافع در این گروه مي تواند از منابع مختلفي 

باشد كه در ادامه بیان مي شود. 
س��اختار مالکیت، نقش بسزایي در تعارض 
مناف��ع دارد. چنان كه در مس��أله نمایندگي 
مدیران، س��اختار مالکیت گسترده از منابع 
اصل��ي پیدایش آن بود، در مقابل، س��اختار 
مالکیت متمركز موجب تعارض منافع میان 
س��هامداران اقلیت و اكثریت مي شود. منشأ 
دیگر وظایف اخالقي مدیران دانست؛ مدیران 
وظیفه رفتار برابر و وفاداري دارند كه وظیفه 
فوق در قبال سهامداران به این مي انجامد كه 
آنها تاثیر مستقیمي به نفع سهامداران داشته 
باشند تا به نفع شركت؛ در نتیجه حفظ منافع 
اكثریت به جاي تمام س��هامداران و با اقلیت 
در اولوی��ت قرار خواهد گرفت. این منش��أ را 
مي توان از بعد قانوني نیز مورد بررس��ي قرار 
داد و به عبارتي یکي از اصلي ترین مسائل در 

جهت ایجاد تعارض منکرر نامید. 
ب��ه موجب م��اده 64 الیحه قانوني، س��هم، 
مشخص مشاركت، مس��ئولیت و منافع است. 
در نتیجه آورندگان آورده بیشتر با قبول تعهد 
زیادتر حق مش��اركت موثرتري پیدا مي كنند، 
همچنین ب��ه موجب م��اده ۱۰ الیحه قانوني 
سریعا رضایت سهامداران به تمکین شغل ایراني 
دارندگان اكثریت سهام در مجامع عمومي اخذ 
ش��ده كه از لوازم مردم ساالري شركت است، 
این مش��روعیت اكثریت مشکالتي را به وجود 
مي آورد چراك��ه آنها تاثیر قابل مالحظه اي در 
انتخاب مدیران خواهند داش��ت و با دارا بودن 
حق عزل بطور مستمر كنترل و نظارت خویش 
بر مدیران را اعمال مي كنند در نتیجه مدیران 

خود را در قبال آنان مسئول مي دانند. 
منش��أ دیگر مش��کالت در بحث حمایت از 
حقوق اقلیت، س��اختار هیات مدیره شركت ها 
است. البته از مسائلي همچون شیوه برگزاري 
مجام��ع عمومي نباید غافل ب��ود كه هنوز به 
صورت قدیمي و ناكارآمد برگزار مي شود و یکي 
از مخالفان اصلي الکترونیکي و برگزار ش��دن 
آن الاقل در ایران، سهامداران بزرگ هستند. 
این سرچشمه هاي تعارض موجب مي شود با 
وجود اصول رفتارهاي برابر و مساوي، باز هم 
احتمال نقض حقوق سهامداران اقلیت وجود 
داش��ته باشد. از این رو پرداختن به روش هاي 

حل تعارض ضروري است. 
ساختارهاي متمركز به عنوان منشأ تعارض 
منافع از س��ال ۲۰۰۵ در جهان رو به كاهش 
گراییده اس��ت. ام��ا در ایران در مقایس��ه با 
كشورهاي دیگر همچنان ساختارهاي متمركز 
قسمت اعظم شركت ها را تشکیل مي دهند. 
واقعیت این است كه ساختار شركت مدرن و 
سهامي عام هنوز به معني واقعي كلمه چندان 

رشد نکرده است. 



عباس پرهیزگاري | کارشناس اقتصادي|
درمان تعارض منافع در سیستم هاي اجرایي 
هم��واره راه حل هاي بس��یاري دارد. از تنفیض 
اختیارات به افراد دیگر تا اعمال محدودیت هاي 
بیش��تر، نمونه این راهکارهاس��ت. با این حال 
مدیریت تعارض منافع را مي توان به دو بخش 
كلي تقسیم كرد. بخش اول راهکارهایي است 
كه بیشتر ناظر به شخص قرار گرفته در موقعیت 
تعارض منافع طراحي ش��ده اند، این راهکارها 
با ایجاد محدودیت یا الزام به ش��فافیت تالش 
مي كنند كه از بروز آسیب هاي ناشي از تعارض 
منافع بکاهند. بخش دیگر از راهکارهاي مدیریت 
تعارض منافع به جایگاه شخصیت تمركز مي كند 
و در شرایط تعارض منافع، سعي دارد به صورت 
ساختاري زمینه هاي پیدایش تعارض منافع را 

از بین ببرد. 

 طراحي زمین بازي به صورت منصفانه 
تغیی��ر قواع��د بازي ب��ه نوع��ي موثرترین و 
پیچیده ترین س��ازوكار پیش��گیري از تعارض 
منافع اس��ت. طراحي س��ازوكار و تغییر قواعد 
براي پیشگیري از تعارض مناقع در موقعیت هاي 
مختل��ف متفاوت اس��ت و در هر موقعیت باید 
جوان��ب گوناگون از منظر س��ازگاري انگیزه ها 

ارزیابي شود. 
یک��ي دیگ��ر از راهکاره��اي جلوگیري از 
تعارض منافع، موقعیت هایي است كه قاعده 
گذار و مجري به یك اتحاد مي رسند كه البته 
بیش��تر با هدف متاثر كردن قاعده گذاران از 
نتایج اج��راي قواعد اس��ت. بدین ترتیب كه 
تحت قواعدي هوشمندانه، مجري اختیاراتي 
ب��راي قاعده گ��ذاري خود تعیی��ن مي كند. 
تركی��ب قاعده هوش��مندانه فراگیر و اختیار 
قاعده گذاري، مي تواند موجب افزایش بهره وري 

ش��ود. ب��راي مثال ف��رض كنید ك��ه قاعده 
فراگیر بدین ش��کل باش��د كه در هر حالتي 
 ۱۰ درصد از س��ود حاصله شركت به عنوان 
حق الزحم��ه به كاركنان یك ش��ركت تعلق 
خواهد گرفت. در ذیل این قاعده هوشمندانه 
مي توان اختیار اس��تخدام با استخدام نکردن 
كارمن��د جدید و میزان دس��تمزد را به خود 
كاركنان واگذار كرد. در این مثال هرچند كه 
اتحاد قاعده گذار و مجري رقم مي خورد اما به 
دلیل قاعده هوشمندانه اولیه، تعداد بهینه اي 
كارمند استخدام خواهد شد. مشکل تعارض 
منافع در خود تنظیم گري مش��اغل حرفه اي 
بخش خصوصي، مورد توجه اقتصاددانان بوده 
اس��ت و از زماني كه فریدمن در سال ۱94۵ 
مقاله خود تحت عنوان »درآمد از فعالیت هاي 
حرفه اي مستقل« درباره مشاغل را منتشر كرد، 
این اجماع وجود داشته كه سیاست اعطاي حق 
قانونگ��ذاري بر خود به صنف خاص، با خطر 
ترجیح منافع هم صنفي ه��ا بر منافع عموم 
جامعه همراه است. مسأله خود تنظیم گري در 
این نوع از فعالیت ها با مشکالتي روبرو است كه 
محور همه آنها ترجیح منافع صنفي مشغولین 
به فعالی��ت در آن بخش به منافع اجتماعي 
اس��ت. برخي از این م��وارد عبارتند از ایجاد 
انحصار و جلوگیري از ورود سایر افراد به بازار 
در صورت واگذاري حق ارائه مجوز به اصناف. 
به طوري كه ممکن است با قواعد انحصاري كه 
مانع از ورود افراد جدید به آن صنف مي شود، 
نوعي تعارض منافع به وجود بیاید. براي مثال 
اگر امکان اش��تغال در شغل وكالت منوط به 
اخذ مجوز از كانون وكال باش��د، ممکن است 
به منظور حفظ انحصار وسیع در بازار، از ورود 
افراد جدید به ش��غل وكالت جلوگیري شود. 
این مش��کل ممکن است در تربیت پزشکان 

متخصص نیز وجود داش��ته باش��د. از سوي 
دیگ��ر تعیین بیش از حد تعرفه واگذاري نیز 
خود نوعي دامن زننده موقعیت تعارض منافع 
است. حق تعیین تعرفه به اصناف خود تنظیم 
گر، موجب تعیین تعرفه اي مي شود كه ممکن 
است منافع مصرف كنندگان را در نظر نگیرد. 
همراه ش��دن این موضوع یا انحصاري كه به 
واسطه واگذاري اختیار مجوزدهي اصناف شکل 
گرفته است، موجب مي شود كه با استفاده از 
انحصار، تعرفه هاي ناعادالنه بر مصرف كنندگان 

تحمیل شود. 

 تقویت قواعد نظارتي
تعیی��ن قواعد نظارتي ضعیف نیز خود عامل 
دیگري است. اگر تنظیم و اعمال قواعد نظارتي 
به خود اصناف واگذار شود، این گروه ها در تنظیم 
و اعمال این قواعد درگیر تعارض منافع مي شوند، 
چراكه ممکن است گروه خود تنظیم گر، از قواعد 
س��ختگیرانه نظارتي متضرر شود. این تعارض 
موجب تصویب قواعد نظارتي ضعیف یا كوتاهي 

در اجراي قواعد نظارتي مي شود. 
جه��ت پیش��گیري از آس��یب هاي مذك��ور 
راهکاره��اي مختلف��ي مطرح مي ش��ود كه به 
موج��ب آنه��ا گروه ه��اي خ��ود تنظیم گر نیز 
مش��مول قوانین رقابت و پیشگیري از انحصار 
هستند. براي مثال تعیین دستمزد توسط این 
گروه ه��ا در اتحادیه اروپا بر خالف قواعد رقابت 
كمیسیون اتحادیه اروپا شناخته شده و تالش 
شده اس��ت كه از این موضوع جلوگیري شود. 
عالوه بر این، ایجاد نهادهاي قاعده گذار جایگزین 
براي این گروه ها مورد توجه سیاستگذاران قرار 
گرفته است. براي مثال در كشور هلند طرحي 
پیشنهاد شده است كه در آن روش مجوزدهي 
توسط اصناف به سیستم ارائه گواهي تغییر یافته 
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اس��ت. بدین ترتیب كه به جاي آنکه صرفا افراد 
داراي مجوز قادر به فعالیت در آن صنف باشند، 
همه افراد متخصص مجاز به فعالیت هستند، اما 
بر حسب قواعد و مقرراتي به افراد گواهي هایي 
اعطا مي شود. از این رو افرادي كه آن گواهي را 
ندارند نیز از ورود به بازار منع نمي شوند. در برخي 
از كشورها نیز محدوده انحصار خود تنظیم گران 
به شدت كاهش یافته است. براي مثال انگلستان 
اصالحات جدي در این حوزه انجام داده است و 
به منظور حمایت از مصرف كنندگان و افزایش 
گزینه هاي در دسترس آنها، بسیاري از انحصارات 
قانوني كه براي موسسات حقوقي در نظر گرفته 
شده بوده، )انحصار دسترسي به اطالعات و ارائه 

خدمات موارد خاص وكالت( لغو شده است. 
در برخي از كش��ورها نیز تالش ش��ده است 
كه عرضه خدم��ات در حوزه هایي كه به دلیل 
خ��ود تنظیم گ��ري با مش��کل انحص��ار روبرو 
شده اند، گسترش یابد. در همین راستا در هلند 
برنامه ریزي شده كه صنف وكالي مدافع مجبور 
به تایید سایر حقوق دانان مانند مشاوران حقوقي 
شركت ها یا وكالیي كه با بیمه ها كار مي كنند، 
به عنوان وكالي مدافع باشند. از این رو بررسي 
اینکه میان ناظر و نظارت شونده خط و مرز قابل 
تشخیصي به وجود بیاید، از جمله سیاست هاي 

مدیریت تعارض منافع است. 

 جدایی ناظر و نظارت شونده
تفکیك ناظر و نظارت شونده، قاضي و متهم، 
اس��تقالل ناظر و اس��تقالل داور همواره اساس 
رویه ه��اي تصمیم گی��ري و مدیریت��ي بوده تا 
بي طرفي در فرآیند نظ��ارت یا قضاوت رعایت 
شود. موضوع استقالل ناظر در حوزه هاي مختلف 
مي تواند مورد توجه ق��رار گیرد. براي مثال در 
بخش مالي، استقالل ناظر به عنوان شرط حفظ 
پایداري نظام مالي ذكر مي شود. چراكه در صورت 
عدم استقالل و ذي نفع بودن ناظر در مسأله، با 
شکست نظارت روبرو خواهیم بود. اتحاد ناظر و 
نظارت شونده )افراد یا نهادهایي كه ناظر بر آنها 
نظارت مي كن��د( مي تواند موجب بروز تعارض 
منافع گس��ترده اي شود و به تبع آن امر نظارت 

را مخدوش كنند. 
تعارض منافع ناش��ي از اتحاد ناظر و نظارت 
ش��ونده و قاضي و متهم بیشتر در سطح خود 
تنظیم گ��ران بخ��ش خصوص��ي مانند صنف 
پزش��کان، حس��ابداران، وكال اتف��اق مي افتد. 
مناقش��اتي كه براي این اصن��اف رخ مي دهند 
را مي ت��وان به دو دس��ته درون صنفي و بیرون 
صنفي تقس��یم كرد. مناقشات درون صنفي در 
دادگاه هاي اصناف قابل پیگیري است، زیرا دو 
طرف دعوا منتسب به صنف هستند، اما داوري 
مواردي كه یك طرف دعوا افراد عادي باش��ند، 
نباید به صنف س��پرده شود. در امر نظارت نیز 
در م��واردي كه تخلف از اص��ول، مورد نظارت 

باشد، موجب تضییع حقوق افراد خارج از صنف 
مي شود و به منافع افراد شاغل در صنف آسیب 
نمي رس��اند. بر همین اس��اس نمي توان انتظار 
داشت كه نظارت درون صنفي بتواند به صورت 
كارا عم��ل كند. براي مثال در مواردي كه همه 
افراد صنف از برخورد سهل گیرانه با تخلف سود 
مي برند، سپردن مس��ئولیت نظارت به اصناف 
موجب ناكارآمدي نظارت خواهد ش��د. زیرا در 
این موارد با مس��أله تع��ارض منافع اتحاد ناظر 
و نظارت ش��ونده یا قاضي و متهم همراه است. 
به طور كلي یا باید قدرت نظارت و قضاوت از خود 
تنظیم گران گرفته شود یا با ایجاد سازوكارهاي 
مناسب، بستري فراهم شود كه خود تنظیم گران 
از وقوع تخلف یا برخورد سهل گیرانه با متخلفین 

متضرر شوند. 

 شفافیت درآمدهاي سازماني
از دیگ��ر راهکارهایي كه مي توان در راس��تاي 
كاهش تعارض منافع در بخش هاي اساسي استفاده 
این بوده كه تعارض بین درآمدها وظایف سازمان ها 
را كاه��ش داد. یکي از زمینه ه��اي بروز تعارض 
منافع س��اختاري هنگامي رخ مي دهد كه درآمد 
یك فرد حقیقي یا حقوقي، با یك پدیده ناهنجار 
اجتماعي مرتبط مي شود. براي مثال مي توان به 
مواردي اشاره كرد كه به منظور برطرف شدن یك 
ناهنجاري به عامالن اقتصادي به ازاي هر برطرف 
كردن ناهنجاري، حق العمل پرداخت مي ش��ود. 
این مسأله براي موضوع امنیت، سالمت جسمي، 
سالمت اقتصادي و مطرح است. براي مثال هنگامي 
كه قاعده كسب درآمد در نظام درماني به گونه ای 
است كه پزشك در ازاي مداواي بیمار درآمد كسب 
مي كند، پزشکان در موقعیت تعارض بین كسب 
درآمد و سالم ماندن جامعه قرار مي گیرد. برخي 
از متخصصان این نوع از تعارض منافع را تعارض 
منافع ذاتي اجتناب ناپذیر مي دانند. پرداخت حق 
كش��ف قاچاق به ستاد مبارزه با قاچاق یا بخشي 
از مبال��غ جریمه راهنمای��ي و رانندگي به پلیس 
نمونه هایي هستند كه باعث ایجاد تعارض منافع 

بین درآمد و وظایف مي شوند. 
راهکار ابتدایي براي برطرف كردن این مشکل، 
مس��تقل كردن دریافتي این اشخاص حقیقي 
و حقوقي از عایدي عملکرد اس��ت. براي مثال 
طرحي در كشور هلند پیشنهاد شده كه در آن به 
منظور جلوگیري از تعارض منافع پلیس، درآمد 
پلیس از درآمد جرائم مستقل شده است. راهکار 
دوم مي تواند ساده و شفاف كردن شاخص ها و 
گره زدن آنها با هم باش��د. به نحوي كه تخلف 
از آن به راحتي روش��ن ش��ود. براي مثال بین 
وظیفه شهرداري در حفظ فضاي سبز شهري و 
درآمدهاي حاصل از فروش تراكم تعارض وجود 
دارد و شهرداري به انگیزه كسب درآمد اقدام به 
فروش تراكم كرده و در عمل فضاي سبز شهري 
دچار تهدید مي شود. با تعیین شاخص واضحي 

مانند میزان متر مربع فضاي سبز موجود در شعاع 
مشخصي از ساختمان و اعالم برخط آن، مي توان 
از آسیب هاي این تعارض منافع جلوگیري كرد. 
راه��کار پیچیده تر پیش��گیري از این نوع 
تع��ارض منافع، اضافه ك��ردن عاملي جدید 
به س��اختار موجود است. عاملي كه سالمت 
و امنی��ت براي او ب��ه عنوان هدف مطابق با 
عایدي مطرح باش��د. در اكث��ر مواردي كه 
ناسازگاري درآمد و وظایف مطرح مي شوند، 
مي توان بیمه ها را به عنوان ضلع سوم، وارد 
الگوي حل مسأله كرد و به وسیله آنها مسأله 
تعارض درآمد و وظایف را برطرف كرد. زیرا 
بیمه ها به صورت طبیعي به تداوم سالمت و 
امنیت عالقه مند هستند چراكه عایدي بیمه ها 
در صورت تداوم س��المت و امنیت افزایش 
مي یاب��د. بر همین اس��اس كاهش بیماري، 
سرقت، یا تصادفي موجب مي شود هزینه هاي 
بیمه كاهش یابد. الگ��وي كلي راه حل هاي 
پیشنهادي در این موارد بدین صورت است 
كه بیمه مي تواند با پزشکان و پلیس برمبناي 
افزایش س��المت و امنیت ق��رارداد ببندد. 
این س��از و كار در طرح هایي مانند پزشك 
خانواده مورد استفاده قرار گرفته است. براي 
مثال در كش��ور آلمان از سال ۲۰۰۰، طرح 
پزشك خانواده به اجرا گذاشته شد به نحوي 
كه صندوق هاي بیمه با پزش��ك ها به عنوان 
پزش��ك خانواده قرارداد منعقد مي كردند و 
مردم نیز مي توانس��تند به صورت داوطلبانه 
به سیستم پزشك خانواده بپیوندند. در این 
طراحي، درآمد پزش��ك خانواده به وس��یله 
بیمه تامین خواهد ش��د، بدین علت ارتقاي 
سالمت افراد موجب افزایش درآمد پزشك 
خانواده خواهد بود. در صورت عدم سالمت 
افراد هزینه بیمه افزایش خواهد یافت و این 
افزایش هزینه موجب كاهش دستمزد پزشك 
خانواده خواهد شد. این طرح در سال هاي بعد 
توس��عه یافت به نحوي كه خدمات درماني 
عمومي، پیشگیري، خدمات درماني تخصصي 
و فوق تختي، خدمات تشخیص، مراقبت هاي 
طوالني و بازتوان��ي ذیل صندوق هاي بیمه 
ش��کل گرفتند. همچنین مي توان موضوع 
امنیت جاده ها را نیز به بیمه هاي ش��خص 
ثالث مرتبط كرد. براي مثال بین تامین مالي 
پلیس از جرائم راهنمایي و رانندگي مي توان 
س��ازوكاري طراحي ك��رد كه در آن بیمه ها 
در حالي از س��ود حاصل از كاهش خسارات 
جاني و مالي جاده اي را به پلیس بدهند، در 
این صورت پلیس انگیزه خواهد داش��ت كه 
از می��زان تلفات جاده اي بکاهد و این انگیزه 
به اجراي دقیق قوانین راهنمایي و رانندگي 
منجر خواهد شد. با كاهش تلفات جاده اي، 
هزینه بیمه ها و به تبع آن درآمدهاي نیروي 

انتظامي افزایش خواهد یافت. 



بخ��ش مس��تغالت در همه ج��اي جهان جزء 
س��ودآورترین و ش��اید گران تری��ن بخش ه��اي 
اقتصادي اس��ت. هنوز بسیاري از مردم جهان در 
خانه هاي كوچك نقلي زندگي مي كنند كه توان 
خرید خانه اي مطلوب را ندارند. هرچند در دانش 
اقتصاد، سرمایه گذاري در بخش مستغالت باید از 
سود كمتري برخوردار باشد چراكه نرخ استهالک 
آن زیاد است، اما این قاعده هنوز به مذاق دالالن 
خوش نیامده است. با این حال در ایران، مستغالت 
داس��تان دیگري هم دارد. تعارض منافع در این 
بخش موجب شده تا ضمن آنکه تقاضاي موثر در 
بازار مسکن به طور چشمگیري فرو ریزد، ركود به 
مراتب وحشتناک تري نیز بر آن حاكم شود. دلیل 
اصلي آن نیز تعارض منافع سه بازیگر مهم در آن 
اس��ت. نخس��ت دولت كه خود وارد ساخت وساز 
مي ش��ود. دوم بانك ها بیش از نیمي از س��رمایه 
آنها در بازار مس��تغالت بلوكه ش��ده است و سوم 
سیاستگذاران بازار مسکن كه همزمان با داشتن 
س��مت هاي مهمي نظیر وزرات مسکن، مالکیت 
هلدینگ هاي ساخت و ساز را نیز در دست دارند. 

 مسکن مهر
عمق واقعه زلزله كرمانش��اه هرچند دلخراش و 
جانکاه بود اما پرده از برخي سیاست هاي حمایتي 
دولت ها برداشت. در حالي فضاي مجازي و رسانه ها 
داغدار از دست رفتن هموطنان بودند اما در كنار 
آن، نقدها و اعتراضات جدي به طرح مسکن مهر 
و نحوه ساخت و سازها وارد شد كافي بود تا با یك 
زلزله از عمق فاجعه این طرح پرده برداشته شود. 
به اعتقاد بسیاري از كارشناسان اقتصادي، طرح 
مسکن مهر فاقد پشتوانه كارشناسي الزم بود. از 
سال ۱386 كه قیمت زمین مطابق با پیش بیني 
بیماري هلندي افزایش ش��دیدي یافت، این ایده 
در دول��ت مطرح ش��د كه دول��ت، زمین برخي 
ساخت و س��ازها را تامین كند تا قیمت تمام شده 

كاهش یابد و اقشار فقیر بتوانند خانه دار شوند. 
در زمان طرح ایده مسکن مهر، كشور با یك 
میلیون واحد كسري مسکن روبه رو بود بطوري 
كه آمارها نش��ان مي داد ۲۱ میلیون خانوار در 
كش��ور وجود دارد اما تنها ۲۰ میلیون خانه در 
كش��ور است. تحلیل این آمار نشان مي داد كه 
در بس��یاري از خانه ها، بی��ش از یك خانواده 
زندگي مي كنند. طرح اولیه وزارت مس��کن و 
شهرس��ازي این بود كه ب��ا توجه به توان مالي 
وزارتخانه ۱۰۰ هزار واحد مسکوني ساخته شود 
اما رئیس جمهور وقت، این عدد را به یك میلیون 
افزایش داد تا به یکباره مشکل مسکن حل شود. 
این در حالي بود كه وزرات مسکن توان ساخت 

بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکوني را نداشت. از 
سوي دیگر زماني كه ثبت نام مسکن مهر آغاز 
ش��د، بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر ثبت 
نام كردند چراكه بسیاري بر این باور بودند كه 
قرار اس��ت خانه هایي با زیر قیمت بازار به آنها 
عرضه شود و آنها با خریداري آن مي توانند به 
قیمت بازار عرضه كنند و منتفع شوند. بخشي 
از متقاضیان در آن زمان بر این باور بودند كه در 
رانتي كه دولت در مسکن مهر عرضه مي كنند 
مي توانند سهیم شوند. با این حال براي ساخت ۲ 
میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکوني هیچ راه حل 
تامین مالي تعبیه نشده بود. آمارها نشان مي دهد 
ك��ه در زمان ریاس��ت جمهوري دكتر محمود 
احمدي نژاد، یك میلیون طرح به افتتاح رسد و 
از این تعداد تنها 4۰۰ هزار واحد داراي انشعاب 
آب، فاضالب، برق یا گاز بود. در دولت روحاني 
با وجود بي تفاوتي به این طرح تا مرداد ۱39۵، 
حدود ۷۰۰ هزار واحد جدید آماده افتتاح شد 
و از آن زمان تاكنون ۵۰۰ هزار واحد باقي مانده 
است. اما سوال اساسي اینجاست كه چرا كیفیت 
ساخت مسکن مهر با بي تفاوتي و بي مسئولیتي 

عوامل اجرایي به اتمام رسید؟
 ت��ا پیش از طرح مس��کن مه��ر، فعاالن عرصه 
ساخت و ساز پیش تر خود سرمایه گذاري مي كردند 
و خطر ریس��ك س��رمایه گذاري هاي خود را نیز 
پذیرفته بودند اما با اجراي سیاس��ت هاي مسکن 
مهر، پیمانکاران ساختماني از نقش درست خود 
به عنوان سرمایه گذار خارج و به پیمانکاران دولتي 
بدل شدند، بدون آنکه دغدغه اي براي تامین منابع 
الزم داشته باشند یا ریسکي را بپذیرند. بنابراین 
در شرایطي كه دولت منابع مالي الزم در اختیار 
ندارد، اهتمام زیادي به كم خرج ش��دن ساخت 
این مجموعه هاي مس��کوني داشت. روشن است 
كه كم خرج كردن در چنین پروژه هایي به قیمت 
بي كیفیت تمام شدن ساختمان ها مي انجامد. از 
این رو چ��ون كارفرمایان این مجموعه ها دولتي 
بودند انگیزه كافي براي نظارت بر ساخت و سازها 
را نداش��تند و متاسفانه اصول مهندسي و كیفي 
با كمترین دقت رعایت ش��د. به گواه بررسي هاي 
انجام شده، اسکان در خانه هاي مسکن مهر براي 
 اقشار فقیر نه تنها از فقر آنها نمي كاهد بلکه حدود

۲۰ درصد نیز بر شدت فقر نسبي آنها مي افزاید. این 
مسأله بیشتر ناشي از هدررفت انرژي و هزینه هاي 
سنگین مسافرت هاي شهري است بطوري كه با 
آزادسازي قیمت هاي انرژي و با توجه به هدررفت 
باالي این ساختمان ها، خانواده هاي فقیر با قبوض 
هنگفتي روبه رو خواهند شد و از سویي دیگر براي 
مسافرت هاي درون شهري )بیشتر خانه هاي مسکن 

مهر در حاشیه شهرها ساخته شده است( متحمل 
هزینه هاي بیشتري خواهند بود. 

این در حالي اس��ت كه با كاه��ش درآمدهاي 
نفت��ي و به تب��ع آن كاهش درآمده��اي دولتي، 
طلب بسیاري از این پیمانکاران معوق مانده است. 
این در حالي اس��ت كه برخي دیگر از پیمانکاران 
به دلیل تنگناهاي نقدینگي كه داش��تند، ناگزیر 
شدند تا در برخي موارد هزینه ها صرفه جویي و از 
مواد اولیه نامناسب و تجهیزات بي كیفیت استفاده 
كنند به ویژه اینکه هزینه اصلي ساختمان سازي 

در بخش هاي نازک كاري است. 
مطابق با آمار موجود دولت ها در طول ۱۰ سال 
عمر مسکن مهر، ساالنه ۲۲۰ هزار واحد مسکوني 
افتتاح كردند كه البته این مقدار چندان بیشتر از 
واحد هاي تولید شده توسط بخش خصوصي نیست 
اما نکته اصلي در شکست طرح هایي نظیر مسکن 

مهر به سیاستگذاري دولت ها مربوط مي شود. 

 بازیگران مالي در بخش مسکن
بنابر بر گفته رئیس سابق بانك مركزي، حدود 
نیمي از دارایي هاي بانك ها در بازار مس��تغالت 
منجمد ش��ده اس��ت. نکته جالب آنجاست كه 
بانك ه��ا، خود جزء بازیگ��ران اصلي در تامین 
منابع مالي خرید مس��کن هس��تند. به عبارت 
دیگر هم مسکن دارند و هم ابزارهاي مالي براي 
خرید مس��کن. در نتیج��ه حاصل این انحصار، 
افزایش وام هاي مسکن در دوره هاي قبل و روند 
صعودي قیمت مسکن در همان برهه مي شود 
ك��ه در این بین بانك ها از هم از افزایش قیمت 
مسکن س��ود مي برند و هم از سود بازپرداخت 
وام هاي اعطا ش��ده. بي تردید پرداخت وام هاي 
پرریسك، حاصل سود بردن این بانك ها از بازار 
مستغالت بوده است چراكه سودآوري این بازار 
به گونه ای بود كه بس��یاري از اف��راد با دریافت 
وام های��ي با بهره بی��ش از ۲8 درصد، اقدام به 
ساخت وس��از مي كردند. رون��د صعودي قیمت 
مستغالت و همچنین دادوستدهاي صوري در 
این بازار موجب شد تا خانه براي بخش متوسط 
جامعه تبدیل به رویایي دس��ت نیافتني باشد و 
در عوض هر سال هزینه مسکن به جاي قیمت 

خانه افزایش یابد. 
بانك ه��ا نیز حتي در این دوره بحراني خود كه 
از كمب��ود نقدینگي رنج مي برن��د و براي تامین 
هزینه هاي خود، جذب سپرده یا سودهاي هنگفت 
مي كنند، حاضر نیستند با كاهش قیمت و عرضه 
زیاد مستغالت منجمد شده خود، قیمت در این 
بازار را كاهش دهند و فش��ار هزینه ها را از دوش 

مردم كم كنند. 

تعارض منافع در مسکن

سياستگذاري غلط؛ تحميل هزینه بيشتر

یادداشت
کارنامه

همسایه ها
فساد- بی اعتمادی

برداشت
نفت ایران

مرداد 1397
دوره جدید
شماره 115

90

تعارض منافع
بورس کاال



زاد و رشد یك بازار شفاف

یکي از چالش هاي اساس��ي كه همیشه و در 
اكثر جلسات كمیسیون هاي اقتصادي و صنعت 
مورد بحث و كشمکش قرار مي گیرد شیوه فعالیت 
شركت بورس كاال و عرضه و تقاضاي مواد اولیه و 
همچنین قیمت ها در بورس كاالست. تاریخچه 
این شركت را مي توان بدین صورت مطرح كرد كه؛ 
نیاز به ایجاد بازار شفاف جهت تسهیل معامالت 
و كشف نرخ قیمت كاالهاي اساسي و مواد اولیه 

واسطه اي بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، ایجاد 
ابزارهاي مدیریت ریس��ك قیمت و تامین مالي 
ب��ازار كاالیي و تضمین تعهدات طرفین معامله 
به منظور دس��تیابي به اثرات مثبت این مهم در 
توسعه اقتصادي، دولت و مجلس شوراي اسالمي 
را بر آن داشت تا بستر قانوني الزم جهت تاسیس 
و راه اندازي بورس  هاي كاالیي را در ایران فراهم 
سازند. در پي این امر، سازمان كارگزاران بورس 
فلزات تهران در ش��هریور ماه سال 8۲ به عنوان 
اولین بورس كاالي كش��ور فعالیت خود را آغاز 
كرد و پس از آن نیز س��ازمان كارگزاران بورس 
كاالي كشاورزي در شهریور ماه سال 83 شروع 
به فعالیت نمود. با بازنگري و تصویب قانون بازار 
اوراق بهادار جمهوري اسالمي ایران در سال ۱384 

و تصمیم شوراي عالي بورس، سرانجام بورس هاي 
فلزات و كش��اورزي در یکدیگ��ر ادغام و بورس 
واحدي با عنوان بورس كاالي ایران تشکیل شد 
و از ابتداي مهرماه سال ۱386 فعالیت خود را آغاز 
كرد. طبق قانون بازار اوراق  بهادار كلیه معامالت 
در ب��ورس كاالي ایران تحت نظارت س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار انجام مي شود. حال با توجه 
به چالش هاي چندین س��ال هاي كه واحدهاي 
تولیدي متعدد و صنایع زیادي در ارتباط با بورس 
كاال مواجه هستند در پرونده پیش روي به این 
مهم پرداخته ایم. و پاي صحبت هاي فعاالن بخش 
خصوصي و متولیان بخش مربوطه نشسته ایم تا 
بتوانیم با بررس��ي این بحث گامي موثر و مثبت 

در جهت رفع چالش ها داشته باشیم. 

حمید باقریان
عضو هیأت تحریریه
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شناسنامه بورس کاال

ماموریت و چشم انداز

بورس كاالي ایران با ایجاد بازار شفاف جهت تسهیل معامالت و كشف نرخ قیمت كاالهاي اساسي و مواد اولیه واسطه اي بر اساس 
مکانیزم عرضه و تقاضا، ضمن تضمین تعهدات طرفین معامله، ابزارهاي تامین مالي و مدیریت ریسك را در اختیار فعاالن بازار قرار مي دهد. 
 بورس كاالي ایران در افق چشم انداز، مرجع قیمت گذاري كاالهاي اساسي و مواد اولیه واسطه اي در منطقه و یکي از گزینه هاي 

اولویت دار تولیدكنندگان براي تامین مالي و پوشش ریسك تجاري است. 

راهبردها و اهداف

۱- اوراق بهادارسازي و توسعه ابزارهاي مشتقه
۲- ایجاد و به كارگیري ابزارهاي تامین مالي و معامالتي متنوع، متناسب با نیاز مشتریان

3- گسترش اندازه و عمق بازار در كاالهاي منتخب جهت مرجعیت كشف قیمت بازار
4- استفاده از ظرفیت نهادهاي مالي جهت توسعه كسب و كار بورس كاالي ایران

۵- مشتري مداري و كیفیت گرایي در ارائه خدمات به ذي نفعان
6- بهینه سازي مستمر و به روزرساني قابلیت هاي حوزه فناوري اطالعات متناسب با توسعه ابزارها و بازارها

۷- ترویج كاركردها و ارتقای جایگاه بورس كاالي ایران در محیط كسب و كار و رسانه
8- توسعه فعالیت جهت ارتقاء تجارت كشور با بازارهاي بین المللي

اهداف استراتژیك

۱- افزایش حجم و ارزش معامالت بازار فیزیکي
۲- افزایش حجم و ارزش معامالت بازار فرعي

3- افزایش نسبت ارزش معامالت بازار آتي به ارزش معامالت بازار فیزیکي
4- افزایش مقدار معافیت مالیاتي استفاده شده از سوي عرضه كنندگان كاالها

۵- پیاده سازي مکانیزم هاي انگیزشي و تشویقي
6- بازنگري، تجمیع و تسهیل فرآیندها و سامانه ها
۷- افزایش حجم و ارزش معامالت رینگ صادراتي

8- افزایش حجم و ارزش معامالت كاالهاي وارداتي در بستر بورس كاالي ایران
9- افزایش میزان تطابق با استانداردهاي بین المللي بورس هاي كاالیي

۱۰- راه اندازي گواهي سرمایه گذاري خودرو
۱۱- راه اندازي صندوق هاي سرمایه گذاري ارزي

۱۲- راه اندازي صندوق هاي كاالیي
۱3- توسعه گواهي سپرده كاالیي

۱4- راه اندازي معامالت قراردادهاي آتي ارز
۱۵- راه اندازي قراردادهاي اختیار معامله بر روي دارایي هاي پایه

۱6- افزایش حجم و ارزش تامین مالي صورت گرفته بنگاه هاي اقتصادي از طریق بورس كاالي ایران
۱۷- راه اندازي قراردادهاي آتي بر روي دارایي هاي پایه جدید

قراردادهاي قابل معامله

همه دادوس��تدها در بورس كاال در قالب قراردادهاي اس��تاندارد انجام مي گیرد. به طور كلي، قراردادهاي زیر براي داد و 
ستد هر كاال وجود دارد: قرارداد نقديspot، قرارداد سلف forward، قرارداد نسیه credit، قرارداد آتي، قرارداد اختیار 
معامله option، قرارداد اختیار خرید،قرارداد اختیار فروش، قراردادهاي صلح، قراردادهاي خاص موضوع ماده ۱۰ قانون 

 swap مدني، قراردادهاي معاوضه
1- قرارداد نقدي )spot(: خریدار كل مبلغ قرارداد را به همراه كارمزد كارگزار، نقدي پرداخت مي كند و فروش��نده 

مي بایست حداكثر ظرف سه روز، كاالي مورد معامله را به خریدار تحویل دهد. 
2- قرارداد سلف )forward(: خریدار كل مبلغ را در زمان انجام معامله پرداخت مي كند و فروشنده متعهد مي شود 

كاال را در تاریخ و زمان معین به خریدار تحویل دهد. 
3- قرارداد نسیه )credit(: خریدار كاال را فوراً تحویل مي گیرد و بهاي آن در تاریخ سررسید، به فروشنده پرداخت مي كند. 
4- قرارداد آتي: فروش��نده مطابق قرارداد صلح، مقدار معیني از دارایي مش��خص را در مقابل مبلغي معین به دیگري 
صلح مي كند. فروشنده دارایي مورد مصالحه را در سررسید مشخص تحویل مي دهد و خریدار نیز مبلغ مورد مصالحه را 
در سررسید مي پردازد. طرفین در قالب شرط ضمن عقد به اتاق پایاپاي وكالت مي دهند كه از وجه الضمان آنها متناسب 
با نوسانات قیمت در بورس به طرف دیگر اباحه تصرف كند. هر یك از طرفین مي توانند قبل از سررسید با انعقاد قرارداد 
صلح دیگري، ش��خص ثالثي را جایگزین خود در قرارداد صلح اولیه نمایند و پس از تس��ویه، از قرارداد خارج ش��وند. كلیه 

قراردادها در زمان سررسید مقرر تسویه خواهند شد. 
5- ق�رارداد اختی�ار معامله )option(: كه خود بر دو نوع اختیار خرید و اختیار فروش اس��ت: الف( قرارداد اختیار 
خرید: عرضه كننده كاال، حق خرید مقدار معیني از كاالیي مش��خص و منطبق با اس��تاندارد بورس را در زمان معین و با 
قیمت مشخص به طرف قرارداد مصالحه مي نماید، بدون آنکه طرف دیگر ملزم به خرید آن باشد. ب( قرارداد اختیار فروش: 
قراردادي است كه به عنوان شرط ضمن عقد الزم كه به موجب آن )خریدار( حق فروش مقدار معیني از كاالیي مشخص 
و منطبق با استاندارد بورس را در زمان معین و با قیمت مشخص با طرف دیگر مصالحه مي نماید بدون آنکه طرف دیگر 

)فروشنده( ملزم به فروش آن باشد. 
6- قراردادهاي صلح

7- قراردادهاي خاص موضوع ماده 1۰ قانون مدني: بورس كاالي ایران درصدد آن اس��ت كه پس از انجام مراحل 
كارشناسي حقوقي این نوع قراردادها را اجرا كند. 

8- قرارداده�اي معاوض�ه )swap(: مبادله یك دارایي فیزیکي یا ی��ك تعهد در برابر یك دارایي فیزیکي یا تعهدي 
دیگر، به منظور تمدید یا كاهش زمان سررسید معامله یا افزایش )كاهش( نرخ برگه هاي معامالتي جهت حداكثر نمودن 

درآمد معامالتي یا كاهش هزینه هاي مالي آن. 
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بورس کاال



 در خصوص کارکردها و اقدامات 
اخیر بورس کاال براي توس�عه نقش 
این بورس در می�ان فعاالن صنایع 

توضیح مي دهید؟
ش��ركت ب��ورس كاالي ای��ران ط��ي 
س��ال هاي اخیر ب��ا طراح��ي بازارهاي 
متنوع مالي مانند ابزار مشتقه با كاركرد 
پوشش ریسك، گواهي سپرده كاالیي به 
عنوان ابزار تسهیل مبادالت كاال، صندوق 
كاالیي به عنوان ابزار سرمایه گذاري در 
كاال و قراردادهاي س��لف و اوراق سلف 
موازي به عن��وان ابزارهاي تامین مالي 
توانس��ته تا حدودي ظرفیت هاي رونق 
مب��ادالت كاال و گ��ردش س��رمایه هاي 
پولي در چرخه اقتصاد را در مسیر رشد 

اقتصادي كشور فراهم كند. 
در این رابطه، با زیر ساخت فراهم شده 
در م��ورد معامالت انواع كاالهاي مهم و 
اساسي در بورس كاال، عمده محصوالت 
در این بورس معامله مي شود و با استفاده 
از زیرس��اخت هاي قانوني و نرم افزاري، 
چند كاركرد اساس��ي از جمله كش��ف 
قیمت عادالنه و شفافیت در بورس تحقق 
پیدا مي كند. به همین دلیل است كه در 
سیاس��ت هاي اقتصاد مقاومتي و بسته 
خروج از رك��ود غیرتورمي در خصوص 
عرض��ه كااله��اي بادوام، شفاف س��ازي 
اقتص��ادي و همچنی��ن كش��ف قیمت 
واقعي محصوالت به استفاده از مکانیزم 

عرضه و تقاضا از طریق بورس كاال تاكید 
شده است. 

اف��زون بر ای��ن، یک��ي از كاركردهاي 
اساسي بورس كاال فراهم كردن ارتباط 
میان بخش واقعي اقتصاد و بخش مالي 
اقتصاد است و فراهم كردن زمینه ارتباط 
میان ای��ن دو بخش، تنه��ا در صورتي 
محقق مي شود كه كلیه كاالهاي اساسي 
و مورد نیاز مردم كه نوسانات قیمت آنها 
در كل زندگي مردم اثر گذار اس��ت در 
یك مکانیسم با نظارت نظامند و بي طرف 
همانند بورس كاال عرضه ش��ود. چرا كه 
بورس كاال، ویترین فضاي واقعي اقتصاد 
كش��ور اس��ت و از اطالعات آماري این 
بورس مي توان به عنوان مثال به كمبود 
عرضه یك كاال پي برد و نسبت به اتخاذ 
سیاست اقتصادي یا وضع تعرفه از سوي 

سیاستگذار اقدام كرد. 
 بورس کاال در حوزه پتروشیمي و 
فوالد تا چه میزان توانسته در تعادل 
و ش�فافیت ب�ازار و ح�ذف رانت ها 

کمك کننده باشد؟
در س��ال هاي قب��ل ك��ه محص��والت 
پتروش��یمي از س��وي افراد و شركت ها 
مورد معامل��ه قرار مي گرفتند، نهادهاي 
نظارت��ي فعال بودند لیکن پس از اینکه 
همه سیاستگذاران مثل دولت و مجلس 
به این تفاهم رس��یدند ك��ه بورس كاال 
مي تواند یك زیرس��اخت نظارتي براي 

عرضه محص��والت پتروش��یمي فراهم 
كند، بر این نکته تاكید كردند كه عرضه 
محصوالت از سیستم غیرشفاف قبلي یا 
سیس��تم رانتي وارد بازار شفاف و قابل 
پیگیري بورس كاال ب��ا اخذ تضامین از 
سوي عرضه كنندگان به خاطر ممانعت 
از نکول ش��ود. به این ترتیب، شفافیت 
معامالت در بورس كاال، مشخص بودن 
س��اعات معامله، احراز هویت خریدار و 
فروشنده، اخذ تضامین و خدماتي از این 
دست باعث شده است تا از نظر قانونگذار 
و دول��ت بورس كاال به عن��وان بهترین 
مکان براي عرضه محصوالت مختلف از 

جمله پتروشیمي تعیین شود. 
در ح��وزه بازار فوالد و كش��ف قیمت 
این نوع كاالها نیز در حالي چالش هایي 
مطرح است كه رعایت منافع واحدهاي 
باالدس��تي و پایی��ن دس��تي در بورس 
امکان پذیر بوده و مي توانیم با یك روش 
میانه كه براساس آن منافع هر دو طرف 
رعایت ش��ود، به یك مدل كشف قیمت 

مناسب در بورس برسیم. 
در مورد مزیت هاي عرضه محصوالت 
ف��والدي از طری��ق ب��ورس كاال ب��راي 
مصرف كنن��دگان نی��ز مي ت��وان گفت، 
نکت��ه اول بح��ث اطمین��ان خاط��ر از 
تامین مواد اولیه اس��ت و دیگري بحث 
تخصی��ص كه مش��خص مي كند كاال را 
چه كس��ي خری��داري كرده اس��ت؛ به 

علي پناهي، معاون عملیات و نظارت بورس كاالي ایران 

بورس كاال، ویترین فضاي واقعي اقتصاد كشور است
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عبارتي تخصیص و توزیع مناسب و موثر كاالي واسطه اي بین صنایع 
پایین دستي، كه یکي از ماموریت هاي بورس كاالست. در مورد كاالیي 
مثل ورق، عالوه بر كشف قیمت، موضوع تخصیص آن هم بسیار مهم 
اس��ت كه چگونه به صنایع پایین دس��تي تخصیص پیدا مي كند و این 
مسأله تنها ش��امل ورق هاي تولیدي نمي شود، بلکه ورق هاي وارداتي 
را هم ش��امل مي شود. البته در حال حاضر پیرامون روند قیمت گذاري 
انتقادهایي مطرح اس��ت و مش��کل اصلي در این زمینه باز مي گردد به 

اینکه نرخ ارز بازار كدام است. 
این انتقادات در حالي به گوش مي رس��د كه كساني كه تولید كننده 
واقعي هستند با بورس كاال مخالف نیستند. برخي مخالفت ها به این باز 
مي گردد كه ممکن اس��ت شخصي وارد كننده باشد و با توجه به تولید 
داخلي آن كاال ممکن است، تعارض وجود داشته باشد. در حال حاضر 
برخي گروه هاي رانت خوار در ایران به این حد از امکانات رس��یده اند 
كه هم رسانه و هم پول دارند و به هر صورتي تالش مي كنند، حتي با 
خریدن تریبون برخي رسانه ها به دنبال منافع گروهي خود و به قیمت 
از متزلزل كردن نهادي مثل بورس كاال باشند. در این میان براي مبارزه 
با رانت چاره اي جز شفاف س��ازي وجود ندارد و بازارهاي رسمي پاسخ 
مناس��بي براي شفاف سازي اس��ت. هر چیزي كه قابل نظارت باشد، را 

باید حفظ و تقویت كرد. 
 مهم ترین اقدامي که مي تواند به تعادل و شفافیت بازارها در 

شرایط فعلي اقتصاد کمك کند چیست؟
ف��ارغ از همه این انتقادات و اینکه آیا نرخ مبناي ارز باید قیمت هاي 
كاالها از جمله اعالمي دولت باشد یا نرخ بازار ثانویه مبناي قیمت هاي 
پای��ه عرضه در بورس قرار گیرد، عرض��ه كل زنجیره صنعت فوالد در 
بورس كاال موردنظر ماست. اینکه فقط یك قسمت از ساختار زنجیره 
تولید را ش��فاف كنیم، شاید خیلي به صالح زنجیره تولید نباشد بلکه 
باید كل زنجیره شفاف و فرآیند كشف قیمت مشخص باشد و این در 

بورس كاال مي تواند اتفاق بیفتد. 
به این ترتیب، نکته حائز اهمیت اینکه در مورد شفاف سازي در بورس 
این مسأله تنها نباید مخصوص صنایع باالدستي باشد، بلکه صنایع پایین 
دستي هم باید در عرصه شفافیت در حوزه تولید گام بردارند تا آمارهاي 
تولید و فروش آنها به صورتي شفاف قابل دسترس باشد. ضمن اینکه 
اگر مي خواهیم در حوزه صادرات شفاف باشیم، باید واردات هم شفاف 
باشد، نحوه قیمت گذاري و نحوه تخصیص محصوالت وارداتي هم باید 
مشخص باشد كه مطمئنم در عرصه بورس این اتفاق مي تواند بیفتد. 
 آی�ا نظر یك نماینده از هیات مدیره بورس کاال مي تواند در 

برخي تصمیمات در حوزه تنظیم بازارها نفوذ کند؟
ب��ه هیچ عنوان، بورس به عنوان ی��ك داور بي طرف بین عرضه كننده 
و خری��دار عمل مي كند به طوري كه بورس كاال تحت نظارت س��ازمان 
ب��ورس فعالیت مي كند و تمامي مقررات بورس كاال توس��ط س��ازمان 
بورس و ش��وراي عالي بورس تصویب مي شود. نظارت موثري هم وجود 
دارد و دغدغه اي بابت اینکه هیات مدیره بخواهد بر فرآیند كشف قیمت 
دخالت داش��ته باش��د ی��ا در تصمیمات موثر بر ب��ازار ورود كند، وجود 
ن��دارد. افزون براین، باید گفت اگر تولیدكننده عضو هیات مدیره بورس 
كاال نباشد، پس مصرف كننده هم نباید بتواند عضو شود. در این صورت 
س��هامداران اعضاي هیات مدیره را از بین چه اش��خاصي انتخاب كنند؟ 
این حق سهامداران بورس كاالست كه هیات مدیره را انتخابي كنند. مگر 
مي توان این حق را از سهامداران گرفت؟ ضمن اینکه هیچ محدودیتي 
براي حضور نماینده اي از بین تولیدكنندگان صنایع پایین دس��تي در 
میان اعضاي هیات مدیره وجود ندارد و پایین دس��تي ها نیز مي توانند 
ب��ا تجمیع آراء عضوي را ب��راي هیات مدیره كاندید كنند تا در مجمع 

سهامداران پیرامون آن رأي گیري صورت گیرد. 

 رئیس سندیكاي تولیدكنندگان
 لوله و پروفیل فوالدي 

مستندات گزارش هاي 
من وجود دارد

 از نظر شما ضرورت بورس کاال در چیست؟
نیاز به ایجاد بازار ش��فاف جهت تسهیل معامالت 
و كش��ف نرخ قیمت كاالهاي اساس��ي و مواد اولیه 
واسطه اي بر اس��اس مکانیزم عرضه و تقاضا، ایجاد 
ابزاره��اي مدیریت ریس��ك قیم��ت و تامین مالي 
ب��ازار كاالیي و تضمین تعه��دات طرفین معامله به 
منظور دستیابي به اثرات مثبت این مهم در توسعه 
اقتصادي، دولت و مجلس ش��وراي اسالمي را بر آن 
داشت تا بستر قانوني الزم جهت تاسیس و راه اندازي 
بورس  هاي كاالیي را در ایران فراهم س��ازند. در پي 
ای��ن امر، س��ازمان كارگزاران ب��ورس فلزات تهران 
در ش��هریور ماه س��ال 8۲ به عن��وان اولین بورس 
كاالي كش��ور فعالی��ت خود را آغاز ك��رد و پس از 
آن نیز س��ازمان كارگزاران بورس كاالي كشاورزي 
در شهریور ماه س��ال 83 شروع به فعالیت نمود. با 
بازنگري و تصویب قانون بازار اوراق  بهادار جمهوري 
اس��المي ایران در س��ال ۱384 و تصمیم ش��وراي 
عالي بورس، سرانجام بورس هاي فلزات و كشاورزي 
در یکدیگ��ر ادغام و ب��ورس واحدي با عنوان بورس 
كاالي ایران تش��کیل ش��د و از ابتداي مهرماه سال 
۱386 فعالیت خود را آغاز كرد. س��ابقه بورس كاال 
به ایمیدرو توسط جناب آقاي موذن در سال ۱388 
برمي گردد. در ایمیدرو هم مشکلي كه وجود داشت 
محصوالتي مثل فوالد تیرآهن س��رب و ورق و... هر 
روز توسط دولت با قیمت تعیین شده و قیمت هاي 
جهاني قیمت گذاري مي ش��دند. بدین منظور بورس 
كاال جهت قیمت گذاري راه اندازي ش��د. اگر روزي 
قیمت ها آزاد بش��ود شركت بورس كاال باید تعدیل 
گردد. ایشان با یك استفساریه كه بورس را به بورس 
كاال اش��اره داد تشکیل شد و قبال بورس فلزات بود. 
كه متاس��فانه بورس كاال از آن شرایط اولیه فاصله 
گرف��ت و مدیران بورس را هم وزارت صمت تعیین 
مي كرد یعني آقایان ساالري، هاش��مي و مالحسین 
آقا رئیسان بورس هم از فوالد هستند. رئیس بورس 
آق��اي ی��زدي زاده نایب رئیس بورس آق��اي اكبري 
از فوالدمبارك��ه بودند. لذا ب��ه نظر من بورس براي 
بخش خاصي تش��کیل شده اس��ت در حالي كه در 

دنیا همچنین بورسي وجود ندارد
با توجه به اینکه در روزهاي اخیر با هیات رئیسه اتاق 
ایران جلسه اي داشتیم و همچنین شوراي گفت وگو 
در ارتباط با اعتراض براي فعالیت بورس جلس��ه اي 
داشت كه فقط براي فوالد تعمیم داده شده بود ولي 
صنایع دیگر هم دخیل ش��دند. س��ازمان حمایت از 
مصرف كنن��دگان و تولیدكنندگان جناب آقاي دكتر 
نوابي معتقد هستند كه این بورس انحصار خاصي را 
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در فعالیت هاي خود دنبال مي كند یعني 
فعالیت هاي شان را تعریف كرده اند و پیش 
مي برند كه منافع خودش��ان را حداكثر 
كنن��د. ات��اق ایران و ش��وراي گفت وگو 
دوب��اره در ۲8 و ۲9 مرداد جلس��ه اي را 
در این راس��تا تنظیم كرده اس��ت تا زیر 
پا گذاش��تن قوانین و مق��ررات فعالیت 
بورسي را توسط بورس كاال بررسي كنند. 
یعني بورس كاال بای��د از انحصار خارج 
شده یا این ش��ركت تعدیل گردد. خود 
پتروشیمي ها هم اعتقاد دارند كه بورس 
كاال وسیله تعیین قیمت شده است باید 
در نظر داشت كه آیا تولید كننده به دنبال 
آرامش اس��ت یا سفته بازي. كجاي دنیا 
چنین بورس��ي وجود دارد. اگر قرار بود 
كه ب��ورس فقط دفتر فروش باش��د بله 
در فعالیت هاي خود موفق بوده است اما 
بورس خارج از این محدوده عمل كرده 
اس��ت و در حال قیمت گذاري و كنترل 
قیمت ها است اصل 44 به انحراف رفته 
است به همان اندازه بورس كاال هم دچار 

انحراف شده است.
 به نظر ش�ما ب�ورس کاال چقدر 
توانسته است در اهداف خود موفق 

عمل کند؟
یك س��وال. اگر بورس كاال درس��ت 
عمل كرده است چرا در زمینه صادرات 
فعالیت نمي كند تبدیل به ابزاري شده 
اس��ت به عبارت دیگر ش��ركتي قانوني 
براي عملک��رد غیرقانون��ي و ابزاري را 
درس��ت كرده اند براي دور زدن قوانین. 
با توجه به اینکه م��واد اولیه واحدهاي 
تولیدي باید تامین و واحدهاي تولیدي 
در آرامش به فعالیت خود انجام دهند به 

فعالیت خود بپردازند قوانین بورس كاال 
با قوانین بورس سهام یکي گذاشته شده 
است در بورس سهام بازارگردان براي باال 
رفتن یا پایین رفتن س��هام وجود دارد 
آیا شایسته است حاكمیت مان زیرنظر 
وزارت اقتصاد اینچنین كاري را با مواد 
اولیه انجام دهد؟ در حال حاضر دسترنج 
بورس این است كه آیا اقتصاد مقاومتي 
معني اش این است كه ما همه چیز را به 
دالر گره بزنیم بورس فعالیتي را كه در 
ارتباط با مواد اولیه كشور انجام مي داد 
ای��ن بود كه قیم��ت بولتن هاي جهاني 
را مي گرف��ت و و هزینه ه��اي حم��ل و 
كش��تي و تعرفه را اضاف��ه مي كرد و به 
عنوان قیمت تعریف مي كرد و در عرضه 
دستکاري مي شد یا قیمت پرداخت كه 
در مقایسه با سال 94 و 9۵ قیمت هاي 
ما ۵۰ درصد باالتر از قیمت هاي جهاني 
بود به همین علت حجم واردات افزایش 
پیدا كرد. مستندات این گزارش هاي من 

وجود دارد. 
 نق�ش ب�ورس کاال در صنعت را 

چطور ارزیابي مي کنید؟
به طور كلي مي توانم خدمتتان عرض 
كنم ك��ه قوانین در ب��ورس به صورت 
سلیقه اي در حال انجام شدن است مواد 
اولیه اي را كه خریدار در دو هفته پیش 
خریداري كرده است امروز قیمت كاهش 
 پیدا كرده اس��ت ولي ب��ا همان قیمت

۲ هفته پیش معامله انجام مي ش��ود آیا 
چنین اتفاقي براي مواد اولیه مي افتد كه 
این به معني تداخل در سهام است. بطور 
كلي قیمت ها در دو س��ه هفته گذشته 
باالتر از قیمت هاي جهاني گذاشته شده 

است. اگر امروز بخواهیم با تحریم هاي 
داخلي و خارجي مقابله و مبارزه بکنیم 
باید گره خود با دالر را پاره كنیم یا اگر 
نمي خواهیم این گره را با دالر و ارز پاره 
بکنیم باید مثل كش��ور امارات ضریبي 
براي آن در داخل كش��ور تعریف كنیم 
تا كارگر و كارخانه و واحدهاي تولیدي 
ض��رر نکنن��د. جالب آن اس��ت قوانین 
در حال رانت س��ازي است عنوان رانت 
خوار را براي صنایع زیر دس��ت تعریف 
مي كنن��د. برق گاز ان��رژي در مجموع 
بسته اي هست كه در فوالد و پتروشیمي 
صادر مي ش��ود كه این موارد به قیمت 
ریالي در یافت مي شوند حاال به ابزاري 
تبدیل شده است براي كوبیدن صنایع 
و كاالهاي زیر دس��ت. لذا من شخصا با 
بورس كاال مخالف نیستم اما بورس باید 
یك اصالح ساختاري انجام دهد یا اینکه 
كارگزاران سهامداران  شوند یا حاكمیت 
نظاره گ��ر فعالیت هاي بورس باش��د نه 

عرضه كنندگان. 
 س�خن آخر شما در مورد بورس 

کاال چیست؟
مشکل در بورس كاال، گسترده تر است 
و نباید تنها به فوالد بس��نده نمود، زیرا 
عرضه كنندگان در بورس كاال، حرف اول 
را مي زنن��د و بورس به عنوان یك داور 
عمل نمي كن��د. همچنین هیات مدیره 
بورس در دس��ت افراد ثابتي است؛ لذا 
درخواست نمود تا ساختار بورس اصالح 
گردد و هی��چ ذي نفعي در هیات مدیره 
بورس عضو نباش��د تا بورس محوري تر 
ش��ود؛ همچنین صادرات نیز از طریق 

بورس صورت گیرد.
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س��ازمان ب��ورس كاال مي توان��د ب��ه حل 
بسیاري از مشکالت تولیدكنندگان بپردازد 
در كش��ور م��ا صنایع وابس��ته ب��ه نفت و 
پتروش��یمي به دلیل منابع سرش��ار نفتي 
كش��ور، پتانس��یل باالیي دارن��د. بر همین 
مبن��ا س��ازمان ب��ورس كاال مي تواند نقش 
تسهیل گري مهمي را میان تولیدكنندگان 
باالدس��تي و صنای��ع تکمیلي ایف��ا نماید. 
تنظیم خرید و فروش ه��ا، هماهنگي بازار، 
ایج��اد محدودیت براي دالالن كاس��تن از 
ریس��ك معامله و... نقش هایي است كه در 
س��طح ایده آل، بورس كاال مي تواند از خود 
به نمایش بگذارد. البته هنوز سازمان بورس 
كاالي ایران نتوانس��ته به این سطح ایده آل 
نزدیك ش��ود اما این به معني این نیس��ت 
ك��ه بورس قابل اصالح نیس��ت. اما مثال در 
بحث ایجاد محدودیت براي دالالن، راه هاي 
نرفته بسیاري باقي مانده است. مادامي كه 
فعالیت هاي زیرزمیني در كشور وجود دارد 
و اقتصاد پنهان سهم باالیي از كل اقتصاد را 
به خود اختصاص مي دهد، حضور شركت ها 
در بازار س��رمایه كمکي به شفافیت در كل 
اقتصاد نمي كند و در ادامه نمي توان انتظار 

توسعه داشت. 
به نظر من بورس كاالي ایران در ش��رایط 
فعلي نتوانس��ته نقشي محسوسي در بهبود 
وضعیت كنوني بازار داشته باشد. مثال عرضه 
پتروشیمي ها كه به شکل بي سابقه اي در این 
اوضاع بحراني كم شده و بورس كنترلي بر 
این موضوع ندارد. باید توجه داش��ت بورس 
كاال زمان��ي مي توان��د وظایف خودش را به 

ص��ورت كامل انج��ام دهد كه در ش��رایط 
انحصاری عمل نکند یعنی بتواند ش��رایط 

عرضه وتقاضا و قمیت ها را كنترل كند. 
یکي از مهم ترین  موضوعات، بحث كنترل 
قیمت ها اس��ت. بس��یاري از كارشناس��ان 
اقتصادي معتقدند كه بورس كاال با پیروي 
از قیمت ه��اي جهان��ي مي تواند زمینه هاي 
تعادل در بازار داخلي و بین المللي را فراهم 
كند. هن��وز بازار به  ص��ورت آزاد و رقابتي 
در ایران تعریف نش��ده و دولت و مسئوالن 
دولت��ي بر تعیی��ن قیمت اصرار داش��ته و 
ب��ر بحث قیمت گذاري نف��ود و تاثیر دارند. 
در اقتصاده��اي بزرگ دنیا سیاس��تگذاران 
اقتصادي بر قیمت ها تسلطي ندارند و بازار 
رقابتي تعیین كننده قیمت كاالها است. این 
در شرایطي است كه در ایران كوچك بودن 
بورس كاال در مقایس��ه با بازار آزاد به یکي 
از چالش هاي جدي تبدیل شده بطوري كه 
ایجاد تعادل بین دو بازار از اهمیت بسیاري 

برخوردار است. 
اكنون اگر بخواهیم در مورد صنعت پلیمر 
بیش��تر بحث كنیم باید به چند نکته اشاره 
كنم. دوطی��ف مصرف كننده وج��ود دارد. 
واحده��اي بزرگ و واحده��اي كوچك كه 
معیار س��نجش آنها براس��اس میزان مواد 
مصرف��ي ماهیانه آنهاس��ت. ه��ر دوي این 
طیف ها بر اس��اس ظرفیت ه��اي تولیدي و 
پروانه هاي بهره برداري خود اقدام به خرید 
مي كنن��د. البته باید اش��اره كرد كه بخش 
قابل توجهي از خریداران تولیدكننده نما و 

در واقع دالل هستند. 

یک��ي از مهم ترین چالش هاي این صنعت 
وجود ظرفیت هاي كاذب تعریف شده براي 
برخ��ي ش��ركت هاي غیرفع��ال، در وزارت 
صنعت است. بر این اساس پیشنهاد انجمن 
ملي جهت اصالح سامانه بهین یاب )سامانه 
مرب��وط به واحده��اي تولی��دي در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت( به جاي ظرفیت هاي 
ثبت ش��ده ای��ن س��امانه كه دس��تخوش 
خطاهاي انس��اني و... بوده اس��ت، مبني بر 
درنظر گرفتن ظرفیت تولید ش��ركت ها بر 
اساس میزان برق مصرفي، تعداد پرسنل و 

ارزش افزوده آنها است. 
كلیه ش��ركت هاي پتروش��یمي بر اساس 
میزان عرضه هاي تعیین ش��ده در كاركرد 
ش��وراي رقابت متعهد ب��ه عرضه هفتگي با 
میزان تعیین ش��ده در پتروشیمي هستند 
ت��ا تعادل الزم در میزان عرضه ها و تقاضاها 
انجام گردد. متاسفانه شركت هاي پتروشیمي 
كف عرضه تعیین ش��ده در ش��وراي رقابت 
را رعایت نمي كنن��د بنابراین میزان عرضه 
بسیار كم مي شود و زیاد بودن تقاضا باعث 
ایج��اد رقابت هاي معامله بعض��ي مواقع تا 
3۰ درصد باالتر مي ش��ود، لذا در این راستا 
پیشنهاد مي شود كنترل بیشتري بر رعایت 
ك��ف عرضه هاي تعیین ش��ده در بورس بر 
پتروش��یمي ها ایجاد شود چراكه در صورت 
رعایت این موارد، ما شاهد بي نظمي عرضه 

و تقاضا در بازار آزاد نخواهیم بود. 
ب��ه غیر از ای��ن مورد عل��ت دیگري هم 
در مس��ائل كمبود عرضه وجود دارد. مثال 
ص��ادرات مواد اولی��ه صنای��ع تکمیلي به 
كش��ورهاي همسایه كه سبب ش��ده بازار 
داخل��ي با مش��کل كمبود مواجه ش��ود و 
ه��ر خریدار مجبور اس��ت حتي تا ۱۰ برابر 
حجم مواد اولیه اي كه الزم دارد، س��فارش 
دهد تا ش��اید بتواند تنها بخش��ي از آن را 
تامین نمای��د. در نتیجه وقتي تولیدكننده 
به بورس كاال مراجعه كرده و در آنجا كمتر 
از میزان مورد نیاز واحد تولیدي خود، مواد 
اولیه دریافت مي كند، نمي تواند براي تامین 
قراردادهاي بلندم��دت خود براي صادرات 
كاالهاي باكیفی��ت ایراني، مواد اولیه مورد 
نیاز را دریافت كند. بورس كاال باید نظارت 
دقیق تري به میزان عرضه ها داش��ته باشد 
چرا كه سازمان بورس كاال تنها محلي براي 
خرید و فروش نیست و باید وظیفه نظارتي 

خود را نیز اعمال نماید. 

فرزانه علیرضایي،دبیر انجمن ملي صنایع پالستیك و پلیمر ایران

 بورس كاال باید نظارتگر خوبي باشد
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سودهای باد آورده برای پتروشيمی ها

 از نظر شما ضرورت بورس کاال در چیست؟
بدلی��ل تراكن��ش ب��االي عرض��ه و تقاض��ا بی��ن 
و مصرف كنن��دگان جه��ت  كاال  عرضه كنن��دگان 
بررسي هاي كارشناسانه و قیمت گذاري حلقه واسطه 
نظم دهنده اي، احساس نیاز بود كه از قرن ۱9 به بعد 
به عنوان نیاز حس شد و نطفة امروزي بورس كاالها در 
جهان و متعاقباً در كشور ما برقرار شد. در این عرضه كه 
عمدتا در دهه هاي قبل در دنیا كاالهاي خام نظیر پنبه 
دانه، گندم، برنج و فلزات دادوس��تد مي شد اكنون به 
محصوالت مشابه خام نظیر انواع مواد پتروشیمي نفتي 
و فلزات تغییر یافته است. شركت كنندگان در بورس 
كاال عمدتا به دو دسته تقسیم مي شوند اول كساني 
كه مي خواهند از ریس��ك نوس��ان قیمت ها در امان 
باشند كه به عنوان تولیدكنندگان و )پوشش دهندگان 
خطر( شناخته مي شوند و دستة دیگر كه از نوسانات 
قیمت اس��تفاده كرده سود حداكثري را مي برند كه 
)سوداگران اصلي( هس��تند. از دالیل مهم راه اندازي 
بورس هاي كاالیي در جهان به نارسایي بازارهاي سنتي 
در شکل هاي نوسانات كاذب و عدم شفافیت در كشف 
قیمت و فقدان تضمین هاي الزم براي معامله گران را 

نیز مي توان نام برد. 
 به نظر شما بورس کاال چقدر توانسته است در 

اهداف خود موفق عمل کند؟
یکي از موارد مهمي كه در بخش هاي بي شمار اجرایي 
كشور جاري است عدم پاسخگویي و عدم پرداخت پنالتي 
از طرف خاطي است كه آسیب اصلي سیستم بورس كاال در 
سال هاي اخیر بوده بدین ترتیب بدلیل عدم پرداخت پنالتي 
عرضه كننده مي تواند با سوء عرضه همواره )تولیدكننده( 
واقعي را تشنه نگه داشته تا بتواند بازار كناري )سوداگران( 
را ایجاد نماید، كه در حال حاضر تعداد زیادي از كارگزاران 
بورس بصورت غیرمستقیم متعلق به خود عرضه كنندگان 
اصلي هس��تند كه این نشان از عدم موفقیت این شركت 

در اهداف خود است. 

 جایگاه بورس کاال در صنعت را چطور ارزیابي مي کنید؟
من در ارتباط با جایگاه بورس كاال در صنعت چند نکته 
را مطرح مي كنم یکي اینکه، در حال حاضر از سال هاي دور 
تاكنون سوبسید ناعادالنه اي در تهیه خوراک مواد پتروشیمي 
به آنها تعلق مي گیرد كه كامالً ضد ارزشي و ضد تولید صنایع 
پایین دستي است. در ادامه باید گفت كه؛ محاسبه ی عرضه 
قیمت پایه براساس نرخ شناور ارز هم با كم تدبیري انجام 
شد كه دیدیم در دي ماه 96 و همزمان با شروع اغتشاشات 
داخلي و افزایش دو برابري نرخ ارز چه جش��ن باش��کوهي 
بر همین اس��اس براي صنایع پتروش��یمي برگزار گردید و 
س��ودهاي بادآورده اي را ب��ه دامان آنها ریخت. و همچنین 
به كارگیري افراد در پس��ت ها خصوصا در س��طوح عالي و 
مدیریت مي بایس��تي بدون جانبداري و همراه با سعه صدر 
صداقت و شفافیت عزل و نصب شود و این در حالي است كه 
گاها در هیات مدیره هاي ادوار بورس كاال از عرضه كنندگان 
نیز استفاده شده كه این به معني )هم بازیگري و هم داوري( 
اس��ت كه مسلماً به ضرر مصرف كننده نهایي شکل خواهد 
پذیرفت. پس بنابراین جایگاه این شركت با توجه به موارد 

مطرح شده در صنعت مشخص است. 
 سخن آخر شما در مورد بورس کاال چیست؟

فقدان یك سیس��تم جمع آوري، پ��ردازش و تحلیل 
اطالع��ات و آم��ار تولید، واردات و ص��ادرات و مصرف و 
عدم شفاف س��ازي و همچنین پنه��ان كاري اطالعاتي 
س��ال هاي اخیر هم منجر به رانت و هم منجر به آسیب 
تولیدكنندگان واقعي شده است. عدم وجود فضاي كسب 
و كار مناس��ب در سال هاي اخیر اس��تفاده از رانت هاي 
اطالعاتي و فساد حاكم براقتصاد كشور، جریان پول هاي 
ش��ناور خصوصاً در ۵ ماهه نخس��ت سال 9۷ و تقاضاي 
بیش از دویس��ت درصدي در مقایس��ه با ۵ ماهة س��ال 
96 همگي نش��ان از ایرادات ب��ورس كاال و عدم توانایي 
تنظیم بازار و عدم برخورد با )عرضه كنندگان مغرض( و 
)سوداگران كناري( نشان از عدم رضایت تولید كنندگان 

از وضع موجود را دارد. 

نیاز  بورس كاال پاسخگوي 
و تقاضاي متقاضیان نیست و 
متقاضیان مجبورند سراغ بازار 
آزاد بروند زیرا ثبت سفارش 
س��امانه بهین یاب بدرستي 
پاسخ داده نمي شود. معموالً 
كساني مش��تري بورس كاال 
هس��تند كه خارج از بورس 
كاال اقدام ب��ه راه اندازي بازار 
آزاد و سیاه مي كنند. بسیاري 
نیز معتقدن��د كه بورس كاال 
در انحص��ار تولیدكنن��دگان 
باالدس��تي است و خریداران 
و  نازل ت��ر  بس��یار  نق��ش 
ضعیف تري را بازي مي كنند. 
این مسائل تنها به بنگاه هاي 
خصوصي آس��یب نمي رساند 
بلک��ه تولید كش��ور را دچار 
اختالل مي كند و آسیب هاي 

ملي به همراه دارد. 
در ش��رایط فعل��ي بعضي 
از موافق��ان ب��ورس معتقد 
ك��ه  همین ق��در  هس��تند 
معامالت شفاف است خوب 
است و این از مزایاي وجود 
بورس می باشد ولي به نظر 
من در این اوض��اع بحراني 
نیست  كافي  فقط شفافیت 
و نمي ت��وان ب��ا ای��ن حرف 
از ضعف ه��اي ب��ورس كاال 
چش��م پوش��ي كرد. اكنون 
باید تصمیم هاي بزرگ اتخاذ 
شود و بورس كاال به عنوان 
یک��ي از اركان اصلي نقش 
بیشتري در اقتصا كشور ایفا 
كند و نظرات و پیشنهادات 

سازنده ارائه نماید. 
در آخ��ر ب��ه اعتق��اد من 
سازمان بورس كاال همانطور 
ك��ه پیش از این نیز اش��اره 
كردم بای��د نقش فعال تري 
در بحث نظارت ایفا نماید تا 
بتواند از حق تولیدكنندگان 
واقعي كشور عزیزمان دفاع 
كند. همچنین این سازمان 
مي تواند با افزایش همکاري 
با تشکل هاي صنایع تکمیلي 
از نظرات آنها استفاده كرده 
و در بهبود اقتصاد كش��ور و 
كمك به چرخه تولید نقش 

قابل توجهي داشته باشد.








