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j a h a n e s a n a t . i r

محمدرضا سعدی*
میهن دوستی به مثابه یک احساس حتی در اوج جنبش های 
فراگیر جهان وطنی که از س��وی ایدئولوژی های سرچش��مه 
گرفته از غرب هرگز در دل ها نمرد و زنده ماند و بدون چون 
و چرا باید بدانیم این احساس تا دورترها در پیش روی آدمی 
پایدار می ماند. همین احساس است که هر کسی را به تاریخ 
س��رزمینی که در آن زاد و رشد کرده است مشتاق می کند. 
این دوس��ت داشتن و اشتیاق به تاریخ سرزمین در دوره ها و 
نقاط عطف بیشتر نمایان می شود. همه ایرانیانی که سرزمین 
خویش را دوست دارند این روزها که می بینند سرزمین شان 
یک س��ده دیگر را سپری می کند می خواهند بدانند در این 
سده چه بر سر ایران و ایرانیان آمده است. بدیهی است نگارنده 
دانایی و توانایی نگارش سرشت و سرنوشت این سده را ندارم و 
نیک می دانم که خوانندگان ارجمند از نوشته های دانشمندان 
رشته های گوناگون بهره خواهند برد. در ادامه برخی از نکات را 

با خوانندگان ارجمند در میان می گذارم.
به دنبال دموکراسی  � 

بررسی تاریخ ایران در س��ده ای که آخرین روزهای آن را 
سپری می کنیم نشان می دهد ایرانیان از همان سال های نخست 
این سده دنبال این بوده اند که نهاد دموکراسی به مثابه یک روش 
اداره کشور را در مناسبات میان دولت و ملت جاری و برقرار 
سازند. نتیجه پیگیری های ایرانیان در انقالب مشروطه خواهی 
به بار نشست و ایران نیز همانند  سایر کشورهایی که زودتر 
به دموکراسی دست یافته بودند صاحب مجلس قانونگذاری 
شد و امیدوار بود به این ترتیب یک نهاد نظارتی دارای قدرت 
قانونی کارنامه و برنامه دولت ها را رصد کرده و راه را بر استبداد 
دولتی و تصمیم های یکسویه ببندد. کارنامه مشروطه خواهی 
نش��ان می دهد با وجود دوره کوتاهی که نیرومندی مجلس 
نمودار شد گام های بلندی در مسیر نهادینه کردن آموزه های 

دموکراتیک برداشته شد. 
به دنبال امنیت  � 

ایران در سال های واپسین حکومت سلسله قاجار به دالیل 
گوناگون با پراکندگی قدرت روبه رو شده بود و ناتوانی شاه آخر  
قاجار در متمرکز کردن قدرت مرکزی برای اداره سرزمین ، به 
رشد هرج و مرج کمک کرده و در هر گوشه ای از ایران کسی یا 
قبیله و ایلی قدرت نمایی می کرد و شهروندان را با آزار و ناراحتی 
مواجه کرده بود. در چنین وضعیتی بود که ایرانیان خسته و 
آزرده از ناامنی دنبال امنیت بودند تا شاید با وجود قانون بتوانند 
روزگار بهتری پیدا کنند. رضا پهلوی همان فردی بود که به 
دالیل گوناگون توانست خود را به مثابه کسی که توانایی برقراری 
امنیت را دارد نزد ایرانیان و نخبگان و قدرت های خارجی که 
سهم قابل اعتنایی در قدرت سیاسی ایران داشتند، نشان دهد. 
به این ترتیب رضا پهلوی در یک فرآیند شگفت انگیز و با حمایت 
نخبگان ایرانی و نیز قدرت های خارجی حکومت سلسله قاجار را 

از بین برده و یک سلسله تازه شاهی برقرار کرد. 
تضعیف دموکراسی به بهانه امنیت  � 

تجربه تاریخی ایرانیان از حاکمیت نخستین شاه پهلوی 
این اس��ت که وی توانست به هر ترتیب آشوب های مناطق 
گوناگون ایران را به مرور کاهش دهد و قدرت پراکنده شده را 
دوباره متمرکز کند. اما ایرانیان برای دستیابی به امنیت ناگزیر 
شدند دموکراسی نیم بند فراهم شده با انقالب مشروطیت را از 
دست بدهند. رضا پهلوی به مرور نهادهای مدنی و قانونگذاری 
را به سوی بی قدرتی پیش راند  و همه قدرت را در چنگ خود 
قرار داد. مجلس های دوره رضا پهلوی فاقد قدرت کافی برای 
مهار اشتهای س��یری ناپذیری او برای متمرکز کردن قدرت 
بودند. برخی از فعالیت های چشمگیری که در دوره او رخ داد 
البته روشنفکران و تکنوکرات ها و دیوان ساالران را به سوی او 
جلب کرد. با این همه برآیند فعالیت رضا پهلوی هنوز محل 

مجادله است. 
دوباره دموکراسی استیال  یافت � 

رضا پهلوی از سال 1304 تا 1320 بر ایران حکومت کرد. 
س��تاره بخت او اما در اواخر شاهی اش تاریک شد و به دالیل 
گوناگ��ون چ��اره ای جز این نیافت که قدرت را به  پس��ر 20 

س��اله اش بدهد و به تبعید برود. از 1320 تا روزی که محمد 
مصدق به دست کودتاگرانی که از حمایت آمریکا و انگلستان 
بهره مند بودند نخس��ت وزیری را  از دس��ت داد ، دموکراسی 
تازه ای در ایران پدیدار شد. در این سال ها ده ها حزب و دسته 
و گروه سیاسی با گرایش های گوناگون و به ویژه سیطره فکری 
مارکسیست های ایرانی تاسیس شدند و رسانه های گوناگون 

زاد و رشد کردند. 
نفت دولتی شد � 

بزرگ ترین رخداد از زمان س��قوط قدرت دربار شاهی تا 
تجمیع قدرت در این نهاد در فاصله سال های 1320 تا 1332 
مبارزه خستگی ناپذیر محمد مصدق برای بیرون کشیدن اداره 
نفت ایران از چنگ شرکت نفت تاسیس شده از سوی انگلستان 
بود. با وجود سرسختی شگفت انگیز دولت انگلیس در مسیر 
تفویض قدرت اداره نفت ایران به دولت ایران اما این اتفاق افتاد. 
نفت ایران دولتی شد. درباره این رخداد دو دیدگاه وجود دارد؛ 
یک دیدگاه آن را پیروزی بر استعمار می دانند و آن را نشانه 
قدرت ایران معرفی می کنند و گروهی دیگر این اتفاق را عامل 
متمرکز شدن دوباره قدرت در دست دربار و شاه دوم پهلوی 
می دانند. این گروه باور دارند اگر شاه و دولت هایش به این منبع 
بزرگ درآمدی دسترسی نداشتند، نمی توانستند بر همه ارکان 

قدرت در ایران تسلط پیدا کنند. 
توسعه اقتصادی و تضعیف دموکراسی  � 

محمدرضا پهلوی دومین شاه سلسله پهلوی که آخرین 
شاه ایران شد در همه سال های 1320 تا 1357 با بردباری و با 
بهره برداری از ناتوانی منتقدان و البته به دلیل نیاز اردوگاه دنیای 
آزاد به یک کشور مقتدر که بتواند سد راه کمونیسم در خاورمیانه 
باشد توانست یک حکومت قدرتمند که به دموکراسی باور ندارد 
را تاسیس کند. قدرت متمرکزی که محمدرضا پهلوی پدیدار 
کرد مجلس قانونگذاری و قوه قضاییه مستقل و نیز نهادهای 
مدنی مثل مطبوعات آزاد را تضعیف کرد. در برابر این وضعیت 
اما دولت های وقت توانستند با استفاده از درآمد سرشار نفت 
تولید صنعتی درایران را توسعه داده و ابعاد تجارت خارجی را 
بزرگ کرده و نیز سرمایه گذاری گسترده دولتی و خصوصی را 
ترویج دهند. به موازات نیرومندتر شدن اقتصاد ایران اما نهادهای 
دموکراتیک در ایران تضعیف ش��دند و به جایی رسیدیم که 
شاه ایران با استبداد کامل نظام تک حزبی به روش کشورهای 

کمونیستی را بر نظام سیاسی ایران حاکم کرد. 
بیماری هلندی و فروپاشی  � 

در اوای��ل ده��ه 1350 و در اوج اقتدار حکومت تک نفره 
محمدرضا پهلوی، بازار نفت در جهان پوست انداخت و تقاضای 
فزاینده و نیز قدرت باالی ظرفیت تولید نفت در ایران موجب 
ش��د درآمد ارزی صادرات نفت در یک دوره کوتاه چند برابر 
شود. برخی از تحلیلگران می گویند این اتفاق راه را برای ورود 
بیماری هلندی در ایران هموار کرد و اقتصاد ایران را در موقعیت 
ویژه ای قرار داد. مصرف کل به ویژه مصرف خانوارها در ایران 
ناگهان با تغییرات کمی و کیفی مواجه شد و دستاورد آن نرخ 
تورم فزاینده بود. شاه برای نشان دادن قدرت خود و با راهبرد 
نادرست دستور دادن به قیمت ها، مبارزه با گران فروشی را به 
اصول انقالب خود اضافه و با اصناف برخورد شدید کرد و نتیجه 
این وضعیت افزایش نارضایتی پیشه وران بود. پس از این مرحله 
بود که عربستان با افزایش عرضه نفت درآمد ارزی ایران را در 
منگنه قرار داد و سیاست های انقباضی در پیش گرفته شد و 

شهروندان نیز ناراضی شدند. 
انقالب اسالمی بهمن 1357 �

محمدرضا پهلوی که در همه سال های پس از کودتای انجام 
شده علیه مصدق برای اداره کشور راه استبداد را برگزیده بود 
در برابر خواست های تازه شهرنشینان و روشنفکران که حاال 
خواستار دموکراسی بیشتر در سیاست بودند نوآوری نداشت 
و به روش های قدیمی پناه برد. تغییر پی در پی نخست وزیران 
و انداختن توپ ناکارآمدی به زمین آنها یکی از این راه ها بود 
و دستگیری و مقابله سخت با معترضان نیز در پیش گرفته 
شد. از سوی دیگر اما انقالبیون ایرانی و به ویژه آیت اهلل العظمی  
خمینی توانستند با شهروندان ناراضی ایرانی همبستگی باالیی 

برقرار کنند و آنها را متقاعد کنند که رژیم شاهی منافع آنها را 
تامین نکرده است و در صورتی که آنها پیروز شوند می توانند 
رفاه مادی و شرایط اعتقادی بهتری فراهم کنند و این گونه 
ش��د که در یک دوره کوتاه از مهر تا بهمن رژیم ش��اهی در 

ایران فرو ریخت.
اقتصاد پهلوی  � 

در وضعیتی که پس از پیروزی انقالب اسالمی و استقرار 
نظام جمهوری اسالمی پدیدار شده است و اقتصاد ایران روزگار 
خوشی ندارد شهروندان ایرانی باور دارند که اقتصاد در دوران 
پهلوی ها مناسب تر از وضعیت امروز است. در صورتی که شرایط 
بسیار متفاوت جهانی و به ویژه مناسبات ایران با غرب را در کانون 
توجه قرار ندهیم و به موضوع استقالل سیاسی توجه نکنیم و 
محدودیت های ایجادشده غرب علیه ایران و نیز سال های جنگ 
را در نظر نگیریم شاید حرف باال درست باشد.  اقتصاددانان اما 
باور دارند که اقتصاد ایران در دوره پهلوی ها اقتصادی وابسته 
به رانت ها و دولتی ش��دن های افراطی بود که به یادگار برای 

پس از انقالب باقی ماند. 
نظام جمهوری اسالمی  � 

اگر بخواهیم قانون اساسی را معیار ارزیابی نظام جمهوری 
اسالمی قرار دهیم باید گفت  در قانون اساسی انتخاب دولت 
بر اساس رای شهروندان است و نمایندگان مجلس قانونگذاری 
نیز بر اس��اس رای مردم انتخاب می شوند و اینها نشانه های 
پیشرفت دموکراسی به حساب می آیند. از سوی دیگر در قانون 
اساسی ایران سیاست خارجی تصریح و نظام اقتصادی ایران 
نیز تعریف شده است. با این همه در 42 سال پس از استقرار 
نظام جمهوری اسالمی شاهد فراز ها و فرودها و دگرگونی های 
بزرگی در اداره کشور نسبت به قانون اساسی و نیز نسبت به 
دوره پیشین بوده ایم. نظام سیاسی ایران اکنون سال های طوالنی 
است که با غرب به ویژه آمریکا در ستیز است و این مساله بر 
سرنوشت و کسب و کار ایرانیان بیشترین تاثیر را داشته است. 
ایران در این مدت جنگ طوالنی با همس��ایه خود را تجربه 
کرده اس��ت. اقتصاد ایران به دو دلیل یادشده و نیز بر اساس 
رفتارهای انقالبی سال های نخست و مصادره های کارخانه های 
سرمایه داران و نیز سیاست های متناقض اقتصادی در وضعیت 

کارآمدی نبوده است. 
ایران 1399 � و آغاز قرن تازه 

اگر بخواهیم ارزیابی کارشناسانه از ایران امروز داشته باشیم 
مجبور به واکاوی ابعاد گوناگون زندگی جامعه ایرانی هستیم. 
اما در کوتاه ترین عبارات می ت��وان گفت ایران 1399 از نظر 
اقتصادی در موقعیت بسیار دشواری قرار دارد. اقتصاد کالن 
ایران با شاخص های نامساعد مواجه است. نرخ سرمایه گذاری 
سال هاست روندی کاهنده دارد. رشدهای اقتصادی ایران در 
نوسان و پایین بوده است. حجم تجارت خارجی کوچک شده 
و کیفیت صادرات در موقعیت خوبی نیست. خانواده های ایرانی 
در وضعیت درآمدی نامساعد قرار دارند و قدرت خریدشان از 
دس��ت رفته اس��ت. بنگاه های ایرانی در زیر ضرب تحریم در 
وضعیت بدی قرار دارند. ایران از نظر سیاست داخلی نیز فاقد 
انسجام است. ایران با کسری بودجه شدید به استقبال سال 

1400 می رود. 
»جهان صنعت« و راه پیش رو � 

روزنام��ه »جهان صنعت« در اوایل ده��ه 1380 با هدف 
ارتقای دانش و تجربه اقتصادی ش��هروندان ایرانی و نیز نقد 
سیاست های ناکارآمد دولت ها و مجلس قانونگذاری و انتشار 
توصیه های کارشناسان و اقتصاددانان تاسیس شد و هنوز بر 
این راهبرد وفادار است. متاسفانه نظام اقتصادی به شدت دولتی 
ایران و نیز الغر شدن اقتصاد کشور و نیز برخی محدودیت های 
اعمال شده بر تهیه و تولید و توزیع آزادانه همه اخبار مورد نظر 
شهروندان راه را برای رشد رسانه هایی مثل »جهان صنعت« 
که نقد قدرت از ویژگی های آن است تنگ کرده است. با این 
همه گروه کارکنان روزنامه اعم از بخش تحریریه و فنی و سایر 
همکاران امیدوارند همچنان بر پیمانی که دارند استوار باشند. 

به امید رهایی اقتصاد ایران از همه تنگناها.
* مدیر مسوول

نگهبان راستین ایران ارجمند باشیم
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محمدصادق جنان صفت*
 زن ها و مرد هایي که از روزهاي نخس��ت سده 
سپري ش��ده 1300 در ذه��ن یادگارهایي دارند 
انگشت ش��مارند اما به هر ح��ال تاریخ به یادمان 
مي آورد که آخرین روزهاي س��ده را به زودي به 
تاریخ مي سپاریم و وارد دوران تازه اي با سده تازه 
مي ش��ویم. هر ایراني دلس��وز به این مرز و بوم و 
دلبسته به این آب و خاك شاید براي ساعت هایي 
در پنهان خویش به این بیندیش��د که ایرانیان از 
سده سپري شده چه چیزهاي خوش و شادکننده 
و چه چیزهاي ناخوش و ناراحت کننده به سده تازه 
مي برند. بدیهي است در نوشته اي کوتاه همچون 
این نوشته نمي توان به این پرسش جواب مناسب 
و کافي داد. اما مي توان نگاهي از سر اشاره به برخي 
رخدادهاي بزرگ در سده سپري شده داشت و البته 
هر فردي مي تواند داوري کند برآیند آنچه رخ داده 
براي این سرزمین کهنسال خوب و خوش بوده یا 
آن را بیمارتر و رنجورتر کرده است. در سده 1300 
یک سلسله شاهي که ده ها سال بر ایران حکومت 
کرد با یک کودتا در اوایل س��ده سرنگون شده و 
یک سلسله تازه زمام امور ایران را در اختیار گرفت. 
سلسله جدید شاهي با دو شاه و 53 سال حکومت 
بر ایران در 22 بهمن 1357 س��رنگون شد و یک 
انقالب بزرگ توانست رژیم شاهي را دگرگون کند 

و نام حکومت را به جمهوري تبدیل کند.
 ام��ا ای��ن هم��ه آنچ��ه رخ داده اس��ت را 
درب��ر نمي گیرد و ایرانیان ش��اهد رخداد بزرگ 
اوایل دهه 1330 بودند که نفت ایران از دس��ت 
انگلیسي ها خارج شد و در اختیار دولت ها قرار 
گرفت. ایرانیان در سده سپري شده چندین بار و 
آخرین بار در بهمن 1357 با اعتراض گسترده در 
برابر حکومت تالش کردند سیاست و اقتصاد را با 
لباس دموکراسي بپوشانند تا از مسیر این عنصر 
نیرومند بتوانند از مدار توس��عه نیافتگي خارج 
ش��وند و آسایش فکري و رفاه مادي را همزمان 

نسبت به دوره پیشین افزایش دهند. 
آیا توانستند؟ پاسخ به این پرسش بسیار دشوار 
است و نمي توان بدون نگاه به آمار و اطالعات داوري 
کرد. اما واقعیت این است که مقایسه درباره شاخص 
رفاه مادي و آرامش ذهن و دل را مي توان از گذشته 
ایران تا امروز انجام داد و البته راه درست این است 
 که آن را با میانگین جهان و به ویژه کش��ورهاي 
هم ق��د و قواره ایران ارزیابي کنیم. حقیقت ماجرا 
این اس��ت که با مقایسه ایران و کشورهایي مثل 
کره جنوبي، ترکیه، چین و حتي برزیل و مکزیک 
که روزگاري در نیمه سده حاضر از ایران عقب تر 

بودند و حاال بزرگ و نیرومند ش��ده اند مي توانیم 
به این نتیجه ناخوش برس��یم ک��ه ایران به اندازه 
دیگران پیش��رفت نکرد. ایران مي توانست با تکیه 
بر منابع طبیعي خدادادي به ویژه نفت و گاز که 
س��رمایه مادي و ارزي قابل اعتنایي براي انباشت 
سرمایه به حساب مي آیند اکنون در جایگاه باالتري 
ایستاد اما حاال چنین نیست و سده 1300 از این 
نظر جز حسرت و رنج چیزي نیست. شاید روزي 
برسد که بتوان بدون لکنت و خط خوردگي در این 

باره نوشت.
سال 1400 �

اما ش��اید بهتر باشد به سال 1400 بپردازیم 
که چند روز دیگر از راه مي رسد و طبیعت ایران 
سبز، نو و شاداب مي شود. آیا شهروندان ایراني نیز 
مي توانند همانند همه پهنه این سرزمین لباس 
س��بز و ش��اداب بر تن و روزهایي را با آسودگي 
خیال رنج و سختي یک سال پرزحمت را از تن 
به در کنند؟ آیا امید و امیدواري در سال 1400 
با ایرانیان خواهد بود؟  آیا مي توان خوشحال بود 
که س��ال 1400 از درد و رنج نابرابري و فقر و 
تهیدس��تي خالي خواهد بود؟ به نظر مي رس��د 
چند مساله ناراحت کننده و دردسرساز از سده 
 سپري ش��ده به طور عیني با ایرانیان به س��ده 
تازه از راه رسیده همراه خواهد بود که هر کدام 

دردسرهاي شگفت انگیز درست کند.
تحریم ادامه دارد � 

متاس��فانه و برخ��الف تصور ریی��س دولت 
ای��ران،  دولت تازه اي که در آمریکا بر س��ر کار 
آم��د، هرگز آنقدر خام نبود که از ابزار نیرومند 
س��اخته ش��ده دولت قبلی تحت عن��وان رژیم 
تحریم ها چشم پوشي کند. به همین دلیل است 
که تحریم هاي آمریکا علیه اقتصاد ایران میراث 
برجا مانده از سده سپري شده با ایرانیان در سال 

1400 نیز همراه خواهد بود.
 نیک مي دانیم رژیم تحریم هاي اعمال ش��ده 
راه فروش نفت و انتقال درآمدهاي نفت به ایران 
را متوقف و مس��دود کرده است و از این مسیر 
کس��ب وکار ایرانیان در سطح خانوار، در سطح 
بنگاه و در س��طح کالن با دشواري هاي پرشمار 

و ژرف روبه رو شده است. 
صدها بنگاه کوچ��ک و بزرگ صنعتي ایران 
به دلیل تحریم و بازماندن از رش��د و توس��عه و 
فروش تعطیل شده و به تملک بانک ها درآمده اند 
و صدها بنگاه نیز در آس��تانه ورشکس��تگي اند؛ 
میلیون ه��ا ایراني ب��ه دلیل تحری��م که تولید 
ناخال��ص داخلي را منفي و نرخ تورم فزاینده را 
بر ایران تحمیل کرد و ش��مار تهیدستان اضافه 
ش��ده اند. اقتصاد کالن ایران تعادل هاي نیم بند 

قبلي را نیز از دست داده است.
 تحریم اگر یک سال اول سده تازه شروع شده 
را نی��ز با ایرانیان همراه باش��د بر ابعاد بدبختي 

اضافه خواهد شد.

کرونا و بي برنامه بودن � 
در سال آخر قرن سپري شده ایران نیز همانند 
همه کش��ورهاي جهان در آتش ویروس کرونا 
افتاد و س��وخت و هنوز براي برطرف کردن آن 
در آخرین روزهاي اس��فند 1399 کاري انجام 
نشده است. بدون تردید ایرانیان در سال 1400 
با پیامدهاي ویران کننده کرونا زندگي خواهند 
کرد. متاسفانه مدیران دولت و سایر نهادها نشان 
داده اند تمرکز کافي براي انجام واکسیناس��یون 
را ندارند و در این عرصه از کش��ورهاي همسایه 
بسیار عقب افتاده اند. نوعي سرسختي عجیب در 
طي کردن مسیري که دیگران رفته و با استفاده 
از شرایط جهاني واکس��ن تهیه کرده اند، دیده 
مي شود و معلوم نیست که بتوانیم سال 1400 
از ش��ر این پدیده ش��وم رهایي یابیم. ایرانیان 
متاسفانه این میراث تلخ را با خود به سال 1400 
مي برند و باید باور کرد که مدیریت ناکارآمد در 
حل این مساله کار را سخت مي کند. بعید است 
به زودي میلیون ها شغل از دست رفته به دلیل 

پیامدهاي کرونا در ایران احیا شود.
دولت ورشكسته � 

یکي از بدترین میراث هاي به جا مانده از سده 
سپري ش��ده که بدبختانه همراه ایرانیان ش��ده و 
در س��ال 1400 نیز با مردم بي پناه ایران زندگي 
خواهد کرد بودجه اي با کسري هاي فراوان است. 
دولت روحاني با توجه به شدت تحریم ها نتوانست 
درآمد ارزي حاصل از نفت را در دو س��ال 1397 
تا 1399 به دست آورد و بودجه را به اوراق قرضه 
و دس��ت درازي به صندوق توسعه متعادل کرد. با 
این همه و با توجه به ادامه تحریم به نظر مي رسد 
ایران از نظر اندازه کسري بودجه شروع سده تازه 
به یک رکورد دست نیافتني برسد و باالترین نرخ 

کسري بودجه را تجربه کند.
 دول��ت فعلي که ورشکس��ته اس��ت و با انواع 
قرض هایي که به تورم منجر و به فقر مردم منتهي 
شده است روزگار را سپري کرد و این میراث شوم را 
با ایرانیان در سال 1400 زنده نگه مي دارد. آگاهان 
باور دارند اگر در سال 1400 راهي براي پیدا کردن 
درآمدهاي پایدار غیرتورمي پیدا نش��ود بدبختي 
ایرانیان به نقطه اوج مي رسد. این سده و دست کم 
60 سال شعار ایران بدون نفت دادیم اما در سال 
نخست سده اي که مي خواهیم شروع کنیم هنوز 

نیازمند صادرات نفت و درآمد ارزي آن هستیم.
صنعت ایران � 

در آخری��ن س��طرهاي ای��ن نوش��ته یادآور 
مي شویم بخش صنعت ایران در سال 1400 از 
هرم عنصر دردسرساز یادشده به شکلي آسیب 
خواهد دید. توصیه اکید کارشناسان به مدیران و 
صاحبان بنگاه هاي صنعتي این است که حساب 
و کت��اب خود را از نهاد دولت جدا و خود را به 

بازارهاي جهاني وصل کنند.
* رییس شورای سیاستگذاری

میراث سده سپري شده
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اشكان نظام آبادی* - همزمان با آغاز 
قرن جدید، ایران در آستانه ورود به دوره 
تازه ای قرار دارد که نیازمند بازنگری در 
شیوه های حکمرانی است. این دوره گذار 
در تقارن با رویدادهای تاریخی جدیدی 
قرار دارد که ایران را خواه ناخواه در یک 
دوراهی پیچیده قرار داده اس��ت. مسیر 
حکمرانی کش��ور در س��ال های اخیر با 
تنگناهای اقتصادی و سیاس��ی مختلفی 
مواجه بوده اس��ت و به عقی��ده نگارنده 
مهم ترین چالشی که در این تنگناها مورد 
سوال قرار نگرفته، این است که اساسا ایده 

اصلی حکمرانی در ایران چیست؟
 حاال که بیش از 42 س��ال از استقرار 
نظام جمهوری اس��المی ایران می گذرد 
وقت آن اس��ت که ببینیم برای مواجهه 
ب��ا چالش های سیاس��ی و اقتصادی چه 
ش��یوه هایی را در پی��ش گرفته ایم. این 
موض��وع را می توان ب��ه نحو دیگری هم 

مطرح کرد.
 به عن��وان مثال اگر یک فرد خارجی 
همی��ن االن از سیاس��تگذاران مجلس 
شورای اسالمی بپرسد مبانی اصولی شما 
برای قانونگذاری و مواجهه با چالش های 
بین المللی چیس��ت آیا پاسخ واحدی از 

سوی آنها خواهد شنید؟
طرح این پرسش از این نظر که متضمن 
الگویی واحد برای پیگیری حقوق و منافع 
ای��ران در جهان اس��ت پیش از هر گونه 
س��وگیری کالن الزم و حیات��ی به نظر 
می رسد. در دنیایی که رقابت بر سر منافع 
ملی حرف اول را می زند تنظیم و تدوین 
ایده ای ب��رای آینده ای��ران حیاتی ترین 
چالش پیش روی سیاس��ت ورزان کشور 

است.
 نگاهی به آنچه اکنون در عمل از سوی 
دولتمردان و قانونگذاران ارائه می ش��ود 
حاک��ی از ش��لختگی و درهم ریختگ��ی 

سیاست هاس��ت به ط��وری که گویا این 
تصمیم سازی ها بر هیچ ایده و نظریه ای 
اس��توار نیس��ت. دولت روحان��ی روزی 
اع��الم می کند که خواهان پیوس��تن به 
سازمان تجارت جهانی است و روز دیگر 
با برخ��ورد قهری به برخ��ورد تعزیراتی 
فع��االن اقتص��ادی و قیمت گ��ذاری در 
بازاره��ای کاالی��ی می پ��ردازد. عم��ده 
ای��ران  و سیاس��تگذاران  دولتم��ردان 
معتقدند خصوصی س��ازی امری بدیهی 
و الزم االجراس��ت ام��ا از س��وی دیگ��ر 
نهاده��ای متولی اقتصاد به دس��تکاری 
نرخ بهره بانکی، ش��اخص بورس، قیمت 
ارز و کاالهای اساسی می پردازند. روزی 
دولتمردان خواهان تس��هیل دسترسی 
ای��ران به رون��د تجارت ع��ادی در دنیا 
می شوند و روز دیگر مجلس با گذراندن 
یک قانون تمامی مس��یرهای دسترسی 
ب��ه تجارت آزاد را مس��دود می کند. این 
تزل��زل حتی بر ایده ها و آرای ش��خصی 

سیاستمداران نیز سایه انداخته است. 
حس��ن روحانی در ابت��دای تبلیغات 
انتخاباتی خود پیمانی با طرفداران بست 

که تمام آنها را شکست.
 روحانی به م��ردم قول داد که ضمن 
حفظ مزیت های هس��ته ای کشور چرخ 
اقتص��اد را بچرخان��د و اف��رادی را برای 
همراهی انتخاب کرد که نش��ان می داد 
قصد او زمینه سازی برای شکل گیری یک 
بازار رقابتی مبتنی بر اصول بازرگانی آزاد 
است اما در عمل رویکردی که مخصوصا 
در دوره دوم در پی��ش گرفت نافی تمام 

این پیمان ها بود. 
مهم ترین پرسشی که در حوزه تجارت 
ایران مطرح است این است که دادوستد 
اقتصادی در کش��ور با چ��ه هزینه هایی 
روبه رو است؟ مدت هاست تجارت در ایران 

مختل شده است. 
پرس��ش دیگر این اس��ت که آیا ایران 
می تواند بدون پیوس��تن به کنوانسیون 
FATF تجارت عادی داش��ته باش��د؟ 
موضوع��ی که در اینجا معموال توس��ط 

ناظران نادیده گرفته می شود این است که 
چالش تحریم و کنوانسیون FATF در 
یک پیمانه لحاظ می شود، در حالی که هر 
دو این موارد چالش های جداگانه ای برای 
آینده ایران محسوب می شوند به طوری 
که اگر همین امروز تحریم ها برطرف شود 
بازرگان��ان ایرانی ب��ه دلیل عدم پذیرش 
کنوانسیون قادر به انجام عملیات بانکی 
نخواهند بود. یک تاجر ایرانی اگر بخواهد 
کاالیی را از مبدأ ایران به مقصد خارجی 
برس��اند مجبور است چند هزینه اضافی 
را بپذیرد؛ هزینه هایی شامل هزینه دور 
زدن تحریم بیمه ای، هزینه کارمزد انتقال 
پول، هزینه پذیرش ریسک سرمایه گذاری 
توسط کشور ثالث و هزینه ریسک ناشی 

از تخلف واسطه ها. 
دول��ت روحان��ی در تش��خیص بروز 
چالش هایی مانند کنوانسیون FATF و 
رفع تحریم ها عملکرد صحیحی داشت. 
او پس از مرحله تش��خیص باید بین دو 
مس��یر اراده عموم��ی و البی های حزبی 
یک مس��یر را برای پاس��خگویی به این 
چالش ه��ا انتخاب می ک��رد. او که تصور 
می کرد این چالش ها را باید پشت درهای 
بسته حل و فصل کند بدون رجوع به آرای 
عمومی به وعده های خود پش��ت  پا زد و 

مسیر اشتباهی را رفت. 
ب��ا چنی��ن پیش فرض هایی پرس��ش 
اساس��ی این اس��ت که این هزینه ها در 
تجارت ایران تاوان چه اش��تباهی است؟ 
پاس��خ این اس��ت که تحمیل هزینه ها 
ب��ه دلیل فقدان ای��ده و نظریه حاکم بر 

سیاستگذاری است.
 حلول این رویکرد در عملکرد دولتی که 
یک روز از خصوصی سازی حمایت می کند 
و روز دیگر به دنبال ایده های شکست خورده 
سوسیالیستی می رود قابل تعقیب است. 
نگارنده معتقد است سیاستمداران در آستانه 
ورود به قرن جدید الزم است الگویی برای 
رفتار خود در ح��وزه رقابت جهانی و بازار 

آزاد اتخاذ کنند.
* سردبیر

ایران و یک انتخاب تاریخی
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نادر کریمی جونی
با اینکه مخالفان انقالب و جمهوری اس��المی ایران 
طی سال های گذشته همواره از رهبران و راهبردنویسان 
حکوم��ت ای��ران انتق��اد کرده اند که ای��ن حکومت و 
سیاس��ت نویس هایش تعامل با جهان و عمل گرایی را 
نیاموخته  و همچنان با زبان انقالبی گری می خواهند با 
جامعه جهان س��خن بگویند، چنین به نظر می آید که 
مقامات ایرانی روزبه روز عمل گراتر شده و خود را بیشتر 
ب��ا واقعیت های روز دنیا منطبق کرده اند. این امر لزوما 
به معنی تطبیق اهداف و آرمان های انقالب اس��المی 
با ش��رایط روز دنیا و فاصله گرفتن از اهداف هیجانی و 
دست نیافتنی است که برخی انقالبیون در ابتدای پیروزی 
انقالب اس��المی ایران، آن را بی��ان و تبلیغ می کردند. 
این تطبیق و اصالح را البته نمی توان چرخش دانست 
چراکه چرخش اصوال حول یک محور صورت می گیرد 
و زاوی��ه اصلی حرکات را تغیی��ر می دهد، در حالی که 
هیچ تغییری در زوایای دیدگاه انقالب اسالمی صورت 
نپذیرفته و جهت حرکت نظام جمهوری اسالمی ایران نیز 
به همین نسبت تغییر نیافته است. از این بابت جمهوری 
اسالمی در ایران تقریبا به همان مسیر سابق خود می رود 
ولی تالش آن بوده که تا حد امکان از هزینه پیمایش 

این مسیر بکاهد.
یکی از ش��یوه های کاستن از هزینه پیمایش این 
مسیر، البته توسل بیشتر به عقل گرایی و عمل گرایی 
در پیمودن مسیر و دستیابی به اهداف است.  رهبران 
جمهوری اس��المی آموخته اند ک��ه می توان همپای 
بسیاری از رهبران دیگر کشورها یا شعارهای هیجانی 
داد ولی براس��اس منافع عمل کرد و به ش��عارها و یا 

مخالفت دیگران بی اعتنا بود. 
ش��اید بارزتری��ن و اولی��ن نمونه تاریخ س��از در 
عقل گرای��ی جمه��وری اس��المی ایران ب��ه پذیرش 
قطعنام��ه 598 و پایان جنگ بازگردد. در آن هنگام 
تقریب��ا هیچ کس پذیرش ای��ن قطعنامه را محتمل 
نمی دانس��ت و هر چند ایران قطعنامه 598 شورای 
امنی��ت را رد نکرده ب��ود اما تا پذیرش آن راه زیادی 
وجود داش��ت. با این حال رهبران جمهوری اسالمی 
به این نتیجه رس��یدند که به ج��ای گوش دادن به 
ش��عارهای هیجانی مردم یا انقالبیون، این قطعنامه 
را قبول کنند و جنگ را به پایان برسانند تا نه فقط 
کش��ور و حکومت را از خطر فروپاشی حفظ نمایند 
بلکه بخش بزرگی از فشارهایی که به مردم وارد شده 
و زندگی عمومی مردم را در سختی غیرقابل تحمل 

فرو برده، برطرف کنند.
البت��ه عقل گرای��ی و عمل گرای��ی در جمه��وری 
اسالمی ایران در همین نقطه، پایان نمی پذیرد و در 
مقاطع بعدی و پس از درگذشت امام خمینی)ره( این 
عقل گرایی و عمل گرایی تداوم یافته است. شاید اولین 
نمونه در دوره پس از امام)ره( به حمله ایاالت متحده 
به ع��راق و اخراج نیروهای صدام حس��ین از کویت 
بازمی گردد که ایران با اعالم بی طرفی در این جنگ 
و در عم��ل، با قرار گرفتن در کنار کویت و همکاری 
غیرمستقیم با ایاالت متحده، عمال مهم ترین دشمن 

خود )صدام حسین( را تضعیف کرد. 
حت��ی در دومین حمله ایاالت متحده به عراق به 
منظور ساقط کردن حکومت صدام حسین که عده ای 
در ایران به قرار گرفتن در کنار صدام حسین و جنگ 

با آمریکا توصیه می کردند ، باز هم رهبران ایران اسیر 
جوزدگی ها و هیجان های غیرعاقالنه نشدند و از ورود 
به جنگ پرهیز کردند.  حتی شواهدی در دست است 
که ایران کمک هایی هم به نیروهای ائتالف ضدصدام 
حس��ین اعطا و س��قوط حکومت دیکتات��ور عراق را 

تسهیل و تسریع کرد.
در س��ال های اخیر عمل گرایی جمهوری اسالمی 
ایران بیشتر به چشم خورده است. اگر قرار بود کشور و 
حاکمیت اسیر هیجان ها و شعارهای عوام فریبانه شود 
کسانی مانند محمود احمدی نژاد و اطرافیانش معلوم 
نبود تا امروز کش��ور را به کدام سو هدایت می کردند 

و االن ایران در چه موقعیتی قرار داشت.
 قدرمس��لم آن اس��ت که ب��ه وی��ژه از دوره دوم 
ریاس��ت جمهوری او، بس��یاری از مقامات��ی ک��ه به 
احمدی ن��ژاد اعتماد کرده بودند، دریافتند که وی نه 
فقط کشور و نظام را به اهداف خود نمی رساند بلکه 
به گونه غیرقابل انکاری ایران را از جامعه جهانی دور 
می سازد و در موقعیت ناخوشایند قرار می دهد. البته 
بس��یاری از آگاهان از همان ابتدا هم می گفتند قرار 
گرفتن در صف حامیان احمدی نژاد یکی از بارزترین 

نمونه های رفتارهای غیرعاقالنه بوده است. 
مخصوصا ترجیح احمدی نژاد بر هاشمی رفسنجانی 
و کمک ب��ه پیروزی وی در مقابل تخریب آش��کار، 
هدفمند و موثر هاشمی رفسنجانی در تضاد کامل با 
عقل گرایی و عمل گرایی بوده که اگر نه در ابتدای امر، 
ولی باالخره پس از چهار س��ال فعالیت همگان این 
تض��اد را دریافتند و به همین دلیل فاصله گرفتن از 
احمدی نژاد را در اولویت های خود قرار دادند تا جایی 
که در پایان دوره دوم ریاس��ت جمهوری، بسیاری از 
مردم و مقامات فقط احمدی نژاد را تحمل می کردند 
تا دوران مدیریتش به پایان رسد. از همین رو بود که 
برخی از مهم ترین و راهبردی ترین اقدامات جمهوری 
اسالمی ایران- مانند آغاز رد و بدل کردن پیام با ایاالت 
متحده آمریکا به منظور شروع مذاکرات هسته ای- به 
طور کامل از محمود احمدی نژاد و همکارانش پنهان 
نگه داش��ته ش��د و  آنان در این بازی دیپلماتیک راه 

داده نشدند.
البته اکنون حتی به نسبت یک دهه اخیر، میزان 
عقل گرایی در رفتار جمهوری اس��المی ایران بیشتر 
ش��ده است. یکی از نمونه های روشن این ادعا هنگام 
خروج ترامپ از برجام رخ داد. در آن هنگام و با توجه 
به لفاظی ه��ای صورت گرفته می��ان مقامات ایرانی 
و آمریکایی، بس��یاری از تحلیلگران تصور می کردند 
که با خروج ترامپ از توافق هس��ته ای، ایران نیز این 
توافق را آتش خواهد زد و از آن خارج خواهد شد. در 
ایاالت متحده هم راهبردنویسان کاخ سفید، گام های 
خود را براس��اس خروج ایران از توافق، پیش بینی و 

طراحی کرده بودند.
 اما در همان حال بسیاری از دلسوزان ایران توصیه 
می کردند که کش��ورمان از این توافق خارج نشود و 
حاشیه امنی که در اثر این توافق برای ایران به وجود 
آمده را حفظ کند. در عین حال بسیاری از دلواپسان، 
ذوب شدگان در والیت و اصولگرایان با حرارت فریاد 
می زدن��د که پس از خروج ای��االت متحده آمریکا از 
توافق هسته ای، ایران نیز باید فرصت را مغتنم بشمارد 
و از توافق خارج شود اما رهبران ایران به عقل گرایی 

روی آوردند و از توافق خارج نشدند.
 در نتیجه نه فقط اجماع جهانی به نفع واشنگتن 
صورت نگرفت و کاخ سفید نتوانست از اهرم شورای 
امنیت علیه ایران استفاده کند، انزوایی که کاخ سفید 
و تیم ترامپ برای ایران پیش بینی کرده بودند، برای 
ایاالت متحده رخ داد و ترامپ مجبور شد برای پوشش 
دادن شکست بزرگ خویش در حوزه دیپلماتیک به 
ازدیاد اعمال فش��ار علیه ایران و برقراری چندباره و 
تکراری تحریم ها با نام های گوناگون بر ضد کشورمان 

روی آورد.
اما ش��اید آخرین نمونه از عقل گرایی ایرانیان در 
عرصه بین الملل ب��ه همین هفته های اخیر در مورد 
ت��الش اروپ��ا و آمریکا برای تصوی��ب قطعنامه علیه 
ایران در شورای حکام بازگردد. در این مورد هم مانند 
دفعه های گذشته ایران توانست معامله کند و در عین 
دادن ش��عارهای سرسختانه، بر سر برخی مسائل به 
گونه ای نرمش نشان دهد که از خطر بگریزد چنان که 
ایاالت متحده و اروپا از به رای گذاشتن قطعنامه ضد 

جمهوری اسالمی ایران انصراف دادند.
حتی گفته می ش��ود ک��ه برخ��ی گفت وگوهای 
غیررس��می میان تهران- واشنگتن درباره مشکالت 
موجود انجام شده یا انجام خواهد شد. در این صورت 
می توان دریافت ش��عارهای هیجانی و آرمان خواهانه 

مقامات ایرانی، در عمل لزوما قابل استفاده نیست.
البت��ه انتظ��ار آن اس��ت ک��ه ای��ن عقل گرایی و 
عمل گرای��ی در رفتاره��ای داخلی مقام��ات ایرانی 
نیز دیده ش��ود؛ اگرچه توصیه ه��ای محدودکننده و 
س��خت گیرانه اجتماعی- سیاسی که از تریبون های 
دلواپسان و اصولگرایان فریاد زده می شود تاکنون در 
رفتارهای مقامات راه نیافته و حتی نیروهای رسمی 
مانند نیروی انتظامی ه��م از اجرای این توصیه ها و 
ق��رار گرفتن در مقابل زندگ��ی معمول مردم پرهیز 

می کنند. 
ب��ا این ح��ال هن��وز و آن قدر که اف��کار عمومی 
ای��ران انتظار دارد، عقل گرایی و عمل گرایی در رفتار 
تصمیم گیران و تصمیم س��ازان جمهوری اس��المی 
ایران مش��اهده نمی ش��ود. افکار عمومی انتظار دارد 
اگ��ر رهب��ران و مقام��ات جمهوری اس��المی ایران 
برخی توصیه های دلواپس��ان و اصولگرایان را عاقالنه 
نمی دانند و از اجرای آن حمایت نمی کنند، از اجرای 
آن توس��ط لباس ش��خصی ها و پیاده نظام دلواپسان 
جلوگیری کنند.  این مس��اله قبال و در مورد رعایت 
ش��یوه نامه های بهداشتی مشاهده شد و هنگامی که 
برخی اصولگرایان و مذهبی های ارتدوکس به مقابله 
با رعایت ش��یوه نامه های بهداش��تی مقابل��ه با کرونا 
برخاستند، رهبران ایران نه فقط با استفاده از سخن 
مراج��ع بلندپایه مذهبی که با اس��تفاده از نیروهای 
قه��ری و انتظامی، این مخالفت های زبانی و عملی را 

مهار و سرکوب کردند.
 از ای��ن جه��ت اگ��ر فعالیت لباس ش��خصی ها و 
دلواپسان علیه آزادی های مدنی و حقوقی شهروندان 
مهار نمی شود و فریادهای تندروانه دلواپسان در کف 
خیابان به اجرا گذاش��ته می شود، شاید بتوان چنین 
استنباط کرد که هنوز پای عقل گرایی و عمل گرایی 

جمهوری اسالمی به این حوزه ها نرسیده است.
* دبیر ویژه نامه

عقل گرایی جمهوری اسالمی بیشتر شده است
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j a h a n e s a n a t . i r

را  محم�د تاج الدی�ن*- تحریم ه��ا 
برداشته اند. دالر ارزان شده و ریال روز به روز 
ارزش بیشتری پیدا می کند. کسب و کارها 
ج��ان گرفته  و س��رمایه گذاران خارجی به 
صنایع داخلی روی خوش نش��ان داده اند. 
حقوق کارگران بیش��تر شده و تورم رو به 
کاهش گذاشته. کرونا کم کم دارد بساطش 
را جمع می کند و واکسیناسیون سراسری 
شتاب گرفته. دیگر به ندرت تعداد فوتی ها 
به انگشتان یک دس��ت می رسد. وضعیت 
مرزها را سر و سامان داده اند و دیگر کولبران 
و س��وخت بران تجمع نمی کنن��د. حقوق 
بازنشستگان سر وقت پرداخت  می شود و 
دغدغه معیشت ندارند. روزنامه نگاران برای 
نوش��تن از فساد و کاس��تی ها بازخواست 
نمی ش��وند. احزاب جان گرفته و سیستم 
سیاسی اصالح را پذیرفته. فیلتر شبکه های 
اجتماعی را برداش��ته اند و دیگر خبری از 

محدودیت نیست. 
حق��وق زن��ان رعای��ت می ش��ود و نگاه 
مردس��االرانه جایی در تصمیم گیری های 
کالن سیاس��ی و اجتماعی ندارد. انتخابات 
آزاد ب��ه معنی واقعی کلمه برگزار ش��ده و 
فیلت��ر نظ��ر و رای مردم اولی��ن و آخرین 

معیار است.
آیا می شود در سال جدید چنین آینده ای 
را متصور ش��د؟ جواب مثبت اس��ت. و آن 
طرف قضیه. آیا می شود آینده ای در تضاد 
ب��ا آنچه گفته ش��د را تصور ک��رد؟ باز هم 
باید جواب مثبت داد. آنچه در سال جدید 
می توان��د برای ای��ران و ایرانی رخ دهد به 
چه چیزی بستگی دارد؟ سهم حاکمیت و 
مردم در س��اختن آینده چیست؟ آیا سهم 

یکسانی دارند؟ 
تغییر در آنچه هس��ت و نیل به س��مت 
آنچه باید باشد در بسیاری جهات تصمیمی 
حاکمیتی است؛ حاکمیتی که گاه خود را 
جدا از مردم می داند. هرچند تصمیم گیران 
به درس��تی می دانند که نمی شود کشوری 
را ب��دون پش��توانه مردم��ی اداره کرد. آن 

هم کش��وری با مختصات ایران. رس��اندن 
کشور به بن بست سیاسی چاره کار نیست. 
انگار بخش��ی از حاکمیت تصمیم گرفته با 
پشتوانه ای حداقلی کشور را اداره کند. این 
نگاه می پندارد آنچه بر س��ر کشور آمده به 
دلیل انتخاب های نادرست مردم در بحبوحه 
انتخابات اس��ت. بعضی از سردمداران این 
فرضیه، علنا از انتخابات پرشور انتقاد کرده 

و آن را عامل بی ثباتی کشور دانسته اند.
اما انتخاب های مردم در تمام این س��ال ها 
نادرست بوده و دولت های منتخب شایستگی 
مدیریت نداشته اند؟ بعید به نظر می رسد. پس 
چه چیزی باعث شکست سیاست های کالن 

دولت ها شده؟ 
ب��ه عنوان مثال دولت روحانی را در نظر 
بگیرید. حس��ن روحانی در س��ال 1392 
با ش��عار تدبیر و امید و اص��الح روندهای 
سیاس��ی و اقتص��ادی و اجتماعی کلیددار 

پاستور شد. 
در زمان انتخاب او و در دوره اول مدیریت 
دولت تدبیر و امید اوضاع کم کم به س��وی 
بهبود رفت ام��ا همه چیز به یکباره تغییر 
کرد. بزرگ ترین دس��تاورد حسن روحانی 
و دول��ت او یعنی برجام با انتخاب ترامپ و 
البته سنگ اندازی عناصر داخلی به اهدافش 
نرس��ید. سیاست های انقباض اقتصادی در 
چهار س��ال اول نتیجه داد اما در دوره دوم 
به یکباره فنر اقتصاد رها ش��د و وضعیت را 
به جایی رساند که امروز شاهدش هستیم؛ 
تورم دورقمی و افزایش لحظه ای قیمت ها. 
جدا از آنچه در دنیا اتفاق افتاده و تاثیری که 
در کشور ما گذاشته باید قبول کنیم سهم 
عمده ای از عدم موفقیت دولت روحانی به 
دلیل مانع تراشی مخالفان داخلی و ضعف 

مدیریت است.
بیراه نیس��ت اگ��ر بگوییم سیاس��ت به 
معنای آنچه باید باش��د در کشور ما جایی 
ندارد. آنچه امروز مناسبات افراد به اصطالح 
سیاس��ی و احزاب را شکل می دهد چیزی 
نزدیک به جرزنی و عدم قبول شکس��ت و 
در مقابل آن ش��انه خالی ک��ردن در برابر 
مس��وولیت است. در هر دو مورد این مردم 

هستند که هزینه می دهند.
جناح شکست خورده نمی خواهد نتیجه 
را قبول کند و دس��ت به هر کاری می زند 

تا جناح پیروز به موفقیت نرس��د. از طرف 
دیگر جناح پیروز هم پس از اتمام مسوولیت 
با بهانه مخالفت های داخلی، مسوولیتی را 

متوجه خود نمی داند.
 ای��ن را بگذارید در کن��ار روند معیوب 
انتخابات های ما و حذف احزاب از تصاحب 

جایگاه های سیاسی.
نگاه قش��ری، دس��ته ای و در یک کالم 
غیرملی سیاسیون باعث شده هیچ دولتی 
نتوان��د ب��ه آنچه گفته و ش��عار داده جامه 
عمل بپوشاند. مردم همواره نظاره گر روندی 
بوده اند که مهم ترین مشخصه آن فراز و فرود 
اس��ت. معموال در چهار سال اول دولت ها 
روند بهتری داشته اند و در چهار سال دوم 

سقوط کرده اند.
هرچند که مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک 
دانشگاه تهران خبر داده سال 1400 آغاز قرن 
جدید نیست اما به هر صورت می تواند آغازگر 
شروعی تازه باش��د. در ابتدا از سهم مردم و 
حاکمیت در تغییر سرنوشت کشور نوشتیم. 

دولتمردان و تصمیم سازان باید انتخاب 
کنند می خواهند س��کان اداره کشور را به 
کدام سو ببرند. یا راه تقابل را انتخاب کنند 
یا راه تعامل را. آنچه در پاراگراف اول متن، 
تصویر شد آینده دور از دسترسی نیست اما 

شجاعت تصمیم گیری را می طلبد. 
ن��گاه به آینده نباید متمرک��ز بر جناح ،  
دسته و گروهی خاص باشد. تصمیم گیران 
باید بدانند برای 85 میلیون ایرانی تصمیم 
می گیرند و هر حرف و قول و قرارشان روی 

آینده تک تک آنها تاثیر خواهد گذاشت.
و اما س��هم مردم. آنچ��ه از مردم انتظار 
می رود حضور فعاالنه است. هرچند در تمام 
این س��ال ها مردم حضور داشتند و تحمل 
کردند. باب ش��ده است که می گویند همه 
ش��ئونات ایرانی ها به سیاست گره خورده. 

حرف گزافی نیست. 
گذر از این مرحله در ابتدا منوط به حل 
گره های سیاسی است؛ گره هایی که هرچه 
زمان بگذرد کورتر خواهند ش��د. بازسازی 
اعتم��اد عموم��ی و وجهه دول��ت در برابر 
شهروندان می تواند اولین گام باشد. اولین 
گام برای تغییر در سیاست هایی که جامعه 

ایرانی را ناخوش کرده است.
* دبیر تحریریه

مرز امید و نا امیدی
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برجام و انتخابات 1400

دکتر صالح الدین هرسنی*
 انتخابات ریاس��ت جمهوری 1400 یکی 
از مهم تری��ن انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری 
اس��ت. اگرچ��ه مجموع��ه ای از متغیر های 
تعیین کننده یعنی متغیر هایی چون آرایش 
و جناح بندی های سیاسی، مسائل اقتصادی 
و اجتماع��ی در نتیجه ای��ن انتخابات نقش 
محوری دارند اما به نظر می رس��د که مساله 
سیاست خارجی و به ویژه مساله پرمناقشه ای 
چ��ون برجام بیش از ه��ر متغیر دیگری در 
نتیج��ه این انتخابات نق��ش دارد. اینکه چرا 
برجام در نتیجه انتخابات 1400 نقش محوری 
و کلیدی دارد بدین جهت اس��ت که بعد از 
خروج واشنگتن از برجام در سال 2018 و بعد 
از آن اعمال کارزار فش��ار حداکثری از سوی 
دولت ترامپ، ما هم اینک ش��اهد نشانه هایی 
از چند جانبه گرایی از س��وی دولت بایدن و 

تروئیکای اروپایی برجام هستیم.
 ای��ن چند جانبه گرایی بی��ش از هر چیز 
حاصل امتناع ایران در بازگشت به برجام بود 
چراکه مقامات تصمیم گیر و تصمیم ساز ایران 
بر این باور بودند که ایران در شرایطی کامال 
نامتوازن برجام را پذیرفت و به همه تعهدات 
خود در برجام پاسخ داد. بنابراین این دولت 
واشنگتن است که به جهت خروج از برجام، 
باید قدم اول را در بازگشت به برجام بردارد.  
در این ارتباط دولت بایدن برخی از اقدامات 
نمادی��ن را به منظور برداش��تن گام اول در 
بازگش��ت برجام در دستور کار قرار داد. لغو 
محدودیت های تردد دیپلمات های تهران در 
نیویورك، پس گرفتن کلید زدن مکانیس��م 
ماشه و پذیرش نقش واسطه ای اروپا در حل 
برج��ام، از جمله اقدامات نمادینی هس��تند 
که دول��ت آمریکا آن را ب��ه منظور صدق و 
راستی آزمایی مطالبات ادعایی خود در دستور 
کار ق��رار داد. اگرچه ای��ن اقدامات نمادین 
واشنگتن جریان های اصولگرا و دست راستی 
در ایران را همچنان در مس��یر برجام هراسی 
و برجام س��تیزی قرار داد اما در اندك زمانی 
شاهد نشانه هایی از آمادگی ایران برای حضور 
در پروژه چند جانبه گرایی در حفظ و احیای 

برجام بوده ایم. 

البته در اع��الم آمادگی و حضور ایران در 
پ��روژه چند جانبه گرایی حول احیای برجام، 
نقش رافائل گروس��ی در سفر به تهران یک 
نق��ش کلیدی بوده اس��ت چراکه گروس��ی 
 توانس��ت ه��م مقام��ات ته��ران را در تداوم 
سه ماهه فعالیت های نظارتی آژانس متقاعد 
کند و هم حامل پیام واش��نگتن و تروئیکای 
اروپایی برجام به مقامات تهران برای حفظ و 

احیای برجام باشد.
 به این ترتیب و با اقدامات س��ازنده ای که 
از س��وی واشنگتن، تروئیکای اروپایی برجام 
و ایران و آژانس انرژی هس��ته ای در حفظ و 
احی��ای برجام صورت گرف��ت، این فرضیه و 
گمانه قوت گرفت که انتخابات 1400 ایران 
بیش از همه در ارتباط با برجام باشد به این 
معنی که هر جناح سیاس��ی اگر بتواند گره 
فروبسته از برجام را باز کند، قطعا به پاستور 
راه خواهد یافت.حال پرسش اصلی این است 
که از میان جناح های سیاس��ی کدام جناح 
سیاس��ی می تواند با گره گشایی از برجام به 

پاستور راه یابد؟ 
در این ارتباط اصولگرایان اعتقادش��ان آن 
است که شخصی که قرار است کلیددار پاستور 
باش��د، مهم نیست چه کسی باشد، مهم آن 
است که کسی از اصالح طلبان و اعتدالیان به 
پاستور راه نیابد. حال اگر اصولگرایان با چنین 
راهبردی می خواهند به پاستور راه یابند که 
به نظر می رس��د این گونه نیز هست، به نظر 
نمی رسد راهبردشان در فتح پاستور معطوف 

به نتیجه شود. 
این فرضیه به چند دلیل قوت می گیرد؛ اول 
آنکه هیچ چهره مطرحی در میان اصولگرایان 
وجود ندارد. اغلب این چهره ها در گذشته نیز 
سابقه انتخاباتی در ورود به پاستور را داشتند 
اما هر کدام نتوانستند به پاستور راه یابند. از 
همه مهم تر آنکه از میان چهره های اصولگرا 
هیچ چهره ای وجود ندارد که حامی مذاکره 

یا برجام باشد. 
ب��رای نمون��ه اگر چهره های��ی چون علی 
شمخانی، محسن رضایی، محمدباقر قالیباف 
و حجت االسالم رییسی را از چهره های برتر 
اصولگرایان برای فتح پاستور بدانیم، کارنامه 
و عملکرد آنها در قبال برجام بس��یار روشن 
است به این معنی که هیچ کدام از آنها حامی 
مذاکره و برجام نبوده بلکه اساسا دیدگاه آنان 
نسبت به برجام بسیار بدبینانه بوده و برجام 
را به پروژه نفوذ غرب و همچون ترکمنچای 
آن را یک معاهده ننگین و همانند دادن باج  

کدخدا دانسته و می دانند. 
تحت این ش��رایط اگر ای��ن چهره ها هم 
بخواهند خود را حامی مذاکره و برجام نشان 
دهند، کسی چنین وعده هایی را از آنان قبول 
نمی کند و برجام خواهی آنان را در ش��رایط 
حاضر فقط به صرف شائبه و مصرف تبلیغاتی 

و انتخاباتی تفسیر می کنند. 
تنها چه��ره قابل دفاع از اصولگرایان فقط 
محمود احمدی نژاد اس��ت ک��ه نه به جهت 
برجام خواهی بلکه به جهت کاریزمایی که در 
میان طبقات زیرین جامعه دارد، این شانس 
را دارد ک��ه بتواند بخت خود را در راه یافتن 
دوباره به پاستور بیازماید البته به شرط آنکه 
بتواند از سد بزرگی چون نظارت استصوابی 
و ش��ورای نگهبان بگذرد که بعید است این 

اتفاق بیفتد. 
ام��ا آن س��وی جریان های سیاس��ی که 
اصالح طلبان قرار دارند، وضعیت شان بسیار 
بغرنج تر از وضعیت اصولگرایان است چرا که 
آنان با مشکل بزرگی چون نظارت استصوابی 
روبه رو هستند و با توجه به آنکه قرار نیست 
دولت بع��دی از جناح اصالح طلبان باش��د، 
حتی بعید اس��ت با وج��ود چهره های موجه 
و مط��رح و حامی برجامی، آن��ان بتوانند به 

پاستور راه یابند.
 از طرف دیگر ما ش��اهد آن هس��تیم که 
س��رمایه اجتماعی اصالح طلب��ان به جهت 
رکود تورمی، بیکاری و گرانی افسارگسیخته 
در حال ریزش اس��ت و مردم به ش��عار های 
رفرمیس��ت و بهبودخواهانه آنه��ا اعتقادی 
ندارند. به ویژه عملکرد دو دوره دولت روحانی 
الاقل در پروژه اعتماد سازی و بهبود اقتصادی 
به مردم ایران آموخته است که آنها مسحور 

شعار های فریبنده آنها نشوند.
 تحت این شرایط، تنها شانس موجود برای 
اصولگرایان اس��ت که بخواهند به پاستور راه 
یابن��د. بنابراین حمای��ت از برجام و مذاکره 
برخ��ی از چهره ه��ای اصولگ��را در ش��رایط 
حاضر صرفا جنبه تبلیغاتی و انتخاباتی دارد. 
تحت این شرایط راهیابی به پاستور از سوی 
اصولگرایان به معنی انطباق گرایی با شرایط 
برجام در آینده نیست و نخواهد بود و چه بسا 
که برجام خواهی آنها بخواهد بعد از استقرار 
در پاستور، به برجام ستیزی و کارزاری مستمر 

میان تهران- واشنگتن بدل شود.

* کارشناس مسائل سیاسی
S.Harsani.k@gmail.com
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j a h a n e s a n a t . i r

با توجه به اینکه وزارت 
امور خارجه بر حسب قانون 
مجری سیاس��ت خارجی 
کش��ور اس��ت و در حوزه 
اقتص��ادی خارجی  روابط 
وظیفه پشتیبانی، تسهیل، 
هماهنگ��ی و نظ��ارت و مدیریت رواب��ط اقتصادی 
خارجی دستگاه های تخصصی اقتصادی کشور را بر 
عهده دارد و نظر به راهبرد اقتصاد مقاومتی ابالغ شده 
از س��وی مقام معظم رهبری به منظور مقاوم سازی 
اقتصاد ملی، وزارت امور خارجه با الهام از مندرجات 
ماده 105 قانون برنامه شش��م توس��عه اقتصادی و 
اجتماع��ی کش��ور و اصل برون گرای��ی اقتصادی به 
ویژه بند 12 سیاس��ت های ابالغی اقتصاد مقاومتی 
و در راستای عملیاتی سازی اسناد باالدستی مذکور 
اقدام به اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی کرد. این 
برنامه ش��امل طرح های تسهیل در افزایش صادرات 
خدمات و کااله��ای غیرنفتی، تامین مالی و جذب 
سرمایه خارجی، جذب فناوری و صادرات محصوالت 
دانش بنیان و جذب گردشگر خارجی بود. در راستای 
اجرای این طرح ها نمایندگی های جمهوری اسالمی 
ایران در خارج از کشور اقدام به شناسایی فرصت ها، 
ایجاد رابطه تخصصی و مذاکراتی بین دستگاه های 
تخصصی خارجی و داخلی و پیگیری توافقات انجام 

شده بین ایران و سایر کشورها کردند.
در ماه های پایانی س��ال 1396 با تغییر ساختار 
وزارت امور خارجه و به منظور تمرکز بیشتر بر تنظیم 
رواب��ط اقتصادی خارجی و ب��ا هدف اجرای هر چه 
بهتر برنامه های مذکور معاونت دیپلماسی اقتصادی 
با ادارات تخصصی مرتبط با هر حوزه شکل گرفت؛ 
اداراتی که هر یک اجرای بخشی از برنامه های ابالغی 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را بر عهده داشته 
و منطبق با نیازهای برنامه ای کش��ور ایجاد شده اند. 
البته اگرچه موضوع تغییر س��اختار در وزارت امور 
خارجه به پیش از خروج آمریکا از برجام بازمی گردد 
لیکن متعاقب ای��ن خروج و اعمال مجدد تحریم ها 
و توس��عه دامنه آن، مقابله با تحریم ها در چارچوب 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی به اولویت درجه اول 

این وزارت تبدیل شد. 
در این راس��تا وزارت امور خارجه با بهره گیری از 
همه ظرفیت های درونی کشور و شناسایی فرصت ها 
در کش��ورهای دوست و همسو در خط مقدم جنگ 
اقتص��ادی ایف��ای نقش کرده و در همی��ن راه گام 
برخواهد داشت. نمونه بارز حضور وزارت امور خارجه 
در جنگ اقتصادی، تالش مس��تمر این وزارت برای 
بر فراز ماندن زنجیره تهیه واردات کاالهای اساسی 
مورد نیاز کش��ور اعم از مواد غذایی، دارو، تجهیزات 

پزشکی و مواد اولیه به کشور است.
بنابراین وزارت امور خارجه و معاونت دیپلماسی 
اقتصادی این وزارتخانه براس��اس نیازهای کش��ور، 
ظرفیت های روابط خارجی و نمایندگی های سیاسی 
کش��ور در خارج را در جهت برطرف کردن نیازهای 
داخلی و عملیاتی کردن برنامه های اشاره شده بسیج 

کرده است.
 الزم ب��ه ذکر مجدد اس��ت که بر اس��اس قانون 

وظای��ف وزارت ام��ور خارجه مصوب س��ال 1364 
نق��ش وزارت امور خارجه در حوزه روابط اقتصادی 
خارجی تس��هیل گری و کمک به اجرای برنامه های 
مصوب سایر دس��تگاه های اجرایی کشور است و بر 
همین اساس 1- در راستای اسناد باالدستی ابالغی 
2- اعالم نیاز دس��تگاه های اجرایی در حوزه روابط 
اقتص��اد خارجی و همچنین 3- فع��االن اقتصادی 

اولویت ها تدوین و پیگیری می شود.
طب��ق قانون )بند ت ماده 105 قانون برنامه پنج 
ساله ششم توسعه( وزارت صمت و مشخصا سازمان 
توس��عه تجارت ایران با وجود محدودیت های مالی 
موج��ود در حد امکان نس��بت به معرف��ی و ایجاد 
زمینه ه��ای الزم برای اعزام وابس��تگان بازرگانی به 
کش��ورهای مدنظ��ر اقدام کرده اس��ت. وزارت امور 
خارجه و به ویژه معاونت دیپلماسی اقتصادی نیز با 
بررسی با قید اولویت مساله صدور احکام وابستگان 
بازرگانی را تسهیل و تسریع کرده و نمایندگی های 
کشور در خارج نیز همکاری و هماهنگی با سازمان 
اعزام کننده و وابس��ته بازرگانی مستقر را همواره در 

دستور کار دارند.
در حال حاضر در کش��ورهای افغانس��تان، قطر 
و عراق وابس��تگان بازرگانی مس��تقر بوده و در سال 
جاری برای چهار کش��ور مشتمل بر چین، روسیه، 
عمان و آذربایجان نیز احکام ایشان از طرف وزارت 
ام��ور خارج��ه صادر و به س��ازمان توس��عه تجارت 

معرفی شده اند.
الزم ب��ه ذکر اس��ت ع��الوه بر وجود وابس��تگان 
بازرگانی در نمایندگی های منتخب از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه نیز برای 
هر چه بهتر انجام شدن اهداف دیپلماسی اقتصادی 
کش��ور رایزن��ان تج��اری خ��ود را در نمایندگی ها 

مستقر دارد.
معاونت دیپلماسی اقتصادی با تالش برای تدوین 
اطلس جدید روابط خارجی ایران به منظور تقویت 
و گس��ترش روابط دوجانبه با کشورهای همسایه و 
برخی از کشورهای همسو براساس شرایط تحریمی 
کش��ور و تقویت اقتصاد مقاومت��ی در این مهم گام 
برمی دارد. باید توجه داش��ت که معاونت دیپلماسی 
اقتصادی با پایش برنامه های تحریمی ایاالت متحده 
آمریکا در جهت حداقل سازی نقاط آسیب پذیر کشور 
و کاهش هزینه های عبور از شرایط تحریم و مقابله 
با اس��تراتژی فش��ار حداکثری آمریکا )که بارزترین 
نمود و ش��کل آن ایجاد فض��ای »عدم اطمینان در 
رواب��ط اقتص��ادی و تجاری خارجی ایران« اس��ت( 
حرکت می کند. این اقدامات با س��رفصل های ذیل 

پیگیری می شود:
* اعزام هیات های اقتصادی جهت خنثی س��ازی 

تحرکات آمریکا در کشورهای همسایه
* جلوگی��ری از ایج��اد نااطمینان��ی در فض��ای 

همکاری متقابل میان ایران و کشورهای همسایه
* مقابله با جنگ رسانه ای در بخش اقتصادی

ب��ا  راهب��ردی  اق��الم  در  تج��ارت  تقوی��ت   *
همسایگان 

* کم��ک به تامین نیازهای اساس��ی کش��ور به 
منظ��ور تاب آوری و تضمین امنیت غذایی از طریق 

راهکار ه��ای ابت��کاری کمک و اق��دام در خصوص 
متنوع س��ازی نظ��ام ارزی کش��ور از طری��ق ایجاد 
مکانیس��م های مالی و تجاری دوجانبه و تسهیل در 
نقل وانتقال منابع مالی ایران و همچنین جلوگیری 
از مختل س��ازی شبکه پولی و بانکی شکل گرفته با 

همسایگان 
* کمک به تنوع بخشی در آمدهای غیر نفتی کشور 
و مقابل��ه با کاهش درآمدهای دولت از طریق ایجاد 

فرصت های جدید 
* کمک ب��ه رف��ع محدودیت ه��ای حمل و نقل 

)کشتیرانی، هواپیمایی، جاده ای و انتقال انرژی( 
* کمک به جلب س��رمایه های اتباع کش��ورهای 

همسایه در جهت منافع ملی
وزارت امور خارجه با تبیین شش اولویت راهبردی 
برای دیپلماس��ی اقتصادی مش��تمل بر س��ه حوزه 
واردات: فناوری س��رمایه و گردش��گری و سه حوزه 
صادرات: کاالهای غیرنفتی، خدمات فنی و مهندسی 
و نیروی کار متخصص، جایگاه شایان توجهی را برای 
بخش خصوصی تعریف کرده اس��ت. ضمن تاکید بر 
این مساله که وظیفه وزارت امور خارجه »تسهیل« 
روابط اقتصادی خارجی اس��ت و نه »تصدی گری« 
روابط مذکور، خاطرنش��ان می شود که این معاونت 
در زمین��ه تس��هیل رواب��ط اقتص��ادی خارجی در 
زمینه های ذیل فعال بوده و دارای عملکرد ش��ایان 

توجهی است.
الف( معرف��ی توانمندی های اقتصادی داخلی به 
خارج از کشور و معرفی امکانات کشورهای خارجی 
برای بخ��ش خصوص��ی از طری��ق نمایندگی های 

جمهوری اسالمی ایران
ب( تس��هیل عرضه کاالهای داخلی به بازارهای 

جهانی 
ج( معرفی فرصت های سرمایه گذاری در ایران و 

شناسایی سرمایه گذاران بالقوه خارجی 
د( معرفی جاذبه های گردش��گری و فرصت های 

سرمایه گذاری در این صنعت
ه( معرفی فرصت های توسعه اقتصاد دانش بنیان 

و( شناسایی زمینه های واردات فناوری
ز( شناسایی فرصت های صادرات خدمات فنی و 

مهندسی به کشورهای هدف
ح( تالش برای حفظ س��رمایه گذاران خارجی در 
کش��ور که به دلیل وضعی��ت تحریم و یا اختالف با 
سایر دستگاه ها و شرکای ایرانی با مشکالت عدیده ای 

مواجه شده اند.
ب��ه عالوه باید توجه داش��ت ک��ه در این زمینه 
توانمندی و ظرفیت کل اقتصاد کشور و نیز توانایی 
بخ��ش خصوصی باید مدنظر ق��رار گیرد. به عبارت 
دیگ��ر حص��ول بخش عم��ده ای از نتای��ج ملموس 
اقتصادی مد نظر نیازمند گذش��ت زمان و مداومت 
و ممارست بخش خصوصی در پیگیری ارتباط های 
ایجاد ش��ده اس��ت. البت��ه وزارت ام��ور خارجه نه 
می تواند از ط��رف بخش خصوصی موافقتنامه ای را 
اجرایی س��ازد و نه می تواند کاال و خدمات تولید و 

صادر کند.
* مع�اون دیپلماس�ی اقتص�ادی وزارت امور 

خارجه

حصول نتایج دیپلماسی اقتصادی نیازمند پیگیری بخش خصوصی است
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سپیده خرمگاه- کیش از تمام زیرساخت های سخت 
و نرم برای حرکت در جهت تبدیل به نسل جدید مناطق 
آزاد برخوردار است. نسل جدید مناطق آزاد، مرکز خدمات 
مالی و بانکی است. شرایط نویدبخش به گونه ای است که 
م��ا می توانیم چهره ای جدید از کیش زیبا را در آینده ای 

نزدیک مشاهده کنیم.
در ماه های اخیر اقداماتی با همکاری فعاالن اقتصادی و 
بخش خصوصی انجام شده که در پی آن کیش به عنوان 
اولین منطقه آزاد تجاری کشور که از لحاظ تفریحی دارای 
شهرت قابل توجهی است، در وضعیت نسبتا خوبی به سر 
می برد تا جایی که می توان گفت بسیاری از تبعات اقتصادی 
ناشی از شیوع ویروس کووید 19 در این جزیره جبران شده 
است و پروژه های جذابی در حوزه های گوناگون در کیش 
مراحل تکمیلی خ��ود را طی می کنند اگرچه همچنان 
اقدامات سخت گیرانه منطقه آزاد کیش در مورد کرونا در این 
جزیره پابرجاست و تمهیدات ویژه ای برای رعایت همزمان 
پروتکل های بهداشتی و اقداماتی برای ایجاد رونق اقتصادی 
در کیش اندیشیده شده است. همان طور که ریاست محترم 
جمهوری بارها به طور تلویحی و بعضا صراحتا اعالم کردند، 
تعطی��ل کردن مراکز اقتصادی و تفریحی به بهانه کرونا 
هنر نیست. هنر در ادامه فعالیت ها برای جلوگیری از بروز 

مشکالت بزرگ  البته با رعایت پروتکل هاست.
در این راستا در کیش استراتژی و راهبردی دنبال شده 
است که همزمان با مدیریت و مبارزه با ویروس کرونا، رونق 
اقتصادی نیز داشته باشیم چرا که این روزها معیشت مردم 
در سطح مناسبی قرار ندارد. در ادامه گفت وگوی »جهان 
صنعت« با جعفر آهنگران  سرپرست موقت سازمان منطقه 

آزاد کیش را می خوانید.
 بیش از یک س�ال از شیوع ویروس کووید 19 � 
می گذرد و کرونا با جهش جدی تری روبه رو ش�ده 
است. از آنجا که قبال از خسارت پنج هزار میلیارد 
تومانی تبعات ناشی از شیوع کرونا به جزیره گفته اید، 
بد نیست به عنوان شروع اعالم کنید جزیره کیش 
این روزها در چه شرایطی با کرونا دست و پنجه نرم 

می کند؟ 
واقعیت این اس��ت که در ابتدای ش��یوع کرونا تصور 
نمی کردیم این چالش تا این حد ادامه دار باشد اما متاسفانه 
در یک س��ال گذش��ته کرونا همه ابعاد زندگی فردی و 
اجتماعی مردم در سراسر دنیا و همین طور ایران را تحت 

تاثیر قرار داده است. از این رو در جزیره کیش نیز همچون 
سایر نقاط دنیا اقداماتی انجام شد. این در حالی است که 
به دلیل ش��رایط خاصی که در کیش حاکم بود از جمله 
محدودیت دسترس��ی اهالی جزیره به سرزمین اصلی از 
جه��ت تردد، برنامه ریزی های مقابله با کرونا در کیش با 
دیگر نقاط مختلف کشور تفاوت هایی داشت. به تبع وجود 
متخصصانی که در حوزه بهداشت در کیش حضور داشتند، 
در همان ابتدای شیوع کرونا در اواخر سال گذشته جلسه 
شورای اداری کیش برگزار شد و این موضوع مورد بحث 
و بررسی قرار گرفت. بنابراین ما در این حوزه از سرزمین 
اصل��ی یک قدم جلوتر بودیم و زمانی که بحث کرونا در 
کش��ور خیلی جدی نبود، برخی پروتکل ها را در جزیره 

کیش رعایت می کردیم.
از مهم ترین اقداماتی که در جزیره کیش انجام شد این 
بود که ما با بخش خصوصی یا فعاالن اقتصادی جلسات 
مشترك را آغاز کردیم. در این خصوص ستادی نیز برای 
مبارزه با کرونا تشکیل شد که البته شورای سالمت پایه اصلی 
آن بود و ستاد پدافند غیرعامل، سرمایه گذاران، بازاریان، 
هتل داران و... نیز در کمیته های مختلف مسوولیت پذیرفتند 

و کارها را به صورت هماهنگ شروع کردیم.
در اولین گام از اوایل سال گذشته به این نتیجه رسیدیم 
که باید جزیره را خلوت کنیم. بنابراین 16 اس��فند سال 
98 تعداد زیادی از هتل داران در جزیره کیش به صورت 
داوطلبانه نسبت به تعطیلی هتل های خود اقدام کردند 
آن هم در زمانی که هنوز بحث تعطیلی رسمی از طرف 
مراجع قانونی کشور مطرح نبود. از طرفی اهالی بازار شیفت 
خودشان را کاهش دادند و مراکز گردشگری نیز تعطیلی 
خود را آغاز کردند. در مجموع می توان گفت 28 اسفند ماه 
که باید اوج رونق گردشگری در کیش می بود و همه اهالی 
بازار یک سال را برای رونق کسب و کار خود منتظر مانده 
بودند، جزیره کیش به صورت صددرصدی از طریق دریا و 

هوا تعطیل و قرنطینه کامل شد.
 � در این خصوص مخالفانی هم داشتید؟ 

در پاس��خ به این س��وال می ت��وان این گونه گفت که 
ایرالین های��ی که جزیره کیش را پایگاه و مقصدی برای 
تردد می دانس��تند و با توجه به اینکه متقاضی هم برای 
جزیره کیش بسیار زیاد بود، چندان تمایلی به ایجاد این 
محدودیت ها نداشتند. اما با این حال ما حتی از کسانی که 
در جزیره کیش ساکن بودند یا ملک داشتند نیز درخواست 

کردیم از 28 اسفند به جزیره کیش نیایند. به طور طبیعی 
یک ماه کار نسبتا سخت و دشواری را انجام دادیم و تا 28 
فروردین هیچ تردد و پروازی را به جزیره کیش نداشتیم به 
جز یک پرواز برای افرادی که به صورت اضطراری باید به 
کیش می آمدند. نکته جالب توجه اینکه در آماری که بنده 
گرفتم، در طول یک ماه این پرواز حداکثر هشت مسافر را 
به کیش آورد. بنابراین یک ماه قرنطینه کامل کیش بخش 

زیادی از گرفتاری های بعدی ما را حل کرد.
 � به نظر شما اعمال چنین سخت گیری هایی در 

کیش ضرورت داشت؟ 
باید از ابتدا این سخت گیری  ها را اعمال می کردیم تا با 
بحران جدی در خصوص کرونا مواجه نشویم. بر این اساس 
از اواخر سال گذشته شرایطی را ایجاد کردیم که هر کسی 
که از جزیره خارج می شد، باید در زمان برگشت دو هفته 
قرنطینه کامل را سپری می کرد. در آن زمان البته امکانات 
تست کرونا هم آنقدر زیاد نبود. این در حالی است که از 
اردیبهشت ماه امسال که بازگشت مسافران و کیشوندان به 
جزیره شروع شد، اپلیکیشنی را طراحی کردیم که 6800 
نفر در آن ثبت نام کردند و به تدریج در نوبت برگشت قرار 
گرفتند. سپس با تاکسی ها و خودروهایی که مشخص شده 
بود به محل های قرنطینه هدایت شدند. در این خصوص 
البته قراردادی را با بسیج و سپاه کیش تنظیم کردیم که به 
دنبال آن به ازای هر 10 خانوار، یک مامور داشتیم که به این 
خانواده ها خدمات ضروری، بانکی، اداری و... را ارائه می داد. 
در نهایت این چند ماه سخت گیری و همراهی خوب مردم 
و فعاالن اقتصادی با سازمان منطقه آزاد کیش شرایط را 
به گونه ای فراهم کرد که در حال حاضر در شرایط نسبتا 

مناسبی به سر می بریم.
البته زمانی خسارت ناشی از کرونا به جزیره کیش حدود 
پنج هزار میلیارد برآورد شده بود به دلیل اینکه در آن زمان 
همه مراکز اقتصادی و تفریحی در کیش تعطیل بود و طبیعتا 
تعطیلی کامل جزیره لطمه زیادی را به این بخش وارد کرد. 
در آن زمان البته تمام تالش ما این بود که پروژه های عمرانی 
در جزیره تعطیل نشود. حتی در ایام نوروز که معموال این 
پروژه ها را برای آرامش گردشگران تعطیل می کنیم، سعی 
کردیم فعالیت های صنعتی و ساختمانی را با رعایت تمام 
شیوه نامه ها و پروتکل ها ادامه دهیم اما از خردادماه امسال 
به تدریج بحث تردد مس��افران و آزادسازی سیستم آغاز 
شد. در این راستا با کمک بخش خصوصی دستگاه های 
وارداتی کره ای برای تست کرونا را خریداری کردیم و پس 
از نصب آنها در جزیره، تست زیادی نیز توسط آنها گرفته 
شد. بنابراین به نسبت جمعیت ما در جزیره کیش ، شاید 
از معدود شهرهایی هستیم که در کشور بیشترین تست 
را گرفتیم. حتی بسیاری از فعاالن کادر مدیریتی سازمان 
نیز به دلیل رفت و آمدهایی که داشتند، حدود دو هفته 
تا 20 روز قرنطینه شدند و در نهایت این سخت گیری ها 
باعث شد در شرایط فعلی در بیمارستان های کیش بیمار 
بدحال نداشته باشیم. به طور کلی همراهی مردم و فعاالن 
اقتصادی در کیش باعث شد بخش زیادی از خسارت های 
ناشی از کرونا جبران شود. در واقع به نظر می رسد در دو تا 
سه ماه اخیر شرایط مطلوبی فراهم شده است. نکته جالب 
توجه اینکه استراتژی و راهبرد ما در سازمان منطقه آزاد این 
بود که در شرایط سخت اقتصادی، همزمان با مدیریت بحث 
مبارزه با ویروس کرونا، رونق اقتصادی هم داشته باشیم. به 
عقیده بنده، در چنین شرایطی تعطیل کردن هنر نیست و به 

سرپرست موقت سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید بر ایجاد رونق اقتصادی در زمان کرونا اعالم کرد 

تعطیل كردن كیش هنر نیست 
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تعبیری صورت مساله را پاك کردن است. ریاست جمهوری 
و دولت هم عالقه مند به ادامه فعالیت ها با رعایت پروتکل ها 
هستند و... به عبارت دیگر اینکه برای کنترل شرایط فعلی، 
همه جا را تعطیل کنیم، هنر نیست و باید اقدامات الزم را 
به گونه ای پیش ببریم که اقتصاد هم رونق داشته باشد چرا 
که مردم در شرایط فعلی، با مشکالت اقتصادی و معیشتی 
زیادی درگیر هستند. به این ترتیب به نظر می رسد بخشی 
از خسارت ها در کیش در این چند ماهه جبران شده و حتی 

امیدواریم تراز ما مثبت شود.
 � آیا از تجار و کسبه ای که طی ماه های اخیر در 
زمان اوج شیوع کرونا متضرر شده بودند، سازمان 
منطقه آزاد کیش حمایت مس�تقیم هم انجام داد 

یا خیر؟ 
خوشبختانه با همراهی فعاالن مجموعه های اقتصادی ما 
در بازار، کمیته های تخصصی در قالب یک ستاد برای ارزیابی 
و بررسی وضعیت ناشی از کرونا ایجاد شد که مسووالن آن 
فعاالن بخش خصوصی بودند. یکی از کارهای خوبی که 
اتفاقا در این ایام در کشور انجام شد و نشان از همدلی مردم 
با همدیگر داشت، بخشش اجاره هایی بود که مالکان برای 
مستاجرهای خود داشتند. در واقع این حرکت از کیش آغاز 
ش��د و به دنبال آن بسیاری از مالکان در کیش در همان 
اسفندماه سال 98، اجاره ها را به مستاجران خود بخشیدند. 
س��ازمان منطقه آزاد هم به دلیل اینکه در کیش نقش 
حاکمیتی دارد و مالک بسیاری از فعالیت های اقتصادی در 
بازار و حوزه های گردشگری با نقش آفرینی بخش خصوصی 
است، اجاره ها را برای دوره سه ماهه به این فعاالن بخشید 
و مساعدت های الزم در این خصوص انجام شد. در واقع به 
تعبیر بنده فضایی ایجاد شد که فشار حداقلی در زمان اوج 
شیوع کرونا به مردم را داشته باشیم. یکی از کارهایی هم 
که طبیعتا سازمان بر مبنای مسوولیت اجتماعی و ماهیت 
خود انجام داد، ارائه بسته های حمایتی در سه نوبت بود که 
به کسانی ارائه داده شد که از زمان پیش از شیوع کرونا نیز 

دچار گرفتاری شده بودند.
 � برای حفظ ایمنی گردشگران و ساکنان جزیره 
کیش در نوروز امسال چه تدابیری را در دستور کار 

قرار داده اید؟ 
با توجه به موج جدید کرونا، امیدواریم شرایط بدتر نشود 
و آثار جهش جدید این ویروس چندان مخرب نباشد. با 
این حال پروازها از ش��هرهایی با وضعیت قرمز به جزیره 
کی��ش را به طور کلی ممنوع کرده ایم به طوری که این 
ممنوعیت تا بعد از نوروز هم ادامه خواهد داشت. در رابطه 
با دیگر پروازهایی هم که به مقصد کیش صورت می گیرد، 
از ایرالین ها درخواست کرده ایم نظام نامه مربوط به تمهیدات 
الزم برای کرونا را رعایت کنند. ما نیز در جزیره شرایطی را 
فراهم کرده  ایم که مردم با رعایت تمام موازین، سفر خوبی 
را تجربه کنند. اما به طور کلی بنابر تصمیم کمیته تخصصی 
شورای سالمت، ورود هر گونه خودرو اعم از پالك کیش 
یا سرزمین اصلی به این منطقه آزاد از 25 اسفند امسال تا 
15 فروردین 1400 ممنوع است که البته این مصوبه شامل 
خودروهای حامل انواع مواد غذایی، دارو، سوخت و مصالح 
ساختمانی نخواهد شد و این خودروها برای ورود به جزیره 
کیش محدودیتی ندارند. همچنین ورود مسافران بدون 
خودرو نیز از مسیر دریایی به جزیره کیش غیر از افراد دارای 
مدرك مالکیت و یا اجاره ساالنه منزل مسکونی، افراد شاغل 
و یا دارای مدرك رزرو هتل در فاصله زمانی 25 اسفند تا 

15 فروردین ممنوع است.
 � در راس�تای س�اماندهی س�واحل کیش چه 

اقداماتی انجام شده است؟ 
یک��ی از مهم ترین موضوعاتی که م��ا در جزیره با آن 
مواجه هستیم و اهمیت دارد، بحث ساحل است. تفاوت 
ما با بسیاری از شهرهای دیگر این است که با 90 کیلومتر 

مربع مساحت، دارای 42 کیلومتر ساحل هستیم که برای 
ساماندهی به این ساحل اقدامات قابل توجهی را در دستور 
کار داریم. در این راستا من از همکاران خود درخواست کردم 
از مشاوران توانمند استفاده کنند و اطالعات سواحل همه 
دنیا را از این حیث مورد بررسی قرار دهند. در حال حاضر 
فاز اول این موضوع در حال اجراست و به این ترتیب قرار 
است بعد از رصد اقدامات انجام شده در بهترین سواحل دنیا، 
کارهای الزم در کیش نیز در دستور کار قرار گیرد چرا که 
الزم است ما برای ایجاد یک ساحل خوب و زیبا در کیش، 
زیرس��اخت های الزم را مد نظر قرار دهیم و از سازه های 
بی کیفیت در سواحل این جزیره استفاده نکنیم چرا که 
ساماندهی سواحل و انطباق آن با استانداردهای دنیا حق 
مردم این جزیره و گردشگران آن است. این در حالی است 
که در بخشی از مطالعات انجام شده مشخص شد که بخشی 
از سواحل جزیره کیش توسط برخی پروژه ها تصرف شده 
است. در واقع 38 هکتار از این سواحل به پروژه هایی وصل 
شده بود که توسط بخش خصوصی یا بخش های دیگر در 
سال های گذشته ایجاد شده بودند. اما با ساماندهی ای که 
انجام ش��د، این ساحل به تعبیری آزاد شد به طوری که 
می توان گفت در حال حاضر تقریبا کل ساحل در اختیار 
عموم مردم اس��ت. در فازهای بعدی نیز به دنبال مشاور 
هس��تیم که برای ساماندهی سواحل این جزیره مطابق 

استانداردهای دنیا کارها را جلو ببریم.
در مورد تشكیل کنسرسیوم متشكل از بانک ها  � 
و هلدینگ های فعال کشور برای اجرای طرح جامع 

توسعه جزیره هندورابی توضیح دهید.
هندوراب��ی با مس��احتی حدود یک چه��ارم کیش، 
ساحلی زیبا و طبیعتی بکر ظرفیتی ارزشمند برای جذب 
س��رمایه گذاری های کالن داخلی و خارجی و توس��عه 
اکوتوریسم و تقویت صنعت گردشگری کشور محسوب 
می شود. طرح جامع هندورابی نیز حاصل چند سال کار 
تحقیقاتی و پژوهش��ی است و مشاور این طرح نیز یک 
ش��رکت توانمند خارجی است. بر این اساس هندورابی 
اولین جزیره یا ش��هر – کشور است که از ابتدا برمبنای 
طرح جامعی که به تصویب شورای عالی شهرسازی کشور 
رسیده، ساخته می شود. در این میان  شرکت سرمایه گذاری 
توسعه هندورابی به ثبت رسیده که طبق برآوردها با مبلغ 
پنج هزار میلیارد تومان سرمایه اولیه فعالیت خود را آغاز 
خواهدکرد. در واقع پیش بینی ما این است که در آینده 
نه چندان دور بعد از اینکه ثبت شرکت سرمایه گذاری و 
توسعه هندورابی انجام شد، این کنسرسیوم فعالیت خود 
را به صورت جدی آغاز خواهد کرد. این در حالی اس��ت 
که به عقیده بنده این فرمول را باید برای جزایر دیگر هم 
داشته باشیم چراکه مابقی جزایر خلیج فارس هم دارای 
ظرفیت های قابل توجهی هستند. بنابراین در سطح ملی 
عنوان کردیم که این موضوع می تواند الگویی برای مابقی 
جزایر خلیج فارس باشد. به عنوان مثال قشم می تواند یک  
هاب پتروشیمی بسیار مناسب باشد. در هر صورت ما هم 
برای عم��ران و آبادانی جزایر جنوب وظیفه ملی داریم؛ 
موضوعی که همواره از سوی رهبر معظم انقالب و ریاست 

محترم جمهوری مورد تاکید بوده و هست.
 � جزی�ره کیش در ح�وزه صنعت هم فعالیتی 

دارد؟ 
واقعیت این است که کیش صرفا یک جزیره گردشگری 
نیست به طوری که در حوزه صنعت 346 واحد صنعتی 
فعال در این جزیره داریم که این واحدها در قالب ش��ش 
شهرك صنعتی نسبتا مناسب، فعالیت می کنند. این در 
حالی است که صنایع ما پاك و غیرآالینده هستند. در واقع 
بیشتر صنایع در کیش  هایتک هستند و خوشبختانه خیلی 
از آنها صادرکننده های خوبی هستند که محصوالت خود را 

به کشورهای مطرح صادر می کنند.

 � در حال حاضر چه پروژه هایی در کیش در دست 
اجرا قرار دارند؟ 

یکی از پروژه هایی که هم برای جزیره کیش و هم برای 
کس��انی که تمایل به سرمایه گذاری دارند جذابیت دارد، 
پروژه پارك اکو است. در این راستا ما با کشورهای عضو اکو 
توافق کردیم که به هر یک از آنها حدود دو هکتار زمین 
در کیش اختصاص دهیم تا نمایی از کشورشان را در قالب 
معماری و فضای اقامتی، رستوران ها، مجموعه های غذایی 
و همچنین بازارچه های کوچک از محصوالت ش��ان را به 
نمایش بگذارند. در این راستا برای 9 کشور عضو اکو به جز 
ایران، حدود 18 هکتار زمین در نظر گرفته شده است. از 
دبیرخانه سازمان اکو انتظار می رود براساس تفاهمات قبلی 
راه را برای عملیاتی کردن آن هموار س��ازد. برای کش��ور 
خودم��ان هم 40 هکتار زمین پیش بینی کردیم تا ایران 
نیز با محوریت نمایش محصوالت استان های مختلف، در 
این زمینه وارد عمل شود. به این معنا که به ازای هر استان 
یا هر منطقه، معماری مش��خص و مجموعه های اقامتی 
استاندارد را در قالب بومگردی داشته باشیم. به عنوان مثال 
در یک مجموعه اقامتی از لحاظ ظاهری معماری کاشان یا 
یزد را داشته باشیم اما از لحاظ استانداردها این مجموعه ها 
در حد هتل پنج ستاره باشند. در این میان تنوع غذایی و 
رستوران های ایجادشده از سوی استان های مختلف ایران 
و کشورهای عضو اکو هم می تواند بسیار جالب توجه باشد. 
از این رو در حال حاضر در مرحله ای هستیم که می خواهیم 

این پروژه ها را اجرایی کنیم.
 � پروژه های نیمه تمام بخش خصوصی و همچنین 
پروژه ه�ای عمرانی در کیش در چه وضعیتی قرار 

دارند؟ 
بخش زیادی از پروژه های نیمه تمام بخش خصوصی 
در کیش فعال شده که در این خصوص بخش خصوصی 
انرژی زیادی را صرف کرده و سازمان منطقه آزاد کیش نیز 
با تمام توان این بخش را همراهی کرده است. در این راستا 
مسائل حقوقی، مالی، بانکی و مالکیتی به غیر از یکی دو 
پروژه حل شده که امیدواریم آنها نیز تا قبل از سال جدید 
تعیین تکلیف شوند. بنابراین به طور کلی می توان گفت که 
تقریبا قریب به اتفاق پروژه های بزرگ بخش خصوصی در 

کیش فعال شده اند.
به همین دلیل و به تبع ماهیت س��ازمان که بخش 
خصوصی را در پروژه های مختلف همراهی کرده، وضعیت 
اقتصادی سازمان نیز تغییرات مثبتی داشته و در دو سه 
س��ال اخیر که بنده در خدمت دوستان بودم، در زمینه 
شیوه های نوین تامین مالی اقدامات خوبی انجام شده که 
بسیاری از آنها برای اولین بار در کشور اتفاق افتاد. در نهایت 
نیز بخش زیادی از آنها به ثمر رسید و بخشی از آنها نیز 

در حال انجام است.
این در حالی است که با همه اتفاقات خوبی که در حوزه 
تامین مالی افتاده، در حال حاضر در جزیره کیش پروژه های 
عمرانی به خوبی در حال انجام است، به طوری که به تعبیر 
عمرانی ها ما صورت وضعیت پرداخت نشده نداریم. در این 
راستا امیدواریم که امسال با کمک بخش خصوصی، در 
جذب پروژه های عمرانی رکورد خوبی را کس��ب کنیم. 
طبق پیش بینی هایی هم که برای دوره پنج سال آینده 
انجام دادیم، مشارکت هایی را از قبل آغاز کردیم که می تواند 
پروژه های موجود در کیش را تامین مالی کند. از این رو برای 

اداره جزیره کیش نگرانی مالی وجود ندارد.
نظر شما در مورد حذف معافیت مالیات بر ارزش  � 
افزوده مناطق آزاد چیس�ت؟ ای�ن اقدام مجلس 

می تواند چه تبعاتی به دنبال داشته باشد؟ 
معافیت مالیات ب��ر ارزش افزوده در خصوص مناطق 
آزاد یک امتیاز خوب برای رونق در این مناطق بوده است. 
طبیعی است که هر چه از سرزمین اصلی به مناطق آزاد 
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می آید، با حذف مالیات بر ارزش افزوده حکم صادرات به 
خارج از کش��ور را داشته باشد و این امکان خوبی بود که 
متاسفانه از سوی نمایندگان مجلس حذف شد. این در 
حالی است که ما قانونی را در کشور داشتیم که بر اساس 
آن قانون هم سرمایه گذاران و هم کسانی که عالقه مند به 
سرمایه گذاری بودند، برای تجارت و سرمایه گذاری به این 

مناطق وارد می شدند.
نکت��ه قابل تامل اینکه قانون نباید مرتب تغییر کند 
و پای��ه قانون باید بلندمدت باش��د تا مردم و همچنین 
سرمایه گذاران تکلیف خود را بدانند. سمت و سوی اصالح 
از سوی نمایندگان مجلس نیز به این سمت بود که مناطق 
آزاد تقویت شود اما در نهایت اقدامی انجام شد که در سال 
آینده محدودیت این مناطق را به دنبال خواهد داشت. البته 
ما باید همیشه به سمت اصالح پیش برویم و سیستم را به 
روز کنیم و نگاه ما تقویتی باشد تا به اقتصاد کشور کمک 
شود اما نباید در جهت توسعه اقتصادی در برخی مناطق 

ازجمله مناطق آزاد سنگ اندازی شود.
 � آیا واقعا مناطق آزاد به محلی برای ورود کاالهای 

قاچاق تبدیل شده است؟
زمانی هجمه بسیار زیادی به مناطق آزاد وجود داشت 
که این مناطق محلی برای قاچاق و شکل گیری شرکت های 
صوری هستند اما باید بگویم که االن در هیچ یک از مناطق 
آزاد ما چنین چیزی وجود ندارد. ماشینی شدن فعالیت ها در 
مناطق آزاد کار را به جایی رسانده که هم اکنون ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال هم بر شفاف کردن امور در مناطق آزاد تاکید 
می کند. در کیش هیچ وقت بحثی راجع به قاچاق مطرح 
نبوده زیرا واردات کاال به آن تعریف شده و هر چه به جزیره 
وارد می شود، در گمرك سازمان منطقه آزاد کیش ثبت 
آماری می شود. امکان قاچاق وجود ندارد. در واقع نظارت تا 
اندازه ای در جزیره کیش دقیق است که اصال قاچاق امکان 
ندارد. بنابراین این بحث ها هجمه و شلوغ کردن است. البته 
به عقیده بنده، مناطقی به غیر از مناطق آزاد وجود دارد 
که در آن قسمت ها قاچاق معنا و مفهوم پیدا می کند اما 
در مناطق آزاد همه چیز تعریف شده است. به این ترتیب 
کاال وارد مناطق آزاد شده و ثبت آماری می شود و در لحظه 
خروج کاال نیز گمرك دخیل است. در این میان بندر و اسکله 
نیز کامال مشخص است و اصال جایی برای ورود و خروج 

کاالی قاچاق باقی نمی ماند.
 � نظر شما در مورد ثبت شرکت های صوری در 

جزیره کیش چیست؟ 
در رابطه با ثبت شرکت ها نیز همه چیز واضح و روشن 
است و اصال امکان ثبت شرکت های صوری وجود ندارد. 
تعریف سامانه در این زمینه راه را برای سوء استفاده به  طور 

کلی مسدود کرده است.
آورده و ارزش مناطق آزاد برای کش�ور به چه  � 

میزان است؟ 
واقعیت این است که مجموع مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
توانستند در اقتصاد کشور سهم خوبی داشته باشند. البته 
درست است که مثل بسیاری از بحث ها و هدفگذاری ها در 
کشور، آن ایده ال ها و مطلوب ها اتفاق نیفتاده است اما به 
هر حال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجموعه ای هستند که 
فعالیت گسترده ای را انجام می دهند. به عنوان مثال همین 
جزیره کیش که از لحاظ سرزمینی کوچک است و تنها 90 
کیلومتر مربع مساحت دارد، بیش از 35 هزار میلیارد تومان 
پروژه در دست انجام دارد. نکته قابل تامل در این خصوص 
آن است که این رقم بیش از یک  سوم بودجه عمرانی کشور 
در سال 99 است که نشان می دهد شرایط و بستری که 
برای مناطق آزاد طی سال های اخیر ایجاد شد، در جهت 
تقویت و افزایش ظرفیت های این مناطق بود به طوری که 
تنها در یک منطقه آزاد، به میزان بیش از یک سوم بودجه 

83 هزار میلیارد تومانی که کل بودجه عمرانی کشور است، 
پروژه انجام می شود.

 � در ح�ال حاضر ظرفیت دانش�گاهی کیش را 
چطور می بینید؟ 

یکی از بحث های اساسی و مهمی که در جزیره کیش 
وجود دارد، ظرفیت خوب دانش��گاهی است. به هر حال 
بزرگ ترین و بهترین دانشگاه های کشور در کیش فعال 
هستند. این در حالی است که به تبع وجود این دانشگاه ها، 
مرکز نوآوری کیش را با همکاری وزارت علوم و در عین حال 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایجاد کردیم که از 
شهریورماه تاکنون که کار این مرکز به صورت رسمی آغاز 
شده، 50 شرکت دانش بنیان در آنجا مستقر شدند و کارهای 
خوبی را مرتبط با منطقه و کشور در دست اجرا دارند. در 
بحث صنایع خالق نیز در یک مجموعه دیگر با همکاری 
دانشگاه علم و فرهنگ و جهاد دانشگاهی وارد عمل شدیم. 
همچنین شورایی را با همکاری وزارت علوم ایجاد کردیم که 
به دنبال آن قرار است مطابق ماده 64 قانون برنامه ششم، 
دانشگاهی در قالب کنسرسیومی از دانشگاه های داخل و 
خارج داشته باشیم که مقدمات آن فراهم شده و قرار است 
این دانشگاه بین المللی را در کیش داشته باشیم. در این 
میان شاهد این هستیم که دانشگاه های طراز اول کشور 
از جمله دانشگاه صنعتی شریف، تهران، امیرکبیر، علم و 
صنعت، عالمه طباطبایی و همچنین دانشگاه های آزاد با یک 
ظرفیت خوب در کیش مستقر هستند و در قالب تفاهمنامه 
با سازمان منطقه آزاد و یا به صورت جداگانه برای حضور 

مفید در این جزیره وارد عمل شده اند.
نکته جالب توجه اینکه ظرفیت بسیار خوب دانشگاهی 
در کیش باعث شده تا بتوانیم به  هاب علمی منطقه تبدیل 
شویم و برگزاری بسیاری از نشست های علمی را در کیش 
داش��ته باشیم. یکی از این اتفاقات خوبی هم که در کنار 
این بحث ها افتاده، افتتاح دفتر انجمن بین المللی روسای 
دانشگاه های خاورمیانه در کیش است که می تواند باعث 

گرایش بیشتر دانشگاه ها به حضور در کیش شود.
در هر صورت اگر ما در پی خدماتی مثل آموزش عالی 

هم هستیم، هدف مان تجاری سازی خدمات است.
 � در رابطه با بورس بین الملل چه اقداماتی انجام 
شده و در حال حاضر در چه مرحله ای قرار داریم؟ 

امیدوار هستیم در آینده نه چندان دور، بورس بین الملل 
کیش که مصوبه هیات دولت شده و شورای عالی بورس 
ه��م آن را تصویب کرده، راه اندازی ش��ود چرا که بورس 
بین الملل ظرفیت بسیار خوبی برای کشور است. به این 
ترتیب شرکت های کشور می توانند به صورت ارزی سهام 

خود را در بورس عرضه کنند.
براساس آنچه که گفتم نسل جدید منطقه آزاد و تالش 
برای پویایی بیشتر بورس بین الملل باید در همین زمینه 

تجزیه و تحلیل شود.
 � در حال حاضر وضعیت سرمایه گذاری در کیش 

چطور است؟ 
به نظر می رسد که شرایط عمومی برای سرمایه گذاران 
بخش خصوصی در کیش نس��بتا خوب است. یکی از 
دالیل آن هم این اس��ت که با مراجعه سرمایه گذاران 
بسیار خوب به خصوص سرمایه گذاران طراز اول داخلی 
برای حضور در کیش مواجه هستیم. از شهرهای مختلف 
از جمله تهران، اصفهان، شیراز و مشهد هم مراجعات 
خوبی برای س��رمایه گذاری در کیش انجام می شود به 
ط��وری که در حال حاضر در تدارك پروژه های جدید 
هس��تیم که بتوانیم آنها را برای سرمایه گذاران عرضه 
کنی��م؛ پروژه هایی که بای��د از آنها به عنوان طرح های 
منحصربه فرد یاد کرد.ناگفته نماند که ما سرمایه گذاران 
خارجی همچون عراق را در حوزه های مختلف داریم که 

با مشارکت با سرمایه گذاران داخلی، تصمیم دارند تولیدات 
خود را به عراق صادر کنند. در حوزه گردشگری هم برای 

ساخت هتل متقاضیان خوبی داریم.
برای حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی چه  � 

موانعی در کیش وجود دارد؟ 
واقعیت این است که ما محدودیت و ممنوعیت قانونی 
در این زمینه نداریم. ما یکی از بحث هایی که در کش��ور 
داریم و در کیش خودش را برجسته تر نشان می دهد، بحث 
شاخص ها و چارچوب هایی است که برای سرمایه گذاری 
داریم. در گذش��ته یکی از دالیل اصلی ک��ه 183 پروژه 
بخش خصوصی نیمه تمام ماند و یا رها شد، این بود که 
در شروع واگذاری این پروژه ها دقت الزم انجام نمی شد. به 
عنوان مثال متقاضی سرمایه گذاری، وجهه خیلی خوبی را 
از خود نشان می داد اما زمانی که وارد کار می شد، نه تنها 
نمی توانست پروژه را تامین مالی کند بلکه اهلیت الزم را 
هم نداشت. بنابراین یکی از بحث هایی که در کیش داریم 
و گاهی اوقات برای ما هزینه های جانبی هم به دنبال دارد، 
سخت گیری هایی است که در این خصوص انجام می دهیم. 
در این راستا کسی که خواستار سرمایه گذاری در کیش 
است، باید حتما تمکن مالی داشته باشد و اهلیت الزم را 
نیز از خود نشان دهد. در این خصوص بخشی از این کار را 
خودمان انجام می دهیم و بخشی از آن را برون سپاری کرده و 
به شرکت هایی که اعتبارسنجی انجام می دهند، سپردیم.

 به عنوان مثال کس��ی که خواستار سرمایه گذاری در 
پروژه 500 میلیاردی است ، باید در این خصوص از خود 
توان مالی نشان دهد. ما نیز اگر واقعا سرمایه گذاری باشد 
که منابع مالی و همچنین فکر و ایده داشته باشد و توانمند 
و سالم هم باشد، محدودیتی برای او قائل نخواهیم شد.  به 
عنوان مثال همین حاال ما افرادی را در جزیره کیش داریم 
که چندان به دنبال مطرح شدن نیستند اما از اوایل سال 
تاکنون چند پروژه نیمه تمام را به اتمام رساندند و تحویل 
دادند در حالی که خودشان آغازکننده کار نبودند. در این 
راس��تا حتی ما از این س��رمایه گذاران درخواست کردیم 
پروژه جدید انجام دهند. اما برخی از افراد هستند که تنها 
اسم سرمایه گذار را یدك می کشند. بنابراین ما باید برای 
این گروه ها تفکیک قائل ش��ویم. تالش ما این است که 
اهلیت سنجی را با سرعت زیادی انجام دهیم اما برخی اوقات 
این کار زمان می برد. به هر حال در کیش محدودیت های 
جدی برای واگذاری زمین داریم و باید تشخیص کارشناسی 
دهیم به طوری که سلیقه های فردی در این امر دخالت 
نداشته باشد. بر این اساس در بسیاری از پروژه ها، مزایده را 

در دستور کار قرار داده ایم.
 � به عنوان س�وال آخر بفرمایید صحبت هایی 
ک�ه در مورد واردات خودرو به مناطق آزاد مطرح 

شد به کجا رسید؟ 
در حال حاضر در عمل این امکان را نداریم. اما در رابطه 
با خودروهای برقی تفاهمنامه هایی را با یکی از خودروسازان 
برای تولید خودروهای اسمارت دو نفره به امضا رساندیم که 
قرار است برای اوایل تابستان سال آینده به مرحله تولید و 

استفاده در کیش برسد.
در پایان این گفت وگو الزم اس��ت دس��ت خود را به 
عنوان مسوول جزیره به سوی همه دست اندرکاران عزیز 
و همچنین فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران در حوزه های 
مختلف دراز  کنم و از مس��ووالن همراهی و همدلی و از 
سرمایه گذاران حضور فعاالنه در جزیره را درخواست دارم. 
راه برای کار کردن باز است و همه همکارانم با تمام توان 
در خدمت برای تعالی کیش کمر همت بسته اند و همگی 
با اتکال به الطاف الهی و تمسک به ارواح شهدای گرانقدر 

برای ایفای وظیفه ملی سر از پای نمی  شناسیم.
شاد باشید و نیک  فرجام.
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جزیره زیبای کیش ب��ا برخورداری از جاذبه های طبیعی و 
موقعیت بی بدیل جغرافیایی در گستره آب های فیروزه ای خلیج 
فارس و داش��تن زیرساخت های مناسب می تواند به مهم ترین 
مقصد گردش��گران داخلی و خارجی و فرصتی مناس��ب برای 

سرمایه گذاری تبدیل شود .
وجود امکانات اقامتی و زیرساخت های گردشگری از جمله 
52 هت��ل با بی��ش از 13 هزار تخت در جزیره کیش، عدم نیاز 
به دریافت روادید برای سفر ایرانیان خارج از کشور و گردشگران 
خارجی ، برخورداری از خطوط پروازی و حمل و نقل دریایی بین 
کیش با کشورهای حوزه خلیج فارس از مزیت های اقتصادی و 
زیرساخت های گردشگری از جمله گردشگری سالمت در جزیره 
کیش است. ذکر این نکته الزم است که عالوه بر هتل های فعال در 
جزیره، 60 هتل جدید نیز در دست ساخت است که ظرفیت های 

اقامتی جزیره را در آینده به شدت افزایش خواهد داد.
نگاه به نسل ششم مناطق آزاد � 

عمده مناطق آزاد در دنیا زمانی شکل گرفتند که اقتصادها بسته 
بودند و برای اینکه کشورها بتوانند در صحنه بین المللی نقش ایفا 
کنند، مناطق آزاد را شکل دادند تا مسیری برای ارتباط با اقتصاد 
جهانی داشته باشند. البته اقتصاد جهانی در آن روز تا این حد 

جهانی و مرتبط به هم نبود.
جذب سرمایه گذاری خارجی، صادرات و جذب فناوری سه 
هدف اولیه برای تشکیل مناطق آزاد بود و این گونه نسل اول مناطق 
آزاد با محور تجارت شکل گرفتند. نسل دوم تولیدمحور شد. نسل 
سوم که هنوز در ایران با آن فاصله داریم به خدمات مربوط می شود. 
این خدمات با خدمات مالی، لجستیک و بیمه ای آغاز شد و امروز 

به گردشگری و دیگر حوزه ها توسعه پیدا کرده است.
همان طور که اقتصاد، توسعه پیدا کرد این مناطق هم دچار 
تغییر و تحول شدند. با مطرح شدن اقتصاد دانش بنیان، مناطق آزاد 
هم به همین سمت وسو رفتند. البته در این سیر، همواره مناطق 
آزاد از مناطق اصلی یک گام جلوتر بودند. نسل پنجم، مناطق 
آزاد جامع است، مانند نمونه هایی از آن که در دوبی و چین ایجاد 
شده اند. فعالیت ها در این مناطق دانش محور و نوآور است. نسل 
ششم آنها »کالس بردر« هستند که با عنوان اقتصاد مرز شناخته 
می شوند، یعنی به جای اینکه برای مرزها هزینه امنیتی بپردازیم 

از آنها در حوزه اقتصادی استفاده می کنیم.
اغلب مناطق آزاد امروز ایران در نسل اول و دوم قرار دارند و 
به دنبال پیدا کردن راهکاری برای حل چالش های نس��ل سوم 
هستند. با این حال با نگرش تازه شکل گرفته در سازمان منطقه 
آزاد کیش که منبعث از ذهنی نو و باز نسبت به نقش آفرینی های 
تازه است، کیش در تالش است تا نسل ششم مناطق آزاد در دنیا 
را پیاده سازی و اجرا کند. رسیدن به این جایگاه، نیازمند آن است 

که با ذهن باز و نو به مناطق آزاد نظر کنیم.
اتصال کیش به بازار سرمایه  � 

آسیب های مخرب غول نقدینگی بر کسی پوشیده نیست. 
سیالبی که در صورت فقدان برنامه ریزی به هر سو حرکت کند ، 
جز ویرانی و به هم خوردن معادالت اقتصادی ، حاصلی ندارد. این 
تهدید اما، با تمهیداتی قابلیت تبدیل شدن به فرصت را دارد . هدایت 
اصولی بخشی از آن به ابرپروژه های بخش حاکمیتی و همچنین 
خصوصی در مناطق آزاد مربوط می شود که با تامین نقدینگی، 
عالوه بر اتمام پروژه های نیمه تمام ، فرصت های سرمایه گذاری را 
بالفعل کرده و مناطق آزاد را با رونق روبه رو خواهد کرد. این فرآیند 
مولفه هایی چون سرمایه گذاری بلندمدت، شفاف و قابل نظارت 
را داراست. بنابراین با طراحی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری 
در مناطق آزاد از یک سو و معرفی پروژه های نیمه تمام از سوی 
دیگر ، در گام نخست نیازمند موردی برای سرمایه گذاری هستند 
تا برای بلندمدت بتوانند سرمایه گذاری مطمئن انجام دهند. در 
عین حال شفافیت پروژه مدنظر سرمایه گذاری از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اس��ت تا س��رمایه گذاران بتوانند در هر زمانی از روند 
س��رمایه گذاری ، فرآیند آن ، ارزش افزوده آن و... اطالع یابند. در 
همین راستا، نظارت مقامی مستقل که وظایف قانونی نظارت 
بر س��رمایه گذاری و روند آن دارد نیز ، موجب اطمینان بخشی 
سرمایه گذار است و او را برای سرمایه گذاری ترغیب می کند.این 
فاکتورها، مشخصات بازار سرمایه است که در اقتصاد های پیشرفته 
جهان ، بهترین مسیر برای سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران 
غیرحرفه ای است. بازار سرمایه با طراحی ابزار های نوین تامین 
مالی، منابع اندك را جمع آوری و در قالبی استاندارد به سمت 
تولید یا ارائه خدمات رهنمون می سازد. بنابراین ، این امکان وجود 
دارد تا س��رمایه گذاران با هر میزان دارایی ، در این امر مشارکت 
کنند و از بازدهی مناسبی برخوردار شوند. در عین حال با وجود 
بازار ثانویه ، سرمایه گذاران در هر زمانی می توانند دارایی مالی خود 
را به وجه نقد تبدیل کنند که این نقدشوندگی سریع ، آسان و 
ب��دون هزینه در هیچ بازار دیگری وجود ندارد. ارائه صورت های 
مالی در مقاطع و دوره های مشخص ، ایجاد سایت اطالع رسانی 
خاص برای هر مورد سرمایه گذاری ، حسابرسی صورت های مالی 
توسط حسابرسان معتمد و وجود سایر ارکان هر نوع ابزار مالی ، 
نشان از شفافیت فرآیند سرمایه گذاری دارد و سرمایه پذیر را در 
مقابل سرمایه گذار پاسخگو می داند. با این حساب سرمایه گذار در 
هر لحظه ای از شرایط سرمایه گذاری مطلع می شود و می تواند در 

مورد روند سرمایه گذاری خود تصمیم گیری کند.
این در حالی است که سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان 
مقام ناظر بر بازار سرمایه ، از مدرن ترین ابزار نظارتی برای حفظ 
حقوق سرمایه گذاران ، برای اطمینان بخشی به سرمایه گذاران 
استفاده کرده و با دقت و هوشیاری حافظ منافع ایشان خواهد 
بود. اتمام به موقع پروژه ها و با میزان سرمایه گذاری قابل قبول، 
شفافیت مالی ، خلق ثروت و بازدهی مناسب ، کنترل نقدینگی 
سرگردان و هدایت آن به سمت تولید و خدمات بدون واسطه از 

جمله ویژگی هایی است که از اتصال مناطق آزاد با بازار سرمایه 
حاصل می شود که سازمان منطقه آزاد کیش با بهره مندی از این 
ویژگی توانسته است با تشکیل کمیته های فنی و برخورداری از 
متخصصان امر این اتصال را برقرار کند. انتشار اوراق صکوك از 
طریق بازار فرابورس ایران برای نخستین بار در تاریخ مناطق آزاد 
کشور و ایجاد صندوق زمین و ساختمان و طراحی ابزارهایی از 
این دست برای تامین مالی پروژه های کیش از جمله دستاورد های 

اتصال بازار سرمایه به مناطق آزاد است.
راه اندازی دو صندوق جدید � 

موضوع مهم و یکی دیگر از کارهای بزرگ صورت گرفته در 
این دوره، شناس��ایی امالك و مستغالت و دارایی های سازمان 
اس��ت. در این راس��تا بانک جامع امالك سازمان تهیه شده تا 
روشن و واضح شود چه چیزهایی در تملک سازمان هستند و 
چه حدود و ثغوری دارند. گروه کارشناسان در حال نهایی سازی 

و به روزرسانی آن هستند.
راه ان��دازی دو صندوق در زمینه »امالك و مس��تغالت« و 
»زمین و ساختمان«  نیز در دستور کار است. این صندوق ها در 
نوع خود اولین در کشور و مناطق آزاد هستند. صندوق امالك و 
مستغالت یک صندوق سرمایه گذاری است. سازمان منطقه آزاد 
کیش در حال حاضر یک سری امالك و مستغالت نظیر مجموعه 
عظیم نمایشگاه ها و همایش ها، غرفه های تجاری، مراکز تفریحی 
و خدماتی و مواردی از این دست را داراست که  فعال بنای فروش 
آنها را ندارد اما می تواند از آنها اجاره بگیرد. در طرح جدید، همه 

آنها وارد صندوق می شوند.
صاحبنظران و کارشناسان می دانند که پراکنده بودن ظرفیت ها، 
تولید ارزش نمی کند. در روند متمرکزسازی، مدیریت تخصصی 
و مدیریت بهینه، صورت نمی گی��رد. وقتی اینها وارد صندوق 
شوند، عالوه بر درآمدزایی روال مند که در حال انجام است، با این 
ظرفیت یا پشتوانه، می توان تامین مالی کرد و ارزش افزوده قابل 

توجهی به وجود آورد.
صندوق ارکان مستقل خود را همچون مدیر، ناظر، حسابرس و... 
دارد و تخصصی اداره می شود. در صندوق، امور بازسازی، واگذاری، 
اجاره، خرید، تملک، ساخت و... به طور روشمند و آگاهانه دنبال 
می شود. بنابراین برای صندوق، ارزش افزوده ایجاد می شود و سود 
سرمایه گذاران هم روی یونیت محاسبه خواهد شد. در مورد روند 
پیشرفت کار، باید بگویم درخواست راه اندازی صندوق ارائه شده 
و فرآیند در سازمان بورس و اوراق بهادار، مراحل نهایی خود را 
سپری می کند. مبلغ سرمایه پیشنهادی سازمان منطقه آزاد کیش 
برای صندوق امالك و مستغالت، 20 هزار میلیارد تومان است. 
در شکل جدید، سازمان به دنبال آن است که اگر برخی از فعاالن 
اقتصادی بخواهند تامین مالی کنند و در عین حال نخواهند همه 
دارایی شان از دست برود، می توانند در این صندوق، تمام یا بخشی 
از دارایی شان را بفروشند و پول بگیرند یا به جای آن واحد یا یونیت 
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صندوق را دریافت کنند. صندوق می تواند آن را سریع نقد کند 
چون قابلیت نقدشوندگی صندوق باالست.

این اقدام برای نخستین بار است که در کشور اجرا می شود. 
البته این روش، در دنیای توسعه  یافته و کشورهای پیشرفته متداول 
و جذاب است. همچنین در حال پیگیری انتشار 500 میلیارد تومان 

اوراق خرید دین از طریق بازار سرمایه هستیم.
ترمینال جدید فرودگاه کیش � 

نگاه همسو و همنوا در سازمان منطقه آزاد کیش، این است که 
بازار سرمایه فرصت بی نظیر پیش رو است که باید از آن برای توسعه 
جای جای کشور استفاده کرد و همگی در این زمینه مسوولیم. 
با همین عرضه اوراق صکوك به عنوان یکی از روش های تامین 
مالی بود که طرح ملی احداث و تکمیل ترمینال بزرگ مسافربری 
کیش که چهار سال راکد مانده بود، فعال شد و در سال آینده 
به بهره برداری می رسد. در این اقدام به عنوان یک دستاورد قابل 
تحسین از سوی عالی ترین مقامات کشور و شورای عالی مناطق 
آزاد، ب��ا جذب 300 میلیارد تومان به تامین نیازها و تجهیزات 
پرداخته شد و خوشحالیم که بگوییم با وارد مدار شدن این طرح 
که بهترین و مدرن ترین فرودگاه ایران خواهد بود، کیش به  هاب 
سوم هوایی کشور پس از فرودگاه های مهرآباد و امام تبدیل می شود. 
ترمینال کنونی کیش ظرفیت جابه جایی 1/8 میلیون نفر در سال 
را داراست که با  افتتاح ترمینال جدید با ظرفیت 4/8 میلیون نفر، 
رقم نهایی قابل جابه جایی به شش میلیون نفر می رسد. عدم النفع 
صورت گرفته در سال های پیشین، زیانی است که به اقتصاد وارد 
شده و مانعی برای رونق و آبادانی بیشتر در این خطه است. جای 
تردید نیست که باید با استفاده از انواع ظرفیت ها و به کارگیری 
روش های خالقانه و موثر، وضعیت را بهبود بخشیم. سازمان های 
فردا، سازمان های چابک، هوشمند و منعطف هستند و همه باید 
برای نیل به افق های بزرگتر، همراه با نیروی انسانی ارزشمند خود 

چنین مسیری را طی کنیم.
توسعه نوآوری  � 

واقعی��ت آن اس��ت که اقتصاد امروز و در فضای به ش��دت 
رقابتی ش��ده، با روش های سنتی به موفقیت نمی رسد. یکی از 
عناصر مهم و اساسی در سازوکار جدید، توجه به عنصر نوآوری 
و فناوری و تقویت زیست بوم دانش بنیان در کشور است. در این 
راستا، با هماهنگی و همراهی ارزشمند معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و با حمایت های سازمان منطقه آزاد کیش و با 
همکاری دانشگاه های مستقر در این منطقه، مرکز نوآوری کیش 
به عنوان نخستین نمونه در تمام مناطق آزاد و ویژه کشور راه اندازی 
شد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر اساس ضروریات 
فوق و مبتنی بر ماموریت های کالنی که در جهت توسعه و تقویت 
زیست بوم نوآوری و اقتصاد دانش بنیان دارد، حمایت از ایجاد مراکز 
نوآوری را در دستور کار خود قرار داده که یکی از این مراکز، »برج 
نوآوری کیش« است که طی  تفاهمنامه سه جانبه بین این معاونت، 
صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان منطقه آزاد کیش ایجاد شده 
است و بر اساس مکانیسم هایی،  در اختیار شرکت های دانش بنیان، 
شرکت های خالق و شرکت هایی که مستقر در پارك های علم و 

فناوری سراسرکشور هستند، قرار خواهد گرفت.
با توجه به مزیت هایی از قبیل مشوق های قانونی متنوع، تعداد 
دانشگاه ها، دانشجویان، شرکت های بزرگ و کوچک تولیدی و 
خدماتی، دسترسی آسان به بازارهای بین المللی، زیرساخت های 
مربوط به فناوری اطالعات و ارتباطات و گردشگری، حجم باالی 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی  که منطقه آزاد کیش دارد، یقینا 
توسعه این برج می تواند سکوی صادراتی مناسبی برای کاالها و 
خدمات شرکت های دانش بنیان شود و از این طریق عالوه بر توسعه 
کسب و کار شرکتی، عناصر اقتصاد ملی از قبیل اشتغال، بازار کاال و 
خدمات و حتی بازار پول متعادل شده و در سطح منطقه ای و ملی 

شاهد شکوفایی اقتصادی و اجتماعی خواهیم بود.
عالوه بر مزیت های محتوایی این برج از قبیل تمرکز بر اقتصاد 
دیجیتال و هوشمندسازی، وجود کلیه عناصر زیست بوم نوآوری، 
بستر شکل گیری استارت آپ ها در حوزه های اولویت دار و محوریت 
ش��رکت های دانش بنیان، الزم است به این نکته اشاره شود که 
برج مذکور در 11 طبقه با مساحتی حدودا 8000  مترمربع و در 
بهترین نقطه جغرافیایی کیش واقع شده است که بر اساس اولویت 
و نیازهای فناورانه منطقه و فضای مورد نیاز شرکت های دانش بنیان 

متقاضی و بدون گرفتن اجاره بها در اختیار قرار خواهد گرفت.
فین تک و مالی، حمل و نقل هوش��مند، گردشگری، شهر 
هوشمند، پسماند و محیط زیست، دریایی و دریانوردی از حوزه های 
اولویت داری هستند که شرکت های دانش بنیان می توانند با استقرار 
در ب��رج نوآوری کیش، نوآوری های مورد نظر خود را تا مرحله 
تحقق دنبال کنند. نهادهای زیست  بوم نوآوری شامل شرکت های 
دانش بنیان، خالق و یا دارای سابقه استقرار در پارك های علم و 
فناوری و  شتاب دهنده ها می توانند مستقیما درخواست خود را 

برای حضور در این برج به سازمان منطقه آزاد کیش ارائه کنند. 
همچنین با دریافت مجوز صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست 
جمهوری و بر اس��اس مصوبه هیات مدیره سازمان منطقه آزاد 
کیش، صندوق پژوهش و فناوری این سازمان در مرکز نوآوری 
کیش مس��تقر می شود. فناوری نوین و شناسایی ظرفیت های 
موجود در این حوزه بسیار مهم است. در سطح کشور با فضای 
فیزیکی محدود و موضوعات متعدد، ظرفیت های سرمایه گذاری 
در حوزه های مختلف سازمان منطقه آزاد کیش فراهم شده است. 
با توجه به اینکه بیش از 90 درصد سرمایه گذاری ها توسط بخش 
خصوصی در این کیش تحقق یافته است، بنابراین بخش عمده 
تقاضایی که می تواند برای این شرکت ها ایجاد شود، توسط بخش 
خصوصی است. »دریا، اقتصاد دریا، سواحل، تفریحات دریایی و 
محیط زیست دریایی  از جمله محورهای مورد تاکید سازمان در 
مرکز نوآوری و صندوق پژوهش و فناوری کیش است. با همکاری 
هیات امنا، سازمان منطقه آزاد کیش، دانشگاه ها و بخش خصوصی، 
هوشمندسازی و ساماندهی سواحل در دستور کار این مجموعه 
قرار گرفته است. در خصوص مجموعه فراخوان های صادرشده به 
مرکز نوآوری کیش، از 167 درخواست صادرشده به این مجموعه 
80 مورد از درخواست ها واجد شرایط بودند و تمام مصاحبه ها 

انجام شده است.
ساماندهی سواحل کیش  � 

یکی از وجوه ممتاز کیش با شهرهای سرزمین اصلی، دارا بودن 
دریا و سواحل مرجانی است. عالوه بر تمایز با سرزمین اصلی، کیش 
یکی از چند نقطه در جهان با بیشترین درصد اکسیژن خالص 
اس��ت و همین تفاوت است که این جزیره مرجانی را برجسته 
می کند. ارتقای کیفیت های بصری و خدمات گردشگری، تقویت 



14

j a h a n e s a n a t . i r

سرزندگی در طول نوار ساحلی ، افزایش بهره وری از فضای ساحلی 
در تمامی ساعات شبانه روز و فصول مختلف، تامین حس ایمنی 
و آرامش محیطی در طول نوار ساحلی، حفظ محیط زیست و 
پرهیز حداکثری از انحصاری کردن سواحل از برنامه های مورد 

نظر سازمان است.
سازمان منطقه آزاد کیش برای بهبود چشم انداز و بهره برداری 
اصولی از سواحل مرجانی کم نظیر جزیره، با کمک مشاورین زبده 
به طرحی تازه رسید که مبنای عمل در واگذاری ها، بهره برداری 
و فعالیت های توسعه ای باشد.  طراحی مناسب، اجرای مطلوب و 
بهره برداری اصولی  از اولویت های سازمان منطقه آزاد کیش در 
طرح ساماندهی سواحل جزیره است. چنین ظرفیت هایی طی 
سال ها مغفول مانده و کمتر به آن توجه شده است. اما از ابتدا این 
موضوع مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و در دستور کار سازمان 
است تا با تلفیق ایده ها و مطالعات انجام شده کاری ماندگار در جزیره 
انجام شود. چارچوب های کلی ما در طرح ساماندهی سواحل ماه ها 
پیش با مشاوران مطرح شده و کامال واضح است و بر این امر تاکید 
داریم که مطالعات و بهره برداری از ساحل زیبای کیش به عنوان 

اصلی ترین ظرفیت ما با کیفیت هر چه تمام تر انجام شود.
طراحی مناس��ب، اجرای مطلوب و بهره ب��رداری اصولی از 
سواحل یک اصل است. در این راستا رعایت حریم و بحث های 
زیست محیطی حتما در طرح ساماندهی سواحل لحاظ خواهد 
ش��د. در سواحل شرقی نیز کارهای بسیار مهمی انجام شده یا 
در حال انجام است که اولویت اول سازمان برای ساماندهی نیز 
محسوب می شود. شرکت عمران و خدمات در این زمینه به طور 
جدی فعال اس��ت و اقدامات بسیار خوبی در حال انجام است. 
عقب نشینی مجموعه ها از سواحل انحصاری بر مبنای قانون و نیز 
ایجاد اسکله های جدید و تعریف مسیرهای تازه پیاده روی، جان 
تازه ای به کیش داده است و این موضوع توسط شرکت عمران، آب 
و خدمات به طور جدی و اساسی در حال توسعه و گسترش است 

و خوشبختانه بازخوردهای بسیار خوبی داشته است.
در آستانه ورود به قرن تازه شمسی  � 

جزیره کیش در دهه های گذشته مورد توجه سیاستگذاران 
کالن کشور بوده و به دلیل حساسیت باال و توجه الزم، به لحاظ 
بسیاری از شاخص ها از سرانه کشوری وضعیت بهتری دارد. آنچه در 
دوره اخیر مورد توجه قرار گرفته، تکمیل حلقه های توسعه یافتگی 
در این خطه بوده است.در این زمینه سخن بسیار است. اما اگر 
بخواهیم کوتاه به موارد مهم اش��اره کنیم، باید گفت کیش در 
شرایط تازه، به دنبال نقش آفرینی در ابعاد منطقه ای و بین المللی 
است. توجه به موضوع فناوری و نوآوری و تقویت بخش علمی و 

دانشی در این جزیره، کیش را به  هاب علمی منطقه در سالیان 
بعد تبدیل می کند. در عین حال استفاده از سرمایه های داخلی 
توس��ط سرمایه گذاران خوشنام و نیز تکیه بر بخش خصوصی 
واقعی نیز در طرح های اقتصادی با سازوکاری دقیق دنبال شده 
است. حمایت از تولیدات با فناوری باال و ارزش افزوده قابل توجه 
جهت تغییر کارکرد این خطه از واردکننده کاالهای مصرفی به 
محصوالت صادراتی کیفی نیز به طور جدی دنبال ش��ده و بر 
این اساس، خوشحالیم که بگوییم در حال حاضر بیش از 300 
شرکت به تولیدات محصول صادراتی مشغولند و این روند با تقویت 

زیست بوم دانش بنیان رو به رشد است.
مساله مهم دیگر اهتمام فوق العاده  به موضوع محیط زیست 
بوده و مجموعه سازمان منطقه آزاد کیش تحت هیچ شرایطی 
از حفظ محیط زیست کوتاه نمی آید. برای تقویت فرهنگ حفظ 
محیط زیست نیز سوگندنامه ای تهیه شده که پذیرش و رعایت 
آن جزو اصول کیشوندی قرار خواهد گرفت. امید می رود  نگرش 
ایجادشده، منجر به توسعه پایدار کیش شود و به عنوان الگویی 

در سایر نقاط کشور تعمیم یابد.
راهبردهای نو � 

امروزه مناطق آزاد کشور نمونه موفقی از تحقق سیاست های 
اقتصاد مقاومتی هستند. تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق 
آزاد یکی از مشکالتی است که روند توسعه این مناطق  را کند 

می کند.
نکته مهم دیگر آن اس��ت که همت و اهتمام سازمان های 
مردم نهاد و جامعه مدنی به عنوان مهم ترین عامل توسعه اقتصادی 
در کشور است. این موضوع در کیش نیز قابل مشاهده است و عزم 
راسخ در بخش غیردولتی نویدبخش اتفاقات خوب در آینده ای 
نزدیک برای جزیره است تا بستر رقابت با مناطق همجوار بیش 

از پیش فراهم شود.
تحلی��ل اقتصاددانان و تحلیلگران این بود که یکی از موانع 
سرمایه گذاری در کشور عدم وجود قانون کار بود و سال ها پیش 
به همت معاونت کار و امور اجتماعی مقررات کار شکل گرفت و در 
پی آن اقدامات اساسی مهم و ضروری انجام شد که نقش بسزایی 
در شکل گیری قوانین کار داشت و در نهایت معافیت از قانون کار 

برای مناطق آزاد میسر شد که کاری بس دشوار بود.
با توجه به اینکه یکی از مهم ترین چالش های ایجادشده در 
نظریات مدیریتی این است که هدف برای سازمان ها مد نظر بوده 
یا همکاران و نیروی انسانی از اهمیت بیشتری برخوردار است ، 
باید گفت در تئوری جدید، انتخاب همکاران از اهداف بسیار مهم  
محسوب می شود، به ویژه در سازمان های خدماتی مانند کیش که 

قالب کاربری آن گردشگری است، نقش منابع انسانی بسیار بیشتر 
و پررنگ تر از بخش های فنی، صنعتی و تولیدی است.

نیروهای یک سازمان در پایین ترین سطوح و رده ها هم نقش 
اساسی در ش��کل گیری روند توسعه و تعالی مجموعه دارند و 
پیشرفت ها مدیون و رهین همه همکاران است و نقش هیچ یک 
را نمی توان حذف کرد به گونه ای که نقش راننده در سازمانی مثل 
کیش می تواند در تجربه تلخ و شیرین مهمانان تاثیر داشته باشد. 
سازمانی که می خواهد پایلوت و پیشرو باشد باید به همه نکات 
ریز و درشت توجه کند. امروز واژه ای به نام نیروی کار در مباحث 
مدیریتی نیست. در منابع انسانی پا را از موضوعات سطحی فراتر 
بگذاریم و معتقد باشیم هر شخصی که مهارت و تخصصی پیدا 

کرد به سرمایه اجتماعی تبدیل می شود.
راه اندازی سامانه کار و اشتغال فرصتی مناسب برای صیانت از 
حق کارگران است. باید به سمت و سویی حرکت کنیم که واژه 
نیروی کار حذف شود و آنها سرمایه تلقی شوند و مهارت آموزی 
به عنوان یکی از دستور کارهای اصلی سازمان عملی شود. اتصال 
سامانه کار اشتغال کیش به سامانه پنجره واحد خدمات آزاد و 
ویژه اقتصادی اقدامی الزم است و این حرکت بزرگ  راه ارتباط 

بین تمامی مناطق و سطح کشور خواهد بود.
سازمان منطقه آزاد کیش نظم در ارائه خدمات گردشگری، 
انضباط اداری ، شفافیت ، رونق فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و 
تکریم فعاالن اقتصادی ، سرمایه گذاران و ساکنان جزیره کیش 
و توجه به مزایای سامانه پنجره واحد خدمات مناطق آزاد را از 
محورهای مهم فعالیت دانسته و به سرانجام رساندن طرح های 
عمرانی نظیر ترمینال مسافربری و طرح های تقویت شبکه برق و 
آب و سایر طرح ها، تا پایان دولت دوازدهم، ماموریتی است که با 

جدیت برای آن تالش خواهیم کرد .
توسعه فرودگاه کیش ، تکمیل زیرساخت های ضروری در بخش 
تامین آب و برق ، امکانات بندری، ترافیک شهری و توجه به ارتقای 
سطح امکانات و تجهیزات در مراکز درمانی از جمله طرح هایی است 
که با همراهی همکاران و ساکنان خونگرم کیش و  تعامل خوب 

بخش خصوصی در این جزیره زیبا اجرایی خواهد شد.
کیش همیشه پذیرای همکاران و هموطنان خوب به ویژه 
سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی خواهد بود و در هیچ شرایطی 
از ارائه خدمت به سازندگان کیش و فعاالن عرصه رونق و آبادانی 
این جزیره کوتاهی نخواهد کرد. کیش در نوروز 1400 با حفظ 
نظم و انضباط در ارائه خدمات مطلوب گردشگری به هموطنان 
می کوشد. از این رو  این جزیره برای کنش در برابر شرایط ناشی 

ازکرونا در ایام نوروزآمادگی کامل را پیدا کرده است.

جزی��ره مرجان��ی کیش به عن��وان یک��ی از زیباترین و 
توسعه یافته ترین نقاط ایران، همچون نگینی در منطقه خلیج 
فارس می درخشد. این منطقه به عنوان اولین منطقه آزاد کشور 
با مزیت هایی نظیر طبیعت زیبا، محیط زیست پاك و پراکسیژن، 
زیرساخت های مناسب، امنیت و آرامش مثال زدنی، معافیت 
مالیاتی، موقعیت استراتژیک و معافیت اخذ روادید برای ورود 
اتباع خارجی، به مکان کم نظیری برای سرمایه گذاری، زیست 

و سفر تبدیل شده است.
 در چشم انداز و ماموریت مناطق آزاد بر مبنای سیاست های 
کالن و اسناد باالدستی از جمله سند چشم انداز، قوانین پنج ساله 
توسعه و راهبردهای کالن به تقویت حوزه گردشگری با محوریت 
بخش خصوصی، بهبود محیط کسب و کار، نقش آفرینی در 
سطح منطقه، صادرات کاال و خدمات دانش بنیان و پایگاهی برای 

هم طراز سازی اقتصاد ایران با اقتصاد جهان اشاره شده است.
در زمینه جذب گردشگر که به عنوان هویت کیش شناخته 
می شود، با ساخت ترمینال بزرگ مسافربری هوایی، احداث باند 
جدید، ساماندهی و آزادسازی سواحل و حمایت از طرح های 
متنوع تفریحی و ساخت 60 هتل جدید در کنار 52 هتل کنونی، 
پیش بینی آینده ای درخشان دور از انتظار نیست. توجه به اقتصاد 
دریا و استفاده از ظرفیت بی پایان این منبع خدادادی و سواحل 
جزیره کیش و نیز انجام حمایت های حداکثری برای گردشگری 
جزیره هندورابی که به همراه فارور بزرگ و کوچک به عنوان 
زیرمجموعه های کیش هستند، در کانون توجه و برنامه های 

سازمان منطقه آزاد کیش بوده است.

در دنیای پررقابت امروز که دانایی و اطالعات به مثابه کاالیی 
گران قیمت ارزش��گذاری می شود، توجه به موضوع نوآوری و 
فناوری و گسترش کمی و کیفی شرکت های دانش بنیان مورد 
توجه جدی قرار گرفته است.  از همین رو به موازات توسعه 
گردشگری تفریحی و س��الم در این خاکپاره بی تکرار، رونق 
کیش برای تبدیل شدن به یکی از قطب های علم و دانش با 
کمک بدنه عظیم علمی و دانشگاهی و سایر دستگاه ها و عوامل 
مرتبط با زیس��ت بوم نوآوری و فناوری در این مسیر گام های 
بزرگی برداش��ته شده است.در سال های اخیر با بهره گیری از 
ظرفیت های بزرگ بازار سرمایه، توسعه زیرساخت های جزیره 

کیش سرعت بیشتری یافته و زمینه تقویت بازارهای مالی و 
پولی و انجام اقدامات الزم برای راه اندازی بورس بین الملل ایران 
با محوریت کیش در مراحل نهایی قرار دارد. کیش که پاره تن 
ایران است، اکنون با ریل گذاری تازه، به افقی فراتر از معیارهای 

ملی و نقش آفرینی در حوزه منطقه و طراز جهانی نظر دارد.
 امید می رود در س��ایه لطف باری تعالی، مساعدت ملی، 
همراهی همه افراد در بخش های دولتی و خصوصی و با دستان 
فرزندان غیور این آب و خاك، بتوانیم  با تداوم آبادانی و شکوفایی  
این جزیره، کیش را به عنوان منطقه ای پیشرو و الگویی برای 

زیست سعادتمندانه در جهان مطرح کنیم.

كیش، برند اول گردشگری ایران است
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گفت و گو با مسعود پزشکیان

گفت و گو با مصطفی کواکبیان

گفت و گو با کارشناسان »چتم هاوس« و »کارنگی«

همه پرسی درباره عملکرد دولت

گفت و گو با مصطفی تاجزاده
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ه��ر چ��ه ب��ه انتخابات 
 1400 ریاس��ت جمهوری 
می ش��ویم،    نزدیک ت��ر 
مباح��ث انتخابات��ی داغ تر 
شده و تعداد بیشتری خود 
را آماده حض��ور در کارزار 
رقابت می کنند. البته ب��ا توجه به وضعیت تحریمی 
و فشارهای اقتصادی و برخی برخوردهای سلیقه ای 
ب��ا اعتراض��ات دی 96 و آب��ان 98 مردم نس��بت به 
عملکرد برخی مس��ووالن بی اعتماد شده و در نتیجه 
ب��رای انتخابات مجلس یازده��م با صندوق های رای 
قه��ر کردند. نتیجه قهر م��ردم با صندوق های رای و 
ردصالحیت گس��ترده اصالح طلبان از سوی شورای 
نگهبان جز انتخاباتی غیررقابتی با مشارکتی حداقلی 
ک��ه انتقادات زی��ادی را برانگیخت، خروجی دیگری 

نداشت.
حاال رفته رفته موس��م انتخابات فرا می رس��د، اما 
برخالف س��ایر ادوار و انتخابات گذشته، خبرخاصی 
از ش��ور انتخاباتی در میان مردم نیس��ت و تنها این 
احزاب و جریان های سیاسی هستند که سعی دارند 
با موضع گیری های خود در رس��انه ها، تنور انتخابات 

را گرم کنند.
ام��ا  د رای��ن می��ان مس��عود پزش��کیان نماینده 
اصالح طل��ب ادوار مختلف م��ردم تبریز در مجلس و 
نایب رییس کمیسیون مجلس دهم که وزارت بهداشت 
و درمان دولت اصالحات را هم در پرونده خود دارد، 
ضمن اعالم کاندیداتوری ب��رای حضور در انتخابات 
ریاست جمهوری 1400 به »جهان صنعت« گفت: »در 
همه عرصه ها مس��تقل وارد عمل شده ام و اگر بنای 
حضور در انتخابات را داشته باشم نیز مستقل می آیم 
چراکه حق مس��تقل از جریان های سیاس��ی است.« 
پزش��کیان همچنین اعتق��اد دارد: »نیازمند حمایت 
حداکثری مردم در انتخابات هستیم و اگر این حمایت 
را نداشته باشیم، همان طور که شوروی با وجود داشتن 

تسلیحات نظامی و موشکی بسیار قوی از هم پاشید، ما 
هم بدون حمایت مردم دوام نمی آوریم.« این نماینده 
اصالح طل��ب چند دوره مجلس، با انتقاد از »حداقلی 
که تصور می کنند می توانند به جای همه فکر کنند 
و اکثریت موظف به تبعیت از آنها هستند« به تشریح 
مواضع انتخاباتی خود و واکاوی مشکالت پیش روی 

کشور پرداخت.
آنچ��ه در زی��ر می خوانی��د حاص��ل گفت وگوی 
»جهان صنع��ت« با این نامزد انتخابات آتی ریاس��ت 

جمهوری و نماینده فعلی مجلس است.
 � این روزها اخبار زیادی درباره تمایل برخی 
چهره ه�ا و ش�خصیت ها ب�رای کاندیدات�وری 
در انتخاب�ات ریاس�ت جمهوری 1400 به گوش 
می رسد و این خبر درباره شما هم مطرح است. 
می خواس�تم این موض�وع را از زب�ان خودتان 
بش�نوم که آیا قصد کاندیداتوری در انتخابات 

پیش رو را دارید؟ 
به صورتی که ش��ما تصور می کنید سیستماتیک 
قصد این کار را نداش��تم و تصمیم جدی نگرفتم، اما 
با توجه به روندی که در کشورمان مشاهده می کنم، 
منتظر اتفاقات پیش رو خواهم ماند. بنابراین اگر حضور 
من بتواند کمکی به بهبود اوضاع کشور کند و ما را از 
این شرایط خارج کند، طبیعتا تالش خواهم کرد که 
این اتفاق بیفتد. تصور می کنم بس��یاری از مشکالت 
کش��ور را سیستم و برخورد مناسب حل می کند، نه 
بگیر و ببند. ادامه این روند روز به روز شرایط کشور را 
بدتر می کند و اگر مشکالت را نخواهیم سیستماتیک 
حل کنیم و دنبال تزریق مس��کن باش��یم، مشکالت 

کشور ادامه دار خواهند بود.
بنابرای��ن اگر نتوانیم ش��رایط را تغیی��ر دهیم و 
مشارکت و اعتماد اکثریت جامعه را به دست آوریم، 
راه ب��ه جایی نخواهد برد. معتقدم کش��ور با حضور 
اکثری��ت مردم به پیش��رفت می رس��د یعنی در یک 
منحنی نرمال درصد باالیی نخبگان هستند و درصد 

پایینی مثال پنج یا ش��ش درصد هم افراد ش��رور و 
غیرقابل انعطاف وجود دارند. اما اکثریت جامعه تابع 
حاکمیتی هستند که بخواهد بر اساس انصاف و عدالت 
رفتار کند. با این توضیح، هر چقدر بتوانیم شکاف و 
وازدگی و بازشدگی را کاهش دهیم و این فاصله ها را 
به هم نزدیک تر کنیم، می توانیم مشارکت حداکثری 
مردم را پای صندوق های رای داشته باشیم. در نتیجه 
وقتی بتوانیم مش��ارکت حداکثری مردم را داش��ته 
باش��یم، می توانیم از این وضعیتی که در آن گرفتار 

شده ایم خارج شویم.
 � پ�س کاندیدات�وری خ�ود ب�رای انتخابات 
ریاس�ت جمهوری 1400 را اع�الم می کنید؟ اگر 
جوابتان مثبت است آیا با پرچم اصالحات وارد 

می شوید یا ورود مستقل را ترجیح می دهید؟
هنوز تصمیم قطعی در این باره نگرفته ام، اما احتمال 
اینکه ب��رای کاندیداتوری ثبت نام کن��م وجود دارد. 
درباره چگونگی ورودم همیشه به صورت مستقل کار 
کرده ام. چه در دوره نمایندگی مجلس و چه زندگی ام 
همیشه تابع حق بوده ام و حق مستقل از من و شما 
و مستقل از جریانات سیاسی و دسته هاست. بنابراین 
اگر بتوانیم چارچوب درست را پیدا کنیم و در مقابل 
حرف حق سرخم کنیم و آن را بپذیریم مملکت نجات 
پیدا می کند. )نه مثل برخی افراد که تصور می کنند 
همیشه آنها درست می گویند و حرف دیگران باطل 

و نادرست است(
 � با توجه به وضعیت فعلی کش�ور و اتفاقاتی 
ک�ه در دی 96 و آبان 98 افتاد و نوع برخورد با 
آن، زمینه نارضایتی هایی ایجاد شد و مردم در 
انتخابات 98 ب�ا صندوق های رای قهر کردند و 
گفتند برایش�ان اصالح طل�ب و اصولگرا فرقی 
ن�دارد چراکه معتقدند خروج�ی کار در تغییر 
وضعیت آنها تاثیری ندارد. نظر شما درباره این 
موضوع چیس�ت و آیا تص�ور می کنید این نوع 

نگاه جامعه را می توان تغییر داد؟ 

مسعود پزشکیان در گفت وگو با »جهان صنعت«:

اكثریت با ما نباشند، دوام نمی آوریم
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قطعا باید اجازه داده شود نماینده سالیق مختلف 
در انتخابات حضور داشته باشند. اگر چنین اجازه ای 
داده نش��ود که س��الیق مختلف نام��زد و کاندیدای 
موردنظر خود را در انتخابات داش��ته باشند، از آنجا 
که این س��الیق درصدی از جمعیت کش��ور را دربر 
می گیرند، در صورت نادیده گرفتن خواس��ت آنها و 
صرفا توجه به یک س��لیقه برای حضور در انتخابات، 
صحبت از انتخابات پرشور شبیه به شوخی و غیرواقعی 
اس��ت. اگر اج��ازه حضور نامزد س��الیق مختلف در 
انتخابات داده نش��ود، هیچ توجیه��ی برای جذب و 
کش��اندن مردم پای صندوق ه��ای رای وجود ندارد. 
اما اگر اجازه داده شود سالیق مختلف در این کارزار 
انتخاباتی رقابت کنند و خودشان انتخاب کنند، بسته 
به میزان فضایی که داده می ش��ود، به همان نسبت 
می توانیم شور انتخاباتی ایجاد کنیم. این موضوع هم 
وابس��ته به افرادی است که قصد کاندیداتوری دارند 
و صالحیت افرادی که از سوی شورای نگهبان تایید 
می شوند. اگر چنین فرصتی ایجاد نشود، نمی توانیم 
توقع انتخاباتی پرشور از مردم داشته باشیم. این قدم 
اول اس��ت و باید منتظر بود و دید چه تصمیمی در 

این باره گرفته می شود.
مردم نس�بت به برخی مسووالن بی اعتماد  � 
ش�ده اند و تص�ور می کنند خروج�ی انتخابات 
چیزی نیست که بتواند در تغییر سرنوشت کشور 
اثرگذار باش�د. به نظر شما باید چه کاری انجام 
بدهیم که مردم را به حضور در انتخابات امیدوار 

و اعتماد مخدوش شده آنها را ترمیم کنیم؟ 
اینکه در این فرصت کوتاه چندهفته ای یا چندماهه 
چه کاری انجام بدهیم که اعتماد مخدوش شده مردم 
به انتخابات برگردد، کار س��ختی است و حتی گفتن 
آن هم راحت نیس��ت. افراد زیادی در زمان انقالب، 
انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری طی این سال ها 
ش��عارهایی دادند اما بعد از روی کارآمدن نتوانستند 
به وعده هایشان پایبند بمانند. یا مسیرشان را تغییر 
دادند یا نخواس��تند و رها کردند یا حتی نتوانس��تند 

آن وعده ها را اجرای��ی کنند. بنابراین تصور می کنم 
س��اختاری که حضرت علی برای حکومت داش��تند 
می تواند برای اصالح امور به ما کمک کند. س��اختار 
مدنظر ایش��ان برای حکومت، دادن اختیار و قدرت 
به مناطق اس��ت. اگر بتوانی��م اختیاراتی که متمرکز 
کردیم را واگذار کنیم و اجازه دهیم بازیگرانی که در 
مدیریت، سیاست، اقتصاد، صنعت و کشاورزی هستند 
صاحبان فرآیند باشند، آنها برای تصمیم گیری درباره 

امور مربوط به خود به میدان می آیند.
 اگر این فراخوان را منطقه ای کنیم، در منطقه آن 
افراد مش��ارکت می کنند. در حالی که اکنون افرادی 
در یک وزارتخانه می نشینند و برای کل کشور تصمیم 
می گیرن��د بدون اینکه درك درس��تی از مش��کالت 
مناطق داش��ته باشند و مردم درگیر با آن مشکالت 

را درك کنند.
 بنابراین به اعتقاد من اگر بتوانیم تصمیم گیری و 
تصمیم سازی را تا جایی که امکان پذیر است، به سطوح 
پایین تر منتقل کنیم و با در نظر گرفتن سیاست های 
کلی نظام، آنها را در بازی مش��ارکت دهیم تا بتوانند 
در روند توسعه، صنعت، علم و سیاستی که باید داشته 

باشند، مشارکت کنند، شرایط بهتر می شود.
بنابراین باید قبله و جهت ها را مش��خص کنیم اما 
اجازه بدهیم صاحبان اصلی این علم با در نظر گرفتن 
سیاس��ت های کلی که از س��وی مقام معظم رهبری 
ترس��یم شده اند، مسیر خودشان را پیدا کنند. زمانی 
که وزیر بهداشت بودم، سعی داشتم خودم را از اعمال 
دخالت در دانشگاه ها و بیمارستان ها کنار بکشم. یعنی 
سیاستگذاری را در وزارتخانه انجام می دادیم اما آنها 
به عنوان مدیر تصمیم گیر بودند تا خودشان را اداره 
کنند. این باعث تش��ویق و افزایش مشارکت آنها در 

امور می شد.
پس اگر این مدل را در همه س��طوح به مقداری 
که اج��ازه بازیگری و سیاست س��ازی داریم، بدهیم 
و تصمیم گی��ری را به س��طوح پایی��ن منتقل کنیم، 
خواه ناخواه میزان مشارکت افزایش خواهد یافت. عالوه 

بر این موضوع بای��د افراد را توانمند کنیم و آموزش 
الزم را به آنها بدهیم تا بتوانند به اهدافی که مدنظر 
است، برسند. این وظیفه ای است که دولت ها برعهده 
دارن��د، نه اینکه بخواهند برای همه تصمیم بگیرند و 

مردم را به سکوت دعوت کنند.
 � تاکید کردید که باید به همه تفكرات اجازه 
داده شود تا در انتخابات حضور داشته باشند تا 
م�ردم را به حضور پای صندوق های رای دعوت 
کنن�د. اما برخی چنین اجازه ای نمی دهند. نظر 

شما درباره این پدیده چیست؟
اگ��ر این کارها اتف��اق بیفتد همین موضوع پیش 
می آید که گفتی��د مردم به صندوق های رای اعتماد 
نمی کنن��د. ما اگر اجازه ندهیم افراد و س��الیق ابراز 
وجود  و احساس کنند خودشان می توانند در تعیین 
سرنوشت شان دخیل باشند، همین اتفاق می افتد که 

مردم با صندوق ها قهر می کنند.
 پس باید سیاس��ت کل��ی را در نظر بگیریم اما از 
طرفی هم اجازه بدهیم که مردم خودش��ان انتخاب 
کنند. اگر این حق انتخاب را از افراد بگیرند، طبیعی 
اس��ت که کسی پشتیبانی نمی کند. در یک خانه هم 
همین طور است. ما نمی توانیم به فرزندمان اجازه بازی 
کردن ندهیم ولی هر روز به او دستور بدهیم. افرادی 
که با این نوع نگاه می خواهند کش��ور را اداره کنند، 
باید بدانند که ادامه این روند باعث گالیه و ناراحتی 
مردم می ش��ود. علت اینکه بخش عمده ای از مردم با 
صندوق های رای قهر کرده اند، این است که به خواست 
آنها توجه نکرده و آنها را بازی نداده و اجازه نداده اند 
حتی نظر بدهند. طبیعی اس��ت اگر اجازه داده نشود 
در تعیین سرنوشت خودشان دخیل باشند و سالیق 
و نظر خود را اعالم کنند، پای صندوق های رای حاضر 
نخواهند شد. پس باید به مردم این اختیار و امکان داده 
شود که ضمن حفظ سیاست های کلی نظام، استراتژی 
و برنامه های خودشان را داشته باشند. در این صورت با 
وجود همه کاستی ها، مشارکت حداکثری را مشاهده 

خواهیم کرد.
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درباره منع حضور احمدی نژاد در انتخابات  � 
و تاکی�د حدادعادل ب�ر ردصالحیت او به جای 

شورای نگهبان، نظرتان چیست؟
قب��ل از توضیح درباره این اق��دام آقای حدادعادل، 
معتقدم نمی توان در یک کش��ور حاکمیت و مدیریت 
کرد اما قانون را قبول نداشت. این همان رفتار تک بعدی 
اس��ت. ما باید بپذیریم طبق ی��ک چارچوب همکاری 
داشته باشیم. اگر آن چارچوب را قبول نکنیم هر کسی 
که زورش بیش��تر است می تواند اعمال قدرت و بقیه را 
حذف کند. اما اگر قانون را بپذیریم و در چارچوب قانون 
با یکدیگر حرف بزنیم، مس��وول اداره، رییس مجلس، 
رییس جمهوری و ... طب��ق قانون اقدام خواهند کرد و 
تکلیف مردم با او روشن است. یکی از انتقاداتی که همان 
زمان درباره آقای احمدی نژاد مطرح بود و من هم به او 
نقد داشتم، این بود که قوانین مجلس را قبول نداشت. 
البته نمی دانم آقای حدادعادل از طرح این موضوع چه 
منظوری دارد و حتی نمی خواهم بگویم که درس��ت یا 
غلط است اما قدم اول این است که باید ابتدا چارچوب 
قانون را بپذیریم، بعد درباره حضور، تایید یا ردصالحیت 

در انتخابات بحث کنیم.
به تصور من اگر چارچوب قانون اساسی را رعایت 
کنی��م راه های زیادی برای رفتن وج��ود دارد. البته 
اش��کاالت زیادی هم مطرح است و نمی گویم قانون 
اساسی نیاز به اصالح و بازنگری ندارد اما قوانینی که 
طی سال ها زمین مانده و آنها را اجرا نکرده ایم را اول 
باید اجرا کنیم بعد اگر توانستیم آن قوانین را خوب 

اجرا کنیم. دنبال قوانین دیگری باشیم.
 � اصالح طلبان گزینه های زیادی را به عنوان 
کاندیداهای انتخاباتی 1400 مطرح کرده اند. جدا 
از اینكه شورای نگهبان نامزدهای اصالح طلب 
را تایی�د صالحیت کند یا نه، آیا با وجود اینكه 
م�ردم دولت روحان�ی و کاس�تی هایش را پای 
اصالح طلب�ان نوش�ته اند به آنه�ا رای خواهند 

داد؟
تحلیلی ک��ه برخی درباره دول��ت روحانی دارند، 
صرف نظ��ر از اینکه این دولت را پ��ای اصالح طلبان 
بنویسند یا ننویسند، اشتباه می کنند و این نوع نگاه 
منصفانه نیس��ت چراکه ما تحت انواع تحریم ها قرار 
داریم و آمریکا و کشورهای اروپایی اعالم کرده بودند 
طولی نمی کش��د که جمهوری اسالمی ایران ساقط 
می شود ولی ساقط نشد. چرا ساقط نشدیم؟ آنها که 
بدترین فش��ارهای اقتصادی، سیاسی، پولی و بانکی، 
حمل و نقل و تکنولوژی را بر کشور ما تحمیل کرده اند. 
با تصور اینکه آقای روحانی رییس جمهوری نبود و هر 
کسی از راست و چپ یا هر جریان دیگری روی کار 
بود، آیا در این شرایط کاری از دستش برمی آمد که 
انجام دهد؟ بنای آنها بر نابودی ایران بود؛ نابود نشدیم 

اما صدمه دیدیم و نیاز به ترمیم داریم.
منتقدانی که دولت را نقد می کنند اگر انصاف داشته 
باشند باید نقد منصفانه کنند. مشکالت را ببینند و بعد 
بگویند عملکرد روحانی ضعیف یا قوی بوده است. سوال 
من این اس��ت که کدام یک از مدی��ران ما اگر به جای 
روحانی بودند، می توانستند تغییر اساسی ایجاد و کشور 
را گلستان کنند؟ طی 40 سال گذشته که تحریم های 
جدی نداشتیم، نتوانستیم کاری انجام دهیم. حاال که 
تحریم های شدیدی را بر ما تحمیل کرده اند، توقع معجزه 

از دولت روحانی داریم؟
نمی گویم آقای روحانی بی عیب است، قطعا ایراداتی 
دارد اما همین که در این ش��رایط اجازه نداده وضع 
کشور به سرنگونی بکشد، کار بزرگی انجام داده است. 

در نتیجه فرقی نمی کند کدام دولت در شرایط بحران 
روی کار باش��د. وقت��ی در بحران و جنگ قرار داریم 
پس صدمه دیده ایم و این صدمه ای نیس��ت که صرفا 
به فرماندهی مربوط باشد. فرماندهی یک بخش قضیه 
است و جهت گیری ها یک قسمت، تحریم ها یک بخش 
و ناتوانی ها و اختالفات ما هم بخش دیگر ماجراست. 
به جای اینکه کمک کنیم در این جنگ مشکلی پیش 
نیاید، کنار ایستاده ایم و با بروز هر مشکلی می گوییم 
دیدید حرف ما درست بود و شما عرضه اداره کشور 

را نداشتید!
همان طور که گفتید در این شرایط هرکسی  � 
هم که به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری 1400 
بیاید، فرقی ندارد و کاری از دستش برنمی آید. 

چاره کار چیست؟
اگر بتوانیم مش��ارکت حداکثری در مدیریت داشته 
باشیم یعنی اجازه داده ایم که افراد توانمند و عالم بیایند 
نه افرادی که عضو دسته و جناح و گروهند؛ کسانی که 
در این باره علم و تجربه و توان ش��ان بیشتر است. مثال 
در یک بازی فوتبال وقتی می خواهیم 11 بازیکن را در 
زمین بچینیم چندین میلیارد به یک مربی خارجی پول 
 می دهیم و نتیج��ه می گیریم. البته همه می توانند آن

 11 بازیکن را در زمین بچینند ولی تاثیرگذاری آن مربی 
خارجی بیشتر است. آن مربی خارجی نماز نمی خواند 
و اعتق��ادی به دین ندارد اما در بازی فوتبال متخصص 
و اثرگذار اس��ت و برای برد تیم خود به تخصص او نیاز 
داریم. بنابراین ما در اقتصاد، تکنولوژی، سیاست و... اگر 
تصور نکنیم عقل کل هس��تیم، به دنبال کارشناسانی 
برویم که می توانند به ما کمک کنند، پس از آن به افراد 
دیگر اجازه دهیم در صحنه بمانند و با ما همکاری کنند، 
نه اینکه بگوییم مثال از قیافه فالنی بدم می آید یا مثال 
فالن حرف را زده است پس باید برود و... در این صورت 
اگر تحمل افراد توانمند را خارج از سلیقه سیاسی داشته 

باشیم، مملکت درست می شود.
 � گفته می ش�ود هر کس�ی رییس جمهوری 
ش�ود، فرقی ندارد چرا که سیاس�ت های کالن 
مش�خص اس�ت و رییس جمه�وری نمی تواند 
تغیی�رات زیادی در آن ایج�اد کند. این حرف 

درستی است؟
سیاس��ت های کلی کش��ور مش��خص اس��ت اما 
رییس جمه��وری اختیارات زیادی دارد و اگر بخواهد 
اختیاراتش را تقسیم و به گروه های کوچک تر واگذار 
و خ��ودش بر آنها نظ��ارت کند، افراد بیش��تری در 
تصمیم گیری و تصمیم سازی و حل مشکالت کشور 
مداخل��ه می کنند ن��ه اینکه فقط چن��د نفر اطراف 
رییس جمهوری صرفا بخواهند کارها را انجام دهند.

 � ب�ا توجه ب�ه وضعیت و جای�گاه جمهوری 
اسالمی ایران در شرایط فعلی، به نظر شما نگاه 
و تعامل ایران از بعد سیاست خارجی با دنیا باید 
بر چه مبنایی تعریف شود تا بتوانیم روند رو به 

بهبودی داشته باشیم؟
سیاس��ت خارجی کشور را رهبری در سیاست های 
کلی نظام مشخص کرده اند. بر آن مبنا تاکید می کنم که 
نگاه ما ارتباط با همه کشورها بر اساس عزت، مصلحت و 
حکمت است. در نتیجه باید تالش کنیم ارتباط مان را با 
همه کشورها به جز اسراییل تقویت کنیم. اگر نگاه مان بر 
این مبنا باشد، خیلی راحت می توانیم موفق شویم. ممکن 
نیست سیاست کلی ما ارتباط و تعامل با دنیا باشد اما 
حتی با کشورهای همسایه خود دعوا داشته باشیم. این 
نشان می دهد که یک جای کار می لنگد. اگر آن سیاست 
درست باشد باید روشی را پیش بگیریم که به آن سیاست 

دست پیدا کنیم. اما اگر سیاست درست باشد اما ما به نحو 
دیگر عمل کنیم که همه آن برنامه ها زیر سوال بروند، بهتر 
است نوع گفتار و سیاست مان را عوض کنیم. سیاست 
ما ارتباط با کشورهای اسالمی و همسایه است و باید به 

نحوی عمل کنیم که این اتفاق بیفتد.
 � برخ�ی از هم اکنون اصولگرای�ان را پیروز 
انتخاب�ات می دانن�د و معتقدن�د همان طور که 
مجلس یازدهم دست اصولگرایان افتاد، نتیجه 
انتخابات ریاس�ت جمهوری هم روش�ن است و 
دولت بعدی با اصولگرایان اس�ت. نظر ش�ما در 

این باره چیست؟
طبیعی است اگر اجازه ورود سایر سلیقه ها و احزاب 
و گرایشات سیاس��ی برای کاندیداتوری در انتخابات 
داده نش��ود و صرف��ا یک س��لیقه در انتخابات تایید 
صالحیت ش��ود، این اتفاق می افتد و تکلیف روش��ن 
است. اگر این کاندیدا پشتوانه مردمی نداشته باشد، 

بود و نبودش فرقی ندارد.
 � برخی تالش می کنند مردم را از صندوق های 
رای ناامید کنند تا با مشارکت حداقلی، اتفاقی 
ک�ه در انتخابات مجل�س 98 رقم خورد، تكرار 
ش�ود. به نظر ش�ما اینكه سطح مش�ارکت به 
حداقل برسد، چه تبعاتی برای جمهوری اسالمی 

ایران دارد؟
اگر می خواهیم مس��تقل باشیم و با قدرت در دنیا 
ح��رف بزنیم، فقط قدرت نظامی نیس��ت که در دنیا 
حرف می زند. شوروی هم خیلی بیشتر از ما تسلیحات 
نظامی و موش��کی داشت اما از هم پاشید. ما هم اگر 
حمایت مردم را نداشته باشیم، نمی توانیم ادامه دهیم 

هر چقدر هم قدرت نظامی مان باال باشد.
اکثری��ت مردم باید با ما همراه باش��ند نه اقلیتی 
که تصور می کنند می توانند به جای همه فکر کنند 
و س��ایرین هم باید بدون چون و چرا از آنها تبعیت 
کنند. این را به عنوان یک اصل باید مد نظر داش��ته 
باش��یم. در پیام امام راحل، ائمه معصومین، پیامبر و 
قرآن، اصل بر جلب نظر اکثریت اس��ت نه اینکه هر 
چه آن حداق��ل گفتند، اکثریت اطاعت کنند و حق 

حرف زدن هم نداشته باشند.
 � در ش�رایط فعلی برجامی و حساسیت باالی 
بین المللی نس�بت ب�ه جایگاه ای�ران، جمهوری 
اسالمی نیاز دارد که اکثریت مردم پای صندوق های 
رای بیایند اما برخی تالش می کنند این اتفاق نیفتد 
و شاهد حضور حداقلی باشند تا خروجی آن چیزی 
شود که مدنظر آنهاست. این اتفاق چه آسیب هایی 

به جایگاه ایران می رساند؟
آس��یب های این اتفاق معلوم است و وضعیتی که 
روز به روز در حال بدتر ش��دن است، تشدید می شود. 
فقر، بی عدالتی، رانت خواری، رشوه و دزدی ادامه دار 
می شوند. اگر مردم با ما نباشند، نمی توانیم مشکالت 
را حل کنیم. مردم باید بخواهند و باش��ند تا بتوانید 

حرف درست را اجرا کنید.
 چرا امام زمان نیس��ت؟ ب��رای اینکه یاران واقعی 
نداش��ته اس��ت. بنابراین حرف درست را باید افرادی 
بزنن��د که بتوانند آن را به درس��تی اج��را کنند. اگر 
بخواهیم این حرف ها را فقط خودمان برای رس��یدن 

به قدرت بیان کنیم به جایی نمی رسیم.
پیش بینی شما از انتخابات 1400 � چیست؟ 

بای��د منتظ��ر بود و دی��د اوال چه کس��انی اعالم 
کاندیداتوری رس��می می کنند. بعد ش��ورای محترم 
نگهبان به چه کس��انی اجازه حض��ور می دهد تا در 

صحنه انتخابات به رقابت بپردازند.



نظرشما درباره احزاب سیاسی و نقش آنها  � 
در توسعه سیاسی ایران چیست؟

احزاب را به درستی فرزندان دموکراسی خوانده اند 
و دموکراسی بدون احزاب مانند دموکراسی بدون 
انتخاب��ات اس��ت و قاب��ل تصور نیس��ت. پس اگر 

دموکراسی را حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش 
بدانیم که توس��ط نمایندگانش��ان اعمال می شود 
چاره ای نداریم جز اینکه به سمت تشکیل احزابی 
برویم که هر حزب، عالیق و سالیق و منافع قشرها 
و گروه هایی از جامعه را نمایندگی کند و در رقابت 

با س��ایر احزاب به اندازه وزن خویش در حاکمیت 
کش��ور نقش ایفا کند تا بتواند مدافع آن عالیق و 

منافع باشد.
همچنان که جامعه ای را نمی توان تصور کرد که 
مردم در آن مثل هم بیندیشند که عالیق و سالیق 
و منافع یکسانی داشته باشند جز در موارد معدود و 
استراتژیکی مثل استقالل یا یکپارچگی سرزمینی آن 
یا امنیت عمومی و ملی اش در سایر مسائل اختالف نظر 
فراوان دیده می ش��ود. برای اینکه این اختالف نظرها 
س��امان یابد و در عرصه اجتماع و حکومت بتواند از 
خود دفاع کند راهی جز متشکل شدن طرفداران آن 
نیست. به همین دلیل وجود احزاب ضروری است. از 
نظر تاریخی نیز وقتی قرار شد پارلمان شکل بگیرد و 
مردم نمایندگانی از سوی خود تعیین کنند، به سرعت 
دسته بندی درون پارلمان و جامعه شکل گرفت و به 
این ترتیب نطفه احزاب منعقد شد. امروز هم با وجودی 
که احزاب بخش قابل توجهی از اعتبار خود را از دست 
داده اند اما هنوز در عرصه سیاست و قدرت حرف اول 
را می زنند و در همه کشورهای دموکراتیک روسای 
جمهوری و نمایندگان پارلمان ها اکثریت شان عضو 

احزاب هستند.

مصطفی تاجزاده در گفت وگو با »جهان صنعت«:

به ائتالف ملی نیازمندیم 
زمان زیادی به انتخابات ریاست جمهوری 1400 نمانده و کنشگران سیاسی اعم از اصالح طلب و اصولگرا هر 
یک با نیات مختلف، بسته به اهدافی که دنبال می کنند، درصدد ترسیم فضای انتخاباتی هستند. برخی می کوشند 
شور و نشاط انتخاباتی به پا کنند و مردم را در این روزهای سخت توام با فشار اقتصادی و قهر با صندوق های رای 
به میدان آورند تا به گفته خودشان مجلس حداقلی و ضعیف یازدهم که حکومت اقلیت بر اکثریت است، تکرار 
نشود. اما گروهی که حیات سیاسی خود را در گرو عدم مشارکت مردم در انتخابات و دوری از رقابت حداکثری 
می بینند، به عبارتی با شعار »حضور کمتر، دردسر کمتر« درصدد تحقق راهبرد مشارکت پایین هستند و می کوشند 
با همان آرای سنتی خود، بی سروصدا پاستور را فتح کنند و به قدرتی یکدست در مجلس و دولت برسند؛ اتفاقی 
که تاجزاده معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصالحات به شدت از آن حذر دارد و معتقد است باید مردم آگاه 

شوند و بدانند »بزرگ ترین بحران کشور حاکمیت اقلیت بر اکثریت است«.
این کنش��گر سیاس��ی اصالح طلب در گفت وگویی تفصیلی با »جهان صنعت« به تش��ریح و توضیح موضوعات 
انتخاباتی از جمله نقش احزاب در انتخابات، تعریف دموکراسی و مردم ساالری و مقایسه آنها با یکدیگر، تبعات 
قهر مردم با انتخابات، تاکید بر حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، برگزاری انتخابات آزاد و انتقاد جدی به 

نظارت استصوابی شورای نگهبان و ... پرداخت.
این سیاستمدار اصالح طلب همچنین در این گفت وگو با انتقاد از رییس جمهوری نظامی تاکید کرد: »نظامی گری 

راه حل ایران نیست. 
مشروح گفت وگوی مصطفی تاجزاده با »جهان صنعت« را در ادامه می خوانید.
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j a h a n e s a n a t . i r

 � درباره نظام انتخابات�ی در ایران توضیح 
دهی�د و اینك�ه آیا با ای�ن نظ�ام انتخاباتی 

توانسته ایم به دموکراسی نزدیک شویم؟
نظ��ام انتخاباتی ایران دارای نقاط ضعف و قوت 
عام و خاصی است یعنی از یک سو مزایای بسیاری 
از نظام های انتخاباتی کشورهای دموکراتیک دنیا را 
دارد و گاه از ضع��ف و عیوبی رنج می برد که اجازه 
ش��کل گیری یا مهم تر از آن تقوی��ت احزاب را به 
نیروهای سیاسی نمی دهد. نظام انتخاباتی ما از آن 
جهت که در آن هر کسی که شناسنامه ایرانی دارد 
از سن خاصی به باال می تواند تا آخرین لحظه عمر 
خود در عرصه سرنوشت فعال باشد و در انتخابات 
رای بدهد حتی اگر فردی محکوم به اعدام باشد که 
فردای انتخابات قرار است به مجازات برسد همچنان 
از حق شهروندی در قوای مقننه و مجریه بهره مند 
اس��ت. از این جهت فرقی ندارد که دین و مکتب 
اعتقادات و روش و سابقه فرد چیست. او می تواند 
رای بدهد و از این حق مسلم خود بهره مند شود. 
این حق برای همه ایرانیان پذیرفته شده است. به 
هیچ وجه انتخابات تعطیل بردار نیس��ت و هش��ت 
سال جنگ تحمیلی هم نتوانست مانع از این حق 
و برگزاری انتخابات حتی در ش��رایط موشک باران 

شهرهای ایران شود.
نقطه مثبت دیگر نظام انتخاباتی در ایران رقابتی 
بودن آن اس��ت. هر چند نظارت استصوابی هر روز 
از دایره آن کاسته و انتخابات را به سوی فرمایشی 
و نمایش��ی بودن س��وق داده است اما واقعیت آن 
اس��ت که همچنان نظام انتخاباتی ما رقابتی است 
و امیدوارم رقابتی باقی بماند و روز به روز به سمت 

برگزاری انتخابات آزاد پیش برویم.
ام��ا با وجود نقاط مثبتی که انتخابات ما دارد و 
م��ردم هم به تدریج با آن خو گرفته اند و انتخابات 
بزرگ ترین آوردگاه سیاس��ی کشور شده است، به 
همی��ن دلیل م��ورد توجه دنیا ق��رار دارد که چه 
کس��ی در انتخابات ایران پیروز خواهد شد و ایران 
چه مس��یری را در داخل و خارج از کشور خواهد 

پیمود.
اما به نظر شکلی انتخابات ما از یک نقص ویژه 
رنج می برد و نقص این است که نه همه انتخابات ما 
یک مرحله ای است و نه همه انتخابات دومرحله ای 
به این معنی که ما در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
ش��رط پیروزی نامزدها را درص��دی از آرا تعیین 
کرده ای��م و در نتیجه احتم��ال اینکه انتخابات به 
مرحله دوم کشیده شود زیاد است مگر اینکه نامزد 
حدنص��اب را در همان مرحله اول به دس��ت آورد. 
اما در انتخابات خبرگان رهبری و ش��وراهای شهر 
و روس��تا، انتخابات یک مرحله ای است و اکثریت 
نسبی را هر کسی به دست آورد حتی اگر یک رای 

باشد، او نماینده خواهد شد.
صرف نظ��ر از اینکه انتخابات دو مرحله ای برای 
ای��ران دموکراتیک ت��ر اس��ت یا ی��ک مرحله ای و 
کدام یک به فرهنگ سیاسی ایرانیان و مصالح آنها 
نزدیک تر است، انتقاد من از این سیستم آن است 
که یک��ی از آن دو در یکی از این انتخابات جاری 
ش��ود یعنی یا همه انتخابات ه��ا باید دو مرحله ای 

شوند یا تک مرحله ای.
عل��ت تاکید و انتقاد من هم این اس��ت که در 

نظام های تک مرحله ای با سیستم دوحزبی مواجه 
خواهیم بود چراکه ریس��ک شکس��ت در مرحله 
اول انتخابات بس��یار باال می رود. در نتیجه احزاب 
مجبورند قبل از انتخابات با یکدیگر ائتالف کنند و 
حتی به سمت اتحاد با یکدیگر پیش بروند تا بتوانند 
در انتخابات پیروز ش��وند. سیستم حزبی متناسب 
با انتخابات دو مرحله ای، سیستم چندحزبی است 
زی��را در مرحله اول همه احزاب به طور مس��تقل 
ش��رکت می کنند و در مرحله دوم بسته به اینکه 
ک��دام دو حزب رای اکثریت را به دس��ت آورند با 
یکدیگر ائتالف می کنند. ما نوعی س��رگردانی در 
نظام حزبی ایجاد کرده ایم که پراش��کال است. اگر 
تصور می کنیم با روحیه فرهنگ سیاسی ایران نظام 
 چندحزبی سازگار تر اس��ت، همه انتخابات ها باید 
دو مرحل��ه ای ش��ود در غی��ر ای��ن ص��ورت همه 

انتخابات ها یک مرحله ای برگزار شوند.
ایراد دیگر این است که هیچ تناسبی بین قانون 
انتخابات و قان��ون احزاب وجود ندارد و این باعث 
شده احزاب ما به طور جدی تقویت نشوند و بسیاری 
از سیاسیون کشور به صورت غیرحزبی فعالیت کنند 
و نتیجه وضعیت فعلی باشد که در آن همه معترض 
و ناراض��ی و طلبکارند که اگر طبق گفته ما عمل 

می شد، شرایط بهتر بود.
این رفتار مختص کش��ور ماست. حال آنکه اگر 
به احزاب مثل نامزدها در کرس��ی های نمایندگی 
مجلس یا خبرگان یا ش��وراهای ش��هر س��همیه 
می دادیم تا متناسب با رای مردم بتوانند قوی ترین 
نامزدها و چهره های خود را روانه نهادهای انتخابی 
کنند، کمک بسیار جدی کرده بودیم که نظام حزبی 
در کش��ور ما تقویت ش��ود و قوی ترین چهره ها به 
مجلس وارد شوند تا برای مثال به سرنوشت مجلس 

ضعیف و اقلیتی یازدهم دچار نشوند.
پیش��نهاد اصلی من در این زمینه که مهم تر از 
یک مرحله ای یا دو مرحله ای شدن انتخابات است، 
آن است که به مردم اجازه دهیم مثال در تهران به 
جای 30 نامزد به 20 نامزد مستقیم رای بدهند و 
در کنار آن به 10 نامزد حزبی و جناحی رای بدهند 
که به آنها متمایل ترند. بنابراین آن حزب می تواند 
متناسب با رایی که از مردم کسب می کند تعدادی 
کرسی را به خود اختصاص دهد و دبیر کل خود و 

قوی ترین افراد حزب را روانه مجلس کند.
پس اگر این دو مشکل رفع شوند، اشکاالت دیگر 
نظام انتخاباتی و نظام حزبی ما تعیین  کننده نخواهد 
ب��ود و اح��زاب و انتخابات ما ق��وی و دموکراتیک 

خواهند بود.
 � ب�ه نظ�ر ش�ما آی�ا دموکراس�ی هم�ان 

مردم ساالری است؟
در ایران معموال دموکراسی را با مردم ساالری به 
صورت مترادف به کار می برند. گاهی از لفظ التین 
آن اس��تفاده می شود و گاهی از واژه فارسی آن. به 
هر حال به جای اینکه بحث کنیم آیا کس��انی که 
آن را به کار می برند منظور یکسانی دارند یا خیر، 
بهتر اس��ت س��وال کنیم که مهم ترین مولفه های 
دموکراس��ی یا مردم س��االری از نظر اش��خاص و 

چهره های سیاسی چیست؟ 
این س��وال از آنجا اهمیت دارد که هنوز برخی 
دموکراس��ی را عمال به معنای دیکتاتوری اکثریت 
می دانند یعنی به فرض اینکه انتخابات آزاد برگزار 

ش��ود و مردم آزادانه رای بدهن��د، جناح الف رای 
می آورد. اما به این معنا نیست که چون از اکثریت 
آرا بهره مند شده اس��ت، می تواند هر تصمیمی را 
ول��و در جهت محدودکردن حقوق و آزادی اقلیت 
به کار ببرد، ش��اید به این دلیل در قانون اساس��ی 
ذکر شده که آزادی در جمهوری اسالمی تا حدی 
اصالت و اهمیت دارد که حتی پارلمان با وضع قانون 
نیز نتواند با آزادی های مردم مقابله و تعرض کند. 
اصل چنین صراحتی در اصل 9 قانون اساسی آن 
است که شورای نگهبان باید با هر مصوبه مجلس 
که ناقض حقوق و آزادی شهروندی است با استناد 

به این اصل مقابله کند.
اگرچه متاسفانه شورای نگهبان برخالف این روند 
را طی کرده و هر جا که حقوق و آزادی مردم تثبیت 
ش��ده با آن مخالفت خود را اعالم می کند و مثال 
بارز آن همان انتخابات آزاد اس��ت. متاسفانه حتی 
یک مورد را در سه دهه گذشته ندیده ام که شورای 
نگهبان از منظر حقوق سیاسی و اساسی شهروندان 
با مصوبه مجلس مخالفت کرده باشد که ناقض اصل 
9 قانون اساسی است و تاکید دارد »کسی نمی تواند 

با آزادی های مردم مقابله کند«.
بنابراین دموکراس��ی همان ط��ور که حکومت 
اکثریت اس��ت، حکومت دف��اع از حقوق اقلیت ها 
هم هست، به خصوص در دنیای معاصر که اقلیت 
و اکثریت به س��رعت جابه جا می شوند و مردم در 
آینده نزدیک ممکن اس��ت پشیمان شوند و جناح 
دیگر یا شخص دیگری را صالح تر از قبلی تشخیص 
دهند. بنابراین پیروزی در یک انتخابات به هیچ وجه 
نمی تواند مجوز جنگیدن با حقوق منتقدانی باشد 

که در آن انتخابات شکست خورده اند.
 � مردم ساالری آیا همان مردم ساالری دینی 
اس�ت که برخی مسووالن مدعی هستند در 
کشور ما اجرا می شود؟ اگر نه چه تفاوت هایی 

دارند؟
در ای��ن باره اختالف نظر زی��ادی بین نیروهای 
سیاس��ی و شاید بخش های مهمی از جامعه دیده 
می ش��ود به این معنا که عده ای دینی بودن نظام 
سیاس��ی و جمهوری اس��المی را آنقدر برجس��ته 
می کنن��د که عم��ال جای��ی ب��رای جمهوریت و 
مردم ساالری باقی نمی ماند به گونه ای که هر زمان 
م��ردم اراده کنند که منویات خود را محقق کنند، 
با این استدالل که چنین خواستی با شرع مقدس 
در تعارض است، به جنگ مطالبات ملی می روند. 
در مقابل اف��رادی مثل من معتقدیم که حکومت 
متعلق به مردم اس��ت و همان ط��ور که بنیانگذار 
انق��الب بارها با تاکید گفتند »حق مس��لم ملت و 
هر نس��ل است که سرنوشت خود را تعیین کند و 
بگوید چه نظام سیاسی می خواهد و هم درون آن 

اراده خود را حاکم گردانند.«
البت��ه م��ا از م��ردم هرگز س��وال نکرده ایم که 
دین »الف« حق اس��ت یا دین »ب« چراکه حوزه 
اختیارات حکومت ها تعیین تکلیف دین مردم نیست. 
اما حکومت مردم س��االر را چه دینی بدانیم و چه 
ندانیم، مادام می تواند مردم ساالر باشد که از عقاید 
و مطالبات اکثریت فاصله نگیرد و حقوق اقلیت را 

نقض نکند.
نقض این حق چه به نام دین صورت بگیرد و چه 
مطابق آنچه قبال کمونیست ها انجام می دادند و به 



نام رسالت تاریخی دیکتاتوری پرولتاریا )حکومت 
دوره انتقال��ی بین جامعه س��رمایه داری و جامعه 
کمونیس��تی( از آن دفاع می کردند انجام شود یا با 
استدالل هایی از نوع نازی ها و برتری نژادی توجیه 
شود یا با هر عنوان دیگری که رخ دهد، به همان 
میزان مردم ساالری را از حقیقت و ماهیت خود دور 
می کند. به میزانی که همه شهروندان از حقوق برابر 
بهره مند می شوند می توان گفت که آن سیستم به 

دموکراسی نزدیک تر شده است.
 � برخ�ی از جمهوری�ت نظام ب�ه دورند و 
تنه�ا بحث جمهوری�ت را در ای�ام انتخابات 
وسط می کش�ند و معتقدند با بعضی رفتارها 
و اقدامات جمهوریت نظام تضعیف می شود. 
رفتاره�ای تضعیف کنن�ده جمهوریت از نظر 
ش�ما چیس�ت و اینك�ه اص�ال جمهوریت به 
معنای واقع�ی در این مدل انتخاباتی ما اجرا 

می شود؟
در اینک��ه نظارت اس��تصوابی اع��الن جنگ با 
جمهوریت نظام اس��ت تردید ندارم چرا که دایره 
انتخ��اب جمهور مردم را روز به روز تنگ تر می کند 
و از نظر من انتخابات آزاد نه فقط انتخاباتی است 
ک��ه رییس دولت اصالحات و آقای احمدی نژاد در 
آن حق دارند نامزد شوند- مگر اینکه با محرومیت 
و محکومیت حقوق اجتماعی و سیاسی خویش در 
دادگاه صالحه مواجه شده باشند- بلکه هر کسی که 
حاضر باشد در چارچوب قوانین و با التزام به قوانین 
و نفی خشونت ورزی به فعالیت سیاسی بپردازد، حق 
دارد که کاندیدا ش��ود و خود را در معرض رای و 
قضاوت مردم قرار دهد تا جمهور مردم درباره آنها 
تصمیم بگیرند و به یک فرد یا فهرستی از نامزدها 

بیش از دیگران اعتماد کنند.
اما اگر س��وال این اس��ت که قانون اساسی چه 
نگاه��ی به ای��ن موضوع دارد، کافی اس��ت به این 
اصل درخش��ان قانون مواجه شود که حاکمیت از 
آن خداست و خداوند این حاکمیت را به انسان ها 
واگذار کرده اس��ت و هیچ گروه و طبقه و قش��ری 
حق ندارد مردم را از تعیین حاکمیت و سرنوشت 

خویش محروم کند.
ای��ن اوج جمهوریخواهی اس��ت که مس��تقیما 
حاکمی��ت خداوندی را به م��ردم تفویض می کند 
و م��ردم باید آزادانه انتخاب کنند. هر اس��تداللی 
که این جمهوری را نقض کند در تعارض با قانون 
اساسی قرار می گیرد. بالفاصله بعد از تصویب قانون 
اساسی، ش��کل گیری نهادهای انتخابی مجلس و 
ریاس��ت جمهوری به انتخاب آزاد آحاد شهروندان 
تعیین ش��د و همه احزاب سیاسی و افراد حقیقی 
توانس��تند در آن انتخابات نامزد شوند و خود را به 

رای و انتخاب مردم بگذارند.
این یک دروغ بزرگ اس��ت که برخی مدعی 
می ش��وند وقت��ی قانون اساس��ی تصویب ش��د، 
غیرمس��لمانان دیگر حق نامزد شدن را از دست 
دادن��د چرا که حزب ت��وده و چریک های فدایی 
و پی��کار و ... در هم��ان انتخابات دور اول نامزد 
ش��دند و نه نامزدی آنها ب��ا مخالفت و اعتراض 
بنیانگ��ذار انقالب و نه علم��ا و مراجع و نه هیچ 
شخصیت حقیقی و حقوقی معتبری در آن زمان 

مواجه  نش��د.

 � انتخابات ریاس�ت جمهوری نزدیک است 
و مردم به دلیل وضعیت نابس�امان اقتصادی 
و فش�ارها و خصوصا ح�وادث دی 96 و آبان 
98 ت�ا حد زی�ادی با صندوق ه�ای رای قهر 
کرده اند و برایشان فرقی هم ندارد کاندیدای 
ریاس�ت جمهوری 1400 اصالح طلب باش�د یا 
اصولگرا. به عبارتی معتقدند دس�ت همه در 
یک کاس�ه است و کسی به فكر مردم نیست 
یعنی اعتماد عمومی مخدوش ش�ده اس�ت. 
پیش�نهاد ش�ما برای ترمیم اعتماد از دست 

رفته چیست؟
متاس��فانه درست است و به دلیل تضعیف نهاد 
انتخابات با نظارت استصوابی از یک سو و کارشکنی 
دولت پنهان در مس��یر دولت قانونی از سوی دیگر 
که توام با شدیدترین تحریم های تاریخ علیه ایران 
ش��د، موجب وضعیت اسفبار اقتصادی کنونی شد 

که بسیار تاسف بار و خطرآفرین است.
متاس��فانه این ی��ک واقعیت اس��ت که بخش 
عظیمی از جامعه ما در اعتراض به اینکه به هرکسی 
رای می دهند، نمی تواند مشکالت جامعه را برطرف 
کند و آینده روشنی پیش چشم شهروندان ترسیم 
کند، تصمیم دارند در انتخابات شرکت نکنند. این 
مسیر را بخشی از حاکمیت آگاهانه دنبال می کنند 
با این ش��عار که مش��ارکت باید حداقلی باش��د تا 
کاندیدای آنها بتواند پاستور را فتح کند همچنان که 
در سال گذشته جناح اقلیت توانست اکثریت قریب 
به اتفاق کرس��ی های مجلس را به خود اختصاص 
دهد. توجیه آنها هم این است که ایرانیان ظرفیت 
مشارکت حداکثری را ندارند و نمونه آن سال 88 
است یعنی با تحریف تاریخ به جای درس گرفتن 
از آن معتقدن��د این ملت بود که ظرفیت نداش��ت 
انتخابات پرش��ور برگزار کند ن��ه اینکه حاکمیت 
ظرفیت آن را نداشت هم پای شور انتخاباتی مردم، 
به گونه ای حرکت کند که نهادهای داوری بی طرف 
بمانند ک��ه در صورت اختالف نظر، طرفین به آنها 
مراجعه کنند، درس��ت مثل کاری که در انتخابات 
آمریکا انجام شد و به دلیل اعتباری که نهاد قضایی 
آن کشور داشت با حکمی که صادر کرد، عمال به 

چالش های انتخاباتی خاتمه داد.
ام��ا در کش��ور ما برخی به ج��ای حل معضل، 
ای��ن نتیج��ه را می گیرند که وقت��ی انتخابات در 
ایران پرشور می ش��ود، احتمال درگیری های بعد 
از انتخاب��ات پیش می آید، پس از ابتدا باید ش��ور 
انتخاباتی را از بین ببرید و مانند فرزند کمتر زندگی 
بهتر، باید راهبرد حکومت مشارکت کمتر باشد تا 
انتخاب بهتری بر اساس معیار های حاکمیت صورت 

بگیرد و کشور دچار بحران نشود.
غافل از آنکه بزرگ ترین بحران برای کشور راه 
حاکمیت اقلیت بر اکثریت است که رقم زده شده 
است. پس باید این نگاه خطرناك را توضیح دادو 
برای مردم گفت که درست است وضعیت موجود 
شایسته ایرانیان نیست اما باید کوشید به جای قهر 
با انتخابات، انتخابات را آزاد کرد تا شایسته ترین 
افراد بتوانند نامزد ش��وند، رای بیاورند و بعد هم 
با قدرت، دولت پنهان را سر جایش بنشانند و به 

تحقق مطالبات اکثریت همت  گمارند.
اگر غی��ر از این عمل ش��ود نتیجه اش مجلس 

اقلیت یازدهم اس��ت که بزرگ ترین رس��الت خود 
را ایجاد محدودیت ه��ای جدید به نام قانون علیه 

ملت می داند.
باید به این چرخه پایان داد مگر آنکه همه تالش 
خود را انجام دهیم و در عمل هسته سخت قدرت 
مانع از انتخابات پرشور شود که در آن صورت امثال 
م��ن از معرفی نامزد و حمایت از کاندیدایی خاص 
خودداری خواهند کرد چرا که پاسخگوی عملکرد 
او نخواهند بود. اما این کار بعد از آن است که همه 
تالش خود را به کار ببریم تا انتخابات آزاد، سالم، 

رقابتی و پرشور برگزار شود.
 � برخ�ی ب�ر حض�ور حداکثری و پرش�ور 
مردم پ�ای صندوق ه�ای رای تاکید دارند تا 
دشمن احساس نكند مردم از نظام بریده اند 
ی�ا پش�تیبانش نیس�تند. در ای�ن ش�رایط 
چط�ور می توان م�ردم را راضی به حضور در 
انتخاباتی کرد که هیچ امیدی به بهبود شرایط 
کش�ور ندارند و بی اعتمادی مردم نسبت به 
عملكردهای مسووالن تا حد زیادی تشدید 

شده است؟
همان طور که توضیح دادم دو پدیده نقش بسیار 
جدی در پرش��ور ک��ردن انتخابات که نیاز امروز و 
فردای ایران است و اخیرا رهبری هم بر آن تاکید 
کردند، دارند؛ اول بهبود وضعیت اقتصادی جامعه 
در ماه ه��ای پیش رو اس��ت و مادام��ی که مردم از 
وضعیت اقتصادی راضی باشند و چشم انداز مثبتی 
را برای ش��رایط اقتصادی کشور در آینده متصور 
باشند در انتخابات بیشتر شرکت می کنند. این امر 
مستلزم آن است که حاکمیت به سرعت به سمت 
لغو تحریم ها حرکت کند تا جامعه نفس بکش��د و 
افق نوینی از آرامش و ثبات اقتصادی و پیش��رفت 
اقتصادی را پیش چشم خود ببیند و در انتخابات 

شرکت کند.
عنصر دوم هم رقابت آزاد انتخاباتی است. طبیعی 
است که هر چه نامزدها بتوانند نمایندگی بیشتری 
از قشرهای مختلف مردم را بر  عهده گیرند و اقشار 
مختلف مردم آنها را نماینده خود درون حاکمیت 
متصور شوند، قطعا در انتخابات مشارکت بیشتری 
خواهند داشت. ردصالحیت سم مهلکی در چنین 
شرایطی است و امیدوارم با تاکیدی که رهبری بر 
مشارکت باال و حداکثری دارند، مقدمات و الزامات 
آن هم پذیرفته شود و همه نهادها از قوه قضاییه تا 
سپاه و صداوسیما وظایف ملی خود را در چارچوب 
چنین راهبردی بازتعریف کنند و راه را برای ایجاد 

نشاط و امید شهروندان بگشایند.
برخی س�ال 1400 � را س�ال انتقال قدرت 
می دانند. به نظر شما سال 1400 چگونه سالی 

است و آبستن چه حوادثی است؟
درست است که برخی معتقدند در آستانه چهل 
و دومین سال انقالب باید تغییر اساسی در ارکان 
حکومت ایجاد ش��ود و ای��ن تغییر از نظر آنها این 
اس��ت که نظامیان و در واقع س��پاه بر همه ارکان 
انتخاباتی به ویژه ریاست جمهوری و مجلس سیطره 
یابد تا بتواند با اتکا به انسجام سازمان ادعایی خود 
و با شعار دولت جوان و انقالبی مانند این مجلس 

انقالبی یازدهم امور را قبضه کند.
طبیعی اس��ت ک��ه من و همه دلس��وزانی که 
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j a h a n e s a n a t . i r

معتقدی��م نظامی گری راه حل ایران نیس��ت بلکه 
تهدید جمهوریت است.

 ما معتقدیم راه نجات کش��ور جلب مشارکت 
بیشتر مردم و نهادهای مدنی و جناح های سیاسی 
اس��ت. ما به ائتالف ملی برای توس��عه کشور نیاز 

داریم.
ت  ب�ا نتخا ا ز  ا ش�ما  پیش بین�ی   � 

ریاست جمهوری پیش رو چیست؟
نه من و نه هیچ کس دیگر هنوز دقیقا نمی تواند 
بگوی��د چه اتفاقی در خ��رداد 1400 رخ خواهد 
داد چرا که عوامل متعددی دس��ت اندرکار تعیین 
سرنوشت ملی در خرداد 1400 هستند که هنوز 
در مورد آنها نمی توان با قاطعیت سخن گفت. از 
نظر اقتصادی، داس��تان مذاکره ای��ران و آمریکا، 
لغو تحریم ها، کاه��ش قیمت ها یا خدایی ناکرده 
افزایش تنش و افزایش قیمت ها، ناامیدی از یک 
ثبات اقتصادی و از طرفی وضعیت کرونا و توزیع 
واکس��ن های دریافتی که آیا عادالنه و ملی توزیع 
خواهد شد یا همراه با تبعیض و نابرابری به دست 

شهروندان خواهد رسید. 
همه این موارد از جمله دالیلی اس��ت که مانع 
از ش��فافیت و قطعیت برای صحبت درباره آینده 

می شود.
ضمن اینکه قرار اس��ت تیغ استصواب تا کجا 
نامزده��ا را قلع و قمع کند، هنوز نمی توان دقیق 
گفت قرار اس��ت چه اتفاقی بیفت��د. اما امیدوارم 
هم مش��کالت اقتصادی کاهش یاب��د و هم تیغ 
استصواب کند ش��ود تا مردم مشارکت بیشتری 
داش��ته باش��ند و در آن صورت هر کس��ی را که 
انتخ��اب کنند بالقوه با اتکا ب��ه رای اکثریت هم 
می تواند با مش��کالت داخلی بهتر پنجه درافکند، 

هم به مصاف تهدیدهای خارجی برود. چنان که 
در دوم خرداد 76 و انتخابات سال 92 دیدیم که 
شور انتخاباتی چگونه توانست پشتوانه دیپلماسی 
کشور قرار گیرد و منافع زیادی نصیب ملت شود 

و مخاطرات زیادی برطرف شود.
 آی�ا برجام ب�ر نتیج�ه انتخاب�ات 1400 � 
اث�ر دارد؟ پیش بینی ش�ما از آین�ده برجام 

چیست؟
باره��ا گفت��ه ام برج��ام بزرگ ترین دس��تاورد 
دیپلماتیک جمهوری اسالمی در طول عمر خویش 
است و ماهرانه ترین مانور دیپلماتیک یک کشور از 
بعد از تش��کیل سازمان ملل تا کنون در 70 سال 
گذشته به شمار می رود. کشوری از موقعیت تهدید 
صلح و امنیت جهان��ی به موقعیت تفاهم با همه 
قدرت های بزرگ و قرار گرفتن در مس��یر توسعه 
و پیشرفت اقتصادی قرار گیرد، بدون اینکه درگیر 

جنگ و انقالب شود.
بنابراین صرف نظر از آنکه چه بالیی سر برجام 
بیاید، این اقدامی تاریخی و افتخارآفرین اس��ت و 
اکثریت جامعه ایرانی و افکار عمومی در جهان قدر 

آن را می دانند و از منزلت آن آگاهند.
 البته این س��وال مطرح اس��ت ک��ه آیا ایران 
می خواهد همچنان در عرصه بین الملل مانند سال 
92 خردمندانه عمل کند و صلح و توسعه را مبنا 
قرار دهد و در جهت رفع مخاطرات بدون درگیر 
ش��دن در جنگ و تحریم گام بردارد یا نه فرصت 
آمدن بایدن را از دست می دهد و کشور را همچنان 
گرفتار جنگ اقتصادی می کند و بر مشکالت مردم 

می افزاید و از امید آنها می کاهد؟
اطمینان دارم همه کاندیداها حتی نامزدهای 
نظام��ی س��پاه ه��م در انتخابات از برج��ام دفاع 

خواهند کرد و احدی جرات ندارد بگوید می خواهد 
رییس جمهوری شود و دولتی تشکیل دهد که با 

برجام بجنگد و به تحریم ها استمرار بخشد.
گذش��ت زمانی ک��ه امثال آق��ای احمدی نژاد 
می گفتن��د تحریم ه��ا هیچ ربطی به مش��کالت 

اقتصادی جامعه ندارد. 

هم��ه به چش��م دیدند که بع��د از تحریم های 
بانکی و نفتی هر گاه دچار چنین تحریمی شدیم 
و کاه��ش صادرات نفتی داش��تیم و نتوانس��تیم 
مطالبات خود را وصول کنیم، جامعه با تورم های 
ش��دید 30 و 40 درصد و حتی 50 درصد مواجه 
ش��ده است؛ تورم هایی که فقط در شرایط جنگی 
رخ می دهد و هر گاه به توافق رس��یدیم رش��د و 

رونق اقتصادی را شاهد بوده ایم.
 بنابراین برجام را سرنوشت محتوم ایران و شعار 
همه نامزدها می دانم، مستقل از اینکه در عمل در 
جه��ت تحقق آن گام بردارند یا همچنان پیروزی 
خود را در کاهش مش��ارکت مردم و گرسنه نگه 

داشتن آنها ببینند.

اطمینان دارم همه کاندیداها  � 
حتی نامزدهای نظامی سپاه هم در 
انتخاب��ات از برجام دف��اع خواهند 
ک��رد و احدی جرات ن��دارد بگوید 
می خواهد رییس جمهوری ش��ود و 
دولتی تش��کیل دهد ک��ه با برجام 
بجنگ��د و ب��ه تحریم ها اس��تمرار 

بخشد



وضعی�ت جری�ان اصالح طل�ب را چط�ور  � 
ارزیاب�ی می کنید؟ اگ�ر از اصط�الح امید به 
زندگی اس�تفاده کنی�م، امید ب�ه زندگی در 
جری�ان اصالح�ات در ش�رایط فعل�ی چقدر 

است؟
سه نگاه در این رابطه مطرح است؛ نخست نگاه 
افراطی��ون در جریان اصولگرا که معتقد هس��تند 
اصالح طلبان تمام ش��ده اند و دیگر نباید حرفی از 
آنان باشد. از طرف دیگر نگاه تند و افراطی در بین 
افرادی که لزوما در داخل کشور نیز نیستند، مطرح 
است و این گروه معتقدند که دوران اصالحات سر 
آمده است به این معنا که اصالحات نتیجه ندارد و 
باید دنبال براندازی نظام و فروپاشی باشیم. از نظر 
این دو دسته اصالح طلبی تمام است و بحثی ندارد. 
ش��عار »اصالح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا« 
نیز به اعتقاد من ساخته و پرداخته همین دو گروه 

افراطی و با هدف تخریب اصالح طلبان اس��ت. اما 
ما معتقدی��م که اصالحات اساس��ا مربوط به دوم 
خرداد 76 نیس��ت؛ حت��ی متعلق به 22 بهمن 57 
هم نیست. اصالحات یک درخت تنومند است که 
قبل از حرکت مرحوم سیدجمال الدین اسدآبادی در 
این کشور ریشه دوانده و در هر مرحله قدری رشد 
کرده اس��ت. ما اکنون معتقدیم که نظام جمهوری 
اسالمی، نظامی است که با وجود همه مشکالتی که 
دارد، آلترناتیو ندارد. ما نمی  خواهیم رژیم سلطنتی 
یا سازمان منافقین جای آن بیاید بنابراین می  گوییم 
باید نظام را حفظ کرد اما به شکلی که مشکالت تا 
حد امکان حل شود و امور نابسامانی ای که شاهدیم، 
اصالح شود. اصالحاتی که ما می گوییم یعنی سامان 
بخش��یدن به امور نابسامان در جنبه های مختلف. 
از این نظر م��ن معتقدم که اصالح طلبی یک عمر 

طوالنی داشته و خواهد داشت.

در تقس�یم بندی خود به س�ه گروه اشاره  � 
کردید. فكر می کنید این »ما« که شما گفتید 
یعن�ی جریان اصالح طلبی، بزرگ تر اس�ت یا 

دو گروه دیگر؟ 
هر جنبش اجتماعی یا کنش��گری سیاسی باید 
به آرای مردم متکی باش��د و بر اساس آرای مردم 
می ت��وان گفت ک��ه کدام یک بزرگ تر اس��ت. من 
معتق��دم که اصولگرایان ب��اال بروند و پایین بیایند 
بی��ش از 15 درصد رای ندارن��د. براندازان نیز هر 

کاری کنند، بیش از پنج درصد نیستند.
یعن�ی 80 � درص�د جامع�ه اصالح طل�ب 

هستند؟!
ن��ه، 30درص��د از اینها اساس��ا در هی��چ قالبی 
نمی گنجن��د؛ افرادی که در ه��ر انتخاباتی با نگاه 
به جمع رفتار می کنند. اینها همان قش��ر تکلیفی 
و همیش��ه در صحنه هس��تند که پ��ای نظام هم 
ایس��تاده اند. در 50 درصد باقی مانده به اعتقاد من 
حتما 20 درصد اصالح طلب به معنای تش��کیالتی 
هس��تند و 30 درصد دیگر هم قش��ر خاکس��تری 
هس��تند که رای آنه��ا به س��بد آرای اصولگرایان 

ریخته نمی شود. 
 � به سبد براندازان چطور؟

ن��ه، آن 30 درصد اگر پای صندوق بیایند حتما 
به اصالح طلبان رای  می دهند.

 � ب�ا این فرمول، اصالح طلب�ان پنج درصد 
بیش از اصولگرایان رای دارند و دعوا بر س�ر 
یک 30 درصد قش�ر خاکس�تری و 30  درصد 

قشر تكلیفی است؟

مصطفی کواکبیان در گفت وگو با »جهان صنعت«:

جمهوری اسالمی آلترناتیو ندارد
انتخابات نزدیک است و همه توجه ها نیز به تحرکاتی است که احتماال می تواند در نتیجه انتخابات اثر داشته 
باشد. وضعیت در جریان اصالح طلبی اما وخیم تر از این حرف هاست. ریزش گسترده سرمایه اجتماعی از یک سو 
و موانع همیشگی که برای معرفی نیروهای خود دارند از سوی دیگر عملکرد دولت روحانی و نارضایتی مردم که 
بحق و ناشی از فشارهای اقتصادی و معیشتی است، همه و همه دست به دست هم داده تا این جریان سیاسی را 
در ضعیف ترین حالت خود قرار دهد؛ موقعیتی که شاید فعاالن سیاسی اصالح طلب نخواهند با نگاهی واقع بینانه 
به آن نظر و فکر چاره کنند اما واقعی است و تعیین کننده. برای همین هم انتخابات 1400 فارغ از آنکه دولت را 
در اختیار جریان اصالحات قرار دهد یا خیر، در وضعیت و حیات سیاسی آن موثر است. در گفت وگو با مصطفی 
کواکبیان، دبیر کل حزب مردم س��االری به این موضوع پرداخته ایم. او البته مثل بس��یاری از اصالح طلبان سعی 
دارد خوش بین باشد و فرود این جریان را باور نکند یا حداقل جدی نگیرد. او نیز مثل همفکرانش در این جریان 
سیاسی به هزار اما و اگر دل خوش کرده و منتظر است با انعطاف شورای نگهبان یا گشایش اقتصادی متاثر از 

انعطاف غرب و آمریکا، مردم ایران سر شوق آمده و پای صندوق بیایند!

ید
رش

و ف
رز

آ

23

ن و 
را

ای
ان

جه



24

j a h a n e s a n a t . i r

البت��ه در بین قش��ر تکلیفی ه��م اصالح طلب 
وج��ود دارد. در ای��ن بخش هم حتما 10 درصدی 

اصالح طلب هستند.
 � ب�ا وضعیت فعل�ی جری�ان اصالحات که 
ب�ه اعتراف اکثر سیاس�یون در این جریان، با 
یک ریزش رای گس�ترده مواجه اس�ت، این 

تقسیم بندی خیلی خوش بینانه نیست؟
ش��ما می توانید با ما بحث کنید و بپرس��ید که 
این 20 درصد تش��کیالتی چقدر پای کار می آیند 
و قبول دارم که بحث مطرح اس��ت. این بخش در 
اسفند 98 پای کار نیامدند. حتی در همین روزنامه 
م��ا برخی بچه ها گفتند که ما رای نمی دهیم چون 
جو عمومی این  طور بود. حرف من این اس��ت که 
اگ��ر این بخش پای صن��دوق رای بیایند، حتما به 

اصالح طلبان رای می دهند.
به صندوق رای اشاره کردید. فكر می کنید  � 
انتخابات 1400 در حیات سیاسی اصالح طلبان 

چقدر اثرگذار است؟
در درون جریان اصالحات ما خودمان سه تفکر 
داریم؛ یک بخ��ش می گویند ما باید به هر قیمتی 
یعنی با کاندیدای نیابتی، اجاره ای یا هر اسمی که 
دارد، وارد شویم. بخشی هم می گویند به هر قیمتی 
نباید بیاییم چون یخ مردم باز نشده است. اکثریت 
جبهه اصالح طلبان اما به مشارکت مشروط اعتقاد 
دارند یعنی ما باید بیاییم اما به شرطی که انتخابات 
رقابتی باشد و از دل اصالح طلبان کسی تایید شود 
و بتوانیم روی فردی اجماع کنیم. مشارکت از نظر 
این گروه مش��روط به س��ه مورد اس��ت؛ هم مردم 
انتخاباتی ش��وند، هم دستگاه نظارتی اجازه رقابت 
حداقل��ی عادالنه را بدهد و هم طیف اصالح طلبان 

بتوانند به وحدت و انسجام برسند.
 � اگر اصالح طلبان ش�رکت نكنند، در واقع 
انتخاب�ات را واگذار کرده اند. اگر بیایند و بعد 
از حذف نیروی اصلی خود طبق وعده ناگزیر 
به کناره گیری ش�وند، باز هم دولت را واگذار 
کرده ان�د. اگ�ر هم ب�ا کاندی�دای حداقلی یا 
اجاره ای مش�ارکت کنند و دولتی مثل دولت 
روحانی تش�كیل دهند باز هم عمال دولت را 
باخته اند و نیروهای اصالح طلب از امور اجرایی 
و قدرت حذف خواهند ش�د. ای�ن نتیجه آیا 
موجب حذف اصالح طلبان از صحنه سیاست 

هم می شود؟
مش��کل ما در جریان انتخابات مس��اله جریانی 
نیس��ت. من همیش��ه گفته ام که ما باید به سمت 

یک انتخابات حزبی برویم. 
ای�ن ک�ه دو ماه ب�ه انتخابات مان�ده، رخ  � 

نمی دهد.
بله. حرف این است که اگر نظام انتخابات حزبی 
داشته باشیم، این بحث شما معنا ندارد. در دنیا یک 
حزب پیروز می شود و دور بعد هم رقیب می آید. در 

اینجا اما این  طور نیست.
 � به همین خاط�ر این بحث معنادار و قابل 

توجه است.
بله. اگر نظام انتخاباتی حزبی بود، هیچ نگرانی ای 
نداش��تیم. باالخره یک دولت پیروز شده و رقبا هم 
نقد می کنند تا وقتی که رویکرد مردمی تغییر کند. 
اینجا اما انتخابات جریانی است. تصور من این است 
که اوال انتخاب��ات 28 خرداد 1400 یک انتخابات 
ضمیمه ای که انتخابات شوراهاست را هم دارد. در 

انتخابات ش��وراها به هیچ وجه نمی توان گفت که 
اصالح طلبان حذف می شوند.

کام�ل نه اما تجرب�ه ثابت کرده همیش�ه  � 
جریان�ی برن�ده انتخابات ش�وراها ب�وده که 

انتخابات ریاست جمهوری را نیز برده است.
نه. مثال در شورای شهر پنجم در اکثر کالنشهرها، 
اکثریت با اصالح طلبان بوده، در حالی که مجلس با 

اصولگراها بوده است.
 � مجلس که یک انتخابات دیگر است. عرض 
م�ن این بود که طبق تجرب�ه، برنده انتخابات 
ش�وراها هم�ان جریانی اس�ت ک�ه انتخابات 
ریاس�ت جمهوری را برده اس�ت. مثال شورای 
ش�هر پنجم را اصالح طلبان بردند که در 96، 
انتخاب�ات ریاس�ت جمهوری را ب�ا حمایت از 

روحانی بردند.
اگ��ر با این تغییرات��ی که مجلس در نظر دارد و 
افزایش مراجع استعالمی بخواهند به انتخابات شورا 
وارد شوند، ممکن است این حذف رخ دهد اما من 
می گویم که اصالح طلبان در این چهل و چند سال 
تحت هیچ شرایطی کامال حذف نشده اند. بنابراین 

اکنون هم این پیش بینی را ندارم.
 اگر هم این اتفاق که ش��ما می گویید رخ دهد، 
فرصتی است که دوستان بیشتر به خود بپردازند و 

کاری کنند کارستان.
من ب��ه بچه های ح��زب هم می گوی��م و مثال 
می زنم که محمد مرس��ی از اخوان المسلمین آمد 
و رییس جمهور شد. این یعنی این جمعیت بعد از 
90 سال مبارزه توانست ریاست جمهوری را بگیرد. 
البته بعد هم السیسی آمد و آن قضایا. حرف من این 
است که کنشگری سیاسی یک مبارزه است و فراز و 
فرود دارد. اما نباید به خاطر این فراز و فرودها رو به 

قبله شد و گفت که بلند بگو الاله اال اهلل. 
برس�یم.  ج�ا  همی�ن  ب�ه  می خواس�تم  � 
اصالح طلبان در مرحله فرود قرار گرفته اند و 
از سال های قبل اثرگذاری کمتری دارند. طبق 
فرمایش شما و سایر سیاسیون در این جریان 
وق�ت دوباره س�ر پا ش�دن و بازیابی جریانی 
اس�ت. سوال من این اس�ت که آیا در صورت 
واگذاری دولت آتی و یكدست شدن حاکمیت، 
بستر مناسب و الزم برای این بازیابی و احیای 

اصالح طلبی وجود دارد؟
البته ممکن است این پیش بینی شما درست از 
آب درنیاید؛ چرا آقای حدادعادل نگران اس��ت که 
ن��رخ دالر پایین آمده و گش��ایش اقتصادی ایجاد 
شود و مردم به سوی اصالح طلبان گرایش یابند؟! 
چرا برخی نگران هستند که بایدن و تیم او با ایران 

به توافق برسد؟!
 � فكر نمی کنید این نگرانی ها در بدنه جامعه 
خیلی مطرح نیس�ت یا حداق�ل کمتر از الیه 

سیاسی مطرح است؟
ن��ه. به نظر من اگ��ر در همین چن��د ماه باقی 
مان��ده، یک گش��ایش اقتص��ادی در وضع عمومی 
مردم ایجاد ش��ود مثال نرخ مس��کن، س��که، دالر، 
خ��ودرو و... کاهش یابد حتما نوع نگاه مردم تغییر 
می کند و به اصالح طلبان برمی گردند چون می دانید 
یکی از ظلم هایی که االن اصولگرایان می کنند، این 
اس��ت که اصالح طلبان یعنی دولت فعلی و دولت 
فعلی یعن��ی اصالح طلبان. یا مجل��س دهم یعنی 
اصالح طلبان و اصالح طلبان یعنی مجلس دهم. اما 

واهلل باهلل و تاهلل )س��ه لفظ جالله( نه مجلس دهم، 
مجل��س اصالح طلبان بود و نه دولت های یازدهم و 
دوازدهم دولت اصالح طلبان است. بله، ما حمایت 
کردیم و 100 نفر در مجلس دهم داشتیم اما کجا 

اکثریت مطلق بودیم؟!
 � نبودی�د. اما اگ�ر در بزنگاه هایی که مردم 
انتظار داشتند با لفظ جالله یا بدون لفظ جالله 
موضع گیری متناس�ب با انتظار مردم داشتند 
و فاصل�ه خود را با دولت ی�ا اکثریت مجلس 
دهم که به قول شما اصالح طلب نبوده است، 
نش�ان می دادند امروز اصالح طلبان وضعیت 
بهتری داش�تند.  ام�ا اصالح طلبان این کار را 
نكردند و االن در آستانه انتخابات این فاصله 

را می گیرند.
این کم لطفی شماس��ت. حداقل درباره شخص 
کواکبیان و حزب مردم س��االری نمی توانید چنین 

قضاوتی داشته باشید.
 من در آذرماه 96 یعنی قبل از حوادث دی ماه 
در نطق��ی در مجل��س خطاب ب��ه روحانی گفتم 
»همشهری عزیزم بجنب« گفتم که من در 43 شهر 
برای تو سخنرانی کردم، پس کاری کن که سرم بلند 

باشد و برای حمایت از دولت خجالت نکشم. 
ما هم��ان  جا صف خود را جدا کردیم اما منتها 
فراکس��یون ما و آقای عارف که رییس فراکسیون 
بودند؛ موضع گیری ای که نش��ان دهد صف ما جدا 

شده، نداشتند و این را قبول دارم.
یک دلیلش نیز این بود که احس��اس می کردند 
رقب��ا از این مواضع سوءاس��تفاده خواهند کرد اما 
من همیشه گفته ام که باید شفاف مواضع را گفت. 
حتی بیش��ترین کل کل را م��ن در مجلس با آقای 
الریجانی داش��تم. به او گفتم که چه حقی داشتی 
برای برنامه پنج س��اله به رهبری نامه بنویس��ی؛ به 
او ه��م برخورد و گفت که حتما باید از پروفس��ور 

کواکبیان اجازه بگیریم. 
خداوکیلی ما در مجلس دهم گرفتار فراکسیون 
مستقلین بودیم که صبح که از خانه خارج می شدند 
به وزش باد نگاه می کردند و متناسب با آن موضع 
می گرفتن��د. اگ��ر طرحی برای عف��و عمومی علیه 
امالك نجومی یا طرح در رابطه با ش��فافیت آرای 
نمایندگان داشتیم، همراهی نمی کردند اما اگر در 
رابط��ه با CFT یا پالرمو طرح داش��تیم، همراهی 
می کردند بنابراین ما واقعا در مجلس دهم مشکل 

داشتیم.
 � ج�واب س�والم را نگرفتم. ام�روز جریان 
اصالح طلبی در موقعیتی قرار دارد که خیلی 
از اصالح طلبان معتقدند باید به جامعه بیشتر 
توجه کرد و این جریان را احیا کرد. اگر دولت 
ب�ه اصولگرایان برس�د و حاکمیت یكدس�ت 
شود، ش�ما چقدر بستر مناسب برای این کار 

را خواهید داشت؟
هنوز که نهاد اجماع س��از در مراحل اولیه است 
و دارد شکل می گیرد یعنی معلوم نیست که حتما 
دولت واگذار شود. آمدن آقای بهزاد نبوی به عنوان 
رییس نهاد هم کمک می کند و این پیام را دارد که 
همچنان در چارچوب اصالح طلبی عمل می کنیم و 

به سمت دیگری نمی رویم.
 � امیدواری حزب مردم ساالری به موفقیت 

در این انتخابات چقدر است؟
ما یک ش��عارمحوری داریم و ب��ر »خداباوری، 



مردم س��االری و برنامه مح��وری« تاکید می کنیم. 
مشکل ما این است که هیچ وقت برنامه محور عمل 
نکرده ایم. اما ما در حزب مردم س��االری واقعا برای 

کشور برنامه داریم.
 ب��رای مس��ائل بین المللی، مس��ائل اقتصادی، 
وضعیت سیاس��ت داخلی، موضوع��ات فرهنگی و 
اجتماع��ی یا تحوالت اداری برنامه ریزی کرده ایم و 
جزئیات آن را در زمان مناسب در کنفرانس خبری 

خواهم گفت.
به اضافه اینکه حتما پنج وزیر شاخص را معرفی 
خواهیم کرد؛ وزیر امور خارجه، اقتصاد، اطالعات، 
فرهنگ و ارش��اد و وزیر مربوط به س��اختار تحول 

اداری را مشخص خواهیم کرد. 
 � این معرفی کردن ها چه فایده ای دارد؟ ما 
س�اختاری داریم که سبب شد آقای روحانی 
دس�ت آخر در پاس�خ به انتقادات نس�بت به 
معرفی وزرا بگوید خواس�تیم و نش�د. فرض 
کنیم شما به پاس�تور رسیدید، آن پنج وزیر 

را حتما منصوب می کنید؟
ما حتما ش��رط می کنیم که ساختار موجود که 
ما را به بن بس��ت های فعلی رس��انده است، اصالح 

شود. 
ح�اال ک�ه از اصالح س�اختار گفتی�د، به  � 
جمهوریت س�وم و بحث بازنگ�ری در قانون 

اساسی که قبال گفته اید، هم بپردازیم.
ما به مردم می گوییم شما در سال های 58 و 68 
برای رفراندوم قانون اساس��ی یعنی جمهوریت اول 
و دوم پ��ای صندوق آمدید؛ یک بار دیگر هم برای 
جمهوریت س��وم بای��د رای بدهید و اصول باید به 

نحوی باشد که نقش مردم تقویت شود. 
یکی از مسائل قطعی و اساسی که باید در قانون 
اساس��ی تغییر کند، خود بحث رفراندوم است. 42 
سال است که ما رفراندوم برگزار نکرده ایم! در حالی 

که در برخی کش��ورها سالی دو س��ه بار رفراندوم 
دارند. دلیلش این اس��ت که قانون گفته اوال فرمان 
همه پرسی را مقام معظم رهبری باید صادر کنند؛ 
بعد هم می گوید که دوسوم نمایندگان مجلس باید 
تایید کنند و... همین ها س��بب می ش��ود که عمال 

امکان برگزاری رفراندوم نباشد.
 � مان�ع برگ�زاری رفران�دوم در جمهوری 
اس�المی، موانع س�اختاری و قانونی است یا 

ترس از برگزاری آن و باز شدن این راه؟
باالخ��ره بای��د به نحوی قانون تعیین ش��ود که 
مجلس فکر نکند نیازی به نظر مردم نیس��ت و ما 

خودمان تشخیص می دهیم.
 قطعا تا کنون خیلی مسائل بوده که باید با نظر 
م��ردم پی��ش می رفتیم. اگر با نظ��ر مردم حرکت 
ک��رده بودیم، نه حوادث دی ماه 96 پیش می آمد، 
ن��ه بحث بنزین و آب��ان 98 و نه حتی خیلی دیگر 

از مسائل موجود. 
 � چند س�وال انتخاباتی هم داشته باشیم. 
قرار اس�ت نامزد حزب مردم س�االری باشید. 
فك�ر می کنید می توانید گزین�ه مورد اجماع 

اصالح طلبان هم باشید؟
ما دو مرحله قبل از آن مشکل داریم. من معتقد 
هس��تم که م��ا هنوز باید صبر کنی��م و ببینیم که 
مردم چقدر انتخاباتی می شوند. اگر فضای عمومی 
کش��ور مثل اسفند 98 باش��د که ما بیکار نیستیم 

وارد شویم. 
برخ��ی معتقدند  با 20 درصد آرا هم می ش��ود 
رییس جمهور ش��د اما ما چنین اعتقادی نداریم و 

خواهان مشارکت حداکثری هستیم.
مرحله بعد نیز این اس��ت ک��ه باید منتظر نظر 
ش��ورای نگهبان بمانیم. اگر ای��ن دو مرحله انجام 
شود، به دس��ت آوردن اجماع اصالح طلبان خیلی 

سخت نیست. 

ب�ا جبه�ه  اح�زاب اصالح طل�ب   � هم�ه 
اصالح طلبان همراهی می کنند یا ممكن است 
که برخی هم با عنوان کاندیدای مستقل وارد 

شوند؟
اگر این  طور باش��د که دیگ��ر هیچ کس تبعیت 
نمی کن��د. یکی دو حزب چنین کنند، زمینه برای 
س��ایرین هم ایجاد می ش��ود. تا اینجای کار البته 
هم��ه توافق دارند و معتقدند ک��ه باید طبق خرد 

جمعی عمل کرد.
 � آقای عارف انگار اصرار دارند که کاندیدا 

باشند و ...
آقای عارف هم در نهایت ممکن اس��ت به نهاد 
اجماع ساز معرفی ش��ود. فعال خودش حرفی نزده 
اس��ت. ممکن اس��ت او هم یکی از گزینه های نهاد 
اجماع ساز باشد. البته ما در آنجا چند پارامتر داریم. 
مثال قدرت پیشبرد امور، پایگاه مردمی، نفوذ کالم، 
قاطعیت در مدیریت و... . منتها االن به این بحث ها 

نرسیده و در مراحل مقدماتی هستیم.
به نظر می رسد کاندیدای اصلی اصولگرایان،  � 
رییس�ی یا قالیب�اف اس�ت. اصالح طلبان در 
بهترین حالت، ام�كان معرفی کاندیدایی که 
قابلیت رقابت با اینها را داشته باشد، دارند؟

مردم ما دقیقه نودی و اصالح طلبان هم به تبع 
آن، دقیقه نودی هستند. االن برخی گزینه ها مثل 
دکتر ظریف مطرح اس��ت که اگر بیاید شاید حزب 

ما هم حمایت کند. 
ش��خصیت هایی مث��ل سیدحس��ن خمین��ی و 
س��یدمحمد خاتمی که گفته ان��د نمی آیند هم اگر 
بیاین��د، معادالت تغییر می کن��د. اگر همین هایی 
که االن اس��امی آنان مطرح اس��ت، نامزد باش��ند، 
مطلوب ترین حالت برای اصالح طلبان این است که 
روی گزینه ای به اجماع برسند که همه ویژگی های 

الزم را داشته باشد.
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j a h a n e s a n a t . i r

گروه سیاس�ی- دولت روحانی حداکثر تا شش 
ماه دیگر مهمان اس��ت و بعد از آن رییس جمهوری 
روی کار می آید که به گفته اغلب تحلیلگران احتماال 
اصولگراست. پیش بینی انتخابات آتی و تحوالت مربوط 
به آن اما بحث ما نیست. بحث نگاه به کارنامه دولت 
روحانی است که در هفت سال و اندی گذشته بارها و 
بارها مورد توجه قرار گرفته و منصفانه یا غیرمنصفانه 
مورد ارزیابی قرار گرفته اس��ت. برخی از سیاس��یون 
اش��کاالت دولت را زیر ذره بین گذاشته و بی توجه به 
امکان��ات و اختیارات، وی را قضاوت می کنند. برخی 
دیگ��ر نیز کاس��تی ها و کم کاری ها را به بهانه تحریم 
و مش��کالت بیرونی توجیه می کنند! البته هس��تند 
کس��انی که با دیدی معقول ت��ر و متعادل تر به آنچه 
در این بیش از هفت س��ال کش��ورداری از روحانی و 

همکارانش دیدیم، می نگرند. 
آنچه در ادامه این مطلب می خوانید، ارزیابی برخی 
از فعاالن سیاس��ی اصالح طلب و اصولگرا از عملکرد 
دول��ت روحانی اس��ت. اما این تنها س��وال ما نبوده 
و با توجه به اینکه حس��ن روحانی ظرف س��ال های 
ریاس��ت جمهوری بارها به واس��طه برخی از مواضع 
و اقدام��ات خود به مصلحت س��نجی، آینده نگری و 
محافظ��ه کاری به خاطر تامین آینده سیاس��ی خود 
متهم ش��د، از اهل فن خواسته ایم پیش بینی خود از 
سرنوشت سیاس��ی روحانی را نیز بیان کنند. جالب 
آنکه در نتیجه کمتر کسی آینده سیاسی روحانی را 
آنقدر که احتماال خودش خواس��ته و تصور می کند، 

روشن می بیند.
امیررضا واعظی آشتیانی، عضو شورای مرکزی  � 

حزب موتلفه
1- عملکرد دولت نه در عرصه 
بین المللی و نه در عرصه داخلی 
و به خصوص اقتصادی قابل دفاع 
نبوده است. این اما تنها ایراد وارده 
ب��ه دولت او نیس��ت و از جهات 

دیگری نیز می توان به آن نقد کرد. یکی از این موارد 
آن است که در واکنش به منتقدان دولت، از ادبیاتی 
اس��تفاده می کند ک��ه در ش��أن و منزلت جمهوری 
اسالمی ایران نیست یعنی دولت خودش چالش سازی 
کرده و به موضوعاتی می پردازد که به مشکالت کشور 
و انتظارات مردم ارتباطی ندارد. از سوی دیگر برخی 
مش��اوران رییس جمهور نیز در شبکه های اجتماعی 
هیجان و حواش��ی ایجاد می کنن��د. در واقع می توان 
گفت که دولت به خصوص در سال آخر خود بیشتر 

به حواشی پرداخته و کارآمدی نداشته است. 
2- در هشت سال گذشته بارها دیده ایم که برخی 
از تحلیلگران، بعضی اقدامات روحانی را در راستای به 
خطر نیفتادن آینده سیاسی او دانستند. اینکه آقای 
روحانی چه آینده سیاسی را برای خود ترسیم و تصور 
کرده، بحث دیگری است اما من معتقدم او ظرفیت آن 
را ندارد که بعد از اتمام دوره ریاس��ت جمهوری، یک 
طیف خاصی را همچنان در اطراف خود داشته باشد. او 
اگر می خواهد در صحنه سیاسی ایران باقی بماند باید 
تمام تالش خود را انجام دهد که شباهتی به روسای 
جمهور گذشته نداشته باشد. به طور مشخص او باید 
از عملک��رد محمود احمدی ن��ژاد و جایگاهش درس 
بگیرد و رفتار و گفتار خود را به شکلی مدیریت کند 

که جای او را نگیرد. 
سیدمصطفی هاش�می طبا، عض�و ش�ورای  � 

مرکزی حزب کارگزاران
1- دولت مجموعه بزرگی است. 
ش��اید عملک��رد رییس جمهور و 
هیات دولت مد نظر باشد اما دولت 
فراتر از اینهاست. دولت یکسری 
عملکرد عادی مثل تامین امنیت، 
تامین سوخت، برق و... دارد که به 
طور معمول در این دولت نیز انجام شده است. وجه 
دیگ��ری از عملکرد دولت اما تصمیمات هیات دولت 
است که به نظر من متناسب با تحریم های اعمال شده 

بر کشور نبوده اس��ت. نمی گویم چرا معیشت مردم 
بهتر نشد چون این خیلی کلی است و به موضوعات 
مختلفی مثل سیاست خارجی بستگی دارد. به نظر من 
دولت در تصمیم سازی ها برای تطبیق شرایط جامعه 
با تحریم ه��ا بی تحرك بود و تبعات این را نیز دید و 

لطمات بسیاری به مردم، نظام و خود دولت زد.
2- پیش بینی آینده سیاسی آقای روحانی خیلی 
س��خت نیس��ت. قاعدتا او هم به مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام خواهد رف��ت. به هر حال این مجمع 
جایی است که به طور معمول افراد بعد از اتمام دوره 
مسوولیت خود با وجود عملکردشان به آنجا می روند. 
آقای احمدی نژاد و خیلی های دیگر نیز عضو هستند. 
به نظر من روحانی بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری 
مشکل خاصی نخواهد داشت اما جایگاه ویژه ای هم 
نخواهد داش��ت. اصال کجا برود؟ رهبر بشود؟! رییس 
قوه قضاییه که نمی ش��ود؛ مگر آنکه به مجلس برود 
و رییس مجلس شود. غیر از اینها به نظرم نمی توان 
جایگاهی را برای او تصور کرد و در جایی مثل مجمع 

قرار می گیرد.
علی محم�د نم�ازی، عضو ش�ورای مرکزی  � 

حزب کارگزاران
1- قض��اوت درب��اره آق��ای 
روحانی و دولت او به چند دلیل 
خیلی سخت است زیرا نوسان در 
دوران او بسیار زیاد بود. در دولت 
اول او موفقیت ها و گشایش هایی 
مشاهده شد و دولت دوم چنین نبود. بازگشت تحریم 
هم کار را برای او سخت کرد. از طرفی تخریب ها علیه 
دول��ت افزایش یافت. ضمن اینکه در دولت او خیلی 
دخالت شد و روحانی هم از کیان دولت به خوبی دفاع 
نکرد. نکته دیگ��ر در ناکامی دولت روحانی فراموش 
کردن وعده های انتخاباتی بود. نزدیکان روحانی مثل 
آقای واعظی نیز در از بین بردن پش��توانه اجتماعی 
او بس��یار مهم بودند. با هم��ه اینها اگر برجام احیا و 
تحریم ها لغو ش��ود، حتما با خاطره خوش��ی به کار 

خود پایان خواهد داد.
2- عملکرد روحانی در این تقریبا هش��ت سال به 
نح��وی بود که گاهی تصور ش��د به دنبال منفعت و 
آینده نگری سیاسی برای شخص خود است اما اشتباه 
می کرد. او تا کنون همه پست های مهم غیر از رهبری 
را گرفته است و به نظر نمی رسد جایگاه ویژه تری را در 
اختیار بگیرد. شاید خود او تصور کند می تواند روزی 
در جایگاه رهبری قرار بگیرد اما این اش��تباهی بیش 
نیس��ت و به نظر من هر رانتی هم که باشد او بعد از 
اتمام دوره ریاست جمهوری خود، نهایتا عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام خواهد بود. او از این پس یک 
شخص عادی است که باید خاطرات خود را نوشته و 

مشغول تحقیق و پژوهش شود. 
ناصر ایمانی، تحلیلگر سیاسی اصولگرا � 

1- دول��ت در زمینه اقتصاد 
در مجموع عملکرد قابل قبولی 
نداش��ته و این نظ��ر عامه مردم 
و همین طور اقتصاددانان است. 
شاخص های اقتصادی نیز کامال 
این موضوع را تایید می کند. البته 
دو نکته را باید در نظر گرفت؛ یکی تحریم های بسیار 
بی سابقه است که بر کشور تحمیل شد و دیگری شیوع 
بیماری کرونا. اگرچه عامه سیاستمداران برخالف آقای 
روحانی معتقدند ک��ه تحریم ها تا حد زیادی معلول 
سیاس��ت ها دولت بوده و می ش��د از آسیب تحریم ها 

همه پرسی »جهان صنعت« درباره عملکرد دولت و سرنوشت سیاسی روحانی

عصر خانه نشینی و خاطره نویسی



کاست. درباره کرونا اما دولت در مجموع خوب عمل 
کرد. در سیاست خارجی نمی توان نمره قابل قبولی به 
دولت داد و تمرکز بر برجام آسیب های جدی به اقتصاد 
و سیاست خارجی کشور زد. نه اینکه برجام تصمیم 
غلطی باشد بلکه راهبرد ما در این زمینه اشتباه بود.

2- برای ش��خص آقای روحان��ی بعد از اتمام این 
دولت، آینده سیاسی قابل توجهی را تصور نمی کنم 
و فکر می کنم نهایتا عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام باشد و در روزهایی هم که جلسه نیست، به منزل 
تشریف برده و استراحت کند. اما قاعدتا ممکن است 
که ایشان سعی کند در قالب تجمع ها و نحله هایی با 
همفکران خود، همراه شده و در قالب حزب یا تشکلی 
در عرصه سیاست تاثیرگذار شود. شاید در قالب حزب 
اعتدال و توسعه کار کند و شاید هم وزن خود را باالتر 
ببیند و سعی کند مثال برای جریان اعتدال گرا نقش 
پدرخوانده را ایفا کند اما حضورش در عرصه سیاست 
به این معنا که در نهادهای قدرت حضور داشته باشد، 

همین جا پایان می یابد.
رسول منتجب نیا، دبیرکل حزب جمهوریت � 

1- روحانی در شرایط وخیمی 
کش��ور را تحویل گرفت و بخش 
زی��ادی از ان��رژی او صرف ایجاد 
تع��ادل در وضعی��ت داخل��ی و 
خارجی شد. در عرصه بین المللی 
نس��بتا موفق ب��ود و مانع اجماع 
جهانی علیه ایران شد. بعد از برجام وضعیت اقتصادی 
نیز تا حدی بهتر شد. البته نواقصی نیز بود. روحانی با 
حمایت، شعارها و وعده های اصالح طلبانه موفق شد 
اما نتوانس��ت وعده های خود را محقق کند. به اضافه 
اینکه یک جناح قدرتمند- مجموعه افراطیون نه همه 
جناح اصولگرا- در مقابل دولت وی کارشکنی کردند. 
بعد از مخدوش شدن برجام از سوی ترامپ، مشکالت 
بیشتر هم شد. روحانی همچنین تا حدی مغرور بوده 
و خودش را نیازمند کارشناسان و نخبگان نمی داند. 
ضمن اینکه به کادر اطرافیان خود اعتماد بیش از حد 

دارد. همین هم یکی از عوامل ناکامی اوست. 
2- آق��ای روحانی خ��ودش را آماده کرده بود که 
بعد از ریاست جمهوری پست های دیگری را بگیرد اما 

اینکه در چه سطح و جایگاهی قرار گیرد بستگی به 
شرایطی دارد که از ناحیه نظام برای او پیش خواهد 
آم��د. قبال بحث هایی در برخ��ی کمیته های مجلس 
خب��رگان مطرح ش��ده و گروهی باور کرده بودند که 
خب��رگان چنی��ن جایگاهی را ب��ه او می دهند. البته 
م��ا همان موقع هم گفتیم که این غیرممکن خواهد 
ب��ود. جایگاه روحانی بعد از اتمام دولت بس��تگی به 
نظر رهبری دارد و ایش��ان قطعا اجازه نمی دهند که 
نیروهای کارآمد گوشه نشین شوند به خصوص کسانی 
که حرمت ها را حفظ کرده و سابقه خوبی دارند. تصور 
می کنم در تشخیص مصلحت نظام باشد یا در نهادی 

که بتوان از تجارب او استفاده کرد. 
محمد  هاشمی، فعال سیاسی اصالح طلب � 

1- دول��ت روحان��ی در هفت 
س��ال و اندی گذشته در مجموع 
مثبت عمل کرده است زیرا دوره 
نخست او با توجه به اینکه کشور 
را با خیلی از مشکالت اقتصادی، 
سیاس��ت خارج��ی و ... تحویل 
گرفت، در همه عرصه ها خوب عمل کرد. اما در دوره 
دوم با مش��کالت جدی مواجه شد که اصلی ترین آن 
خروج آمریکایی ها از برجام بود. بالهای طبیعی مثل 
سیل و زلزله، همچنین شیوع ویروس کرونا هم مزید 
بر علت ش��د و زیان اقتصادی و... فراوانی به کش��ور 
وارد ش��د. عالوه بر این، بدرفتاری ها و خشونت های 
ترام��پ و هم پیمانان منطقه ای نیز مش��کالتی برای 
ایران ایجاد کردند. در عرصه داخلی نیز طیف تندرو 
مواضع��ی علیه دولت گرفته، تهدید و توهین کرده و 

مشکل ساز شدند. 
2- اگر به تجارب گذش��ته نگاه کنیم، هیچ یک از 
روس��ای جمهور ایران بعد از اتمام دوره خود عاقبت 
خوشی نداشته اند. البته آقای روحانی شخصیت معتدل 

و فکوری است.
 او قبل از رییس جمهور ش��دن هم در کانون هایی 
مث��ل ش��ورای عالی امنی��ت ملی، مرک��ز تحقیقات 
اس��تراتژیک و مجمع تش��خیص مصلحت نظام قرار 
داش��ته است. بنابراین اگر براس��اس تجارب گذشته 
بگوییم، احتماال خانه نش��ین می شود اما با عنایت به 

ویژگی های شخصی او و تعادلی که داشته و مواضعی 
که در دوره ریاس��ت جمهوری گرفته است، احتمال 
دارد در نظام مسوولیت هایی مثل عضویت در مجمع 
تشخیص مصلحت یا مشاوره رهبری را داشته باشد.
عباس سلیمی نمین، فعال سیاسی اصولگرا � 

1- ارزیابی عملکرد هشت ساله 
دولت به لحاظ کارشناسی مفصل 
است و باید ضمن استدالل در همه 
حوزه ها به جمع بندی رسید. البته 
اقش��ار مختلف جامعه نیز ارزیابی 
خود را دارند و بسیاری از مردم از رای خود به آقای 

روحانی پشیمان هستند.
 این در حالی است که او در شرایط عادی احتماال 
می توانست موفقیت هایی داشته باشد اما از سوی یک 
جریان سیاس��ی که اتفاقا به شخصیت و توانایی های 
او واقف بود برای ش��رایط ویژه معرفی ش��ده و مورد 
حمای��ت قرار گرف��ت! ایراداتی که ب��ه روحانی وارد 
می دانم به جای خود اما معتقدم که اگر در ش��رایط 
عادی رییس جمهور شده بود، با وجود این بی تحرکی 
و عدم تمایل به تعامل با س��ایر جریان ها که ناشی از 
نگاه از باالی اوس��ت، موفقیت هایی نداشت. بنابراین 
جریان سیاس��ی حامی او باید مسوولیت پذیر بوده و 

در این رابطه پاسخگو باشد.
2- آقای روحانی بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری 
قطعا می تواند به عنوان مشاور تجربیات خود را منتقل 
کند. صرف نظر از مس��ائل ش��خصیتی، اف��راد وقتی 
مدت طوالنی در یک جایگاه مهم قرار داشته باشند، 
می توانند محل رجوع شده و تجربیات خود را مکتوب 

و به دیگران منتقل کنند. 
در کش��ور ما اما متاس��فانه فرهنگی شکل گرفته 
و برخ��ی اطرافیان این آقایان م��دام آنان را ترغیب 

می کنند که به کار اجرایی برگردند. 
کسانی که مدتی دم و دستگاه داشته اند برایشان 
س��خت است که گوشه ای نشسته و تجربیات خود را 
مکتوب کنند. با این حال بهتر است ما به کار فرهنگی 
توجه بیشتری کنیم و امیدوار باشیم که برخی آقای 
روحانی را هم مثل آقای  هاشمی یا احمدی نژاد برای 

برگشت به کارهای اجرایی ترغیب نکنند.
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j a h a n e s a n a t . i r

 ایران و جهان در آستانه 
ورود ب��ه ق��رن 15 هجری 
شمسی قرار دارند. تغییرات 
با شتاب رو به تزاید در جریان 
است. سرعت دیگر پاسخگو 
نیست. فراش��تاب پیش رو، 
اثرات چند ریشتری با خود 
همراه دارد. نه قرن که به نظر می رسد نظام هستی در 
حال پوست اندازی است. بر آن است که لباسی از زمانه 
از ت��ن بیرون اندازد و جامه ای نو از زمانه دیگر را بر تن 
بیاراید. تحولی عظیم تر از گذار از یک قرن به قرن دیگر 

پیش رو است. 
آیه های دگرگونی پرقدرت نشان می دهند، نشانگان 
قدرتمن��د یا Powerful signals گوناگون و رنگ به 
رنگی در تحلیل الیه به الیه علت ها در حال اقدام هستند 
که دیر یا زود، اثر خود را در الیه های زیرین به نمایش 
خواهند گذاشت. آتشفشان درونی در حال سرعت گرفتن 
برای برون ریخت های آتشفشانی بیرونی در حال جوشش 

و تالش برای خروش هستند. 
پیش بین��ی بر اس��اس بنیاده��ای اثبات گرایانه در 
 ای��ن امت��داد، کم پهنا خواه��د بود. از ای��ن رو ضرورت

 معرفت شناختانه و به پیروی از آن، روش شناسی کیفی 
معطوف به هرمنوتیک و تفس��یر نشانگان و پیشران ها 
ضرورت ناگزیر برای دس��تیابی به »آینده نگری« است. 
پیش بینی را باید به پیش نگری منتقل سازیم. از مبانی 
تفس��یری نشانگان و پیش��ران ها برای ایجاد پنجره ای 
ادراکی بر روندها بازیابیم و با تحلیلی تعلیلی و تفسیری 

به رمزگشایی از راز در آینده همت نهیم. 
این جستار پژواك بخش تالش پرگستره دیگری است 
که به شکل خالصه در این مجال و در حد حوصله مرجع 
انتشار آن انعکاس می یابد. باند پرپهنایی از عرصه های 

گوناگون را در الیه های مختلف سیگنال ها جست وجو و اثر 
آنها را بر آفرینش پیشران ها در ساخت آینده های محتمل 
یا شدنی و آینده های ممکن یا شایان پی می جوید. رویکرد 
دارای جهت گیری اکتشافی بر اساس پارادایم آینده نگری 

تفسیری- تعلیلی است. 
تالش حاضر بر اس��اس تکیه بر این پرسش ها نقطه 

عزیمت پیدا می کند:
- چه چیزی بر چه چیزی اثر می گذارد؟

- با چه هدفی اثر می گذارد؟ 
- با چه نتیجه ای اثر می گذارد و...

 اما مهم تر از همه اینها برای بازار کار و کس��ب و در 
ساحت باند پرپهنای تعریف عملیاتی از آن، این پرسش 
مط��رح خواهد بود که: »به چه قیمتی این اثرگذاری ها 
روی خواهند داد؟« پاس��خ به این پرسش ها به گستره 
وسیعی از پژوهش و مجال طوالنی برای بیان نیاز دارد. 
آنچه در اینجا بیان می شود تنها گزاره هایی برای بیان، 
آینده شدنی و شایان پیش رو است. سطوح مختلف این 
تالش را در ساخت نیروهای پیشران مورد عالقه جامعه 

مخاطبان دنبال خواهد کرد. 
عرصه اجتماع و گزاره های آینده نگرانه � 

خانواده، قدیمی ترین نهاد اجتماعی در تمام طول تاریخ 
بشر بوده است اما در دوران های مختلف، انواع متفاوتی از 
خانواده برقرار بوده است. تحوالت شکل و کارکرد خانواده 
یکی از موضوعات جالب برای مطالعات متخصصان حوزه 
اجتماعی است. با پویش یا ردیابی دگرش های خانواده در 
کشورهای مختلف در سالیان اخیر به نظر می رسد این 
تحوالت هم سرعت و هم سمت و سوی متفاوتی گرفته 
و عالوه بر شکل آن، به محتوا و حتی معنای خانواده نیز 
رسیده است. با توجه به تشکیل انواع جدید خانواده که 
به نظر نظریه پردازان جامعه شناسی نظم، به علت فاصله 
گرفتن از نمونه آرمانی خانواده یعنی خانواده هسته ای، 

می تواند خطر عمده ای برای نظام جامعه محسوب شود 
و از سوی دیگر تغییر در معنای واژه خانواده به عنوان یک 
سازه بنیادین اجتماعی، اهمیت پرداختن به جنبه های 
مختلف آن را نمایان می سازد. واحد اجتماعی ای که اکنون 
نه تغییر در بخشی از آن بلکه می توان گفت کل موجودیت 
و ضرورت آن در معرض تردید و تهدید قرار گرفته است. 
خانواده در قرن آینده و در نقطه عزیمت قرن 15 ه.ش. در 

معرض تالطم های شدیدتری قرار خواهد گرفت. 
پدیده گس��ترش طالق ها در ایران در سالیان اخیر 
همزمان با کاهش میزان ازدواج ها، افزایش سن ازدواج، 
کاهش نرخ باروری در زنان و کوچک تر ش��دن خانواده 
هسته ای و کاهش تعداد فرزندان و در کنار آن گسترش 
پدیده »ازدواج سفید« و به ویژه رویکرد گسترده نسل 
جوان به روابط جنسی خارج از چارچوب روابط خانوادگی، 
مساله آینده الگوهای خانوادگی در ایران را به پرسشی 
 جامعه شناسانه و جمعیت شناسانه بدل خواهد ساخت که 
ناگزیر خواهد کرد. این معنا نیازمند تحقیقات گسترده ای 

خواهد بود. 
گسترش الگوهای زندگی خانوادگی در جامعه غربی و 
افزایش میزان تحصیالت زنان ایران، به همراه دشواری های 
اقتصادی در تغییر الگوهای خانوادگی نقش بسزایی ایفا 
خواهند کرد. با این همه با گس��ترش جهانی ش��دن و 
ش��کل گیری نوعی از فرهنگ بومی- جهانی، الگوهای 
خانوادگی در جوامع غربی نیز بیش از پیش زندگی نسل 
جوان در ایران را تحت تاثیر قرار خواهند داد. این معنا 
می تواند در بطن نگرش های کالسیک اخالقی و مذهبی 
به خانواده با قرائت حاکم بر آن، زمینه پرورش رودررویی 
دو مفهوم »خانواده مقدس« و »خانواده نامقدس«، در 
ادبیات اجتماعی ایران و اصطکاك های بیشتر و به پیروی 

از آن نتایج و پیامدهای مهم تری باشد. 
افزایش س��طح طالق تا مرز فروپاشی خانواده های 

آینده نگری ایران و جهان در 1400
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مق��دس هراس اجتماعی پیش رو اس��ت. طالق و روند 
فروپاش��ی خانواده- یا تضعی��ف آن- یک پدیده منفی 
اس��ت زیرا تنها یک خان��واده کامل- به ویژه با زنی که 
به کار خانگی می پردازد - بهترین محیط برای پرورش 
کودك محسوب می شود. فرزندان طالق و خانواده های 
از هم پاشیده به طور کلی از شرایط بدتری برخوردارند. در 
همین حال توجه به این پیامدها در حوزه نگرش اجتماعی 

در سطح ملی و فراملی بیشتر نمود پیدا خواهد کرد. 
ادامه رابطه فرودستی- فرادستی بین زنان و مردان 
در شکل کالس��یک خانواده به چالشی شدید کشیده 
خواهد ش��د. زنان آزاد و شاغل اشکال دیگری از روابط 
را که در آن اس��تقالل خود را از دست ندهند، بیش از 
پیش جست وجو خواهند کرد. این تحول است که از نظر 
نگرش های کالسیک ارزش مدارانه مذهبی ناخوشایند 
است. با نیمه وقت شدن زنان شاغل یا حذف آنان از بازار 
کار، زیر سوال و تحدید قرار خواهد گرفت. عالوه بر آن 
پیشنهادات محافظه کارانه در تقویت خانواده هسته ای 
ای��ن ام��کان را به دولت و بازار می ده��د که به ویژه در 
دوران بحران اقتصاد کنونی با کاهش هر چه بیشتر رفاه 
اجتماعی و خانه نشین کردن زنان، از مخارج »اضافی« 
دولت و بازار تا آنجا که میسر است کاسته شود. همچنین 
این پیشنهادات عمال به معنای مشروعیت بخشیدن به 
ایدئولوژی خانواده گراست. ایدئولوژی های محافظه کار 
تاکید یکجانبه ای بر جنبه های مثبت خانواده برای فرد 
و جامعه دارند. از این دیدگاه خانواده بورژوایی یک نهاد 
ضروری اس��ت و باید در برابر تهدیدات جامعه مدرن با 
اقداماتی که نظیر آن آمد، با نگرش های سنتی و دیکته 
ش��دن آنها بر جامعه بانوان، محافظت شود. اما همین 
می توان��د اصطکاك های اجتماعی بین زنان و دولت ها 

را افزایش بخشد.  
چالش های سالمت و توسعه، از مهم ترین دغدغه ها 
خواهد بود. صنعت بیمه بیشتر اهمیت پیدا خواهد کرد. 
تضمین س��المت و مخارج ناشی از شیوع بیماری های 
جدید، تضمین اشتغال در بحران های سالمت و تامین آتیه 
در سرمایه گذاری های مطمئن اگرچه آرام اما گریزناپذیر 
در بین مردم مورد پروا قرار خواهد گرفت. آگاهی بخشی 
به توده ها در این زمینه محتاج ورود سرآمدان اجتماعی 

و نخبگان سیاسی و هنری خواهد بود. 
مس��ائلی چون بیکاری، اعتی��اد، فاصله گذاری های 
فیزیکی و پیامدهای اجتماعی آنها و... از مسائلی هستند 
که اگرچه عنوانی قدیمی دارند اما وضعیت آینده آنها با 
تغییرات ساختی و بافتی گسترده ای روبه رو خواهد بود.

احتمال بیداری ملی و فعال ش��دن خرد جمعی در 
جهت باال رفتن س��طح توقعات فزاینده مردمی وجود 
دارد. ی��ک جرقه می تواند خروجی پرپهنا و پیامدهای 

وسیعی به جا گذارد. 
عدم کنترل کامل کرونا می تواند به وضعیت بدتر و 
بیماری های بیشتر بینجامد. این می تواند التهاب اجتماعی 
ناشی از عدم مدیریت و نارضایتی از وضع موجود را بیشتر 
مشروعیت بخشد. تورم شدید و فشارهای اقتصادی ناشی 

از آن اگر کنترل نشود، می تواند فاجعه بار باشد. 
عرصه فناوری در آینده نگری � 

در قرن بیس��تم ب��ه دلیل س��یطره بی حد و حصر 
تکنولوژی، پیش��گویی ها رنگ دیگری به خود گرفت. 
اگرچه همچنان صحبت از رجعت مسیح در آغاز قرن 
جدید دهان به دهان می چرخید اما بیش��تر حرف ها از 
تغییر شکل زیست انسان با توجه به پیشرفت لحظه به 
لحظه علم در پرتو فناوری و سبک زندگی و رفاهی که 
به دنبال آن می آمد، نشان داشت. سینما به کمک این 
خیال پردازی آمد. تصاویر تخیل ما را آس��ان تر پر و بال 

 دادند تا تصور کنیم انسان در قرن بیست ویکم با آسودگی 
پرواز می کند و بیمار نمی شود و همه چیز در چشم به 
ه��م زدنی برایش مهیا خواهد بود. و البته همه اش این 

رویابافی ها نبود.
آن سوی این خیال های جذاب، نگرانی هایی بود که 
از سوی عده ای مدام در شیپور آن دمیده می شد؛ اینکه 
کامپیوترها، روبات ها و هوش مصنوعی همه چیز را در 
اختیار می گیرند و آدمی قلب و مهربانی  و عشق را از دست 
می دهد. سخن از بندگی آدمی در معبد تکنولوژی به میان 
آمد. اینکه جامعه سوسیالیستی افالطونی بروز خواهد کرد. 
جامعه ای که در آن پدران فرزندان شان را نمی شناسند و 
کودکان نیازی نمی بینند که بدانند مادران شان کیستند. 
جنگ اتمی همه چیز را نابود می کند و بشر دوباره به نقطه 
آغازین می رسد. در سال های پایانی دهه 90 میالدی یکی 
از نگرانی های مهمی که دیگر ریشه در تخیل نداشت، 
بحث خطای سال 2000 بود اما این تمام ماجرا نیست. 
آدم س��ایبری، آدم های تراریخته، آدم های دانش بنیاد، 
هویت های تک سرنشین دانش بنیاد و... روبه روی ما و در 

پرتو اثر فناوری های مدرن قرار دارند. 
جهان در دهه های آینده به سرعت محیط جغرافیایی 
انقالب صنعت��ی پنجم را درخواه��د نوردید و به مدد 
فناوری های جدید به انقالب صنعتی ششم و گذر از دوران 
»ه��وش مصنوعی« به دوران »روح مصنوعی«، خواهد 
رفت. سده نخست قرن اول ه.ش این معنا را بیشتر تجربه 
خواهد کرد. در دهه های بعد بش��ر به دنبال آن خواهد 
بود که شکافت اتم در قرن بیستم را به شکافت زمانه در 
قرن بیست ویکم و کیفی کردن حیات زمانه زمینی خود 

بیش از گذشته نائل آید. 
دگرگونی های عظیمی که طی دهه 1990 در عرصه 
تکنولوژی اطالعات پدید آمد، طی 25 سالی که از آن 
گذشته نه فقط شیوه زندگی، بلکه شیوه های مدیریت 
و حکوم��ت را نیز به طرز حی��رت آوری دگرگون کرده 
است. به زودی مشاهده خواهد شد که تکنولوژی های 
مورد استفاده در سال 2025، حداقل شبیه دستگاه ها 
و تجهیزاتی خواهد بود که در فیلم های »علوم تخیلی« 
امروزی دیده می شود. پیشرفت های تکنولوژی- به ویژه 
نانوتکنولوژی و تکنولوژی ارتباطات- زمینه های کاهش 
غیرقابل تص��ور ابعاد و اندازه های دولت و پرتحرك تر و 
کارآمدتر ساختن دانایی ملت ها در برابر قدرت دولت ها 
خواهد بود. هرچند دولت های بهوش نیز خواهند توانست 
با استفاده از آنها شیوه های حکمرانی جدیدی را تجربه 
کنند. از بین رفتن فاصله ملت و دولت در همین راستا 
مورد تاکید قرار می گیرد. کاهش شدید نیروی انسانی و 
تغییر سیمای دستگاه های دولتی کشورهای اروپایی و 
آمریکایی در 10 تا 20 سال آینده، تحت تاثیر تکنولوژی 
اطالعات، از سال آینده خود را بیشتر بر فضای سیاسی 

تحمیل خواهد کرد. 
ب��ا توجه به این پیش��رفت ها، ش��اهد افزایش توقع 
م��ردم- به عنوان ش��هروند- از دولت که تماما متاثر از 
دنیای پوشیده از شبکه های ارتباطی و کامپیوتری است، 

خواهیم بود. 
تهدید حریم خصوصی افراد و متعاقب آن در دسترس 
بودن داده های خصوصی ش��هروندان در ش��بکه های 
ارتباط��ی نیز از مهم ترین بخش های مورد توجه آینده 

فناوری هاست. 
شبکه ارتباطات جهانی اینترنتی به موفقیت بیشتری 
دس��ت پیدا خواهد کرد. اوترنت در حال استقرار است. 
بستن شبکه های اینترنتی و هزینه کرد در ارتباط با این 
شبکه ها دیگر صرفه اقتصادی و حتی امکان بازدارندگی 

خود را  دچار کاهش شدید خواهند دید. 

در 1400 چالش تعصب آمیز بودن الگوریتم های هوش 
مصنوعی حل می ش��ود. فناوری شناسایی دیپ فیک 
برای مقابله با محتوای جعلی ارائه می شود. مرزهای ارائه 
خدمات 5G درنوردیده خواهد شد. عرب تالش خواهد 
ک��رد در باب جایگاهش به عن��وان جغرافیای نوآوری 
تجدیدنظ��ر کرده و از تهدیده��ای متوجه خود در این 

چالش با شرق آسیا بگذرد. 
قدرت نمایی عصر دیجیتال با پیوند با هوش مصنوعی 
در پرتو نمایش اپلیکیشن های جدید و در دسترس قرار 
گرفتن آنها در جامعه از س��ال آینده می تواند ش��دت 

بیشتری به خود بگیرد. 
اقتصاد در عرصه آینده نگری  � 

به گزارش انستیتوی فرانسوی روابط بین الملل در مورد 
بازرگانی جهان در قرن 21، در این قرن وزن اقتصادی 
اتحادیه اروپا کاهش یافته، آمریکا به زحمت جایگاه خود 
را حفظ خواهد کرد. حال آنکه آسیا- و به ویژه چین- 
اوج خواهد گرفت. این معنا اگرچه دربرگیرنده حقیقت 
اس��ت، اما همه حقیقت نیست. بخشی از این حقیقت 
متوج��ه بزرگ نمایی قدرت چین به عنوان یک تهدید 
بین المللی- جهانی برای پهن گستری نفوذ از غرب آسیا 

به شرق آسیاست. 
با پافشاری بر احتماالت تغییرات جمعیتی، زیست بومی 
و موقعیت جهانی اروپا در دهه های آتی بر اروپا به نظر 
می رس��د اروپاییان باید بیش��تر متوج��ه چالش های 
آینده باش��ند. »اگر کاری انجام نشود، انحطاط اروپا از 
امکان پذیری به احتمال  پذیری روی خواهد کرد«. اروپا 
در دستیابی به رشد اقتصادی سریع تر با چالش روبه رو 
خواهد بود. مس��ائل ناشی از پیر شدن جمعیت خود را 
تحمیل کرده و خواهد توانست بازگشایی مرزهای اروپا 
را دیکته کند. بازیابی قدرت اروپا مستلزم رعایت پیوند 
پذیرفتن »اتحاد با آن سوی اقیانوس« یا رویکرد »اروپا- 
روسیه- مدیترانه« خواهد بود. به نظر می رسد آمریکایی ها 
بحران اوکراین و جزیره کریمه را قبال برای مدیریت این 

مهم به نفع خود برساخته اند. 
احتمال اثر بحران های طبیعی و سیاسی بر اقتصاد 
ایران در سال آینده بسیار باالست. سیل و زلزله و... در 
منطقه با توجه به گزارش های زمین شناسی و تغییرات آب 
و هوایی ناشی از سونامی های چند سال گذشته وضعیت 

آب و هوا را دگرگونه ساخته است. 
احتمال رودررویی بیشتر آمریکا با ایران در ساحت 
دیپلماسی وجود دارد. این می تواند بازار را بیش از پیش 
در حال��ت برزخ و عدم ت��وان تصمیم گیری قرار دهد و 

اقتصاد رکودی- تورمی را تشدید کند. 
تغییر احتمالی دولت در تهران با نگرش های اقتصادی 
جدید مزید بر علت خواهد شد. اگرچه نسیم هایی از تغییر 
موقت ناشی از روی کار آمدن دولت جدید، از نظر روانی 
ممکن است بازار را مثبت کند ولی در نهایت با رودررویی 
و تقابل فزون تر روبه رو خواهد بود. این لغزندگی ناشی 
از تغییرات پرابهام در سال آینده تصمیم گیری در بازار 

سرمایه را بسیار مشکل تر خواهد کرد. 
کووید19 در سال گذشته اقتصاد جهانی را به شدت 
تحت تاثیر قرار داد. پیش بینی می شود در سال جدید 
هم تولید جهان تا 5/2 درصد کاهش یابد که با پیش بینی 
2/5 تا 3/4 درصدی قبل متفاوت است. گویا چین تنها 
اقتصاد بزرگ جهان بود که در س��ال 2020 رشد کرد 
اگرچه به نظر می رس��د این کش��ور نیز با هدف شش 
درصدی فاصله زیادی داشته باشد.جای تعجب نیست که 
کشورهای فقیر بیشتر از دیگر کشورها تحت تاثیر رکود 
قرار گرفته اند. تعداد افرادی که به واسطه کرونا در جهان 
به فقر شدید دچار شده اند ممکن است از 120 میلیون 
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نف��ر بگذرد. این به معنای از بین رفتن یک دهه تالش 
برای مقابله با فقر در جهان است. واکسن های کووید19 
خبرهای خوبی هس��تند که می توانند مسیر حرکتی 
اقتصاد را در س��ال 2021 تغییر دهند. میزان مقاومت 
کشورها در برابر شرایط سخت متفاوت است. آنهایی که 
بدهی عمومی کمتر، مدیریت اقتصادی منطقی و مقابله 
کارآمدتری را در مقابل گسترش کرونا داشتند بهترین 
نتیجه را می گیرند. بر این اساس چین به عنوان کشوری 
موفق یک سوم رشد اقتصادی جهان را در سال 2021 
در اختیار خواهد داشت. در مقابل سهم اروپا و آمریکای 

شمالی کمتر خواهد شد.
به طور کلی در س��ال جدید روند هر بهبودی کند 
خواه��د بود. صن��دوق بین المللی پول پیش بینی خود 
برای رشد اقتصادی جهان برای پس از 2022 را کاهش 
و هش��دار داده است که افزایش فقر جهانی می تواند تا 

دوره ای فراتر از سال 2020 هم ادامه داشته باشد.
ارزهای دیجیتالی با وجود چالش های فراروی خود 
گام های محکم تری را برخواهند داشت و گستره پذیرش 

عمومی بیشتری پیدا خواهند کرد. 
عرصه سیاست و آینده نگری در آن  � 

بایدن در مسیر سخت دو سال نخست ریاست جمهوری 
ق��رار دارد. او باید قدرت خود را به نمایش بگذارد. این 
می توان��د آمریکای بایدنی را ب��ا وجود توقعات موجود 
غیرقابل پیش بینی تر از دوران ترامپ کند. موفقیت ترامپ 
در تاسیس حزب جدید جمهوریخواهان می تواند حزب 

رقیب را در وضعیت لغزان قرار دهد. 
بایدن با تصمیم گیری در زمینه پیوس��تن سریع به 
پیمان اقلیمی پاریس و سازمان بهداشت جهانی روبه رو 
تالش ک��رد عناصر سیاس��ت در دوره دونالد ترامپ را 
دگرگون کند. وی امیدوار اس��ت در حالی که نیروهای 
خود را بررس��ی می کند همزم��ان امور داخلی را پیش 
ببرد و در حوزه سیاست اقتصادی به ویژه جنگ تجاری 

با چین موفقیت هایی را کسب کند.
ب��ا این حال ش��اید رویدادها این اج��ازه را به وی 
ندهند. ممکن اس��ت آزمون نخس��ت بایدن با برنامه 
هسته ای ایران، برنامه موشکی و هسته ای کره شمالی 
یا هک گسترده از سوی روسیه او را به چالش بکشاند. 
اگرچه سیاس��ت تند ترامپ اهرم های��ی را به بایدن 

بخش��یده است اما زمانی این اهرم ها کارآمد خواهند 
بود که او بتواند یا اراده استفاده از آنها را داشته باشد.  
موقعی��ت بایدن چندان رش��ک برانگیز نیس��ت زیرا 
انتظارات از او بسیار باال اما امکانات وی محدود است. 
در همین حال او نیز توانس��ت با مجلسی یکدست از 

اکثریت دموکرات ها رییس جمهوری را آغاز کند. 
او به برجام باز نخواهد گش��ت بلکه به میراث اوباما 
یعنی »بازگش��ت به 1+5« و ت��الش برای همگرایی با 
آن س��وی اقیانوس روی خواهد آورد. او مذاکره با پکن 
و مسکو را نیز در این باره دنبال خواهد کرد. در همین 
حال تالش خواهد داش��ت از میراث تحریم حداکثری 

ترامپ نیز سود برد. 
این توصیه »دنگ شیائو پینگ« برای سیاست خارجی 
چین »درخشش خود را پنهان و ابهام را زیادکن«، دیگر 
کاربرد ندارد. چین در پیشانی قدرت قرار گرفته است. 
گویی رقبا و دشمنانش نیز از این درخشش ناراضی نیستند 
و تالش دارند از آن به عنوان یک فرصت سود جویند. آنها 
که در جبهه چین هستند با باور و موجه تر کردن باور 
به قدرت برتر چین در آینده این جهت گیری را تقویت 
می کنند. در حالی که در جبهه مخالف نیز با بزرگ نمایی 
قدرت چین و احتمال برتری آن در آینده مخاطرات ناشی 
از نادی��دن چین و پرداخ��ت رودررویی با چین را برای 
 تابعان خود توجیه می کنند تا بتوانند با س��اختن یک 
»دگر اس��تراتژیک« قابل قب��ول در چارچوب »تئوری 
جنگ های نامتعادل« وارد گسترش باند اثر قدرت مورد 

نیاز خود به شرق آسیا شوند. 
این در حالی است که شی جین پینگ رییس جمهور 
چین بر آن اس��ت که این کش��ور به صورت فزاینده به 
وزنه ای در جهان تبدیل ش��ود. در س��ال 2020 چین 
دیپلماس��ی گرگ جنگجوی خ��ود را تقویت کرد. این 
کش��ور استرالیا را به خاطر درخواست تحقیق در مورد 
منش��أ ویروس کرونا هدف تنبیه اقتصادی قرار داد. اما 
در برابر فش��ارهای آمریکا در ارتباط با شرکت هوآوی 
تاح��دودی تحت تاثیر قدرت آمریکا قرار گرفت. چین 
درگی��ری مرزی با هند را تش��دید و قانون امنیت ملی 
جدید را برای هنگ کنگ وضع کرد که مغایر با معاهده 
میان پکن و لندن بود. چین بارها علیه تالش تایوان در 

تقویت روابط با آمریکا موضع گرفت. 

واکنش ه��ای پک��ن، نگرانی های قاب��ل اعتنایی را 
در زمین��ه هدف گذاری این کش��ور برای تس��لط بر 
سیاست های جهانی به وجود آورده است. پرسش این 
است که چین هزاره ای آیا خطرش از آمریکای 250 ساله 
کمتر است؟ چه تضمینی وجود دارد که ابرقدرتی چین 
به نفع ملل در حال توسعه باشد؟ آیا قدرت چین در این 
اندازه، موجب نخواهد شد شاهد کاهش منافع دیگران 
به ویژه کشورهای در حال توسعه باشیم؟ پرسش این 
است که آیا چین نگرانی ها را تقویت می کند یا مسیر 
همکاری را در پیش می گیرد؟ مخصوصا در این شرایط 
ت��ازه که رییس جمهوری جدید آمریکا مایل اس��ت با 
برخی از متحدان در مقابل چین بایستد؟ آیا این تقابل 

تشدید می شود؟
آیا ایران با اتحاد اس��تراتژیک در کنار چین و مسکو 
امنی��ت بیش��تری پیدا می کن��د یا مرزه��ای خطر را 
درمی نوردد و در رس��یدن به برخ��ورد نهایی با آمریکا 

تسریع به وجود می آورد؟
اگرچه ویروس کرونا نخستین بار ووهان چین را تحت 
سیطره خود قرار داد اما پکن بهتر از بیشتر کشورهای 
غرب��ی و کارآمدتر از ایاالت متحده این بیماری را مهار 
کرد. اقتصاد چین دوباره مانند قبل رونق گرفت و انتظار 
می رود در س��ال جدید بیش��تر رشد کند. چین به این 
نتیجه رس��یده که در رقابت با غرب پیروز شده است و 
همین امر تبلیغات در زمینه برتری نهاد حکومتی آن را 
به دنبال خواهد داش��ت. چین به جای هراس از تالش 
واش��نگتن ب��رای جداکردن دو اقتص��اد، خودش برای 
استقالل از اقتصاد غربی به ویژه آمریکا البته با شرایط 

خود گام بر می دارد. 
این اصطالح مرس��وم اس��ت که نباید اسب برنده را 
تغییر داد بنابراین چین با همین رویکرد ادامه می دهد و 
احتماال در ماه های آینده تنش و رقابت ها افزایش بیشتری 
خواهند داشت. بررسی ابعاد دیگر در ساحت های ارزشی- 
فرهنگی، ارتباطات- رسانه، نیروی انسانی- نظامی، امنیت 
و حقوق به عنوان ساحت ها و عرصه های دیگر دگرگونی 

مجالی دیگر را طلب می کند.
* دکترای آینده پژوهی اجتماعی- فرهنگی و 
فناوری از دانشگاه بین المللی امام خمینی
dmmotaharnia@gmail.com 



اد
ص

قت
ا

31

 آغ��از س��ال 2021 ب��ا 
پایان چهار سال زمامداری 
دونال��د ترامپ در مس��ند 
ریاس��ت جمهوری آمری��کا 
هم��راه ب��ود؛ چهار س��ال 
طوفانی که ش��اید در تاریخ 
آمری��کا بی نظی��ر باش��ند. 
ای��ن دوران س��رانجام در 20 ژانوی��ه، در پی برگزاری 
امنیتی ترین مراسم تحلیف تاریخ آمریکا و آغاز دوران 

ریاست جمهوری جو بایدن، خاتمه یافت.
جو بایدن در حالی سکان امور را درآمریکا به دست 
گرفت ک��ه حتی پیش از واقعه حمله به س��اختمان 
کنگره نیز آش��فتگی ها در داخل آمریکا، گمانه زنی ها 
درباره تضعیف جایگاه بین المللی ایاالت متحده حتی 
در ام��ور خاورمیانه قوی بود. او وعده های گوناگونی را 
در عرصه سیاست های داخلی و بین المللی آمریکا بیان 
کرده که مهم ترین هدف آن بهبود جایگاه و بازگرداندن 
اعتبار از دست رفته واشنگتن در عرصه های بین المللی 
است. رییس جمهور دموکرات آمریکا تالش دارد  با ابزار 
دیپلماسی و چندجانبه گرایی، ایاالت متحده را بار دیگر 

محور تحوالت جهانی قرار دهد.
هدف اصلی سیاس��ت خارجی آمریکا تامین منافع 
و امنیت ملی این کش��ور و حمایت از شرکای تجاری 
و متحدان نظامی واش��نگتن در سراسر جهان است؛ 
سیاس��تی که بایدن مایل است با تکیه بر ائتالف های 
محلی و تقویت مناسبات با متحدان دنبال کند. از نظر 
بای��دن چالش های جهانی مانند کرونا، تغییرات آب و 
هوایی و اش��اعه تسلیحات هسته ای، تنها با همکاری 
ملت ها قابل حل هس��تند و آمریکا به تنهایی از پس 
آنها برنمی آید. به قول او ائتالف ها، بزرگ ترین دارایی 

آمریکا هستند.

بایدن کشوری را تحویل گرفت که دچار اختالفات 
ش��دید سیاسی است، هزاران نفر در آن به دلیل ابتال 
به کرونا در حال مرگ هستند و نرخ بیکاری همچنان 
باالست. مشکالت اقتصادی امروز ایاالت متحده به ویژه 
دغدغه بایدن برای تامین حدود دو تریلیون دالر بودجه 
برای مقابله با ش��یوع کرونا نیز دیگر مش��کل اساسی 

رییس جمهور جدید آمریکاست.
بایدن در حالی وارد کاخ س��فید شد که در آخرین 
روزهای ریاست جمهوری دونالد ترامپ، تنش میان ایران 
و آمریکا به طور قاب��ل توجهی افزایش یافت. اولویت 
نخست بایدن در قبال مساله ایران، ازسرگیری مذاکرات 
است تا به توافقی برای حفظ امنیت بین المللی در قبال 
سالح های هس��ته ای دست یابد، اما در این راه، هم با 
فشار دموکرات ها و هم جمهوریخواهان آمریکا روبه رو 
اس��ت. پیروزی جو بایدن و اظهارات او بر سر آمادگی 
آمریکا به بازگشت به توافق گروه 1+5 با ایران یکی از 
پیامدهای تغییر در نوك هرم قدرت سیاسی در آمریکا 
بوده اس��ت. تیمی که بایدن برای سیاست بین الملل 
دولت خود تش��کیل داده اس��ت نیز از جمله می تواند 
اراده آمریکا به بازگشت به توافق هسته ای را به نمایش 
بگذارد. جو بایدن در جریان سخنرانی خود در نشست 
امنیتی مونیخ از آمادگی کشورش برای مذاکره با ایران 

در چارچوب گروه 1+5 سخن گفت.
از س��وی دیگر واش��نگتن به دنبال پایان دادن به 
جنگ شش س��اله در یمن از طریق کاهش مداخالت 
نظام��ی و بازگش��ت به دیپلماس��ی اس��ت. اظهارات 
بایدن در مورد یمن نش��ان دهنده یک تغییر بزرگ در 
سیاست آمریکاست. مهم ترین اقدام نیز پایان دادن به 
حمایت های واشنگتن از حمله سنگین نظامی شش ساله 

ائتالف به رهبری عربستان سعودی علیه یمن است.
چین به همراه روس��یه یکی از دو کشوری بود که 

پنتاگون در گزارش س��ال 2018 خود از آن به عنوان 
جدی ترین چالش های نظامی آمریکا یاد کرد. دو سال 
از آن گزارش گذشته و این چالش بزرگ تر شده است. 
ارتش چین به لطف برنامه مدرن سازی سریع این کشور 
به یکی از قدرت های برتر جهان تبدیل شده و می تواند 
نیروه��ای خود را به راحتی به سراس��ر منطقه هند و 

پاسیفیک و حتی فراتر از آن اعزام کند.
صرف نظر از اینکه کدام تحلیل در قبال روابط آینده 
دولت آمریکا و چین درست باشد، آنچه مبرهن است 
اینکه خیزش چین و توس��عه این کش��ور باعث شده  
آمریکا به سمت رقابت  راهبردی با این کشور حرکت 
کند. به همین دلیل به باور بس��یاری از کارشناس��ان 
باید در س��ال های پیش رو منتظر افزایش تنش بین 
آمریکا و چین در زمینه موضوعات اقتصادی، سیاسی 

و  ژئوپلیتیک حقوق بشر باشیم.
پس از چهار سال رابطه گرم دونالد ترامپ با والدیمیر 
پوتین که برخی تحلیلگران آن را به یک معاشقه سیاسی 
تشبیه کرده بودند، جو بایدن از همان اولین روز ورود 
به کاخ سفید و با وجود توافق دو کشور بر سر تمدید 
پنج ساله پیمان کنترل تسلیحات هسته ای، استفاده از 
لحن سرد و انتقادآمیز در قبال سیاست های مسکو را 

آغاز کرد.
بایدن در اولین هفته آغاز به کار، مسکو را مسوول 
دستگیری آلکسی ناوالنی، منتقد سرسخت کرملین، 
اعالم کرد و موظف به پاس��خگویی در قبال ادعاهای 
هک نرم افزار »س��والر وین��دز« و دخالت در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا دانست. این در حالی بود که 
دونالد ترامپ برخالف نظر کارشناسان، چین را مسوول 
این عملیات بزرگ هک در سازمان های دولتی آمریکا 
معرفی کرده بود. سیاست تغییر رویه در قبال روسیه، از 

سوی دیگر اعضای تیم بایدن نیز دنبال می شود.

چشم انداز سیاست خارجی و داخلی »جو بایدن« در گفت و گو با کارشناسان »چتم هاوس« و »کارنگی« بررسی شد
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تحلیلگران بر ای��ن باورند که اقدامات بایدن در دو 
هفته آغازین، نش��انگر یک خط مشی سخت گیرانه و 
طوالنی مدت در قبال روس��یه است. با این وجود آنها 
در این باره که تا چه اندازه سیاست های پوتین تحت 
تاثیر این خط مشی جدید رقیب دیرینه تغییر خواهد 
ک��رد، تردید دارند. به ویژه آنکه اکنون روس��یه با دور 
جدیدی از اعتراضات داخلی نیز روبه رو اس��ت. دولت 
بای��دن حرفه ای تر اما س��خت گیرتر اس��ت که به نفع 
روس��یه نیست و پایانی است بر سیاست های شخصی 

و موقت ترامپ.
تس��لیحات هسته ای کره ش��مالی نیز از مهم ترین 
موضوعات سیاس��ت خارجی ترامپ بودند. ترامپ در 
دو نشست در سنگاپور و  هانوی به دیدار کیم جونگ 
اون، دیکتاتور کره شمالی رفت. او به شبه جزیره کره هم 
س��فر کرد و اولین رییس جمهور آمریکا شد که حتی 
قدم به خاك کره شمالی گذاشت. ترامپ بارها از کیم، 
که در ابتدای ریاس��ت جمهوری اش با او وارد دعواهای 
توئیتری و تهدیدهای بزرگ ش��ده بود، تمجید کرد و 
او  را رهب��ری بزرگ خواند که رابطه بس��یار ویژه ای با 
هم دارند. این سیاست ها اما باعث هیچ گونه عقب رفت 
برنامه تسلیحات هسته ای کره شمالی و هیچ گونه تعهد 
مشخصی از سوی پیونگ یانگ نشد. گرچه طرفداران 
ترامپ می گویند که حداقل باعث کاهش تنش بین دو 

کشور شده است.
بای��دن 78 س��اله پیرتری��ن رییس جمه��ور تاریخ 
آمریکاست. خودش گفته که خود را چهره ای انتقالی 
می بیند. اینکه در این دوران انتقال چگونه با چالش های 
پیش رو مقابله کن��د، تاریخ آتی آمریکا را نیز تعیین 

خواهد کرد.
با توجه به اهمیت سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیک 
دول��ت نوپ��ای جو بایدن به عنوان چهل و شش��مین 
رییس جمهور آمریکا نسبت به سلف خود نه تنها برای 
ایاالت متحده بلکه برای سراسر جهان، در گفت و گویی 

با کارشناسان اندیش��کده بریتانیایی »چتم هاوس« و 
اندیش��کده آمریکایی »کارنگی« به واکاوی چشم انداز 

سیاست داخلی و خارجی جو بایدن پرداخته ایم.
از  ای��ن گفت وگ��و  در 
نظ��رات ویكت�ور بالم�ر 
توم�اس دانش��یار برنامه 
ایاالت متحده و آمریکا در 
چتم  هاوس استاد افتخاری 
آمری��کا،  انس��تیتوی  در 
دانشگاه کالج لندن و استاد 
برجسته اقتصاد در دانشگاه لندن استفاده کرده ایم. او 
از س��ال 2001 تا 2006 مدیر چتم هاوس و از 1992 
تا 1998 مدیر انستیتوی مطالعات آمریکای التین در 
دانشگاه لندن بود. بالمر از سال 1986 تا 1997 مجله 
مطالعات آمریکای التین را منتشر و بیش از 20 کتاب 
در مورد آمریکای التین و کارائیب تالیف کرده اس��ت. 
آخرین کتاب او با عنوان »امپراتوری در عقب نشینی: 
گذشته، حال و آینده ایاالت متحده« در مارس 2018 
 منتشر شد. او از سال 2010 تا 2020 مدیر غیراجرایی

 JP Morgan Brazil Investment Trust  
بود.

در این رابطه نظر یکی دیگر 
از کارشناسان »چتم هاوس« 
به نام ماریانو آگوئر  تحلیلگر 
سیاسی مستقل و عضو شبکه 
 Friedrich امنیتی بنی��اد
Ebert برلی��ن را نی��ز جویا 
شده ایم. او مش��اور ارشد در 
زمینه ایجاد صلح در دفتر هماهنگ کننده مقیم سازمان 
ملل در کلمبیا طی سال های 2019-2017 بوده است. 
او به عنوان یک روزنامه نگار و تحلیلگر چندین کتاب را 
در زمینه های مختلف از نئوامپریالیسم در کشورهای 
ضعی��ف، مداخله بشردوس��تانه، محرومیت گرفته تا 

خشونت در جنوب جهانی )آفریقا و آمریکای التین و 
کش��ورهای در حال توسعه در آسیا( و اخیرا در مورد 
بحران داخلی و بین المللی مشروعیت در ایاالت متحده، 

تالیف و ویرایش کرده است. 
سارا یرکس یکی دیگر 
از کارشناس��انی اس��ت که 
این گفت و گ��و دیدگاه  در 
او را جویا شده ایم. او یکی 
از اعض��ای ارش��د برنام��ه 
اس��ت؛  کارنگی خاورمیانه 
جایی ک��ه تحقیقات او در 
مورد تحوالت سیاس��ی، اقتص��ادی و امنیتی تونس 
و همچنی��ن رواب��ط دولت و جامع��ه در خاورمیانه 
و ش��مال آفریق��ا متمرکز اس��ت. او عضو همکار در 
موسس��ه بروکینگز و عضو شورای روابط بین الملل 
ش��ورای روابط خارجی ب��وده و در برنامه مطالعات 
امنیت در دانش��گاه جورج تاون و در مدرس��ه امور 
بین الملل الیوت در دانشگاه جورج واشنگتن تدریس 
کرده است. یرکس عضو سابق کارکنان برنامه ریزی 
سیاس��ت های وزارت خارجه است؛ جایی که تمرکز 
ام��ور بر آفریقای ش��مالی اس��ت. یرکس همچنین 
به عنوان یک تحلیلگ��ر تحقیقات ژئوپلیتیک برای 
اداره برنامه های اس��تراتژیک و سیاست های ستادی 
مش��ترك ارتش ایاالت متحده در پنتاگون خدمت 
می کرد و به رهبر ستاد مشترك در زمینه سیاست 
خارجی و مسائل امنیت ملی مشاوره می داد. در ادامه 
گفت و گوی »جهان صنعت« را با این کارشناس��ان از 

نظر می گذرانید.
بخ�ش عمده کابینه جو بایدن از افراد دولت  � 
اوباما تشكیل شده است. آیا بایدن هم رویه باراک 

اوباما در سیاست را در پیش خواهد گرفت؟
ویكتور بالمر: ماهیت جو بایدن پیگیری مس��یر 
اوباما خواهد بود. با این حال این روند با پیشرفت جهان 



کار آس��انی نخواهد بود. در سطح جهانی چین اکنون 
قدرتمندتر و ایاالت متحده ضعیف تر است، در حالی که 
وضعیت سایر کشورها و مناطق نیز تغییر کرده است.

ماریانو آگوئر: اگرچه بسیاری از مقامات منصوب شده 
توسط جو بایدن از دولت اوباما آمده اند، من فکر می کنم 
بس��یاری از آنها سیاست های خود را با شرایط جدید 
سازگار می کنند، به ویژه برای جلب اعتماد متحدان، 
بازیابی نقاط قوت دیپلماتیک و تمایل به جای همکاری 
تحمیل به متحدان. همچنین آنها از درگیری نظامی، به 

عنوان مثال در مورد چین، اجتناب می کنند.
س�ارا یرکس: جهان و ایاالت متحده طی چهار 
س��ال گذشته به طرز چشمگیری تغییر کرده است، 
بنابراین انتظار نمی رود که شاهد تکرار سیاست های 
دوران اوبام��ا باش��یم. ج��و بای��دن ب��رای مقابله با 
بحران های دوگانه پاندمی و افزایش تروریسم داخلی 
روبه رو است که در دوران اوباما نبود. به عالوه بایدن 
و اوباما در مورد چند موضوع اختالف نظر داش��تند، 
بنابراین گرچه تداوم برخی سیاست ها بین دو دولت 
وجود خواهد داش��ت، اما تغییرات زیادی نیز ایجاد 

خواهد شد.
نقش اصل�ی کاماال هری�س در دولت بایدن  � 
چیست؟ آیا او رییس جمهور پنهان آمریكاست؟

ویكتور بالمر: کاماال هریس توسط بایدن به عنوان 
نامزد معاون ریاست جمهوری خود برای اهداف انتخاباتی 
داخلی و نه به دالیل سیاست خارجی انتخاب شد. او ممکن 
است در آینده نقشی در امور خارجه داشته باشد، اما بعید به 
نظر می رسد. به طور معمول، معاونان رییس جمهور درگیر 
امور خارجی نیستند. من انتظار دارم که هریس به طور 

عمده روی سیاست داخلی متمرکز باشد.
ماریان�و آگوئر: من این ط��ور فکر نمی کنم، اما او 
شایستگی های خود را دارد، در عین حال بایدن هنوز 

یک سیاستمدار قوی است.
سارا یرکس: او معاون رییس جمهور ایاالت متحده 
است. او وظایفی را که در قانون اساسی ایاالت متحده به 
معاون رییس جمهور محول شده است، انجام می دهد.

ز  ا را  ورشكس�ته  قتص�ادی  ا بای�دن  � 
ریاس�ت جمهوری ترامپ به واسطه بحران کرونا 
به ارث برده اس�ت. چالش ه�ای پیش روی او در 
خص�وص احی�ای اقتصاد آمریكا چیس�ت؟ چه 
زمان�ی آمریكا به مس�یر ش�كوفایی اقتصادی 

بازمی گردد؟
ویكتور بالمر: فکر نمی کنم ورشکس��تگی کلمه 
درس��تی باش��د. ایاالت متحده این امتیاز ویژه را دارد 
ک��ه می تواند اوراق بدهی را بر اس��اس ارز خود صادر 
کند، بنابراین خطر ورشکس��تگی این کشور را تهدید 
نمی کند. چالش احیای اقتصاد بسیار بزرگ است، اما 
اگر برنامه واکسن موفقیت آمیز باشد، این امر نسبتا آسان 
خواهد بود. در صورت موفقیت واکسیناسیون، ایاالت 
متحده به سرعت محدودیت ها را برداشته و اقتصاد تا 
سال 2022 به سطح قبل از کووید19 بازگشته و احیا 
خواهد شد. در حقیقت، بهبود لزوما بازگشت به رونق 
اقتصادی نیست، زیرا شکوفایی به آنچه پس از آن اتفاق 

می افتد بستگی دارد.
ماریانو آگوئر: پی بردن به آن غیرممکن اس��ت. 
ج��و بایدن چالش های ج��دی و بزرگی پیش رو دارد. 
نخست، حمایت از میلیون ها شهروند و ایجاد محرك 
برای مشاغل متوسط و کوچک. دوم، راه اندازی مجدد 
اقتصاد تولیدی، فراتر از اقتصاد مالی. سوم، یافتن راه حل 
تعادل برای مدل تجارت خارجی سازی تولید در چین، 

مکزیکو و سایر کشورها.
سارا یرکس: بایدن با چالش های اقتصادی عظیمی 
روبه رو است. او در تالش است با کنگره آمریکا در زمینه 
اقدامات مختلف اقتصادی برای کمک به رفع افزایش 
بیکاری و کمک به نجات آمریکایی ها از فقر، همکاری 
کند. این کار س��اده ای نیست، اما اولویت اصلی دولت 

جدید است. 
بایدن با پدیده ای به نام »تروریسم داخلی«  � 
در فضای داخلی آمریكا روبه رو اس�ت. ارزیابی 
شما از تاثیرات این هرج و مرج داخلی بر دولت 
نوپ�ای او مانند آنچه در حمل�ه به کنگره اتفاق 

افتاد، چیست؟ آیا بایدن می تواند دوباره آمریكا 
را متحد کند؟

ویكتور بالمر: آمریکا قبل از ترامپ جامعه ای عمیقا 
تقسیم شده بود و اختالفات در دوران ریاست جمهوری 
ترامپ عمیق تر شده است. بایدن می تواند در جهت متحد 
کردن ایاالت متحده پیشرفت کند، اما محدودیت هایی 
وجود دارد. این واقعیت که هر دو سال یک بار انتخابات 
برگزار می ش��ود، به این معنی است که ایاالت متحده 
تقریب��ا در یک چرخه انتخاباتی دائمی قرار دارد و در 

حال حاضر انتخابات بسیار تفرقه انگیز است.
ماریان�و آگوئر: اتحاد مج��دد جامعه آمریکا برای 
رییس جمهور بایدن بس��یار دشوار خواهد بود. بخش 
گس��ترده ای از جامعه، علیه دولت لیبرال و مش��تاق 
استفاده از خشونت و بسیار ضددموکراتیک شده است. 
از طرفی به آن حضور ایدئولوگ ها از جمله استیو بنن، 
همزبانان، کارشناس��ان و نمایندگان و س��ناتورها در 
کنگره که آماده ادامه ایدئولوژی راست افراطی ترامپیسم 

هستند، اضافه شده است.
سارا یرکس: متاس��فانه، تروریست های داخلی و 
برتری طلبان سفیدپوست تازه وارد نیستند، اما در زمان 
ریاست جمهوری ترامپ صدا و سکویی به آنها داده شد 
که نژادپرس��تان و سخنان زن ستیزانه آنها را تحریک 
می ک��رد. برعکس، دولت بایدن این مش��کل عظیم را 
تش��خیص داده و آن را فراخوانده و در تالش است تا 

آن را برطرف کند.
چرخش آش�كار بایدن در سیاست خارجی  � 
آمریكا نس�بت به س�لف خود را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
ویكتور بالمر: چرخش در سیاست خارجی آمریکا 
تاکنون کامال قابل پیش بینی بوده است. برخی مناطق 
وج��ود دارد که ما هن��وز نمی دانیم چه اتفاقی خواهد 
افتاد )به عنوان مثال کوبا(، اما تاکنون هیچ ش��گفتی 

بزرگی رخ نداده است.
ماریان�و آگوئ�ر: بایدن تالش خواه��د کرد تا در 
چارچوب چندجانبه به دیپلماسی سنتی بازگردد، اما 
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این در حالی است که ایاالت متحده مجبور است قدرت 
جهانی را با چین، اتحادیه اروپا، روس��یه و قدرت های 
نوظهور تقس��یم کند. او ضم��ن پرهیز از برخوردهای 
نظامی تالش خواهد کرد که رهبری کند، در صورتی که 
روابط بین الملل کنونی حتی از دوران ریاست جمهوری 

اوباما نیز متفاوت است.
س�ارا یرکس: هنوز خیلی زود اس��ت که بگوییم 
سیاست خارجی بایدن دقیقا چگونه است. او تاکنون 
بر تایید مجدد اتحاد خود با اروپا و اطمینان بخشیدن 
به ارگان های چندجانبه مانند س��ازمان ملل، سازمان 
بهداشت جهانی و س��ایر کشورها متمرکز بوده است 
ک��ه ایاالت متحده تعهدات خود ی��ا متحدان خود را 
رها نخواهد کرد. او رویکرد چندجانبه بسیار بیشتری 
نس��بت به سلف خود، دونالد ترامپ در قبال سیاست 

خارجی اتخاذ می کند.
آین�ده رابط�ه آمریكا ب�ا روس�یه و چین را  � 
چگون�ه ارزیابی می کنید. آیا بایدن قادر به مهار 

سیاست های این دو کشور خواهد بود؟
ویكتور بالمر: به هیچ وجه ایاالت متحده نمی تواند 
هر یک از این کش��ورها را کنترل کند، اما پیش از آن 
هم هرگز نمی توانست. در حقیقت، توانایی این کشور 
برای تاثیرگذاری در هر یک از کشورها در حال حاضر 
بسیار کمتر از گذشته است. بنابراین این سوال مطرح 
است که آیا بایدن مایل است برای جلوگیری از وخیم 
شدن هر چه بیشتر روابط با هر دو کشور، ریسک کند. 

ما هنوز پاسخ آن را نمی دانیم.
ماریان�و آگوئر: ج��و بایدن فش��ارهایی از طرف 
تندروهای ای��االت متحده احس��اس خواهد کرد که 
تمایل دارند به جنگ سرد با روسیه بازگردند و جنگ 
آغازشده توسط ترامپ با چین را ادامه دهند. او از سوی 
دولتش در خصوص س��خت گیری و عدم مسامحه در 
ارتباط با روسیه و چین به اندازه ایران و ونزوئال تحت 
فش��ار خواهد بود. از طرف دیگر، بایدن سعی خواهد 
کرد روابط عملی با پکن و مسکو برقرار کند و با تهران 
و کاراکاس بر سر توافقات بدون خشونت مذاکره کند. 
اما ایاالت متحده نمی تواند سیاست های خارجی این 

دو کشور را کنترل کند.
س�ارا یرکس: بایدن ب��رای مقابله با نفوذ فزاینده 
چین و روسیه در سراسر جهان متمرکز شده است. فکر 
نمی کنم او قصد کنترل سیاست های آنها را داشته باشد. 
این موضوع به خود آنها بستگی دارد. اما بایدن در تالش 
است تا اعتبار ایاالت متحده را افزایش دهد و از سلطه 

روسیه و یا چین در صحنه جهانی جلوگیری کند.
آینده رابط�ه آمریكا و نات�و چگونه خواهد  � 

بود؟
ویكتور بالمر: به نظر می رسد بهبود این امر قطعی 
است. ناتو یکی از معدود سازمان های بین المللی است 
که هژمونی آمریکا در آن تقریبا بدون چالش است )فقط 

ترکیه در این زمینه شیطنت هایی دارد(.
ماریانو آگوئر: برای مدتی ماه عسل برگزار می شود. 
متحدان اروپایی و کانادا مش��تاق داشتن یک شراکت 
دوس��تانه با ایاالت متحده هستند و نخبگان اروپایی 
مش��تاق دیدن رییس جمهور جدید در نقش رهبری 
هستند. مش��کل این است که ظرفیت ایاالت متحده 
برای رهبری بسیار کاهش یافته و روند آغازشده توسط 
ترام��پ به ویژه خروج نیروهای آمریکایی از آلمان در 

میان مدت ادامه خواهد یافت.
س�ارا یرکس: این موض��وع اولویت دیگر دولت 
ایاالت متحده اس��ت؛ تایید مجدد تعهدات خود در 

قبال ناتو.

ارزیابی شما از آینده رابطه آمریكا و اتحادیه  � 
اروپا چیست؟

ویكتور بالمر: این رابطه مطمئنا بهبود خواهد یافت، 
اما به آنچه قبل از ترامپ بود بر نخواهد گشت، چراکه 
در وهله نخس��ت، ایاالت متح��ده اکنون کمتر درگیر 
اروپا و بیشتر بر آسیا متمرکز است. ثانیا، پس از دوران 
ریاست جمهوری ترامپ و روابط پرافت و خیز ایاالت متحده 
با بروکسل، اتحادیه اروپا به تدریج آموخته که نمی تواند 

به ایاالت متحده وابسته باشد.
ماریانو آگوئر: روابط آنها بهتر خواهد ش��د، هر دو 
طرف سعی خواهند کرد خواسته های اقتصادی و تجاری 
خود را برآورده کنند. شاید در مورد توافقنامه گاز آلمان و 

روسیه تنش ایجاد شود.
س�ارا یرکس: در مورد اروپ��ا- همان طور که قبال 
گفتم - برخی از اقدامات بایدن برای اطمینان بخشیدن 
به متحدان اروپایی ما در مورد تعهدات خود بوده است. 
آین�ده رابطه آمریكا و کره ش�مالی را چگونه  � 

ارزیابی می کنید؟
ویكتور بالمر: پیش بینی این مساله آسان نیست. جو 
بایدن ریسک های پذیرفته شده توسط دونالد ترامپ را 

نخواهد پذیرفت اما در برخی موارد ناگزیر خواهد شد.
ماریانو آگوئر: منجمد. احتماال کره شمالی تمایل 
بایدن برای مذاکره را مورد آزمایش قرار خواهد داد. این 

مساله یک کابوس برای بایدن ایجاد می کند.
سارا یرکس: با توجه به سوابق رابطه این دو کشور، 
پیش بینی آینده رابطه واش��نگتن-پیونگ یانگ دشوار 

است.
آی�ا رابطه آمریكا و اس�راییل در دوره بایدن  � 
مانن�د دوره ترامپ نزدی�ک خواهد بود یا تغییر 

خواهد کرد؟
ویكتور بالمر: خیر، رابطه اسراییل و آمریکا در دوره 
جو بایدن به اندازه ترامپ نزدیک و صمیمانه نخواهد بود. 
با این حال، هر تالشی توسط دولت بایدن برای بی طرف 
بودن بیشتر، مقاومت زیادی را دربر خواهد داشت. باید 
دید آیا بایدن مایل است با این مقاومت روبه رو شود یا 

اینکه همه چیز را نابود خواهد کرد.
ماریانو آگوئر: واشنگتن روابط خود را با تشکیالت 
خودگردان فلسطین دوباره آغاز می کند، اما سفارت ایاالت 
متحده در قدس باقی خواهد ماند. به رسمیت شناختن 
غیررسمی حاکمیت اسراییل بر بلندی های جوالن توسط 
دونالد ترامپ تغییر نخواهد کرد. ایاالت متحده با همان 
روایت راه حل دو کش��وری بر این منطقه ادامه خواهد 
داد. درگیری های اسراییل و فلسطین دیگر برای ایاالت 

متحده در اولویت نیست.
سارا یرکس: رابطه کامال متفاوت خواهد بود. روابط 

بسیار سردتر از دوران ترامپ خواهد بود.
رویكرد بایدن نسبت به خاورمیانه و رابطه اش با  � 
کشورهایی نظیر افغانستان، عراق، عربستان، یمن 

و سوریه چگونه خواهد بود؟
ویكتور بالمر: او هم با انتخاب نماینده خاورمیانه و 
هم تصمیم خود مبنی بر عدم تامین سالح های عربستان 
برای استفاده در یمن، شروع خوبی را آغاز کرده است. با 
این حال، همه کشورهایی که نام بردید متفاوت هستند 
و پاسخ های بایدن پیچیده است. یک رویکرد واحد وجود 

نخواهد داشت.
ماریانو آگوئر: ایاالت متحده، افغانس��تان را ترك 
خواهد کرد، اما دیرتر از زمانی که ترامپ برای انجام این 
کار برنامه ریزی کرده بود. ارتباطات با عربستان سعودی 
ادامه خواهد داشت و نزدیک خواهد شد، مگر در مورد 
جنگ یمن. واشنگتن خواهد پذیرفت که سوریه تحت 

کنترل روسیه است و عراق دیگر در اولویت سیاست های 
ایاالت متحده نیست.

سارا یرکس: این سوال بزرگی است. رویکرد واحدی 
در خاورمیانه وجود ندارد، بلکه بایدن ثبات را در اولویت 
قرار خواهد داد و رویکرد ارزش��مدارانه بسیار بیشتری 
نسبت به سلف خود خواهد داشت که در دفاع از حقوق 

بشر و حکمرانی مطلوب است.
یكی از موضوعات کلیدی ریاس�ت جمهوری  � 
بایدن موضوع احیای برجام است. ارزیابی شما از 

آینده رابطه ایران و آمریكا چیست؟
ویكتور بالمر: این موضوع مهمی است. ما حرکات 
آغازین ه��ر دو طرف را دیده ایم، اما نگرانی من در این 
مرحله بی جهت نیست. بایدن می خواهد دوباره به برجام 
بپیوندد، اما برای این کار با مخالفت شدید داخلی روبه رو 
می شود. او برای انجام این کار ممکن است به کمک طرف 
ایرانی احتیاج داشته باشد، اما ایران هم حوزه های انتخابیه 
داخلی خود را دارد که باید در نظر بگیرد. در نهایت، فکر 
می کنم ایاالت متحده دوباره به این توافق ملحق می شود 
اما این امر زمانبر اس��ت. ماریانو آگوئر: نقطه ش��روع 
مذاکره، پیچیده ترین بخش ماجراست، چراکه هر کدام 
از طرفین منتظر می مانند تا طرف مقابل اولین سیگنال 
را ب��رای مذاکره ارائه دهد. اگر دولت بایدن تالش کند 
مساله موشک های میان برد ایران یا نفوذ سیاسی تهران در 
خاورمیانه را شامل این گفت و گوها کند، مذاکره دشوارتر 
خواهد بود. این مهم خواهد بود که واشنگتن اروپایی ها 
را در مذاکرات شرکت دهد، همان طور که جان کری در 
گذشته از مشارکت آنها بهره می برد. این فاکتور می تواند 
امنیت دیپلماتیک و اقتصادی بخش هایی را در تهران 
فراهم کند که نسبت به ایاالت متحده دچار سوء ظن و 
بی اعتمادی است. سارا یرکس: بایدن صریحا اعالم کرده 
که متعهد به تالش برای احیای توافق هسته ای با ایران 
است، اما نباید انتظار داشته باشیم که ایاالت متحده به این 
زودی ها به میز مذاکره بازگردد. پیش از شروع مذاکرات، 
کارهای زیادی وجود دارد که باید انجام شود. عالوه بر 
این، بایدن گفته است که نگاه جامع تری به سیاست ایران 

و آمریکا، خارج از فضای هسته ای خواهد داشت.
آیا بایدن موفق به احیای اعتبار ازدست رفته  � 

آمریكا در دوره ترامپ خواهد شد؟
ویكتور بالمر: اعتبار آمریکا توس��ط ترامپ چنان 
آسیب دید که ترمیم نسبی در زمان بایدن اجتناب ناپذیر 
به نظر می رسد. اما از آنجا که موقعیت ایاالت متحده امروز 
بسیار ضعیف تر از گذشته است، بازگشت به وضعیت قبلی 
غیرممکن است. با توجه به اینکه قدرت ایاالت متحده 
نسبت به گذشته کاهش یافته، مساله این کشور در حال 
حاضر همسو کردن ابزار و اهداف است. این امر نیاز به 
یک ذهنیت پساامپراتوری دارد، اما بایدن فرد مناسبی 
برای این کار نیست. او برای دوره ای بیش از حد طوالنی، 
تقریبا در تمام زندگی خود، غرق در حمایت از امپراتوری 

بوده که اکنون در حال عقب نشینی است.
ماریانو آگوئر: دانستن این موضوع دشوار است. دولت 
بایدن باید اعتبار داخلی و خارجی را بازگرداند. این امر 
نیاز به اداره ایاالت متحده تحت یک بحران عمیق و زیر 
سایه تاثیر پاندمی کووید19 دارد و در سطح بین المللی، 
جهان پر از پیچیدگی، شگفتی و معضالت مختلف است. 
کودتای نظامی در میانمار آخرین دست از این مشکالت 

به شمار می رود.
س�ارا یرکس: رویکرد او بسیار امیدوارانه است. اما 
هیچ کس تصور نمی کند که این کار ساده ای خواهد بود. 
بازس��ازی اعتماد و اعتبار در سراسر جهان بسیار طول 

خواهد کشید.

گفت و گو با معاون طرح و برنامه وزارت صمت

بورس 1400 از سه نما
گفت و گو با  کمال  اطهاری

گفت و گو با علی اکبر نیکو اقبال

گفت و گو با  حسین راغفر

گفت و گو با دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

گفت و گو با محمود جامساز
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j a h a n e s a n a t . i r

س�وال نخس�ت ما این اس�ت که به عنوان  � 
یک فرد دانشگاهی چطور وارد سیاست عملی 

شدید؟
من از سیاس��ت عملی به دانشگاه رفتم. در واقع 
رش��ته های تحصیلی که خوانده ام، برای من شرایط 
خاص��ی را در این راس��تا فراهم کرد. لیس��انس من 
مهندسی معدن دانش��گاه تهران است. در سال 81 
رش��ته ای به نام آی تی در کش��ور راه اندازی شد که 
م��ن به عنوان اولین یا دومی��ن گروه ورودی به این 
رش��ته در دانش��گاه تهران در گرایش سیستم های 
هوشمند پذیرفته ش��دم. از آن زمان در همکاری با 
یکی از شرکت های سازمان گسترش به نام مکفا در 
تدوین پروژه استراتژی توسعه نرم افزار ایران مشغول 
کار و ب��ه مرور در جلس��ات وزارت صمت با مدیران 
این وزارتخانه آش��نا شدم. در این رابطه در سال 83 
به دعوت یک��ی از مدیران کل وزارتخانه در معاونت 
طرح و برنامه در دو سه پروژه از جمله مشاور تدوین 
استراتژی صنایع معدن و تدوین توسعه سیستم های 

اطالعاتی وزارتخان��ه با آنها همکاری کردم یعنی به 
نوعی راه اندازی س��تاد فوالد با من بود. سپس مدیر 
کل آم��ار وزارتخانه و بعد رییس س��ازمان صنایع و 
معادن البرز ش��دم. دکترا را نیز در رش��ته توسعه و 
تدوین در دانش��گاه عالمه بودم و در همان جا هیات 
علمی ش��دم. وقتی وارد دانش��گاه شدم از وزارتخانه 
بیرون آمدم و از 91 وارد فضای هیات علمی ش��دم 
و مجددا در این حوزه تجربه اجرایی داش��تم. اکنون 
نیز حدود دو سال و سه ماه است که  معاون طرح و 

برنامه وزارت صمت هستم.
وظای�ف و هدف گذاری ه�ای ش�ما در این  � 

معاونت چیست و چگونه رقم می خورد؟
معاون��ت ط��رح و برنامه از جن��س هماهنگی و 
برنامه ریزی برای حوزه وزارتخانه اس��ت که بیش��تر 
با موضوعات تخصصی انجام می ش��ود. بنابراین پنج 
دفتر در زیرمجموعه معاونت وجود دارد و جهت گیری 
کلی ما در این دفتر تعیین سیاس��ت ها و برنامه ها و 
ضوابط کلی صنعت است. همچنین ارزیابی و ارتقای 
شاخص های مرتبط با صنعت و توسعه سرمایه گذاری 

داخلی و خارجی در این حوزه و متنوع سازی ابزار های 
تامین مالی و س��اماندهی و استقرار نظام شفافیت و 
آم��ار و اطالعات نظام یکپارچه ش��بکه اطالعاتی و 
نظارت بر پیش��رفت طرح ها و همچنین موضوعاتی 
از قبیل هماهنگی با تشکل ها از اهم برنامه های این 

معاونت است.
همچنین در این پنج دفتر، یک دفتر سیاستگذاری 
و برنامه ری��زی، ی��ک دفت��ر س��رمایه گذاری و امور 
طرح ه��ا، یک دفت��ر تامین منابع مال��ی، یک دفتر 
آم��ار و فناوری اطالع��ات و دیگری دفتر هماهنگی 
امور اقتصادی اس��ت. در واقع معاونت طرح و برنامه 
یکس��ری هماهنگی ه��ای درون سیس��تمی دارد و 
یکس��ری هماهنگی های بیرون سیستمی که ما روی 

این موضوعات کار می کنیم.
 � با توجه به اینك�ه در ماه های پایانی دولت 
دوازدهم قرار داریم و ممكن است با جابه جایی 
دولت، حضور ش�ما نی�ز در این معاونت خاتمه 
یابد، مهم ترین برنامه شما در فرصت باقی مانده 

چیست؟
نگاه ما در کوتاه مدت و فرصت باقی مانده از دولت 
دوازدهم، تکمیل و جمع بندی و به نتیجه رس��اندن 
کارهایی است که شروع کرده ایم. ما چند کار جدی را 
در وزارتخانه شروع کردیم و طرح هایی داشتیم و بر آن 
اساس جلو رفتیم. البته در این میان شرایط محیطی و 
تغییراتی که اتفاق افتاد فرآیند کار را با مشکل روبه رو 
کرد اما جهت گیری های وزارتخانه درست بود. یکسری 
از کارها مستقیما با ماست و یکسری دیگر هم مربوط 

به هماهنگی با بخش ها می شود.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت در گفت و گو با »جهان صنعت« تشریح کرد

تنها راه نجات كشور بخش تولید است
سعید زرندی عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی است که از حدود دو سال معاونت طرح و برنامه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت را بر عهده دارد. در گفت و گوی تفصیلی که  »جهان صنعت« با وی در خصوص وضعیت صنایع 
کشور داشت ، زرندی تاکید کرد که تنها راه نجات کشور حوزه تولید است زیرا تجربه نشان داده کشورهایی که 
تولید ندارند، فاقد بنیه نیز هستند. به همین دلیل وی معتقد است اگر به سمت تولید با ارزش افزوده باال با 

تمامی مشکالتی که امروز وجود دارد حرکت نکنیم، محال است که بتوانیم در آینده با بحران ها مقابله کنیم.
 از این رو توجه جدی به این مس��اله در کش��ور از امور جدی و حیاتی محسوب می شود و متاسفانه نمی توان 
انتظار داشت وقتی سود سوداگری و سایر فعالیت ها چندین برابر تولید است، مردم سرمایه های خود را برای 

تقویت تولید داخل به میدان آورند.
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کاری که از دو سال گذشته شروع کرده ام، طراحی 
برنامه هایی مشخص برای هر بخش است که در این 
رابط��ه هف��ت برنامه و 40 پ��روژه را مبنای کار قرار 
داده ایم. ما تقریبا توانس��تیم بسیاری از موضوعات را 
در وزارتخانه نهادینه کنیم. یکی از مسائل مهمی که 
ما در آن موفق بودیم موضوع نهضت س��اخت داخل 
بود که با کمک آقای رحمانی وزیر وقت ایده آن کلید 
خورد و توانستیم در این حوزه در صنعت جهت گیری 
داشته باشیم. جهت گیری دوم ما در معاونت طرح و 

برنامه، بحث فعال سازی ظرفیت های خالی است.
در این راستا محور برنامه را در سال 99 گذاشتیم 
که ش��امل هدف گ��ذاری برای بازگش��ت واحدهای 
تعطیل به چرخه تولید و تکمیل طرح های نیمه تمام 

است.
موضوع بعدی مربوط به کس��انی می ش��ود که به 
دنبال ش��ریک و سرمایه گذار هس��تند که اسم این 
طرح را بهره وری س��رمایه گذاشته ایم. در این حوزه 
ش��کل دهی به شرکت های بزرگ به عنوان هدف در 
نظر گرفته شده که به نظر من جهت گیری درستی را 
پیموده ایم چرا که اکنون به این موضوع نیاز داریم.

از سوی دیگر در حوزه ابزارهای نوین مالی کاری 
جدی در این مدت صورت گرفته و تقریبا برای اولین 
ب��ار در وزارتخان��ه این نگاه را جل��و بردیم. در حوزه 
صادرات تمرکز بر 15 کشور را پیگیری کردیم و در 
حوزه بازرگانی داخلی، ساماندهی لجستیکی و اجرایی 
کشور و سامانه توزیع را هدف گذاری کردیم. در این 
رابطه مجموعا 40 پروژه ش��فاف که قابل نظارت بود 
در مجموعه وزارتخانه هدف گذاری شد و رویکرد ما 
ای��ن بود که بتوانیم همین پروژه ها را تا پایان دولت 

نهایی کنیم و به جمع بندی برسانیم.
 � امروز یكی از مهم ترین مش�كالت فعاالن 
در بخ�ش تولی�د، بح�ث س�رمایه در گردش 
اس�ت. بررس�ی اخبار نش�ان می ده�د وزارت 
صمت اقداماتی از جمله اعطای تس�هیالت 50 
ه�زار میلیارد تومانی را ب�رای بخش تولید در 
دستور کار دارد. با این حال در این خصوص دو 
مساله وجود دارد؛ یكی اینكه برخی از فعاالن 
تولیدی به واسطه شرایطی که بانک ها بر آنان 
تحمیل می کنند جرات رفتن زیر بار بدهی های 
بانك�ی را ندارن�د. مس�اله دوم هم این اس�ت 
که کارشناس�ان معتقدند ب�ا وجود ارائه چنین 
تسهیالتی تضمینی برای پایدار بودن واحدهای 

احیاشده تولیدی وجود ندارد. نظر شما در این 
رابطه چیست؟

یکی از مواردی که مس��تقیما برعهده معاونت ما 
قرار دارد، موضوع سرمایه گذاری و تامین مالی است. 
ما غیر از چند ماه اخیر که موضوع مواد اولیه مساله 
اصلی بود در چند سال گذشته در هر رتبه بندی برای 
واحد های صنعتی و تولیدی بحث تامین منابع مالی 
را به عنوان دغدغه اصلی داش��تیم که باعث می شود 
همواره نوعی نارضایتی در واحد ها وجود داشته باشد. 
متاسفانه سیستم کشور به نوعی است که همه چیز 

مبتنی بر بانک است.
غیر از یک س��ال اخیر، تقریبا 90 تا 92 درصد از 
نیاز تولید از طریق بانک ها تامین می ش��د. سیستم 
بانکی در س��ال های اخیر متناس��ب با تولید حرکت 
نک��رده و به نوعی ش��رایطی را تجرب��ه کرده ایم که 
بانک های ما جوابگوی نیاز تولید نیستند. محاسباتی 
که ما داش��تیم نش��ان می دهد در کف، حدود 625 
میلی��ارد تومان متناس��ب با س��تادی که در صنعت 
ایران حاصل ش��ده به سرمایه در گردش نیاز داریم 
ک��ه در بهترین حالت بانک ها ت��وان پرداخت 400 
میلیارد تومان را دارند یعنی بانک جوابگوی بسیاری 
از واحد ها و ظرفیت های ما نبوده و این خألیی است 

که همیشه با آن مواجه بوده ایم.
 در ای��ن راس��تا ی��ا بای��د ب��ه س��مت بازار های 
غیر رس��می رفت که بهره هایی بس��یار باال دارند یا 
شاهد تعطیلی کارخانجات باشیم. بنابراین من عقیده 
دارم باید تحولی جدی در سیستم بانکی کشور شکل 
بگی��رد. در واقع با این دس��ت فرمان و با این ش��یوه 
قطعا نمی توان به خواس��ته های نظ��ام در خصوص 
تولید پاس��خ گفت. البته الزم است خاطرنشان کنم 
این به معنی عدم همراهی سیس��تم بانکی نیس��ت. 
اتفاقا بانک ها همراهی خوبی داش��تند ولی ظرفیت 

ما همین است.
در قانون برنامه ششم داریم که باید 40 درصد از 
منابع در اختیار حوزه تولید باش��د ولی می بینیم که 
در بهترین حالت تنها 30 درصد در اختیار این حوزه 
اس��ت. چرا گفته شد 40 درصد؟ چون می خواستیم 
اقتصادی تولیدمحور داشته باشیم ولی این اتفاق رخ 
نداد. این مشکلی جدی بود که با آن روبه رو بودیم و به 
سمت راهکارهای جایگزین رفتیم. به همین دلیل در 
طول یک سال گذشته موضوع بازار سرمایه را شروع 
کردیم که فرآیند اجرایی جدی آن در ش��هریور 98 
کلید خورد. در این رابطه گفتیم باید س��رفصلی به 

نام تولید در بازار سرمایه تعریف شود تا به مرور این 
92 درصد وابستگی را کم کنیم و سهم حوزه تولید 

را از محل بازار سرمایه باال ببریم.
 � در ای�ن خصوص مش�خصا چ�ه اقداماتی 

انجام شد؟
اولین کار استراتژیک و مهم ما این بود که تغییر 
س��اختار داده و با ادغام برخ��ی دفاترمان، یک دفتر 
تامی��ن مال��ی وزارت صمت با نگاهی جدید ش��کل 

گرفت.
اصوال م��ا دو بخش بانکی داری��م که یک بخش 
کارهای نوین بانکی اس��ت و یک بخش بازار سرمایه 
را داریم. به جرات می گویم هیچ بخشی در ایران به 
اندازه وزارت صمت به بازار سرمایه کمک نکرده است 
چرا که در غیر ای��ن صورت تا کنون تعداد معدودی 
از شرکت ها را در حوزه بازار سرمایه داشتیم. در این 
راس��تا سال گذش��ته به دعوت از شرکت ها گذشت 
و بدون اغراق ش��اید 70 جلس��ه توجیه��ی در این 

خصوص داشتیم.
 در س��ال 99 هدف گذاری و موضوع را به صورت 
عملیات��ی پیگی��ری کردیم. ما در س��ال 98 میزان 
2500 میلیارد تومان اوراق منتش��ر کردیم و امروز 
ت��ا اوایل بهمن ماه 8200 میلیارد تومان اوراق برای 
شرکت های حوزه صنعتی منتشر کردیم و به دنبال 
این هس��تیم که تا پایان س��ال 99 نیز بتوانیم 500 

میلیارد دیگر را نیز عملیاتی کنیم.
در واقع ما این فرهنگ را وارد حوزه صنعت کردیم 
تا شرکت ها برای تکمیل طرح های خود از اوراق بازار 
س��رمایه استفاده و خودش��ان به بازار سرمایه ورود 
کنند. خودم��ان نیز به طور جدی پیگیر اصالح این 

فرآیند بودیم.
الزم به ذکر اس��ت ای��ن فرآیند پیچیده و تو در تو 
بود ولی خود ما به عنوان یک مدعی وارد کار شدیم. 
اکنون این تیم در ش��ورای عالی بورس حضور دارد و 
این موضوعات را از آن طریق پیگیری کردیم و شاهد 
رشدی جدی نیز هستیم به طوری که امروز نزدیک 
400 ش��رکت را وارد فرآیند استفاده از ظرفیت بازار 
س��رمایه کرده ای��م. در اوایل 97 وقتی با ش��رکت ها 
صحبت می کردیم به دالیلی از جمله دالیل شخصی 
حاض��ر نبودند به بازار س��رمایه ورود کنند اما امروز 
400 ش��رکت در فرآیندی هس��تند که از جانب ما 
وصل می شوند تا وارد فرآیند پذیرش شوند. همچنین 
امروز فرآیند توجیهی 200 شرکت تمام شده و 200 
شرکت در مرحله بعدی هستند و 80 شرکت نیز در 
مرحله آماده شدن برای عرضه اولیه و اخذ مجوز برای 
انتش��ار اوراق هستند. اگر این چرخ شروع به گردش 
کند طی دو سال آینده سهم 92 درصدی بانک ها را 

به 80 تا 82 یا 83 درصد می رساند.
کمک دیگر به چالش سیستم بانکی، بحث اوراق 
گام بود که کار مش��ابهی به نام س��امانه سکوك در 
بان��ک ملی انجام ش��ده ب��ود که در سیس��تم بانک 
مرک��زی نهادینه ش��د و ما به عن��وان مصرف کننده 
اصل��ی این موضوع هس��تیم. موض��وع اوراق گام در 
حوزه نساجی و فرش ماشینی و ساخت ماشین آالت 
و بحث قطعات خودرو در خصوص ش��رکت هایی که 
به ش��کل زنجیره ای افزایش پیدا می کنند را به این 
سمت می بریم. امسال سه تا چهار هزار میلیارد تومان 
را ب��ا این فرآیند ش��روع کرده ایم. به این صورت که 
اگر به شکل زنجیره ای با هم تبادل پول و مواد اولیه 
و اطالع��ات دارند خریدار اصلی ب��ه بانک می رود و 
اعتباری باز می کند و براتی می دهد و می تواند با آن 
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در طول زنجیره معامله انجام دهد. این امر همین طور 
به دومی و سومی می رسد و هر وقت بخواهند، قابلیت 

نقد شوندگی نیز وجود دارد.
در این راستا برگه هایی به طور مثال شش ماهه در 
بانک صادر می ش��ود و شرکت می تواند در یک ششم 
زم��ان آن را به بازار س��رمایه بب��رد و در آنجا آنها را 
تنظیم و عرضه کند. کار دیگر ما ایجاد ش��فافیت در 
فرآیند ه��ای اخذ وام بانکی اس��ت. امروز هیچ وامی 
منوط به دستور یک نفر نداریم و عمدتا محل تایید 

را در کارگروه تسهیل استان ها قرار داده ایم.
نزدیک به 8200 میلیارد تومان از محل تبصره 18 

به 1367 شرکت تولیدی ارائه شده است.
 10 هزار میلیارد تومان از طریق سامانه تسهیالت 
رونق تولید به 1413 واحد س��رمایه در گردش داده 
شد و 50 هزار میلیارد تومان با بانک مرکزی تفاهم 
کردی��م که هنوز بانک به طور جدی به زیرمجموعه 
خود این مساله را ابالغ نکرده است. این امر قرار بود 
از طریق سامانه انجام شود که منتظر مساعدت بانک 
مرکزی هستیم. امروز کاری که کرده ایم و فرآیندی 
که داریم و هر ارباب رجوعی که نیاز به مراجعه دارد 
باید مدارك خود را آپلود کند و وارد کارگروه تسهیل 
استان ها شود. پس از این مرحله دستگاه های نظارتی، 
معاون استاندار و دس��تگاه های استانی تقاضای وام 
واحد را بررسی می کنند تا به بانک ها معرفی شوند. به 
همین دلیل معتقدم این هم موضوع مهمی در حوزه 
تامین مالی از طریق بانک ها بود که با برنامه ریزی های 

صورت گرفته، انجام شد.
 � یكی از مهم ترین مواردی که شما در معاونت 
طرح و برنامه به صورت جدی ورود کردید، بحث 
س�رمایه گذاری بود. با توجه به ش�رایط کنونی 
کشور و اقبال کم نسبت به سرمایه گذاری های 
صنعت�ی و تولید، بفرمایی�د چه اقداماتی را در 

این خصوص انجام دادید؟
م��ا در س��اختار خ��ود تغییراتی داش��تیم و دفتر 
س��رمایه گذاری را متناس��ب با شرایط محیطی تغییر 
دادیم. یکی از اشکاالت سیستم این است که ساختارهای 
دولتی کامال جمود و خشک هستند و تغییرات محیطی 
بسیار زیاد است بنابراین این ساختار نمی تواند خود را به 
آنجا برساند. ما در این حوزه دفتر سرمایه گذاری و امور 
طرح ها را داریم. کارهای خوبی در این حوزه انجام شد به 
طوری که اولین نگرانی ما که سعی کردیم به مسووالن 
امر انتقال دهیم، نگرانی از تغییر طرز فکری بود که برای 
آینده کشور خطر دارد یعنی اعتقاد بانک ها بر این بوده 
و هس��ت که 85 درصد از منابع خود را برای س��رمایه 
در گردش اختصاص دهند. سرمایه در گردش توسعه 

نمی آورد بلکه حفظ وضع موجود را به بار می آورد.
متاسفانه به دلیل  عدم همراهی سیستم بانکی در 
تامین سرمایه مشکل ایجاد شده و ما نگاه توسعه ای 
خود را از دس��ت داده ایم. اتف��اق دوم این بود که ما 
بانک ها و صندوق ها و موسس��اتی چون شس��تا را از 
س��رمایه گذاری ممن��وع کردیم ول��ی از طرف دیگر 
ش��رایط برای س��رمایه گذاری مردم مهیا نش��د. به 
همین دلیل موضوع افت تشکیل سرمایه دغدغه ای 
جدی بود که ما از س��ال 98 به تمام مراجع مختلف 
کش��ور منتقل کردیم و این س��رفصل به طور جدی 
در وزارتخانه فعال ش��د. کاری ک��ه کردیم این بود 
که متناس��ب با سیاست های توسعه صنعتی، صنایع 
پیشران را توسعه دهیم. اعتقاد ما این است که باید 
کشور را با توسعه صنایع بزرگ اداره کرد. اولین کار 
ما رتبه بندی 100 ش��رکت بزرگ بود و با هر یک از 

ای��ن 100 مورد در ارتباط خواهی��م بود تا نیاز های 
س��رمایه گذاری آنها را بدانیم. در واقع با همین 100 
شرکت می توانیم به راحتی مساله سرمایه گذاری در 

صنعت را حل و مرتفع کنیم.
متاس��فانه این ایراد جدی همچنان بر ساختار ما 
وارد است که نتوانس��ته ایم شرکت های بزرگ را در 
کشور شکل دهیم. شرکت های بزرگ مانند لوکوموتیو 
هس��تند که اگر نباشند، شرکت های کوچک قادر به 

حرکت نخواهند بود.
 � چگونه توانس�تید در این مس�یر با تمامی 

مشكالتی که وجود دارد، فرصت سازی کنید؟
ما فرصت های سرمایه گذاری را شفاف کرده ایم و 
موضوع جایگزینی واردات را به صورت شفاف اعالم 
کرده و گفته ایم بیشترین واردات ما در 212 محصول 
اس��ت که نزدیک به هش��ت میلی��ارد دالر واردات 
اس��ت و امروز نیز به طور شفاف در سایت وزارتخانه 
اس��ت. این فرصت اول بود و جالب اینجاست که به 
این 100 ش��رکت بزرگ نیز گفته شد اول کشور را 
خودکفا کنید. در موضوع نهضت ساخت داخل یک 
جهت گیری ما همین است تا واردات کشور را جوری 
مدیریت کنیم که بعد ها پتانسیل صادرات پیدا کند 
و تولیداتی داشته باشیم که بعدا بتوانیم صادر کننده 

آنها باشیم.
فعال س��ازی ظرفیت های خالی نکته بعدی است. 
برای اولین بار 13 هزار و 500 شرکت که از ابتدای 
تاسیس وزارت صمت تعطیل بودند را با اسم و آدرس 
روی سایت گذاشتیم و اعالم کردیم هر کسی مایل 

به سرمایه گذاری است اقدام کند.
کار بعدی ما این بود که طرح های نیمه تمام خود را 
با فراخوان به بخش خصوصی واگذار کنیم. همچنین 
به صنایع پیشران دقت کردیم. ما 9 گروه صنعتی را 
که باید در آینده ایران شکل بگیرند مشخص کرده ایم. 
در ای��ن صنایع حلقه های مفق��وده زنجیره تولید و 
پتانسیل ها را برای تولید کنندگان مشخص کرده ایم. 
کار مه��م و ب��زرگ ما بحث تش��کیل هلدینگ های 
بزرگ س��رمایه گذاری در واحد سازمان بورس است 
و 10 ش��رکت را هدف گذاری کردیم که شش هیات 
موسس شکل گرفت. اسم آنها شرکت های سهامی عام 
پروژه ای بود که فرآیندهای آنها در وزارتخانه پیگیری 

می ش��وند. ما اعتقاد داریم کمبودی که در این چند 
ساله در حوزه سرمایه گذاری شکل گرفته است باید 
با این ابزار ها جبران ش��ود. هر چند عقیده دارم باید 
در حوزه بانک ها بازنگری داشته باشیم. قبال جذابیتی 
وجود داشت و بانک ها خود سرمایه گذاری می کردند 
ولی االن س��رمایه گذاری نمی کنند و در هیچ جایی 

تامین مالی انجام نمی دهند.
 � ش�ما به عنوان ی�ک مدیر ارش�د دولتی، 
وضعیت صنایع و دورنمای آن را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
تنه��ا راه نجات کش��ور حوزه تولید اس��ت و این 
تنها یک ش��عار نیس��ت. این تجربه کشورها در قرن 
20 اس��ت به طوری که تنها کشوری که تولیدمحور 
بود توانست بر بحران ها غلبه کند. کشوری که تولید 
ن��دارد بنیه ندارد. ام��ا چه نوع تولی��دی؟! تولید با 

ارزش افزوده باال.
 مس��اله ای که در حال ش��کل گرفتن است و ما 
بر تغییر ریل آن اصرار داریم این اس��ت که تغییر از 
صنایع مدیوم تک و لو تک به سمت صنایع های تک 
صورت بگیرد. این امر بسیار مهم است و اشتباهی که 
وجود دارد این است که اکنون گروهی از شرکت های 
دانش بنیان در حوزه تولید هستند در حالی که تولید 

یک کشور باید دانش بنیان باشد.
اگر به این سمت نرویم محال است که بتوانیم با 
بحران ه��ا مقابله کنیم. تولید با ارزش افزوده باال یک 
جهت اس��ت و اگر می خواهی��م پول مردم را در این 
ح��وزه بریزیم باید بازار های م��وازی تولید را کنترل 
کنیم یعنی نمی شود س��ود تولید ساختمان و ارز و 
طال و سکه چند برابر تولید باشد و بگوییم چرا مردم 

پول خود را وارد حوزه تولید نمی کنند؟
 این مس��اله باید  جهت گیری کشور باشد. یکی از 
کارهایی که در دوره من انجام ش��د بازنگری س��ند 
توس��عه سیاس��ت های صنعتی بود که ب��ا همکاری 
موسس��ه مطالعات بازرگانی انجام ش��د. نگاهی که 
آنج��ا داریم این اس��ت که اوال محل انجام توس��عه 
سیاس��ت های صنعتی و حداق��ل تصمیم گیری آن 
باید در یک رده باالتر باش��د. بنابراین سند را آماده 
کرده ای��م و برای فرآین��د تصویب آن در آینده اقدام 

خواهیم کرد.
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 اهال��ی صنع��ت و تولیدکنن��دگان تا اس��م او را 
می ش��نوند، از او به عنوان جوانی دلسوز و پیگیر یاد 
می کنند که از بدو ورود خود به ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید از هیچ کمک��ی به تولیدکنندگان دریغ 
نکرده و همیش��ه در اتاقش به روی فعاالن اقتصادی 
باز بوده اس��ت. »میثم زالی« اگرچه به دلیل نسبت 
نزدیک خود با عباسعلی زالی وزیر کشاورزی سال های 
ریاس��ت جمهوری حضرت آیت اهلل خامنه ای بارها با 
عناوینی همچون آق��ازاده ای با امضای طالیی مورد 
هجمه گروگانگیران بخش تولید قرار گرفته است اما 
در زمان حضور خود در س��تاد تس��هیل و رفع موانع 
تولید، با پاکدستی و رفتاری متفاوت از رفتار مرسوم 
برخی آقازاده ها، امید تازه ای را در دل تولیدکنندگان 
و فعاالن اقتصادی زنده کرد که به باور آنها در بدترین 

شرایط به آنها دلگرمی داده است.
از آنجای��ی که روزنامه »جهان صنعت« در س��ال 
جاری متاثر از شعار سال 99 یعنی »جهش تولید« بر 
بیان دغدغه های بخش تولید متمرکز شده بود، مدتی 
در جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از نزدیک 
شاهد عملکرد او بودم.  با اینکه بیشتر روزهای هفته 
را در جلسات چندین ساعته و متوالی برای بررسی و 

حل و فصل مش��کالت واحدهای تولیدی سپری می 
کرد اما به محض اینکه در اتاق کار خود حاضر می شد، 
با روی خوش و با نهایت تواضع از ارباب رجوع و اهالی 
صنعت که اسیر شبکه بانکی و دستگاه های پول ستان 
شده بودند استقبال می کرد و بالفاصله پس از شنیدن 
مشکالت آنها، با تمام کسانی که می توانستند در این 

خصوص کاری از پیش ببرند تماس می گرفت.
صدای زال��ی برای بیان دغدغه ه��ا و چالش های 
تولیدکنندگان آنقدر رسا و بلند بود که حتی در برخی 
جلسات، نمایندگان بانک ها و سازمان های پول ستان 
از او که با تمام وجود سنگ تولید را به سینه می زد، 
گالیه می کردند. جدیت دبیر س��ابق س��تاد تسهیل 
و رف��ع موانع تولید ب��رای پیگیری کار اهالی صنعت 
آنق��در زیاد بود که حتی برخی از همکارانش از توقع 
و حساس��یت او برای رسیدگی با سرعت باال به امور 
دلخور می شدند، اما واقعیت این است که زالی بدون 
آنکه جایی اعالم کند پسر کسی است که سال ها به 
کشور خدمت کرده، روی توان خود حساب می کرد تا 
بتواند بهترین عملکرد را برای کمک به مردم کشورش 
ارائ��ه دهد. دقیقا همین تمرکز او بر رفع موانع تولید 
کش��ور و ارائه کارنامه موفق نیز باعث شد که مافیای 
ضد تولید با تالش سازمان یافته به دنبال تغییر وی 
باش��ند. تالشی که یک بار در زمان رحمانی علیرغم 
معرفی جانشین وی در شورای معاونین وزارت صمت 
و به دلیل عدم صدور حکم توسط وزیر سابق که در 
همان روز برکنار ش��ده بود آغاز و در نهایت منجر به 
تغییر ناگهانی وی از این س��مت شد و در حکمی از 
سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، سیدمهدی نیازی 

به عنوان دبیر جدید این ستاد تعیین شد.
این در حالی است که تغییر به وجود آمده در وزارت 
صنع��ت از آنجایی جای بحث و بررس��ی دارد که به 
عقیده کارشناسان بهتر این بود که دست کم تا پایان 
س��الی که با عنوان جهش تولید از سوی مقام معظم 
رهبری نامگذاری شده است، زالی که تمام هم و غم 
خود را معطوف به بخش تولید کرده و تجربه بسیاری 
خوبی در این حوزه دارد، ماندگار بود و به کارهای در 
دس��ت اجرا در این ستاد سر و سامان می داد. چراکه 
به طور حتم تا آشنایی دبیر جدید با موضوعات تحت 
بررس��ی این ستاد، زمان زیادی سپری می شود و کار 

تولیدکنندگان روی زمین باقی خواهد ماند.
به هر تقدیر، این موضوع غیرقابل کتمان نیس��ت 
که زالی در زمان حضور خود در ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید از تمام توان و انرژی خود مایه گذاش��ته 
اس��ت. از این رو ش��اید هیچ کس بهتر از او نداند که 
این روزها تولیدکنندگان با چه مش��کالتی دس��ت و 
پنجه نرم می کنند و برای حل مشکالت آنها باید چه 
اقداماتی را در دستور کار قرار داد. بر همین اساس با 
دبیر س��ابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به گفت 
وگو نشستیم تا عالوه بر نگاهی به عملکرد وی در مدت 
زمان حدودا دو س��اله فعالیت خود در این ستاد، در 
مورد مهم ترین دغدغه های تولیدکنندگان و صنعتگران 

در کشور آگاه شویم.
به گفته میثم زالی، تولیدکننده و فعال اقتصادی 
به منظور سرمایه گذاری عالوه بر اینکه به تعبیر مقام 
معظم رهبری با هفتاد خوان روبه رو اس��ت با قوانین 
و مقررات متعددی مواجه می ش��ود که بعضا ناسخ و 

دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در مورد افزایش مهاجرت تولیدکنندگان هشدار داد 

ضرورت حفظ جایگاه و حرمت تولیدكننده 
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منسوخ همدیگرند.
 در واق��ع همین بخش��نامه های دس��ت و پاگیر 
در فعالیت ه��ای مولد اقتصادی باعث ش��ده تا اغلب 
س��رمایه گذاران عطای س��رمایه گذاری را به لقایش 
ببخش��ند و در حوزه های غیرمولد ک��ه اتفاقا مزایا و 

حاشیه سود باالیی هم دارند ورود کنند.
 وی همچنی��ن ب��ا بیان اینکه تاکنون دس��ت کم 
2200 واحد تولیدی توسط بانک ها در کشور تملک 
ش��ده اس��ت، از اختالف فاحش و سوال برانگیز اعالم 
ارزش واحده��ای تولیدی بدهکار از س��وی بانک ها 
ه��م خبر داد و گفت: این وض��ع، رویه ای فراگیر در 
تملیک واحدهای تولیدی یا وثایق ترهینی توس��ط 

شبکه بانکی است.
 رویه ای که  عالوه بر بی حرمت کردن تولیدکنندگان 
در س��طح جامع��ه، منجر ب��ه کاهش انگی��زه برای 

سرمایه گذاری در کشور می شود.
وی همچنین این را هم  اعالم کرد که طبق قانون  
باید سهم بخش صنعت و معدن از تسهیالت پرداختی 
توسط شبکه بانکی به ساالنه 40 درصد افزایش پیدا 
کند اما طی این س��ال ها  این میزان در خوش��بینانه 

ترین حالت 30 درصد اعالم شده است. 
 به گفته زالی، ما در کشور بیش از آنکه به تولید 
نیاز داشته باشیم به حفظ جایگاه و حرمت تولیدکننده 
نیاز داری��م. در غیر این صورت،  با افزایش مهاجرت 
تولیدکنندگان و کارآفرینان به عنوان س��رمایه های 
معنوی کشور مواجه خواهیم بود. در ادامه گفت وگوی 
»جهان صنعت« با دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع 

تولید وزارت صمت را می خوانید.
برای شروع در مورد نقش ستاد تسهیل و رفع  � 
موانع تولید توضیح دهید و بفرمایید که آیا مصوبات 

این ستاد ضمانت اجرایی دارد یا خیر؟
اجازه بدهید اش��اره ای به جایگاه س��تاد تسهیل 
و رف��ع موانع تولید کنیم. با توجه به بخش��ی نگری 
دستگاه های اجرایی و شبکه بانکی کشور در مواجهه 

با تولیدکنندگان، قانونگذار حکیمانه به استناد ماده 61 
قانون رفع موانع تولید  به دولت اجازه داده تا نسبت به 
تشکیل ستادی به این عنوان در تهران و کارگروه های 
متناظر آن در استان ها با هدف »حل و فصل مشکالت 

واحدهای تولیدی« اقدام کند.
این در حالی اس��ت که  »حل و فصل« به معنای 
رفع مش��کل و مانع از استمرار روند تولید و اشتغال 
در یک واحد تولیدی است که مفهومی حقوقی دارد. 
ب��ه این ترتیب اگر موضوع مش��کل واحد تولیدی با 
پیگیری از دس��تگاه یا بانک ذی ربط حل شد که شد 
اما اگر این اتفاق نیفتاد، مصوبه س��تاد فصل الخطاب 

خواهد بود.
بنابراین مصوبات س��تاد و کارگروه های استانی به 
موجب قانون،  نافذ و اجرایی است. در واقع مصوبات 
س��تاد به جز مصوبات مرتبط با پرداخت تس��هیالت 
تنها در دیوان عدالت اداری قابل نقض اس��ت وگرنه 
الزم االجراس��ت. دادس��تان کل کش��ور نیز با صدور 
بخش��نامه ای به این موضوع تصریح و دادستان های 
کل کشور را مامور کرده است در صورت عدم اجرای 
مصوبه مرتبط یک دستگاه یا بانک، موضوع را به قید 

فوریت رسیدگی کنند.
 � ب�ه نظ�ر ش�ما بخ�ش تولی�د و همچنی�ن 
صنعتگران در حال حاضر از جایگاهی در کش�ور 

برخوردار هستند؟ 
سال هاست مقام معظم رهبری نامگذاری سال ها 
را به تولید مرتبط کرده اند. این در حالی است که اگر 
اندکی از اعتقاد ایشان را مسووالن و دست اندرکاران 
حوزه تولید و ش��بکه بانکی داشتند،  تولید در کشور 
از جای��گاه شایس��ته تری برخ��وردار بود. ب��ه اعتقاد 
من،  چ��اره ای جز تغییر رویه فعلی به نفع تولید در 
دس��تگاه های اجرایی، قضایی و تقنین��ی نداریم. به 

تعبیری چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید!
البته نکته حائز اهمیت این اس��ت که حفظ تولید 
تحت هر شرایطی صحیح نیست. اگر بانکی اقدامات 

حقوق��ی خ��ود را به بهان��ه حفظ تولید و اش��تغال 
علیه منزل مس��کونی تولیدکننده پیگیری و جایگاه 
تولیدکننده را مخدوش کند، این تولید، هیچ ارزشی 
ندارد. چرا که ما در کشور بیش از آنکه به تولید نیاز 
داشته باشیم،  به حفظ جایگاه و حرمت تولیدکننده 

نیاز داریم.
در واق��ع اگ��ر آنچنان ک��ه رهبر فرزان��ه انقالب 
تولیدکنن��ده را س��رباز جنگ اقتص��ادی می نامند با 
تولیدکننده مواجه شویم،  آثار، نتایج و برکات آن را 
نیز خواهیم دید. این در حالی اس��ت که در غیر این 
صورت،  با افزایش  مهاجرت تولیدکنندگان به عنوان 

سرمایه های معنوی کشور مواجه خواهیم بود.
 � تاکن�ون چند واحد تولیدی توس�ط بانک ها 

تملک شده است؟
از یک س��ال قبل تاکنون موضوع تملک واحدهای 
تولیدی توسط شبکه بانکی در دستور کار دبیرخانه 
س��تاد قرار گرفته است. طبق اطالعاتی که به دست 
آورده ایم، حداقل 2200 واحد تولیدی توسط بانک ها 
تملک ش��ده است. نکته تاس��ف آور اینکه یک بانک 
دولتی به تنهایی بالغ بر 500 واحد تولیدی را تملک 
کرده و متاسفانه کمترین همکاری را با ستاد در این 
م��دت انجام داده و همچنان اقدامات حقوقی خود را 
علیه واحدهای تولی��دی پیگیری می کند. البته این 
رفت��ار بانک ها صرفاً به وصول نمایش��ی مطالبات در 
تملک یک واحد تولیدی منجر می شود که نهایتا همان 
واحد تعطیل و تجربه نشان داده در مواردی تجهیزات 
و ماشین آالت در دوره تملک واحد تولیدی به دلیل 
عدم حساسیت بانک در استخدام نگهبانان مورد نیاز 
به راحتی به س��رقت می رود. این در حالی است که 
همین تجهیزات و ماشین آالت، زمانی در سخت ترین 
ش��رایط اقتصادی و با دور زدن تحریم ها و خروج ارز 
از کشور از آن سوی مرزها به ایران آورده شده است 
اما در نهایت با اقدامات یک شعبه بانک با سرنوشتی 

نامعلوم و تاسف برانگیز مواجه می شود.
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 � عملكرد کنونی شبكه بانكی را در حوزه تولید 
چگونه ارزیابی می کنید؟

واقعیت این اس��ت که مطابق ب��ا بند پ ماده 46 
قانون برنامه شش��م توس��عه، س��هم بخش صنعت و 
معدن از تسهیالت پرداختی توسط شبکه بانکی باید 
به ساالنه 40 درصد افزایش پیدا کند. اما علیرغم این 
صراحت قانونی، در سال های برنامه این میزان نهایتا و 
خوشبینانه ، 30 درصد اعالم شده است. این در حالی 
است که عالوه بر این تخلف آشکار از قانون، 45 تخلف 

رایج بانکی نیز شناسایی شده است.
تخلف از نرخ سود در عقود مبادله ای مطالبه سود 
ثابت و قطعی در عقود مشارکتی، عدم رعایت تسهیم 
بالنسبه در مبالغ پرداخت شده توسط مشتریان، بلوکه 
کردن بخشی از تس��هیالت اعطایی در زمان اعطای 
تس��هیالت و الزام به س��پرده گذاری نقدی، محاسبه 
14 درصد به جای 6 درصد جرائم تس��هیالت )وجه 
التزام( عالوه بر نرخ سود تسهیالت، اخذ قراردادهای 
س��فید امضاء، اخذ ربح مرکب در تمدید قراردادها و 
محاسبه سود و جریمه مضاعف پس از تجمیع اصل 
سود و جریمه و عقد قرارداد جدید، اخذ وثیقه خارج از 
طرح،  اخذ سود قطعی در موارد فورس ماژور، محاسبه 
نامتعارف بده��ی و ارزیابی غیرمنصفانه دارایی های 
واحدهای تولیدی از جمله تخلفات رایج در ش��بکه 
بانکی اس��ت. همچنین اعمال محدودیت های بانکی 
علیه واحدهای تولیدی دارای وثایق کافی،  رایج ترین و 

مخرب ترین تخلف در شبکه بانکی کشور است.
 � در م�ورد اعمال محدودیت های بانكی علیه 
واحده�ای تولی�دی دارای وثایق کافی  بیش�تر 

توضیح دهید.
به ه��ر حال با توجه به ش��رایط خطیر اقتصادی 
کشور، تحریم های ناجوانمردانه و جهش های نرخ ارز، 
قطع همکاری شرکای خارجی شرایط پیچیده و دشوار 
نقل و انتقال پول، افزایش هزینه های سربار، افزایش 
قیمت مواد اولیه منجر به عدم امکان تامین مواد اولیه 
و کاه��ش میزان تولی��د و  در آخر عدم امکان ایفای 
تعهد و بازپرداخت بدهی به شبکه بانکی و دستگاه های 
پول ستان می شود. اما شرایط وقتی سخت تر می شود 
که واحد تولیدی به دلیل بدهی معوق، به س��رفصل 
بدهکاران غیرجاری در بانک ها منتقل شده و بانک ها 
علیرغم داشتن وثایق کافی، از ارائه کلیه خدمات بانکی 
از جمله ارائه دسته چک، ضمانتنامه بانکی، تسهیالت 
و... خودداری می کنند و در واقع شریانات حیاتی واحد 
تولیدی را مسدود می کنند. به این ترتیب بحران در 
واحد تولیدی تشدید شده و شرایط برای بازپرداخت 
بدهی نیز س��خت تر می ش��ود. این موضوع به تدریج 
منجر به ش��روع اقدامات حقوقی و اجرایی علیه واحد 
تولیدی توس��ط بانک می شود. اقداماتی که منجر به 
تملک واحد تولیدی و یا خانه مسکونی تولیدکننده، 
ضامنین و یا اقدامات مش��ابه می شود. این در حالی 
است که بانک به عنوان شریک تجاری می توانست به 
دلیل در اختیار داشتن وثائق کافی، واحد تولیدی را 

برای سپری کردن این دوره، همراهی کند.
البته متاسفانه برخی بانک ها پس از این اقدامات 
در تملیک واحد تولیدی یا منزل مس��کونی عالوه بر 
محاسبه غیرموجه بدهی، با روش هایی غیراصولی در 

ارزیابی ملک نیز تخلف می کنند.
به طور مثال ارزش یک واحد تولیدی در محاسبه 
ابتدایی توسط کارشناس رسمی دادگستری را 186 
میلی��ارد توم��ان اعالم کرده بود. س��پس با اعتراض 
بانک به 180 میلیارد تومان کاهش می یابد و نهایتا 

با اعتراض مجدد بانک، رقم تامل برانگیز 27 میلیارد 
توم��ان اعالم می ش��ود و علیرغم اعتراض��ات مکرر 
تولیدکننده،  ظرف یک ماه مزایده برگزار و س��ند به 

نام بانک منتقل شد.
اگرچه این اختالف شش برابری برای اعالم ارزش 
این واحد تولیدی ،  اختالفی فاحش و س��وال برانگیز 
است اما باید اعالم کرد که این وضع، رویه ای فراگیر 
در تملیک واحدهای تولیدی یا وثایق ترهینی توسط 
ش��بکه بانکی اس��ت. رویه ای که  عالوه بر بی حرمت 
کردن تولیدکنندگان در سطح جامعه، منجر به کاهش 

انگیزه برای سرمایه گذاری در کشور می شود.
برای حل این مشكل که مبنای محاسبه بدهی  � 
تسهیالت بانكی به صورت شفاف مشخص نیست، 

اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است؟
آنچه باید بدانید این اس��ت ک��ه بالغ بر 30 بانک 
در کش��ور وجود دارد که با بالغ بر 30 روش مختلف 
نس��بت به محاسبه س��ود و جریمه تسهیالت اقدام 
می کنند. بنابراین هیچ دو بانک دولتی یا خصوصی را 
پیدا نمی کنید که در ازای پرداخت تسهیالت یکسان، 
بدهی یکسانی را نیز اعالم کنند. این در حالی است 
که متاس��فانه عدم تناسب تعداد و شعب بانک ها در 
سراسر کشور با سیستم نظارتی بانک مرکزی، به این 
موضوع دامن زده اس��ت. بر همین اس��اس در ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید تالش کردیم تا با پیگیری 
از مراجع قضایی،  اصالحاتی در این رفتار نادرس��ت 
بانک ها محاس��به بدهی شبکه بانکی انجام دهیم که 
منجر به صدور بخش��نامه های قضایی و آرای وحدت 
رویه ش��د که ضمن تش��کر از قوه قضاییه، تقاضای 
موک��د داریم که برخ��ورد با بانک ه��ای متخلف در 
اجرای این بخش��نامه ها و آرای الزم االجرا در دستور 
کار دادستان های سراسر کشور به عنوان مدعی العموم 

حوزه تولید قرار گیرد.
به طور مثال در س��فر به یکی از استان های غربی 
کشور، امام جمعه استان در جلسه اعالم کرد که یک 
بانک دولتی 60 درصد س��ود از تولیدکننده مطالبه 
کرده و یا یک بانک خصوصی با پیگیری صورت گرفته 
در ستاد،  مبلغ بدهی واحد را از 157 میلیارد تومان 
به 56 میلیارد تومان کاهش داد که حاکی از اختالف  
100 میلیارد تومانی است.  در حالی که این تفاوت های 
فاحش و اختالف نظرهای مابین بانک و تولیدکننده در 
مبلغ بدهی، باعث می شود واحد تولیدی قادر به تعیین 
تکلیف بدهی خود به بانک نباشد و این یعنی تعطیلی 

قریب الوقوع و بیکاری کارگران واحد تولیدی.
عالوه بر این برخ��ی بانک ها در اختالفات خود با 
مش��تری، به جای اصالح مبلغ بدهی اعالم ش��ده از 
طریق مراجع قضایی، با اتهاماتی از قبیل فساد مالی، 
تحصیل مال نامش��روع و حیف و میل بیت المال آن 
هم با کیفری کردن پرونده موضوع را پیگیری می کنند 
که در بعضی از پرونده ها حتی منجر به زندانی کردن 
تولیدکننده می شود. این در حالی است که بنده باور 
دارم اتهام فس��اد و اخ��الل در امنیت اقتصادی، قبل 
از اینک��ه متوجه تولیدکنندگان باش��د، به رفتارهای 
اشتباهی بر می گردد که به راحتی با اقدامات نادرست 
به اتالف تجهیزات و ماشین آالت و تعطیلی واحدهای 
تولیدی به عنوان دستگاه های خلق سرمایه در کشور 

منجر می شوند.
 � میزان بدهی معوق واحدهای تولیدی به شبكه 

بانكی چقدر است؟
در این خصوص از ابتدای س��ال گذشته مکاتباتی 
با بانک مرکزی ص��ورت گرفته اما هیچ گاه اطالعات 

درس��تی به ما منعکس نش��ده اس��ت. برآورد ما این 
اس��ت که کمتر از 20 درصد از بدهی معوق ش��بکه 
بانکی متعلق به واحدهای تولیدی غیردولتی و البته 
غیربانکی است. البته عجیب است که ادعای مبارزه با 
فساد در بانک ها روی همین 20 درصد متمرکز شده 
اس��ت. 20 درصدی که در ازای تسهیالتی که گرفته 
اند، وثایق ملکی قابل توجهی در اختیار بانک ها قرار 
داده اند و طبیعتا امکان عدم بازپرداخت آن از س��ایر 

تسهیالت گیرندگان کمتر است.
 � از شبكه بانكی بگذریم.  از سازمان های تامین 
اجتماعی و مالیاتی چه خبر؟ آیا نگاه این دستگاه ها 

به بخش تولید مناسب است؟
در سال های اخیر به دلیل تحریم های اعمال شده 
علیه کشور و توقف فروش و صادرات نفت و همچنین 
کاهش چش��مگیر درآمدهای نفتی، دولت با کسری 
شدید بودجه مواجه شده است. این موضوع از طرفی 
منجر شده تا دولت در پرداخت بدهی خود به تامین 
اجتماعی با کمبود نقدینگی مواجه ش��ود و هر سال 
میزان بدهی دولت به این س��ازمان خدمات رس��ان 
افزایش پیدا کند و از طرف دیگر مطالبه از س��ازمان 
امور مالیاتی در افزایش درآمد مالیاتی به دلیل جبران 

هزینه های جاری دولت، بیشتر شود.
از طرفی کاهش امکان بازپرداخت بدهی دولت به 
تامین اجتماعی، منجر به کاهش توان خدمات رسانی 
به بیمه ش��دگان از سوی این سازمان شده و بالطبع 
ناچار به اعمال فشار به تولیدکنندگان در پرداخت حق 
بیم��ه و یا در برخی مواقع خلق راهکارهای ناعادالنه 
ب��رای افزایش میزان مطالبه گ��ری از تولیدکنندگان 

توسط سازمان می شود.
در سازمان امور مالیاتی هم به دلیل معافیت های 
رایج در بخش های غیرمولد، مالیات س��تانی از حوزه 
تولی��د افزای��ش می یابد. عالوه ب��ر آن ممیزمحوری 
در محاس��به میزان مالیات و عدم امکان رس��یدگی 
سریع و عادالنه در اختالفات موجود و انجام اقدامات 
حقوقی و اجرای��ی علیه واحد تولیدی، تبعات منفی 
و جبران ناپذی��ری را در ح��وزه تولید و اش��تغال به 

دنبال دارد.
با این تفاسیر به نظر شما مفاد قانون مالیات و  � 
تامین اجتماعی برای کمک به بخش تولید نیاز به 

بازنگری دارد؟ 
بله. به طور مثال در پرونده ای، مالیات بر ارزش افزوده 
محاسبه شده توسط اداره مالیاتی یک شهرستان 43 
میلیارد تومان در س��ال 95 بود که پس از س��ه سال 
دوندگی و پیگیری توس��ط تولیدکننده، این مبلغ به 
70 میلیون تومان کاه��ش پیدا کرد. اما آنچه باعث 
تاسف بیشتر است، نتیجه این کار است که تعطیلی 
کارخانه با اشتغال صدها نفر به دلیل انسداد حساب 
شرکت و سایر اقدامات اجرایی و حقوقی در سه سال 
مدت زمان رسیدگی به اعتراض را در پی دارد.  نکته 
جالب توجه اینکه در  قانون مالیاتی، در چهار مرحله 
به قطعی شدن مالیات و آغاز اقدامات توسط سازمان 
امور مالیاتی اش��اره شده و نکته قابل تامل این است 
که در هر قطعیت، علیرغم امکان رسیدگی مجدد در 
مراحل بعدی، اقدامات اجرایی سازمان یا همان اعمال 
مجازات از قبیل انس��داد حساب، عدم امکان تمدید 

کارت بازرگانی و... آغاز می شود!
از ای��ن رو از دیدگاه اینجانب برخی از مفاد قانون 
مالی��ات و قان��ون تامین اجتماع��ی به خصوص نحوه 
رس��یدگی ب��ه اعتراض��ات مودی��ان و کارفرمایان و 
همچنین میزان مالیات متعلقه و سهم بیمه کارفرمایان 
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نیاز به بازنگری جدی دارد تا بتوان به حفظ تولید و 
اشتغال در واحدهای تولیدی با جلوگیری از اقدامات 

ایذایی و مخرب این دو سازمان امید داشت!
برخی از منتقدان به مغایرت مصوبات ستاد با  � 
قوانین و مقررات اعتراض دارند. در این خصوص 

توضیح دهید.
تولیدکننده و فعال اقتصادی به منظور سرمایه گذاری 
ع��الوه بر اینکه به تعبیر مقام معظم رهبری با هفتاد 
خوان روبه رو است با قوانین و مقررات متعددی مواجه 
می ش��ود. قوانین و مقرراتی که بعضا ناسخ و منسوخ 
همدیگرند. آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های 
دست و پاگیر در فعالیت های مولد اقتصادی باعث شده 
است اغلب سرمایه گذاران عطای سرمایه گذاری را به 
لقایش ببخشند و در حوزه های غیرمولد که اتفاقا مزایا 

و حاشیه سود باالیی هم دارند ورود کنند.
ب��رای همین قانونگذار، حکیمانه این اختیار را به 
ستاد داده که با جامع نگری، برخی مقررات دست و پا 

گیر را از پیش پای سرمایه گذار مرتفع کند.
نکت��ه جالب توج��ه اینکه یک��ی از مدیران عامل 
بانک ه��ای خصوصی که اتفاقا عض��و حقیقی هیات 
بررس��ی و تطبیق مصوبات دول��ت با قوانین هم بود،  
به اختیارات س��تاد مندرج در آیین نامه اجرایی ماده 
61 ایراد وارد کرد و خواستار محدود کردن اختیارات 
ستاد به رعایت قوانین و مقررات شد که خوشبختانه 
هی��ات دولت پس از بررس��ی موضوع صرفا مصوبات 
س��تاد را به رعایت قوانین مربوطه محدود کرد و این 
اجازه را به س��تاد داد که برای حل و فصل مشکالت 
واحده��ای تولی��دی با رعایت قوانی��ن حتی فراتر از 

مقررات تصمیم گیری کند.
البت��ه بدیهی اس��ت که ای��ن موضوع ب��ه مذاق 
دستگاه های اجرایی و بانک هایی که فقط منافع خود 
را می بینند و حتی برای دس��تیابی به منافع سازمان 
خویش، واحدهای تولیدی را تعطیل می کنند خوش 
نیای��د. بنابراین برای ملزم کردن مخاطبان به اجرای 
مصوبات از دستگاه قضایی به خصوص دادستان های 
کل کش��ور تقاضای کمک کردیم که در این راس��تا 
تعدادی از مدیران عامل بانک ها به دادستانی دعوت 

شدند که امید داریم تاکیدات مکرر ریاست قوه قضاییه 
مبن��ی بر لزوم ارتقای حرمت و جایگاه تولیدکننده و 
حف��ظ خطوط تولید به هم��ه ارکان قوه به خصوص 
دادستانی ها تسری یابد تا به امید خدا مقدمات الزم 
برای تحقق فرمایشات و رفع دغدغه های مقام معظم 

رهبری در این خصوص فراهم شود. 
 � یك�ی از مواردی که س�تاد ب�ه آن ورود کرد 
رسیدگی به واحدهای تولیدی دارای پرونده قضایی 
بود. دلیل ش�ما برای مداخل�ه در این موضوع در 
جایی که بحث اتهامات اقتصادی به تولیدکنندگان 

مطرح است چه بود؟
به عقیده بنده،  قاطبه تولیدکنندگان، انسان های 
شریف و مستعدی هستند که عمر، سرمایه و آبروی 
خود را در قالب تجهیزات و ماش��ین آالت، سوله ها و 
ساخت بناهای نو در حوزه تولید به خاك این کشور 
پرچ می کنند که ناشی از سالمت و غیرت آنها است. 
این در حالی است که راحت ترین کار برای یک فعال 
اقتص��ادی، س��رمایه گذاری در بخش ه��ای غیرمولد 
اس��ت. اما زمانی که یک سرمایه گذار با وجود موانع 
متعدد، فراز و نشیب ها و تالطمات اقتصادی و حتی 
بی حرمتی ها،  به حوزه تولید ورود می کند یعنی عاشق 
مردم و کارآفرینی است. بنابراین ضروری است که در 
مواجهه با این انس��ان های شریف، نگاهمان را تغییر 
دهیم و از تمام توان برای کمک به آنها مایه بگذاریم. 
حال تصور کنید دستگاه های دولتی به تکلیف قانونی 
خود مندرج در بند »ت« ماده 46 قانون برنامه ششم 
توسعه به عنوان یک سند باالدستی عمل نمی کنند 
و مابه التفاوت جهش نرخ ارز را به گردن تولیدکننده 
می اندازند. واقعیت این اس��ت ک��ه قانون دولت را به 
پیش بینی بی��ش از 10 درصد افزایش س��االنه نرخ 
ارز در بودجه ه��ای س��نواتی و ع��دم تحمیل آن به 

تولیدکنندگان مکلف کرده بود.
 اما در حال حاضر  به دلیل عدم اجرای این تکلیف 
قانون��ی و بالطبع عدم امکان بازپرداخت تس��هیالت 
دریافتی از سوی تولیدکنندگان، ناگهان تولیدکننده 
به مفسد اقتصادی و اخاللگر در نظام اقتصادی تبدیل 
می شود! تولیدکننده ای که از طرفی در قیمت گذاری 

محصول خود در بازار، مشمول سیستم های قیمتی 
می ش��ود و از طرفی دیگر یا با محدودیت صادرات از 
طرف داخل مواجه اس��ت ی��ا به دلیل تحریم و قطع 
همکاری شرکای خارجی امکان صادرات ندارد. نکته 
قابل تامل اینکه همین تولیدکننده باید پاس��خگوی 
همه ترك فعل ها و همه تالطمات اقتصادی در کشور 
باشد. و یا در نظر بگیرید آینده یک واحد تولیدی به 
دلیل عدم ثبت سفارش، تخصیص ارز و یا ترخیص کاال 
به مخاطره جدی افتاده و ناچار است یا واحد را تعطیل 
و کارگران را بیکار کند و یا به درخواست نادرست و 
غیرقانونی یک کارمند خطاکار در یک دستگاه اجرایی 

تمکین کند و ناچار به پرداخت رشوه شود!
در این خصوص سوال این است که آیا تولیدکننده 
باید بازخواست شود و یا کارمندی که با سوء استفاده 
از موقعیت شغلی خود و با علم به اینکه تولیدکننده 
با بحران مواجه شده است، طلب رشوه می کند تا کار 
و وظیفه اش را انجام دهد؟ البته جالب اس��ت بدانید 
که یک تولیدکننده می گفت برخی از کارمندانی که 
با آنها مواجه می ش��ود، به هیچ عنوان کار غیرقانونی 
انجام نمی دهند اما کار قانونی خود را در ازای پرداخت 
مبلغ انجام می دهند.  از این رو به نظر من قبل از اینکه 
به اتهامات منتسب به تولیدکنندگان رسیدگی شود،  
باید علل و دالیل وقوع تخلف را بررسی کرد. همچنین 
در صورت محرز ش��دن تخلف،  مجازات تولیدکننده 
هم باید از مجازات س��ایر متهمان متفاوت باش��د و 
هم به نحوی انجام ش��ود که اخاللی در روند تولید و 
اش��تغال واحد تولیدی پیش نیاید و حتی المقدور از 

مجازات های جایگزین استفاده شود .
و اما جمله پایانی؟  � 

واقعی��ت این اس��ت ک��ه تولیدکنن��ده در جنگ 
اقتص��ادی، تنه��ا و بی یاور اس��ت. در این میان باید 
یادمان باش��د فرش های قرمز در کشورهای همسایه 
برای تولیدکنندگان ایرانی به دلیل داش��تن هوش و 
استعداد ذاتی، دانش و تجربه باال و البته سرمایه مادی 
پهن است که اگر رویکردمان به تولید تغییر نکند و در 
صورتی که از ایشان حمایتی جدی نشود، باید تبعات 

آن را در آینده بپذیریم.
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گوش شنوا برای تولیدكنندگان 

عباس صفری* 
 واقع��ا ج��ای تاس��ف دارد در س��الی که با 
عنوان جهش  تولید مزین ش��ده است، صدای 
تولیدکننده به جایی نمی رس��د و بس��یاری از 
س��ازمان ها و نهادها فرآیندها و اقداماتی را در 
پیش می گیرند که هم راس��تا با جهش تولید 

و صنعت نیست.
 البته در این میان کورس��ویی تحت عنوان 
س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید با محوریت 
دبیری میثم زالی در وزارت صمت ایجاد ش��د 
که بارقه امیدی را در دل تولیدکنندگان ایجاد 
کرد. بنده به ش��خصه در همین چند جلسه ای 
که ب��رای پیگیری امور از نزدی��ک زالی را در 
جلس��ات دیدم، می توانم ب��ه جرات بگویم که 
جوانی شایس��ته و برازن��ده در حوزه مدیریتی 
اس��ت که با تمام وجود پیگیر مس��ائل صنعت 
ب��ود. هرچن��د صدای زالی به عن��وان یک نفر 
چن��دان بلند نبود و به تنهایی خیلی به جایی 
نمی رس��ید اما همین پیگیری و گوش شنوای 
او برای تولیدکنندگان از اهمیت قابل توجهی 

برخوردار بود. 
دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
با همه درگیری هایی که داشت، صنعتگران را 
برای حض��ور می پذیرفت و پیگیر کار آنها بود 
تا مصوبات س��تاد به ص��ورت عملی مورد اجرا 

قرار گیرد.
 البت��ه ما همچن��ان در مس��ائل اجرایی با 
مش��کالت زیادی مواجه هس��تیم اما تا زمانی 
که زالی در س��تاد حضور داشت، دست کم از 
این موضوع مطمئن بودیم که کارها با بیشترین 
سرعت مورد رسیدگی قرار دارد.  این در حالی 
است که به نظر می رس��د دست های پنهان و 
جریان ه��ای مخال��ف با بخش تولی��د چندان 
عالق��ه ای ب��ه مان��دگاری و حض��ور او در این 

سمت نداشتند.
 با این حال امیدواریم نیازی به عنوان دبیر 
جدید ستاد تسهیل همچون زالی برای کمک به 

بخش تولید پیگیری های الزم را انجام دهد.
 اما متاس��فانه نمی توان ای��ن واقعیت را در 
نظر نگرفت که ب��ا تغییر زالی، در حال حاضر 
ی��ک خالء به وجود آم��ده و زمان زیادی الزم 
است تا وی به مشکالت یک به یک واحدهای 
تولیدی آگاهی پیدا کند و پیگیر رسیدگی به 

امور آنها شود.
*رییس هیات مدیره چوب و کاغذ 
مازندران 

یادداشت

دبیری پیگیر كه لیاقت وزارت دارد 

خداشكر کاظمی*
  در س��ال های پس از انقالب 
تاکنون کس��ی را ندیده ام که به 
اندازه دکت��ر زالی برای کمک به 
بخ��ش تولید حرص بخ��ورد و با 
تمام ت��وان پیگیر امور مربوط به 

تولیدکنندگان باشد. 
حتی به باور بنده دبیر س��ابق 
س��تاد تسهیل و رفع موانع تولید 
ای��ن لیاق��ت و پتانس��یل را دارد 
که به عن��وان وزیر در دولت های 
آینده فعالیت کند چرا که با تمام 
وجود برای تولید می جنگید و در 
تمام جلس��اتی که ب��رای حل و 
فصل مشکالت واحدهای تولیدی 
برگزار می شد، برای پیشبرد کار 
تولیدکنندگان با تمام مس��ووالن 
مرتبط با موضوع در همان زمان 
تم��اس می گرفت و جلس��اتی را 
ترتیب می داد که تولیدکنندگانی 
که از شهرستان های مختلف برای 
بررسی مشکل خود به تهران آمده 

اند، زیاد معطل نشوند.
واقعیت این اس��ت که در حال 
حاضر فعالیت در بخش های مولد 
اقتصادی کار س��اده ای نیست و 
مزایا و حاش��یه س��ود باالیی هم 
ن��دارد. ای��ن در حالی اس��ت که 
هیچ کس صدای تولیدکنندگان 
را نمی شنود و اقداماتی در دستور 
کار قرار می گیرد که در نهایت به 
ضرر تولیدکننده تمام می ش��ود. 
با این ح��ال حض��ور میثم زالی 
در س��تاد تس��هیل و رفع موانع 
تولی��د بارق��ه امیدی ب��ود که به 
یکب��اره ب��ا تغییر مواجه ش��د. با 
این وجود امیدواریم از پتانس��یل 
وی در بخش هایی استفاده شود 
ک��ه جدیت وی ب��رای کمک به 
صنعتگ��ران منجر به رونق تولید 

و توسعه اقتصاد شود.
*مدیرعامل گروه صنعتی 
بوذرجمهر

خداحافظی چهره ای كامال مطالبه گر 

ابوالفضل روغنی گلپایگانی* 
 میثم زالی از زمانی که به س��تاد تسهیل و 
رفع موانع تولید آمد، یک چهره کامال مطالبه 
گ��ر بود که حتی به باور بنده محکم تر از خود 

کارآفرینان در جلسات ظاهر می شد.
 از جمله صفات بارز وی می توان به استحکام 
و قاطعیت او در پیگیری مش��کالت مربوط به 
تولیدکنندگان اشاره کرد که با تمام جدیت از 
منافع کارآفرینی کش��ور دفاع می کرد. در این 
خص��وص بین بخش خصوص��ی و دولتی هم 
تفکیک قائل نمی شد و به طور کلی از فضای 
عمومی کسب و کار در کشور به طور جدی و  

مطالبه گرانه دفاع می کرد.
 البت��ه ای��ن موض��وع چندان خوش��ایند 
دس��تگاه های اجرای��ی دولتی نب��ود  و حتی 
نمایندگان بانک ها ، س��ازمان تامین اجتماعی 
و دس��تگاه های درگیر با کارآفرینان،  معموال 
با برخوردهای زالی مش��کل داش��تند چرا که 
در رابطه با واحدهای تولیدی با کسی شوخی 
نداش��ت. بن��ده حتی به ی��اد دارم که یکی از 
نماینده های بانک مرکزی به دلیل برخوردهای 
مطالبه گرانه زالی اعالم کرده بود که در جلسات 

حاضر نخواهد شد.
به هر روی، برآیند کار و تالش دبیر س��ابق 
س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید بر کس��ی 
پوشیده نیست و همه اهالی صنعت به خوبی 
می دانند که او کارهای مربوط به تولیدکنندگان 

را با دقت زیاد و سرعت باال پیگیری می کرد.
  مهم تر از همه اینکه در اتاق او همیش��ه 
به روی فعاالن اقتص��ادی باز بود و هر یک از 
فعاالن اقتصادی در هر س��اعتی از شبانه روز 
برای بیان مطالبات خود به او مراجعه می کردند، 
پاسخگو بود. البته فردی هم که جایگزین زالی 
در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شده است، 
از چهره های فعال در وزارت صمت اس��ت که 
امی��د داریم برای بخ��ش صنعت از تمام توان 

خود مایه بگذارد. 
در ای��ن می��ان امیدواری��م از میثم زالی به 
عنوان فردی که با حساس��یت و وس��واس به 
امور تولیدکنن��دگان رس��یدگی می کرد، در 
بخش های مناسب تری استفاده شود چرا که 
از مدت حضور وی و همچنین دین پرست در 
ستاد تس��هیل، خون جدیدی به ستاد تزریق 
ش��ده بود که مایه امیدواری فعاالن اقتصادی 

قلمداد می شد.
*عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
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 � اجازه دهید گفت وگو را با یک سوال کلی 
آغ�از کنیم. وضعیت معادن ایران را در س�ال 

1399 چطور ارزیابی می کنید؟
برای ارزیابی دقیق وضعیت معادن به آمار و ارقام 
دقیق نیاز داریم. مرکز آمار ایران هر سال و معموال 
در فروردین ماه،  آمار به دست آمده از معادن کشور 
را با یک سال تاخیر به روز می کند به این معنی که 
اکنون آمار مربوط تا س��ال 97 در دسترس بوده و 

سال آینده آمار سال 98 منتشر می شود.
آنچه در آمار در دس��ترس مش��اهده می ش��ود، 
کاه��ش 84 درص��دی س��رمایه گذاری در معادن 
سنگ آهن کشور در سال 97 نسبت به 96 )براساس 
س��رمایه گذاری دالری( و همچنین اس��تمرار روند 
کاهشی وضعیت س��رمایه گذاری در معادن از سال 
95 است. برای تغییر این وضعیت، الزم است از یک 
سو شاهد رشد اقتصادی در کالن کشور و از سوی 
دیگر رفع موانع توس��عه معادن باشیم. در خصوص 
مورد اول که به خوبی وضعیت اقتصادی کش��ور را 
می دانیم و در خصوص بخش معدن نیز هیچ نشانه ای 
مبنی بر رفع موانع اکتشاف، استخراج و تولید، تامین 
سرمایه الزم جهت خرید تجهیزات و ماشین آالت و 

تشویق به توسعه سرمایه گذاری مشاهده نمی شود. 
در نتیج��ه می توان پیش بینی کرد که روند کاهش 
س��رمایه گذاری در س��ال های 98 و 99 نی��ز ادامه 

یافته است.
 � ای�ن موانعی که می فرمایی�د چه مواردی 

است؟
نگاه مجموعه تصمیم گیران و مجریان اقتصادی به 
معدن، نگاه »خام فروشی« است که نقدهای جدی 
به آن وارد اس��ت. این نقدها از این بابت نیست که 
مخالف ایجاد ارزش افزوده بیشتر با تکمیل زنجیره 
صنعتی مواد معدنی هس��تیم بلکه این نگاه سبب 
شده معدنکاری، عملی ساده، غیرپیچیده و روشی 
آسان برای کسب درآمد تلقی شود و به همین دلیل 
قوانین و تصمیمات مدی��ران اجرایی نه تنها حامی 
این رش��ته فعالیت نباش��ند که در عمل به تحدید 
و انتقال ارزش اف��زوده آن به حلقه های بعدی روی 
آورند. این در حالی است که در صنعت دولتی نفت، 
پیچیدگی های اکتشاف، استخراج و صادرات این ماده 
معدنی پذیرفته شده و مجموعه کشور همواره حامی 

این صنعت بوده اند.
در خص��وص تاثی��ر این نگاه ب��ه بخش معدن، 

می توان به قیمت گذاری دس��توری س��نگ آهن و 
جلوگیری از صادرات آن اشاره کرد. این مدل سبب 
ش��د فقط در محصول کنس��انتره، بیش از 8600 
میلیارد تومان ارزان فروشی از سوی معادن بورسی به 
بخش فوالد کشور صورت گیرد. این 8600 میلیارد 
تومان، بخش مهمی از همان س��رمایه گذاری است 
که باید در حوزه معدن شکل می گرفت تا شاهد افت 

شدید در این حوزه نباشیم.
مث��ال دیگر افزای��ش حقوق دولت��ی معادن در 
ش��رایطی اس��ت که اقتصاد کالن ای��ران و به طور 
خاص معادن کشور دچار مشکالت فراوانی هستند 
و هیچ منطق��ی را نمی توان ب��رای افزایش حقوق 

دولتی متصور بود.
در چنین ش��رایطی معدنکاران کشور چگونه به 

فعالیت ادامه می دهند.
قوانین فعلی از جذابیت ورود سرمایه های جدید به 
بخش معدن کاسته و سبب تعطیلی و خروج بخشی 
از سرمایه نیز شده است. با این حال معدنکارانی که 
بیش از یک دهه تجربه و سابقه فعالیت در این حوزه 
را دارند، طبیعتا سرمایه گذاری فراوانی در این حوزه 
انجام داده و تجربه زیادی کس��ب کرده اند. از طرف 
دیگر همواره امید به اصالح قوانین دس��ت و پاگیر 
و هموارسازی فعالیت بخش خصوصی وجود دارد و 
فکر هم می کنم برای توسعه پایدار اقتصادی، چاره ای 
جز طی این مس��یر نداشته باشیم و دیر یا زود این 

اتفاق می افتد.
با همین نگاه خود ما در یکی دو س��ال گذشته 
اکتش��افات گس��ترده ای را ب��ا همکاری مش��اوران 

نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران مطرح کرد

 آخرین فرصت دولت دوازدهم برای ایجاد اصالحات تاثیرگذار
»جهان صنعت«- سجاد غرقی نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، عضو کارگروه شورای عالی 
معادن، نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت معدنی ایران و مدیرعامل شرکت مجریان 
توسعه معادن آسیا )متما( است. با او در این گفت وگو در خصوص وضعیت معادن کشور در سال 1399، انقالب 
معدنی در ایران، حضور اتاق در شورای عالی معادن و همچنین فرصت های توسعه معادن کشور سخن گفته ایم 

که در ادامه می خوانید.
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اس��ترالیایی و ایرانی در دستور کار قرار دادیم و در 
آخرین مرحله ای که در س��ال 1399 انجام شد، به 
ازای هر 100 متر حفاری، 100 هزار تن ماده معدنی 

جدید کشف شده است.
 � ش�ما از خردادماه امسال به نمایندگی از 
اتاق ایران به عضویت کارگروه ش�ورای  عالی 
مع�ادن درآمدید. چ�ه فعالیت های�ی در این 

زمینه داشته اید؟
کارگروه ش��ورای عالی معادن نق��ش مهمی در 
تصمیم گی��ری عادالن��ه در خص��وص پرونده های 
معدنکاران کشور دارد و نظرات تخصصی این نهاد، 
زمینه س��از تصمیمات خرد و کالن در شورای عالی 
معادن است. از این رو تالش کردیم ساختار کارآمدی 
در کمیسیون معادن اتاق ایران جهت بررسی دقیق 
و صحیح پرونده ها راه اندازی کنیم. در این راه بیش 
از 300 پرونده با بیش از ش��ش هزار صفحه سند و 
مدرك به طور دقیق مطالعه شده است. بررسی این 
تعداد پرونده بیش از 1000 نفر ساعت زمان برده و 
کارشناسان حقوقی، فنی و اقتصادی نظرات خود را 
در این خصوص ارائه کرده اند. همچنین جهت تکمیل 
پرونده ها، به صورت مستقل با صاحبان پرونده ها، به 
ویژه در موارد س��لب صالحیت تماس برقرار شد تا 
کوچک ترین مساله و نکته تاثیرگذاری از قلم نیفتد. 
در نهای��ت تمام تالش ما این بوده که ضمن رعایت 
قانون، بیش��ترین هم��کاری را با بخش خصوصی و 
معدنداران کشور داشته باشیم تا نسبت به فعال سازی 

و توسعه معادن اقدام کنند.
چند ماهی است که عبارت »انقالب معدنی«  � 
را از س�وی نهادهای مختلف می ش�نویم. این 
عبارت نخستین بار از سوی کمیسیون معادن 
اتاق ایران مطرح ش�د. منظور ش�ما از انقالب 

معدنی چیست؟
ای��ران کش��وری معدنی به ش��مار می آید و هر 

نقط��ه ای از این س��رزمین زرخیز، سرش��ار از مواد 
معدنی اس��ت. با این حال پس از کس��ر عرصه های 
سکونتگاهی، نظامی، کشاورزی و صنعتی کشور تنها 
پنج درصد این خاك پهناور در قالب پروانه اکتشاف، 
گواهی کشف و پروانه بهره برداری در دسترس فعاالن 
معدنی قرار دارد. در این پنج درصد نیز اکتشافات به 
صورت کامال سطحی انجام شده و در حالی که اکنون 
م��واد معدنی در دنیا از عمق بیش از 1000 متری 
استخراج می شود، متوسط حفاری در معادن کشور 
تنها 50 متر است. هدف گذاری افق 1404 در بخش 
معادن و صنایع معدنی نیز براساس همین اکتشافات 
س��طحی در پنج درصد مساحت کشور انجام شده 
اس��ت و قاعدتا با پتانس��یل های بس��یار گسترده و 

چشمگیر کشور، فاصله ای باورنکردنی دارد.
این در حالی اس��ت ک��ه عمده مابقی 95 درصد 
مس��احت کشور در اختیار سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری و س��ازمان انرژی اتمی اس��ت. اکنون 
مس��ووالن کشور به همان مس��احت پنج درصدی 
اکتفا کرده و تمام برنامه های مرتبط با افق چشم انداز 
1404 براساس آن برنامه ریزی شده است. بنابراین 
ظرفیت بس��یار عظیمی مغفول مانده و شاید برای 
همیشه ارزش آن از بین برود چرا که پیش بینی ها 
از روندهای تکنولوژیک و اقتصادی نش��ان می دهد 
برخی مواد معدنی در آینده با کاهش جدی در تقاضا 
مواجه شده و در صورتی که امروز استخراج و صادر 
نش��وند، به زودی ارزش اقتصادی و بازار خود را از 

دست خواهند داد.
ب��رای نمونه با توجه به ذخایر شناسایی ش��ده و 
همچنین میزان تولید فعلی سنگ های ساختمانی 
در کشور )که 93 درصد آن به مصرف داخل رسیده 
و هفت درصد آن صادر می شود(، ایران تا 300 سال 
آینده دارای ذخیره سنگ خواهد بود. این در حالی 
است که به دلیل گسترش استفاده از مواد جایگزین 

از جمله شیش��ه، کامپوزیت، کاش��ی، س��رامیک و 
س��نگ های مصنوعی در نمای س��اختمان ها، این 
سنگ ها طی چند دهه آینده ارزش خود را از دست 
می دهند. از همین رو است که کشور ایتالیا به عنوان 
مهد ساخت تجهیزات و ماشین آالت فرآوری و تولید 
سنگ های ساختمانی کار شده، ساالنه 22 درصد و 
کشور ترکیه 75 درصد از سنگ های استخراجی خود 
را به ص��ورت خام صادر می کنند. ترکیه در همین 
همسایگی ما، از قَِبل صادرات سنگ های ساختمانی، 
بیش از پنج میلیارد دالر از بازار 24 میلیارد دالری 
این ح��وزه )20 درصد( را از آن خود کرده. این در 
حالی است که ایران با وجود ذخایر غنی و ارزشمند، 
تنها ساالنه 350 میلیون دالر )سهم 1/4 درصدی( 

درآمد صادراتی دارد.
 � اکنون که در ماه های پایانی فعالیت دولت 
دوازدهم به س�ر می بریم، به نظر می رسد باید 
س�راغ انقالب معدنی را از دولت بعدی گرفت. 

نظر شما در این خصوص چیست؟
به نظرم این چند ماه باقی مانده فرصتی طالیی 
برای دولتمردان و به ویژه مدیران ارشد وزارت صمت 
است که تاثیراتی عمیق و تاریخی بر صنعت معدن 
کش��ور گذاشته و میراثی ارزش��مند از خود به جا 
بگذارند. این تاثیرات از یک سو شامل زمینه سازی 
جهت آزادسازی محدوده های قابل معدنکاری، اصالح 
زنجیره آهن و فوالد براساس عرضه و تقاضای بازار 
و بدون دخالت دس��توری دولت، کاهش مجوزها و 
فرآیندهای زائد و حمایت از فعالیت بخش خصوصی 
واقعی اس��ت و امیدوارم از این فرصت باقی مانده در 
جهت توسعه این بخش استفاده شود، به ویژه آنکه 
محاس��بات ما در کمیسیون معدن اتاق ایران نشان 
می ده��د که ذخایر معدن��ی و صنایع تکمیلی آن، 
می توانند جایگزین بخش عم��ده ای از درآمدهای 

نفتی در کشور شوند.
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 � چیزی تا پایان دولت حسن روحانی باقی 
نمانده، شما به عنوان فعال اقتصادی، عملكرد 
دولت های یازدهم و دوازدهم را در حوزه معدن 

چطور ارزیابی می کنید؟
این دولت بدترین عملکرد را طی سال های گذشته 

برای بخش معدن از خود به جا گذاشته است.
 ب��ه جرات می توان گفت ک��ه از ابتدای انقالب 
اسالمی هر دولتی که بر سر کار آمده، حامی تولید 
و اش��تغال در بخش معدن بوده اما دولت حس��ن 
روحانی در این زمینه به خوبی عمل نکرده است و 

نتوانسته رضایت معدنکاران را جلب کند.
 ای��ن موض��وع به خص��وص در دوره دوم یعنی 
از س��ال 1396 به بعد بیشتر مشهود است به این 
صورت که نه تنها به توس��عه بخش معدن توجهی 
نش��ده بلک��ه همه چیز ش��عارگونه و در حد حرف 

پیش رفته است.

چه ش�واهدی برای ادعای بی مهری دولت  � 
نسبت به بخش معدن دارید؟

در طول این چند س��ال مواردی پیش آمده که 
صرفا مشکالت را بیشتر کرده است. افزایش حقوق 
دولتی ب��رای معدنکاران، کاهش بودجه س��ازمان 
زمین شناس��ی و اکتش��افات معدنی به عنوان یک 
س��ازمان تخصصی و فعال در بخش معدن، افزایش 
هزینه ه��ای مراکز ف��رآوری و س��نگ اندازی برای 
پیش��رفت معدن��کاری، ادامه روند اخ��ذ عوارض از 
کنسانتره مواد معدنی با وجود منع قانونی در سال 
جدی��د و موارد بس��یار دیگر از جمله این ش��واهد 

است.
به طور خاص عوارض صادرات کنسانتره ابتدا پنج 
درصد، س��پس هشت درصد و ناگهان به 20 درصد 
افزایش یافت در حالی که کنس��انتره  روی، مس و 
س��رب مواد خام نیستند که عوارض بپردازند اما با 
عنوان مواد خام در نظر گرفته شدند. با اعتراضات،  
پیگیری ه��ای مکرر در وزارتخان��ه، اتاق بازرگانی و 

شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت باالخره 
عوارض تعیین شده تا پایان سال 98  به 12 درصد 
کاه��ش یافت. در ادامه در مصوبه کمیته اقتصادی 
ش��ورای سران، نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت و 
حکم دیوان عدالت اداری زمان دریافت این عوارض 
تا پایان س��ال 98 تعیین شد اما با این وجود هنوز 
این مس��اله ادامه داش��ته و به صورت غیرقانونی از 

صادرکننده عوارض اخذ می شود.
در راس�تای ح�ل این مش�كل یعنی اخذ  � 
عوارض غیرقانونی از صادرکننده ، وزارت صمت 

اقدامی انجام داده است؟ 
برای حل این مشکل مسووالن گمرکی تا امروز 
حدود هشت نامه به وزارت صمت ارسال کرده اند که 
آیا باید عوارض کنس��انتره را دریافت کنند یا خیر؟ 
اما متاس��فانه وزارتخانه پاسخگو نبوده و نشان داده 
که به هیچ وجه مسوولیت پذیر نیست.  زمانی که به 
حس��ین مدرس خیابانی در مقام سرپرس��ت وزارت 
صمت و داریوش اسماعیلی در مقام معاونت معدنی 
وزارتخان��ه نامه هایی را ارس��ال کردیم که مش��کل 
عوارض غیرقانونی را حل کنند، هیچ پاسخی دریافت 
نکردیم. امروز با اینکه به آخر سال نزدیک می شویم 
اما همچنان به مشکل عوارض غیرقانونی رسیدگی 
نش��ده است. جالب است داریوش اسماعیلی نه تنها 
به رفع مشکل کمکی نکرد بلکه در آخرین روزهای 
مس��وولیت خود در وزارتخانه تمام پل ها را خراب و 
بخشنامه ای صادر کرد که ورود ماشین آالت معدنی 
نیز به کشور ممنوع شود. به این ترتیب می بینیم که 

دولت برای بخش معدن دلسوزی نکرده است.

ارزیابی رییس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی از عملکرد دولت های یازدهم و دوازدهم

روحانی دلسوز معدن نبود
ایران با برخورداری از 68 نوع ماده معدنی از لحاظ تنوع، رتبه دهم جهان را به خود اختصاص داده و با اکتشاف 
و شناسایی حدود 60 میلیارد تن ذخیره معدنی که حدود 40 میلیارد تن قطعی و بقیه احتمالی است، در جایگاه 

پانزدهم دنیا قرار گرفته است.
 از آنجا که نقش معدن در اقتصاد نفتی هر روز پررنگ تر می شود، باور بر این است برای اینکه بتوانیم تولید 
مواد معدنی را افزایش دهیم، باید به گسترش اکتشافات ، واردات ماشین آالت و بهره از دانش روز تکیه کرد.

 از آنجا که چیزی تا پایان دولت حس��ن روحانی به عنوان یازدهمین و دوازدهمین رییس جمهور ایران باقی 
نمانده است، فرصت خوبی است که با فعاالن بخش خصوصی درباره عملکرد هشت ساله دولت در بخش معدن 
گفت وگو کرد. در این رابطه با حسن حسینقلی رییس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران  و مدیر شرکت 

معادن سرمک  گفت وگو کردیم.
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 � پ�س معتقدید ک�ه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت نه تنها ب�ه معدنكاران کمكی نكرده 
است، بلكه برای آنها مشكل آفرینی هم کرده 

است؟ 
از مش��کالتی ک��ه وزارتخان��ه در بخ��ش معدن 
ایجاد کرده، حمایت بیش از حد از محیط زیس��ت 
و تصمیم��ات عجی��ب آن اس��ت. با اینک��ه فعاالن 
بخش خصوصی بر اساس قانون ماده 90 آیین نامه 
بهره ب��رداری از معادن عم��ل کرده اند که نیازی به 
مجوز محیط زیس��ت نداش��ته اند اما محیط زیست 
مانع تراشی کرده و مجوز فعالیت به کارخانه فرآوری 
نمی دهد. این در حالی است که ما در منطقه ای که 
پروانه بهره برداری داشتیم قبال می توانستیم دست 
ب��ه احداث کارخانه فرآوری بزنی��م. در واقع جعفر 
س��رقینی در زم��ان حضور خ��ود در وزارت صمت 
این موضوع را به شورای عالی معادن برد و مصوب 
کرد که فعاالن معدنی حتما  باید از محیط زیس��ت 
مجوز دریافت کنند.  به این ترتیب فعال معدنی که 
کارخان��ه را احداث و میلیاردها تومان هزینه کرده، 
امروز با مشکل دریافت مجوز از سوی محیط زیست 

رو به رو است.
ب�رای تعام�ل بهتر می�ان دول�ت و بخش  � 
خصوص�ی چه باید کرد؟ چط�ور روابط بهینه 

شود به گونه ای که دو طرف سود ببرند؟
بخش خصوصی دولت را به عنوان بزرگ تر، پدر 
و حامی خود می داند اما دولت هر روز به این حوزه 
اجحاف ک��رده و چنین مفاهیمی را در عمل قبول 
ندارد. به عبارتی بخش خصوصی در چنگال دولت 
قرار گرفت��ه و توان مقاومت در م��واردی همچون 
افزایش قیمت، کاهش کیفی��ت، تاخیر در تحویل 
کاال و... را ن��دارد. به طور مثال وقتی دولت حقوق 
دولت��ی را افزایش می دهد با اینکه بخش خصوصی 
مقاومت می کند اما هیچ پاسخی به آن نداده  و در 
آخ��ر فعاالن این حوزه ناچار هس��تند مبلغ در نظر 

گرفته شده را بپردازند. 
در غی��ر این صورت برای دریاف��ت مواد ناریه و 
س��وخت با مشکل مواجه می ش��وند. در واقع مواد 
ناریه دس��ت یکسری افراد نظامی گونه قرار دارد که 
هر کاری انجام می دهند ما باید از آنها اطاعت کنیم. 
دولتی ها در اتاق بسته برای این حوزه تصمیم گرفته 

و ما ناچار به اجرا و اطاعت هستیم.
 بنابرای��ن بخش خصوصی طرف قوی در مقابل 
دولت نیس��ت ک��ه بخواهد با دول��ت معامله کند و 
دس��ت ب��ه تعامل بزند. ب��ه عبارتی ای��ن حوزه در 
حاشیه قرار گرفته و در تفکر دولتی به بازی گرفته 
نمی ش��ود. این در حالی است که معدنکاران دولت 
را حام��ی و توس��عه دهنده بخش مع��دن و صنایع 

معدنی می دانند.
 � با وجود همه مش�كالتی که مطرح ش�د، 
ش�رکت مع�ادن س�رمک ب�ه عن�وان بخش 
خصوص�ی چ�ه اقداماتی برای توس�عه بخش 

معدن انجام داده است؟
ب��ا وجود تمامی فش��ارها و مش��کالتی که ذکر 
ش��د اما مجموعه س��رمک با عالقه دست به تولید 
و ن��وآوری زده و با اقدام��ات مثبتی که انجام داده ، 
توانس��ته ایم به موفقیت هایی دست یابیم. به تازگی 
دو شرکت دانش بنیان تاسیس کرده ایم که با داشتن 
ب��ه روزترین اطالعات، توانمندی خود را به نمایش 
گذاش��ته اند. یکی از اقدامات اثرگذار این شرکت ها، 

معدنکاری بدون مواد ناریه اس��ت. در واقع دستگاه 
انفج��ار پالس��مای ما برای اس��تخراج مواد معدنی 
اس��تفاده می ش��ود و به طور کامل کار مواد ناریه را 
انج��ام می دهد. به این صورت با تکیه بر دانش این 
شرکت ها،  دیگر معادن از دست مشکالت مواد ناریه 
رها شده و به آن احتیاجی ندارند.  ضمن اینکه این 
دستگاه موجب می شود که مقدار پیشروی در تونل 

به  10 برابر افزایش پیدا کند.
شرکت سرمک در زمینه ساخت دستگاه های  � 

دیگری هم فعالیت داشته است؟ 
در این ش��رکت دستگاهی برای خرد شدن مواد 
معدنی تهیه شده اس��ت. در ادامه دستگاه دیگری 
برای رِزین زدن سنگ ساختمانی )بعد از برش سنگ 
یا برای سنگ های شکسته شده( ساخته شده است. 
با این دس��تگاه به جای اینکه روند پخت و خشک 
ش��دن ِرزین روی سنگ سه روز طول بکشد به سه 

دقیقه کاهش یافته است. 
در ادامه دس��تگاهی س��اخته ایم که سنگ های 
هموژن را از ناهمخوان جدا می س��ازد. روش جدید 
دیگری که از آن در خرداد 1400  رونمایی خواهد 
ش��د، این است که سنگ آهن هماتیت را تبدیل به 
مارتیت کرده ایم. در این روند سنگ آهن مارتیت شده 
را می توان با مگنت سپراتور از سایر مواد غیرآهنی 
جدا کرد، درنتیجه عیار س��نگ آهن باال رفته و در 

نهایت به آهن اسفنجی تبدیل می شود. 
ب��ا این روش، مواد معدن��ی معادن هماتیتی که 
امروز ارزش چندانی ندارند با قیمت بیشتری فروخته 
شده و به این ترتیب ذخایر سنگ آهن  قابل مصرف 
کشور دوبرابر خواهد شد. با این روش متقاضیان آهن 
اسفنجی شاهد تحول بزرگی در بخش معدن خواهند 
ب��ود. البته ذکر این نکته الزم اس��ت که در تمامی 
مراحلی که ذکر ش��د،  هیچ گونه حمایتی از س��وی 
مسووالن و مقامات دولتی دریافت نکرده ایم. با اینکه 
طرح هایمان را به سازمان ایمیدرو اعالم کرده ایم اما 
هیچ اس��تقبالی نش��د و در نهایت با همت و تالش 
خود و کمک دانشجویان نخبه و اساتید دانشگاه ها 

توانستیم به موفقیت دست یابیم.
 بودج�ه 1400 � را چط�ور ارزیابی می کنید؟ 
آیا مجموعه های مختلف در حوزه معدن سهم 

خوبی به دست آورده اند؟
بودج��ه 1400 برای بخ��ش معدن به هیچ وجه 
کافی نیست. در حالی که این حوزه در اقتصاد نقش 
حیاتی دارد و در همه جای دنیا مورد حمایت دولت 
است اما در کشور ما اینچنین نیست. به طور مثال 
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی باید برای 
تهیه اطالعات پایه و تکمیلی اقداماتی انجام دهد اما 
با بودجه ناکافی مواجه است که در نتیجه از اعمال 

وظیفه خود باز می ماند. 
این در حالی است که ماشین آالت معدنی اغلب 
فرس��وده و قدیمی هستند و امروز کاربردی ندارند 
که به یکی از معضالت این س��ازمان تبدیل ش��ده 
است. در ادامه از صندوق بیمه فعالیت های معدنی 
می توان یاد کرد.  با اینکه این مجموعه توانس��ته تا 
حدودی با موفقیت پیش برود و وام های مفیدی را 
به متقاضیان ارائه دهد اما این س��ازمان هم مشکل 

کمبود بودجه دارد.
عملكرد نهاد قانونگذاری را در حوزه معدن  � 

چطور ارزیابی می کنید؟
مجلس شورای اسالمی نسبت به معدن تخصصی 

عم��ل نمی کن��د در حالی ک��ه انتظار م��ا بیش از 
اینهاست. متاسفانه نمایندگان لوایح دولتی را کنار 
گذاشته و طرح هایی که پیش از این در دوره قبلی 
حذف شده بود را  امروز دوباره در صحن علنی مطرح 
می کنند. با اینکه انتظار داشتیم دولت در این زمینه 
ورود کند و رفتار مجلس را مورد انتقاد قرار دهد اما  

کاری از پیش برده نمی شود.
 � نظر شما در مورد اصالح قانون معادن که از 

سوی نمایندگان مجلس طرح شد، چیست؟ 
متاسفانه مجلس با اصالحیه جدید قانون معادن 
بالی سنگینی را بر سر معدن خواهد آورد که عواقب 
زیادی در پی دارد. یکی از مهم ترین موارد اصالحی 
قانون معادن که انتقادات زیادی به آن وارد ش��ده، 
این است که به جز معدنکار فرد دیگری هم می تواند 
پروانه بهره برداری دریافت کند و در منطقه از قبل 
شناس��ایی شده توسط معدنکار،  دست به اکتشاف 
بزند.  به این ترتیب معدنی که به لحاظ زمین شناسی 
ح��دود یک میلیون تن ذخی��ره دارد ولی به اندازه 
200 هزار ت��ن پروانه بهره برداری دریافت می کند. 
در ادامه فرد دیگری می تواند در این منطقه دست 
به اکتشاف بزند و پروانه بهره برداری هم دریافت کند! 
این موضوع پیامدهای زیادی ازجمله تداخل  کارکرد 
را ایجاد خواهد کرد.سوال مهم این است که بر چه 
اساسی برای معدنکاری که مبالغ زیادی هزینه کرده، 
مانع تراشی می کنیم و اجازه می دهیم فرد دیگری در 

همان منطقه وارد شده و ادعا داشته باشد.
به این ترتیب عل��ت اینکه بخش معدن ضعیف 
ش��ده و بس��یاری از معادن تعطیل هستند را باید 
در  نوع نگاه بخش های مختلف از جمله وزارتخانه، 
دستگاه قضا و قوه مقننه جست و جو کرد. در این 
روند نه تنها از دولت بلکه از س��ایر نهادها نیز انتظار 

داریم نوع نگاه خود را تغییر دهند.
 � به عنوان سوال آخر، عملكرد اتاق بازرگانی 
ایران در راستای دفاع از منافع بخش خصوصی 

را چطور ارزیابی می کنید؟ 
اتاق بازرگانی چند مشکل اساسی دارد که فعاالن 
این حوزه باید به آن توجه کنند؛ نخست اینکه دولت 
در ای��ن مجموعه نماینده داش��ته و به طور مداوم 
دخال��ت می کند در حالی که ماهی��ت اتاق دولتی 
نیس��ت. دولت نباید بر باورهای خود در این بخش 
تاکی��د و در تصمیم گیری های آن دخالت کند. در 
واقع این نهاد باید حامی بخش خصوصی باش��د و 
اجازه دهد فعاالن این حوزه در یک فضای واقعی با 

یکدیگر سخن بگویند. 
مورد دوم اینکه اتاق بازرگانی باید بتواند با فعاالن 
اقتصادی در خارج از کشور ارتباط برقرار کند، فعاالن 
بخش معدن در داخل کش��ور را با بازارهای دیگر و 
پتانس��یل های آن آش��نا کند تا از تولید و صادرات 

حمایت کنند.
 ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه ام��روز ات��اق در 
تصمیم گیری های مهم معدنی نقش چندانی ندارد 
و در حاشیه قرار گرفته است. به طور مثال چندی 
پیش رییس اتاق بازرگانی در جلسه ای اعالم کرد در 
طول یک سال گذشته حدود 130 نامه به نمایندگان 
دولت نوشته شده اما حتی برای یک نامه هم پاسخی 
دریافت نکرده است. بنده به عنوان نماینده اتاق بارها 
در جلسات مجلس یا دولت شرکت کرده ام اما اصال 
به ما پاسخی داده نمی شود و در واقع جدی گرفته 

نمی شویم.
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j a h a n e s a n a t . i r

 � بر موضوع  بومی سازی در بخش معدن بسیار 
تاکید ش�ده است اما چرا بس�ترها آماده نیست؟ 
ب�رای این مهم، برخ�ی از دانش بنیان ها آنطور که 
باید حمایت نمی شوند. فعاالن این حوزه باور دارند 
که بیشتر رابطه حرف اول را می زند و نگاه مدیران 
کشور سنتی اس�ت. نظر شما به عنوان یک مقام 

عالی در سازمان ایمیدرو چیست؟
ایمیدرو اقدامات زیادی برای حمایت از شرکت های 
دانش بنیان با هدف  تقویت و توسعه بومی سازی و ساخت 
داخل انجام داده اس��ت. نخس��ت بحث ترك تشریفات 

مناقصه از سوی کارگروه تولید است. 
ب��ه این صورت ک��ه اگر کارگروه تولی��د تایید کند، 
ب��ار اول با عضویت نمایندگان معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری و وزارت صم��ت عق��د ق��رارداد ب��ا 
 ش��رکت های دانش بنی��ان، ب��دون تش��ریفات مناقصه
 انجام می ش��ود. مورد دیگر در حمایت از بومی سازی و 
رشد دانش بنیان ها این است که پس از برگزاری جلسه 
با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و درخواست 
افزایش ارقام قرارداد، اکنون سقف هر قرارداد برای بخش 
انرژی از 500 به 1000 میلیارد ریال و برای سایر بخش ها 
از250 به 500 میلیارد ریال افزایش پیدا کرده که سهم 

قابل توجهی است.

 � فعال س�ازی س�امانه جام�ع بومی س�ازی در 
ایمیدرو به کجا رسیده است؟

یکی از اقدامات موثر ایمیدرو در حمایت از بومی سازی 
فعال شدن سامانه جامع بومی سازی زنجیره آهن و فوالد 
ایران است. طی سازوکار تعریف شده، مقرر شده متعاقب 
تش��کیل کمیته فنی، مواردی که بومی س��ازی آنها به 
تایید کمیته مورد نظر برسد، درصورت داشتن کیفیت 
و استانداردهای الزم به وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اعالم شود. در ادامه درخواست می شود که اعمال تعرفه 
روی مش��ابه وارداتی آنها صورت بگیرد و یا اینکه اجازه 

ثبت سفارش برای واردات کاالی مشابه داده نشود.
در حمایت از ساخت ماشین آالت معدنی داخلی  � 

چه اقداماتی صورت گرفته است؟
صندوق بیمه س��رمایه گذاری فعالیت های معدنی در 
راستای حمایت از سازندگان داخلی ماشین آالت معدنی، 
ب��ه خریداران یارانه 4 درص��دی اعطا می کند. همچنین، 
اقداماتی در جهت کمک به تامین ارز مورد نیاز سازندگان 
از محل صادرات شرکت های بخش معدن و صنایع معدنی 
صورت گرفته است. به عنوان مثال می توان به نامه انجمن 
ماشین آالت معدنی و راهسازی مبنی بر مشکل کمبود ارز 
و درخواست تخصیص ارز به شرکت های عضو انجمن جهت 
تامین مواد اولیه تولید ماشین آالت اشاره کرد. به این ترتیب 

اقدامات الزم از س��وی ایمیدرو برای تخصیص ارز از محل 
صادرات شرکت های بخش معدن و صنایع معدنی کشور 
انجام و موضوع تخصیص ارز از طریق وزارت صمت به بانک 

مرکزی ارسال شده است.
 � تاسیس صندوق پژوهش و فناوری فوالد برای 

توسعه بومی سازی به کجا رسیده است؟
صندوق پژوهش و فناوری  فوالد با سرمایه 100 میلیارد 
تومان با همکاری و مشارکت ایمیدرو و شرکت های بزرگ 
زنجیره فوالد، معاونت پژوهش و فناوری ریاست جمهوری و 
انجمن تولیدکنندگان فوالد در مراحل نهایی تاسیس است. 
خدمات این صندوق عبارت از ارائه تسهیالت به شرکت های 
دانش بنیان و تامین کنندگان واجد ش��رایط، ارائه خدمات 
ضمانتنامه ای برای طرح های بومی سازی و سرمایه گذاری 
خطرپذیر در طرح های فناورانه بومی سازی در زنجیره آهن 

و فوالد است.
از نظر شما به عنوان یک مقام عالی رتبه ایمیدرو  � 
بزرگ ترین دغدغه بخش معدن چیست و ایمیدرو 

برای حل آن چه اقداماتی انجام داده است؟ 
بزرگ ترین دغدغه بخش معدن،  کمبود و عقب ماندگی 
تاریخی حوزه اکتشاف است که در این راستا، برنامه گسترده 
اکتشاف در حدود 700هزار کیلومتر مربع از مساحت کشور 
انجام ش��ده اس��ت. در این میان مشکالتی با سازمان ها و 
نهادهایی از جمله محیط زیست، منابع طبیعی و برخی دیگر 
از نهادها وجود دارد. نبود پنجره واحد در صدور مجوز مورد 
نیاز انجام فعالیت های اکتشافی، یکی از دالیل عقب ماندگی 
در این حوزه است.از سوی دیگر کمبود ماشین آالت حفاری 
و نیروی انسانی متخصص از مشکالت دیگر حوزه اکتشاف 
است که سازمان ایمیدرو مواردی از جمله تامین ارز مورد 
نیاز، حمایت از ثبت سفارش خرید تجهیزات مربوطه، ارائه 
تسهیالت از طریق صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های 
معدنی به منظور راه اندازی خط تولید آن تجهیزات در داخل 
کشور را در دستور کار خود قرار داده است. عالوه بر این، با 
فعال تر شدن سازمان زمین شناسی به عنوان متولی اصلی 

اکتشاف، می توان کاستی های این حوزه را برطرف کرد. 

معاون وزیر صمت در گفت وگو با »جهان صنعت«  مطرح کرد

عقب ماندگی تاریخی در حوزه اكتشاف
بعد از تحریم ها و مشکل واردات دستگاه ها، ماشین آالت و ابزارآالت معدنی از خارج 
از کشور بر اولویت بومی سازی و ساخت قطعات و وسایل مصرفی در داخل کشور تاکید 
شد. بومی سازی روش دستیابی به فناوری و تولید محصول با تکیه بر توانمندی های 
نرم افزاری و س��خت افزاری موجود در کش��ور اس��ت و بر توانمندی فناوری و تولید 

محصول در داخل تمرکز دارد.
ایران برای رس��یدن به اهداف و جایگاه کش��وری توسعه یافته تا سال 1404 به 
افزایش دانش فنی در جهت رشد بومی سازی و ساخت داخل نیاز دارد، چراکه این امر 
می تواند به افزایش ثروت، درآمد ناخالص داخلی و همچنین ایجاد اشتغال کمک کند. 
این در حالی است که شرکت های دانش بنیان از وجود مشکالت داخلی برای توسعه مجموعه خود سخن می گویند. 
درباره مشکالت توسعه بومی سازی و در کل دغدغه بخش معدن با  وجیه اهلل جعفری معاون وزیر صنعت، معدن 

و تجارت  و رییس هیات عامل ایمیدرو گفت وگو کردیم.
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برای توسعه پژوهش در بخش معدن تاکنون  � 
چقدر در کشور سرمایه گذاری کرده ایم؟

توسعه پژوهش در بخش معدن نیازمند سرمایه گذاری 
اس��ت. در واقع برای رشد علم، تحقیق و پژوهش باید 
هزین��ه و س��رمایه گذاری کرد چراکه با دس��ت خالی 
نمی توان پیش��رفت کرد. متاس��فانه در ح��وزه معدن 
سرمایه گذاری شایسته ای انجام نشده و تنها روی معادن 
شناخته شده تمرکز کرده ایم که برای دستیابی به توسعه 
اقتصادی، کافی نیست. امروز بزرگ ترین مشکل کشور 
ما ضعف دانش است. متاسفانه 40  سال است که برای 
توسعه دانش دست به آزمون و خطا زده ایم اما فراموش 
نکنیم تا آخر عمر وقت نداریم. این مشکل به خصوص در 
حوزه های تخصصی ازجمله معدن بیشتر مشهود است. 
برای رشد دانش باید به جوان ها فضا داد. از آنجاکه آنها 
بر مسائل علمی تمرکز و تسلط دارند، ما هم سعی کنیم 
همه چیز را سیاسی نبینیم. درواقع اگر به جوان ها کمک 

نمی کنیم، حداقل دست و پایشان را هم نبندیم.
 � چرا در  اکتش�افات سطحی مانده ایم و راه 

برون رفت از این معضل چیست؟
این مس��اله عمق نگاه ما را در بخش معدن نشان 
می دهد درحالی که باید اکتشافات را در کشور ارتقا 
دهیم. ما تنها به سمت اکتشافات سطحی رفته ایم و 
این مهم را می ش��د در نمایش��گاه اخیر معدن که در 
تهران برگزار شد به وضوح مالحظه کرد. در بازدیدی 
که از این نمایش��گاه داشتم، تمرکز اغلب معدنکاران 
بر س��طح ب��ود و از معادن عمیق هی��چ خبری نبود. 
درب��اره راه ب��رون رفت از این معض��ل باید گفت که 
بای��د ب��ر بهره از فناوری و تکنول��وژی روز دنیا تکیه 
کنی��م چراکه نمی توان از ادوات و ماش��ین آالت 40 

س��ال قبل انتظار معجزه داشت! در این روند باید بر 
رونق ژئوفیزیک هوایی ، بهره از روش سنجش از دور، 
تصاویر ماهواره ای،  علم ژئوماتیک و پردازش داده های 
مکانی اس��تفاده کرد. همچنی��ن راهبردهای جدید 
همچون اقیانوس آبی را باید مورد توجه قرار داد، به 
ای��ن معنی که عالوه بر بازارهای موجود، بر فضاهای 

رقابتی که کمتر به آن توجه شده، تمرکز کنیم.
چقدر به روز شدن در معدنكاری و توجه به  � 

نوآوری مهم است؟
اکونومیس��ت بر اساس آمار سال 2013 مشخص 
کرد که چین 14 درصد بیش��تر از آمریکا صادرات و 
31 درصد کمتر از این کش��ور واردات داش��ته است 
که نش��ان می دهد چین به سمت فناوری و نوآوری 
حرکت و از اس��تارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان 
حمایت کرده است. به این ترتیب با بررسی آمار و ارقام 
جهانی متوجه خواهیم شد که دنیا به سمت نوآوری 
و فناوری رفته است. ما نیز باید فرصت دهیم تا افراد 
متخصص در این حوزه وارد ش��وند و نوآوری را رونق 
دهند. این در حالی است که متاسفانه فردی که تا به 
حال معدن را ندیده است، فضا دارد که درباره معدن 
سخنرانی کند و کتاب بنویسد! یا اینکه فردی که از 
کش��ور خارج نشده، استراتژی معدن تدوین می کند  
در حالی که باید توجه شود کار معدنکاری، تخصصی 

و جدا از سیاسی بازی است.
 � بح�ث دیگ�ر مدیری�ت اصول�ی و اهمی�ت 
الگوب�رداری از دیگر کشورهاس�ت. به طور مثال 
دوری از خام فروشی باید در عمل اتفاق بیفتد، نه 
اینكه به شعار بسنده شود. در این مورد می توان 
به کشور نروژ اشاره کرد. با اینكه این کشور نفت 

دارد اما با مدیریت بهینه تنها چهار درصد درآمد 
نفتی را در داخل هزینه می کند و مابقی، خارج از 
این کشور سرمایه گذاری می شود. ما نیز باید در 
معادنی که کمتر شناخته شده اند، سرمایه گذاری و 

نگاه مان را از نوک انگشتان مان دورتر کنیم!
همچنین توجه به فرصت های س��رمایه گذاری در 

دنیا مهم است. 
در قرن گذش��ته جمعیت آفریقا به یک میلیارد و 
400 میلیون نفر رسیده و سال 2050 به دو میلیارد 
نفر خواهد رس��ید. اگر به فکر چند سال بعد باشیم، 
می توانیم در کش��ورهای دیگر که پتانس��یل رش��د 
در حوزه مع��دن دارند ازجمله آفریق��ا، بازارهایی را 

ترسیم کنیم.
 � یك�ی از مواردی که معدنكاران از آن گالیه 
دارند، مدیریت کاریزماتیک و سنتی است؛  برای 

حل این مشكل چه باید کرد؟
در حال حاضر جذابی��ت فردی و کاریزما در دنیا 
از بین رفته و کارآمدی، حرف اول را می زند. به طور 
مثال وقتی آنگال مرکل وارد یک جلسه می شد، روی 
اولین صندلی می نشس��ت چرا که دنبال پش��ت میز 
نشس��تن نبود اما متاس��فانه در کشور ما همه دنبال 
میزهای بزرگ تر هستند. مدیران سنتی تا می بینند 
جوانی وارد شده به دلیل سواد کمتر و ترس از دست 

دادن موقعیت خود، دست به مانع تراشی می زنند.
متاس��فانه مدیران با طی روند بوروکراسی اداری 
کاری می کنند که مس��یر یک هفته ای گاهی تا یک 
س��ال طول بکش��د. با چنین تفکرات سمی، از رونق 
معدنکاری دور می ش��ویم. در حالی که مواد معدنی 
تجدیدپذی��ر و وارداتی نیس��تند و بای��د روی آنها به 
درس��تی س��رمایه گذاری کرد. در واقع در کش��ور ما 
سیس��تم ها کار نمی کنند و اف��راد اهمیت دارند، در 
حالی که در کش��ورهای دیگر سیستم ها و اتاق های 
فکر مهم هستند. هر کس پشت میز می نشیند، نگاه 
رییس و کارمندی دارد در صورتی که امروز جای این 

مفاهیم تغییر کرده است.
امروز باید بر تخصص گرای��ی تاکید کرد. با اینکه 
برخی تمای��ل دارند پول را جایگزین علم و تخصص 
کنن��د اما باید برخالف ای��ن عمل کرد. به طور مثال 
در انتخابات س��ازمان نظام مهندس��ی معدن شاهد 

لغزش هایی هستیم. 
متاس��فانه جای متخصصان خالی اس��ت و برخی 
تمای��ل دارند با تخصص کمتر و پول بیش��تر ایفای 
نق��ش کنند ام��ا امیدواریم ک��ه در نهایت تخصص، 

حرف آخر را بزند.
 � ب�ه عنوان س�وال آخر بفرمایی�د که طرح 
توس�عه نوآوری ها و فناوری ه�ای حوزه معدن 
و صنای�ع معدن�ی در معاونت علم�ی و فناوری 
ریاس�ت جمهوری تاکنون چه اقدامی در حوزه 

معدن انجام شده است؟ 
این مجموعه کارهای بزرگی برای رونق بخش معدن 
انجام داده اس��ت و سعی کرده به دور از سخنرانی های 
صرف عمل کند. به طور مثال در سال جاری حدود 50 
طرح و ایده تازه از سراسر کشور دریافت کردیم که 20 
مورد آن در راس��تای حمایت از دانش بنیان ها انتخاب 
ش��د؛ دو مرکز فناوری و نوآوری ش��امل ایمینو و مرکز 
فناوری س��ازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی در 
کشور افتتاح شد؛ افتتاح مرکز نوآوری پارك سمنان نیز 
از دیگر اقدامات مثبت بوده است. در ادامه مستندهای 
فاخری از جمله هرمز و باداب سورت تهیه شده که به 
دنبال شناخت پدیده های زمین شناسی، معدنی و معرفی 

ژئوتوریسم ایران بوده است.

مشاور عالی معاون علمی و فناوری رییس جمهور از نیاز معدن به اقیانوس آبی خبر داد 

معدنکاری جدا  از سیاسی بازی است
نوآوری و توسعه فناوری مباحث مهمی در بخش معدن هستند اما در کشور ما کمتر به آن توجه شده است. این 
مهم از آنجا مطرح است که بودجه پژوهشی و تحقیقاتی در بخش معدن کمتر از یک درصد است و سال به سال نیز 
سیر نزولی را طی می کند. همچنین سهم شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها از بخش معدن بسیار ناچیز است. 

به این ترتیب بی توجهی به رشد فناوری در حوزه معدن باعث شده معدنکاری در کشورمان سنتی باقی بماند.
فعاالن این حوزه باور دارند نگاه مدیران سنتی، روش های جدید را برنمی تابد. به این ترتیب جایی برای نگاه 
تازه جوانان باقی نمی ماند. روزنامه »جهان صنعت« درباره عواقب کم توجهی به توسعه فناوری در بخش معدن، نگاه 
سنتی مدیران، فضای بوروکراسی اداری و روند طوالنی تشکیل شرکت های دانش بنیان معدنی و راه  های برون رفت 
از این مشکالت با کامبیز مهدی زاده، مشاور عالی معاون علمی و فناوری رییس جمهور و مدیر طرح توسعه نوآوری ها 
و فناوری های حوزه زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت وگو کرده 

است تا بزرگ ترین  دغدغه های یک مدیر دولتی در بخش معدن را جویا شود.
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51 در س�الی که گذشت، اقتصاد ایران در تله  � 
عدم قطعیت ها گرفتار شد و در سایه نبود یک 
الگوی مدون و برنامه ریزی شده، بودجه 1400  
تقدیم مجلس ش�د که دع�وای بین جناح های 
سیاس�ی را هم با خ�ود به همراه داش�ت. هر 
چن�د رفت و برگش�ت های بودج�ه در نهایت 
به اصالحاتی در آن منجر ش�د اما تغییری در 
ش�اکله آن ایجاد نكرد. بودجه ای که ارائه شد 
تا چه اندازه می تواند روش�نگر مس�یر اقتصاد 

ایران در سال آینده باشد؟
بیاییم بودجه 1400 را در مسیر  و توالی بودجه ها 
و آخرین برنامه پنج س��اله و چش��م انداز برنامه در 
دورنمای 1404 یا برنامه های هفت ساله اول و دوم 
مورد توجه و بررس��ی قرار دهیم. بودجه 1400 در 
مس��یر آخرین برنامه پنج ساله یا اساسا مورد توجه 
و بررس��ی آشکار توس��ط مجلس قرار نگرفت یا اگر 

هم می گرفت، کارنامه قابل قبولی به دست نمی آورد. 
ما این مس��یر را کنار می گذاریم چون در گذشته به 
اندازه کافی مورد بررس��ی، تحلیل و نقد قرار گرفته 
اس��ت. ولی نگاهی به برنامه های اول و دوم بس��یار 
آموزنده اس��ت. اولین توجه به برنامه ریزی در سال 
1316 صورت گرفت که منجر به تنظیم اولین برنامه 
هفت ساله ایران در سال 1327 شد. این برنامه بیش 
از 70 سال قبل یعنی در زمانی که هیچ گونه آمار و 
ارقام و نیروهای مجربی در دس��ترس نبود و دانش 
برنامه ریزی در حد صفر یا اساس��ا عقب افتاده یا به 
زبان امروزی توس��عه نیافته بود تدوین شد. بودجه 
اولیه برای برنامه هفت ساله اول حدود شش میلیارد 
تومان در نظر گرفته ش��د که به علت عدم امکانات 
مالی و قط��ع درآمدهای نفتی به دو میلیارد تومان 
کاهش یافت. با این حال دولت توانست با بازسازی 
صنایع از کار افتاده دوران جنگ مانند کارخانه های 

قند، سیمان و پارچه بافی، تولیدات آنها را در همان 
یکی دو سال اول برنامه در حد قابل توجهی افزایش 
دهد. این برنامه همچنین توانست گام های اولیه ای را 
در جهت بهبود امور کشت و زرع برداشته و راه های 

ارتباطی را گسترش دهد. 
در کتابچ��ه ای تحت عنوان برنامه ریزی در ایران 
)از انتشارات سازمان برنامه در تیر ماه 1349( آمده 
اس��ت: »فعالیت های این برنامه موجب بهبود وضع 
کارخانه ه��ا از نظ��ر مالی و می��زان تولید گردید به 
طوری که تولید قند کارخانه های دولتی از 27 هزار 
تن در س��ال 1328 به 55 هزار تن در سال 1329 
افزایش یافت و محصول س��یمان از 56 هزار تن به 
62 هزار تن رسید و در حقیقت نخستین قدم برای 
شروع یک نهضت عمرانی برداشته شد ولی به علت 
قطع درآمد نفت و کمب��ود اعتبارات از دیگر منابع 
آن طور که انتظار می رفت اجرای برنامه هفت س��اله 
اول با موفقیت روبه رو نش��د. ناگفته نماند که ایجاد 
مکانیس��م برنامه ریزی و کش��ف و ش��ناخت منابع 
مملکت��ی هدفی بود که در برنامه اول تحقق یافت. 
برنامه دوم عمرانی در اس��فندماه 1334 به تصویب 
رس��ید. ساختن راه ها و سدهای بزرگ، ساختمان و 
توسعه بنادر، اجرای آموزش حرفه ای و فنی و تجهیز 
بخشی از نیروی انسانی مملکت در طول این برنامه 
تحقق پذیرفت. اج��رای برنامه دوم عمرانی موجب 
ش��د توسعه و رش��د اقتصادی و اجتماعی کشور به 
عنوان یک هدف بزرگ ملی ش��ناخته شود و مسلم 
گردد ک��ه بهبود وضع مردم تنه��ا از طریق اجرای 
برنامه ه��ای اقتصادی امکان پذیر اس��ت. طرح های 
اصالح بذر مرغوب، مکانیزه کردن کش��اورزی، دفع 
آفات، ترویج کود ش��یمیایی و کشت نیشکر، ایجاد 
صنایع کشاورزی از قبیل کمپوت و کنسرو سازی با 
موفقیت انجام گردید و اقتصاد کشور از رشد متوسط 

حدود 3/4 درصد برخوردار گشت.«
از ن��کات بس��یار مهم این دو برنام��ه می توان به 
عن��وان برنامه توجه کرد ک��ه »برنامه عمران« برای 
آن گزین��ش ش��ده و از س��ایر القاب مانند توس��عه 
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... اجتناب شده است. 
طبیعی اس��ت که وضوح هدف، وضوح سیاست ها و 
اهداف نامش��خص، تدابیر و سیاست های نامشخص 

را به همراه می آورد. 
کال مش��اهده می شود که شروع برنامه ریزی های 
عمران ملی در س��طح جهانی پس از جنگ جهانی 
دوم و در ارتباط با ترمیم خرابی های به جا مانده از 
جنگ جهانی دوم سرآغاز پیدا کرده است. موفقیت 
این برنامه ها در بازس��ازی مناطق جنگ زده چه در 
ابت��دا و چه در دهه های بعد، حتی در طول نیم قرن 
گذشته )هم در نظریه پردازی های علمی برنامه ریزی 
و هم در اجرا و عمل( بسیار آموزنده است. تینبرگن 
استاد برجس��ته برنامه ریزی در دهه 50 میالدی با 
صراحت موضوع و ارتباط اهداف برنامه و ابزار را مورد 
بررسی قرار داد. او نشان می دهد که اگر تعداد اهداف 
بیش��تر از ابزار و وس��ایل باشد ما نمی توانیم اهداف 
را به دست آوریم مانند تیراندازی است که بخواهد 
با ی��ک تیر چندین هدف را نش��انه گیری کند. کال 
برنامه ها و بودجه های ریخته ش��ده در دوران انقالب 
از جمله بودجه 1400 دارای این مش��کل است که 
با یک ابزار و یک منبع بودجه ای می خواهیم اهداف 
گوناگون و متنوعی را در امور فرهنگی، اجتماعی و 
سیاس��ی امنیتی و اقتصاد به دست آوریم که تحقق 
همزمان آنها یا رس��یدن به همه اهداف غیرممکن و 

بودجه 1400 در گفت وگو با علی اکبر نیکواقبال بررسی شد

هشدار اقتصادی 
می گویند بودجه نقش کلیدی در تعیین سرنوشت اقتصادی یک کشور دارد؛ از یک سو 
می تواند آغازگر مسیری روشن برای روزهای پیش رو باشد و از سوی دیگر می تواند دامنه 
چالش های اقتصادی را وسیع تر کند. آنچنان که از بودجه 1400 برمی آید، نقش عوامل کلیدی 
اقتصاد در آن بس��یار کمرنگ اس��ت. بوی نفت در سراسر بودجه پیچیده و توسعه صنعتی 
س��هم چندانی از دس��تگاه عریض و طویل برنامه ریزی بودجه ای کشور ندارد. سیاستگذار 
به گشایش های جدید اقتصادی امیدوار است و بودجه را هم با همین خوش بینی ها تحویل 
مجلس داده است؛ گره زدن آینده اقتصادی به عدم قطعیت های پیش رو اما آینده روشنی 
را برای اقتصاد نوید نمی دهد. علی اکبر نیکواقبال بر این باور است که بودجه به جای آنکه برنامه ای برای ترسیم 
آینده روش��ن اقتصادی ایران باش��د تنها به الیحه ای برای تدوین ردیف های بودجه ای حوزه های اداری، نظامی و 
فرهنگی تبدیل شده که ارزش افزوده ای برای اقتصاد ایران ندارند. به نظر می آید بودجه ریزی در ایران حرفی 
برای گفتن در حوزه عمران واقعی و توسعه اقتصادی ندارد و احتماال می توان بدون سازمان برنامه و بدون تنظیم 
بودجه یک ساله یعنی با بحث و بررسی همه جانبه سیاستگذاری های روزمره، نتایج بهتری گرفت. مشروح گفت و 

گو با این اقتصاددان را در ادامه می خوانید.
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از محاالت اس��ت. در زبان فارسی می گوییم با یک 
دس��ت نمی ت��وان دو هندوانه برداش��ت. ما در علم 
مدیریت صحب��ت از اولویت بندی اهداف می کنیم. 
مگر می ش��ود با یک ابزار یعنی منابع بسیار محدود 
بودج��ه ای ب��ا چندین هدف، آن هم ن��ه مترادف و 
متجانس بلکه در تعارض با یکدیگر به دس��ت آورد. 
این کار یعنی آب پاشی یک باغ بزرگ با یک آبپاش 
کوچک که آب به هیچ یک از گل های باغ نمی رس��د 

و همه گل ها از بین می رود. 
- فرق برنامه ریزی با تئوری و نظریه اقتصادی در 
این اس��ت که تئوری، رابطه علت و معلول را نشان 
می دهد مانند اینکه برای کاهش تورم باید نقدینگی 
را کاهش دهیم. در تقابل با آن، برنامه ریزی می گوید 
هدف کاهش تورم در ایران در سال آینده به میزان 
10 درصد اس��ت بنابراین باید نقدینگی را در سال 

آینده از 30 به 12 درصد کاهش دهیم.
 آیا بودجه 1400 ایران دارای چنین خصوصیتی 
اس��ت یا ما آمده ایم بدون تعیین اهداف مش��خص 
اقتصادی، یکس��ری اعداد را کن��ار هم قرار داده ایم 
آن هم نه در ارتباط مستقیم با اقتصاد بلکه با انواع 

اهداف اجتماعی، فرهنگی و نظامی- امنیتی؟ 
بودجه هایی که دولت ها در سال های گذشته ارائه 
داده اند هیچ گاه روشنگر مسیر رشد اقتصادی نبوده 
اس��ت. بودجه 1400 به عنوان آخرین بودجه دولت 
دوازدهم نیز از این امر مستثنی نیست و نه تنها هیچ 
نشانه ای از توس��عه اقتصادی در آن دیده نمی شود 
بلکه توس��عه اقتصادی نیز م��ورد غفلت قرار گرفته 
اس��ت. بخش اعظم بودج��ه 1400 که حجم منابع 
عموم��ی آن ب��ه بیش از 850 ه��زار میلیارد تومان 
می رسد به مباحث فرهنگی امنیتی و سیاسی نظامی 
مرتبط است و برنامه رشد، عمران و توسعه اقتصادی 
هی��چ جایگاهی در آن ندارد. به علت تنوع اهداف و 
فقدان ابزار و وس��ایل، رس��یدن به اهداف اقتصادی 
غیرممکن ش��ده است. به عبارت س��اده انتظار آن 
می رف��ت که بیش از س��ه چهارم بودجه یعنی 700 
هزار میلیارد تومان از این منابع به سمت فعالیت های 
توسعه صنعتی هدایت شود اما منابعی که برای این 
منظور کنار گذاشته شده بسیار ناچیز و در حد صفر 
است. آمارهای رش��د اقتصادی کشور در سال های 
گذش��ته صفر یا منفی بوده اس��ت پس فرصت های 
درآمدزایی و اشتغالزایی در کشور از بین رفته است. 
مضافا در برنامه دخل و خرج 1400 هیچ برآوردی از 
سرمایه گذاری های داخلی و خارجی صورت نگرفته و 
هیچ برنامه ای در خصوص افزایش سرمایه گذاری های 

داخلی در آن دیده نمی شود. 
 � بنابراین همان طور که اشاره کردید، بودجه 
1400 نیز همانند سایر برنامه های دخل و خرج 
یک ساله تنها با هدف ارتزاق گروه های ذی نفع 
تدوین شده و بخش خصوصی و جامعه سهمی 

از آن ندارند؟
س��رمایه گذاری دولت��ی و بخ��ش خصوصی در 
کشور حدود 6 تا 7 درصد تولید ناخالص ملی است 
که همین مقدار یا بس��یار بیش��تر از آن هم صرف 
استهالك می شود یا شده است. در این شرایط چگونه 
می توان فقر گس��ترده در کشور را از بین برد؟ رفع 
فالکت یا فقر و بیکاری فقط با س��رمایه گذاری های 
عظیم داخلی و خارجی امکان پذیر است. جدیدا فرار 
س��رمایه از ایران را در دو س��ال گذشته یکصد هزار 
میلی��ارد دالر برآورد کرده ان��د یعنی باید چند برابر 
مجموع س��رمایه گذاری های داخل��ی و خارجی در 

بودجه 1400 جهت جبران فرار سرمایه برنامه ریزی 
شود. چندین دهه هست که اقتصاددانان کشورمان 
بر این امر تاکید می کنند. مگر ما باید فقط مجازات 
تنبیهی و کیفری برای فرار مالیاتی، فرار س��رمایه، 
سفته بازی و فساد در نظر بگیریم؟ آیا شده و سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشورمان توانسته است این 
اف��راد س��رمایه دار و ثروتمند را در ی��ک مجموعه 
س��رمایه گذاری گردآوری، س��ازماندهی و مدیریت 
کند و انواع تس��هیالت تولیدی در امور فنی، اداری، 
مالیاتی، وارداتی و صادراتی برای آنها تدوین کند و 
در نظر بگیرد که حاصل این گردهمایی مش��ترك، 
برنامه عظیم سرمایه گذاری ایرانیان ثروتمند و دولت 

جهت رشد اقتصادی کشورمان باشد؟ 
فق��ط در س��ایه  اقتص��ادی  از فالک��ت  ف��رار 
امکان پذیر  اقتص��ادی  س��رمایه گذاری های صحیح 
است که جای آن در بودجه 1400 کامال خالی است. 
بودج��ه به جای آنکه برنامه ای برای ترس��یم آینده 
روش��ن اقتصادی ایران باشد تنها به الیحه ای برای 
تدوین ردیف های بودجه ای حوزه های اداری، نظامی و 
فرهنگی تبدیل شده که ارزش افزوده ای برای اقتصاد 
ایران ندارند. شاید باید اقدام محمود احمدی نژاد در 
راستای انحالل سازمان برنامه و بودجه را ستود چه 
آنکه این س��ازمان هیچ گاه نتوانسته بودجه ای ارائه 
دهد که به حرکت در مسیر توسعه اقتصادی منجر 
ش��ود. هر چه ب��وده یا حیف و می��ل منابع بوده یا 
تزریق ذخایر کشور به سمت فعالیت های غیرمولد، 
گویی هیچ بیکاری و فقر گسترده ای در اقتصاد ایران 
وجود ندارد که تمام اصول برنامه ریزی اقتصادی کنار 
گذاشته شده و بخش اعظم بودجه منابع عمومی به 
فعالیت های فرعی و اداری اختصاص داده شده است. 
در کش��وری که س��ایه فقر گسترده بر آن سنگینی 
می کند باید حداقل 25 درصد از تولید ناخالص ملی 
سرمایه گذاری شود تا بتوان با رشد اقتصاد، مشکالت 

اشتغال و فقر را حل و فصل کرد. 
در ایران همیشه صحبت از فساد و میلیاردرهایی 
می ش��ود که از طریق فس��اد ثروت های هنگفت به 
جی��ب می زنند ام��ا هیچ کس نمی گوی��د چرا فضا 
برای فس��اد و رانت خواری در اقتص��اد تا این اندازه 
فراهم اس��ت و چ��را هیچ گاه از این س��رمایه ها به 
نفع کش��ور استفاده نمی شود. مسیر توسعه صنعتی 
زمانی ترسیم می شود که بتوان سرمایه داران بالقوه 
را جذب ک��رد و نیازمندی های اقتصادی داخلی را 
با آنها در میان گذاش��ت. در عین حال باید نیازهای 
این سرمایه داران را شناسایی کرد و به آنها پاسخ داد. 
سازمان برنامه و بودجه موظف است به سرمایه داران 
اعتبار و تس��هیالت اعطا و واردات تجهیزات و مواد 
اولیه را برای آنها تس��هیل کن��د. این موارد باید در 
لوایح بودجه ای قید شود تا از حیف و میل منابع به 
نفع گروه های خاص جلوگیری شود. اما واقعیت این 
اس��ت که س��ازمان برنامه و بودجه از فعالیت اصلی 
خود برای تنظیم برنامه های توس��عه عمرانی فاصله 
گرفت��ه و تنه��ا منابع را ص��رف فعالیت های اداری، 
فرهنگی، نظامی و امنیتی کشور می کند. کشورهای 
دیگر موفقیت های زیادی در حوزه عمران و توسعه 
داشته اند اما در ایران کمترین بودجه به حوزه عمران 
ملی تعلق می گیرد و همه این مبالغ صرف هزینه های 
جاری می شود. باید پرسید آیا سازمان برنامه و بودجه 
استاد مسائل نظامی و امنیتی و امور فرهنگی است 
که کل بودجه های کش��ور را ب��ه همین چند حوزه 

تخصیص می دهد؟ 

در همین بودجه 1400، حدودا دو برابر 850 هزار 
میلیارد تومان )منابع عمومی( به بودجه شرکت های 
دولت��ی اختصاص داده ش��ده که دول��ت هیچ گونه 
کنترلی روی آنه��ا ندارد. ما حتی نمی دانیم بودجه 
ش��رکت ملی نفت و امثالهم چقدر اس��ت و چگونه 
مصرف می ش��ود. ما حتی نتوانس��ته ایم درآمدهای 
ارزی آنه��ا را در خارج از کش��ور کنترل کنیم یا به 
ایران بازگردانیم. بهترین صنایع کشور را در اختیار 
افراد ناصالح و ناالیق قرار داده ایم. شرکت های بزرگ 
و پربازده دولتی مثل ماشین سازی تبریز و هفت تپه 
و ده ها ش��رکت بزرگ را به بهانه خصوصی سازی به 
خصولتی ها داده و نابودی این شرکت ها را رقم زده ایم. 
من ایمان دارم که مدیران دولتی الیق، شایس��ته و 
دلس��وز ایرانی دس��ت کمی از مدیران خصوصی در 
فض��ای رقابتی ندارند به خصوص زمانی که مدیران 
بخش خصوصی با فساد فراگیر و همه جانبه در جامعه 
روبه رو می ش��وند زیرا در این وضعیت هم کارایی و 
نب��وغ بخش خصوصی را ب��ه کار می اندازند و گوی 
س��بقت را از همه می ربایند و به عبارتی فساد را به 
بخش ها و کارگزاران دولتی هم س��رایت می دهند. 
خصوصی سازی سریع و سالم یکی از ارکان پیشرفت 
اقتصادی هر کش��ور اس��ت اما س��ازمان مدیریت و 
برنامه ری��زی هیچ گونه ابتکار، حمای��ت و برنامه ای 
نداش��ته و ارائه نداده اس��ت. به جای اینکه از بخش 
خصوصی با انواع سیاست های صحیح حمایت کنند 
آنها را به حاشیه می رانند. ورشکستگی شرکت های 
بزرگی مثل ارج، آزمایش، داروگر و... در سایه همین 
بی برنامگی ها و عدم حمایت سازمان برنامه و بودجه 
و دولت اتفاق افتاده است؛ شرکت هایی که زمانی از 
همتایان خارجی خود نیز جلوتر بوده اند. مگر می شود 
یک کشور چندین سال رشد اقتصادی منفی داشته 
باش��د اما نهادهای تصمیم گیر آن دست روی دست 
بگذارن��د و تنها به دنبال ارتزاق گروه های ذی نفع از 

منابع ملی باشند؟ 
در ش��رایط فعلی ک��ه قیمت دالر ب��ه 26 هزار 
تومان رس��یده، صنایع کش��ور باید در باالترین حد 
تکاپو باشند و صادرات به باالترین میزان خود برسد 
چون برای هر دالر صادرات نه مانند گذش��ته هزار 
تومان بلکه 26 هزار تومان درآمدزایی می کنند. اما 
تراز تجاری کش��ور بدون نفت منفی اس��ت و عمده 
حوزه های صادراتی ایران فقط به صادرات محصوالت 
پتروش��یمی مربوط می شود. با دالر 26 هزار تومانی 
واردات بای��د کال متوق��ف می ش��د و صنایع داخلی 
ج��ان می گرفتند اما می بینیم که هنوز بخش اعظم 
کاالهای موردنیاز داخلی از خارج وارد می ش��ود. اما 
چگونه است که با وجود کاهش ارزش پول ملی تا این 
سطح، صنایع ما قادر نیستند صادرات خود را افزایش 
دهند و هنوز هم که هنوز است این واردات است که 
در کشور حرف اول را می زند. چه کسی جز سازمان 
برنام��ه و بودجه مس��وول گرفتاری ه��ای اقتصادی 
است؟ سازمانی که نمی تواند با بودجه ریزی مسائل 
و مش��کالت را حل کند چه هدفی را از ارائه لوایح 
بودج��ه ای به مجلس دنب��ال می کند؟ تمام لوایحی 
که ارائه می ش��وند و شده اند کشور را از دستیابی به 
اهداف توسعه اقتصادی دور ساخته اند و نمایندگان 
همین لوایح را به طریقی، تایید و تصویب می کنند. 
آیا غیر از این است که نمایندگان نیز از قَِبل همین 
بودجه تالش می کنن��د منافع منطقه انتخابی خود 
را تامین کنند. نتیجه جز این است که صدها پروژه 
بی حاصل مانند فرودگاه های بیشمار در این مناطق 
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غیرقابل استفاده می مانند یا نیمه کاره رها می شوند؟ 
مثل اینکه پروژه های رها شده سرنوشت محتوم این 

کشور است.
با توجه به نزدیک ش�دن به انتخابات سال  � 
آین�ده و تقویت احتمالی احی�ای برجام، فكر 
می کنید بیش�تر نگاه سیاس�ی بر بودجه 1400 

حاکم بوده یا نگاه اقتصادی؟
بودجه کتاب سرنوش��ت یک کشور است و نباید 
تحت تاثیر سیاس��ت های آق��ای x و آقای y و این 
منطقه و آن منطقه و این گروه و آن گروه قرار گیرد. 
با این حال سیاس��ی کاری در بودجه دیده می شود 
و بودجه ری��زی راهی برای تامی��ن منافع گروه های 
مختلف سیاسی شده است. هر سال هم در گزارش 
تفریغ بودجه مشخص می شود که بودجه 20 تا 30 
درصد انحراف داش��ته و در جهت درس��تی حرکت 
نکرده اس��ت. با این وجود هیچ گاه کسی به سازمان 
برنامه و بودجه خرده نمی گیرد. به میان آوردن این 
انحرافات تنها راهی برای مشغول کردن مردم و دور 
کردن آنها از واقعیت های پنهان پشت بودجه ریزی 
اس��ت. به نظر می آید بودجه ری��زی در ایران حرفی 
ب��رای گفت��ن در ح��وزه عم��ران واقعی و توس��عه 
اقتصادی ایران نداش��ته و ن��دارد و احتماال می توان 
بدون سازمان برنامه و بدون تنظیم بودجه یک ساله 
یعنی با بحث و بررسی همه جانبه سیاستگذاری های 
روزمره، نتایج بهتری گرفت. بودجه ارائه شده امسال 
هم مثل همیش��ه یک بودجه سیاس��ی و نظامی و 
فرهنگی اس��ت و نق��ش مباحث اقتص��ادی در آن 
کمرنگ اس��ت. اما کس��ی نیس��ت بگوید چرا باید 
س��ازمان برنامه و بودجه ب��رای حوزه های فرهنگی، 
نظامی و امنیتی ردیف های بودجه ای در نظر بگیرد. 
مگر دولت نمی تواند الیحه یا لوایح مس��تقلی برای 
تحقق این اهداف بس��یار مه��م اجتماعی و امنیتی 
تدوین کند و در مجلس به تصویب و اجرا برس��اند؟ 
س��ازمان برنامه و بودج��ه چرا باید خود را نخود هر 
آش کند؟ زیرساخت های اقتصادی مانند راه سازی، 
جاده و پل و اسکله سازی در بنادر یا زیرساخت های 
سالمت مانند دارو و درمان های پزشکی و بیمه های 
مربوطه یا زیرس��اخت های آموزشی فرهنگی مانند 
س��وادآموزی، کارآموزی و دانش فنی نقش بس��یار 
مهمی در بهبود کارایی های تولیدی و رش��د کمیت 
و کیفیت صنایع بازی می کنند. چگونه ممکن است 
ب��دون هزینه کردن و مخارج هنگفت در زیربناهای 
پیش گفته به اهداف توسعه اقتصادی رسید و در سایه 
آن، امکانات مالیات گیری را گس��ترش داد. افزایش 
درآمد افراد، اقش��ار و گروه ه��ای مختلف جامعه از 
طریق رش��د و توس��عه اقتصادی اجتماعی می تواند 
بزرگ تری��ن منبع درآمدی دولت باش��د که اکنون 
س��هم زیادی از برنامه های بودجه ای دولت ندارند. 
مالیات های مس��تقیم از ثروتمندان گرفته نمی شود 
)مالیات مس��تقیم بر درآمد و ثروت در کش��ورهای 
صنعتی حدودا 40 درصد تولید ناخالص ملی است( 
و در عین حال از شرکت هایی مالیات گرفته می شود 
که مولد بوده و شرح وظایف و فعالیت های آنها روشن 

و آشکار است.
چرا باید فرار س��رمایه در کشور به 100 میلیارد 
برس��د آن هم در شرایطی که کشور ساالنه نیازمند 
ج��ذب 120 میلی��ارد دالر س��رمایه گذار خارجی 
اس��ت؟ اما نه تنها س��رمایه ای وارد کشور نمی شود 
بلکه س��رمایه های داخلی نیز به سمت خرید امالك 
در ترکی��ه و کان��ادا و امثال آن می روند. س��ازمان 

برنامه راهی ب��رای مقابله با قاچاق نیز ارائه نداده و 
نمی دهد. این مس��اله قدرت رقابت تولیدکنندگان 
داخلی را کاهش داده است و بسیاری از شهرك های 
صنعت��ی نیز به همین دلیل ب��ه حالت نیمه تعطیل 
درآمده ان��د. اینها همه ریش��ه در این موضوع دارند 
که نگاه اقتصادی و توس��عه بر بودجه حاکم نیست 
و سیاس��تمداران بودجه را ابزاری برای حفظ شغل 
و مق��ام و ارتزاق خود و ذی نفعان ش��ان می دانند نه 

برنامه ای برای پیشرفت اقتصادی کشورمان.
 � ای�ن نگاه چه آین�ده ای را برای کش�ور و 
اقتصاد به تصویر کش�یده است؟ آیا نشانه ای 
از حرکت در مس�یر توسعه و صنعتی شدن در 
آن دیده می شود یا با توجه به احتماالت موجود 
در خصوص افزایش درآمدهای نفتی باید نگران 

افزایش صنعت زدایی در کشور باشیم؟
احتمال زی��ادی وجود دارد که مذاکره به نتیجه 
برس��د و دالرهای نفتی وارد کش��ور شود. سازمان 
برنامه و بودجه باید تکلیف تولیدکنندگان را مشخص 
کند که آیا اینها مجاز هس��تند محصوالت شان را به 
آمریکا صادر کنند یا خیر؟ در واقع این سازمان باید 
بگوید که وقتی ش��عار مرگ بر آمریکا سر می دهیم 
تولید کنندگان می توانند صادرات به آمریکا داش��ته 
باشند یا باید صادرات به این کشور متوقف شود؟ مگر 
نه اینکه روسیه و چین با آمریکا دشمن ایدئولوژیک 
هس��تند ولی تبادالت تجاری آنها کم و بیش برقرار 
است و حتی صادرات چین به آمریکا بسیار بیشتر از 
آمریکا به چین است. تکنولوژی هایی که هم اکنون در 
ایران موجود است سه یا چهار نسل از تکنولوژی های 
جهانی عقب مانده و محصوالتی که در داخل تولید 
می شود گران و بی کیفیت هستند. این موضوع نیاز ما 
به تکنولوژی های نوین را نشان می دهد. فرار سرمایه 
از ایران  به خارج در حال افزایش است بنابراین ما نیاز 
داریم که 200 میلیارد دالر سرمایه خارجی ساالنه 
جذب کنیم. چگونه می شود که ما هیچ گونه تالشی 
برای سرمایه گذاری خارجی در کشور انجام ندهیم 
و اجازه دهیم که ته مانده سرمایه های داخلی نیز از 

کشور خارج شود؟ 
در کشوری همچون آلمان و سنگاپور ظرف فقط 
24 س��اعت می توان یک شرکت دایر کرد و به ثبت 
رساند اما در ایران دایر کردن یک شرکت چند سال 
زمان می برد. فضای کسب و کار در ایران به هیچ وجه 
به نفع فعاالن اقتصادی نیس��ت و س��ازمان برنامه و 
بودجه به عنوان تنظیم کننده برنامه های یک س��اله 
حتی ق��ادر نبوده قوانین بهبود فضای کس��ب و کار 
که دو بار به تصویب مجلس رس��یده است را هم به 
سرانجام نهایی برساند و الگو و دستورالعمل مدونی 
برای حرکت در مسیر توسعه اقتصادی ارائه دهد. 

در ایران نه از سرمایه های داخلی استفاده کامل 
می ش��ود و نه س��رمایه خارجی در ح��د نیاز جذب 
می ش��ود. س��وال اینجاس��ت که وقتی منابع خوبی 
صرف امنیت ملی می شود چرا نباید منجر به واردات 
س��رمایه از خارج ش��ود و چرا ای��ن واردات صورت 
نمی گیرد؟ به نظر می رس��د اگر درآمدهای ارزی در 
ای��ران به جای 10 میلیارد، به 50 میلیارد دالر هم 
برس��د مخاطره و ریس��ک تازه شروع می شود چون 
مقامات بانک مرک��زی و مجلس و دولت می گویند 
در این شرایط و با بودجه مصوب 1400، نرخ ارز را 
به زیر 15 هزار تومان می رسانیم. باید از دولتمردان 
پرس��ید که ش��ما وقتی نمی توانید با دالر 26 هزار 
تومان صادرات انجام دهید چگونه می خواهید با دالر 

15 هزار توم��ان و کمتر صادرات را افزایش دهید؟ 
اگر دالر ارزان ش��ود ایران به محل واردات کاالهای 
خارجی تبدیل می شود و تولیدکنندگان دیگر توان 
رقاب��ت در برابر کااله��ای ارزان وارداتی را نخواهند 
داش��ت و مقاومت خود را از دست خواهند داد. اگر 
دالر به زیر 15 هزار تومان برس��د ایران به بهش��ت 
روی زمین تولیدکنندگان خارجی تبدیل می شود و 
دیگر تولید کننده ای نمی ماند که بخواهد در ایران کار 
تولیدی انجام دهد. آیا این معنایی جز صنعت زدایی 

از طریق بیماری هلندی دارد؟ 
 � پیش بینی شما از وضعیت اقتصاد در سال 
آین�ده چیس�ت و فكر می کنی�د بودجه 1400 
اقتصاد درمانده ایران را بیمارتر خواهد کرد یا 

التیام بخش زخم های کهنه آن خواهد بود؟
در عل��م اقتص��اد جمله معروفی وج��ود دارد که 
 می گوید هر اتفاق یا هر چیزی بستگی به شرایط دارد، 
)it depends on(؛ اگر بودجه 1400 که ارائه شده 
و قول و قرارهایی که برای کاهش قیمت دالر شکل 
گرفته تحقق یابد، احتمال رونق س��ریع اقتصادی و 
رکود یا شکس��ت گام به گام و طویل المدت پنهان 
اقتص��ادی وجود خواهد داش��ت. قیمت پایین دالر 
اگرچه برای عموم مصرف کنندگان خوش��ایند است 
اما می تواند رقابت  پذیری صنایع داخلی را خدشه دار 
کند زی��را ما تولید کنندگانی داریم که هم کاالهای 
مصرف��ی و هم نیمه تمام و نهایی را تولید می کنند. 
واردات ب��ا دالر ارزان قیمت نباید این ش��رکت ها را 

ورشکسته و از دور تولید خارج کند. 
مدیریت ریشه تمام پیشرفت های اقتصادی یا عدم 
موفقیت است. در بحران رکودی که در آمریکا به وجود 
آمد روس��ای ش��رکت ها تعدیل و مدیران الیق به کار 
گمارده شدند چرا که استفاده از مدیران ناکارآمد مانع 
نجات کشور از نابسامانی ها می شود. در ایران تنها یک 
بار و آن هم در دولت اصالحات واژه شایسته ساالری و 
مردم ساالری به جریان درآمد که آن هم تداوم نیافت. 
مدیران الیق و کارآمد اگر بر مس��ند قدرت نباش��ند 
نمی توان موانع اقتصادی را رفع و حل و فصل کرد. نباید 
کس��انی وارد حوزه سیاستگذاری شوند که هدف شان 
مال اندوزی است بلکه باید کسانی بیایند که کشور را 
از حرکت در مس��یر فروپاشی نجات دهند. صدراعظم 
آلمان را ببینید، 16 سال بر مسند قدرت بود و زمانی 
ک��ه کناره گیری خود را اعالم کرد نمایندگان مجلس 
ایستادند و شش دقیقه برایش دست زدند چون چنین 
ش��خصیتی در طول 16 سال حضور بر مسند قدرت، 
هیچ سوءاستفاده ای را در پرونده خود ندارد و در انتهای 
دوره به خانه و محل سکونت قبلی خود بر می گردد. او 
کوچک ترین قدمی در راستای مال اندوزی و سوءاستفاده 

از قدرت برنداشت. 
بنابراین در هیچ کش��وری نمی شود افرادی بیایند 
که بخواهند منافع شخصی خود و دوستان خودشان 
را تامین کنند ولی فکر کنند ساختار جامعه و اقتصاد 
سالم می ماند. به نظر می رسد چون حرص و طمع در 
میان د ولتمردان و رییس و روسای ما بسیار زیاد شده 
اس��ت بنابراین اگر این افراد بر مسند قدرت بیایند یا 
باقی بمانند پیشرفت اقتصادی- اجتماعی کشورمان 
متوقف ش��ده و رو به قهقرا می رود. بنابراین بی نهایت 
ضروری است که افراد سالم، صحیح العمل، شایسته و 
دلسوز سر کار بیایند یا آورده شوند. طبیعی است که در 
این صورت، معجزه اقتصادی در ایران صورت می گیرد 
و ایران ظرف مدت پنج سال جایگاه خوب و مطلوبی 

در جهان پیدا خواهد کرد.
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j a h a n e s a n a t . i r

به نظر می رسد رویكرد ایران در قبال دولت کنونی  � 
آمریكا همان رویكردی است که سال های گذشته 
در زمان انعقاد برجام وجود داشت؛ اینكه برجام راه 
نجات اقتصاد ایران از تله عدم قطعیت هاست و حتی 
می تواند بیماری های العالج اقتصاد را نیز درمان کند. 
تكرار مكررات در حوزه اقتصاد سیاسی چه آینده ای 

را برای اقتصاد ترسیم می کند؟
در اقتصاد سیاسی به اقتصاد ایران نئوفئودال می گویند. 
در یک اقتصاد نئوفئودال اقتصاد سایه دست باالتری دارد، 
فعالیت بخش خصوصی محدود و زیر ضرب تصمیمات 
آنی و تضمین نش��ده دولت قرار دارد. در چنین اقتصادی 
گروه هایی خاص بر کشور حاکمیت می کنند و تنها این 
گروه ها هستند که از ثروت و منابع کشور بهره مند می شوند 
و امتیازات را بین خودشان تقسیم می کنند و برای همین 
است که به چنین اقتصادی، سرمایه داری همدستان نیز 
گفته می شود. اینها خصایص اصلی یک اقتصاد نئوفئودال 
است که بر اقتصاد ایران حکمرانی می کند. برآوردها نشان 

می دهد که هرساله حدود 50 درصد از ارزش افزوده کشور از 
چرخه تولید مولد خارج و بخش مهمی از آن نیز از چرخه 
اقتصاد کشور خارج می شود. خروج ساالنه 50 میلیارد دالر 
از چرخه تولید در حالی اتفاق می افتد که سرمایه گذاری 
در بخش صنعت ایران به طور متوسط و در بهترین حالت 
تنها 20 میلیارد دالر بوده است. این تفاسیر و آمارها نشان 
می دهد که مشکالت امروز اقتصاد ایران نه از رییس جمهور 
اس��ت، نه از برجام و نه از مسائلی که به صورت نخ نمایی 
در دعواهای جناحی مطرح می شود. مشکل اصلی اقتصاد 
ایران نبود یک الگوی توسعه و فقدان اراده برای تدوین آن 
است و دعوای جناح های سیاسی نیز نه بر سر مساله برنامه 
توسعه بلکه برای دست یافتن به قدرت و تداوم رانت جویی 

شکل می گیرد.
به نظر می رس�د ایران فاقد یک الگوی توسعه  � 
دانش بنیان است و هیچ یک از موسسات پژوهشی، 
دانشگاه ها و جناح ها و احزاب در جهت تدوین چنین 

برنامه ای حرکت نكرده اند. 

در کل طول 40 سال گذشته تنها برنامه چهارم توسعه 
دارای یک مدل حداقلی از توسعه بود که آن هم به بهانه 
سرمایه دارانه بودن، دور انداخته شد. بعد از آن هم کسی 
به دنبال الگوی توس��عه نرفته است. با آنکه سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی نیز اقتصاد دانش بنیان را محور اصلی 
سیاست های خود معرفی می کند اما خالی از یک الگو و 
مدل توسعه ای است. پس تا زمانی که یک الگوی توسعه ای 
وجود نداشته باشد فرقی نمی کند چه کسی رییس جمهور 
آمریکا باشد، چون میزان خروج مازاد از بخش مولد آنقدر در 
طول زمان افزایش یافته که حتی اگر احیای برجام نیز به 
نتیجه برسد و جریان درآمد نفت به کشور هموار شود تنها 
کمی از فقر مطلق مردم کاسته می شود، نه اینکه اقتصاد به 
راه بیفتد. اقتصاد ایران در طول 40 سال به راه نیفتاده که 

اکنون با تغییر  دولت آمریکا بخواهد به راه بیفتد. 
رشد هشت درصدی اقتصاد و رشد تولید و اشتغال تنها 
مختص دوره اصالحات بود که بعد از آن نه تکرار شد و نه 
هرگز تکرار خواهد شد. میزان شاخص پیچیدگی اقتصاد 
ایران بنا به برآوردهای جهانی حتی از قبل از انقالب نیز 
کمتر شده است. پیش از انقالب، ایران از صنایعی برخوردار 
بود که در هیچ  یک از کش��ورهای جهان  س��وم به چشم 
نمی خورد اما حال پیچیدگی اقتصاد ایران را با کره جنوبی 
مقایسه کنید. پیش از انقالب پیچیدگی اقتصاد ایران نسبت 
به کره به مراتب باالتر بود اما اکنون می بینیم که خودروی 
از دور خارج شده پراید به زحمت از کارخانه های ایران خارج 
می شود. اگر ایران آن زمان خودروهای کشورهای صنعتی 
و پیشرفته را مونتاژ می کرد، اکنون مدل های عقب مانده 
خودروهای جهانی را مونتاژ و تولید می کند و بنابراین ایران 

هیچ گاه صاحب خودروی ملی نشده است.
ب��ا این حال دعوای جناح های سیاس��ی ادامه دارد و 
عده ای بازگشت به برجام را خیانت به کشور می پندارند 
و از الگوی کره شمالی پیروی می کنند. عده ای می گویند 
برجام مشکلی را حل نمی کند و عده ای نیز خروج از دوران 
سخت اقتصادی را منوط به برجام می دانند. آنچه در این 
میان اهمیت ندارد جایگاه و منزلت و وضعیت اقتصادی 
مردم در جامعه است. از آنان که تعامل با جهان را خیانت 

بررسی دورنمای اقتصاد ایران در گفت وگوی »جهان صنعت«  با کمال اطهاری

در مسیر فروپاشی
در واپسین ماه های حضور دولت روحانی بر مسند قدرت، نشانه های بازگشت آمریکا به 
معاهده برجام آش��کارتر شده اس��ت. به گمان مردان دولت، برجام آخرین سنگر دولت در 
برابر نامالیمات اقتصادی است و جز از مسیر آن نمی توان تاب مقاومت داشت. در میانه این 
هیاهوهای سیاسی، اقتصاد ایران گشایش هایی برای برون رفت از گرداب عدم قطعیت ها 
را انتظار می کشد؛ گشایش هایی نه از جنس فروش نفت و توزیع رانت بلکه از جنس تعادل 
میان ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی. حرکت در طول چنین مسیری اگر به توسعه 
اقتصادی نینجامد دست کم خروج از مسیر پراشتباه گذشته را امکان پذیر می سازد. به گفته کمال اطهاری، مشکالت 
امروز اقتصاد ایران نه از رییس جمهور است، نه از برجام و نه از مسائلی که به صورت نخ نمایی در دعواهای جناحی 
مطرح می شود. مشکل اصلی اقتصاد ایران نبود یک الگوی توسعه و فقدان اراده برای تدوین آن است. دعوای 
جناح های سیاسی نیز نه بر سر مساله تدوین یک برنامه توسعه محور، بلکه فقط با هدف دست یافتن به قدرت و 

تداوم رانت جویی شکل می گیرد.مشروح گفت و گو با این پژوهشگر توسعه را در ادامه می خوانید.
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عنوان می کنند و می خواهند مسیر رفته کره شمالی را طی 
کنند باید پرسید که کره شمالی چه تمدنی به بشریت عرضه 
می کند که عده ای می خواهند از الگوی آنها پیروی کنند؟ 
به آنهایی هم که حضور در برجام را می پذیرند اما الگوی 
توسعه تدوین نکرده اند باید گفت که هیچ کدام از نهادهای 
الزم برای توسعه اقتصادی را نساخته اند که اکنون سنگ 
برجام را به سینه می زنند. توسعه دانش بنیان را با صنعتی 
شدن مقایسه کنید. در دوران قبل از توسعه دانش، صنعتی 
شدن به عنوان یک الگوی توسعه شناخته می شد، حال با 
وجود تحریم نمی توانیم صنعتی شویم. یعنی باید منتظر 
باشیم تحریم ها رفع شود تا برنامه ای برای صنعتی شدن 
داش��ته باشیم. در جهان کنونی اگر ما یک رابطه جهانی 
را با رعایت قواعد آن مانند پذیرش FATF و... نداش��ته 
باش��یم، فرآیند صنعتی شدن کند و همراه با درد و رنج 
جامعه خواهد بود، اما حتی صنعتی شدن بدون داشتن 
برنامه مدون توسعه، صرفا بهبود سطحی برای اقتصاد ایران 

به همراه خواهد داشت.
همان طور که اش�اره کردید ما نباید همه چیز  � 
را به برجام گره بزنیم. اما با توجه به رفتار مالیم تر 
دولت کنونی آمریكا در قبال ایران، چگونه می توانیم 
این ش�رایط را به یک فرصت مناسب برای اقتصاد 
ایران تبدیل و یک برنامه توس�عه ای برای کش�ور 

تدوین کنیم؟
ما اکنون در آس��تانه برنامه هفتم توس��عه قرار داریم، 
اما هنوز الگوی توس��عه در ایران برای توسعه دانش بنیان 
تدوین نشده اس��ت. همان طور که اشاره کردم در برنامه 
چهارم صحبت از نهادسازی به میان آمد. این نهاد سازی 
در دولت آقای احمدی نژاد تبدیل به قوانین از هم گسیخته 
و بدون الگو شد و در انتها نیز به طور کامل کنار گذاشته 
شد. در دولت آقای روحانی این نهادسازی ها به احکام تقلیل 
پیدا کرد. در حال حاضر بسیاری در زمان تدوین الگوی 
توسعه و آینده نگری به کشورهایی چون چین، کره جنوبی 
و ژاپن اش��اره می کنند. چی��ن از نظر ژئواکونومیک یک 
منطقه بزرگ صنعتی در ایسلند برپا کرد که حتی باعث 

غافلگیری آمریکا نیز شد. 
ما هم می توانیم با رعایت قواعد در این بازی ش��رکت 
کنی��م اما غفلت کرده ایم. با چین قرارداد بس��تیم اما به 
دلیل فقدان الگوی توس��عه، در مفاد قرارداد از چینی ها 
تقاضای کمک برای آینده نگری کردیم. کدام کشوری را 

سراغ دارید که با یک کشور دیگر قرارداد ببندد و تقاضای 
آموزش آینده نگ��ری از آن کند؟ وظیفه این آینده نگری 
بر عهده مغزهایی است که هرساله از کشور فرار می کنند 
نه یک کشور دیگر. دیپلماسی، قواعد خاص خود را دارد 
که معتقدم جناب آقای ظریف در سیاس��ت خارجی به 
خوب��ی آنها را رعایت می کند، اما این دیپلماس��ی بدون 
داشتن برنامه به هدر می رود.  از نظر قدرت منطقه ای اگر 
به مساله بپردازیم باید به اتحاد جماهیر شوروی اشاره کنیم 
که به مراتب از ایران موقعیت بهتر و باالتری داشت اما این 
برتری ها برای بقایش کفایت نکرد و در آخر به فروپاشی 
این کش��ور منجر شد؛ کش��وری که با آن قدرت نظامی، 
موشک ها و بمب هایش می توانست زمین را زیر و رو کند، 
اما چه فایده ای برایش داش��ت؟ منظور من این است که 
بدون برنامه نه تنها دیپلماسی، بلکه قدرت نظامی و قدرت 
سیاسی نیز به هدر می رود. امروز حتی اتحادیه اروپا هم 
اقرار کرده که شیوه آینده نگری را باید از چین بیاموزیم، 
چه آنکه تمرکز، حساسیت و برنامه ریزی، چینی ها را به 
این درك باال از آینده نگری رسانده است. اما متاسفانه در 
داخل، عده ای ادعا دارند زمان برنامه ریزی گذشته و عده ای 
هم دست به دامان خرافات و جن گیری و... می شوند. برخی 
در داخل معتقدند با هیچ قدرتی نباید مذاکره کنیم. این 
مذاکره نکردن به چه معناست؟ حوزه سیاسی ما حقیقتا 

خنده تلخ را به جامعه می آموزد. 
بسیاری معتقدند برخالف دولت قبلی آمریكا که  � 
رویكرد مشخص و خصمانه ای در قبال ایران داشت، 
دولت کنونی با نرمش بیشتری برخورد می کند و به 
اصطالح با پنبه سر می برد. آیا چنین رویكردی را 

می توان صحیح پنداشت؟
این حرف از آن جهت در گفتار عده ای دیده می شود 
که حوزه سیاسی در ایران به میزان زیادی تقلیل پیدا کرده 
است. کسانی که این بحث ها را مطرح می کنند بحث شان بر 
تعریف منافع بر اساس الگوی توسعه نیست، بلکه اعتقادشان 
بر مقایسه کردن و بهتر بودن دموکرات ها یا جمهوریخواهان 
است. این قیاس درستی نیست که فکر کنیم بدتر یا بهتر 
بودن آنها باعث تغییر در الگوی توس��عه ما می ش��ود. در 
داخل کش��ور کاسبان تحریم طرفدار جمهوریخواهان و 
جنگ افروزان هستند چون معتقدند آنها به اصطالح رو 
بازی می کنند. عده ای دیگر طرفدار دموکرات ها هستند 
و معتقدند مالیم تر رفتار می کنند و در زمان قدرت گیری 

آنها می توانیم نفت خود را به فروش برس��انیم. اما سوال 
من اینجاس��ت که با فروش نفت چه کنیم؟ ماشین های 
لوکس وارد کنیم؟ این حجم از فروش نفت تا به امروز چه 
نصیب ما کرده است؟ در این 40 سال ما فقط چند سال 
نتوانستیم نفت مورد نظر خود را بفروشیم. با باقی فروش 
آن چه کردیم؟ اصالحات در چین با انقالب ایران همزمان 
بود. اکنون جایگاه چین در مناس��بات جهانی را با ایران 
مقایس��ه کنید. صادرات چین در آن زمان از ایران بسیار 
کمتر بود، اکنون اما دو تریلیون دالر صادرات دارد. این به 
چه معناست؟ آیا چینی ها مذاکره نکردند؟ FATF را قبول 
نکردند؟ عضو WTO نشدند؟ این مسائل نشان می دهد 
که با شعار و درد و رنج جامعه نمی توان قدرت گرفت، بلکه 
باید با رعایت موازین و قوانین بین المللی در بازی جهانی 
شرکت کرد. اکنون چین به مرحله نوآوری رسیده است. 
کشوری پشت پرده که درآمد سرانه اش از کره جنوبی هم 
پایین تر بود با تصمیم به رعایت قواعد و قوانین جهانی به 
قدری پیشرفت کرد که امروز تبدیل به ابرقدرت و رقیب 
آمریکا ش��ده است.  نباید دچار این ساده انگاری ها شویم. 
مثل این می ماند که یک نفر به شما وام دهد و سودش را 
هم می گیرد و دیگری اما به جای وام دادن، شما را غارت 
می کند. ش��ما کدام را انتخاب می کنید؟ مذاکره نکردن 
تکلیفش مشخص است، اما حتی مذاکره کردن هم بدون 
نقشه راه، مشخص نبودن ژئواکونومی و الگوی توسعه، راه 
به جایی نخواهد برد. بازگشت آمریکا به برجام برای کاهش 
درد و رنج جامعه ما موثر خواهد بود اما موجب سروسامان 

گرفتن اقتصاد ما نخواهد شد.
به طور خالصه و کلی چشم انداز اقتصاد سیاسی  � 

ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
اقتصاد سیاسی ایران تا زمانی که الگوی توسعه مشخصی 
نداشته باشد، به سمت فروپاشی قدم خواهد برداشت. ما 
در حال حاضر در دوره زوال اقتصادی قرار داریم و مرحله 
بعد، فروپاش��ی کامل آن است.  این مسیر زوال با حضور 
آمریکا در برجام کندتر می ش��ود اما متوقف نخواهد شد. 
کسانی که طرفدار مذاکره نکردن هستند، مسیر زوال را 
بسیار تندتر می کنند و موجب فروپاشی خواهند شد. اما 
کسانی که از برجام طرفداری می کنند اگر دارای این اراده 
باشند که با وفاق ملی و با استفاده از تمام نیروهای مادی و 
معنوی جامعه الگوی توسعه را تدوین و اجرا کنند، آن زمان 

می توان جلوی این فروپاشی محتوم را گرفت.
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هنگامی که بازار س��رمایه نخس��تین روز از سال 
1399 را با رقم 508 هزار و 661 واحدی ش��اخص 
کل به پایان رس��اند، کمتر کسی فکر می کرد روند 
معامالت به گونه ای طی شود که این رقم تنها طی 
چهار ماه، در آستانه عبور از دو میلیون و 100 هزار 
قرار گیرد. با این حال چنین رشدی با وجود تناقضات 
متعدد با ش��رایط اقتصادی کش��ور، در واقعیت رخ 
داده ب��ود؛ اما همان گونه که تحلیلگران پیش بینی 
ک��رده بودند، حباب بازار هر روز بزرگتر می ش��د و 
در آستانه ترکیدن قرار می گرفت. بدین ترتیب آغاز 
دوره بلندمدت اصالحی بازار فرارسید تا شاخص در 
طول بیش از سه ماه مسیر نزولی را در پیش گیرد 
و 900 هزار واحد از رشد پیشین را از دست بدهد. 
طی این مدت و در نتیجه اصالح عمیق بازار، اغلب 
س��هامداران که تعداد زی��ادی از آنها را ورودی های 
س��ال 99 بازار سرمایه تش��کیل می دادند، متحمل 
زیان 70 تا 80 درصدی ش��دند و بخش اعظم اصل 
سرمایه خود را نیز از دست دادند. سیل ورود افراد از 
طبقات مختلف اجتماعی و اقتصادی با نقدینگی های 
خرد و کالن که به دعوت همه جانبه مقامات سیاسی 
و اقتصادی و با هدف حفظ ارزش دارایی ها و کسب 
سود صورت گرفته بود، به تجمعات اعتراضی مقابل 
س��ازمان بورس و مجلس ختم ش��د؛ این ش��رایط، 
وضعیت را برای مسووالن و متولیان بازار پیچیده تر 
کرد و غالبا به س��مت تصمیم گیری های ش��تابزده 
و خلق الس��اعه س��وق داد. از ابتدای ریزش ها بدین 
س��و، بازار س��رمایه تحوالتی نظیر استعفای رییس 
س��ازمان ب��ورس و روی کار آمدن یک مدیر دولتی 
را تجرب��ه کرده و در همین حال ش��اهد تحول در 
برخی ریزس��ازختارهای معامالتی بوده است. با این 
حال بازار نه تنها نتوانس��ته اس��ت روندی مشخص 
را در پی��ش گیرد و رش��دی پای��دار و مالیم را آغاز 
کند، بلکه همچنان زیان گسترده سهامداران ادامه 
یافته است. معامله گران بازار سرمایه در حالی سال 
1399 را با کوله باری از س��ود و زیان ها و تجربیات 

جدید معامالتی پش��ت سر می گذارند که همچنان 
س��ایه ابهامات زیادی بر روند بازار طی سال 1400 
س��نگینی می کند و از همین رو س��ال آینده برای 
آنان آکنده از سواالت بسیار است؛ این سوال مطرح 
اس��ت که در میان تمامی اخبار، تحوالت و ابهاماتی 
که در سال پایانی قرن بر بازار سرمایه سایه افکنده 
اس��ت، مهم ترین چالش پیش روی این بازار در سال 
آینده چه خواه��د بود؟ کدام گروه ها و نمادها لقب 
سودآورترین سهام را به خود اختصاص خواهند داد و 
شاخص در اسفندماه سال 1400 روی کدام پله قرار 
گرفته است؟ کارشناسان بازار سرمایه در گفت و گو با 
»جهان صنعت« با تاکید بر تغییر دولت در سال آینده 
به این سواالت چالشی پاسخ داده اند که مشروح آن 

را در ادامه می خوانید.
بورس و چالش تغییر دولت � 

حامد س�تاک: مهم ترین 
چالش بازار س��رمایه در سال 
آینده از دید من، تغییر دولت 
ن��وع سیاس��تگذاری های  و 
دولت جدید است که به تبع 
آن، متغی��ر ن��رخ ارز و روابط 
بین الملل��ی را نیز تحت تاثیر 
ق��رار خواهد داد؛ از همین رو این موارد نیز در کنار 

تغییر دولت به چالش های بازار افزوده می شوند. 
در همین حال از آنجا که بخش مهمی از اقتصاد 
ایران بر پایه کامودیتی هاست، صنایع کامودیتی محور 
بازار سرمایه همواره از مزیت نسبی در مقایسه با دیگر 
صنعت ه��ا برخوردارند. از همی��ن رو نفت و صنایع 
وابس��ته آن مانند صنایع پتروپاالیشی و نیز صنایع 
معدن��ی و فلزی همواره از س��ودآورترین گروه های 
بازار سرمایه هستند. اما به باور من در واقع بیان یک 
رقم خاص برای شاخص کل، از حاال چندان حرفه ای 
نیس��ت. در حال حاضر بازار سرمایه روزهای سخت 
خود را می گذراند و البته مش��خص نیست این دوره 
چه مدت ادامه خواهد یافت. با این حال همان گونه 

که وضعیت بسیار خوب دوامی ندارد، وضعیت بسیار 
بد هم همیشگی نیست. از همین رو فکر می کنم سال 
آینده در چنین روزهایی وضعیت بازار سرمایه بهتر 

از شرایط کنونی باشد.
رشد صنایع غذایی و دارویی � 

باغان�ی:  علیرض�ا   
متغیرهای سیاسی، مهم ترین 
چالش بازار سرمایه در سال 
آینده خواهند بود. در واقع 
تغییر دولت در سال آینده و 
روشن شدن سرنوشت توافق 
هسته ای می توانند همزمان 
نه تنها بر بازار س��رمایه که بر تمامی بازارها اثرگذار 
باشند. در همین حال از آنجا که دورنمای افزایشی 
چندانی برای نرخ ارز دیده نمی شود از همین رو سال 
آینده شرکت هایی در بازار سرمایه سودآورتر خواهند 
ب��ود ک��ه درآمد آنها از محل ف��روش داخلی تامین 
می ش��ود. ش��رکت هایی که به ویژه در حوزه غذایی 
و بهداشتی فعالیت می کنند و وابستگی کمتری به 
واردات دارند می توانند در سال آینده بهتر عمل کنند. 
چرا که محصوالت غذایی و بهداش��تی همواره مورد 
نیاز مردم اس��ت و در واقع در بدترین حالت ممکن 
نیز شرکت هایی که مایحتاج مردم را تولید می کنند، 

سودآور خواهند بود.
 اما واقعیت این است که تعیین عدد برای شاخص 
کل بازار در اس��فندماه س��ال آینده دشوار است. در 
حقیقت ش��رایط کشور آنقدر پیچیده و شکاف های 
عملیاتی بس��یار اس��ت و همچنین تصمیم گیران و 
تصمیم سازان مبهم عمل می کنند که فکر نمی کنم 
تا اس��فند سال آینده بازار بیش از 40 تا 50 درصد 

رشد کند.
 این رقم خوشبینانه ترین حالت رشد بازار است و 
فکر می کنم سال آینده در همین ایام، شاخص کل 
بازار در کانال 1/8 میلیونی قرار داشته باشد. در واقع 

بازار در مقایسه با شرایط فعلی صعودی است.

بورس 1400 از سه نما
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شاخص 2 � میلیون واحدی در صورت توافق 
سیاسی

حمید میرمعینی: به نظر 
من انتخابات ریاست جمهوری 
می توان��د مهم تری��ن چالش 
پیش روی ب��ازار س��رمایه در 
سال آینده باشد. در این میان 
نمادهای ارزنده س��ال آینده را 
نیز تحت شرایطی می توان نام 
برد. اگر قرار باشد وضعیت به همین منوال پیش برود 
و هیچ گشایشی در دریچه سیاسی ایجاد نشود، دالر 
رشد خواهد کرد و از همین رو اغلب سهام به ویژه سهام 
دالری رشد خواهند کرد. در همین حال سهامی که ارز 
ترجیحی آنها قطع و به نیمایی تبدیل می شود هم در 
این شرایط رشد می کنند. صنایع غذایی و دارویی در 
این دسته هستند. اما اگر گشایش سیاسی رخ دهد به 
نظر من صنعت پتروشیمی، خودرو و برخی از معدنی ها 
می توانند خیلی بهتر عمل کنند و رش��د آنها بیش از 
دیگر صنایع خواهد بود. همچنین باید توجه داش��ت 
در شرایطی قرار داریم که پیش بینی رقم شاخص در 
اسفندماه سال آینده خیلی قابل پیش بینی نیست. اما 
اگر گشایش های سیاسی و اقتصادی رخ دهد، به نظر من 
شاخص می تواند در سال آینده رشد کند و در اسفندماه 
دست کم باالی دو میلیون واحد قرار گیرد که آن را هم 
مدیون رشد پتروشیمی ها، معدنی ها و خودرویی هاست. 
با این حال به نظر من با توجه به شرایط مبهم اقتصادی 
و سیاسی، پیش بینی کردن چندان منطقی نیست و در 

واقع نمی شود پیش بینی درستی انجام داد.
بازده 45 � درصدی بازار سرمایه

مصطف�ی صف�اری: م��ا 
انتخاب��ات  در س��ال 1400 
تغیی��ر  و  ریاس��ت جمهوری 
س��کانداران اقتصاد کشور را 
پی��ش رو داری��م. در نتیجه 

رویکرد این س��کانداران نس��بت به اقتصاد، چالش 
اصلی بازار سرمایه در سال آینده خواهد بود. اینکه 
وزرای اقتص��ادی- به ویژه وزیر اقتصاد که ریاس��ت 
شورای عالی بورس را نیز بر عهده دارد- چه سیاست ها 
و نگاهی به بازار سرمایه و جایگاه آن خواهند داشت، 

بسیار مهم است.
 گرچه به نظر من بازار س��رمایه حتما برای تیم 
جدی��د اقتص��ادی هم مهم خواهد ب��ود اما در واقع 
مجهول است و امر مجهول با خود ریسک به همراه 
دارد. واقعیت این اس��ت که سال آینده، یکی دیگر 
از س��ال های برنامه پنجم توس��عه اس��ت که مقام 
معظم رهبری سیاس��ت اقتص��اد مقاومتی را در آن 

هدف گذاری کرده اند.
 اقتصاد مقاومتی هم یک رویکرد دارد و آن هم 
صادرات محور بودن اس��ت. یعنی درون زا و برونگر 
بودن اقتصاد به این معنا که مزیت های ما که قیمت 
پایینی دارند با هدف صادرات توسعه یابند. از همین 
رو قطعا در سال آینده هم این گروه ها مورد استقبال 
بیشتری خواهند بود. در همین حال از آنجا که ابهام 
انتخابات را پیش رو داریم و اینکه نمی دانیم دولت 
جدید چه رویکردی نسبت به اقتصاد و بازار سرمایه 

دارد، سواالت زیادی وجود دارد. 
شاید بتوان بعد از انتخابات به راحتی به این سوال 
جواب داد اما در حال حاضر واقعیت این است که اگر 
رقم خاصی اعالم شود، اطالعات شفافی نخواهد بود. 
اما نظر من این است که اگر به رویکرد 18 ساله بازار 
س��رمایه نگاه کنیم، بازده بازار بین 30 تا 60 درصد 
بوده اس��ت و بر همین اساس انتظار داریم که بازار 
س��رمایه در س��ال آینده به طور متوسط 45 درصد 

رشد داشته باشد.
 اگ��ر چه ما در واقع 6 ماهه نخس��ت س��ال را با 
سیاس��ت های دولت کنونی س��پری خواهیم کرد و 
شش ماه دوم را با دولت جدید و این شرایط، ارزیابی 

را کمی سخت می کند.

خطر مداوم کسری بودجه دولت � 
مه�ران کاویان�ی: فک��ر 
می کنم کسری بودجه دولت 
و مکانیس��م هایی ک��ه دولت 
می خواهد ب��رای تامین مالی 
اجرا کند، چه به صورت اوراق و 
چه به صورت عرضه های اولیه، 
مهم ترین چالش بازار سرمایه 
در س��ال آینده باش��د. اما در همین حال نمادهای 
سودآور در سال آینده را از دو منظر می توان بررسی 
کرد. نخس��ت اینکه اگر توافقی میان ایران و آمریکا 
صورت نگیرد، طبیعتا دالر در سطح کنونی خواهد 
بود یا حتی ممکن اس��ت از ای��ن رقم فراتر رود. در 
این صورت به نظر من گروه فلزات اساس��ی پیشتاز 
خواه��د بود. دوم اینکه اگر توافق سیاس��ی صورت 
گیرد به نظر من صنایعی نظیر خودرویی ها در رشد 
شاخص پیشتاز باشند. اما با توجه به شرایطی که در 
سال آینده پیش رو خواهیم داشت شاخص می تواند 
سطوحی میان 1/5 تا 1/7 میلیون واحد را در سال 

1400 تجربه کند.
کف 700 � هزار واحدی شاخص کل

روزبه معین زاده: مهم ترین 
چالش ه��ای بازار س��رمایه در 
س��ال آینده را می توان به دو 
دسته برون و درون بازار تقسیم 
کرد. نخس��ت درب��اره چالش 
برون بازار باید گفت که قیمت 
دالر و ریسک های اقتصادی و 
سیاس��ی حول تحریم ها همچنان ادامه  دارد و دوم 
درب��اره چال��ش درون بازار می تواند ت��داوم دخالت 
در س��از و کار واقع��ی بورس و تغییر س��ریع قوانین 
باشد که بی اعتمادی در بازار را افزایش می دهد. اما 
س��ودآورترین گروه ها در بخش های معدنی، فلزات، 
پتروش��یمی و نفتی خواهند بود. به ویژه با توجه به 
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افزایش قیمت در بخش سنگ آهن و فلزات رنگین به 
خصوص مس و روی و نیز باالرفتن قیمت نفت این 
گزینه ها پرس��ودتر خواهند بود. همچنین در بخش 
دارایی مح��ور نیز بانک ها بازده��ی خوبی خواهند 
داشت. اما در مورد عدد شاخص در اسفند سال آینده 
باید گفت که با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی 
کشور، دو ماه آینده هم قابل پیش نیست چه رسد 
به یک سال آینده! اما در صورتی که قیمت دالر در 
همین حدود باقی بماند، ش��اخص کل حداکثر 20 
درصد می تواند باالتر باشد؛ اما با تمامی شرایط به نظر 
می رسد شاخص در حدود 700 هزار واحد بدبینانه و 
در حالت خوش بینانه یک میلون و 300 هزار واحد 
ق��رار گیرد. اما برای چهار ماه آینده، ش��اخص یک 

میلون و 700 هزار واحد پیش بینی می شود.
کاهش احتمالی نرخ سود بانكی � 

عباسعلی حقانی نسب: 
به نظر م��ن مهم ترین چالش 
بازار سرمایه در سال آتی بحث 
انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری 
خواه��د ب��ود. البته پ��س از 
انتخابات فضای بازار می تواند 
مثبت شود. اما در همین حال 
از نرخ سود بانکی هم نباید غافل بود. به گمان من طی 
سال آتی ما با کاهش نرخ سود بانکی در جهت اصالح 
س��اختار نظام بانکی مواجه خواهیم ش��د. همچنین 
نمادهایی که طی سال آینده می توانند بهتر عمل کنند، 
گروه واسطه گری مالی و پولی اعم از بانک ها و بیمه ها 
به ویژه گروه بانکی و شرکت های تامین سرمایه خواهند 
بود. اما صنایع لیدر بازار هم از آنجا که بحث آزادسازی 
ارز برخی از کاالهای اساسی در میان است، می توانند 
صنایع دارویی و غذایی باشد. در همین حال نباید از 
صنعت نیروگاهی هم عبور کرد. ممکن اس��ت سال 
آین��ده اتفاقات خوبی در زمینه قیمت گذاری صنعت 
نیروگاهی رخ دهد. اگرچه هنوز خبری در این زمینه 
نیس��ت اما بحث رمزارزها و توقف ساخت نیروگاه در 
کشور و همچنین خرید ارزان وزارت نیرو از نیروگاه ها و 
فروش گران آن برای استخراج رمزارز یا صادرات، باعث 
مشکالتی شده و نیاز است مدل قیمت گذاری این 
صنعت در کشور تغییر کند و آزاد شود. اما درباره 
سطح شاخص کل، واقعیت این است که به دلیل 
آنکه ریسک سیستماتیک و مداخله گری دولت و 
سازمان بورس در بازار سرمایه ما خیلی باالست 
عمال نمی توان روند را پیش بینی کرد. اعتقاد 
من این است که نمی توان در شرایط فعلی 
پیش بینی درستی ارائه داد زیرا وضعیت 
بازار سرمایه به دلیل ساختار توده واری 
و اینک��ه 70 درصد ش��ناوری بازار در 
اختیار توده های مردمی اس��ت که با 
بازار آشنا نیستند و شناسایی رفتار 
آنه��ا هم خیل��ی قابل پیش بینی 
نیست اندکی مبهم شده است. 
متاس��فانه تصمیماتی که طی 
مدت گذشته گرفته شده نیز 
غالبا غیرقابل پیش بینی بوده 
و بازار سرمایه هم بیشترین 
ضرب��ه را از همین اقدامات 
نس��نجیده بان��ک مرکزی 
دول��ت و س��ازمان بورس 

خورده است.

تداوم زیان سهامداران  � 
علی حیدری: مهم ترین چالش بازار سرمایه در 
س��ال آینده از لحاظ اقتصادی نامفهوم و نامشخص 
بودن بودجه 1400 اس��ت که 
تا کنون بی��ن دولت و مجلس 
دس��ت به دست ش��ده و این 
بالتکلیفی دس��ت کم در شش 
ماه نخست س��ال آینده ادامه 
خواهد داشت. چالش بعدی بازار 
سرمایه در سال آینده ابهامات 
سیاس��ی در مذاکرات میان ایران و رییس جمهوری 

جدید ایاالت متحده است.
 همچنین عواقب اقتصادی مدیریت ضعیف بحران 
کرونا توسط دولت فعلی، گریبان دولت بعدی را نیز 
خواه��د گرفت. به عبارت دیگر تداوم نحوه مدیریت 
فعل��ی بحران احتماال در س��ال آین��ده بحران های 
اجتماعی داخلی را نیز به همراه خواهد داشت. این 
موارد دست کم در نگاه اول، اقتصاد و به تبع آن بازار 
سرمایه را با ابهاماتی روبه رو می کند و به دلیل دامن 
زدن به شایعات و اخبار، نوسانات شدیدی در برخی 

از دوره های زمانی را به دنبال خواهد داشت.
 اما در س��ال آینده گروه ه��ای خاصی را 

به عنوان لی��در مدنظر ن��دارم؛ اما صنایع 
صادرات محور، پتروشیمی و نفتی به یقین 
همچنان جزو گروه های سودده هستند و 
در برخ��ی مواقع ه��م خودرویی ها خوب 

عمل خواهند کرد.

 اما عمده ترین س��ود در سال آینده از آن کسانی 
است که از منابع خبری یا همان رانت های اطالعاتی 
برخوردار باشند و به عبارت دیگر در زمان های کوتاه 
پول خود را وارد سهام و سپس از آن خارج کنند. این 
افراد در س��ال آینده در هر نوع بازاری که با آگاهی 
به آن وارد ش��وند با سودهای کالنی روبه رو خواهند 
ش��د؛ اما بیش از 90 درصد از سهامداران طی سال 
آتی ضررهای س��نگینی خواهند داش��ت. از سوی 
دیگر پیش بینی سطح شاخص برای سال آینده واقعا 
س��خت است؛ اما اگر سال مالی فرضی را بهمن ماه 
در نظر بگیریم شاخص در این روزها در سال آینده، 
روی 920 ه��زار واحد خواهد بود. اما این نکته هم 
مهم اس��ت که بازارهای پولی و مالی و به ویژه بازار 
سرمایه در ایران همواره از تحوالت سیاسی و سپس 
اقتصادی اثر چشمگیری دریافت می کنند. در نتیجه 
365 روز آینده هر روز می تواند آبستن حوادث قابل 
و غیرقابل پیش بینی باشد که به 
راحتی، تحلیل گفته شده را به 

چالش خواهد کشید.
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 � عملكرد حاکمیت اقتصادی و سیاسی در 
بحث بازار س�رمایه طی سال جاری را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
ماجرای بازار س��رمایه از سیاست های سه دهه 
گذشته در کشور جدا نیست. این سیاست ها عمال 
منجر به ش��کل گیری یک ن��وع فردگرایی منحط 
شده است که مردم را به سمت درآمدهای بادآورده 
تش��ویق می کن��د. در واقع اکنون م��ردم ترغیب 
می ش��وند بدون اینکه کار و تالش��ی کرده باشند، 
درآمدهای زودرس بس��یار زیادی به دست آورند. 

در نتیجه ماجرای بازار س��رمایه در ایران هم عمال 
چی��زی جز یک بازی کازینویی نبود. بازار س��هام 
باید انعکاس��ی از تولید در کش��ور باشد. اگر تولید 
رونق پیدا کند، باید انتظار داشته باشیم که قیمت 
س��هام بنگاه ها هم افزایش پیدا کند. اما می بینیم 
که اقتصاد کشور به شدت در رکودی عمیق به سر 
می ب��رد. با این حال دقیقا در نقطه مقابل آن، بازار 
سهام رشد های 10 برابری و 15 برابری را در مدت 
شش ماه تجربه کرده است! هیچ تردیدی نیست که 
دستکاری در انتظارات مردم رخ داده است؛ مردمی 

که در واقع ترغیب و تشجیع شده اند تا برای کسب 
درآمدهای زودبازده بدون هر گونه تالشی به میدان 

بازار سهام وارد شوند.
 � آیا می توان دولت را به دلیل کسب درآمد 

از بازار سرمایه، برنده این میدان دانست؟
طبیعی اس��ت که هر دو گ��روه بازنده بوده اند. 
در یک س��و دولت، مجلس و کلیت نظام اقتصادی 
کش��ور قرار داش��ت که مردم را برای ورود به بازار 
س��رمایه تشویق و تش��جیع کردند. در واقع همه 
نهادهای حاکمیتی به این بازی دامن می زدند. در 
س��وی دیگر هم مردمی قرار داشتند که با آرزوی 
دس��تیابی به ثروت های ب��ادآورده و زودهنگام به 
بازار آمدند و س��رمایه های خ��ود را وارد این بازی 
کردند. ریسک دولت در این کارزار، بی اعتبار شدن 
در میان بسیاری از گروه های مردم بود. طبعا افراد 
بس��یار زیادی از مردم هم س��رمایه های خود را از 
دس��ت دادند. با این ح��ال بازندگان این بازی باید 
ریس��ک های آن را هم بپذیرند، چه مردم باشند و 

چه دولت و حاکمیت.
 � به نظر شما چرا بازار سرمایه دچار چنین 

چالشی شد؟
متاسفانه در حال حاضر نظارت های کافی بر بازار 
سهام کشور ما وجود ندارد. در همین حال قوانین و 
مقررات کافی هم موجود نیست تا مانع بروز دستکاری 
در بازار شود یا بتواند از سوءاستفاده های خیلی بزرگ 
احتمالی جلوگیری کند. در چنین ش��رایطی بازنده 
قطعی مردم خواهند بود. از سوی دیگر این بی اعتمادی 
که در اثر اقدامات دولت به وجود آمد قطعا بر رویکرد 
مردم نسبت به بازار سهام اثر می گذارد و به ویژه خود 

را در دولت های بعدی نشان می دهد.

حسین راغفر در گفت وگو با »جهان صنعت« مطرح کرد

نمود اقتصاد سوداگرایانه در بازار سرمایه ایران
داستان پرآب چشم بازار سرمایه از زمانی آغاز شد که دولت به دلیل ضعف ساختاری 
بودجه ریزی در ایران هر سال با کسری بودجه کالن دست و پنجه نرم می کرد. روی کار 
آمدن ترامپ و خروج وی از برجام نیز سبب تنگ تر شدن حلقه تحریم های آمریکا شده 
بود؛ روندی که منجر به رشد افسارگسیخته تورم شد و کاهش چشمگیر ارزش پول ملی 
را به دنبال داشت. بدین  ترتیب مردم وحشت زده از آب شدن ارزش دارایی هایشان، 
هر روز به سوی یک بازار سفته بازانه روانه می شدند که نتیجه آن نیز جز ایجاد التهاب و 
افزوده شدن بر بار مشکالت اقتصادی نبود. پاندمی کرونا از سال گذشته نیز که از یک 
سو افزایش هزینه های دولت را در پی داشت و از سوی دیگر اندک روزنه های ارتباطی اقتصاد ایران با جهان را 
مسدود کرده بود، فشارها را افزایش داد. بدین ترتیب بود که دولت گرفتار، با هدف تجمیع نقدینگی سرگردان 
مردم و هدایت آن به سوی بستری که بتواند از طریق آن مشکالت عدیده خود را برطرف کند، به ریسمان بازار 
س��رمایه چنگ زد. دولت توانس��ت با افزایش تبلیغات و دعوت همه جانبه از مردم برای ورود به بازار سرمایه، 
نقدینگی فراوانی را جذب سهام کند. به گفته فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت موفق شده 
طی 10 ماهه سال جاری 500 هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق بازار سرمایه انجام دهد. دمیدن دولت بر 
آتش هیجان مردم در بازار سرمایه که با نوعی بی اعتنایی به میزان آشنایی آنها با ساز  و کار این بازار تخصصی 
شدت می یافت، شاخص کل را از 512 هزار و 900 واحد در بیست و هشتم اسفندماه سال 98 به دو میلیون و 
78 هزار واحد در نیمه مرداد سال 99 رساند. در همان روزها حسن روحانی به مردم توصیه کرده بود همه چیز 
خود را به بورس بسپارند. مردم نیز با هدف کسب سودهای چند صد درصدی از بازار، دعوت رییس جمهوری 
را لبیک گفته بودند. با این حال هیجان فزاینده دولت و مردم برای کسب سود بیشتر از بازار سرمایه در نهایت 
ناکامی بزرگی را برای هر دو طرف به دنبال داشت و همان گونه که تحلیلگران بازار هشدار داده بودند، شاخص 
کل در نیمه تابستان سقوط کرد. ریزش طوالنی مدت بازار سبب شد اغلب سهامداران تازه وارد تا 80 درصد زیان 
را تجربه کنند. این روند، بی اعتمادی عمیقی را نسبت به مجموعه سیاست های دولت ایجاد کرد و موجب فرار 
سرمایه گذاران از بازار سرمایه شد. »جهان صنعت« در گفت وگو با حسین راغفر اقتصاددان به آسیب شناسی 

عملکرد متقابل مردم و دولت در بازار سرمایه پرداخته است که مشروح آن را در ادامه می خوانید.
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j a h a n e s a n a t . i r

 � آیا می توان گفت ک�ه مردم در این بازی 
فریب خورده اند؟

همان زمان بس��یاری از کارشناس��ان اقتصادی 
اخطاره��ای الزم را در این باره می دادند مبنی بر 
اینک��ه روند جاری، یک خطای فاحش اس��ت اما 
مردم هیجان زده به دنبال پول بی دردس��ر و سریع 
بودن��د و از آن طرف ه��م دولت به دالیل مختلف 
از جمل��ه هدف گذاری برای کس��ب درآمد از بازار 
س��هام، به این روند دامن می زد. حاال این مس��یر، 
به مش��کالت کنونی ختم ش��ده و آسیب فراوانی 

وارد کرده است.
 � در هیاه�وی تبلیغات ب�رای ورود مردم 
ب�ه بازار س�رمایه، گفته می ش�د قرار اس�ت 
س�رمایه های م�ردم، ب�ه تامی�ن مالی بخش 
تولید کشور کمک کند؛ ارزیابی شما از میزان 

موفقیت این رویكرد چیست؟
بازار سرمایه همان طور که از اسم آن برمی آید، قرار 
است منابع خرد مردم را تجهیز و به سمت بنگاه های 
تولیدی هدایت کند. اما نه تنها این امر میسر نشده 
بلکه نارضایتی عظیم و گسترده ای را هم در جامعه 
ایجاد کرده است.  در واقع ما هیچ نشانه ای از رشد تولید 
در کشور نمی بینیم. این به معنای شکست اقداماتی 
است که در بازار اجرا شده است. باید ضوابطی بر بازار 
سهام حاکم باشد تا منابعی که در آن تامین و تجهیز 
می ش��ود وارد تولید شود نه اینکه جریان نقدینگی 
وارد س��فته بازی و سوداگری شود که در این صورت 
بازنده نهایی آن همه مردم و به ویژه کسانی هستند 
که درآمدهای بس��یار پایینی دارن��د و در واقع، اصال 
ظرفیت ورود به بازار س��هام را ندارند. به عبارت بهتر 
طبقات متوسط به پایین، اصلی ترین بازنده های این 

اقتصاد سوداگری و سفته بازی هستند.

در سال آینده شاهد روی کار آمدن دولتی  � 
جدید خواهیم بود؛ چه اقداماتی در قبال بازار 
سرمایه می تواند در دستور کار سیاستگذاران 

جدید قرار گیرد؟
الزم اس��ت دولت بعد به گونه ای اقدام کند که 
قوانین و مقررات حاکم بر بازار سهام تضمین کننده 

و کنترل کننده نوسانات بسیار شدید باشد.
 در واقع بتواند س��یگنال های اخطار را در زمان 

مناسب به سرمایه گذاران اعالم کند.
 در همین حال باید مقررات را به گونه ای تنظیم 
کند تا منابعی که در بازار سرمایه تجهیز می شوند به 

شکلی تضمین شده، وارد چرخه تولید شوند.
 در غی��ر این صورت جری��ان نقدینگی در بازار 
س��رمایه فق��ط به س��وداگری و قمارب��ازی دامن 

می زند.
دول�ت و به وی�ژه وزیر اقتص�اد از همان  � 
ابتدای دعوت مردم برای ورود به بازار سرمایه، 
از ای�ن بس�تر به عن�وان ظرفیتی مناس�ب 
ب�رای مردمی و خصوصی س�ازی ش�رکت ها 
یاد  می کردند. آیا اصوال بازار س�رمایه چنین 

ظرفیتی را داراست؟
ای��ن صحبت ها هم بخش��ی از همان تبلیغاتی 
است که برای بازار سهام صورت گرفت و گروه های 
زیادی از مردم را هیجان زده وارد این بازار کرد. برای 
اینکه اهداف اصلی بازار سرمایه دنبال شود و تحقق 
پیدا کند، باید هم قوانین و مقررات حاکم بر بازار 
سرمایه بسیار شفاف باشد و هم نظارت های بسیار 
قوی بیرونی ایجاد شود تا دچار فسادهایی که اتفاق 

افتاد، نباشیم. 
در آن صورت اگر بازار س��رمایه به طور منطقی 
کار کن��د هم می تواند منابعی را برای بخش تولید 

کشور تجهیز کند و هم می تواند بستر سالمی برای 
سرمایه گذاری مردم باشد.

 در ای��ن ص��ورت همه می توانن��د از نتایج این 
سرمایه گذاری ها در قالب رشد تولید و اشتغال در 

کشور منتفع شوند.
چگونه چشم اندازی را برای اقتصاد کشور  � 
در س�ال آینده ترسیم می کنید؟ آیا مردم با 

بازار سرمایه آشتی خواهند کرد؟
به نظر من مادامی که مس��اله تولید در کش��ور 
واقعا مورد توجه جدی قرار نگیرد و س��فته بازی و 
سوداگری، فعالیت های بسیار پرسود کشور باشند، 
اص��ال امکان بهبود وضعیت اقتصادی وجود ندارد. 
در ای��ن صورت وضعیت بدتر و نابرابری ها بیش��تر 

خواهد شد.
 در واقع هیجان و عطش سفته بازی، سوداگری 
و قماربازی در این اقتصاد کازینویی بیشتر می شود 
و بازنده های آن نیز عموم مردم جامعه هستند. باید 
منتظر باش��یم تا مشخص ش��ود که سیاست های 

دولت بعد معطوف چه بخشی است. 
اگر واقعا معطوف تولید در کش��ور باشد به این 
معنا که اقتصاد حامی تولید باشد و باالترین سود 
اقتصادی در بخش تولید کشور حاصل شود نه در 
ب��ازار خرید و فروش کاغذ و س��فته بازی، می توان 

امیدوار بود.
 آن گونه که امروز عمل می شود، سود از بازارهای 
سفته بازانه ای اعم از خرید و فروش سکه، ارز، زمین 
و ای��ن گونه مواردی که ارزش افزوده ای در اقتصاد 
کش��ور ایجاد نمی کنند، کس��ب می شود. بنابراین 
جهت گیری سیاس��ت های دولت بعد در اینکه آیا 
مردم باید با بازار سهام آشتی کنند یا خیر، بسیار 

تعیین کننده خواهد بود.
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 � بازار سرمایه اکنون به نقطه عطفی در اقتصاد 
ایران بدل ش�ده اس�ت. به نظر شما چه عاملی 

سبب ساز این تحول شد؟
داستان بازار س��رمایه تقریبا از نیمه دوم سال 98 
آغاز ش��د که اندك اندك نگاه و فرهنگ جامعه نسبت 
به سرمایه گذاری تغییر می کرد. بذر این تغییر نگرش 
در جامعه نیز از سوی سیاستمداران کاشته شده بود. در 
میان دولتمردان، مشخصا آقای همتی رییس کل بانک 
مرکزی در همان سال هایی که ریاست بیمه مرکزی را بر 
عهده داشت در زمینه سرمایه گذاری در بازار سرمایه نیز 

به شناخت باالیی دست یافته بود. البته مجموعه بیمه 
مرکزی همچنان در بازار سرمایه فعال است اما ایشان در 
آن سمت به شناخت مفصلی دست یافته بود که سبب 
شد نخستین رییس کل بانک مرکزی ایران باشد که 
اشراف کاملی بر بازار سرمایه دارد. بر همین اساس، به 
نظر می رسد توصیه و خط مشی ای که از سمت بانک 
مرکزی باالخص برای سال 99 مشخص شده بود مبنی 
بر این بود که از تامین مالی برای جبران کسری بودجه 
کشور از محل سابق پرهیز شود. پیش از این دولت ها 
برای پوشش کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی 

و بانک ه��ای دولتی- یا همان راه های مختلفی که نام 
چ��اپ پ��ول را ندارند اما در واق��ع به چاپ پول منجر 
می شوند-، انتشار حجم قابل توجه اوراق و مواردی از 
این دست رجوع می کردند. اما این بار با توجه به شرایط 
تحریمی کشور و کسری بودجه کالن سال 99، مسیر 
درست بازار سرمایه انتخاب شد. در واقع خط مشی ای 
که بانک مرکزی به دولت داد تا از این مسیر پیش برود 
کامال درست بود. این رویکرد سبب شد جامعه ایران از 
نگاه سرمایه گذاری پوست اندازی کرده و متوجه شود 
ک��ه عالوه بر بانک و س��رمایه گذاری هایی مانند طال، 
دالر و مس��کن، بازاری قانونی در کشور وجود دارد که 
می توان در آن سرمایه گذاری کرد و بیشتر از سود بانکی 

با پذیرش ریسک منطقی، عایدی کسب کرد.
 � شما از تغییر نگرش مردم به سرمایه گذاری 
سخن گفتید. آیا می توان این تحول مثبت را در 

میان دولتمردان هم مشاهده کرد؟
در واقع گمان ما این اس��ت ک��ه دولت در ابتدای 
مسیر، این میزان تامین مالی از بازار سرمایه را برآورد 
نکرده بود. البته این نکته ای است که دولتمردان هم به 
آن اذعان کرده اند. اما روندی که از نیمه دوم سال 98 
آغاز شد و در سال جاری تداوم یافت، ظرفیت های بازار 
سرمایه را به سیاسیون شناساند و آنها از هر جناح اعم از 
اصولگرا و اصالح طلب یا نمایندگان مجلس دچار تحول 

روزبه شریعتی در گفت وگو با »جهان صنعت« مطرح کرد

پوست اندازی نگرش سیاستمداران به بازار سرمایه
بازار سرمایه پرچالش ترین سال خود را در حالی به پایان می برد که دیگر نه از رشدهای خیره کننده ابتدای 
سال خبری است و نه سیل روزانه نقدینگی هزاران میلیاردی را دوباره تجربه خواهد کرد. طی سال جاری این 
بازار چالش های مختلفی نظیر آزادسازی سهام عدالت، عرضه ETF های دولتی، تغییرات مختلف در ریزساختارهای 
معامالتی، اس��تعفای رییس سازمان بورس و جابه جایی مدیران، تصمیم گیری های انتحاری شورای عالی بورس، 
حاشیه سازی های مجلس و مصاحبه های گاه و بیگاه افراد خارج از دایره بازار را پشت سر گذاشته و حاال با خنجر 
عملکرد فرصت طلبانه و ناشیانه دولت و سیاست زیرکانه بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی به استقبال 
سال جدید می رود. در همین حال اگرچه سهامداران تازه وارد از بازار گریزان شده اند اما حرفه ای ها نسبت به 
بهبود عملکرد ارکان بازار و سیاس��تگذاران در س��ال جدید خوش بین هستند. روزبه شریعتی- تحلیلگر بازار 
س��رمایه- در گفت وگو با »جهان صنعت« به بررس��ی سرگذشت بازار طی سال جاری پرداخته و مهم ترین جنبه 
مثبت تحوالت اخیر را پوست اندازی نگرش سیاستگذاران نسبت به بازار سرمایه می داند. او بر این باور است 
که بازار سرمایه این توانایی را دارد که مجددا مسیر رشد خود را از سر بگیرد و در سال آینده عملکردی مالیم 

اما مثبت داشته باشد. مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید.
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j a h a n e s a n a t . i r

در نگرش و با مفهوم تازه ای به نام بورس آشنا شدند. 
ما در سال های گذشته و در تمامی مناظرات سیاسی 
باالخص ریاست جمهوری منتظر اظهارنظر حتی یک 
نفر از کاندیداها نسبت به بازار سرمایه بودیم. اما هیچ 
وق��ت این اتفاق نمی افتاد و هم��واره نگاه آنها به بازار 
سرمایه مانند یک اتحادیه در کلیت اقتصاد بود. جنبه 
مثبت اتفاقی که در س��ال جاری افتاد، همین بود که 
نگاه سیاسیون و تصمیم گیران نسبت به بازار سرمایه 
را تغییر داد. به عبارت دیگر از این پس، هر زمان، هر 
فرد از هر جناح سیاسی مسوولیتی در سطح کالن را 
بر عهده گیرد، باید به بازار سرمایه نگاه ویژه ای داشته 
باشد، زیرا این بازار شامل قشر بزرگی از مردم شده است. 
به ویژه پس از آزادسازی سهام عدالت جمعیت زیادی 
به این قشر افزوده شده است؛ افرادی که می توانند در 
حال حاضر روی بازار سرمایه به عنوان بخشی از دید 

سرمایه گذاری خود حساب کنند.
اما این تحول، نوعی نابسامانی را هم به دنبال  � 

داشته است. ریشه آن را در چه می دانید؟
متاسفانه مشخصا وزیر اقتصاد و سایر وزرا مانند وزیر 
صنع��ت و رییس جمهور محترم احتماال به دلیل عدم 
اشراف کافی و الزم نسبت به بازار سرمایه فقط بر مبنای 
توصیه های بانک مرکزی به بازار سرمایه رجوع کردند، 
اما در واقع، مدل دعوت آنان از مردم برای ورود به این 
بازار صحیح نبود و فرهنگ س��ازی به صورت ریشه ای 
شکل نگرفت. در واقع بدون ایجاد هر گونه زیرساخت 
الزم و بس��تر فرهنگی و آموزش��ی مناسب، تبلیغات 
متراکم و پرشتابی انجام شد و آغاز ورود مردم به بازار 
هم با عرضه های اولیه بزرگی مانند شستا و مهمتر از 
آن صندوق های دولتی یا همان ETFها بود که در ادامه 
با مشخص شدن عدم برنامه ریزی مناسب جهت ادامه 
مسیر دعوت مردم، سبب شد اعتماد مردم خدشه دار 
شود. به عبارت دیگر این مسیر صحیح به درستی طی 
نش��د و آشنایی مردم با بازار سرمایه به نحو صحیح و 

احسن صورت نگرفت.
 � شما به نقش صندوق های دولتی در خدشه دار 
کردن اعتماد مردم نسبت به بازار سرمایه اشاره 

کردید. این آثار منفی چه بوده است؟
در واقع ETF ها قصه درازی دارند. از دید بخش��ی از 
اهالی بازار سرمایه صندوق هایی که دولت فروخت از لحاظ 
علم مالی و اقتصاد مشکالتی دارند. اما چه دلیلی دارد که 
این بحث مطرح می ش��ود؟ زیرا این صندوق ها مالکیت 
را نصفه و نیمه به خریدار منتقل کرده اند چراکه دولت 
می خواست همچنان قدرت تصمیم گیری خود را روی این 
بانک ها و شرکت های پاالیشی حفظ کند و سیاستگذاری 
خ��ود را کما فی الس��ابق ادامه ده��د. از طرف دیگر هم 
می خواس��ت با فروش این صندوق ها تامین مالی انجام 
دهد. فلذا واگذاری ETF ها انجام ش��د ولی از آن جهت 
که دولت برنامه ای برای ادامه مسیر دعوت مردم به بورس 
 ETF نداشت با اصالح و ریزش بازار سرمایه برنامه فروش
سوم و چهارم مسکوت ماند. الزم به ذکر است که این مدل 
واگذاری در واقع واگذاری به صورت صحیح آن و مطابق 
با اهداف اصل 44 قانون اساس��ی که بر خصوصی سازی 
تاکید دارد نیست. اینکه چرا ما خصوصی سازی را تنها در 
ظاهر بیان می کنیم اما به صورت واقعی عملی نمی کنیم 
نیازمند یک بحث کارشناسی مفصل است. اما به هر روی 
بازار سرمایه مسیر خود را به این شکل طی کرد. در واقع 
با تبلیغات زیاد دولت، آشنایی مردم با بورس پرسرعت 
بود و در نتیجه ترندی ش��کل گرفت و اصطالحا بورس 
مد شد. این روند باعث شد که شتاب ورود پول به بازار 

سرمایه زیاد باشد.

 � ورود پرشتاب پول مردم به بازار سرمایه چه 
آسیبی را به دنبال داشت؟

پس از روندی که طی ش��د و به آن اش��اره کردیم، 
بازار با ورود مردم ش��روع به رشد زیادی کرد. سرعت 
ورود پول آنقدر زیاد بود که باعث ش��د ش��اخص در 
مدت کوتاهی به محدوده دو میلیون واحد برس��د. به 
نحوی که ش��اخص از یک میلیون واحد در خردادماه 
به آستانه 2/2 میلیون واحد در مردادماه رسید! اهالی 
 قدیمی بازار سرمایه از جمله من انتظار نداشتیم که بازار 
این گونه رش��د کند و به نظر ما چنین رش��دی بیش 
از ان��دازه بود، چراکه همیش��ه ذهنیت ما تحلیل مدار 
بوده است و تحلیل ها این روند پرشتاب رشد را توجیه 
نمی کرد. به عنوان مثال، قیمت جهانی محصوالت فوالد 
مبارکه را بررسی می کنیم. شمش که در حال حاضر 
نزدیک به 550 دالر است، در آن زمان در محدوده 360 
دالر قرار داشت. ورق گرم هم که در حال حاضر بیش 
از 700 دالر قیمت دارد، 400 دالر بود و میانگین نرخ 
دالر نیز در محدوده 19 تا 20 هزار تومان قرار داشت. 
انتظار ما این بود که فوالد در محدوده 1200 تا 1300 
تومان متعادل بماند و چشم انداز رشد بیشتری را برای 
آن نداشتیم. اما فوالد تا محدوده دو هزار و 200 تومان 
رشد کرد! به نظر ما این روند تنها به دلیل دعوت دولت 
از مردم و ورود شدید نقدینگی به بازار رخ داد و خالی از 
منطق اقتصادی بود که باید توسط سهامداران عمده این 

فرصت غنیمت شمرده می شد که صورت نگرفت.
چه راهكاری در آن زمان می توانس�ت مانع  � 
خارج ش�دن بازار س�رمایه از تحلی�ل محوری 

شود؟ 
ریاست اس��بق س��ازمان بورس آقای دکتر شاپور 
محمدی در انتهای سال 98 بنا داشت تا دو محدودیت 
اساسی را اجرا کند که البته ملغی شد! احتماال در همان 
زم��ان آقای محمدی هم کامال به این خطر واقف بود 
که سرعت ورود پول مردم عادی به بازار سرمایه آنقدر 
زیاد می شود که قدرت کنترل آن از بین می رود و بازار 
بیش از اندازه رشد خواهد کرد. این نگاه کامال درست 
بود و رییس اسبق سازمان بورس داشت مسیر درستی 
را در پیش می گرفت. اگر آن دامنه نوسان دو درصدی 
که ایش��ان مد نظر داش��ت در اسفندماه سال گذشته 
اجرایی می شد، قطعا شاخص کل بازار با آن سرعت و 
شتاب از 500 هزار واحد در پایان سال 98 به آستانه 
2/2 میلیون واحد در مردادماه سال 99 نمی رسید. در 
واقع بازار با دامنه نوسان دو درصدی بسیار کنترل شده 
پیش می رفت. قانون دیگری که ایشان مد نظر داشت 
این بود که کد اولی ها باید به مدت دو یا س��ه ماه به 
صورت الکترونیکی آموزش می دیدند و بعد از آن، آزمون 
می دادند تا »حداقل سواد مالی« را برای سرمایه گذاری 
در بازار سرمایه پیدا کرده و بتوانند ترید کنند. این قانون 
مهم نه تنها اجرا نشد بلکه متاسفانه حداقل محدودیت 
برای صدور کد آنالین، یعنی داشتن مدرك تحصیلی 
دیپلم هم برداشته شد! به نظر من اجرا نشدن این دو 
مورد آسیب بسیار جدی به بازار وارد کرد. یعنی اگر آن 
پیشگیری ای که آقای دکتر محمدی در ذهن داشتند 
اجرا می کردیم هیچ کدام از اتفاقات مرداد ماه سال 99 
به این س��و را نمی دیدیم! همچنین تمام سهامداران 
عمده ، باالخص مجموعه های نهادی ای که سهامشان 
در حال حاضر بیش از 50 درصد از سقف خود را اصالح 
کرده است و اکنون حمایتی از سهم خود ندارند، باید 
بازخواست شوند که چرا در فاصله خرداد ماه تا مرداد  
س��ال جاری با افزایش عرضه هم کنترل قیمت سهام 
زیرمجموعه خود و هم ذخیره نقدینگی برای حمایت 

از س��هام خود را در زمانی که به زیر قیمت ذاتی خود 
رس��یده است، انجام نداده اند؟ به قول یکی از دوستان 
در انتهای سال 92 که بازار سرمایه اصالح و ریزش کرد 
و تا س��ال 96 هم ادامه داشت، کسی جلوی مجلس، 
شرکت و  سازمان بورس تخم مرغ و گوجه پرت نکرد 
و اعتراض هایی به این شکل انجام نشد، اما اکنون این 
اتفاق افتاده اس��ت که نتیجه عدم آموزش برای ورود 
به بازار تخصصی س��رمایه و آشنا نبودن افراد با افت و 
خیزهای بازار بوده اس��ت. البته ما باید کامال به مردم 
حق بدهیم. وقتی به سیاستمداران و دولتمردان اعتماد 
می کنند و مثال در مردادماه به آنها گفته می شود که 
»همه چیز خود را به بورس بسپارید« یا اینکه رییس 
دفت��ر رییس جمهوری صحب��ت از کف حمایتی یک 
میلی��ون و 600 هزار واحدی می کن��د و  به بازار گرا 
می دهد و خط مش��ی تعیین می کند، م��ردم اعتماد 

می کنند، اما اکنون از این اعتماد آسیب دیده اند.
 � ب�ه نظر می رس�د تنها م�ردم بوده اند که از 
روند بازار سرمایه آسیب دیدند. آیا دولت سود 

هدف گذاری شده خود را کسب کرد؟
مس��یر بازار متاسفانه این گونه جلو رفت اما دولت 
تامین مالی خ��ود را انجام داد! یعنی آن هدف کالنی 
ک��ه بانک مرکزی برای دولت مش��خص کرده بود که 
در ش��رایط عدم فروش نفت بدون چاپ پول بتوانند 
کس��ری بودجه دولت را تامین کنند محقق ش��د. در 
واقع فقط بدنه دولت توانس��ته است نزدیک به 35 تا 
40 هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه تامین مالی کند 
و این جدا از فروش سهام توسط مجموعه هایی مانند 
صندوق بازنشستگی، تامین اجتماعی و سایر ارگان هایی 
اس��ت که خودش��ان نیازمند نقدینگی برای پرداخت 
مایحتاج زیرمجموعه ها یا حقوق بازنشستگان بوده اند.  
البته در این میان این گله را هم باید به ش��رکت های 
س��رمایه گذاری بزرگ بازار داشت که- به جز صندوق 
بازنشستگی کارکنان بانک ها- تقریبا مجموعه ای نبود 
که با فروش س��هام در محدوده ای که به نظر بسیاری 
از اهالی بازار Over Value ش��ده بود، اصطالحا هم 
کنترل قیمتی انجام دهد و هم نقدینگی خود را برای 
اینکه در شرایط اصالح بتواند از سهم های خود حمایت 

کند، حفظ کرده باشد. 
مثال در نماد ایران خودرو، دولت یا س��رمایه گذاری 
ملی که جزو س��هامداران عمده هس��تند، باید از نگاه 
تحلیلی از محدوده 300 ی��ا 400 تومان به باال اقدام 
به فروش می کردند که ایران خودروی 800 تومانی در 
دوره ریزش شارپ، به محدوده 200 تومان سقوط نکند 

و مردم آسیب این ریزش را نبینند. 
 در واق��ع باید این نکته را به س��هامداران عمده و 
شرکت های حقوقی گوشزد کرد که اگر در محدوده ای 
که به ظن آنها در آن بازه زمانی و حتی پس از آن، که 
سهام داشت بیش از اندازه رشد می کرد، اقدام به فروش 
می کردند قطعا نه بازار به آن سرعت باال می رفت و نه در 
زمان ریزش بازار شرایطی ایجاد می شد که صف فروش 
قفل شود و نقدینگی برای حمایت توسط سهامداران 
عمده موجود نباش��د. به هر روی، بازار به آستانه 2/2 
میلیون واحد رس��ید  و بعد از آن، ریزش اتفاق افتاد. 
این در حالی بود که دالر نیز در بازار آزاد باال می رفت 
و حتی با نزدیک ش��دن به انتخابات ریاست جمهوری 
در آمریکا، دالر به محدوده 32 هزار تومان هم رسید. 
اما خوش��بختانه با رای آوردن جناح دموکرات در این 
کشور، انتظارات تورمی در جامعه ما به امید تنش زدایی 
کاهش یافت. کاهش انتظارات تورمی طبعا باعث کاهش 
نوسانات و جلوگیری از رشد بیش از اندازه قیمت دالر 
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شد تا بدین ترتیب نرخ دالر به محدوده 25 هزار تومان 
تعادلی بازگردد.

 � ب�ا توجه به متغیرهای بیرونی و درونی بازار 
سرمایه، آیا نباید شاخص کل و همچنین قیمت 

سهام، روند رو به رشدی را در پیش بگیرند؟
حقیقت این اس��ت که آهنگ یا روند بازار سرمایه 
تغییر کرده و این تغییر متاثر از رش��د ش��ارپی بیش 
از ان��دازه ت��ا مردادماه و ریزش بعد از آن بوده اس��ت. 
در واق��ع از زمانی به بعد متاس��فانه حرکت توده واری 
سرمایه گذارهاس��ت که به بازار جهت می دهد و دیگر 
منط��ق و تفکر اقتصادی و مالی و حتی تفکر تحلیلی 
که سال های پیش هم در بازار توسط بازیگران قدیمی 
حاکم بود اثرگذار نیس��ت. چند مثال می توان در این 
باره زد. مثال اینکه سال ها پیش اگر قیمت دالر در بازار 
آزاد کاهش پیدا می کرد سهم های خودرویی و بانکی 
با چش��م انداز کاهش بهای تمام شده، افزایش توافقات 
اقتصادی و بازگشایی مراودات سیاسی باال می رفتند و 
بالعکس اگر دالر باال می رفت سهم های فلزی، معدنی 
و پتروشیمی بودند که رشد می کردند. ولی متاسفانه 
بازار در حال حاضر به گونه ای پیش می رود که همین 
منطق خود را هم از دست داده است. به نحوی که بازار 
یا یکپارچه در صف فروش است یا یکپارچه می خواهد 
در صف خرید باشد.  به عبارت دیگر تفاوتی بین این 
سهم ها قائل نمی شود. که البته این هم متاسفانه ناشی 
از نبود بستر فرهنگی مناسب در بحث سرمایه گذاری 
است که مس��بب آن هم مجددا دولت است. در واقع 
اکنون دالر س��امانه نیما که نرخ مرجع بازار س��رمایه 
است در همین محدوده 23 تا 25 هزار تومانی که در 
این روزها در آن قرار دارد، س��یگنال خوبی را به بازار 
سرمایه ارسال می کند. در بازارهای جهانی هم قیمت 
کامودیتی ها رش��د فوق العاده ای را تجربه می کند که 
متاثر از تزریق نقدینگی توسط دولت ها برای تحریک 
تقاضا و جلوگیری از وارد آمدن آس��یب های اقتصادی 
ناشی از پاندمی کرونا بوده است. قبال هم اشاره کردم 
که قیمت ورق فوالد در ابتدای امسال روی رقم 400 
دالر قرار داشت اما اکنون به محدوده 700 دالر رسیده 
اس��ت. یا هر تن مس جهانی ک��ه اکنون و در انتهای 
فصل نخست 2021 میالدی در محدوده 9 هزار دالر 
قرار گرفته اس��ت، یک سال قبل تقریبا در محدوده 5 
هزار و 6 هزار دالر یا حتی کمتر از آن، معامله می شد. 
نتیجه اینکه رشد بازارهای جهانی به عنوان یک متغیر 
برای بازار سرمایه بسیار مفید و موثر عمل کرده و دالر 
نیز در محدوده باثباتی قرار گرفته است. اما بازار به این 
متغیرها واکنش مثبتی نشان نمی دهد. از سوی دیگر 

نوعی بی اعتمادی در بازار موج می زند.
 اگر در ابتدای س��ال با اهالی بازار سرمایه صحبت 
می کردید به روند پیش رو بسیار خوش بین بودند که 
یکی از عوامل آن قاطعیت بانک مرکزی برای کاهش 

نرخ سود سپرده بانکی بود. 
بان��ک مرکزی بطور قاطعانه نرخ را روی 15 درصد 
آورده بود و نرخ اوراق هم در همین محدوده قرار گرفت 
که بر این مبنا، P/E برابری بازار یا P/E تحلیلی بازار از 
متوسط 4/5 تا 5 واحد به محدوده 7 تا 8 واحد رسید. 
این اقدام یکی از محرك های تقاضا در بازار سرمایه بود، 
اما طی چند ماه اخیر نرخ سود سپرده به طور تدریجی 
افزایش یافت به گونه ای که نرخ اوراق به محدوده 19 
الی 20 درصد رس��یده اس��ت. این آسیبی است که از 
س��مت بانک مرکزی به بازار سرمایه وارد شده است. 
در واقع بازار انتظار نداشت بانک مرکزی که در ابتدای 
س��ال آن قدر قاطعانه نرخ سود سپرده را پایین آورده 

بود به تدریج نرخ سود را تا این حد افزایش دهد. البته 
در کش��ورهای توس��عه یافته و اقتصاد آزاد منطقا نرخ 
اوراق به صورت آزادانه و متاثر از سیاست های پولی و 
مالی، توسط خود بازار تنظیم می شود؛ البته نرخ فروش 
شرکت ها و نرخ خوراك و مواد اولیه آنها هم در مکانیسم 
عرضه و تقاضا قیمت گذاری می شود و نه از شیوه نامه 
فوالد و نرخ گذاری دس��توری خودرو خبری است و نه 

از ارز 4200 تومانی!
 اکنون در آس�تانه ورود به س�ال 1400 � قرار 
گرفته ای�م و اهالی بازار س�رمایه با پش�ت س�ر 
گذاشتن افت و خیزهای بی سابقه، زیان بسیاری را 
متحمل شده اند. به نظر شما چه راهكاری می تواند 
از این پس بازار را در مسیری صحیح قرار دهد؟ 
ب��ه نظر من باید در حال حاضر از صدا و س��یما و 
سیاستگذاران آموزش و پرورش دعوت شود تا در مورد 
آموزش سرمایه گذاری برنامه ریزی کنند. طی دو سال 
گذشته بازاری به مردم معرفی شده که می تواند عمق 
بسیار زیادی پیدا کند و مانند کشورهای توسعه یافته 
بخش اعظمی از اقتصاد کش��ور را تشکیل دهد. باید 
اقدامی صورت گیرد تا مردم به جای گرویدن به سمت 
بازارهایی که سرمایه گذاری های عقیم در آنها صورت 
می گیرد و به اقتصاد کش��ور آسیب می زنند به سمت 
بازار  سرمایه جذب شوند. بازارهایی مانند سرمایه گذاری 
در ارزهای مهم مثل دالر یا س��فته بازی در بازار طال، 
سرمایه گذاری های اش��تباه در شرکت های هرمی که 
در اوایل دهه 80 بسیار رایج شده بود، سرمایه گذاری 
در ارز دیجیت��ال ک��ه در ح��ال حاضر رون��ق یافته و 
فعالیت هایی که باعث خروج ارز از کش��ور می ش��وند 
برای اقتصاد و سرمایه های مردم آسیب زا هستند. رواج 
ورود به این گونه بازارها به نبود بستر فرهنگی مناسب 
و فرهنگ سرمایه گذاری در بین مردم بازمی گردد. اگر 
سیاس��تگذاران آموزش و پرورش مانند دیگر دروس، 
در پایه ابتدایی، دبیرس��تان و حتی دانشگاه، درسی با 
عنوان اقتصاد معیشتی را اضافه کنند، مردم با فرهنگ 
س��رمایه گذاری آشنا می شوند و س��رمایه گذاری های 
غیرمستقیم در بازار سرمایه شکل می گیرد. در چنین 
حالتی اگر شرایطی نظیر آنچه اکنون در آن قرار داریم، 
ایجاد ش��ود یا ترند سرمایه گذاری شکل بگیرد، دیگر 
کس��ی خانه و زندگی و خودروی خود را نمی فروشد، 
کس��ی وام نمی گیرد و پول نزول نمی کند تا وارد یک 
س��رمایه گذاری پرریسک شود. در همین حال باید تا 
جای��ی که می توانیم به مبان��ی و اصولی که در قالب 
حرف به آن پرداخته ایم اما در عمل خیر، ورود کنیم. 
یعنی خصوصی سازی را واقعیت ببخشیم. بسیاری از 
ش��رکت های دولتی مانند ایران خودرو و سایپا باید به 
بخش خصوصی واقعی واگذار شوند. حتی ایران خودرو 
در حال حاضر از سوی یک مجموعه خصوصی خریدار 
دارد. باید به سمت خصوصی سازی واقعی حرکت کنیم 
زیرا این اقدام باعث رش��د واقعی اقتصاد و ش��رکت ها 

خواهد شد.
چشم انداز بازار را چگونه ترسیم می کنید؟ � 

ما طی این مدت به گونه ای عمل کرده ایم که بازار 
مومنتوم اش��تباه یا بیش واکنش��ی گرفته و به صورت 
غیرمنطقی فروش��نده شده است. حتی این روزها که 
بازار به باور بس��یاری از تحلیلگران، به زیر ارزش ذاتی 
خود رس��یده، همچنان شاهد تش��کیل صف فروش 
هستیم چرا که بازار واقعا در یک شرایط بیش واکنشی 
قرار گرفته اس��ت. در همین حال یک سری از مسائل 
 برای بازار سرمایه مبهم است و از همین رو نمی تواند 
ش��ش ماه آین��ده خ��ود را پیش بینی کن��د. یکی از 

مهم ترین این موارد، بحث توافق سیاسی است، چراکه 
توافق سیاسی، هم باعث گشایش اقتصادی و افزایش 
فروش شرکت ها می ش��ود و هم کاهش نرخ ارز را در 
پی دارد که نتیجه آن، بر عملکرد شرکت ها موثر است. 
می دانیم که در حال حاضر بسیاری از شرکت های ما 
مانند ش��رکت های گروه اوره یا متانول به دلیل اینکه 
تحریم هس��تیم، محصوالت خ��ود را با تخفیف قابل 
توجه��ی در ب��ازار جهانی به دالل ها می فروش��ند. در 
واقع ش��رکت های ما مجبور به ارزان فروشی هستند و 
از همین رو گشایش سیاسی و لغو تحریم ها می تواند 
ب��ه آنها برای فروش محص��والت در نرخ واقعی کمک 
کند. اما ابهام دوم برای بازار سرمایه، نرخ سود سپرده 
است. از آن جهت که یک بار دیده شده بانک مرکزی 
طی یک س��ال تغییراتی در نرخ س��ود ص��ورت داده 
 به طوری که اوایل س��ال با نرخ س��ود سپرده قطعی

 15 درص��دی روب��ه رو بوده ای��م و س��پس این نرخ با 
افزایش همراه شده و به 20 درصد رسیده است، نوعی 
عدم اطمینان در بازار سرمایه نسبت به بانک مرکزی 
شکل گرفته است. بازار سرمایه منتظر است ببیند که 
آیا قطعیتی بابت نرخ س��ود سپرده و محدوده آن در 
سال آینده وجود دارد؟ محدوده نرخ و ثبات آن برای 
بازار س��رمایه بسیار مهم است. در نتیجه برای ترسیم 
چشم انداز بازار باید این دو متغیر را در نظر بگیریم که 
البته هنوز ابهام آنها برطرف نش��ده است.  همچنین 
در خردادماه سال آینده انتخابات ریاست جمهوری را 
پیش رو داریم. بحث بودجه کش��ور هم هنوز در ابهام 
قرار دارد و بین دولت و مجلس در رفت و آمد اس��ت. 
در واق��ع همچنان نمی دانیم نرخ س��وخت گاز و برق 
صنعتی در س��ال آینده چقدر است. آیا برنامه ای برای 
معافیت مالیات��ی صادرات محورها وجود دارد یا خیر؟ 
آیا قرار است مالیات شرکت های بورسی افزایش یابد یا 
خیر؟ همچنین بحث آزادسازی نرخ کاالها در بورس 

کاال نیز مطرح است. 
مس��ائلی مانند شیوه نامه ای که روی فوالد است یا 
بحث آزادس��ازی خودرو در ب��ورس کاال در  هاله ای از 

ابهام قرار دارد. 
در واق��ع می بینیم که ابهامات برای بازار س��رمایه 
در ح��ال حاضر کم نیس��ت! ام��ا در همین حال مهم 
است که بدانیم ش��رایط بازار آنقدر هم وخیم نیست 
که روی قیمت های کنونی و با دالری که در محدوده 
24 و 25 ه��زار توم��ان تثبیت ش��ده اس��ت، با این 
می��زان از بیش واکنش��ی مواجه باش��د! از همین رو 
انتظار داریم اگر متغیرهایی که گفته ش��د در همین 
 محدوده باقی بمانند- نرخ س��ود س��پرده در محدوده

 18 درصد، نرخ دالر میانگین سال 1400 در محدوده 
24 ت��ا 25 هزار تومان- و دیگر متغیرهای اثرگذار نیز 
 ش��رایط کنونی را حفظ کنند، اگ��ر نرخ هزینه انرژی

 100 ت��ا 200 درصد هم افزایش پیدا کند، همچنان 
بسیاری از سهم های بازار سرمایه در حال حاضر ارزنده 
هستند. در نتیجه در صورتی که اتفاق غیرمترقبه ای 
رخ ندهد بازار می تواند مجددا در مس��یر متعادل خود 

قرار بگیرد. 
اما اینکه چه زمانی این اتفاق می افتد را نمی دانیم؛ 
ی��ک ماه دیگر، اوایل س��ال 1400 یا بعد از انتخابات 

ریاست جمهوری؟ 
دست کم می توانیم این گونه بگوییم که چشم انداز 
بازار جهانی به ما نشان می دهد که بازار سرمایه ایران 
دیگر گران نیست و حداقل در میان حدود 80 شرکتی 
که با بازار جهانی کار می کنند ارزنده است. امیدواریم 

سال 1400 برای بازار سرمایه خوب باشد.
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کارنام�ه عملكردی دولت در س�الی که  � 
گذش�ت نش�ان می دهد ک�ه سیاس�تگذار 
نم�ره مردودی گرفته و نتوانس�ته از قدرت 
سیاستگذاری خود در جهت پیشبرد اهداف 
واالی اقتصادی اس�تفاده کند. عقب ماندگی 
اقتصاد ایران و شكست های پی در پی نتیجه 
مستقیم کژکارکردی در حوزه سیاستگذاری 
اقتص�ادی ب�وده اس�ت. خش�ت های ک�ج 
سیاس�تگذاری در س�الی ک�ه گذش�ت چه 

مواردی هستند؟
اجازه دهی��د من با ی��ک ضرب المثل معروف 
فارسی شروع کنم که مصداق سیاستگذاری های 
اقتصادی اس��ت که در نظام جمهوری اس��المی 
صورت می گیرد. خشت اول چون نهد معمار کج 
تا ثریا می رود دیوار کج. با تامل بر ش��اخص های 
کالن اقتصادی در مجموعه بی نظم اقتصاد سیاسی 
کش��ورمان، مانند رشد اقتصادی و سرمایه گذاری 
منفی، تورم و بیکاری دورقمی، ش��اخص فالکت، 
کاهش شدید ارزش پول ملی، تنزل قدرت خرید 
جامع��ه، ب��اال رفتن خط فقر، معضل معیش��ت و 
مس��کن، فقدان بهداش��ت و آزادی ه��ای فردی 
و تضعی��ف س��ازمان های مردم نهاد و گس��ترش 
ش��گفت آور فساد و اختالس که منجر به تخریب 
هنجارهای اجتماعی و فرهنگی شده است می توان 
دریافت که سیاستگذاری های عمومی دولت فاقد 

کارایی و اثربخشی بوده است. من معتقدم نه تنها 
در س��ال 99، بلکه طی س��ال ها مدیریت بی نظم 
اقتصاد سیاس��ی، رانتی دولتی، سیاس��تگذاری ها 
قادر به پیش��برد یا دستیابی به اهداف اقتصادی، 
سیاس��ی، اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی 
نب��وده اند. کش��ور پهناور و ثروتمن��د ایران را با 
همه س��رمایه های فیزیکی، اجتماعی و انسانی به 
بیراهه کشانده اند.این شرایط موجب تعمیق هرچه 
بیشتر فاصله بین ملت و دولت شده و اعتماد که 
بزرگ ترین س��رمایه اجتماعی اس��ت را بین این 
دو نه��اد به ش��دت تضعیف کرده اس��ت. مفهوم 
سیاس��تگذاری باید در اذهان سیاستگذاران فهم 
شود تا قادر ش��وند بین جامعه و قدرت رابطه ای 
منطقی و مستحکم برقرار کنند. اداره امور کشورها 
توسط حاکمان مستلزم نهادینه شدن سه مرحله 
اساسی سیاستگذاری است که با تنظیم و تدوین 
برنامه شروع می شود. در مرحله بعدی تصمیمات 
صحیح و متناس��ب در راس��تای اهداف و اجرایی 
شدن برنامه اتخاذ می شود و سپس در مرحله سوم 
تصمیمات به مرحله اجرا می رسند. نقش آفرینان 
در هر یک از س��ه مرحله فوق مس��تقال تنها در 
حوزه مرب��وط به خود فعالند. طبیعتا مرحله اول 
این فرآیند یعنی تنظیم برنامه تاثیر بس��زایی در 

روند مراحل بعدی دارد.
هدف از سیاس��تگذاری دولت ها دس��تیابی به 

اهداف واال و مترقی و توسعه گرایانه در حوزه های 
سیاس��ی، اقتص��ادی، اجتماع��ی و فرهنگ��ی و 
زیست محیطی است بنابراین نقش افراد، نهادهای 
مدن��ی، مش��ارکت اجتماعی و فرآین��د انتخابات 
آزاد و مناب��ع مالی در ارتباط با سیاس��تگذاری از 
اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت. متاسفانه نه تنها 
در دولت آق��ای روحانی بلکه در تمام دولت های 
بع��د از دهه اول انقالب، نقش عوامل فوق نادیده 
گرفته ش��ده و به همین دلی��ل اعتماد جامعه به 
سیاستگذاری دولت ها به مرور رو به افول گذاشته 
اس��ت. سیاس��تگذاری های دولت و بانک مرکزی 
در تعیین نرخ به��ره، دخالت در بازار ارز، تعیین 
نرخ ارز ترجیحی برای واردات کاالهای اساس��ی، 
سیاس��تگذاری های مرتبط با تنظیم بازار، حجم 
نقدینگی، سیاست های اشتغالزایی و سیاست های 
مرتبط با مس��کن، سیاس��ی کردن تصمیمات در 
حوزه های اجتماعی، فرهنگی و زیس��ت محیطی، 
سیاستگذاری های نامطلوب دستگاه دیپلماسی که 
منجر به وضعیت نامطلوب و اقتصادی کشور شده 
است، افزایش بهای خدمات دولتی به ویژه انرژی 
و س��وخت از جمله سیاستگذاری های ناکارآمدی 

بوده است.
آیا دولت در جهت رفع عدم قطعیت های  � 
اقتص�ادی و حل ریش�ه ای مس�ائل حرکت 
ک�رده ت�ا بتوان ب�ه خ�روج از روزمرگی در 

سیاستگذاری امیدوار بود؟
سیاس��ت های اقتصادی اعمال ش��ده در سال 
99 که به پایان آن نزدیک می ش��ویم اس��تمرار 
سیاستگذاری های اقتصادی سیاسی گذشته بوده 
و تغییری در ماهیت آنها در راستای اولویت بخشی 
به منافع و مصالح ملی به خصوص تامین معیشت 
و سرپناه برای آحاد جامعه ایجاد نشده است. اداره 
امور کشور در حوزه های مختلف اقتصادی اعم از 
تولیدی، صنعتی، کش��اورزی، تجارت و معدن و 
قلمروهای سیاسی، اجتماعی، بهداشتی، درمانی، 
آموزشی، تفریحی و گردشگری، زیست محیطی، 
آمایش سرزمین، امنیت و عدالت، مستلزم وجود 
مدی��ران تحصیلکرده، دان��ا، آگاه به دانش روز و 
مجهز به بینش و خرد اس��ت تا در یک س��اختار 
تعریف شده مبتنی بر اصول و موازین نظم پذیر به 
دور از فساد هر یک به وظیفه تخصصی تکلیفی در 
جهت اولویت بخشی به منافع و مصالح ملی برای 
ساخت و توسعه کشوری که همواره به بنیان های 
اخالقی مسوولیت پذیر بها داده و مردم را خدوم و 
خود را خادم آنها می داند، خدمت کنند. همچنین 
با نگاهی توس��عه گرا و ملی در هر پست و مقامی 
پیش��ران توس��عه جامعه در قلم��رو وظایف خود 
باش��ند. اما قطعا در شیوه کنونی ، نگاه توسعه گرا 
متکی بر اخالق سیاس��ی و اقتصادی در راستای 
تامین رفاه، آس��ایش و آرام��ش جامعه محلی از 
اعراب ندارد و به دور از موازین عقالیی دموکراسی 
اس��ت که منتس��کیو، اندیش��مند و نظریه پرداز 
فرانسوی آن را به شیوایی و اختصار در چهار اصل 
تنظیم کده که عبارتند از تضمینی نبودن قدرت 
در دست یک گروه یا جناح خاص، تفکیک قوا به 
معنای محدود کردن هر قوه توسط قوای دیگر از 
طری��ق نظارت مداوم بر اعمال یکدیگر، حاکمیت 

قانون و در انتها پاسخگویی به مردم.

روایت محمود جامساز از راه حل تغییر افق اقتصادی

تغییر پارادایم فکری سیاستمداران
س��اختار نظام سیاس��ی ایران دچار ایراد اس��ت؛ نه راه پیش دارد و نه راه پس. تصمیم گیری ها یا شتابزده 
است و به بن بست می خورد یا اساسا قربانی منافع جناح های سیاسی می شود. هرچه هست ردپای تغییر در ریل 
سیاستگذاری در البه الی تصمیمات سیاسی دولتمردان به چشم نمی خورد. آن طور که محمود جامساز می گوید »در 
کشور ما هیچ چیز در جای خود نیست، به همین دلیل منابع به هدر می رود و جامعه از مواهب آن محروم می شود«. 
وی نهادینه شدن سه مرحله اساسی سیاستگذاری را الزمه اداره امور کشور توسط حاکمان می داند. این مراحل 
با تنظیم و تدوین برنامه شروع می شود. در مرحله بعدی تصمیمات صحیح و متناسب در راستای اهداف و اجرایی 

شدن برنامه اتخاذ می شود و سپس در مرحله سوم تصمیمات به مرحله اجرا می رسند.
مشروح گفت و گو با این اقتصاددان را در ادامه می خوانیم.
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اعتق��اد واقع��ی به اص��ل جهان��ی تفکیک قوا 
پیش��ران جامعه به سوی س��عادتمندی است. در 
کش��ور م��ا هیچ چی��ز در جای خود نیس��ت، به 
همی��ن دلی��ل منابع به هدر م��ی رود و جامعه از 
مواهب آن محروم می شود. همچنین عدم قطعیت 
اقتصادی، پیش بین��ی ناپذیری اقتصادی و ترس 
از آینده را تش��دید می کند. متاسفانه ظهور اراده 
منسجم و قاطع در حل مشکالت جامعه از سوی 
سیاس��تگذاران در این ش��رایط پیچی��ده و رفتار 
متناقض صاحبان قدرت به ویژه نگاه برون مرزی 
آن��ان دیده نمی ش��ود بنابرای��ن در برون رفت از 

روزمرگی در سیاستگذاری امیدی نیست.
دلیل و ریشه رفتار متناقض سیاستگذاران  � 

و صاحبان قدرت را در چه می بینید؟
از آنجایی که تغییر در شاکله تفکر سیاستمداران 
در جناح ه��ای حاضر دور از انتظار اس��ت، قطعا 
سیاستگذاری ها در راستای عالیق شخصی و تنها 
در جهت پیش��برد منافع خاص و گروهی است و 
 منافع و مصالح ملی نادیده انگاش��ته می ش��ود. 
دس��ت اندرکاران اقتصاد سیاسی در تمام مراحل 
سیاستگذاری از مرحله تصمیم سازی و برنامه ریزی 
تا اجرا حضور موثر و چشمگیر دارند یعنی این سه 
مرحله مس��تقال عمل نمی شود که همین مساله 
منتج به ناپایداری و بی ثباتی و عدم قطعیت های 
اقتصادی شده و مس��یری بیراهه و ناهموار برای 
پیش��برد و توسعه اقتصادی کش��ور و روزمرگی 
فراهم کرده اس��ت. روزمرگی در سیاستگذاری ها 
اقتصاد را در تمام حوزه هایی که با معیشت، رفاه 
و اشتغال، بهداشت، آموزش و محیط زیست مرتبط 
اس��ت و به طور کلی حفاظ��ت و حمایت مالی و 
قانونی از حق��وق اولیه و ذاتی آحاد جامعه را که 
در اولویت تکالیف دولت ها نس��بت به ملت هاست 

زیر سوال می برد.

 این مس��اله همچنین حق مردم را در تعیین 
سرنوشت خود که از اصول اولیه دموکراسی است 
بی اثر می کند. بنابراین الزمه اصالحات، تغییر و 
تحول در سیاستگذاری ها با هدف حفظ منافع ملی 
یک اولویت است که آن نیز مستلزم تغییر تدریجی 
و بنیادی��ن نهاد اقتصاد سیاس��ی، دولتی به یک 
نظ��ام اقتصاد آزاد رقابتی بازار محور و جایگزینی 
نیروهای آگاه دانش��مند، مجرب و وطن دوس��ت 
به جای سیاس��تگذارانی که جز منافع ش��خصی 
خود به چیزی دیگری نمی اندیش��ند، اس��ت. در 
غیر این صورت مجموعه اقتصاد سیاس��ی کنونی 
که محصول سیاستگذاری های پراشتباه و بیگانه 
با حفظ منافع و مصالح ملی اس��ت فاقد ظرفیت 
اصالح  پذیری خواهد ب��ود. بنابراین روزمرگی در 
سیاس��تگذاری ها در ذات ای��ن مجموعه بی نظم 
اقتصاد سیاسی تا زمان از حرکت بازایستادن چرخ 

اقتصاد همچنان خود را بازتولید می کند.
با توجه به کوتاه شدن افق سیاستگذاری،  � 
اولویت ه�ای اصلی در این حوزه برای س�ال 
آینده و به عبارتی نقطه شروع اصالحات را 

در کجا می دانید؟
همان طور که اشاره کردم، دولت ها مشروعیت و 
اعتبار خود را به واسطه رای مردم کسب می کنند. 
ام��ا آرایی که از طریق برگ��زاری انتخابات آزاد و 
منطبق بر موازین دموکراسی انجام شود. محدود 
ک��ردن حق انتخ��اب در تناقض با آزادی اس��ت 
که در سرش��ت آدمی نهفته اس��ت و از مهم ترین 
حقوق ذاتی و فطری انسان هاست. این محدودیت 
حق انتخاب باعث به قدرت رس��یدن دولتمردانی 
می شود که فارغ از دغدغه ملی و منافع مردمی به 
سیاستگذاری می پردازند و جامعه را از دستیابی 
ب��ه امنی��ت مالی و جان��ی، رفاه��ی، اقتصادی و 
اجتماع��ی محروم و منابع ملی را مصروف تامین 

اهداف شخصی و جناحی خود می کنند. متاسفانه 
سیاستگذاری در کشور ما به ویژه در حوزه اقتصاد 
طی س��ال ها به تدریج از استقرار رابطه مستحکم 
ملت و دولت کاس��ته، گس��تردگی فساد مالی و 
اقتص��ادی و افزایش حجم اختالس ها و دزدی ها 
و غ��ارت و چپاول هزاران میلیاردی منتس��ب به 
برخ��ی صاحبان قدرت اختالل عظیمی در توزیع 
عادالنه ثروت در جامعه ایجاد کرده و متغیرهای 
کالن اقتص��ادی، اجتماع��ی، سیاس��ی و اخالقی 
را در جایگاه بس��یار خطرناکی قرار داده اس��ت. 
رش��د اقتصادی منفی در سه س��ال متوالی، نرخ 
سرمایه گذاری منفی، عجین بودن اقتصاد با تورم 
دورقمی طی س��ال ها، افزایش فس��اد و گسترش 
فاصل��ه طبقاتی به مفهوم آن اس��ت که بیماری 
اقتص��ادی م��ا حادتر ش��ده و در بس��تر احتضار 
افتاده است. این بیماری به حدی وخیم است که 
تزریق خون تازه از جمله آزاد ش��دن قس��متی از 
پول های بلوکه ش��ده کش��ور در خارج و ورود آن 
به داخل قادر به درمان این اقتصاد بیمار نیس��ت 
زیرا سیاستگذاران ما به قدری با تعارضات درون 
گروهی و برون گروهی برای کس��ب قدرت دست 
به گریبانند که یا ناتوان از تشخیص عالئم بیماری 
هس��تند یا قادر به درك مخاطرات زودهنگام آن 
نیس��تند. دولت های پس از جنگ هشت ساله که 
ش��رایط جنگ بر کشور حاکم بود چه اصولگرا و 
چه اصالح طلب کارنامه قابل قبولی از خود به جا 
نگذاش��ته اند، حال چگونه می توان به یک اقتصاد 
س��الم با خصوصی��ات متغیر ه��ای کالن در حد 
مطلوب رس��ید؟ چگونه می توان فقر را ریشه کن 
ک��رد؟ چگونه می ت��وان بر بی��کاری و تورم فائق 
آم��د؟ چگونه می ت��وان م��ردم را از درد و رنجی 
که طی س��ال ها به خاطر سیاست های نابخردانه 
دولت ها تحمل کرده اند نجات داد؟ چگونه می توان 
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خسارات بی حد و حصر ناشی از بیماری کووید19 
که بیش��تر طبقات آسیب پذیر را تحت تاثیر قرار 

داده است را جبران کرد؟
پاس��خ به این س��واالت در یک جمله خالصه 
می شود؛ تغییر پارادایمی در تفکر سیاستمداران 
و دولتمداران در تدوین سیاستگذاری های علمی 
و منطقی ای است که این امر تحقق پیدا نمی کند 
مگر آن که س��اختار معیوب اقتصادی، سیاس��ی، 
رانت��ی و ایدئولوژیک کش��ور به تدی��ج تبدیل به 
نظ��ام اقتصاد آزاد رقابتی بازارمحور ش��ود؛ بدین 
معن��ی که درجه آزاد س��ازی اقتص��ادی که یکی 
از مهم ترین متغیرهای اقتصادی اس��ت به حدی 
باش��د که بخش خصوصی بتواند از قدرت ذاتی و 
اس��تعدادهای نهفته در خود استفاده کند و وارد 
بخش های مختلف واقعی اقتصاد، تولید، توزیع و 
خدمات ش��ود بدون اینکه دخالت های نامطلوب 
دولت جلوی فعالیت های آنها را س��د کند و آنها 
را از مسیری که در پیش گرفته اند پشیمان کند. 
تمام هدف دولت باید این باش��د که رویکرد های 
اقتص��ادی نظام که در سیاس��ت های کلی به آنها 
اش��اره ش��ده را همچون آزادس��ازی اقتصادی و 
خصوصی س��ازی و تعامل با اقتصاد جهانی جامه 
عمل بپوشاند. با سیاستگذاران فعلی و با این شیوه 
مدیریت هی��چ دولتی قادر به انجام این تغییرات 
بنیادین در کش��ور و ساماندهی اقتصاد در جهت 

تامین معیشت و رفاه و آسایش مردم نیست.
با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات  � 
و حاکم شدن فضای سیاسی بر اقتصاد فكر 
می کنید کدام اندیشه سیاستگذاری در سال 
آینده بر کش�ور حاکم شود و سمت و سوی 

اقتصاد به کدام جهت خواهد بود؟
انتخابات سال آینده با تبلیغات وسیع و پردامنه 
از هم اکنون آغاز ش��ده است، اما قانون انتخابات 
دس��تخوش هیچ تغیی��ری در زمینه اعطای حق 
انتخابات آزاد نبوده و نظارت استصوابی همچنان 

حاکم است. بنابراین کسانی که سکان اداره کشور 
را ب��ه عه��ده می گیرند همان مدیران چرخش��ی 
پایداری هس��تند که به لحاظ اتصاالت س��ببی و 
نسبی در حلقه قدرتمندان از صحنه قدرت خارج 
نش��ده و جای خود را به افراد و استراتژیست های 
جوان، خوشفکر و پرانرژی نخواهند داد. بنابراین 
دامنه سیاستگذاری هایشان در مورد آینده کشور 
خارج از محدوده ضوابط مجموعه اقتصاد سیاسی، 
دولت��ی و رانتی نخواهد بود که بارها مورد تجربه 

قرار گرفته و به موفقیت دست نیافته است.
بنابراین شما معتقدید اقتصاد وارد مسیر  � 

جدیدی نخواهد شد؟
در این دولت من چشم اندازی از گشایش های 
اقتص��ادی و سیاس��ی نمی بینم ام��ا در خصوص 
دول��ت آینده نیز بای��د بگویم که تحریم ها به این 
زودی ها برداش��ته نخواهد شد و حتی در صورت 
رف��ع تحریم ها نیز ایران بای��د امتیازات زیادی را 
واگذار کند چرا که ش��رایط اقتصادی، سیاسی و 
اجتماعی ایران در حال حاضر با پنج سال گذشته 
بسیار متفاوت است و اگر قرار بر مذاکره باشد، به 
اعتقاد من مذاکره ای طوالنی را در پیش خواهیم 
داشت و سیاستمدارانی که چشم به رفع تحریم ها 
دوخته اند، دچار اشتباه استراتژیک شده اند، چه 
آنک��ه لغ��و تحریم ها در کوتاه م��دت و میان مدت 
عمل��ی نخواهد بود و باید به طور کلی درآمدهای 

نفتی فراموش شود.
 بای��د مصارف بودجه تا آنجایی که امکان دارد 
کاهش یابد و ردیف های مصارف نهاد ها و موسسات 
و س��ازمان هایی که هیچ گون��ه تاثیر و دخالتی در 
تولی��د ناخالص داخلی ندارن��د به حداقل ممکن 
برس��د. به معن��ای دیگر باید واقعی��ات اقتصادی 
ایران درك ش��ود و دل به موهومات و آرمان های 
وهم آلود بس��ته نش��ود و برای تامی��ن و تصویب 
بودج��ه، درآمدهایی که قابل حصول نیس��ت مد 

نظر قرار نگیرد. 

یکی از مهم ترین ریش��ه های نابس��امانی های 
اقتصادی ما همین بودجه های ساالنه است که با 
کس��ری بودجه پنهان و عظیمی بسته می شود و 
برای تامین این کس��ری بودجه که از اوایل نیمه 
دوم س��ال خود را نشان می دهد دولت مجبور به 
اس��تقراض از بانک مرکزی یا برداشت از صندوق 
ذخیره ارزی می شود که همه اینها باعث افزایش 
پایه پولی و نقدینگی می ش��ود و تورم دورقمی را 
پایدار می کند.تورم در کش��ورهای پیشرفته دنیا 
بین یک تا س��ه درصد در نوس��ان است. تورم 3 
تا 10 درصدی نشانگر بیماری اقتصاد یک کشور 
اس��ت و نرخ های باالتر از آن نی��ز بیانگر احتضار 

پیکره اقتصاد است. 
در ح��ال حاضر تورم دورقمی در اقتصاد ایران 
همچنان در حال افزایش اس��ت. بنابراین کسانی 
که در انتخابات آینده قدرت را به دست می گیرند 
باید نگاه واقع گرایانه ای به اقتصاد داشته باشند و 
آن را در مسیر صحیح خود قرار دهند. این مسیر 
صحیح مس��تلزم جابه جایی افراد جوان خوشفکر 
و باتجربه و دانا به جای نیروهای فعلی اس��ت که 
با سیاس��تگذاری های نادرست کشور را درشرایط 
گرفت��ار کرده اند و از امنیت مالی و جانی، رفاهی، 
اقتص��ادی و اجتماع��ی محروم و مناب��ع ملی را 
مص��روف تامین اهداف ش��خصی و جناحی خود 

می کنند. 
متاس��فانه سیاس��تگذاری در کشور ما به ویژه 
در حوزه اقتصاد طی س��ال ها به تدریج از استقرار 
رابطه مستحکم ملت و دولت کاسته، گستردگی 
فساد مالی و اقتصادی و افزایش حجم اختالس ها 
و دزدی ه��ا و غارت و چپاول ه��زاران میلیاردی 
منتسب به برخی صاحبان قدرت اختالل عظیمی 
در توزی��ع عادالنه ثروت در جامعه ایجاد کرده و 
متغیره��ای کالن اقتصادی، اجتماعی، سیاس��ی 
 و اخالق��ی را در جای��گاه بس��یار خطرناکی قرار 

داده است.
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آیا ایران دوباره می تواند به نفت 100 دالری دست 
یابد؟ بر اس��اس آمارهای منتشرش��ده از سوی بانک 
مرک��زی درآمد نفتی دولت احمدی نژاد 618 میلیارد 
دالر بوده اس��ت آن هم در حالی ک��ه با وجود درآمد 
سرشار نفتی میزان صادرات نفت در بعضی از سال های 
دوران احمدی نژاد نس��بت به دولت های قبل از خود 
کاهش داشته است. دولت نهم در اولین سال فعالیت 
خود عدد 48/8 میلیارد دالر را ثبت کرد اما سال های 
زیادی بود که درآمد ساالنه 8 تا 118 میلیارد دالری 
برای نفت ایران برای هیچ دولتی اتفاق نیفتاده بود. این 
در حالی است که پس از دولت احمدی نژاد دیگر نفت 

ایران شاهد اینچنین درآمد نفتی نبود. 
بر اساس گزارش تفریغ بودجه در سال 95، حدود 
یک میلیارد و 418 میلیون بش��که نفت فروخته شده 
ک��ه از این میزان 765 میلیون بش��که ص��ادر و 609 
میلیون به پاالیشگاه های داخلی عرضه شده است. این 
در حالی است که بانک مرکزی می گوید ایران در سال 
96 رقمی نزدیک به 65 میلیارد و 818 میلیون تومان 
نفت و میعانات گازی فروخته که این رقم در سال 95 
55 میلیارد و 757 میلیون دالر و در سال 94 هم 31 

میلیارد و 847 میلیون تومان بوده است. 
محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه هم 
پیش بینی ها از درآمدهای نفتی دولت در سال پیش رو 
را ح��دود 50 هزار میلیارد توم��ان اعالم کرد. این در 
حالی است که سناریوهای موجود نشان می دهند که 
درآمدهای نفتی دولت در سال جاری رقمی بین 3/2 و 
12 میلیارد دالر خواهد شد که در هر صورت نسبت به 
رقم حدودا 14 میلیاردی مشخص شده در قانون بودجه، 
کسری قابل توجهی دارد. بنابراین تخمین ها، درآمد 50 
هزار میلیارد تومانی فروش نفت ایران در سال جاری، با 
در نظر گرفتن کمترین نرخ ارز، با فروش یک میلیون 
و 600هزار بشکه ای و با در نظر گرفتن بیشترین نرخ 
ارز، با فروش حدود 440 هزار بشکه نفت در روز میسر 
می شود. این اعداد به خوبی نشان می دهد که شرایط 

رویایی سال های نفت بشکه ای 100 عمال از دست رفته 
است اما یکی از کارشناسان می گوید چشم انداز صنعت 
نفت ایران آنچنان هم غبارآلود نیست؛ کسی که معتقد 
است با توجه به شرایطی که بازار نفت جهانی دارد در 
س��ال های آینده باید برای نفت باالی 100 دالری آن 
هم روزانه چهار میلیون بشکه آماده باشیم. در همین 
رابطه گفت وگوی »جهان صنعت« با فریدون برکشلی 

رییس گروه مطالعات انرژی وین را می خوانید. 
ش�رایط کنون�ی صنعت نفت ای�ران چگونه  � 

است؟
صنعت نفت ایران، دهه های دش��واری را پشت سر 
گذاشته است. سال های طوالنی جنگ تحمیلی، تحریم، 
فقدان سرمایه گذاری و فناوری بهنگام، آموزش های به 
روز و کاربردی و حکمرانی بد، بخش نفت و البته گاز 
کش��ور را سخت تحت تاثیر قرار داده است. ما سال ها 
صنعت نفت را به عنوان یک منبع کسب درآمد برای 
اداره امور اقتصاد و کشور دانسته ایم. صنعت نفت اساسا 
یک فعالیت بین المللی اس��ت. در انزوا رشد نمی کند. 
بحث خودکفایی در صنعت نفت، نوعی متفاوت تعریف 

و تبیین می شود.
این صنعت نیازمند حضور جهانی است. الزم است 
تعامل فعال بین المللی داشته باشد. صنعت نفت امروز 
ما در هیچ پروژه بین المللی فعال نیست. اقداماتی در 
تعدادی از کش��ورها داش��ته ایم لیکن در یک مناقصه 
بین المللی هم برنده نش��ده ایم. البت��ه دالیل آن را در 
باال بیان کردی��م. بنابراین صنعت نفت ما امروز فقط 
نفت فروش��ی می کند. البته نف��ت فروش های خوبی 
هس��تیم و بازاریاب ه��ای ما با قدرت و ب��ا ابتکار کار 
می کنند. اما صنعت نفت فقط نفت فروشی نیست. از 
همین رو در آستانه بازگشت احتمالی به بازار جهانی 
نفت، در حد بازپس گیری بازارهای ازدس��ت رفته من 

مشکل زیادی نمی بینم.
با رفع تحریم ها، پیش بینی می کنید نفت ایران  � 

چه روندی را طی خواهد کرد؟

پیش بینی من این اس��ت که تا پایان نیمه س��ال 
ج��اری میالدی، می توانیم تمام س��هم قبل از تحریم 
خودمان در س��طح 4/2- 3/2 میلیون بش��که در روز 
را مجددا به دست آوریم. سازمان اوپک و اوپک پالس 
هم همکاری خواهد کرد زیرا تولید کنندگان به خوبی 
درك می کنند که ایران باید سهم از دست رفته خود را 
باز پس گیرد. اینکه عرض می کنم تا پایان نیمه اول سال 
2021 ، با توجه به آن است که تحریم ها چه زمانی و 
با چه شرایطی، برداشته شود یعنی آیا به صورت یکجا 
خواهد بود یا طی یک فرآیند زمانی معین. در هر حال 
ایران احتماال قادر است با توجه به ابعاد فنی مخازن و 
توان بازاریابی، طی یک بازه زمانی چهار تا پنج ماهه به 

موقعیت 2018 بازگردد.
البته چاه های نفت ما عموما در نیمه دوم عمر خود 
به سر می برند و با افت مستمر تولید و فشار مواجه اند. 
با توجه به فقدان س��رمایه گذاری و عدم رسیدگی به 
موقع و عملیات منظم و مستمر تزریق گاز و آب، بخش 
باالدستی نفت ما با افت تولید ساالنه 350 تا 400 هزار 
بشکه در روز مواجه است. برداشت از چاه های جوان تر 
و اکتشافات تازه تا حدی، کاهش تولید طبیعی ساالنه 
را جبران کرده است. این پدیده فقط مربوط به صنعت 
نفت ایران نیست. افت تولید به خصوص در خاورمیانه 
که سابقه تولید طوالنی دارد، رایج است. در هر صورت 
با عنایت به روند کند سرمایه گذاری و فناوری و عواملی 
ک��ه ابتدا صحبت کردیم، انتظ��ار افزایش قابل توجه 
ظرفیت تولید در س��ال های آتی چن��دان مورد تایید 

کارشناسان نیست.
 � با توجه به وضعیت کنونی بازار نفت جهانی، 
آیا ای�ران می تواند دوب�اره به نف�ت 100 دالری 

برسد؟
احتمال نفت 100 دالری یا بلکه بیشتر تا اواخر دهه 
2030 وجود دارد. قیمت نفت قابل پیش بینی نیست. 
عوامل متعددی در سطح قیمت ها تاثیرگذارند. ارزش 
برابری دالر که نفت بر اساس آن قیمت گذاری می شود، 

ارزیابی توان فروش 4 میلیون بشکه نفت در روز از سوی ایران در گفت و گو با فریدون برکشلی

نقطه ای در دوردست
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ن��رخ بهره در بانک های کش��ورهای صنعتی و به ویژه 
امریکا، کارکرد بورس های عمده نفتی جهان، روابط و 
مجادالت تجاری کشورهای مختلف، سطح ذخیره سازی 
کشورهای تولید کننده و مصرف کننده و البته شرایط 
ژئوپلیتیک در مناطق حساس و به خصوص کانون های 
عمده تولید و عرضه نفت مانند خاورمیانه، جملگی روی 
قیمت جهانی نفت تاثیر گذار هستند. تحت شرایط بازار 
جهانی، بعضا پاره ای از عوامل، نس��بت به عوامل دیگر 

تاثیر گذاری بیشتری پیدا می کنند.
بنابرای��ن نمی توان قیمت جهانی نف��ت را با دقت 
پیش بینی کرد. در عین ح��ال ارزش برابری دالر هم 
مهم اس��ت. چنانچه دالر ضعیف باش��د، قیمت نفت 
می توان��د ب��اال رود اما قدرت خرید یک بش��که نفت 
کماکان در سطح پایین تر می ماند. بنابراین قیمت باال 
الزاما همیشه به معنای درآمد بیشتر برای صادر کنندگان 
نفت نیست. در دهه 2010 هم قیمت جهانی نفت از 
مرز 100 دالر عبور کرد، قدرت خرید هر بشکه نفت 
در قیمت های حقیقی، رشد متناسب با افزایش مجازی 

قیمت را نداشت.
البته کش��ورهای عضو اوپک و از جمله جمهوری 
اسالمی، بودجه بندی ساالنه خود را بر مبنای پیش بینی 
روند قیمت نفت، تنظیم می کنند زیرا که عمال آلترناتیو 
دیگری وجود ندارد. در هر صورت، بنده جهش مجدد به 
قیمت های باالی نفت را دور از انتظار نمی دانم. بازار نفت 
با سیکل های افزایش و کاهش متناوب قیمت روبه رو 
است. قیمت برای مدتی در سطح پایین باقی می ماند، 
بانک ها و سرمایه گذاران از سرمایه گذاری موثر، پرهیز 
می کنند. وقتی کاهش سرمایه گذاری و افت چرخش 
س��رمایه در بازار جهانی س��رعت می گیرد و ظرفیت 
تولید در کانون های عرض��ه، پایین می آید، تمایل به 
سرمایه گذاری زیاد می شود. بدیهی است که رشد رغبت 

به سرمایه گذاری، تابعی از قیمت است.
البته در سال های گذشته فاکتور تاثیر گذار و مهمی 
در بازار جهانی، ظهور کرده و آن نفت شیل آمریکاست. 
نفت ش��یل به تولید کنندگان نفت خام های متعارف 
در اوپ��ک و غیراوپک، لطمه زیادی زد. در عین حال، 
نفت ش��یل در قیمت های باالتر از 55 دالر در بشکه، 
مقرون به صرفه اس��ت. این در حالی است که اعضای 
اوپک با هزینه زیر 10 دالر در بش��که تولید می کنند. 
از همین رو جدالی مابین اوپک و البته اوپک پالس با 
شیل شروع ش��ده است. اوپک پالس به دنبال تثبیت 
قیمت در س��طح زیر60-55 دالر در بش��که است که 
نف��ت خام های غیرمتعارف یا ش��یل، از چرخش بازار 
خارج شود. از سوی دیگر آمریکا برای سوق دادن بازار 

به سطح باالتری تالش می کند.
ش�رایط میادین نفت و گاز مشترک چگونه  � 
است؟ با توجه به اینكه شرکای نفتی در میادین 
مش�ترک برداشت بیش�تری نس�بت به ایران 
می کنند، چه تدابیری باید اندیش�یده شود که 

بتوان از این منابع استفاده بیشتری کرد؟
میادین مش��ترك ایران با همسایگان زیادند. ایران 
کشوری، پرهمسایه است و میادین مشترك متعدد در 
خش��کی و دریا دارد. در سال های اخیر بحث تولید از 
میادین مشترك، به صورت جدی مطرح است. از یک 
طرف در داخل میادین متعارف و غیرمش��ترك، نفت 
زیادی برایش��ان باقی نمانده و از سوی دیگر و مهم تر 
اینکه همس��ایگان شروع به دس��ت ا ندازی و برداشت 
بی رویه از سمت سرزمین ایران کرده اند. فناوری های 
جدید و حضور ش��رکت های عمده، این مسیر را برای 

همسایگان ما آسان و قابل دسترس کرده است. 

همس��ایگان ایران قراردادهایی را با ش��رکت های 
بین المللی امضا کرده اند که عمدتا بر پایه تسهیم عایدات 
است. ایران حاضر به امضای چنین قراردادهایی نیست. 
این ش��کل از قراردادها که به دهه های قبل از 1960 
میالدی بازمی گردد، به شرکت های بین المللی انگیزه 
داده تا بی محابا، به حریم نفتی ایران در خشکی و دریا 
متعرض ش��وند. پس از فروپاشی اتحاد شوروی سابق، 
جمهوری های تازه استقالل یافته، قراردادهای تسهیم 
عایدات متعددی با شرکت های اروپایی امضا کردند و 
عمال دست آنها در دریای خزر برای تملک سهم نفت 
و گاز ایران باز شد. در جنوب هم، این مساله را داریم. 
این تصمیمی در سطح ملی است. این مساله تنها در 
ش��رایطی خاتمه پیدا می کند که ای��ران هم بتواند با 
جدیت و قاطعیت از مخازن مش��ترك، برداشت کند. 
البته این فعالیت برحق در حال انجام است، اما باید با 
سرعت و شتاب زیادی به پیش برود. در غیر این صورت 
در کمتر از یک دهه تعدادی مخزن مستعمل برایمان 
باقی خواهد ماند. در آن صورت شاید حتی برداشت از 

آنها دیگر مقرون به صرفه اقتصادی نباشد.
با توجه به اینكه در س�ه س�ال گذش�ته که  � 
اقتصاد ایران به س�اختاری غیرنفتی خو گرفته، 
آیا سیاس�تی برای روانه کردن ارزهای نفتی به 
بازار تش�نه اقتصاد ایران اندیشیده شده؟ روانه 
کردن ارزهای نفتی به بازار چه ش�رایطی ایجاد 

می کند؟
قب��ل از ورود ب��ه این بحث، باید ع��رض کنم که 
صادرات نفت، به معنای کسب درآمد نیست. مشکلی 
که ایران با آن مواجه اس��ت، عدم دسترس��ی به سازو 
کار س��وییفت است. نفت صادر می شود، اما متاسفانه 
پول آن به درس��تی بازنمی گردد. سیس��تم سوییفت 
که مقر آن در بلژیک است، مکانیسمی است که تمام 
کش��ورهای جهان تبادالت مالی خ��ود را از کانال آن 
انج��ام می دهند. بخش اعظم منابع مالی که هم اینک 
جمهوری اسالمی ایران، نزد تعدادی از کشورها مانند 
کره جنوبی، چین، ژاپن، هند، روسیه و... دارد، مربوط به 
دوره ماقبل تحریم های ترامپ است. البته بخشی از آن 
از طریق تهاتر یا مذاکرات دوجانبه، با هزینه، به ایران 
بازگش��ته، ولی این مشکل پس از لغو کامل تحریم ها 

هم کماکان پابرجاست. 
نظام بانکی ایران با نظام بانکی جهانی، مرتبط نیست. 
بیشتر بانک های کش��ور، صرافی دارند. دادوستدهای 
بین المللی عموما از طریق صرافی انجام می شود. بدیهی 
است که این نظام کارایی و انضباط مورد قبولی را دارا 

نیست و البته پرهزینه است.
با توجه به این واقعیت، بازگش��ت درآمدهای نفتی 
حاصل از صادرات نفت، فارغ از اینکه قیمت جهانی نفت 
چه رقمی باشد، چندان پرشتاب نخواهد بود. ماهیت 
رفع تحریم ها هم مهم است. آنچه تحریم های ترامپ 
را برای ایران، آزار دهنده س��اخت، اعمال تحریم های 
ثانوی��ه بود. به این معنا که تنها طرف های معامالت با 
ایران در معرض تحریم نبودند، بلکه شرکت ها، افراد یا 
حتی دولت هایی که در میانه مبادالت با ایران، فعالیتی 

داشتند هم تحت تحریم و فشار قرار می گرفتند.
به عالوه ب��رای س��رمایه گذاری و روابط اقتصادی 
دامن��ه دار و بلندمدت هم، ش��رکت ها در کار با ایران 
احتیاط بیش��تری خواهند ک��رد زیرا از ف��ردای کار 
بی اطالعند. س��رمایه گذاری و روابط پایدار در شرایط 
ناامن و نامطمئن دشوار است. بنابراین باید توجه داشت 
که درآمدهای نفتی در دوران پس��اتحریم، به درستی 
به خزانه کش��ور وارد شود. در غیر این صورت، صرف 

واردات کاالهای مصرفی که البته مورد نیاز هم هستند 
خواهد شد و به طرح های عمرانی و انتقال تکنولوژی 

نمی انجامد.
پیش بینی شما از میزان فروش نفت در 3 � سال 

آینده چگونه است؟
من انتظار افزایش چشمگیر تولید و صادرات را ندارم. 
حفظ تولید در حد چهار میلیون بشکه در روز و صادرات 
حدود 4/2 برای ما برای یک فرآیند سه س��اله ایده آل 
خواهد بود. دالیل محکمی در دست نداریم که حکایت 
از رشد چشمگیر تولید و صادرات داشته باشیم. در چند 
ده��ه اخیر تولید نفت خام ایران در مقاطع کوتاهی از 

چهار میلیون بشکه در روز باالتر رفته است.
البته ایران پتانس��یل تولید ب��االی هفت میلیون 
بش��که در روز را هم دارد، اما همان طور که در ابتدای 
صحبت بیان کردیم، الزم است عوامل مختلف داخلی 
و بین المللی، فراهم باشد. بازار جهانی نفت باید ایران 
را به عنوان یک عرضه کننده قابل اعتماد، به رسمیت 
بشناسد. باید به صنعت نفت، نگرشی فراخ و بین المللی 
داش��ته باش��یم. در خاورمیانه هم دوران نفت فروشی 
و کس��ب درآمد، رو به پایان اس��ت. شرکت های مهم 
نفتی حاال دارند از اس��م و رس��م و برندی که در طول 
چندین دهه رسوب کرده و انباشت شده، درآمد کسب 

می کنند.
اقتصاد ایران امروز بیش از دو میلیون نفت و معادل 
حرارت��ی چهار میلیون بش��که در روز هم گاز مصرف 
می کن��د. چنین اقتصادی باید بی��ش از یک تریلیون 
دالر تولید ناخالص داخلی داشته باشد. تولید ناخالص 
داخلی ما 300 میلیارد دالر است. بخش اعظم انرژی 

مصرفی ما برای گرمایش است. 
سهم چندانی در ارزش افزوده ملی ایفا نمی کند. به 
این ترتیب شاید اقتصاد ایران اساسا ساختار و ماهیت 
نفتی خود را از دس��ت نداده اس��ت. البته از آن جهت 
که سهم نفت در درآمدهای ارزی کشور کاهش یافته، 
س��هم بقیه به نسبت باالتر نش��ان داده می شود. این 
بدین معنا نیس��ت که بقیه اقتصاد الزاما بیشتر رشد 
کرده باشد. رشد تولید ناخالص داخلی منفی یا نزدیک 
به منفی اس��ت. البته با توجه به ش��یوع کرونا، رش��د 
اقتصادی بیشتر کشورها تنزل داشته و در چند کشور 
منفی ش��ده اس��ت. ایران هم مستثنی نبوده اما نظام 
برنامه ریزی و اقتصاد کماکان به شیوه دهه های گذشته، 

استمرار یافته است.
اقتصاد ایران نس��بت به تمام کشورهای خاورمیانه 
بسیار فراخ است. در ایران بیش از 10 هزار واحد صنعتی 
متوس��ط و بزرگ داریم که قابلیت ایجاد ارزش افزوده 
باالیی دارند. می توانند مستقل از نفت هم ارزش افزوده 
مهمی ایجاد کنند. نگاه درآمدزایی نسبت به نفت، البته 
در حال تغییر است. این نشانه مثبتی است. صنعت نفت 
می تواند به عنوان قدیمی ترین و گسترده ترین صنعت 
مدرن ایران، نقش موتور توسعه را ایفا کند. در آستانه 
29 اس��فند، سالگرد ملی شدن صنعت نفت در ایران، 
الزم است نگاهی همه جانبه و عمیق به باید های صنعت 
نفت و مسیر پیش روی آن داشته باشیم. من الزم است 
این نگرانی و دغدغه را با ش��ما در میان بگذارم که با 
چنین روند شتابان و بی محابای مصرف انرژی به ویژه 
در بخش های غیرمولد، کشورمان ناچار است در کمتر 

از دو دهه، به یک وارد کننده نفت مبدل شود.
اولی��ن محموله نفتی در دهه اول قرن بیس��تم، از 
ایران صادر ش��د. االن در آغاز دهه س��وم قرن بیست 
و یکم، یک بازنگری در استراتژی توسعه صنعت نفت 

ایران الزامی است.

گفت و گو با سعید معیدفر

گزارشی از معاون وزیر ارتباطات

گفت و گو با ایرج حریرچی

گفت و گو با محمدجواد حق شناش
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j a h a n e s a n a t . i r

مشكالت سیاستگذاری � 
مش��کل از سیاستگذاری ش��روع می شود. نه 
مجلس و نه سازمان رگوالتوری هیچ قوانینی برای 
ل��زوم حفاظت از اطالعات کاربران وضع نکرده و 
هیچ نظارتی روی چگونگی حفاظت از اطالعات 
کارب��ران ندارد به طوری که دانش��گاه ها که باید 
معتمد دانشجویان باشند به راحتی اطالعات آنها 
را لو می دهند و کاربران بس��یاری از سامانه های 
کش��وری مانند برخی ش��رکت های بیمه و حتی 
ش��رکت های صنعتی به دلی��ل حفاظت ضعیف، 
اطالعات شان مورد سوءاستفاده سودجویان قرار 

می گیرد.
اگر از اطالعات کاربران برای پولشویی و مقاصد 
شوم استفاده ش��ود خبردار نمی شوند اما مقصر 
اصلی این امر سازمان رگوالتوری، نهادهای دولتی 

و نظارتی و قانونگذاری است.
اواخر دی ماه س��ال ج��اری اخباری مبنی  بر 
نشت اطالعات 5/5 میلیون مشترك اپراتور رایتل 

شنیده ش��د که معاون وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالع��ات هم این خب��ر را تایید و اظهار کرد که 
رایتل مسوول حفاظت از داده مشترکین است و 

باید برخورد مسووالنه ای از خود نشان دهد. 
ظاهرا این اطالعات که با هک شدن دیتابیس 
رایتل در اختیار قرار گرفته، شامل اسم، کد ملی، 
شماره تلفن، آدرس و کدپستی مشترکان می شود 

و در اینترنت برای فروش قرار گرفته است.
ای��ن اپرات��ور ب��ه ج��ای مس��وولیت پذیری، 
اطالع رس��انی به موقع به کارب��ران، عذرخواهی 
و پرداخ��ت غرام��ت ب��ه کاربرانش از رس��انه ها 
درخواست کرده ماجرا را رسانه ای نکنند و مدعی 
ش��ده این حمله سایبری و فاش شدن اطالعات 
کاربران مربوط به سال 94 بوده است. کارشناسان 
این ادعا را رد می کنند و بر این باورند که حمله 
س��ایبری به رایتل اخیرا رخ داده است. لو رفتن 
اطالعات ش��خصی مربوط  به کارب��ران تلگرامی 
به دلیل اس��تفاده از نس��خه های غیررسمی این 

اپلیکیش��ن و اس��تفاده کنندگان از فروشگاه های 
آنالی��ن داخل��ی و حتی اطالعات ثب��ت احوالی 
ایرانی��ان در روزهای ابتدایی فروردین ماه س��ال 
جاری و پس از آن اخباری از نش��ت اطالعات در 
برخی از سازمان ها، در ماه های گذشته از ابتدای 
سال، به یکی از مهم ترین و پرجنجال ترین اخبار 

تبدیل شده بود.
سهل انگاری از محافظت  داده ها محكوم  � 

است 
امیر ناظمی رییس س��ازمان فناوری اطالعات 
چندی پیش درباره لو رفتن اطالعات سازمان ها 
گفت��ه بود: هر چند قان��ون حفاظت از داده های 
عموم��ی ی��ا هم��ان GDPR در هزارتوی نظام 
بوروکراس��ی محبوس مانده اس��ت اما این به آن 
معنا نیس��ت که قانونی برای اجبار س��ازمان ها و 
دستگاه ها به حفاظت از داده های شخصی وجود 
ندارد بلکه به معنای آن اس��ت که همه نیازها را 
پاسخ نمی دهد. تک تک این مواد قانونی می تواند 
منج��ر به محکومیت هر ف��رد حقیقی و حقوقی 
ش��ود که در محافظ��ت از داده ها س��هل انگاری 

کرده است.
مرک�ز ماهر درز اطالع�ات اپراتور رایتل  � 

را تایید کرد
در پی انتشار خبر لو رفتن اطالعات پنج میلیون 
کاربر رایتل، رییس سازمان تنظیم مقررات گفت: 
اپراتورها مسوول حفظ اطالعات مشترکان هستند 

و با آنها برخورد جدی خواهد شد.
اواخر دی ماه اخبار رسمی از افشای اطالعات 
هویتی پنج میلیون مشترك رایتل حکایت داشت. 
به گفته معاون وزیر ارتباطات این نش��ت امنیتی 

توسط مرکز ماهر تایید شده است.

امنیت سایبری ایران در سال 99

حمالت گسترده زیر چتر سکوت
حمالت سایبری در سال 99 به اوج خود رسید اما نکته جالب کتمان و تکذیب این حمالت بود. از سازمان های 
دولتی گرفته تا شرکت های خصوصی همگی در معرض این حمالت قرار گرفتند و کاربران از کجا خبردار می شدند؟ 
از دارکوب! سازمان کشتیرانی، برخی اپراتورها، صرافی های آنالین و حتی شرکت هایی با مشتریان فراوان مانند 
خودروسازی ها نیز در لیست این حمالت قرار داشتند. در شرایطی صحبت از استقالل و شبکه ملی اطالعات به 
میان می آید که به دلیل کد مخرب در نرم افزارها و سیستم های آمریکایی، سامانه های ایرانی نیز مورد حمالت 
سایبری قرار می گیرند. در بسیاری از مواقع دسترسی به اطالعات کاربران حتی نیازی به حمالت سایبری هم ندارد 
چراکه صرافی های آنالین اصال از اطالعات کاربران حفاظت نمی کنند؛ دانشگاه ها اطالعات دانشجویان را به صورت 

پی دی اف درآورده و به راحتی با یک جست وجوی ساده در گوگل می توان به این اطالعات دسترسی پیدا کرد.
بسیاری از دیتابیس ها و سیستم ها هیچ حفاظتی از اطالعات کاربران انجام نمی دهند و هک کردن بسیاری از 
سامانه های بانکی، بیمه ای یا سامانه ای مانند فنی و حرفه ای بسیار ساده است به طوری که با ساده ترین روش های 
هک می توان به اطالعات دسترسی پیدا کرد. بنابراین اگر در ایران دانشجو بودید، اکنون اطالعات بسیاری از 
شما در اینترنت موجود است. اگر در ایران زندگی می کنید و قصد دارید رمزارز خرید و فروش کنید بهتر است 
منصرف شوید چراکه اطالعات شما بدون حفاظت در اختیار سودجویان قرار گرفته و به راحتی با این اطالعات 

پولشویی می کنند.
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حسین فالح جوشقانی رییس سازمان رگوالتوری 
نی��ز در توئیتر خود اعالم کرده بود: مرکز ماهر درز 
اطالعات اپراتور رایتل را تایید کرده است. گزارش ها 
نشان می دهد اطالعات لورفته متعلق به چهار سال 

پیش بوده و توسط عامل انسانی رخ داده است.
او افزود: در هر حال رایتل مسوول حفاظت از 
داده  مش��ترکان است و باید برخورد مسووالنه ای 

از خود نشان دهد.
اطالعیه رایتل � 

رایتل در خصوص موضوع انتشار اطالعات 5/5 
میلیون مشترك این اپراتور رایتل اعالم کرد اخبار 
منتشره در خصوص درخواست فرد باجگیر از رایتل 
کذب محض است و حدس اصلی رایتل در خصوص 
نشر اطالعات، توسط منشأ انسانی مربوط  به سال 94 
و پیش از آن است. روابط عمومی رایتل در این رابطه 
بیانیه ای را منتش��ر کرده است. رایتل در خصوص 
موضوع انتشار اطالعات 5/5 میلیون مشترك رایتل 
اعالم کرد: مش��ترکین رایتل بزرگ ترین س��رمایه 
ما هس��تند و همچنین حفظ محرمانگی و حریم 
خصوصی مشترکین از اصول اولیه و قطعی رایتل 
اس��ت و اخبار منتشره در خصوص درخواست فرد 

باجگیر از رایتل کذب محض است.
یک کارشناس امنیت سایبری در بررسی های 
گس��ترده ای که داش��ته متوجه ش��ده اطالعات 
کاربران بس��یاری در فضای مجازی فاش شده و 
حمالت سایبری به سامانه های مختلف همچنان 

در حال انجام است.
ج��واد دادگر کارش��ناس امنیت س��ایبری در 
گفت و گو با »جهان صنع��ت« اظهار کرد: از چند 
ماه قب��ل که فاش ش��دن اطالع��ات کاربری را 
بررسی کردم، متوجه اتفاقاتی که در صرافی های 
آنالین افتاد، شدم. در این صرافی های آنالین که 
بیت کوین و رمزارزها به فروش می رسند اطالعات 

تمامی کاربران فاش شده است.
وی افزود: صرافی ه��ای آنالین از اطالعاتی از 
کاربران مانند کارت ملی، کارت بانکی و... عکس 
می گرفتن��د و نگه��داری می کردن��د و ای��ن امر 

مشکالت بسیاری را برای کاربران ایجاد کرد.
دادگ��ر تاکید کرد: هکرها برای دس��تیابی به 
اطالع��ات کارب��ران حتی نیازی ب��ه هک کردن 
صرافی ها نداش��تند چراکه تمام��ی اطالعات به 
صورت محافظت نش��ده نگهداری می شد و حتی 
برای دسترسی به اطالعات کاربران نیازی به حمله 
س��ایبری یا هک هم نبود. سودجویان به راحتی 
می توانس��تند در صرافی های آنالین به اطالعات 
کاربران دسترسی یابند و از اطالعاتی مانند کارت 

ملی و کارت بانکی سوءاستفاده کنند.
وی افزود: این اتفاق در چند صرافی آنالین رخ 
داد. هر کدام از این صرافی ها اطالعات 10 هزار تا 
20 هزار کاربر را نگهداری می کردند که به راحتی 
کالهبرداران به این اطالعات دسترسی پیدا کرده 
و از آنه��ا پکیجی ایجاد ک��رده و در صرافی های 
دیگر احراز هویت و با اطالعات کاربران پولشویی 

می کردند.
سرویس های حفاظت نشده � 

دادگر گف��ت: اتفاق بزرگ ت��ر دیگری که رخ 
داد ب��رای یک��ی از دیتابیس ها به نام س��رویس 

الستیک بود. این سرویس نیز محافظت نشده بود 
و تمامی اطالعات بدون هیچ رمز و حفاظتی روی 
س��رویس قرار داشت. از این طریق افراد مختلف 
می توانس��تند به راحتی از طریق شماره تلفن به 
آی دی تلگرام افراد دسترسی پیدا کنند و از طریق 

آی دی تلگرام به شماره تلفن ها برسند.
او افزود: نرم افزار مایکت نیز اطالعات کاربران 
را بدون حفاظت در دسترس قرار داده بود و برای 
دسترسی به اطالعات کاربران حتی نیازی به هک 
و حمله س��ایبری نبود. بسیاری از دیتابیس های 
کشور به صورت محافظت نشده اطالعات کاربران 
را جمع آوری کرده اند و هر فردی می تواند بدون 
هیچ حمله سایبری و بدون نیاز به هک اطالعات 

کاربران در دیتابیس ها را جمع آوری کند.
هک های ابتدایی � 

دادگ��ر گف��ت: از مواردی که بررس��ی کردیم 
رس��یدیم به پنل یکی از اپراتورها که هک شده 
بود و اطالعات پنج تا ش��ش میلیون کاربر رایتل 

در اختیار کالهبرداران قرار گرفته بود.
او افزود: چندی پیش نیز پرتال س��ازمان فنی 
و حرف��ه ای هک ش��ده و اطالعات کاربران آن لو 
رفته بود. بس��یاری از س��امانه های کشور اگرچه 
رم��ز دارند و محافظت ش��ده اند اما از روش های 
محافظتی بس��یار ضعیفی اس��تفاده می کنند به 
صورت��ی که ب��ا ابتدایی تری��ن روش های هک به 
راحت��ی می توان به اطالعات کاربران س��امانه ها 

دسترسی پیدا کرد.
این فعال امنیت س��ایبری تاکید کرد: در حال 
حاض��ر نیز از اطالعات بس��یاری از س��امانه ها با 
ابتدایی ترین روش های هک سوءاستفاده می شود 
اما رسانه ای نمی شود و هیچ فردی از سامانه مورد 
نظر به کاربران اطالع نمی دهد که اطالعات شان 

در سامانه فوق هک شده است.
اطالعات دانشجویان با جست وجو یافت  � 

می شوند
ب��ه گفته دادگ��ر از هم��ه بدتر س��امانه های 
دانشگاه های کشور هستند که اطالعات دانشجویان 
را به صورت پی دی اف در گوگل منتشر می کنند و 
به راحتی در دسترس همگان قرار می دهند. با یک 
جس��ت وجوی ساده می توان نام و نام خانوادگی، 
ش��ماره ملی، نمرات تحصیل��ی و دیگر اطالعات 

موجود در دانشگاه ها را در اختیار داشت.
او تاکی��د ک��رد: س��امانه های حفاظت نش��ده 
دانشگاه ها موجب ش��ده اطالعات گسترده ای از 
دانشجویان کشور فاش ش��ود و تقریبا اطالعات 
هم��ه کاربران در یکی از این س��امانه ها لو رفته 
اس��ت. چندی پیش یک ش��رکت بیمه ای مورد 
حمله س��ایبری قرار گرف��ت و اطالعات کاربران 

این شرکت نیز در اینترنت فاش شد.
دادگر مشکالت سیاستگذاری و نظارت ضعیف 
را عام��ل اصلی فاش ش��دن اطالع��ات کاربران 
می دان��د و به اعتق��اد او هرگز روال مش��خصی 
وجود نداشته که داده ها را چگونه حفاظت کنیم 
و نگهداری آن به چه طریق باید باشد.جواد دادگر 
گفت: بسیاری از حمالت سایبری به سامانه های 
دولتی را نمی توان به طور رسمی تایید کرد چراکه 
س��ازمان های مربوطه هرگ��ز خبرهای مربوط به 

حمالت سایبری را رسانه ای نمی کنند.
او افزود: به طور کلی حمالت س��ایبری به دو 
دسته تقسیم  می شوند؛ برخی به دلیل اهمال کاری 
و سهل انگاری رخ می دهند و برخی دیگر به دلیل 

آسیب پذیری و مهارت هکرها.
دادگ��ر گف��ت: در برخی م��وارد نرم افزارها و 
سیستم ها باگ های افشانشده ای دارند که هکرها 
آنها را پیدا می کنند و در این موارد سازنده هیچ 
تقصیری ندارد. زمانی که حمالت سایبری انجام 
می شود نمی توان سازنده و یا مصرف کنندگان این 
سیستم ها را مقصر دانست. نوع دیگر برمی گردد 
به سهل انگاری مدیران، سامانه ها و سیستم هایی 
که به روزرسانی نشده اند و مورد حمالت سایبری 

قرار می گیرند از این دسته اند.
او در رابط��ه با حمالت س��ایبری در آمریکا و 
تاثیر آن روی امنی��ت ایران تاکید کرد: حمالت 
س��ایبری در آمریکا منجر به حمالت سایبری در 
ایران شد و بسیاری از سامانه های ایران نیز آلوده 
ش��دند. اما این امر منطقی بود چراکه بسیاری از 

شرکت ها از این امر اطالع نداشتند.
مقررات جهانی حمالت سایبری � 

مقررات و برخورد با حمالت س��ایبری در سه 
فاز باید انجام ش��ود؛ نخس��ت باید مقرراتی برای 
ش��رکت ها پیش از دریافت اطالعات کاربران در 
نظر گرفته ش��ود تا اطالعات چگونه طبقه بندی 
ش��وند، هرس��ایت در هر مجموعه ای می تواند به 
چه سطحی از اطالعات دسترسی داشته باشد و 

مواردی نظیر آن.
در فاز دوم باید مقرراتی در مورد نحوه نگهداری 
اطالعات توس��ط س��ایت ها و اپراتورها تنظیم و 
نکات امنیتی نیز لحاظ ش��ود. در مرحله س��وم 
بای��د قوانینی برای این امر که ش��رکت ها پس از 
هک شدن اطالعات کاربران شان چه اقداماتی باید 

انجام دهند در نظر گرفته شود.
اکنون هیچ قانون و مقرراتی در رابطه با جریمه 
اپراتورها، اس��تارت آپ ها و ش��رکت های فناوری 
که مورد حمله س��ایبری ق��رار گرفته و اطالعات 
کاربران شان فاش می شود وجود ندارد، اگر رایتل 
شاکی خصوصی داشته باشد شاید این امر پیگیری 
شود اما شاکی خصوصی در برابر یک اپراتور هیچ 
قدرت��ی ندارد. در حالت عمومی نیز این حمالت 

سایبری توسط دولت پیگیری نمی شوند.
در دنیا روال دیگری در مقابل حمالت سایبری 
حاک��م اس��ت. زمانی که اطالع��ات کاربران یک 
شرکت فاش می شود، آن شرکت باید به کاربرانش 
اطالع رسانی کرده و به صورت عمومی فاش شدن 
اطالعات را تایید کند تا کمتر مورد سوءاستفاده 
قرار گیرد. از س��وی دیگر در صورت سوءاستفاده 
از اطالعات، کاربران می توانند به دادگاه مراجعه و 
اعالم کنند اطالعات شان مورد حمله سایبری قرار 
گرفته است. شرکت ها نیز جریمه مالی می شوند 
و در صورت ش��کایت کاربران موظف به پرداخت 

غرامت مالی به آنها می شوند.
چند شرکت بزرگ دنیا مورد حمالت گسترده 
س��ایبری قرار گرفته اند و همگی جریمه شده اند. 
دراپ باکس یکی از این شرکت هاست که در اولین 

اقدام به کاربران خود اطالع رسانی کرد.

71

ه و 
مع

جا
 

ت
الم

س



72

j a h a n e s a n a t . i r

اصالح طلبان شورای شهر 
تهران نتوانستند انتظارات 
را ب�رآورده کنند. لیس�تی 
که ب�ا حمایت رییس دولت 
اصالح�ات به ص�ورت تمام 
و کم�ال به خیابان بهش�ت 
رسید، در مدت چهار سال 

فعالیت خود  حتی خودی ها را هم راضی نكرد.
اصالح طلبان نه توانستند از تخلفات گذشته سخن 
بگویند و نه توانستند خود، قدمی در جهت تغییر رویه 

شهرداری تهران بردارند.
دو س�ال از عمر ش�ورا به انتخاب شهردار گذشت 
و دو س�ال بع�دی هم حناچی بود و نب�ودش آنقدرها 
ملموس نبود. محمدجواد حق شناس ازجمله مهره های 
شناخته شده ای اس�ت که با لیست اصالح طلبان وارد 
شورای شهر شد. او با دفاع از عملكرد شورا از معضالت 
پیش پ�ای همكاران خ�ود می گوی�د؛ از کرونا گرفته 
ت�ا معضالت حمل و نق�ل عمومی و پرونده های س�ابق 

شهرداری.
پاندمی کرونا بزرگ ترین چالش شورا   � 

در همی��ن راس��تا محمدجواد حق ش��ناس  در خصوص 
چالش های پیش روی ش��ورا در سالی که گذشت به »جهان 
صنعت« گفت: مهم ترین چالش شورا و البته سراسر جهان در 
س��الی که گذشت بحث بیماری کووید19 بود؛ چالش بزرگ 
جهانی که تبدیل به چالش بزرگ ملی ش��د. طبیعتا س��هم 
عمده ای از این چالش نصیب پایتخت ش��د.  تهران به دلیل 
جایگاه ملی و سیاسی، بیشترین درگیری با کرونا را دارد. به 
همین نسبت شهرداری تهران بیشترین ارتباط و تماس را در 
تمامی حوزه ه��ا از جمله حمل و نقل عمومی که میلیون ها 
شهروند تهرانی از آن استفاده می کنند و هم در حوزه های ارائه 
خدمات همانند فروشگاه های شهروند، تره بارها و بوستان ها با 
مردم دارد. پاندمی کرونا در سالی که گذشت آسیب جدی به 
مدیریت شهری وارد کرده است. شاید وزارت بهداشت و درمان 
به نوعی مهم ترین سازمانی بود که درگیر ماجرا بود اما وسعت 
ارتباط��ی و درگیری ما با کرون��ا و تبعات آن به خاطر حجم 

خدماتی که به مردم ارائه می دهیم، بیشتر بود.
وی افزود: مس��اله دیگری هم که در این یک س��ال بر ما 
گذشت، هزینه های شهرداری بود زیرا این سازمان، یک سازمان 
خدماتی اس��ت و اداره آن مبتنی بر درآمد هایی اس��ت که از 
س��وی شهر کسب می شود. طبیعتا درآمدهای شهرداری در 
سالی که گذشت بیشترین تاثیر را داشته است و در این مدت 
کاهش جدی منابع درآمدی داشتیم. به تبع کاهش درآمدها، 
شورا نتوانست بیشتر از 65 درصد از منابع قابل پیش بینی را 

به دست آورد. به همین جهت اداره شهر با مشکالتی روبه رو 
شد. مهم ترین مساله مدیریت شهری در سال گذشته وضعیتی 
بود که شهروندان درگیر آن بودند، همانند وضعیت جمع آوری 
پسماند و خدمات رسانی در سازمان بهشت زهرا که طبیعتا با 
کمبود بودجه مواجه بودیم زیرا اکثر مراکز خدماتی ما مانند 
فرهنگسراها و سینماها و مراکز فرهنگی و هنری با رکود جدی 
و تعطیلی همراه بوده است. همین امر منجر به وضعیت بغرنج 

شورای شهر تهران شده است.
تنها 550 � نامگذاری صورت گرفته!

حق ش��ناس در پاس��خ به انتقادهای وارده به شورا بیان 
کرد: مردم باید بدانند ساختار بدن کارهای متفاوتی انجام 
می دهد. چشم برای دیدن، گوش برای شنیدن، زبان برای 
سخن گفتن، بینی برای بوییدن، دست و پا هم برای حرکت 
کردن و برداش��تن اجسام است. به طور کلی این ساختار و 
ب��دن به صورت عادی فعالیت خود را انجام می دهد. اینکه 
از چش��م برای عملکرد بهتر ایراد بگیریم صحیح نیس��ت 
چرا که قدرت بینایی هر ش��خصی 100 درصد اس��ت. ما 
نبای��د این مق��دار را ضعف بدن بدانیم. اینکه چرا چش��م 
خ��وب می بیند، مگر وظیفه چش��م خوب دیدن نیس��ت؟ 
یکی از وظایف شورای شهر که قانون بر عهده آن گذاشته، 
نامگذاری است. اگر وظیفه نامگذاری را به عنوان چشمی که 
خوب دیده و تصمیم گیری کرده، در نظر بگیریم، چرا باید 
برخی هجمه ها از سوی منتقدان در خصوص خوب دیدن 
ش��ورا مورد اهمیت واقع شود؟ به عقیده من شورا وظیفه 
نامگذاری خود را به نحو احس��ن انجام داده است. به جای 
اینکه به دلیل جلب رضایت مردم مورد تقدیر واقع ش��ود، 

باید پاسخگو باشد؟ 
وی افزود: چه بس��ا ش��ورای ش��هر پنج��م از نظر حجم 
نامگ��ذاری، مق��ام چه��ارم را کس��ب می کند به ج��ز دوره 
اول که نامگذاری ها از آخرین س��ال ش��روع ش��د. ش��ورای 
ش��هر پنجم کمترین آم��ار نامگذاری را نس��بت به دورهای 
 دوم، س��وم و چهارم دارد. در کل این س��ه س��ال و نیم کال 
550  تا نام توسط کمیسیون نامگذاری شورای شهر صورت 
گرفته است. عمال سالی 150 و ماهی 15 تا نامگذاری انجام 
شده است در حالی که در یک دوره قبلی چهار هزار یا دو هزار 
و 500 تا نامگذاری انجام شده است. به نظرم این دوره به خاطر 
نوع کیفیت کار بیشتر از دوره های قبلی به چشم آمده است 
زیرا مورد استقبال آحادی قرار گرفته که تا پیش از آن در این 
نامگذاری ها سهمی نداشتند. اما در این دوره به عنوان بخشی 
از شهر مورد توجه قرار گرفتند. به عقیده من امروزه شورا نباید 

به دلیل عملکرد مثبت مورد انتقاد قرار گیرد.
یكی از شاکیان قالیبافم � 

این عضو شورای شهر تهران در خصوص روند کند پرونده 

فساد شهردار سابق تهران اظهار کرد: من بارها در جلسات علنی 
شورا از روند کند رسیدگی به پرونده فساد مالی شهردار سابق 
گالیه کردم. طی دو س��الی که گذشت ما از شهرداری انتظار 
داشتیم علیه اقدامات و تخلفات گسترده قالیباف شکایت کند. 
عجیب تر این است که در تخلفات شاهد هستیم که سپاه در این 
مدت اقدام به شکایت کرده و از قضا دعوی به نتیجه هم رسیده 
است. حتی منجر به محکومیت قائم مقام سابق شهرداری تهران 
ش��ده است. از طرفی امروزه شاهد کم کاری جدی شهرداری 
نسبت به این موضوع هستیم. به همین دلیل از این بابت بنده 
هم در کنار خبرنگاران و مردم هستم. همچنین چندی پیش 
بابت این کم کاری در جلسه علنی شورا تذکر و نطقی را ایراد 

کردم. طبیعتا تا پایان این امر پیگیر این مساله خواهم بود.
وی افزود: به عقیده من شهرداری تهران باید توضیح دهد 

که چرا هنوز این شکایت صورت نگرفته است.  
چه بس��ا خود ش��هرداری مصداق یک مالباخته اس��ت و 
اموال بزرگی از مردم تهران به تاراج و یغما رفته اس��ت. ما به 
عنوان مسووالن و مدافعان حقوق شهر این وظیفه را بر عهده 
شهرداری گذاشته بودیم اما شهرداری در این مورد اهمال کرده 
است. اگرچه اهمال شهرداری در این قضیه به هیچ عنوان قابل 
گذشت نیست. اگر شهرداری به زودی پاسخی برای سوال های 
ما نداشته باشد قطعا با سوال یا حتی شکایت از شهرداری پیگیر 

حقوق مردم خواهم بود.
اختیاری در حوزه آلودگی هوا نداریم � 

حق شناس در خصوص کنترل آلودگی هوا در سال آینده 
گفت: موضوعی که مردم باید بدانند این است که بخش عمده ای 
از مدیریت آلودگی هوا بر عهده ما نیست. در این امر نزدیک 
به 17 سازمان مسوول آن هستند. به عقیده من قانونگذار باید 
مسوولیت برخورد با آلودگی هوا را به یک سازمان خصوصی 
واگذار کند. اگر این وظیفه به ش��هرداری واگذار ش��ود وقتی 
پاسخگو  هستیم قاعدتا اختیاراتی هم داریم. ما باید حتما این 
توانمندی را داشته باشیم که اگر یک نیروگاه در سطح ملی از 
سوخت مازوت استفاده می کند امکان بازرسی و برخورد با آن 
را داشته باشیم در حالی که امروزه در بحث آلودگی هوا کمترین 

اختیار را در مقابل دیگر سازمان های مرتبط داریم.
وی افزود: همچنین شهرداری در بحث ترافیک سال آینده 
که البته این موضوع هم یک بحث فراسازمانی است، برنامه های 
خاصی را مدنظر دارد. سال آینده بیشتر به قضیه طرح ترافیک 
خواهیم پرداخت چرا که امسال به دلیل پاندمی کرونا مردم 
کمتر از وسایل نقلیه عمومی استفاده کردند. به نظرم همین 
امر یکی از دالیل ترافیک مهم امسال پایتخت بود. البته تردد 
مردم با وسایل نقلیه شخصی برای سالمت آنها مفید است اما 
از جهتی به میزان آلودگی شهر هم افزوده شد. البته این بخش 
هم از جانب ما غیرقابل کنترل بود. وقتی توجه ما به سالمت 

تهران بود طبیعتا از دیگر حوزه ها دور افتادیم.
بدهی 30 � هزار میلیارد تومانی دولت به شهرداری

این عضو شورای شهر با تاکید بر کمبود واگن و اتوبوس بیان 
کرد: البته به دلیل کمبود واگن مترو و اتوبوس مردم مجبور به 
تردد با وسایل شخصی یا استفاده از تاکسی های آنالین شدند. 
در طول هشت سال گذشته دولت یک اتوبوس یا یک واگن 
به شهرداری تحویل نداده است در صورتی که یکی از وظایف 
دولت در نظر گرفتن بودجه برای بازس��ازی و تهیه اتوبوس و 

واگن های مترو است.
 دول��ت در این م��دت کم کاری های جدی کرده اس��ت. 
میزان بدهی دولت در طول این س��ال ها تبدیل به یک مبلغ 
باورنکردنی ش��ده است. اگر در طول این سال ها دولت بدهی 
و حقوق ش��هروندان را که 30 ه��زار میلیارد تومان تخمین 
زده ش��ده، پرداخت می کرد، حداقل در این سال ها ما توانایی 
واردات اتوبوس و واگن را داشتیم. اگر دولت بدهی های خود را 
به شهرداری پرداخت می کرد، خود به خود بخشی از مشکالت 
شهری از جمله آلودگی هوا و ترافیک حل می شد اگرچه در 
تمام دولت ها، نگاه آنها همراهانه و مهربانانه با شهرداری نبوده 
است. این بدهی ها هر سال از دولتی به دولت دیگر انتقال پیدا 
می کند. همچنان شاهد تضعیف حقوق شهروندان هستیم. 
امیدوارم در س��ال 1400 با روی کار آمدن دولت بعدی ابتدا 
پرونده فساد شهرداری سابق تسریع شود و در ادامه آن دولت 
بدهی های خود را با ش��هرداری تسویه کند تا حداقل باری از 

دوش پایتخت نشینان و شهرداری برداشته شود.

عملکرد  سال99 شورای شهر تهران در گفت وگو با محمد جواد حق شناس بررسی شد

تله پاندمی كرونا
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حال جامعه ایرانی خوب نیست � 
در همین راستا دکتر سعید معیدفر جامعه شناس 
در خصوص تبعات پاندمی کرونا در جامعه به »جهان 
صنعت« گفت: ما در شرایطی با پاندمی بیماری کرونا 
مواجه ش��دیم که به هیچ وج��ه آمادگی الزم برای 
وق��وع بحران جدیدی را نداش��تیم زیرا پیش از آن 
درگیر بحران های متعددی از جمله ش��رایط وخیم 
اقتصادی، سیاس��ی، بین المللی و اجتماعی بودیم. 
در چنین ش��رایطی طبیعتا رابطه دولت و ملت به 
حداقل اعتماد متقابل کشیده شده است چرا که از 
اوایل اسفندماه سالی 98 تناقض های فاحشی در بین 
سخنان مسووالن درباره بیماری کرونا مشاهده شد. 
برخی از مسووالن این بیماری را به شوخی گرفتند 
و ورود آن به کش��ور را ان��کار کردند. همین موارد 
منجر ش��د تا روند رسیدگی به مبتالیان به کندی 
پیش رود و ش��یوع سراسری پاندمی و میزان مرگ 
و میر افزایش یابد. برخی مسووالن در حالی درگیر 
حواشی  مختلفی اند که وقت نمی کنند در خصوص 

مسائل و بحران های پیش آمده به درستی تصمیم 
بگیرند. حتی آنها در مواجهه با مشکالت، پیام های 
اشتباهی را به جامعه القا می کنند. درست زمانی که 
باید اطالعات درستی را به مردم بدهند تا اعتماد آنها 
را جلب کنند، پیام های خالف واقع و نادرس��ت در 
جامعه انتشار می دهند. یکی دو ماه اول شیوع کرونا 
ای��ران بعد از ووهان، رتبه دوم جهانی مصیبت های 
ناشی از کرونا را کسب کرد  و عمال کشور به عنوان 
یکی از کانون های انتشار این بیماری در دنیا معرفی 
شد. دلیل آن هم این بود که با وجود اینکه تمام دنیا 
مرزهایش را روی چین بست، ایران بیش از گذشته 
ترددها را گسترش داد. در همین دوره افراد زیادی 
بر اثر کرونا جان باختند و در پی آن اقتصاد ایران به 

شدت آسیب دید.
در حال حاضر هم با گذشت یک سال از گسترش 
کرونا در ایران هنوز مسووالن توانایی تصمیم گیری 
واح��دی برای کنترل بیم��اری ندارند چرا که روند 
واکسیناس��یون برخالف دیگر کشورهای درگیر به 

کندی پیش می رود اگرچه سرعت حواشی آن بیش 
از تزریق��ش بود. چنانچه این روند ادامه یابد من به 
عنوان یک جامعه شناس آینده مبهمی برای جامعه 
ایران مش��اهده می کنم چرا که در پاندمی کرونا و 
س��ایر امور مردم بیشتر از همیشه به حال خود رها 
ش��ده اند. مردم تمام دنیا به دلیل شرایط حاد کرونا 
در قرنطینه به سر می بردند اما ایرانیان به دلیل عدم 
حمایت اقتصادی از س��وی دولت برای لقمه ای نان 
مجبور به تردد در خیابان ها شدند. همین امر موجب 
شد آنها دچار سرخوردگی شوند. از طرفی مردم دیگر 
از دولت قطع امید کرده اند و آنها دست در دست هم 
به کمک یکدیگر شتافتند. چه بسا اگر مردم این گونه 
در این فشارهای اقتصادی رفتار نمی کردند امروزه 
وضعیت ما وخیم تر بود. بنابراین مردم دچار احساس 
بی پناهی و بی دولتی هستند، به طور کلی آنها هیچ 

افق روشنی برای آینده نمی بینند.
افزایش آسیب های اجتماعی � 

این جامعه شناس درباره چرایی افزایش مرگ های 
خودخواسته و آس��یب های اجتماعی در سالی که 
گذشت، بیان کرد: متاسفانه اولین عملکرد دولت در 
بحران، تعطیلی مدارس و دانشگاه ها بود زیرا کمترین 
تبع��ات مالی را برای دولت داش��ت. در صورتی که 
دیگر کشورهای درگیر تمام تالش خود را کردند تا 
مراکز آموزش��ی نسبتا باز بماند. چه بسا شبکه شاد 
هم معضل جدی برای خانواده های فقیر و روستایی 
فاقد اینترنت شد. همین امر منجر شد مردم در سالی 
که گذشت به قدری درگیر گرانی و مشکالت خود 

دکتر سعید معیدفر - جامعه شناس - در گفت  وگو با »جهان صنعت«:

عدم اعتراض مردم از نجابت آنهاست
 

جامعه ایران در سالی که گذشت پستی و بلندی های زیادی را تجربه کرده است. در حالی پاندمی کرونا گسترش 
پیدا کرد که پیش از آن اتفاقات ناگوار زیادی از جمله اعتراضات آبان 98 و حادثه شلیک به هواپیمای اوکراینی 

را پشت سر گذاشته بودیم. برخی جامعه شناسان این امر را تراکم بحران ها می نامند.
 وجود فشارهای اقتصادی در سال جاری هم مصادف شد با افزایش آسیب های اجتماعی که در پی قرنطینه 
افراد زیادی را دچار اختالالت روانی و افسردگی کرد. حال هر چه به آخر سال می رسیم، نگرانی ها بابت ادامه دار 
بودن پاندمی کرونا بیشتر می شود چرا که با وجود بیشترین تلفات در میزان مرگ و میر کرونا این روزها روند 

واکسیناسیون بسیار کند پیش می رود. به همین دلیل مردم آینده روشنی نمی بینند.
 همین امر منجر به افزایش میزان مرگ های خودخواسته در جامعه شده است.
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j a h a n e s a n a t . i r

ش��وند که دیگر نایی برای اعتراض نداشته باشند. 
ام��ا در مقابل برخی نیز به دالیل متعدد مرگ های 
خودخواسته را انتخاب کردند.   دیگر افراد جامعه هم 
به خاطر سرخوردگی از جانب دولت و بحران کرونا 
دچار اختالالت روانی شدند که متاسفانه عده ای از 

این افراد به زندگی خود پایان دادند.
اعتمادها از بین رفته � 

معیدفر درباره اعتماد بین دولت و ملت اظهار کرد: 
چند ماه قبل از وقوع کرونا ش��اهد اتفاقاتی از قبیل 
اعتراضات آبان 98 و شلیک به هواپیمای اوکراینی 
بودیم. به نظرم این گرفتاری ها به  طور خاص بعد از 
انتخابات 96 در کشور به طور جدی اتفاق افتاد، بعد 
از زمانی که مردم برای آخرین بار با تمام توان برای 
نجات از این وضعیت خراب و اصالح آن به افرادی که 
تا حدی اعتباری در بین مردم داشتند اعتماد کردند. 
به دولتی رای دادند که با وجود اینکه هویت مشخص 
نداش��ت اما ب��ه دلیل حمایت برخ��ی از نخبه های 
نشان دار مردم پشت دولت درآمدند و در عوض پشت 
پای جدی از وعده هایی که رییس جمهور منتخب 
داده بود، خوردند. همین امر مردم را دچار احساس 
فریب خوردگی و بی توجهی جدی به رای شان کرد. 
بعد از گذش��ت مدت��ی از انتخابات بالفاصله فضای 
ی��أس و ناامیدی ش��دیدی در جامعه به وجود آمد. 
در پ��ی آن حوادث دی ماه 96 رخ داد. دولت تدبیر 
و امید کشور را در عرصه داخلی و بین المللی دچار 
گسست های عمیقی کرد. در پی آن کشور وارد یک 
چرخه ناکارآمدی، فساد و بی اعتمادی شدید میان 
مردم و حاکمیت شد. تمام این موارد حوادث بعدی 
یعنی آبان 98 را رقم زد. اکنون هم کش��ور از نظر 
بین المللی در انزوا و تنگنا قرار گرفته است. متاسفانه 
در این مورد مردم هزینه های هنگفتی پرداخت کردند 
اما  هنوز چیزی به دست نیاوردند. به همین خاطر 
تمام این م��وارد باعث تراکمی از بحران ها در ایران 

شده است. به عقیده من باید از این تراکم ها ترسید، 
چه بس��ا روزی طاقت مردم طاق می شود. آن زمان 
دیگرخیلی اقدامات هم فایده ای نخواهد داشت. در 
این مدت رفتار دولت با ملت دوگانه بوده است. گویی 
دولت به مردم پشت کرده است. دولت حتی تحمل  

سازمان های مدنی مردم نهاد را هم ندارد.
معیدفر گفت: چه بسا رفتارهای متناقض دولت 
با ملت موجب حوادث عظیم با بحران های غیرقابل 
پیش بین��ی خواهد بود. امروزه م��ردم نگران آینده 
جامعه و زندگی خود هستند زیرا جامعه در آستانه 
بحران های عظیم است. شرایط فعلی جامعه دارای 
پیچیدگی ه��ای ف��راوان و آینده مبه��م و نامعلوم 
اس��ت. وقتی در جامعه ای مش��کالت افزایش پیدا 
می کن��د و مدیران جامعه درگیر بحران ناکارآمدی 
و سوءمدیریت می ش��وند، در اصل آنها امکان حل 

مشکالت را ندارند.
مردم نجابت دارند! � 

این جامعه شناس با تاکید بر نجابت مردم بر عدم 
اعتراضات بیان کرد: ای کاش حاکمیت در موقعیت 
مقتضی به کمک مردم می آمد تا جامعه را از موقعیت 

بحران زده خارج کند.
 اما امروزه شاهد بی توجهی حاکمیت به آَسیب های 
اجتماعی هستیم. به  طور کلی روش و رویکرد رجال 
سیاس��ی ما اش��تباه اس��ت و برای بهبود وضعیت، 
رویکرد دولتمردان در قبال مردم باید به کلی تغییر 
کن��د. امروزه دیگر رویکرد برخورد و نادیده گرفتن 
مردم جواب نمی دهد. چه بسا ما در حال حاضر در 
بن بس��ت رویکرد بین المللی و داخلی قرار گرفتیم. 
مردم ما واقعا نجیب هس��تند. اگ��ر این اتفاق ها در 
کش��ورهای دیگر رخ می داد منجر به اعتراض های 
گسترده می شد. اگرچه اکثر کنشگران دیگر صدایی 
برای اعتراض ندارند و در چنین وضعیتی باید نگران 
بود. در حال حاضر افق های روش��نی برای خروج از 

این وضعیت نداریم. تقریبا اکثر جامعه شناس��ان و 
متخصصان معتقدند داشتن آلترناتیو مورد اجماع و 
مناسب یکی از نخستین و مهم ترین گام ها برای تغییر 
در سیستم های منقضی است. متاسفانه کنشگران ما 
در این زمینه عکس العمل یکپارچه ای از خودشان 
بروز نمی دهند و به همین مناسبت آلترناتیو جدی 
و مهمی برای این دگرگونی در جامعه وجود ندارد. 
همی��ن امر به یکی از مش��کالت مه��م امروز ایران 

تبدیل شده است.
 در صورتی که بحران ها روی هم انباش��ته شود 
و حاکمیت صدای معترضان را  نشنود ادامه چنین 
پدی��ده ای می تواند طاقت مردم را طاق کند. اگر به 
زودی تغییر و تحولی در ایران صورت نگیرد به زودی 
وضعیت روحی و روانی جامعه خطرناك تر می شود.

به عقیده من مردم ایران به راستی نجابت به خرج 
می دهند و س��کوت آنها به خاطر ترس نیست. اگر 
اعتراضی رخ نمی دهد به دلیل این است که جامعه 
نگران پیامدها و مسائلی است که پس از اعتراضات 

رخ می دهد.
 معموال قوای امنیتی انتظامی تا حدی می توانند 
با مردم درگیر شوند و پس از خستگی و درماندگی 
در برابر اوضاع نابسامان بعد از مدتی  از مردم حمایت 
می کنن��د. موضوع مهم تر از آن همان نگاه به آینده 
است که مردم ایران نگران آن هستند زیرا چندین 
بار اعتراضات گسترده رخ داده اما به نتیجه دلخواه 
نرسیده است. در پی شکاف عمیقی که بین حاکمیت 
و مردم رخ داده، برخی سیاسیون بر این عقیده اند که 
همین وضعیت باید مدیریت و اصالح شود. حقیقتا 
هنوز یک نوع تصویر روش��ن و جام��ع برای آینده 

کشور وجود ندارد. 
نخبگان نقش کلیدی را در این امر ایفا می کنند. 
تصورم این اس��ت که شرایط امروز کشور در آستانه 

دگرگونی های جدی قرار دارد. 



 � در س�الی که گذش�ت با چه چالش های 
روبه رو شدید؟ 

متاسفانه سالی که گذشت برای همگان سالی 
پ��ر از درد و انبوه ب��ود. علی الخصوص بخش های 
بهداش��ت و درم��ان زی��را در ع��رض یک س��ال 
بهترین های کادر درمان را از دس��ت دادیم. شاید 
به این نکته کمتر توجه شود که موضوعات جاری 
بهداش��ت و درمان همیش��ه در جریان است. ما 
هیچ وق��ت تعطیلی و مرخصی نداریم. هر ایرانی 
هرس��اله به طور متوسط 10/3 بار تا 10/5 بار با 
موضوع س��المت مواجهه دارد. به طور کلی پیش 
از شیوع کرونا هم به صورت مستمر به هر دلیلی 
بیمارستان ها شلوغ بود. بنابراین امکان دارد گاها 
ای��ن مواجهات پنج درصد ی��ا 10 درصد کاهش 
پی��دا کند ول��ی هیچ گاه متوقف نمی ش��ود. حاال 
ش��ما تصور کنید با این افزایش مراجعه کنندگان 
یک موضوع جدیدی به نام کروناویروس بر دنیا و 
ما تحمیل شد. بنابر تحلیل کارشناسان اقتصادی 

پدی��ده منفردی تاکنون نب��وده که حتی پس از 
جن��گ جهانی به  این اندازه بتواند وضعیت را به 
این شدت تحت تاثیر قرار دهد. به نظر آنها کرونا 
جهان را از لحاظ اقتصادی، سیاس��ی، اجتماعی و 
بهداشت و درمان به گونه ای تحت فشار قرار داده 
که در همین دوران پاندمی کرونا اقتصاد برخی از 

کشورها به طور کلی نابود شده است.
با توجه به اینکه ایران جزو اولین کش��ورهایی 
بود که با این بحران مواجه شد، در آن روزها هیچ 
اطالعاتی از این ویروس نداشتیم به همین خاطر 
تلفات بیش��تری دادیم. چه بسا کشور ما به دالیل 
متعددی تحت تاثیر فشارهای بیشتری قرار گرفته 
بود. وقتی که کرونا در ایران گس��ترش پیدا کرد، 
پی��ش از آن درگیر یک بحران تحمیلی و بس��یار 
ناجوانمردانه به نام تحریم های یکطرفه از س��وی 
آمریکا بودیم و هس��تیم. متاس��فانه  تحریم ها به 
اندازه ای روی وزارت بهداش��ت تاثیر گذاشته که 
حت��ی در تهیه اقالم دارو و مایحتاج اولیه درمان 

کرونا علی الخصوص دستگاه اکسیژن و ونتیالتور 
درمانده بودیم زیرا ما برای تهیه دارو و اقالم دیگر 
نی��از به جابه جایی ارز داش��تیم که امروزه هم به 
خاطر تهیه واکسن ها به مشکالت زیادی برخوردیم 
و مشکل تحریم ها  ارزی و عدم امکان جابه جایی 
پ��ول و عدم امکان درآمد ه��ا را داریم. همین امر 
منجر ش��ده تا روند واکسیناسیون هم به کندی 
پیش رود. اما  خوشبختانه با هوشمندی محققان 
ایران��ی داروهای کرونا و اقالم مورد نیاز در ایران 

ساخته و به تمام بیمارستان ها ارسال شد.
 � پس یكی از دالیل روند کند واکسیناسیون 

تحریم هاست؟
بله، زیرا کش��ور ما در دو س��ال پی درپی رشد 
اقتصادی منفی را تجربه کرده است. ایران به دلیل 
تحریم ها نمی تواند نفت بفروشد و پول مقدار اندك 
نفت و صادرات غیرنفتی را که با سختی به فروش 
می رساندیم هم به سختی وارد کشور می شد. طی 
گذش��ت یک سال مشکالت اقتصادی اجازه  مهار 
کرونا را به ما نمی دهد. اگر تمام کشورها به راحتی 
واکسیناسیون را آغاز کردند به خاطر اقتصادی بود 
که دارند. ما در ش��رایط وخیم اقتصادی و درآمد 
صفر وارد پاندمی کرونا شدیم. همین امر منجر شد 
این بیماری برای کشور ما ابعاد بسیار وسیع تری بر 
جای بگذارد. اگرچه تلفات جانی ما تنها در ماه های 
اول شدید بود زیرا هیچ تجربه بین المللی در این 
زمینه وجود نداشت. امروزه تلفات ما بر اثر کرونا 

بسیار قابل کنترل شده است.

بررسی وضعیت مقابله با کووید 19 در گفت و گو با ایرج حریرچی

تا پایان 1400 كرونا را ریشه كن می كنیم
سالی که گذشت برای تمام ارگان ها و سازمان ها سالی سخت و تلخ بود ولی برای وزارت بهداشت کمی تلخ ت�ر 
و سخت تر بود و البته همچنان هم این وضعیت ادامه دارد. مشخص هم نیست این شرایط چه زمانی به اتمام 
می رسد. متاسفانه تا لحظه نگارش این گزارش 59 هزار و 980 نفر ایرانی بر اثر کرونا جان باختند. همچنین در 
طول یک سال مقابله با کرونا از جامعه 200 هزار نفری پرستاری ایران بیش از 62 هزار پرستار مبتال شدند و 
در این مدت بیش از 100 پرستار جان خود را از دست دادند. با این وجود هنوز روند واکسیناسیون به کندی 
پیش می رود و مشخص نیست چه زمانی این بیماری مهار می شود. طی گذشت یک سال از بیماری کرونا در ایران 
و فراز و فرودهای آن، چالش ها و اقدامات انجام شده در جهت مدیریت بیماری تاکنون و همچنین برنامه ریزی های 
صورت گرفته در ادامه مس��یر مقابله با کرونا را با دکتر ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداش��ت به گفت و گو 

نشستیم که در پی می خوانید.
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j a h a n e s a n a t . i r

 � واقعا وزارت بهداشت زمان رسمی شیوع 
کرونا را دیر اعالم کرده بود؟

خی��ر واقعا این گونه نیس��ت. نبای��د فراموش 
کرد که   غیر از مش��کالت بین المللی، در  درون 
کش��ور مش��کالت داخلی و سیاسی زیادی وجود 
دارد. علی الخصوص اینکه پاییز 98 س��ال بسیار 
س��ختی برای ما بود. مخصوصا اینکه مشکالت به 
اندازه ای زیاد ش��د که سرمایه اجتماعی ما نسبت 
به سال های مشابه قبلی تا حدودی سقوط کرده 
ب��ود. همین امر منجر ب��ه عدم همکاری مردم  و 
بی اعتمادی همگان نسبت به وزارت بهداشت شده 
بود. از وقتی که اولین بیمار را شناس��ایی کردیم 
سریعا آن را رسانه ای کردیم. به نظرم بیان این گونه 
موضوعات به صالح کسی نیست. وزارت بهداشت 
از هم��ان ابتدا خالصانه به مردم خدمت کرد و در 

ادامه هم همین گونه خواهد بود.
 � به نظرتان با این تفاس�یر تا پایان س�ال 

1400 کرونا در ایران مهار می شود؟
وقت��ی وارد این بحران ش��دیم با بس��یج تمام 
امکانات و با یکدلی و همرنگی ای که به وجود آمد، 
توانس��تیم تا حدودی ابعاد این مش��کل را کنترل 
کنیم. البته نباید فراموش کنیم ایران در اردیبهشت 
توانس��ت تعداد فوتی های روزان��ه را به کانال 30 
نفری برس��اند. چه بس��ا اگر همان روال ادامه پیدا 
می کرد این بیماری تاکنون کنترل می شد زیرا آن 
زمان با وجود اطالع رسانی ها همکاری خوبی بین 
مردم و وزارت بهداش��ت ایجاد شده بود. از طرفی 
سرمایه اجتماعی در بخش سالمت بسیار افزایش 
پیدا کرده بود. یک س��ال اس��ت که کادر درمان 
رنگ آرامش و آس��ایش را ندیده است. در همین 

راس��تا اعتماد عمومی به بخش بهداشت و درمان 
ب��ه طرز قابل توجهی افزایش پیدا کرده اس��ت.بر 
همین اساس با وجود اینکه اکثر کشورهای جهان 
مشکالت جدی در این   زمینه داشتند ما شرایط 
را ت��ا ح��دودی کنترل کردیم. اگرچه مش��کالت 
شدیدی نداش��تیم اما معضالتی در این خصوص 
وجود داشت. یکی از معضالت وزارت بهداشت در 
این بحران میزان رعایت پروتکل های بهداش��تی 
توس��ط مردم در سراسر کشور بود. از سوی دیگر 
امکانات بهداش��تی، اجتماعی و اقتصادی در تمام 
ایران یکسان نبود و همین امر موجب شد در این 
بحران شرایط ایده آلی را  تجربه نکنیم.  با این حال 
با همکاری مردم و رعایت پروتکل های بهداش��تی 
و واکسیناسیون ان شاء اهلل تا پایان 1400 بیماری 

کرونا را ریشه کن می کنیم.
مجموع عملكرد وزارت بهداشت را بیان  � 

می کنید؟
اگر بخواهم مجموع عملکرد وزارت بهداشت را 
در این یک ساله ارزیابی کنم، با توجه به فشارهایی 
که بر ما وارد شد، باید بگویم توانستیم با کمترین 

آسیب این بحران را با موفقیت سپری کنیم.
وضعیت افزای�ش حقوق کادر درمان چه  � 

می شود؟
در ای��ن مدت با وج��ود تراکم بحران ها پاداش 
پرس��تاران یا حقوق آنها نسبت به تورم کمتر بود 
اما حقوق  پرستاران نسبت به بسیاری از مشاغل 
بهتر اس��ت. اگرچه در این یک سال پرستاران با 
مشکالت زیادی درگیر بودند. متاسفانه در همین 
دوران پرس��تاران و پزشکان زیادی در مواجهه با 
کرونا جان خود را از دست دادند. بسیاری از آنها 

غافلگیر ش��دند زیرا برخالف زمان جبهه و جنگ 
که رزمندگان از اول می دانستند جایی می روند که 
امکان جان باختن وجود دارد، پرستاران در محیط 
بیمارستان برای خدمت کردن می آیند، بنابراین 
وظیفه ماست که از آنها حمایت کنیم. امیدواریم 
در سال جدید امکان افزایش حقوق کادر درمان 
را داش��ته باشیم زیرا آنان خالصانه در این بحران 

خدمت کردند.
 � دورنمای شما از این بحران چیست؟

اگ��ر بخواهیم به آینده ن��گاه کنیم، مهمترین 
قسمت ماجرا این است که ما رعایت پروتکل های 
بهداش��تی را ت��ا اطالع ثانوی  حف��ظ کنیم. این 
اقدامات راهگشاست تا زمانی که ان شاء اهلل بتوانیم 
با واکسیناس��یون مناس��ب کرونا را تا پایان سال 
آینده شکست  دهیم. البته با وجود واکسیناسیون 
هم مردم باید کماکان اصول بهداش��تی را رعایت 
کنند تا به وضعیتی برس��یم که ایمنی ناش��ی از 

واکسیناسیون حاصل شود.
 � همه ایرانی ها واکسیناسیون می شوند؟

بله، طبق س��ند ملی واکسیناسیون که از قبل 
منتشر شده واکسیناسیون کشور با تکیه بر واکسن 
داخلی و نه واکسن خارجی تا پایان سال پیش رو 
تمام مردم واکسینه خواهند شد. به دلیل تحریم ها 
و ع��دم مب��ادالت ارزی تمام تالش م��ا بر تهیه 
واکسن داخلی است. اما با این حال از تعدادی از 
واکسن های خارجی و تولید مشترك با کشورهای 
دیگرهم اس��تفاده خواهیم ک��رد. به عقیده من با 
توجه به برنامه ملی واکسیناسیون حتما تا پایان 
سال بعد یکی از کشورهای موفق در واکسیناسیون 

و میزان پوشش آن خواهیم بود.


