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ادامه از صفحه اول

 قمر و مرکز
ضعف ســمن ها باعث می شــود اینفلوئنســرها و 
بالگرهــا در این حوزه ها مهم تر شــوند. نمونــه بارز آن 
دعوت از این افراد برای تقویت و توسعه فرهنگ ازدواج 
اســت. در قانون تشکیل سمن ها اشــاره شده است که 
اساس نامه هر ســازمان غیردولتی باید به تأیید دستگاه 
اداری مانند وزارت کشــور یا سازمان های مربوطه برسد. 
این یعنــی بوروکرات ها می تواننــد اصالحات، تغییرات 
و گاهی ســلیقه مدنظرشــان را در اساس نامه سمن ها 
بگنجانند. اما مســئله به همین جا ختم نمی شــود. در 
قانون و دستورالعمل تشکیل سمن ها اشاره شده است 
که این ســازمان ها باید گــزارش دوره ای و مقطعی به 
دستگاه اداری مربوطه بدهند. الزام به گزارش دادن های 
مختلف، غیردولتی بودن این سازمان ها را تحت الشعاع 
قرار می دهد. در قانون تشــکیل سمن ها، اشاره شده که 
سازمان های دولتی می توانند برخی فعالیت ها و اقدامات 
خود را برای اجرا به سازمان های غیردولتی واگذار کنند؛ 
یعنی ســمن ها مجری فعالیت های اداری می شــوند. 
این چند مورد از قانون نشــان می دهد سمن ها عمال به 
پیچ و مهره های دســتگاه های دولتی تبدیل می شــوند و 
دایره فعالیت و اثرگذاری آنها کاهش پیدا می کند. بر این 
اساس، سمن ها سازمان های غیردولتی نیستند، بلکه به 
بخش اجرائی و اقماری دولت تبدیل می شوند. بر اساس 
قانون فعلی، سازمان اداری مرکز و سمن، قمر است. در 
یکی از بندهای قانونی، اشاره شده که سمن ها می توانند 
بر فعالیت های ســازمان های دولتی نظارت کنند، ولی 
نظارت معنا نشده است و بیشتر به معنای ناظر است تا 
ناقد. تحلیل قانون سازمان های مردم نهاد نشان می دهد 
سمن ها اقمار، حامی و شریک کوچک سازمان های اداری 
و برنامه هایشــان هســتند. غیر از بحث قانونی، ساختار 
برخی ســازمان های دولتی در مواجهه با ســازمان های 
غیردولتی نیز عجیب است. دستگاه های اداری مدیریت 
یا مرکزی به نام توانمند سازی و آموزش سمن ها دارند که 
به این معناست که سمن ها مسئله و مشکل توانمندی 
و آمــوزش در حل مســائل دارند و دســتگاه اداری باید 
توانمند ســاز و آموزش دهنده باشد؛ یعنی دولت بر فراز 
ســمن ها به لحاظ صالحیت و توانمندی قــرار دارد. تا 
زمانی که قوانین موجود ســمن ها را  به پیچ و مهره های 
دولتی تبدیل می کند و نگاه از باال به پایین به سازمان های 
مردم نهاد وجود دارد و این گونه پنداشته می شود که تنها 
بوروکراسی اســت که صالحیت کافی دارد، نمی توان از 
آرایش مناسب بین دولت و ســازمان های مردم نهاد در 
حل مسائل مختلف سخن گفت. با اصالح قانون و نوع 
نگاه به سازمان های مردم نهاد که از نظر من سازمان های 
غیردولتــی و غیربــازاری نــام بهتری برای آنها ســت و 
سنخ های متعددی دارند، می توان امید داشت که جامعه 
مدنی در مشــارکت و همکاری و گاهی با نقد دولت در 
ســامان دهی امور نقش مهمی داشــته باشــد. آرایش 
مناســب بین دولت و جامعه مدنی، الزام امروز جامعه 
ما ســت. آرایش مناسب به این معنا نیست که سمن ها 
مجری و حامی دســتگاه های دولتی باشــند و منظور از 
آرایش مناســب این نیســت که جامعه مدنی تبدیل به 
پیمانکار و عامــل اجرائی دولت در توزیع کاال و خدمات 
شــود و کارکرد انتقادی خود را از دســت دهد؛ آرایش 
مناســب یعنی اینکه دولت ها سیاست ها و برنامه های 
خود را بر اساس آنچه در جامعه بیان می شود، مورد نقد 
قرار می گیرد و مطالبه می شود، تنظیم می کنند. جامعه 
مدنی که ســمن ها بخشــی از آن هســتند، نقش های 
متنوعی مانند منتقد دولت و بازار، حامی، شریک منتقد، 
نوآور و خالق بازی می کند. قانون تشکیل سمن ها و نوع 
نگاه به آنها را تغییر دهیم تا بتوان با مسائل و چالش های 

پیچیده، مواجهه بهتری داشت.

قوه قضائیه 
فرهنگ «داوري» را رواج دهد

دلیل دوم عدم آگاهی از امــکان اجرای آرای داور 
در دادگستری است. بر اســاس ماده ٤۸۸ قانون آیین 
دادرسی مدنی اجرای کلیه آرای داوری به درخواست 
ذی نفع در محاکم قضائی به عمل می آید و توسط واحد 
اجرای احکام مدنی مانند آرای صادره از مراجع قضائی 
اجرا می شوند و تابع قوانین اجرای احکام مدنی، نحوه 
اجــرای محکومیت های مالی و... اســت. با توجه به 
مراتب مذکور از ریاســت اندیشمند و با تجربه دستگاه 
قضائی انتظار می رود نســبت به رسالت قوه قضائیه  
بــه آموزش و ایجاد فرهنگ در مورد مســائل حقوقی 
اهتمام بیشتری داشته باشــند و از طرفی نگاه ویژه ای 
در مورد حفظ و ایجاد اعتبار برای نهادهای میانجیگر 
تدبیــر ببینند. توصیه حقوق دانــان و اهل فن در مورد 
داوری هنگامی می تواند مؤثر واقع شود که شهروندان 
نیــز برایند عملی آن را در دادگســتری لمس کنند. در 
توصیف امر داوری باید گوشــزد کرد قرارداد داوری، یا 
تعهد مســتقلی از قرارداد اصلی اســت یا به صورت 
شرط داوری ضمن عقد اصلی گنجانده می شود، اعم 
از اینکه اختالف واقع شده یا نشده باشد. در فرض شرط 
ضمن قرارداد، طرفین هر قراردادی در ضمن عقد ملزم 
می شــوند در صورت بروز اختالف بین آنان به داوری 
که بعضا با امضــای ذیل قرارداد قبول داوری می کند، 
مراجعه کنند. بنابرایــن، در این فرض داوری در زمانی 
مورد توافق قرار می گیرد که نه  تنها اختالف و نزاعی در 
بین نیست، بلکه ممکن است هیچ گاه هم رخ ندهد؛ در 
عیــن حال با تعیین حکم در صورت بروز اختالف حق 
مراجعه به مراجع قضائی سلب می شود. انتخاب داور 
یا داوران ممکن اســت توسط طرفین قرارداد یا توسط 
دادگاه صورت پذیرد. انتخاب داور توسط دادگاه زمانی 
محقق می شود که طرفین در ارجاع امر به داور توافق 
کرده باشــند. اما چنانچه در انتخاب داور یا داوران به 
توافق نرســیده باشند، در این صورت دادگاه رأسا اقدام 

به تعیین داور می کند.

              

مدرک فارغ التحصیلی   فرزند 
نصرالدین به شماره شناسنامه ۹ صادره از پاوه در مقطع کارشناسی 
رشته جغرافیا صادره از واحد دانشگاهی پیام نور واحد پاوه مفقود 
گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل 
مدرک را به دانشگاه پیام نور واحد پاوه به نشانی استان کرمانشاه، 

شهرستان پاوه، خیابان فرهنگیان، دانشگاه پیام نور پاوه ارسال نماید .

 برگ سبز خودرو  رنو  لوگان  L90  رنگ سفید روغنی
 مدل ۱۳۹۱ به شماره پالک ایران ۴۴ _ ۹۴۹ ن ۷۸  و 

 شماره موتور D181054 و شماره شاسی
 NAPLSRALDA1162681 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 برگ سبز خودرو پژو 206TU5 رنگ سفید روغنی

  مدل ۱۳۹۶ به شماره پالک ایران ۱۰ - ۴۲۵ ص ۷۳ 
 و شماره موتور 172B0015523 و شماره شاسی

 NAAP13FE3HJ127100 به نام  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی خودرو  مزدا  N3  رنگ سفید روغنی 
مدل ۱۳۹۰ به شماره پالک ایران ۴۰ _ ۹۴۸ ج ۹۸ و شماره 

 موتور LF11071511 و شماره شاسی 
 NAGDSX8CC21C44116 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو  تیبا  رنگ سفید مدل ۱۴۰۰ به 

شماره پالک ایران ۴۰ _ ۱۷۱ ل ۷۵ و شماره 
موتور M15/9475508 و شماره شاسی 

NAS811100M5787508 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی موتورسیکلت تیز تک رنگ 
مشکی مدل ۱۳۹۰ به شماره پالک ایران ۳۲۱ - ۵۶۱۷۷ و 
شماره موتور NCR15032055272 و شماره شاسی 

NCR***150T9039066 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز ، کارت ماشین و سند کمپانی خودرو 
 ب ام  و  X3  رنگ سفید روغنی مدل ۲۰۱۴ به شماره پالک ایران 
 N20B20AA9250679 ۶۶ _ ۵۱۲ ج ۸۲ و شماره موتور

و شماره شاسی WBAWX9109E0C84163 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو  رانا  پالس  TU5  رنگ سفید مدل ۱۳۹۹ 

به شماره پالک ایران ۴۰ _ ۸۵۹ س ۲۵ و شماره موتور 
 172B0054194 و شماره شاسی

 NAAU01FEXLT254529 به نام  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند 
سیامک به شماره شناسنامه ۱۶۵۹۶ صادره از تهران در مقطع کارشناسی 

ارشد رشته حقوق قضایی صادره از واحد دانشگاهی ورامین(واحد پیشوا) 
با شماره ۰۰۴۵۳۲۴ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده 

تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی ورامین واحد پیشوا 
به نشانی پیشوا شهرک نقش جهان ارسال نماید .

 در طول سال های قرن بیستم به ویژه از می  ۱۹۰۸ که در ایران نفت استخراج شد، مسئله درآمدهای 
ایران همیشه یکی از مبهماتی بوده که نه تنها شفافیت، نظارت، حسابرسی و فرصت برابر را در ایران 
خدشــه دار کرده، بلکه به طور جدی رابطه بین اقتصاد و سیاست را هم مخدوش کرده است. به  این  
صورت که هرگاه ایران به درآمد غیرمنتظره ای دســت یافته کــه درآمد نفتی در  این  بین بحث عمده 
ایران است، معموال گزاره های مدنی که باید در تقابل بین سیاست و اقتصاد درست و راهبردی عمل 
کنند، از بین می روند؛ گزاره هایی مانند حسابرسی، شفافیت، نظارت و فرصت برابر. در شرایط متعادل 
و متعارف اینها لطمه ای ایجاد نمی کند، چون کامال معلوم است؛ اما اگر دقت کنید چند مسئله ساده 
و بنیادی در طول تاریخ ایران هســت که هیچ گاه شــفاف نبوده و نیست. اینکه چقدر نفت استخراج 

می کنیم؟ دقیقا چقدر درآمد نفتی داریم؟ این درآمدها دقیقا و مشخصا در کجا هزینه می شوند؟
  قبل و بعد از انقالب به این پرسش ها به درستی پاسخ داده نشده است؛ چراکه نهادهای نظارتی یا 

وجود ندارند یا کارایی الزم و کافی را ندارند.
 به  همین  دلیل دعوایی که آقای احمدی نژاد با سازمان برنامه و بودجه و مؤسسات حسابرسی 

ایران داشــت، امیر عباس هویدا به شــکل دیگری با خداداد فرمانفرماییان داشت؛ بنابراین جنس 
دعواها کم و بیش شبیه هم هست. این موضوع زمانی شفاف تر می شود که مملکت دچار افزایش 
شدید نقدینگی و درآمد می شود و حسابرسان و اقتصاددانان به مزاحمانی تبدیل می شوند که نباید 
به آنها توجه کرد؛ چون رشــد شتابان مورد عالقه پادشــاه مطرح بود، به ویژه در دهه ۵۰ شمسی 
و بعد هم در دوران دیگر. در زمان قاجار هم بود، اما به شــدت دهه ۵۰ نبود. آنجا شــاه کاری به 
بودجه بندی ندارد؛ حتی کاری بــه وزرای اقتصادی و دارایی ندارد و می خواهد خودش عمل کند 
که نتیجه اش تورم افسارگســیخته است که مملکت از نقدینگی به شدت باال به جایی می رسد که 
مشــکل نقدینگی دارد. در ۱۳۵۲ ایران به شدت نقدینگی افسارگسیخته دارد، اما در سال ۵۵ کشور 
بــه افالس می افتد و تمام قراردادهــای بین المللی را به قرارداد تهاتری نفت تبدیل می کند؛ حتی 
قراردادهای نظامی و ساخت وساز با کشورهای متحدش را هم نمی تواند بپردازد. بخش دوم اینکه 
مشکالت سیاسی و بین المللی باعث می شود در دوران تحریم درآمد نفتی کم شود. قبل از انقالب 
هم مناقشــات نفتی دوره رضا شــاه، جنگ جهانی اول و دوم بوده است. در این زمان اقتصاددانان 
و مشــاوران راهبردی مالی حذف می شــوند؛ چون در برهه حســاس تاریخی هستیم و در نتیجه 
حرف کسانی  که باید به طور متعارف اقتصاد، تجارت، سرمایه گذاری و صنعت انجام دهند،  شنیده 
نمی شود و کسانی جلو می آیند که می گویند ما در شرایط نامتعارف می توانیم عمل کنیم و به تعبیر 
امروزه چریک اقتصادی هستیم. اینجا مسئله رانت مطرح می شود و نظارت، شفافیت، حسابرسی 
و فرصت برابر قربانی می شــود. وقتی کشــور درآمدهای افسارگســیخته و نامتعارف دارد یا دچار 

تنگناهای اقتصادی اســت که ناشــی از تصمیمات سیاسی است، در هر دو صورت نظم اقتصادی 
از بین رفته و اقتصاد فدای سیاســت گذاری های روزآمد می شــود که هر دو مورد را بارها در تاریخ 

ایران شاهد بوده ایم.
  سیاست  خارجی کشور منتفع است یا هزینه می دهد؟

 دســتگاه سیاســی و دیپلماســی ایران وقتی خودش را نیازمند بــه برنامه ریــزی می داند، کامال 
با برنامه ریزی عمل می کند. هم از جهت حرف شــنوی از متولیان اقتصادی رســمی و غیررســمی یا 
رســانه های اقتصادی؛ ولی وقتی احساس بی نیازی می کند، به هیچ وجه حاضر نیست به توصیه های 

آنها عمل کند؛ چون می گوید شرایط عالی است و نیازی به دقت نظر و سخت گیری نمی بیند.
 در واقع فروش فردای مملکت به ازای امروز که وضع مان خوب است یا برعکس اگر وضع خراب 
باشد، اقتصاددان می گوید به فردا فکر کنید و سیاست گذاران می گویند ما مسائل همین االن را باید حل 
کنیم و برای حل مشکالت آنی فردا را فراموش می کنند. ما هر دو صورت را دیده ایم. دوران شکوفایی 
اقتصاد و درآمد باال و دوران تنگناهای اقتصادی در ایران را هم دیده ایم که در هر دو مورد اقتصاددانان 

و برنامه ریزان اقتصادی و نگاه اقتصاددانان دلسوز و مستقل نادیده گرفته می شود.
  مورد دیگر اینکه در ســال های جدید بحث دیپلماسی اقتصادی و پیوند اقتصاددان ها با سیاست 
راهبردی دیپلماسی از طریق راهکارهای بین المللی فرادولتی است که هیچ گاه در ایران جدی گرفته 
نشده است. دیپلماسی اقتصادی ایران همیشه مثل دیپلماسی عمومی ما ضعیف عمل کرده است یا 

بلد نبوده ایم یا احساس نیاز نکرده ایم.

 شــما از اوایل دهــه ۵۰ وارد کار در بانک مرکزی  �
شده اید و بعد در وزارت نفت و وزارت امور خارجه در 
پست های متفاوت حضور داشته اید. به نظر شما در این 
پنج دهه، کدام اتفاق یا تصمیم مهم اقتصادی توانست 

منشأ تغییر یا تحولی در فضای دیپلماسی کشور شود؟
مــن ســال ۵۳ در بانک مرکزی اســتخدام شــدم و 
مهم ترین اتفاق در آن ســال ها این بود که یکباره قیمت 
نفت افزایش یافت. در بانک مرکزی به خاطر آثار تورمی 
افزایش قیمت نفت و اینکه چگونه درآمدها در اقتصاد 
داخل کشور تزریق شود، بحث های زیادی بود که چگونه 
تصمیم بگیریم که تورم زا نباشــد. در همان زمان قیمت 
بنزین هم افزایش داشــت. نکته ای که ارزشــمند بود و 
امکانات توســعه اقتصادی ایران را فراهم کرد، این بود 
که در سیاست خارجی کشور یک نوع اندیشه حاکم شد 
که بخشی از آن را صرف توسعه اقتصادی در دهه های 

مختلف کنیم و در این زمینه اگر مروری تاریخی داشــته 
باشــیم، با وجود اینکه قیمت ها جهش داشت، نه تنها 
ســعی می کردیم میزان تولید نفتمان را افزایش دهیم، 
بلکه این هم مورد بررســی بود کــه چگونه درآمدهای 
نفتی را برای توســعه اقتصادی کشــور هزینه کنیم و از 
طرف دیگر مانع افزایش قیمت در داخل کشــور شویم. 
کارهایی که در آن دهه انجام شده است، بر پایه یک نوع 
تفکر بود که بیشتر مبتنی بر استفاده از سرمایه گذاری های 
خارجی یــا بهره بــرداری از ســرمایه گذاری خارجی در 
بخش های مختلف بود. توســعه میادین نفتی به عنوان 
یک نقطــه عطف مد نظر بود و به قــول آقای کاظم پور 
هرچه عربستان بخواهد تولید کند یا امکان تولید داشته 
باشــد ما هم باید همان میزان تولید کنیم تا قدرتمان را 
در منطقه نگه داریم؛ این هم از نظر امنیتی و اقتصادی، 
توجیه داشــت و هم موجب می شــد ایــران در منطقه 

به ویژه خلیج فارس حرف اول را بزند.
 همین نکته آیا منجر به اقدام خاصی در دســتگاه  �

دیپلماسی وقت می شود؟
دیپلماســی وقــت از همان زمان این را شــروع کرد 
که چگونه می شــود تولید نفت را افزایــش داد. چون 

دیپلماســی اقتصادی زمان آقای خاتمی بیشــتر مطرح 
شد. دیپلماســی اقتصادی به مفهوم واقعی و عملیاتی 
در دهه ۵۰ شکل گرفت. گرچه نقطه تمرکز نفت بیشتر با 
آمریکا و انگلستان بود و می شود منتقد آن دوره بود، اما 
هم زمان بزرگ ترین پروژه پتروشیمی را با ژاپنی ها شروع 
کردیم و آنجا دیپلماسی اقتصادی به نحوی خودنمایی 
را آغاز می کند . ایــران تکنولوژی انرژی اتمی را از آلمان 
می گیرد، مسئله غنی سازی را با فرانسوی ها کار می کند 
و پروژه مربوط به ذوب آهن را با شــوروی سابق. تنوع و 
نگاهی که با کشــورهای مختلف دنبال می شود، نوعی 
سیاست خارجی است که به کمک اقتصاد کشور می آید. 
با نگاه بــه اینکه باید با کشــورهای مختلف کار کنیم و 
متمرکز به آمریکا، انگلستان و فرانسه نباشیم، کار با ژاپن 

و چین هم آغاز می شود.
 در دهه ۵۰ تحول مهــم پیروزی انقالب را داریم.  �

وقایع انقــالب و دگرگونی های بعــد از آن، گرانی  و 
مشــکالتی در تأمین ارزاق اصلی کشور ایجاد کرد و 
بحث ســهمیه بندی و کوپنی شدن برخی کاالها را که 
همه به یاد دارند. دیپلماســی در آن بازه زمانی چه 
کمکی به کشــور می کند؟ آیــا از آن تحوالت  تأثیری 

می پذیرد که بتواند چرخ اقتصادی کشور را بچرخاند؟
زمانی که انقالب کردیم، ایده های سیاسی و سیاست 
خارجی مشــخصی داشــتیم، اما ایده های اقتصادی در 
کشور مشــخص نبود. وقتی به ایده های سیاسی انقالب 
نگاه می کنیم، می بینیم همه زمینــه ایدئولوژیک دارند؛ 
یعنی می گوییــم کمک به خیزش هــای مردمی در دنیا 
و خیزش های اســالمی و صدور انقالب. ایــن دیدگاه از 
دهــه ۶۰ آغاز می شــود، اما ایده اقتصادی ما مشــخص 
نیســت . در آن زمان که دهه ۸۰ میالدی اســت و حتی 
تصور اقتصاد کینزی در جهان در حال کنار رفتن اســت و 
شاهد نئولیبرالیسم هستیم، در ایران اوایل انقالب حرکت 
برعکس انجــام می دهیم. به دلیل اینکه روشــنفکران 
آن زمان تحت تأثیر یک نوع سوسیالیســم بودند، شروع 
کردند به ملی کردن ها و عمال اقتصاد بازرگانی توســعه 
پیدا کرد و کســانی که صنعت کار بودنــد، تحت عنوان 
ســرمایه داری کمپرادور و شــعارهای تند چپ محدود 
شدند یا صنعت شان مصادره و اقتصاد ما کامال جانشین 
شــد و اقتصاد بازرگانی شروع به رشــد کرد، اما اقتصاد 
صنعتــی عمال به زمین خــورد. حتــی در آن زمان که 
حزب اهللا لبنان تشکیل شــد، دوران مسئولیت مهندس 
موســوی بود و اینکه چگونه باید به لبنان کمک کنیم، 
موضوع بحــث بود. زمانی که من معــاون کل اقتصاد 
بودم، از ســال ۶۴ تا ۶۷، این کار اولین حرکت سیاســی 
ما خارج از کشــور بود که شروع شــد و بعدها در دهه 
۷۰ به این نقطه رســیدیم که چطور به حرکت اسالمی 
تاجیکستان کمک کنیم و چطور در بالکان کار کنیم. تمام 
این سیاست  خارجی با توجه به حرکت های اسالمی و از 

اقتصاد هزینه کردن برای اهداف سیاست خارجی بود.
سیاست خارجی ما در آن سال ها به این سمت بود 
که به جنبش های مردمی و اســالمی در جهان کمک 
کند. در اقتصاد نوعی نگاه و مدیریت سوسیالیســتی و 
برجسته کردن نقش دولت حاکم بود. بعدها هم تفکر 
اقتصادی دنبــال این بود که ببیند چگونه از سیاســت 

خارجی بهره برداری کند.
  مشخصا به ماجرای مذاکره مک فارلین بپردازیم.  �

آیا می توان گفــت این یک جور جمع بندی اقتصادی 
نظامی از جریان جنگ بود که باالخره دیپلماسی کشور 

به سمت این مذاکره مخفیانه رفت؟
مــن در گزارش پایــان جنگ، قطعا نقش داشــتم. 
زمانی که آقــای ایروانی وزیر اقتصاد بود و بنده معاون 
کل وزارت اقتصــاد، به ایشــان گفتــم از نظر اقتصادی 
نمی توانیم دیگر بجنگیم. من گفتم االن که سال ۱۹۶۷ 
است GDP ما نسبت به زمانی که انقالب کردیم کاهش 

پیدا کرده است.
 از این منظر می توان گفت یکی از دالیل قطع نامه  �

۵۹۸ که یک حرکت دیپلماتیک است، اقتصادی بود؟
قطعــا. من به آقــای ایروانی که گفتــم، گفت مگر 
می شــود چنین حرفی زد؟ گفتم شــما وزیــر اقتصاد 
هســتید، اگــر نمی توانیــد من بــه مهندس موســوی 
بگویم. ما نمی توانیــم بگوییم بجنگیم یا نه، اما از نظر 
اقتصادی امکان جنگ نداریم چــون وضع ریال به این 
صورت اســت. به مهندس موســوی گفتم و قرار شد 
گزارشی بنویسیم که گفتند شــما و آقای ایروانی امضا 
کنید. گزارش را نوشــتیم، بعد از نیمه شب نزد مهندس 
موسوی بردیم، ایشان از رئیس سازمان برنامه و بودجه 
هم خواست گزارشی بنویســند و این دو گزارش را نزد 
امام خمینی برد و ایشــان اعالم کرد بنا بر گزارش هایی 

که به دست من رسیده، وضعیت این گونه است.
 بعد از جریان جنگ و در ســال های دولت آقای  �

هاشمی، سیاست خارجی موفقی نداریم و سیاست 
خارجی مان از سوی کشورهای دیگر پر از اتهام است 
و حوادثی رخ می دهد و ایران مدام در موضع دفاع از 
خودش قرار می گیرد. آنها موضوع صحبت ما نیست، 

اما چقدر اقتصاد ایران را متضرر کرد؟

آقای هاشــمی این درک را داشــت که کشــور باید 
به ســمت توســعه اقتصادی بــرود. ایشــان در دوران 
ریاســت جمهوری  خــود به دنبــال اقتصاد بــود، اما با 
سیاست خارجی نه شرقی نه غربی. سفر ایشان به چین 
و ژاپن از همان جا با نگاه همکاری با شــرق شروع شد؛ 
چون آقای هاشمی احساس کرد با غرب کار کردن  به هر 
دلیلی مشــکل دارد و نمی تواند کار روانی باشد و ایشان 
شــروع به حرکت به سمت شــرق کرد. به نظرم یکی از 
مســائل این بود که کم وبیش برخی دستگاه های خاص 

در اقتصاد نقش پیدا کردند.
 دولت آقای خاتمی سیاست گفت وگوی تمدن ها  �

را مطرح می کند؛ این سیاســت او ریل دیپلماسی را 
شدت می دهد؟

آقای هاشمی این تفکر را داشت، اما عمال نتوانست 
کارهایــی را که باید انجام دهــد. دولت آقای خاتمی با 
نگاه گفت وگــوی تمدن ها و تنش زدایی بــا جهان، کار 
خــود را پیش برد. من در دوره آقــای خاتمی به وزارت 
خارجه رفتم. سیاســت کاری او زمینــه را باز کرد. آنچه 
برای ســرمایه گذاری خارجی مهم اســت، اول امنیت و 
بعد بازگشت سرمایه است. سرمایه  نگاه بلندمدت دارد. 
ماهیت ســرمایه اول امنیت و بعد سود است. این نگاه 
که منجــر به گفت وگوی تمدن ها شــد، زمینه را فراهم 
کــرد بــرای اینکه بتوانیم بــا جهان کار کنیــم. در دوره 
آقای خاتمی، سیاســت خارجی این امکان را داشت که 
سرمایه گذار خارجی را جذب کند. به همین دلیل زمینه 
فراهم شــد و بهترین دوران اقتصادی کشــور مربوط به 

دولت اصالحات است.
 یکــی از مهم تریــن اتفاقات اقتصادی کشــور،  �

تحریم های ســازمان ملل و تحریم هــای دوجانبه 
است. چقدر معتقدید ماجرایی که منجر به قطع نامه 
۵۹۸ شــد و گزارش های اقتصادی کــه گفتید دیگر 
ادامه جنگ شــدنی نیســت، در مورد تحریم ها هم 
چنین گزارش هایی بود که ایران را به ســمت مذاکره 

سوق بدهد؟
دور دومــی کــه در وزارت نفــت به عنــوان معاون 
بین الملل بــودم، گزارشــی تهیه کردیــم از هزینه های 
مســتقیم و غیرمســتقیم ناشــی از تحریم ها بر اقتصاد 
نفــت. در دوران احمدی  نژاد باالی ۴۰۰ میلیارد و به طور 
غیرمستقیم باالی هزار میلیارد خســارت به کشور وارد 
شــده بود. تیمی روی اینها کار کــرد و ما گزارش را تهیه 
کردیــم. اینکــه گزارش به مســئوالن باالتر رفــت یا نه 
نمی دانم، اما ما ضررهای ناشی از تحریم را تهیه کردیم. 
یک نکته که شــنیده ام این اســت که به این جمع بندی 
رســیده بودند که امــکان ادامه چنین وضعیتی میســر 
نیست. ما از جمله کشورهایی هستیم که سیاست محور 
هستیم نه اقتصادمحور و عمال دنبال نفوذ هستیم. همه 
کشــورها دنبال نفوذ سیاسی هســتند، گاهی هم مسیر 
فرهنگی یا اقتصادی پیدا می کنند. سیاست های چین یا 
روسیه را ببینید؛ چین دنبال توسعه اقتصادی است و فکر 
می کند باید در حاشیه توسعه اقتصادی، توسعه نظامی 
را پیش ببرد. ژاپن و کره بیشــتر اقتصادمحور هستند. ما 
از سیاست خارجی بهره نگرفته ایم که به قطب توسعه 
در خاورمیانه تبدیل شــویم. وقتی امروز به زندگی مردم 
فشــار می آید، این عالمت را می دهد کــه اگر بخواهیم 
ادامه دهیم باید درآمدهای ارزی کشــور حاصل از نفت 
و پتروشیمی زیاد شود و با سرمایه گذاری اقتصادی رشد 
کند و سطح زندگی مردم باال برود. وقتی اقتصاد به تنگنا 

برمی خورد، دست به دامان سیاست خارجی می شویم.
 می توان گفت دســت کم در چهار دهــه بعد از  �

انقــالب، دیپلماســی از اقتصاد بیشــتر تأثیر منفی 
پذیرفته و بابت اقتصاد و سیاست هزینه داده است 

به جای اینکه منتفع شود یا بتواند تأثیرگذار باشد.
دقیقا. عمدتا برای سیاســت خارجــی برای مباحث 

دیگر هزینه ایجاد شده است.

دیپلماسى اقتصادى هیچ گاه جدى گرفته نشده

 مجید تفرشى
 مورخ و سند پژوه

 زینب اسماعیلی سیویري

علی ماجدی، معاون سابق وزارت نفت و  وزارت خارجه:

دیپلماسی بیشتر هزینه داده است
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