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 هوالرحيم

  فَاستَقِم كَما ُأمِرتَ وَمَن تابَ مََعكَ

 

 ابتداي سخن :

تحريم ها در صورت موفقيت ،  مقدمه جنگي نابرابر هستند و نه جايگزين جنگ ، بنابراين   "

مسئوليني كه در جهت خنثي سازي تحريم ها قدم بر نميدارند ، خواسته يا ناخواسته ، ستون پنجم  

 "دشمن هستند 

تحريم ها  و در نتيجه تبديل اقتصاد كشور به يك بخش غير مشروع در اقتصاد بين الملل ،حتي در  

اين در حاليست كه جداي از ذكر كلمات مكرر صورت برداشته شدن ، داراي آثار بلند مدت هستند. 

تعليق بجاي لغو ، در برجام ، روح برجام بر اساس يك تعليق آسيب پذير طراحي شده است . درك  

است . آنجا كه رئيس جمهور آمريكا بايد هر سه    ميسراين تعليق آسيب پذير به راحتي براي همگان 

ادامه يا خروج از برجام را ، اعالم كند. در چنين ماه يكبار به كنگره گزارش و نظر خود در مورد 

شرايط بي ثباتي نميتوان انتظار بهرمندي  واقعي كشور از برجام را داشت. اين موضوع در كنار تجارب 

گذشته تحريم گران در رفتار با كشورهايي چون عراق و ليبي ، و بهانه گيري هاي مختلف براي وضع  

يدهد كه موضوع تحريم ها و لزوم مبارزه با آنها ، يك موضوع  تحريم هاي جديد ، بخوبي نشان م

مستلزم طراحي يك استراتژي دائمي و پويا بر مبناي تمام   "دائمي براي كشور است و مسلما

مقابل آنها ، در بدترين حالت  سناريوهاي محتمل الوقوع است. سناريوهايي كه عدم آمادگي در 

 . ميشوداز دست رفتن فرصت هاي طاليي موجب نابودي و در بهترين حاالت موجب 

در  "اين كتاب ، مجموعا ايي راهنما ، براي سياست گذاران خنثي سازي تحريم هاست و صرفا

موارديكه بضاعت علمي ام اجازه ميداد ، وارد جزئيات اجرايي اين سياستها شده ام . الزم است در 

ها ) مثل صنعت نفت ، خودرو ، فوالد و  طراحي قدم هاي اجرائي خنثي سازي تحريم ها در ساير بخش 

 ، از صاحبنظران آن بخشها ، استفاده گردد.. ونيز مسائل جمعيت و مسائل فرهنگي (.. 
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 وضوع كتابچكيده م

 

تحريم هاي  هرچند موضوع تحريم هاي اقتصادي را در سه دهه اخير به كرات ميشنويم ، ليكن استفاده از  

 اقتصادي در اشكال و سطوح مختلف ، در جنگ ها ، سابقه چند هزار ساله دارد. 

 در تاريخ بارها به داستان محاصره شهرها و قلعه ها ، براي به زانو درآوردن مدافعان آنها برخورد ميكنيم. 

كه ادعا ميگردد ،  اين ابزار)كه به غير از تحريم هاي موردي ( ،بخشي از جنگ نظامي است ) و نه آنطور  

 جايگزيني براي جنگ نظامي ( را بصورت مدرن آن در سه دهه اخير مالحضه و تجربه ميكنيم.

هدف تحريم ها آنطور كه ادعا ميشود ، ايجاد درد و در نتيجه تغيير رفتار كشور هدف نيست. اين دو ، در  

ورهاي اسالمي در خاورميانه و شمال  حقيقيت ، ابزار و روش دست يابي به هدف اصلي تحريم گران در مورد كش

آفريقا ، يعني هدف فروپاشي  و تجزيه اين كشورها و نه فروپاشي نظام هاي حاكميتي و جايگزيني با نظام دلخواه  

تحريم گران ، است. تجربه دو كشور عراق و ليبي ، سند متقن اين ادعا هستند . تنها چند روز قبل از حمله دوم  

، صدام با طرح حاكم امارات مبني بر ترك عراق و دريافت  دو ميليارد دالر و اعطاي  آمريكايي ها به عراق 

پناهندگي به او ، خانواده اش و هر كسي كه او تعيين كند ، موافقت كرد. ليكن عليرغم اينكه با اين طرح ،  

هدف اعالمي مرحله   آمريكايي ها بدون شليك يك گلوله ) و نه كشته شدن پنج هزار سرباز خود ( ميتوانستند به

آخر خود ، كه تغيير حكومت عراق بود ، دست يابند ، جنگ را آغاز كردند . چراكه  هدف آنها  ، نه تغيير  

حكومت در عراق بود و نه اهدافي كه در طول دوران تحريم ها ، در مراحل مختلف ، بعنوان هدف اصلي خود  

نابودي سالح هاي شيميايي ، مثل نابودي قدرت موشكي و..   اعالم و بدان دست يافته بودند ، بود ) اهدافي مثل 

(. هدف  اصلي ، فروپاشي عراق بود كه البته ايران از آن  جلوگيري كرد و سردارشهيد سليماني با خون خود  

 بهاي ادامه موجوديت عراق را پرداخت كرد. 

ه تمام خواسته هاي غربي ها ) در  اقدامات قذافي و سرنوشت ليبي نيز ، مويد اين نظر است. قذافي نه تنها ب 

پذيرش انفجار هواپيماي مسافربري ، پرداخت غرامت با نظر آمريكايي ها ، خاتمه فعاليت هاي هسته ايي ،  

نابودي توان موشكي و ...( تمكين نمود ، كه با هدف تبديل شدن به حاكم مورد نظر و دلخواه غربي ها ، به  
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انبرداري و سر سپردگي ، از خود قابليت نشان داد. ليكن هدف آنها نه مسايل  مراتب بيش از انتظار آنها ، در فرم

تروريست و نه قدرت اتمي يا موشكي ليبي و نه جايگزيني حكومت ليبي با يك غالم حلقه بگوش ) كه قذافي  

 ق شد. خود ، در قامت اين غالم ، بصورت تمام قد ، ظاهر شده بود ( بودند. هدف ، فروپاشي ليبي بود كه محق

بنابراين ، ايجاد درد ، ابزار ايجاد خيزش ملي در كشور هدف تحريم است. اين خيزش ميتواند به دو نتيجه ختم  

سرنگوني حكومت و فروپاشي  و تجزيه كشور هدف است ) چرا كه تحريم گران نه  نتيجه محتمل اول ،  شود. 

آن    نتيجه محتمل دومپتانسيل جايگزيني حكومت را ايجاد ميكنند و نه اجازه ايجاد اين پتانسيل را ميدهند(. 

ارندگي  است كه خيزش ، منجر به ناچار كردن حكومت به پذيرش شرايط تحريم گران و از دست دادن توان بازد

شود. در نتيجه ، تحقق هدف اصلي يعني سرنگوني حكومت ، فروپاشي وتجزيه كشور ، با كمترين هزينه ، محقق  

 خواهد شد. 

پس در استراتژي آنها ، ابزار اصلي ، ايجاد خيزش است . ايجاد خيزش از طريق فشارهاي واقعي اقتصادي و رواني  

اقتصادي ، تورم و كاهش ارزش پول ملي و بيكاري است. ابزار فشار  اقتصادي دنبال ميشود. ابزار فشار هاي واقعي 

هاي رواني ، فقر، شكاف طبقاتي و تقويت مظاهر آن در كشور ، بي ثباتي اقتصادي ، فساد مالي و ايجاد  

تحقق هركدام از اين نتايج مطلوب تحريم  سرخوردگي در جامعه و نااميدي مردم از مسئولين و... است. 

در سايه غفلت مسئولين كشور دردرك خطر موجود كه ماهيت وجودي كشور   "و صرفا "گران ، صرفا

را ، هدف گرفته  و  طراحي و اجراي يك استراتژي مناسب  براي شكست تحريم ها ، محقق خواهد  

شد . غفلتي كه نه تنها طي دوازده سال از طرح موضوع مقاوم سازي اقتصاد ، بر كشور حاكم بوده كه 

 د نيز سايه افكنده است. بر دولت جدي

بر اين اساس ، استراتژي شكست تحريم ها ، به دو بخش كوتاه مدت يكساله و بلند مدت  سه ساله تقسيم  

ميشود. در فصل پنجم كتاب ، با آسيب شناسي عوامل موثر بر تورم و كاهش ارزش پول ملي ) كه معلول  

وخ شده پايه طال ميباشد و ارزش پول ملي را به ارزش  كاريكاتوري ناقص از نظام پولي كشور مبتني بر نظام منس 

طال و دالر ، منوط كرده است ( و عوامل موثر بر شكاف طبقاتي و فساد اقتصادي و ارايه راه حل هاي عملي رفع  

مشكالت ، اقدامات كوتاه مورد نياز تبيين شده اند. در رابطه با مشكالت توليد صنعتي و كشاورزي ) امنيت  

 ز ضمن آسيب شناسي ، اقدامات الزم تا تحقق اهداف بلند مدت ، ارايه گرديده است.غذايي ( ني

ضمن اشاره گذرا به مهمترين ابزار   ريچارد نفيو ، طراح و معمار تحريم هاي ايران ، در كتاب هنر تحريم ها ،

يف آن ، آثار  تحريم گران در فشار به اساس نظام اقتصادي و اجتماعي كشور ، يعني ارزش پول ملي كه تضع
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دومينو واري بر تخريب جنبه هاي ديگر اقتصاد ايران دارد ، همانطور كه انتظار ميرود اشاره ايي به دليل موفقيت  

نميكند. دليلي كه به راحتي با نگاهي به تاريخ نظام هاي پولي جهان و  در كاهش ارزش پول ملي ما  بزرگ آنها  

و در كشور ما   وابستگي پولي  )  طال  يعني ا به ارزش كاالي ديگري اين نظام هپول مشكالتي كه بدليل وابستگي  

تجربه كشورهاي  مشخص ميگردد.  ،  با سقوط ارزش پول ملي خود مواجه شدند  ،    به ارزش طال و دالر ( 

پيشرفته ، كه به تفصيل به آن خواهيم پرداخت و شدت عمل آنها ، عليرغم ادعاي آزاد ترين اقتصاد هاي جهان ،  

البته متاسفانه مسئولين خواب زده نظام پولي كشور  . نشان از اهميت اساسي در حفظ حيات اين كشورها دارد

اجرايي اين كشورها در نجات اقتصاد و نجات كشورشان ،  توجهي نكردند.  روشي كه طي   تجربههم هيچگاه به 

اقدام به مصادره طالهاي مردم و غير  ،  كشورهاي اروپايي و آمريكاي دوران روزولت    1930آن در اوايل دهه  

در آمريكا بر قرار بود و    1975قانوني كردن داشتن طال تا حدود نيم قرن كردند . مطابق قانوني كه تا سال 

نگهداري هرگونه  طال ) به غير از زينت آالت  مصرفي و كلكسيوني ، به شرط ثبت آنها و در حدي محدود (  

در مقابل  بلكه در مقابل گواهي صادره دولت به دولت ميدادند و نه به   نه  را د خو  ممنوع شد و افراد بايد طال  

  "قيمت روز بلكه به قيمتي كه تعيين آن طبق قانون ، توسط رئيس جمهور تعيين ميشد ) كه اين قيمت حدودا

در دريافت    معادل نصف قيمت جهاني تعيين شد(. جالب آنكه بانك ها حق دريافت اين گواهي ها را بعنوان وثيقه

  1930وام ، نيز نداشتند. طال به كاالي غير قانوني و داشتن آن با مصادره و جريمه صدهزار دالري ) كه در دهه 

مبلغ بسيار زيادي بود ( همراه ميشد . قوانيني كه تا نيم قرن در آزادترين اقتصاد هاي جهان ، حاكم بود. بعبارت  

پولي در كشور ماست كه نزديك به يك قرن است كه در جهان   ديگر علت موفقيت تحريم گران ، وجود نظام 

   منسوخ شده است.

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

 

 

 

 فصل اول 

 تاريخچه تحريم ها
به هزاران سال قبل باز ميگردد. با نگاهي به جنگ   "قطعا،   تحريم هاي اقتصادي ، بعنوان بخشي از جنگ نظامي 

اقتصادي شهرها و يا قلعه ها مواجه ميشويم . استراتژي هاي مقابله  هاي تاريخي  ، به كررات با داستان محاصره 

با اين تحريم ها نيز در تاريخ ، بسيار يافت ميشود . از حفر چاه آب و ايجاد انبار غالت در داخل قلعه ها تا  

 طراحي تونل هاي مخفي براي ايجاد ارتباط از داخل به بيرون خط محاصره. 

 ير ميتوان به جنگ ناپلئون و انگليس اشاره نمود. اخ  قرون  از نمونه هاي مدون 

 جنگ است با ابزاري ديگرهمان تحريم 

ايم. آغاز كننده چنين  تركيب سالح و تحريم اقتصادي را ما در سه دهه اخير در خاورميانه بسيار تجربه كرده 

انيا. كالوزويتس را كه به عنوان  اي عليه بريتسياستي در اروپا اما ناپلئون بود با اعمال گسترده ترين محاصره قاره 

دستگير كردند و نزد ناپلئون به قصر   ۱۸۰۶اكتبر  ۲۸كاپيتان در جنگ ائتالف چهارم عليه ناپلئون شركت داشت 

گويد كه هميشه  پادشاه پروس آوردند. در گفتگوي كوتاهي كه ناپلئون با اين نظريه پرداز جنگي داشت به او مي 

 فهمد كه چرا پادشاه پروس به او اعالن جنگ داده است. خواهان صلح بوده و نمي 

فاتح هميشه صلح  "داشت اين بود: بسيار دوست مي  پاسخ كالوزويتس را كه بعدها لنين رهبر انقالب اكتبر 

محاصره به اصطالح   . ناپلئون با "دوست است، او خيلي دوست دارد بي سر و صدا به كشور ما بيايد 

، شكل جديدي از جنگ را ايجاد كرد: جنگ اقتصادي، براي به زانو  The Continental System،"ايقاره "

 بود. درآوردن انگليس كه بريتانياي كبير 

خواست از سويي بريتانيا را با استفاده از جنگ اقتصادي مجبور به مذاكره كند و از ديگر سو اقتصاد فرانسه  او مي 

 را از رقابت كاالهاي اروپا و ماورالنهر در امان نگهدارد.

در   ۱۷۹۶ادامه يافت. ممنوعيت واردات كاالهاي انگليسي كه از اوايل سال  ۱۸۱۳تا  ۱۸۰۶محاصره قاره از سال 

هاي نظامي ناپلئون به ديگر كشورهاي قاره اروپا نيز گسترش يافت. در فرماني كه  فرانسه وجود داشت با پيروزي
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صادر كرد توجيهي براي محاصره   ۱۸۰۶نوامبر  ۲۱ "فرمان برلين "ناپلئون از كاخ سلطنتي پادشاه پروس به نام  

 بريتانيا در فرمانش آورد. 

هاي  او بريتانيا را متهم كرد كه در محاصره  .شمارد يات فرانسه از انگلستان را بر مي از شكا "ليستي"دربخش اول  

نيروي دريايي خود تفاوتي بين كشتي هاي تجارتي و كشتي هاي جنگي قائل نيست. ناپلئون كه حقوق فاتح  

ا دارد در حالي  گويد كه فاتح به لحاظ حقوقي فقط حق مصادره اموال دولتي رشناسد مي جنگي را به رسميت مي 

اند. عالوه بر اين محاصره نظامي بايد به  ها از دست اندازي به مالكيت خصوصي هم ابا نداشتهكه انكليسي

كنند كه هيچ كشتي  را محاصره مي  ها بندرهاييمحدود شود در حالي كه انگليسي  "شهرهاي بندري مستحكم"

 ها مي بندند.ها و قايق ها را هم براي رفت و آمد كشتي اندازد و جز اين، دهانه رودخانه جنگي در آن لنگر نمي 

 اند:مهمترين موارد تحريمي در بخش دوم فرمان برلين چنين 

 همه جزاير انگليسي مشمول محاصره مي شوند . ۱

 هر گونه تجارت و مراوده با جزاير انگليسي ممنوع است. ۲

شود كه اتباع انگليس بايد توسط مقامات نظامي  براي دور نگهداشتن تجار انگليسي از قاره اروپا قيد مي  . ۳

 دستگير و با آنان به عنوان اسيران جنگي رفتار شود 

كليه ذخاير، انبارها و كاالهايي كه از كارخانه هاي انگليس و يا مستعمران آن بيرون مي آيند و تمامي دارايي  . ۴

 مصادره هستند هايي كه به شهروندان )رعاياي( انگليسي تعلق دارند قابل  

 ممنوع است  "كاالهاي انگليسي"هرگونه تجارت با . ۵

 نيمي از درآمد حاصل از كاالهاي مصادره شده به بازرگانان بازپرداخت مي شود . ۶

 كشتي هاي متعلق به انگليس و يا مستعمرات آن مجاز به پهلوگيري در هيچ بندري نيست.. ۷

او براي رسيدن   "توان خشكي"بود. اما  "فتح دريا با قدرت خشكي"خودش اميد ناپلئون از فرمان برلين به قول 

 به مقصود كافي نبود. 

هايي او فرمان برلين را با فرمان ميالن گسترش داد و اينبار دستور اين بود: تمامي كشتي  ۱۸۰۷دسامبر  ۱۷در 

د ضبط شوند. در فرمان برلين تنها  ي آنها، بايهااندازند، از جمله تمامي محموله كه در بنادر انگليس لنگر مي 

 هاي انگليسي بود كه در بنادر انگليس ورود و خروج داشتند. صحبت از كشتي 

هاي اسكانديناوي يا آمريكايي  اين امر تا آن زمان هنوز امكان تجارت قانوني كاالهاي انگليسي را از طريق كشتي 

اند و  ها، صرف نظر از پرچمي كه با آن به راه افتاده  كرد. مقررات فرمان ميالن اين بود كه كليه كشتيفراهم مي 

 اند، بايد بالفاصله توقيف شوند. ها شدهدر انگليس پهلو گرفته و يا تسليم كنترل انگليس 
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ناپلئون از شدت محاصره قاره اي خود كاست. وي بر آن شد كه با قاچاق كنترل   ۱۸۱۴تا  ۱۸۱۰در سال هاي 

گليس را به تباهي بكشاند و به همين دليل بنادر دانكرك و گراولينز را به روي  شده كاال به فرانسه اقتصاد ان

 قاچاقچيان انگليسي كه مجوزهاي الزم را كسب كرده بودند گشود. 

هم به تنش با اياالت متحده آمريكا افزوده بود و هم به نارضايتي مردم فرانسه.  ،  با گذشت زمان اما محاصره قاره  

تحت شرايطي خاص اجازه واردات    ۱۸۱۰ناپلئون در سال  Trianonو    Saint-Cloudدر احكام معروف به 

كه   Saint-Cloudكاالهاي مستعمراتي انگليس، مانند قهوه، پنبه و شكر، به فرانسه را دوباره ممكن كرد. فرمان 

صادر شد مقرر مي داشت كه صاحبان كشتي و بازرگانان مي توانند با پرداخت هزينه مجوز الزم   ۱۸۱۰در ژوئيه 

را از دولت فرانسه دريافت كنند. حتي به كشورها و مناطق تسخير شده مانند پادشاهي هلند و شهرهاي بندري  

 اجازه تجارت محدود با انگليس داده شد. 

انتقال طال از انگليس به فرانسه اين بود كه ناپلئون از آن براي ايجاد تورم   "اق مجوز دارقاچ"كي از نتايج  ي

هاي تصاعدي در انگليس استفاده كرد. محاصره قاره اي اثرات متناقضي بر تجارت داشت، يعني همه بخش 

 اقتصاد به طور مساوي تحت تأثير مثبت يا منفي قرار نگرفتند.

ها از مستعمرات همچنان ادامه يافت، در حالي كه در توليد پارچه و چوب كمبودهايي  براي انگليس واردات كاال

 وجود داشت.

هاي قند نيشكر فرانسه از بين  فرانسه دسترسي اقتصادي به مستعمرات خود را از دست داد، در نتيجه پااليشگاه

صنعت فرآوري از پنبه در  ،  انگليسي   رفتند ولي اين آغازي شد براي توليد شكر از چغندر قند و يا در نبود رقابت

 فرانسه رشدي صعودي يافت. 

مشاغلي كه با تجارت خارجي سروكار داشتند آسيب ديدند در حالي كه بازار داخلي از مزاياي زيادي بهره مند  

شد. صادرات از شهرهاي مهم بندري مانند هامبورگ به بندرهاي كوچكتري منتقل شد، اينجا ها خود به خود  

شد و شرايط بهتري براي قاچاق وجود داشت. پرداخت هاي گزاف به اشغالگران فرانسوي  كمتري انجام مي كنترل 

 قدرت خريد مردم را كاهش داد و همزمان تقاضا براي كاالهاي لوكس نيز كاهش يافت.

وسيه  هاي بي طرفي را كه مي خواستند به بنادر ر از تزار روس خواست كه حتي كشتي ناپلئوناز طرفي ديگر  

 وارد شوند، چنانچه كااليي با مبدا انگليسي حمل مي كردند توقيف كند. 

اي ناپلئون در نهايت به شكست انجاميد، يكي به اين دليل كه مرزهاي خارجي فرانسه در نتيجه  محاصره قاره 

هاي  عمره شد. ديگر آنكه انگليس با مستشان كمتر و كمتر مي فتوحات ناپلئون بيشتر و بيشتر و امكان كنترل 

تر از آن بود كه ناپلئون بتواند اين امپراطوري را به كلي از پا بيندازد. در  گسترده و اقتصاد توانمندش قوي 

كردند.  جويي از همه كساني روي آورد كه هنوز با انگليس تجارت مي اي، ناپلئون به انتقام ناكارآمدي محاصره قاره 
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هروند اين شهر را كشت چون با انگليس تجارت مي كردند. در  ش  ۵۰۰در يك مورد او در شهر بندري هامبورگ  

ناپلئون به متحد پيشين خود روسيه حمله كرد و اين حمله آغاز يك سري شكست هاي پياپي بود   ۱۸۱۲ژوئن 

 محاصره قاره اي عمال ديگر وجود نداشت. ۱۸۱۳كه در نهايت منجر به سرنگوني او شد. در آغاز سال 

 گ جهاني اول تا كنونها از پايان جنتحريم

اش، قوانين رقابتي  اي در مقابله با رقيب انگليسياش با تحريم قاره از زماني كه ناپلئون در ادامه جنگ اعالن نشده 

چون و چراي خود در اروپا شد، قوانين  را به نفع خود تغيير داد و خواهان پذيرش سركردگي سياسي و نظامي بي 

 اند و به تدريج هوشمند تر و هدفمند تر شده اند.  اي را از سر گذراندهتحوالت عمدهها مربوط به تحريم 

عنوان يك   مثالهايي وجود دارد كه نشان ميدهد تحريمها به خودي خود به  1900اگرچه قبل از سالهاي سده 

شود و از طريق آن به   اند تا از يك درگيري بزرگتر جلوگيري كار گرفته ميشده   ابزار مفيد براي تهديد و تنبيه به

تر شدند و با بسامد    بود كه تحريمها گسترده 1900در سالهاي سده    "عماليك پيروزي ديپلماتيك رسيد. اما 

دليل    كار گرفته شدند. اين تحول شايد بيشتر به  عنوان يك ابزار سياست خارجي مستقل به  بيشتر خود به 

ول خود را نشان داد و بعدها دولتمردان ميخواستند با  خواه جنگها باشد كه از جنگ جهاني ا  ماهيت تماميت

از خونريزي اجتناب كنند. به هر حال به همان اندازه كه جنگها ويرانگرتر و   ،   استفاده از روشهاي جايگزين

بارتر ميشدند قدرت اقتصادي كشورها نيز تحليل ميرفت و مردم نيز جان خود را از دست ميدادند. در   خشونت

دنبال راههاي جديدتري بودند تا بتوانند اراده خود را بر رقبا و حريفان ديكته كنند. در    تراتژيستها بهاين زمان اس 

نشدهاي بود، خصوصاً در زمان جنگ سرد كه در آن با همه خشونتهاي   اين بين قدرت اقتصادي جاده تجربه 

نبود، يعني همان تقابلي كه بسياري از آن  كار گرفتن قدرت به قيمت تقابل مستقيم  جانبي كه وجود داشت به 

اند افعال كشور هدف و مورد تحريم را تغيير   بررسي راهبرد تحريمها يعني اينكه چطور توانسته .ميترسيدند 

برخوردار است، اينكه چه بخواهيم يا نخواهيم تحريمها به ابزاري محبوب   الييبدهند درحال حاضر از اهميت با

متحده آمريكا تبديل شده و ميتواند در آينده براي ساير قدرتهاي جهاني نيز به ابزاري  در سياست خارجي ايالت  

مطلوب تبديل شود. براي مثال روسيه وقتي با حمله به يكي از جنگندههايش توسط كشور تركيه در سال  

رغم   به  و اين مسئله . مواجه شد تصميم گرفت از تحريمهاي اقتصادي استفاده كند تا اقدامات نظامي  2016

روحيه نظاميگري كه در دولت روسيه وجود داشت، اتفاق افتاد. در اين زمينه فقط روسيه نيست. چين هم براي  

مقابله با استقرار يك سامانه موشكي ساخت اياالت متحده آمريكا توسط كره جنوبي در پاسخ به تهديدات  

ردشگري، تجارت و هتلداري قرار داده  موشكهاي بالستيك كره شمالي، اين كشور را هدف تحريمهاي حوزه گ

چندين و چند كشور از تحريمهاي اقتصادي براي اعمال قدرت و خواست خود در بافتهاي   1960است. در سال 

  ياند نقش جديدي در ميان ابزارهاي سياست خارج  با اينحال اگرچه تحريمها توانسته  .مختلف استفاده كردند 
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  گونه مي در گفتمان عمومي در اين زمينه احساس ميشود. به نوعي كه هيچمفهو الء پيدا كنند، اما هنوز يك خ

ارزيابي دقيقي از نقش كامل و جامع اين تحريمها در راهبردهاي كشور وجود ندارد. بنيانهاي موفقيت يا ناكامي  

ن مختلف  ابزار تحريم در شرايط خاص مورد بررسي قرار گرفته است و در اين حوزه آثار فراواني توسط نويسندگا

در ميان ساير ابزارها را مورد  ،   نوشته شده كه اثرگذاري تحريمها را بررسي كرده يا ميزان سودمندي اين ابزار 

اند كه اهل فن يا همان اجراكنندگان، چگونه   اما آثار كمي به اين مسئله پرداخته .مقايسه قرار داده است 

ا در كنار ساير ابزارها براي رسيدن به يك هدف راهبردي  تحريمها را طراحي ميكنند و چگونه بايد اين تحريمه

 .جامع مورد استفاده قرار بگيرد

هاي امروزي در كنار ممنوعيت تجارت با كاالهاي رايج و مراودات مالي، با تحريم تجارت تسليحاتي،  تحريم 

همه   اند. با اينه هاي كشوري و فردي شخصيت هاي كليدي و ممنوعيت هاي مسافرتي تعميم يافت توقيف دارائي 

 ها هم الزاما و در همه موارد كارآمدتر شده باشند.معلوم نيست كه اينگونه تحريم

ها و نظاميان به  به تدريج از حكومت ،  ايده تحريم به عنوان اهرم سياست ،  در اروپا از ميانه قرن نوزدهم به بعد  

و چنين بود كه سياستمدار و حقوقدان برجسته  صلح طلبان و نظريه پردازان نظام و حقوق بين المللي رسيد. 

كارگيري تحريم هاي  بفرانسوي لئون بورژوا و سياستمدار بلژيكي پاول هانري پس از جنگ جهاني اول تمايل به 

مسالمت آميز را در سياست بين المللي باب كردند. لئون بورژوا كسي بود كه در سياست خارجي خواستار ايجاد  

حفظ صلح از طريق داوري اجباري، خلع سالح كنترل شده، تحريم هاي اقتصادي و يك نيروي  جامعه ملل قوي، 

 نظامي بين المللي شد. 

جمهوري آمريكا از ايجاد ممنوعيت كامل تجاري، كه حتي شامل   در برپايي جامعه ملل،  ويلسون رئيس 

ن آزمون خود شكست خورد و جامعه  شهروندان يك كشور متجاوز شود، حمايت كرد. ايده فراگير ويلسون در اولي

سربازان ايتالياي فاشيست به رهبري موسوليني را كه به اتيوپي حمله و اين كشور   ۱۹۳۵ملل نتوانست در اكتبر 

را تصرف كرده بودند به عقب نشيني وادارد. همه كشورها با اين سياست همراه نشدند. در حمله موسوليني به  

ان نازيستي بر خالف فرانسه و بريتانيا نسبت به ايتاليا موضعي دوستانه اتخاذ  حبشه آدولف هيتلر صدر اعظم آلم

به رسميت شناخت و همين امر موجب نزديك شدن موسوليني و   ۱۹۳۶ژوئن  ۲۵كرد و تصرف حبشه را در 

 هيتلر در گام هاي جنگي هيتلر شد.

هاي اقتصادي ايتاليا  كس حتي تحريم جامعه ملل اين حمله را محكوم كرد اما واكنشي عملي صورت نگرفت، بر ع

ثمري جامعه ملل براي حفظ  پس از مدتي برداشته شد. اين امر در كنار حادثه موكدن )حمله ژاپن به چين( بي 

 امنيت جهاني را به نمايش گذاشت و از عواملي بود كه دست هيتلر را در آغاز جنگ جهاني دوم بازگذارد. 
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م با تهاجم نيروهاي ژاپني به مواضع نيروهاي بريتانيايي و آمريكايي آغاز  جنگ اقيانوس آرا ۱۹۴۱هفتم دسامبر  

  آمريكا، انگلستان، چين و هلند   يعني بودند، آسيا شرق ٔ  شد. پيش از آن چهار كشوري كه داراي منافع در حوزه 

يهي براي ورود  هاي تجاري آمريكا عليه ژاپن توجژاپن را مورد تحريم اقتصادي قرار داده بودند. تحريم، كشور 

  ۱۹۲۰پس از ايجاد سازمان ملل متحد كه جانشين جامعه ملل  ۱۹۴۵ژاپن در جنگ جهاني دوم شد. در سال  

به عنوان ابزار مقابله با به خطر افتادن صلح و امنيت جهاني وارد منشور سازمان ملل شد،   شده بود اعمال تحريم 

 اختيار شوراي امنيت قرار گرفت.گيري در مورد استفاده از اين ابزار اما در تصميم 

هاي اجباري تنها دوبار اعمال شد، يك بار عليه  با اين حال در طول دوران جنگ سرد ميان ابر قدرت ها تحريم 

 دولت سفيد پوست رودزيا و دومي عليه آفريقاي جنوبي. 

يم سياسي در تاريخ تحريم  المللي عليه نظام آپارتايد آفريقاي جنوبي را مي توان موفق ترين تحرهاي بين تحريم 

 هاي سياسي دانست. 

به رئيس جمهور وقت رونالد ريگان ديكته   ۱۹۸۶در تحريم آمريكا عليه نظام آپارتايد، كه از طرف كنگره آمريكا 

شده بود، براي اولين بار تاكيد شد كه هر نوع مذاكره اي با حكومت آپارتايد مشروط به الغاي قوانين آپارتايد و  

 نيان سياسي خواهد بود. آزادي زندا

زمان با دستور آزادي   هم ،  كشور وقت   نلسون ماندال آزاد و فردريك د كلرك رئيس جمهور  ۱۹۹۰در فوريه 

 ماندال در حقيقت پايان حكومت آپارتايد را اعالم كرد. 

 پس از آفريقاي جنوبي كشور بعدي عراق بود كه موضوع تحريم هاي سازمان ملل واقع شد. 

به كويت حمله برد، چهار روز بعد نشست اضطراري شوراي امنيت سازمان ملل   ۱۹۹۰اوت  ۲صدام حسين 

هاي مشترك كويت و عربستان اعزام  هايش را به مرز برگزار شد و يك روز بعد آمريكا براي مقابله با عراق نيرو 

فت و در مقابل ، صدام مورد حمايت  ) اقداماتي كه به هيچ وجه در هنگام حمله صدام به ايران ، صورت نگركرد.

 هاي آشكار و پنهان قرار گرفت (. 

صدام حسين به اين هشدار توجه نكرد و در پايان راه آمريكا با حمالت گسترده اش، همراه با دهها هم پيمان  

 نظامي، به ماجراجويي و كشورگشايي صدام حسين پايان داد.

ها با  هاي فراگيري را عليه بغداد اعمال كرد. قوي ترين تحريم به دنبال حمله عراق به كويت شوراي امنيت تحريم 

، ليكن با هدف تضعيف    "جلوگيري از توسعه تسليحات كشتار جمعي"به بهانه هدف فلج كردن رژيم صدام  

،  ۲۰۰۳مه  ۱مارس تا   ۱۹كا به عراق،  انجام گرفتند، كه پس از حمله دوم آمريعراق و مقدمه حمله به آن ، 

هاي گسترده عليه بغداد  هيچگاه پيدا نشدند. دو ماه بعد از تهاجم دوم آمريكا به عراق شوراي امنيت رسما تحريم 

 را لغو كرد. 
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كه توسط اعضاي    ۲۰۰۱در پي حمالت انتحاري به برج هاي دوقلوي تجارت جهاني روز يازدهم سپتامبرسال  

كشور، موضوع تحريم   ۱۸۹خاك اياالت متحده انجام گرفت، تقريبا همه اعضاي سازمان ملل، گروه القاعده در 

عضو   ۱۸۹هاي بالقوه شدند. چند هفته پس از اين حمالت سازمان ملل تمهيدات ضد تروريستي شديدي را به 

ي و هوادارانشان در  هاي تروريستها و اقداماتي عليه جنبش خود ابالغ كرد كه مهمترين آنها شامل توقيف دارايي 

 شد. سرسر جهان مي 

ها را توقيف نكنند حق  هاي تروريست هاي خارجي را تهديد كرد كه چنانچه دارايي رئيس جمهور آمريكا بانك 

سياست آمريكا در خاورميانه   ۲۰۰۱سپتامبر   ۱۱گونه كار و تجارتي در آمريكا را نخواهند داشت. پس از  هيچ

ايران محور شرارت نام گرفت و مورد تحريم هاي  دليل و حتي بهانه ساختگي ،بدون ذكر هيچ   تغيير يافت، 

 بيشتري قرار گرفت. جز ايران، عراق و كره شمالي هم محور شرارت نام گرفتند.

تعدادي قطعنامه تحريمي تصويب كرد   ۲۰۰۶شوراي امنيت پس از اولين آزمايش هسته اي كره شمالي در سال 

،     ۲۰۱۱هايي را عليه كره شمالي وضع كردند. در فوريه المللي نيز تحريم هاي بين و شماري از كشورها و نهاد

بعد از به اصطالح تغيير رفتار قذافي و تحويل تمام نجهيزات صنعت اتمي ، پرداخت غرامت ، نابود كردن موشك  

گروه هايي از معترضان عليه دولت ليبي به پا خاستند و جنگ داخلي  هاي خود و ..بدنبال تحريك آمريكايي ها ، 

با هدف حمايت از   ۱۹۷۳ شماره  ٔ  قطعنامه ميان شورشيان و دولت قذافي آغاز شد سازمان ملل با تصويب 

و  اش مصادره شدند. هاي قذافي و خانواده غيرنظاميان، خواستار ايجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز ليبي شد. دارايي 

 ليبي دچار فروپاشي و جنگ داخلي شد كه تا كنون ادامه دارد. 

 هاي ويژه ايران سازمان ملل متحد و تحريم

سال پيش اولين بار ايران موضوع كار سازمان ملل را رقم زد. موضوع و عنوان شكايتي كه حسن تقي زاده   80

كه در پي جنگ جهاني دوم به اشغال ارتش اتحاد جماهير  ايران  آذربايجان مربوط سفير ايران در لندن ارائه كرد 

 ، ميشد   شوروي در آمده بود 

 ه آذربايجان از قواي روس بود. عاقبت اين شكايت پيروزي ايران و تخلي

دومين بار با شكايت انگليس براي جلوگيري از اخراج كاركنان شركت نفت ايران و انگليس پاي ايران به شوراي  

قرار شد به پيشنهاد نماينده فرانسه در شوراي امنيت    ۱۳۳۰مهر    ۲۷  در  امنيت كشيده شد. پس از چهار جلسه

المللي مسكوت بماند. وزير امور خارجه اياالت متحده گفته  دادگستري بين موضوع شكايت تا تصميم قطعي ديوان  

ها در جلسه شوراي امنيت پذيرفته بوده است كه پااليشگاه آبادان از سوي  بود كه مصدق در مذاكره با آمريكايي

پيشنهاد  طرف، مثال يك شركت هلندي، اداره شود. گويا حتي معاونان وزارت خارجه آمريكا طرحي  يك گروه بي 

تقسيم شود. به هر رو مصالحه ممكن نشد    ۵۰-۵۰داده بودند كه درآمد فروش شركت نفت ايران و انگليس بر پايه  
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هزار    ۴و انگليس براي تهديد ايران و جلوگيري از ورود كاال به داخل كشور ناوي رزمي را در آبادان پهلو داد و  

 باش گرفتند.فارس آماده  حاشيه خليجهاي نظامي كشورهاي چترباز انگليسي هم در پايگاه

هاي ناو نزديك آب  ۹فارس شدند تا انگلستان  هاي خليج چند روز بعد ناوهاي جنگي فالمينگو و ورِن نيز وارد آب 

را بر پا  آمريكا نيز به انگلستان پيوست تا اين نخستين تحريم جامع عليه ايران اين اثناء ،ايران داشته باشد. در 

 .كنند 

  ۱۳۳۲مرداد  ۲۸كار تحريم فروش نفت، ممنوعيت ورود كاال به ايران، فروپاشي اقتصاد نفتي ايران، كودتاي پايان 

 و سقوط دولت دكتر محمد مصدق بود. 

در تهران   اشغال النه جاسوسي آمريكا  يك ماه پس از  "تحريم هاي تاريخ"گسترده ترين ،  پس از اين ماجرا  

 از شدند.آغ،  توسط دانشجويان پيرو خط امام 

 ها را آزاد كند.از ايران خواست كه فوراً گروگان ۴۵۷با صدور قطعنامه  ۱۳۵۸آذر   ۱۳شوراي امنيت در 

شوراي امنيت در قطعنامه ديگري از دبيركل سازمان ملل خواست به ايران سفر و عدم تبعيت   ۵۸آذر   ۳۰روز  

 منشور ملل متحد عمل كند.   ۴۱و   ۳۹ها را مشخص كند تا شورا بتواند طبق مواد ايران از قطعنامه 

 هاي بعدي و پياپي شوراي امنيت پس از حمله نظامي عراق به ايران تصويب شدند.قطعنامه 

در   ۱۳۹۴در مقاله اي كه اول مرداد   "تاريخ ايراني"و    "ديپلماسي ايراني "هاي ارسقيان سردبير سايتسرگه ب

منتشر شد،   "زاده تا توافق ظريفسال با شوراي امنيت، از شكايت تقي   ۷۰"با تيتر  "ديپلماسي ايراني"سايت 

، يكسالي پس از  ۱۳۸۵حاني در آذر را حسن رو "در مسيري كه سنگالخ است، نبايد دويد "مي نويسد، اين جمله 

ارزيابي اين بود كه اگر ما  "اي ايران، به نگارنده گفته و افزوده بوده است: واگذاري مسئوليت پرونده هسته

المللي انرژي اتمي را ادامه ندهيم يا از طرق ديپلماتيك مسئله را دنبال نكنيم، احتمال  همكاري با آژانس بين 

 . "شوراي امنيت برود، زياد است اي بهاينكه پرونده هسته 

فصل هفتم منشور ملل   ۴۱در چارچوب ماده   ۱۳۸۵دوم دي ماه  (  ۱۷۳۷همين هم شد و دومين قطعنامه ) 

 متحد، صادر شد. يعني شوراي امنيت برنامه اتمي ايران را تهديدي براي صلح و امنيت جهاني خواند.

دامات تنبيهي عليه اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با  عالوه بر اق( ۱۷۴۷در سومين قطعنامه تحريمي )قطعنامه 

هاي سنگين به ايران و يا از ايران به مقصد ديگر كشور را ممنوع  اي صادرات و واردات سالح هاي هسته فعاليت

 شدند. 

هاي از كشورهاي عضو سازمان ملل خواسته شد كه محموله  ۱۳۸۶اسفند  ۱۳در قطعنامه چهارم تحريمي  

به مقصد ايران و بالعكس را، اگر مشكوك به حمل مواد و تجهيزات ممنوعه باشند، مورد بازرسي  دريايي و هوايي 

آمد  ( ۱۹۲۹، ششمين و آخرين قطعنامه ) ۱۳۸۹خرداد   ۱۹قرار دهند. پس از آن، قطعنامه هشدار دهنده پنجم 
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تحريم قرار گرفتند و  طور مشخص سپاه پاسداران و شركت كشتيراني جمهوري اسالمي ايران مورد كه در آن به  

هاي ايراني در كشورهايشان جلوگيري  از كشورهاي عضو سازمان ملل خواسته شد كه از تاسيس شعب تازه بانك 

 ها و موسسات مالي خود با ايران شوند.كرده و مانع معامالت بانك 

شوراي امنيت   ۲۲۳۱نامه در قطع  "برنامه جامع اقدام مشترك"باالخره با تاييد   ۱۳۹۴تير ۲۹پايان كار اينكه روز 

. چندسالي كه با توجه به مفاد برجام و رفتار   براي چند سالي خاتمه پيدا كرد  "، ظاهرا اي ايران موضوع هسته 

هاي آمريكايي ها در نمايش تزلزل برجام ، عليرغم انجام تعهدات از سوي ايران ، منافع متصوره از برجام ، براي  

 .ايران حاصل نشد 

  جمهور جديد آمريكا رسما از برجام خارج شد و بازگشت شمسي، دونالد ترامپ رئيس  ۱۳۹۷ارديبهشت  ۱۸در 

 ها به صورت گذشته را اعالم كرد. تحريم 

را   "كاتسا"موسوم به قانون  "هاقانون مقابله با دشمنان آمريكا از طريق تحريم "كنگره و سناي آمريكا "متعاقبا

به بعد قانون الزم االجرا شد. اين قانون ابتدا قرار   ۲۰۱۷تصويب كردند كه با امضاي رئيس جمهور از دوم اوت 

، به اتهام حمايت از تروريسم، نقض حقوق بشر و  "كننده ايرانثباتقانون مقابله با اقدامات بي "ن بود كه با عنوا

 هاي بالستيك وضع شود. برنامه توسعه موشك 

 در مجلس نمايندگان اما دايره اعتبار آن به روسيه و كره شمالي نيز گسترش يافت. 

به بعد   ۱۰۳وه برفهرست مطالب و تعاريف از بخش  ، عال ۱۱۲تا   ۱۰۱صفحه اي، بند   ۷۳بند از اين قانون   ۱۲

 كننده ايران را بر مي شمارد:ثباتموارد مربوط به تحريم هاي مقابله كننده با اقدامات بي 

 اي مقابله با تهديدهاي متعارف و غيرمتوازن ايران در خاورميانه و شمال آفريقا. راهبرد منطقه . ۳بخش 

 هاي بالستيك ايران. پاسخ به برنامه موشكهاي بيشتر در اعمال تحريم . ۴بخش 

 هاي مرتبط با تروريسم در رابطه با سپاه پاسداران. اعمال تحريم . ۵بخش 

 هاي بيشتر در رابطه با اشخاص مسئول در نقض حقوق بشر. اعمال تحريم . ۶بخش 

 هاي تسليحاتي.اعمال تحريم . ۷بخش 

 حمايت ايران از تروريسم. بخش هاي مرتبط با تداوم تأثير تحريم . ۸بخش 

 بخش . اروپا اتحاديه  و  متحده اياالت ميان هاتحريم  هماهنگيگزارش درباره . ۹بخش 

 . ايران در  شده بازداشت آمريكايي شهروندان گزارش درباره. ۱۰بخش 

 . تفسير قاعده دوستانه؛   انسان هايكمك  و  ملي  امنيتاستثنائات درباره . ۱۱بخش

 ها.جمهوري در بالاثر كردن تحريم اختيار رئيس . ۱۲بخش 
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روز يكبار در مقابل كنگره خود را توجيه كند كه چرا منافع    ۱۸۰اين قانون از رئيس جمهور مي خواهد كه هر 

امنيت ملي آمريكا برداشتن اين و يا آن تحريم را ايجاب مي نموده است. و اين همان گره كور مذاكرات و  

 است.سرنوشت محتوم برجام 

آمريكا در تهران،  اشغال النه جاسوسي خزانه داري آمريكا، همزمان با چهلمين سالگرد  ۱۳۹۸روز سيزده آبان  

شخصيت حقيقي در فهرست تحريم هايي قرار داد كه به سختي قابل   ۹ستاد نيروهاي مسلح ايران را همراه با 

   لغو خواهند بود. 

 ليبي 

كشوري كه در مقابل تحريم ها و پذيرش شرايط تحريم گران حتي ، فراتر از  با توجه به شرايط ليبي بعنوان 

 انتظار آنها عمل كرد ، تاريخچه تحريم ها در اين كشور را بررسي ميكنيم 

 آغاز حكومت قذافي 

هاي اسالمي به عنوان متهم رديف اول ربايش امام موسي صدر رهبر شيعيان لبنان شهرت  قذافي كه دركشور 

ميليارد بشكه ذخاير اثبات شده   ۴۷با كودتاي نظامي بر ليبي حاكم شد؛ كشوري با  ۱۹۶۹از سال بيشتري دارد 

 .ترين مناطق شمال افريقا در آن ايامو دارنده رتبه دهم دارندگان ذخاير عظيم انرژي دنيا و يكي از با ثبات 

 اصالحات قذافي 

ني«، حركت به سمت توسعه فناوري هسته اي،  هاي خارجي از جمله شركت اسرائيلي »آلغو امتياز نفتي شركت 

ها و تالش براي توسعه توانمندي موشكي از جمله اقدامات قذافي در  اي در دانشگاه توسعه رشته فيزيك هسته 

 .ساله اش بر ليبي بود  ۴۲دوران حكمراني 

 اي شدن خيز به سوي هسته

مگاواتي را براي نيروگاه تاجورا از شوروي خريداري كرد. سه سال   ۱۰نخستين راكتور تحقيقي  ۱۹۷۰او در سال 

بعد تالش كرد تا از طريق پاكستان نخستين گام را براي ساخت بمب اتمي اسالمي بردارد اقدامي كه البته به  

 .سرانجام نرسيد 

هاي غربي به  كشور اين شكست قذافي را برآن داشت تا دو سال بعد از دانشمندان عرب بخواهد با ترك آمريكا و  

ها را اي ياري دهند؛ رويكردي كه سرانجام امريكايي ليبي مهاجرت كنند و اين كشور را در ارتقاي توان هسته 

هاي  اي قرار دهند و همكاري كشور فعال در عرصه هسته  ۶۳ليبي را در فهرست  ۱۹۸۲برآن داشت تا در سال  

دانشجوي ليبيايي از    ۲۰۰د. تصميمي كه به اخراج هاي اين كشور با ليبي را ممنوع كننعلمي دانشگاه

 .اي مشغول تحصيل بودند هاي امريكا منجر شد كه در رشته فناوري هسته دانشگاه
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هاي سرشار نفتي موفق شد تا فناوري مورد نياز خود را از  اي كردن ليبي با اتكا به درآمد قذافي در مسير هسته 

 .سه و حتي آمريكا تامين كند طريق پاكستان، اتحاد جماهيرشوروي، فران

 مقابله با اسرائيل 

ها بايد بتوانند بمب اتم بسازند تا  عرب "گفت:: ۱۹۸۷دردسر قذافي از زماني آغاز شد كه او در سخناني در سال  

ها هم كاري جز اين ندارند كه  ها به سالح اتمي دست يافته اند، عربفلسطين را آزاد كنند و زماني كه اسرائيلي 

به اين ترتيب جنگ  "ها نيز با دستيابي به اين فناوري از خود محافظت كنند. ز تالش كنند تا آن شب و رو

هاي غربي كليد خورد و  اي ليبي با محوريت رسانه اي عليه توانمندي هسته اي و تبليغاتي گسترده رسانه

گردان اين جنگ رواني    كارشناسان و جاسوسان امريكايي و اسرائيلي با تمركز براين توانمندي ليبي، صحنه

 .بودند 

 اتهام حمايت از تروريسم

اي براي تشديد  اي از حمالت تروريستي در اروپا و آغاز سناريوي حمايت ليبي از تروريسم، بهانهوقوع زنجيره 

ها عليه ليبي شد. اوج اين حمالت اتهام نقش ليبي در سقوط هواپيماي خطوط هوايي »پان آمريكن« بر  تحريم 

 .»الكربي« اسكاتلند بود فراز 

هايي كه  در پي اين سانحه، سه قطعنامه تحريمي برضد ليبي در شوراي امنيت سازمان ملل صادر شد. قطعنامه 

هاي اقتصادي را نيز  المللي، تحريمكرد تا عالوه بر تحويل متهمان اين سانحه به دادگاه بين به ليبي تكليف مي 

 .بپذيرد

 

 حذف فيزيكي دانشمندان

اي ليبي طرح حذف  با تمركز بر دانشمندان فعال در صنعت هسته "موساد "و  "سيا"اي ار اين جنگ رسانهدركن

اي عراقي از  مهندس هسته "مؤمد حسن ناجي ال جا نابي"فيزيكي و تخليه اطالعاتي آنان را كليد زدند كه ترور 

د ليبي براي احراز سمت مهمي در زمينه  قرار بود از طريق اردن با روادي "ناجي"جمله اقدامات اين تيم بود. 

 .اي به ليبي برود كه پيش از رسيدن به طرابلس هدف گلوله قرار گرفت و كشته شد هسته

 تعامل با غرب 

اي ليبي هيچگاه عليه اسرائيل استفاده  هاي بين المللي رسما اعالم كرد توان هسته هرچند قذافي با تشديد فشار

اي را امضا كرد، اما در عين حال خواستار خلع  هاي هستهنع گسترش آزمايش نخواهد شد و همزمان معاهده م

اي ليبي منتهي  ها در قبال توان هسته اي اسرائيل هم شد؛ رويكردي كه به تشديد موضع صهيونيست سالح هسته 
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اي به فهرست  هاي با قابليت حل كالهك هسته و اتهامات جديدي همچون تالش براي دستيابي به موشك

 .امات قذافي اضافه شد اته

 حمله به توان موشكي

پازل بعدي فشار بر ليبي بر توانمندي موشكي اين كشور متمركز شد، اساس توانمندي موشكي ليبي با خريد  

ميالدي آغاز شد به طوري كه به    ۷۰از شوروي از دهه  ۷ - هاي فراگهاي اسكاد بي و اسكاد سي و راكت موشك

جهان سوم تبديل شد. مستشاران خارجي فعال در صنعت موشكي ليبي مدعي   هاي بالستيك دريكي از قدرت

 .كيلومتر بود  ۲۵۰۰هايي با برد باالي بودند قذافي به دنبال ساخت موشك

 آغاز مذاكره 

ماهه ميان   ۹قذافي براي خالصي از اين فشار همه جانبه سرانجام تن به مذاكره داد. نتيجه مذاكرات محرمانه  

هاي موشكي اين كشور منتهي شد و  اي و كاهش فعاليت هاي هسته انگليس، امريكا و ليبي به توقف كامل فعاليت 

اي آمريكا  هاي هسته نند. روندي كه به لغو تحريمالمللي اجازه يافتند تا از مراكز دلخواه بازديد كبازرسان بين

قذافي اعالم كرد كه برنامه    .هاي مرتبط با موضوع تروريسم همچنان پابرجا ماند عليه ليبي منجر شد، اما تحريم

كند. اين كشور همچنين  ها تعطيل مي هاي بالستيك خود را در ازاي رفع تحريم اي، شيميايي و موشك هسته

( شد و پذيرفت كه به بازرسان اجازه  NPTاي )هاي هسته كامل پيمان منع گسترش سالح   متعهد به اجراي

 ها را بدهد.بررسي تمامي اين برنامه 

گيرد و متعهد  ، ليبي )تحت فشارهاي خارجي( مسئوليت حادثه الكربي را بر عهده مي ۲۰۰۳آوريل  ۳۰در 

قرباني اين حادثه پرداخت كند. اين اما پايان كار نبود و در   ۲۷۰ميليارد دالر غرامت به خانواده  ۲.۷شود كه مي 

گذاري  ميليون دالر غرامت به بازماندگان قربانيان حادثه بمب   ۱۷۰شود كه نيز ليبي متعهد مي ۲۰۰۴ژانويه   ۸

 خطوط هوايي فرانسه پرداخت كند. 

يبي بودند. اما سفير آمريكا در  هاي غرب ضد لبا اجراي كامل تعهدات ليبي، همگي منتظر برداشته شدن تحريم 

شود، اما  هاي سازمان ملل ضد ليبي نمي سازمان اعالم كرد كه اگرچه آمريكا مانع برداشته شدن تحريم

اي در آفريقا  هاي آمريكا ضد ليبي به خاطر نقض حقوق بشر در اين كشور و نقش ليبي در منازعات منطقه تحريم 

تنها به  ها سازش كرده بود، نه ها با غربي به اميد برداشته شدن تحريم  ليبي كه  سر جاي خود باقي خواهد ماند.

اي و بالستيكي خود را نيز از بين  هدف خود نرسيد، بلكه چند ميليارد دالر غرامت پرداخت كرد و برنامه هسته 

 راي مردمان خود. برد. چندين سال بعد، نه نامي از معمر قذافي باقي بود، نه ديگر ليبي كشوري بود امن و پايدار ب
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 وعده آمريكا به مردم ليبي؛ زندگي بهتر 

رييس   "جرج بوش "ها دادند وآمريكا با اين بسته تشويقي در قبال اقدامات ليبي نويد اقتصاد مرفه را به ليبيايي 

اگر ليبي در پي اصالحات داخلي باشد، كشوري  "گفت:  داد و مي جمهور وقت آمريكا به مردم ليبي قول كمك مي 

 ."سازدتر مي ادتر و مرفه آز

 بدعهدي آمريكا و اروپا

قذافي سرنوشت صدام را ميدانست و سناريويي كه قدم به قدم در باره او در حال تكرار است و شايد  

 به اميد اينكه اين سناريو در مورد او اجرا نشود ، تمكيني فراتر از انتظار غربي ها از خود نشان داد. 

هاي بازدارندگي ليبي ، از جمله توان اتمي و موشكي و عليرغم تمكين مافوق تصور قذافي  با از بين رفتن اهرم 

ها اما به محض آغاز درگيري در مقابل غرب ، سناريو آشوب سازي در ليبي و بهانه حمله به آن كشور كليد خورد

فرانسه و انگليس، البي صهيونيسم در سنا و همراهي روسيه زمينه را براي آغاز   ،، آمريكا  ۲۰۱۱در ژانويه سال 

 .و سرنگوني قذافي مهيا كرد"طلوع اوديسه"عمليات 

جنگ ادامه  "گونه حكم كرده كه انديشمند شهير آلماني در خصوص ديپلماسي اين  "كارل فون كالوزويتس"

 " .سياست با وسايل ديگري است

هاي ليبي تا عمليات نظامي »طلوع  براي رفع تحريم  ۲۰۰۳بي از مذاكرات محرمانه سال  رفتار آمريكا با لي

 .وكشته شدن معمر قذافي به دست مخالفان ليبيايي مصداق عيني اين نظريه است ۲۰۱۱اوديسه« در سال  

ا و رونق  هاي اين كشور، رفع تحريم هدف از مصالحه ليبي با آمريكا و بريتانيا و تحويل كامل برنامه هسته 

اي باال و بيشترين منابع نفتي  اقتصادي اين كشور بود، اما در عمل ليبي با در اختيار داشتن توان موشكي و هسته 

 .قاره آفريقا امروز به ويرانه تبديل شده است

  شود كه امريكااي ايران، كره شمالي و ليبي اين واقعيت مشخص مي با مقايسه برخورد امريكا با توانمندي هسته 

ها رويكرد تهديد و تحريم را همزمان به كار گرفت، اما هر  اي اين كشور با هدف محدود كردن توانمندي هسته 

 .هاي امريكا اتخاذ كردند هاي متفاوتي در قبال سياستها رويكرد يك از اين كشور 

ادامه داد و بعد از  هاي تسليحاتي خود را بي محابا هاي امريكا آزمايشكره شمالي بي توجه به تهديد و تحريم 

 .هاي اين كشور قرار گرفت حاضر به مذاكره با آمريكا شد آنكه سراسر خاك امريكا در تيررس موشك 

اما در مورد ليبي به عنوان يكي ديگر از كشور غير همسو با امريكا و دارنده توانمندي ابتدا با تهديد به حمله  

ها دهد و پس از  اي خود را سوار بر كشتي تحويل امريكاييه نظامي ليبي را وادار كردند تا تمامي تجهيزات هست

 .كردند نابود  "و ليبي را عمالبا همراهي ناتو قذافي را سرنگون حمايت از مردم ليبي آن به بهانه 



 
 

21 
 

اي ايران دو راهكار تهديد و تحريم را همزمان به كار گرفتند، اما موضع ايران  ها در مقابله با توان هستهامريكايي

هاي امريكا با دو تجربه قبلي يعني كره شمالي و ليبي متفاوت بود. چراكه ايران ضمن پافشاري بر  قبال فشار  در

اي نيست و حركت در اين جهت را  اي خود رسما اعالم كرد به هيچ عنوان به دنبال تسليحات هسته حقوق هسته 

 .ين زمينه فتواي شرعي دادند داند و مقام معظم رهبري نيز در امخالف اعتقادات ديني و شرع مي 

ايران در كنار اين موضع قاطع توان موشكي خود را براي دفاع از اين حقوق گسترش داد و در كنار اين توان  

اي كه نه مثل ليبي خود را تسليم كرد و نه همچون كره شمالي به  دفاعي با جامعه جهاني تعامل كرد به گونه 

اي خود حمايت آژانس  اي ضمن تثبيت حقوق هسته مذاكرات هسته  اي حركت كرد، بلكه باسمت سالح هسته 

 .بين المللي انرژي اتمي و افكار عمومي جهان را جلب كرد 

هاي اخير امريكا و اروپا در قبال توان موشكي ايران داشت،  توان ارزيابي دقيق تري از علت فشاربا اين شرح مي 

، سناريوي ليبي سازي  توانند در گام بعدي دارندگي عمال مي چراكه با به چالش كشيدن توان موشكي و توان باز

اصرار ايران بر غير قابل  ايران و تحقق برنامه ديرينه خود ، حتي قبل از پيروزي انقالب را به مرحله اجرا بكذارند.

 .مذاكره بودن توان موشكي در همين چارچوب است

اي مشاهده  ها بر توان هسته هاي غربي ر قبال فشاردر مجموع با مقايسه عملكرد ايران، كره شمالي و ليبي د

با ايران را از امريكا سلب  نظامي شود كه مواضع ايران عقالني و حكيمانه بوده است. موضعي كه توان مقابله مي 

 .كرده است
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 فصل دوم 

 ارچوب نظري تحريم ها هچ

 مقدمه :

اهدافي است ظاهري   "سياست و ابزار تحريم ها مطرح است ، عموماآنچه در كتب و نوشته هاي غربي در مورد  

كه به جهت همراه كردن افكار عمومي ، ارايه و اعالم ميشود . ليكن در تمام اين موارد دو دسته از اطالعات و  

 مفاهيم وجود دارند كه پنهان گرديده اند . 

  "اينكه تحريمهاي اقتصادي ، نه  صرفا دسته اول مواردي است كه قصد و هدف اصلي تحريم گران است و آن 

ي ، بلكه  بعنوان بخشي از جنگ نظامي است كه  براي تغيير رفتار كشور هدف است و نه جايگزين جنگ نظام

بتواند هزينه جنگ نظامي و مدت زمان آنرا كاهش دهد ) و شايد نه تنها هزينه نداشته باشد كه منافع اقتصادي  

همانند تحريم نفتي ايران كه منافع سزشاري براي صادرات نفت آمريكا به همراه  ،  نيز به همراه داشته باشد 

(با هدف تضعيف كشور مقابل از نظر توان اقتصادي ، نظامي ، حمايت مردمي و .. و نهايتا فروپاشي  داشته است 

 آن.

ها ، بوسيله اشغال  در گذشته جنگ هاي نظامي با هدف تاراج ثروت كشورها و بهره برداري از منافع تسلط بر آن

آنها ، بدست مي آمد . از بعد از جنگ دوم جهاني اين روش نه تنها از منظر حقوق بين الملل  تا حدي امكانپذير  

نيست ، بلكه با هزينه هاي فراوان و معموال با نتايج نامناسب براي اشغالگران همراه است .ليكن با فروپاشي  

ابزار نظامي ، عمال اهداف كشور هاي غالب در تاراج ثروت ملت ها و   كشورها بوسيله ابزار تحريم و عندالزوم 

خوبي اين موضوع را  ه ممكن ميسازد. تجربه عراق و ليبي ب،   تسلط بر آنها را بدون هزينه هاي اشغال مستقيم  

 نشان ميدهد.

است ، عدم اشاره به   لحاظ نشدهكه ،   تحرير شدهتب از موارديكه در بيانات تحريم گران ، از جمله ك  دوم  دسته  

است . نفيو در كتاب خود ميگويد :   و داليل ريشه ايي و اصلي موفقيت تحريم ها نقاط ضعف بالقوه كشور هدف 

به نقاط  . ولي در كتاب او صرفا  كشور تحريم گر بايد كشور هدف و نقاط ضعف او را بهتر از خود او بشناسد 

ايران اشاره ميشود كه تا كنون مورد استفاده شفاف آنها قرار گرفته است. مسلما در طراحي  باره ضعفي  در 
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ريشه   استراتژي مبارزه با تحريم ها ميبايست تمام نقاط بالقوه و بالفعل ضعف در كشور مورد شناسائي و مطالعه

 قرار گيرند .  ايي

 

 اهداف وضع تحريم ها 

 ريچارد نفيو طراح تحريم هاي ايران در كتاب هنر تحريم ها خود ميگويد: 

نوعي كه كشور هدف   عبارت بهتر ايجاد درد و ناكامي، به هدف از اعمال تحريمها ايجاد سختي است يا به"

چرا كه   .كننده باشد  متن تحريكرفتار خود را تغيير دهد. شايد استفاده از كلمه درد يا فشار در اين ، تحريمها 

، اين كلمه دقيقاً مناسب الحغالباً همراه درد مفاهيمي چون شكنجه و سوءاستفاده خواهد آمد. اما در مقام اصط

است، زيرا ميتواند احساسات را برانگيزد و يك نوع تجربه انساني مشترك است كه افراد ميتوانند از طريق آن،  

ميآورد، لمس كنند. درد همچنين نشاندهنده نوعي تمايل در طرف مقابل است كه  وجود   آنچه را تحريم به 

بخواهد از اين درد اجتناب كند. به همين دليل نگارنده اولين كسي نيست كه از كلمه درد در اين بافتار استفاده  

ميكند كه   الليتهاست و هم محدوديتهاي ذاتي آنها. درد ايجاد اخ ميكند. واژه درد هم نشاندهنده هدف تحريم 

بسياري از افراد ميخواهند از آن اجتناب كنند، اما همين درد قابل مديريت، تحمل و حتي در بلندمدت قابل  

كننده درد تمام شود، البته بُعد فيزيكي و جسمي   پذيري است و حتي ميتواند به نفع گيرنده و احساس  انطباق

ردها در طول دهه گذشته از كانالهايي چون اجتناب از  چه اينكه اين د .ها لمس ميشود  درد كمتر در تحريم

اند. درواقع نوع درد و شدت آن را   تجارت با كشور مورد نظر و از طريق اعمال محدوديتهاي تحريمي لمس شده

ها هميشه ايجاد شرايط نامطلوب براي كشور و نهاد    نيز ميتوان تنظيم كرد، اما فراموش نكنيم كه هدف تحريم

نهادها و كشورهاي هدف بايد درد را چنان لمس كنند كه در نهايت مجبور به انجام رفتار   اين .هدف است

 )پايان نقل قول (  " .ديگري شوند. در اين حالت تحريمها نوعي خشونت با خود دارند 

 

براي اقناع  بطور كلي اين اهداف را ميتوان به دو بخش تقسيم كرد : اهدافي كه اعالم ميشوند و جنبه تبليغاتي و 

در تمام موارد تحريم ، داراي فرمت يكساني هستند.و ديگري    "افكار عمومي بكار ميروند  . اين اهداف تقريبا

هدف يا اهداف اصلي تلقي ميشوند و از يك مورد به مورد ديگر ،  "اعالم نميگردند و اصوال "اهدافي كه صراحتا

 ميتوانند متفاوت باشند.

طوركلي، مطالعات انجام شده در اين حوزه، اهداف تحريمها را به چهار   به م ميشوند ،دررابطه با اهدافي كه اعال

تغيير رفتار يا   وكنند يكي از اهداف عمده تحريمها اجبار كشور هدف به تغيير سياست دسته اصلي تقسيم مي 

المللي يا   خواست يا اهداف سياسي كشور واضع تحريمها، مانند رعايت هنجارهاي بين بعبارت ديگر تمكين به 
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- 36)اعاده به وضع قبلي است. از جمله اين تحريمها ميتوان به تحريم ايتاليا توسط انگلستان و جامعه ملل 

 جهت عقب(1990- 91)نشيني از حبشه و تحريمهاي سازمان ملل عليه عراق  براي تحميل عقب (1935

در مورد ايران،  .نشيني رژيم صدام از كويت و اجازه اتمام بازرسيها به بازرسان تسليحاتي اين سازمان اشاره كرد 

 . اي قلمداد ميشود  يكي از مهمترين اهداف تغيير رفتار ايران در پرونده هسته 

راي اعاده اوضاع به حال  مجازات ب با هدف تنبيه كشور هدف است. اين تنبيه، نه لزوما ،   هدف ديگر اعمال تحريم 

سابق، بلكه بيشتر جهت ايجاد بازدارندگي و ممانعت از تكرار آن رفتار از سوي كشور هدف و ساير كشورهاست  

المللي درباره رفتارهاي مشروع كمك   كه به روشن شدن رفتارهاي غير قابل قبول و ايجاد استانداردهاي بين 

  التين عليه كوبا براي آن بود كه ساير كشورهاي امريكاي  1960ال ؛ مثال تحريمهاي اياالت متحده در س ند كمي 

؛ وضع تحريمها ميتواند، حاوي اين پيام براي همپيمانان   هاي دولت كاسترو الگو نگيرند  از خط مشي

از سوي واضع تحريمها با اقدام عملي همراه است. در اينباره گفته   الميباشد كه مواضع اع نيز   كنندگانتحريم 

شده است، تحريمهاي پرهزينه توسط يك قدرت جهاني، نشاندهنده عزم آن قدرت جهاني بوده و ديگر كشورها  

گيري   براي مثال سازمان ملل و امريكا يك سال پيش از تصميم . را براي پيوستن به آن تحريم ترغيب مينمايد 

قرار دادند. شايد اين تحريم بهترين   ،تحريم اقتصادي را در دستور كار  1991اره حمله به عراق در سال درب

اي بود كه ميتوانست قاطعانه مخالفت با اشغال كويت را به رژيم صدام اعالم نمايد ؛ در بعضي موارد، هدف   وسيله

م سياسي آن است. براي مثال، تحريم كوبا  ثباتي كشور هدف جهت سرنگوني دولت يا نظا بيايجاد  از تحريمها  

 . عنوان دولتي با سياستهاي ضد امپرياليستي بود به  جهت سقوط فيدل كاسترو  1960توسط امريكا در 

 

 انواع تحريم ها از ديد كلي  

سياسي و ديپلماتيك،    از جمله تحريم هاي   دشواريهاي ناشي از تحريم ميتواند اشكال مختلفي به خود بگيرد

  الصهصورت جداگانه و البته خ نظامي، تحريمهاي فناوري و اقتصادي. در ادامه هر كدام از اين تحريمها را به 

 .  توضيح ميدهيم 

 .تحريمهاي سياسي و ديپلماتيك  (  الف

ديپلماتيك يا  ها بر جايگاه كشور هدف اثر گذاشته و براي آن هزينه ايجاد ميكند كه اين تأثير   اين تحريم 

بر سطح دولت وارد ميشود تا بر اشخاص و  بيشتر هايي مرتبط است كه  سياسي است و به تبع آن با تحريم

  هاي بين  اقدامات مرتبط نيز عبارتند از: تعليق توانايي يك كشور براي مشاركت در سازمانها و كميته .نهادها

ت و كاهش سطح روابط ديپلماتيك ميان كشورها نظير  المللي، منع صدور ويزا و ساير مجوزهاي مرتبط با مسافر 
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صورت دائم. اين تحريمها دشواريهايي را بر كشور   صورت موقت براي مشاوره و يا چه به فراخوان سفير چه به

مهمتر   .المللي مربوط ميشود تا زيانهاي اقتصادي  هدف وارد ميكند، اما هزينه آن بيشتر به اعتبار و جايگاه بين

لحاظ مفهومي از مشاجرات ديپلماتيك كه غالباً كشورها در سطوح مختلف با آن درگير    نوع تحريمها بهاينكه اين 

از تحريمهاي ديپلماتيك اين است كه  ،  هستند متفاوت است. معيار اصلي براي تمايز ميان ديپلماسي ساده  

قابل   "ال ديپلماتيك براي كشور هدف كامهاي  هاي محتمل و عمدي و ملموس ايجاد شده از طريق تحريم هزينه

لمس و احساس كردن است، اگر بخواهيم با مثالهاي متفاوت قضيه را توضيح دهيم مشاركت چند كشور در يك  

نوعي ديپلماسي است، اما ازسوي   دنبال تصويب آن است  براي مقابله با مصوبهاي كه دولت خاصي به تالف  ائ

كننده مخالفت ميكنند نوعي    اتيك با آن كشورهايي كه با كشور تحريمديگر پايين آوردن سطح روابط ديپلم

 .تحريم ديپلماتيك قلمداد ميشود

 تحريمهاي نظامي  (ب

  اين تحريمها دسترسي كشور به تجهيزات نظامي و كمك فني را از بين ميبرد يا محدود ميكند. چنين تحريم

هايي كه شوراي امنيت عليه عراق و   نظير تحريم.المللي مستقيم باشد  هاي بين  هايي ميتواند شامل ممنوعيت

محور كه مانع از همكاريهاي نظامي ميشوند يا آنها را محدود   ايران اعمال كرده است، يا تحريمهاي دولت

هايي كه   هاي قبلي يا همكاري ميكنند. هدف اصلي اين تحريمها فعاليتهاي نظامي است و اين كه دسترسي 

اشته است از بين برود و از اين طريق كشور هدف فشار سياسي را احساس كند و در بلندمدت توان  وجود د

در پاسخ به   "الآمريكا از اين ابزار عليه مخالفان و حتي متحدانش استفاده كرده است و مث .نظامياش تحليل برود

ت نظامي را براي مدت مشخصي  و تجهيزاالح در دولتهاي مصر و كشورهاي ديگر فروش س دلخواه  تغييرات غير 

بر تركيه كه يكي از متحدين   الح آمريكا تحريم فروش س  1974به اين كشورها ممنوع كرده است. در سال 

برخوردار بود اعمال كرد و اين تحريم در پاسخ به اشغال   الييآمريكا در ناتو بود و در جنگ سرد از اهميت با

  .قبرس توسط تركيه اعمال شد 

 تحريمهاي حوزه فناوري   (ج

مورد استفاده قرار بگيرند و  اي خاص كه ميتوانند در برنامه الهايخاص نظير كااليي اين حوزه شامل تأمين كا

در توسعه   الل هاي مختلف ميشود. هدف اين دسته از تحريمها ناتوان كردن و ايجاد اخت پشتيباني فني در حوزه 

هاي اقتصادي و   خاص نظير ممنوع كردن كمك به توسعه فرصتصورت  فناوري در يك كشور است كه يا به

هاي مختلف انجام ميشود. در اين مسير روشهاي   صورت عمده در حوزه  منابع ملي مهم صورت ميگيرد يا به

قابليت سنجش بيشتري داشته و ميتوان از آنها   "التري از ساير انواع تحريمها دارد و عم  مذكور تبعات بلندمدت

هاي مختلف را محدود يا   و نهادها نيز استفاده كرد و دسترسي آنها به صادرات يا مشاركت در پروژهعليه افراد  
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ي از اين تحريمهاست،   ا  در نمونهايران و يا روسيه  تحريمهاي اعمال شده عليه صنعت نفت و گاز  .ممنوع كرد

نهايي اثرگذاري بر توانمنديهاي فني و  اگرچه اثر اين تحريمها در زمان مذكور اقتصادي بودند، اما هدف غايي و 

صادر و يا   كه به كره شمالي و ايران الهاييفناوري يك كشور بوده است. به طريق مشابه، اعمال تحريمها بر كا

اي بودند، چراكه توان اين كشورها براي دسترسي   داراي چنين ويژگي 2016وارد ميشدند حداقل قبل از سال 

اگرچه آن  .اي مورد استفاده قرار بگيرد محدود ميشد   هاي موشكي و هسته ر برنامه كه ميتوانست دالهايي به كا

تر مطلب را بيان كنيم اين   هاي وسيعتر ديگري نيز استفاده شوند. اگر بخواهيم ساده  ميتوانستند در حوزهالها كا

وانمنديهاي بالقوه آن  صورت نامحدود بر رشد اقتصادي كشور تأثير بگذارد چراكه ت نوع از تحريمها ميتواند به

تر آورده، ولي در عوض كل آن اقتصاد را از مسيرش خارج نميكند. پس هدف اصلي اين تحريمها   كشور را پايين

  .در توسعه فناوري در كشور مذكور است اللاخت

 تحريمهاي اقتصادي   (د

بيشترين اثر و ضربه را در كشور  هاست و شايد بتوان گفت  ترين نوع از تحريم   اين بخش از تحريمها پراستفاده

  قدامات خاصي كه آسيب "ال ها را ميتوان به بخشهاي مختلفي تقسيم كرد. مث  هدف ايجاد ميكند. اين نوع تحريم

ها وارد آوردن آسيب به توانايي كشور   هاي مالي كشور هدف را تحت تأثير قرار ميدهد. هدف اين تحريم  پذيري

صورت   طوري كه بتواند رفتار مورد انتقاد آن كشور را به  بع اقتصادي است بههدف در دسترسي و استفاده از منا

مستقيم تحت تأثير قرار دهد و او را از فرصتها و ابزارهاي اقدام اقتصادي محروم كند و جرائمي را بر وي وارد  

اقتصادي نظير ارتباطات مالي  گيري هستند و عناصر مختلف فعاليت   اين تحريمها نيز قابل سنجش و اندازه .آورد 

و انواع مختلف كنشگران يعني افراد و نهادها و دسترسي آنها به بازارها را تحت تأثير قرار ميدهند يا ميتوانند بر  

با در نظر گرفتن اهميت اين دسته از تحريمها ميتوان گفت دو مسير كلي   .كل مجموعه يك كشور اثرگذار باشند 

 ود دارد:  و خاص براي اعمال آنها وج

  طالح و ديگري فعاليتهاي مالي. در طول تاريخ اص مالت يكي تصميمات مرتبط با فعاليتهاي تجاري و معا

خاص   اليتحريمهاي اقتصادي غالباً معادل با تحريمهاي تجاري در نظر گرفته شده است كه در آن يك كا

 مشمول ممنوعيت صادرات و واردات قرار گرفته است. 

تر شدن   عوض به نوعي شيوه جديدي از اعمال تحريم هستند كه از مزيت هرچه جهانيتحريمهاي مالي در  

اي را نيز تحت تأثير قرار ميدهند. تحريمهاي   بازارهاي ارز استفاده كرده و جريانهاي مالي و فرآيندهاي بيمه

ارند چراكه فرض  و اجناس تجاري تمركز ميكنند و بيشتر بر نحوه انجام تجارت تمركز دالها مالي كمتر بر كا

اصلي اين است كه زيرساخت انجام فعاليتهاي تجاري مذكور، جريانهاي مالي است كه در دنيا وجود دارد و براي  

كه كشورهاي غربي نقشي مركزي و كانوني در اين  چرا كه  اياالت متحده و اروپا اين مسئله نيز مهم است 
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از تحريمهاي مالي و تهديد به قطع كردن كشورها   2006و  2005روندهاي مالي ايفا ميكنند. آمريكا از سالهاي 

اين ابزار براي   2014عنوان ابزاري براي تحريم استفاده كرده است. در سال  از شبكه خدمات مالي خود به 

جديد اوراق قرضه روسيه در خارج از اين كشور را هدف قرار   "الروسيه مورد استفاده قرار گرفت و در روشي كام

ميتوان به  بيشتر در مورد تحريمهاي مالي و استفاده از آنها   العات  اين كشور فشار وارد كند. براي اطداد تا به 

در عمل وقتي تحريمها اعمال  آنچه مسلم است اينكه ،  . نمودجنگ خزانه نوشته خوان زاراته مراجعه  كتاب 

تحريم و كشورهايي كه در معرض    ميشود اقدامات مختلف تحريمي از حدومرز خود فراتر ميروند تا تكثر اهداف

آمريكا   1996پذيريهاي آنها را پوشش دهند. براي مثال در سال  آن قرار دارند را شامل شوند و آسيب

سازي گاز طبيعي را   به فناوريهاي آمريكايي در مايع  ران را  تحريمهايي را بر ايران اعمال كرد كه دسترسي اي

عنوان دومين كشور داراي منابع گاز در جهان از اين    قابليتهاي خود به  محدود ميكرد و لذا ايران نميتوانست از

  عنوان يك تحريم در حوزه فناوري اعمال شد، اما به منابع در صادرات استفاده كند. درواقع تحريم مذكور به

كرد كه  الل داشت. ازسوي ديگر ميتوان استد اليي اين تحريم آثار اقتصادي بسيار با 2010صورت خاص در سال 

همه تحريمهاي حوزه فناوري نميتوانند ماهيت اقتصادي داشته باشند براي مثال آمريكا از دسترسي ايران به  

ميتوانند در صنايع  دوجانبه و داراي كاربرد دوگانه كه هم در صنايع غيرنظامي استفاده ميشوند و هم الهاي كا

جلوگيري كرده است.  گاز كه مورد تحريم امريكاست ،  نظامي و صنايع غير نظامي مثل همين مورد مايع سازي  

با جدا كردن روشهاي تحريمي و قرار دادن آنها در چهار حوزه ذكر شده   .اند  اما اين تحريمها اثر اقتصادي نداشته

  روشن كرد. نخست اينكه تحريمها يك مجموعه متنوع از ابزارها هستند كه به   "الميتوان دو موضوع را كام

اي از ابزارهاي   ميكند از مجموعهالش رائه ميشوند و دوم اينكه يك استراتژي موفق تحريمي ت صورت عام ا

موجود براي اعمال فشار و درد بر كشور هدف استفاده كند به نوعي كه برخي از تحريمها ممكن است از  

 رده شود.  كار گرفته شوند تا از شرايط نهايت استفاده ب مسيرهاي گوناگون يا در زمانهاي مختلف به 
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 سومفصل 
 

 

 دشمن چگونه فكر ميكند ؟ 
مهمترين قدم در هر مواجه ايي ، چه از نوع نظامي چه از نوع اقتصادي و حتي يك بازي ساده ، آن است كه  

اين موضوع به سادگي امكان پذير نيست.   "تالش كنيم نحوه تفكر و عمل طرف مقابل را بسنجيم . مسلما

ارايه شده از طرف مقابل ميتواند براي گمراهي باشد . ليكن ميتوان اين اطالعات را با اقدام هاي عملي  اطالعات 

آنها  مورد مقايسه قرار داد. به هر حال وقتي هدف طرف مقابل مشخص شد ) كه اين خود بسيار مهم است و  

خوبي نشان ميدهد (  آنگاه با  آن را ب  عدم درك طرف مقابل و هزينه غير قابل جبران   تجربه ليبي  اهميت

و نيز   براي تحقق اهداف نهايي اش  و  تمام روشهاي ممكن قابل دسترسي توسط طرف مقابل  هداف تحليل ا

( ، ميبايست استراتژي شكست  و خوش بيني كاذب  بدور از هر گونه تعصبات  نقاط ضعف خود )شناسائي كامل 

 تحريم ها را ، طرح ريزي نمائيم.

 

 

 استراتژي اصلي در اعمال تحريم ها  

 

با هدف  ايجاد درد در كشور هدف طراحي ميشوند تا بتوانند استقامت كشور هدف را از نظر   "تحريم ها اصوال

كاهش داده و كشور هدف را وادار به تمكين نمايند. بنابراين نقاط آسيب    ،اقتصادي و سپس اجتماعي و سياسي 

و ... كشور هدف را به دقت بررسي و براساس نقاط ضعف موجود ، تحريم ها  ، سياسي پذير اقتصادي ، اجتماعي 

تحريم ها   و با هدف فريب افكار عمومي  ، ادعا ميگردد كه ،  را طراحي و اجرا ميكنند. هرچند در ادبيات موجود  

تجارب سه دهه اخير   ليكن همانطور كه ذكر شد و  براي تغيير رفتار كشور هدف به موقع اجرا گذارده ميشود ، 

وقتي كشور هدف ، يك ابرقدرت نيست ، تحريم ها با هدف تضعيف ، سپس جنگ و   "، خصوصانشان ميدهد 

 نمونه بارز اين نجربه هستند. نهايتا فروپاشي كشور هدف ، به اجرا در مي آيند . عراق و ليبي دو
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همواره   و  بنابراين الزم است كشورهايي مثل ايران كه هدف تحريم هاي وسيع و در منطقه بي ثبات خاورميانه ،

مورد طمع قدرت هاي جهاني هستند ، با بررسي دقيق وضعيت اقتصادي و اجتماعي خود و شناسايي نقاط  

است هاي مناسب ، اين آسيب پذيري ها را به حداقل ممكن برسانند.  آسيب پذير و رده بندي آنها ، با اتخاذ سي

بسته نيست بلكه به معني طراحي استراتژي مناسب براي مديريت   "اين به معني ايجاد يك اقتصاد كامال "مسلما

 .  و كاهش آسيب هاي تحريم هاي احتمالي در سناريوهاي ممكن الوقوع ميباشد 

و بخش     ميپردازيم آمده  تحت عنوان استراتژي و اهداف تحريم ها در كتاب نفيو   ابتدا به بررسي موارديكه "ذيال

بخشي از استراتژي تحريم گران ،به مطالب او اختصاص  ،   عمده ايي از اين فصل را با هدف شناخت صرفا 

از سه  . كتاب هنر تحريم ها خواهيم داد پنهان آن را مورد بررسي قرار  "و سپس نكات اصلي و عموماميدهيم 

جهت نسبت به ساير مكتوبات مهمتر است ، اول اينكه اين كتاب جديدترين كتاب است و از مطالعات قبلي بهره  

نده كتاب خود طراح اصلي تحريم  در مورد ايران است و سوم آنكه نويس "برده است ، دوم آنكه اين كتاب عموما

هاي ايران بوده است. ضمن اينكه  توجه داريم همه ادعاهاي اين كتاب كه در چارچوب اهداف ظاهري تحريم ها  

 . و نيز سياست هاي ظاهري غربي ها نوشته شده است ، مورد تائيد نمي باشند 

 ورت زير ارائه ميدهد :ريچارد نفيو در كتاب هنر تحريم ها ، چارچوب خود را در شش گام بص 

طوري كه آن   هاي بازگشتي حداقلي از طرف كشور هدف به  شناسايي اهداف اعمال تحريم و تعريف گام-1

 .كشور بتواند از طريق آنها فشار را از روي خود بردارد

پذيريها و منافع و تعهدش به هر آن كاري كه باعث   درك حداكثري ماهيت كشور هدف ازجمله آسيب-2

 .تحريمها شده است و آمادگي آن كشور براي جذب فشار

پذيري در آن   ايجاد راهبردي دقيق، روشمند و داراي بازدهي براي افزايش تدريجي فشار بر نقاطي كه آسيب-3

 .پذيري ندارند  وجود دارد در عين اجتناب از نقاطي كه آسيب

فرضيات ابتدايي موجود در مورد استقامت كشور هدف،  رصد اجراي تحريمها و ارزيابي دوباره و مستمر -4

 .اثرگذاري تحريمها در پايين آوردن اين استقامت و چگونگي بهبود دادن راهبرد تحريم

ارائه يك نقشه راه مشخص به كشور هدف در مورد شرايط الزم براي رفع تحريمها و همچنين پيشنهاد دنبال  -5

بتواند فشار تحريمها را كنار بزند، در عين اينكه نيازهاي كشورهاي   كردن مذاكره براي رسيدن به توافقي كه

 .كننده را برطرف كند  تحريم 
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دليل نواقص    كننده ممكن است به پذيرش اين واقعيت كه فارغ از خوب بودن نظام تحريمها، كشور تحريم -6 

استقامت كشور هدف در تحريمهاي خود با  رفتن ال يا با،   ذاتي موجود در راهبرد يا عدم درك مناسب از هدف 

شكست مواجه شود. در هر حالت يك كشور بايد آمادگي پذيرش شكست يا تغيير مسير را داشته باشد يا به  

 .مسير فعلي خود ادامه داده و ريسك تبعات بلندمدت آن را به جان بخرد

 

لحاظ كردن  ميگويد د و ناكامي است و اودر ادامه تاكيد ميكند ، هدف از اعمال تحريم ها ايجاد سختي ، در 

مسائل انسان دوستانه در تحريم ، كارائي آنها را كاهش ميدهد. در طراحي تحريم و ايجاد درد بايد درك  

صحيحي از عناصر فرهنگي ، اقتصادي ، سياسي و اجتماعي كشور هدف داشت . داشتن دانش از كشور هدف و  

اساسي در موفقيت تحريم ها دارد و لذا تحريم كننده بايد كشور هدف  ميزان تحمل و نقاط اسيب پذير او ، نقش 

 را بهتر از خود او بشناسد.

پوشاني داشته باشند و كشور تحريم كننده بايد برنامه هاي مداوم براي افزايش تحريم ها   تحريم ها بايد هم

ايد بگونه ايي طراحي شوند كه در  و از آنجا كه فشار تحريمي نمي تواند تا ابد افزايش يابد ، ب  داشته باشد .

 سريعترين زمان ممكن موجب نارضايتي و خيزش مردم شود.

 شناسايي الويت هاي ملي و ضربه زدن به انها

  از اقدامات مهم در استراتژي وضع تحريم ها شناسايي الويت هاي ملي كشور هدف و ضريه زدن به آنهاست .

ميتواند هشت مورد زير باشد كه البته ترتيب چينش آنها براساس شناسايي اين الويت ها  عوامل كليدي در 

 .اهميت آنها نيست؛ چرا كه اهميت آنها به كشور هدف بستگي دارد

 ماهيت نهادهاي سياسي در كشور هدف  

گروههاي سياسي در آن  اين سؤال مطرح ميشود كه آيا كشور هدف داراي سيستم دمكراتيك است يا خير؟ آيا 

ها را اتخاذ ميكند. پاسخ    كشور در امور جاري مملكت حرفي و اثري دارند يا اينكه يك گروه حاكم همه تصميم 

براي رسيدن به درك درست از تأثيرگذاري بر نيروهاي سياسي با هدف ايجاد فشار در آن كشور   التبه اين سؤا

 .بسيار مهم خواهد بود
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 هاي آن پذيري اقتصادي و سيستم مالي و آسيب النسازوكار ك

المللي قرار   در اينجا اين سؤال را ميپرسيم كه كشور مورد تحريم يك اقتصاد پيشرفته است و در درون نظام بين  

دارد يا يك اقتصاد درحال ظهور كه سعي ميكند جاي خود را در جهان پيدا كند. اين تمايز بسيار مهم است  

  المللي حساس باشد و در برابر آنها آسيب تا چه اندازه يك اقتصاد ميتواند به فشارهاي بينچراكه نشان ميدهد 

ميتواند به تحليل مؤثرتري از ميزان مقابله كشور با تحريمها كمك كند و يا اينكه نشان   العاتپذير بماند. اين اط

زند. سؤالهاي ديگري نيز بايد مورد  كننده آسيب ب  دهد كه يك كشور تا چه اندازه ميتواند خودش به كشور تحريم

  اينكه اين اقتصاد مربوطه باز است يا بسته، خصوصي است يا دولتي. فشار اقتصادي به  "البررسي قرار بگيرد. مث

هاست و اينكه در كجا و چه گروههايي اين   صورت خاص نيازمند درك درستي از نحوه احساس شدن درد تحريم

كجاها كمتر. نابرابري اقتصادي عامل مرتبط ديگري است كه ميبايد در ارزيابي  درد بيشتر احساس ميشود و در  

 .مورد بررسي قرار بگيرد

 ماهيت روابط تجاري كشور مورد نظر 

اگرچه اين بخش نيز با موضوعات قبلي ارتباط نزديك دارد، اما ارزيابي مستقل اين عامل نشان ميدهد كه يك   

هايي دارد. اگر يك كشور صرفاً به يك يا دو   پذيري قتصادي چه نوع آسيبكشور در برابر اشكال مختلف فشار ا

خود را براي اعمال فشار بر   الش كشور ديگر براي تجارت خود وابسته است، آن گاه نظام تحريمها ميبايد ت

يمها  ميكند بهتر است تحر  مجموعه كوچكتري از اقتصاد قرار دهد. اگر در مقابل كشور با تمام نقاط جهان تجارت

ها   شود توان كشور هدف براي انجام معامله در آن حوزه   الش در يك يا دو حوزه خاص اقتصادي متمركز شود و ت

  الييكاهش پيدا كند. اينجا نيز ماهيت بخش اقتصادي مذكور و شركتهايي كه در آن فعال هستند از اهميت با

كننده قرار بگيرند،   ت ميكنند مدنظر تحريمبرخوردار است و اينكه هم كشور هدف و هم آنهايي كه با آن تجار

صورت مستقيم هم ميبايد بر كشور   اگر مسير اصلي انجام تجارت بين دولت با دولتهاست، فشار اصلي تحريم به 

المللي كشور   اش در سطح دولتي اعمال شود. اما در مقابل اگر فعاليتهاي بين هدف و هم بر شركاي تجاري 

وصي انجام ميشود، روش اعمال فشار ميبايد تغيير كند و از اعمال فشار از طريق  هدف عموماً از طريق بخش خص

ابزارهاي غيررسمي و خصوصي استفاده شود و شركتهاي خارجي متقاعد شوند كه از انجام كار با آن بخش  

نكه اگر  وجود داشت. نكته ديگر اي  2010تا   2006مربوطه بپرهيزند، كه اين مسئله در مورد تحريمهاي ايران از 

تر خواهد بود و ممكن است   صورت صرف سخت  اقتصاد كشور بسته است اعمال فشار از طريق منابع اقتصادي به 
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سياسي و اقتصادي است شايد از لحاظ   خودكفايي نسبي كشوري كه داراي  "الرا نداشته باشد. يا مث الزم كارآيي 

 . دارد الييلحاظ دفع فشارهاي خارجي قدرت با اقتصادي ضعيف باشد، اما به 

 ارزشهاي فرهنگي  

دارند يا خير؟ آيا كشور   اليياين سؤال مطرح ميشود كه آيا جمعيت ساكن در كشور هدف، انگيزههاي مادي با

د در حوزه شهادت و فداكاري پايبندند؟ آيا براي آن مردم،  مذكور و جمعيت آن به ارزشهاي سنتي و مذهبي خو

المللي مانند سازمان ملل و ساير نهادها مشروعيت و اعتبار الزم را دارند يا خير؟ پاسخ به اين سؤالها   نهادهاي بين

كننده    تحريمميتواند نشاندهنده نوع واكنش مردم يك كشور به اعمال تحريمها و درد ناشي از آنها باشد و كشور 

نيز ميفهمد كه انتظارات خود را در مورد چگونگي اعمال درد و فشار و بازسازي آنها تنظيم كند تا بتواند بر اراده  

تيمور شرقي     "الو عزم كشور هدف فائق شود. كشورهايي كه براي سيستم سازمان ملل اهميت قائل هستند، مث

ئناً از تحريمهايي كه دسترسي اين كشور به سازمان ملل و  كه وجود خود را به سازمان ملل مديون است، مطم

حق رأي در آن را محدود ميكند، بيشتر ميترسند. اما كشوري كه سازمان ملل را كمتر قبول دارد و نهادهاي  

مشابه آن را نميپذيرد، اين درد و فشار ناشي از تحريم در آن كمتر احساس خواهد شد. البته گاهي ممكن است  

اگر كشوري پايبند   "الارزيابي آنها بايد با دقت كافي انجام شود. مث لذارهنگي دچار اغراق و غلو شود و ارزشهاي ف

طلبي است، نبايد گمان كرد كه درد ناشي از تحريمها در آن   به فرهنگ مذهبي و ايثارگري و روحيه شهادت

كاملي در برابر سختيها و  كشور احساس نخواهد شد، چه اينكه حافظه تاريخي بلندمدت نميتواند دفاع  

 .دشواريهاي زندگي تا ابد باشد 

 تاريخ اخير 

مدت صلح را پشت سر گذاشته است. حتي چنين  الني ها در جنگ بوده است يا دوره طو  آيا كشور موردنظر دهه

خوبي   اي نيز به ما كمك خواهد كرد نوع فشاري كه قرار است بر كشور هدف اعمال كنيم را به سادهالت سؤا

هاي مختلفي   نجيم و ميزان آن را تشخيص دهيم. نكته ديگر اينكه كشورها ميتوانند در شرايط مختلف نگاهبس

به فشار اعمال شده داشته باشند و مشخص شود چه فشارهايي را ميتوانند بپذيرند و به راه خود ادامه دهند و از  

در جنگ پيروز از ميدان خارج شده و كمتر آسيب ديده است   "الآيند. كشوري كه مث پس كدام فشارها برنمي 

ميتواند مقاومت بيشتري در برابر فشارها اعمال كند تا كشوري كه سالها جنگيده و جان و مال زيادي از دست  

عميق سياسي،  الت داده است، البته جنگ تنها عامل كليدي در تاريخ اخير نيست، بلكه وقايع ديگر نظير تحو

  .يعي، ركودهاي اقتصادي و... نيز ميتوانند در اين ارزيابي نقش كليدي داشته ياشند ي طبالياب
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 شناسي   جمعيت

م ميان جوانان و افراد مسن يا بين مرد و زن را دارد يا خير؟ ممكن است  الزآيا جمعيت كشور مذكور توازن 

ر از گروه ديگر برخوردار باشد. كشور مدنظر بسيار پير يا بسيار جوان باشد، از يك گروه جنسي جمعيتي بيشت

 صورت خاص ميتوانند جمعيت هدف جوان را بيشتر برخي از انواع فشارهاي اقتصادي به 

هاي   از جمعيت پير تحت تأثير قرار دهند، نظير تحريمهايي كه به بيكاري در جامعه هدف منجر ميشوند و شغل

تحريمهاي مسافرتي خصوصاً آنهايي كه آزادي حركت افراد  بخش صنعتي و توليد را تحت تأثير قرار ميدهند.  

اند كه ميتوانند دردسرهاي   جوان و جمعيت شهري و دانشجويان را تحت تأثير قرار ميدهند نيز از همين دسته 

وجود بياورد كه   مختلفي براي كشورها ايجاد كنند. پس دانستن تركيب جمعيتي ميتواند اين تضمين را به 

  .تر انجام شود و آثار آن در حد نهايت باشد   ا دقيقهدفگذاري تحريمه

 العات دسترسي به منابع بيروني اط

هاي ملي تبليغاتي   دسترسي دارد تا از آن طريق بتوان بر برنامهالعات  يا كشور موردنظر به منابع بيروني اطآ

دارند و  العات انه به اطداخلي غلبه كرد؟ آيا بخشهايي از جمعيت دسترسي آزاد تبليغاتي كشورها و دستگاههاي

در حكم يك   العاتيي دولت خود را به چالش بكشند؟ يا اينكه اساساً دسترسي به چنين اطالل هاميتوانند استد 

كننده داراي يك   وجود داشته باشد، كشور تحريمالعات  جرم تلقي ميشود؟ اساساً اگر دسترسي آزادانه به اط

كننده بايد    كافي از خود آن كشور نيز بسيار مؤثر است و كشور تحريم العاتمزيت خواهد بود، اما داشتن اط

دست   كند چارچوب ذهني مردم آن كشور و حاكميت آنها را در هنگامي كه تحريمها را تجربه ميكنند به  الش ت

  .بياورد و آن را ارزيابي كند 

 مرتبط با ايجاد تحريمها   الت سؤا

بايست  مي آيا اقداماتي كه قابل دسترس هستند را ميتوان اعمال كرد يا خير؟ مثالي از اين موضوع اين است كه  

راحتي ميتوان   كشور موردنظر يك جزيره كوچك است كه به "الجغرافياي فيزيكي منطقه را در نظر بگيريم، مث

نميتوان آن مرزها را رصد  "الاي دارد كه عم تحريم را بر آن اعمال كرد يا كشور بزرگ است كه مرزهاي گسترده

در بخشهاي   التكرد. نكته ديگر ارزش آن كشور در اقتصاد و سياست جهاني است. پاسخهاي مختلف به اين سؤا

ديگر ارزيابي ما نيز مورد بررسي قرار گرفته، اما انجام يك تحقيق مستقل و متمركز در مورد اينكه خود فرآيند  

 .انجام ميشود در اثرگذاري تحريمها بسيار نقش خواهد داشت اعمال تحريمها چگونه
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 پس از وضع تحريم ها 

 بعد از وضع تحريم ها بررسي ميزان استقامت كشور هدف بسيار مهم است . 

   

هاي ملي   يك بخش اصلي استقامت در اين زمينه ميزان اهميت موضوع تحريمها در مقايسه با ساير اولويت 

هاي ملي سازماندهي ميكنند.   اينكه بايد بفهميم كشورها چگونه خود را براساس اولويتنخست  .خواهد بود

ها را دارند كه در آن برخي وزن بيشتري نسبت به سايرين داشته و اين   كشورها اساساً طيف وسيعي از اولويت

ود. در اينجا نيز  مسئله به شخصيت ملي، تاريخ، ساختار حكومت، آرايش اجتماعي و نيازهاي جمعيت مربوط ميش

پوشاني موجود تا حدود زيادي   اگرچه تحقيقات فراوان ميتواند موضوع را با دقت بيشتري مشخص كند اما هم 

تر وقتي پاي بقاي ملي در ميان باشد كنار گذاشته    منطقي است، به نحوي كه ميتوان گفت اولويتهاي انتزاعي

 .ميشود

نسبت به ساير منافع ترجيح ميدهند. اشخاص نيز نگرش متفاوتي  كشورها اساساً برخي منافع را در گذر زمان 

نسبت به اهميت منافع در مدت زمانهاي مشخص دارند. اما كشورها اساساً سيستمها و نظامهاي خاصي را براي  

  "التعريف اين منافع و اولويتها طراحي ميكنند كه ممكن است خيلي از اين سيستمها نوشته شده نباشند، مث

رضي يك اولويت بسيار مهم براي كشورهاست و درست به همين دليل است كه كشورهاي مختلف،  تماميت ا

كار گرفتن آنها در شرايط بحران را نيز    براي بهالزم ارتشهاي منسجم و بزرگ را برقرار كردند و زيرساختهاي 

ميت ارضي و منافع ديگر  اند. براي برخي كشورها قضيه كمي متفاوت است و تمايز ميان اهميت تما ايجاد نموده

 .عملكرد اقتصادي ممكن است تمايز قوي و بزرگي باشد  لمث

 براي شناسايي الويت ها ميتوان از فاكتورهاي زير استفاده نمود : 

 هاي بودجه،   ـ تخصيص 

 ها و مواضع سياسي،   ـ بيانيه

 ـ اقدامات موجود در قانون اساسي كشور،  

 هاي مردمي،   ـ نگرشها و نگراني

 ،  ها ـ اسناد راهبردي ملي و سخنراني
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 شاخص هاي بالقوه سنجش ميزان موفقيت تحريم ها

چند شاخص بالقوه در اين زمينه وجود دارد كه ارزش آنها تا حدود زيادي به ماهيت كشور تحريم شده، ماهيت  

  :ماهيت بازخوردهاي دروني در آن كشور بستگي خواهد داشت، مهمترين آنها موارد زير هستند  اقتصاد آن و

 ـ اظهارنظرهاي عمومي مقامات دولتي، 

هايي دارند چرا كه اساساً هدف از آنها نشان دادن   اين اظهارنظرها در مقام سنجش استقامت ملي دشواري 

اظهارنظر يا سخنراني مقام مسئول نشان دهد كه موضوع  سطحي مشخص از استقامت است. البته اگر يك 

نشيني را دارد، سنجش ميزان استقامت در اين   مربوطه ديگر اهميت گذشته را ندارد يا كشور آمادگي عقب

  العاتبا همه اينها اظهارنظرهاي مقامهاي دولتي ميتواند اط .تر خواهد بود حالت از طريق آن اظهارنظرها راحت

ز داشته باشند و كارشناسان امر با تمركز بر سياستهاي آن كشور ميتوانند منظور مقامات از  خوب خود را ني

ند   هاي مختلف را درك كنند. درواقع سخنگوهاي مختلفي در دولتها وجود دارند كه اگرچه مجبور شدها صحبت

ود زيادي اعتماد كرد.  هاي آنها تا حد  هاي خود كوچك جلوه دهند، اما ميتوان به صحبت  را در بيانيه التمشك

دليل تحريمها محكوم كنند و اين    كردند آمريكا را به الش براي مثال سخنگوهاي دولتي در ايران مدتها ت

تحريمها را مايه پيشرفت اقتصاد داخلي ايران نشان دهند. با مطالعه دقيق اظهارات اين سخنگويان، كارشناسان 

زده و به اين نتيجه برسند كه اين تحريمها  گذر زمان را حدس ميتوانند به راحتي افزايش فشار تحريمها در 

 .رسانيهاي آن را نيز متفاوت كرده است زندگي را براي دولت ايران سخت كرده و پيام

زده و نشان دهند   ها ميتوانند تفاوتها را حدس  به اين ترتيب ميتوان گفت كارشناسان از طريق مطالعه اين بيانيه

ها مسائل زير   هاي مهم در حوزه بيانيه درستي از آنها ارائه كرد. اما برخي از شاخص  كه چطور ميتوان تفسير

  :هستند 

اعتراف ساده: وقتي يك كشور اعتراف ميكند كه مشكل تحريم دارد تقريباً نيمي از كار انجام شده است. اساساً 

  پذيري  ان ميدهد كه آسيبهاي خاصي براي هر دولت دارد چرا كه به مخالفين نش اين نوع اعتراف دشواري 

اند، گرچه تجربه نشان ميدهد  نمود پيدا كرده "البرداري كنند كام دنبالش بودند تا از آن بهره  هايي كه آنها به

هايي ميتواند باعث ترس و القاي حس وادادگي در مردم   اند كه صدور چنين بيانيه   خيلي از دولتها اعتقاد داشته 

اند و اين توسل از طريق   ها نشان ميدهد كه دولتها به مردم خود متوسل شده  اعتراف شوند. اما صرف همين 
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اند و اين درد، اگر تحريمها اعمال نميشد وجود   اعتراف به تحريمها اتفاق افتاده است و اينكه آنها دردآور بوده 

اخصي است كه نشان  نميداشت. در هر دو حالت، صرف اعتراف كردن به واقعيت فشار ناشي از تحريمها خود ش 

  .ميدهد اين فشار درحال اثرگذاري است

گرايي و ايجاد مقاومت بيشتر: اگرچه صرف اعتراف اولين نشانه است، اما سوق دادن كشور و    براي ملي الش ت

براي مقاومت صرفاً محدود    الش شهروندان به سمت مقاومت در برابر فشار نيز خود شاخص بسيار مهمي است. ت

ميكنند اين نوع فشار را يك نوع جنگ اقتصادي نشان دهند    الش يم شده نميشود بلكه دولتها تبه اشخاص تحر 

كه ميتواند تأثيرات خود را بگذارد. استفاده از ارجاعات مذهبي نيز ميتواند تأثيرگذاري اين كار را بيشتر كند كه  

  .البته اين مسئله به مذهب خاص هر جامعه بستگي دارد

رساني داخلي و خارجي: يكي ديگر از شاخصهاي مهم در اين   رساني و پيام الع تفاوت براي اطاستفاده از زبان م

زمينه زباني است كه براساس آن پيامها منتقل ميشود. استفاده از انگليسي در يك كشور غيرانگليسي نشان  

دولتهاي خارجي  گذاران خارجي و    ميدهد كه پيام مربوطه صرفاً مصرف خارجي دارد و قرار است به سرمايه

  هاي متناقض نشان هاي مبهم و درهم يا ترجمه منتقل شود. به طريق مشابه ميتوان گفت كه استفاده از ترجمه

 .سازي است كه پيام مربوطه ميتواند داشته باشد  در كشور تحريم شده براي گريختن از آثار مشكل  الش دهنده ت

 ـ سطح تبليغات و تمركز آن دولت،  

از اين   .هاي رسمي است تبليغات يا پروپاگانداي دولتي تا حدود زيادي متمايز از اظهارنظرها و سخنراني مسئله  

عنوان شاخصي براي سنجش ميزان استقامت كشور تحريم شده استفاده كرد، خصوصاً در   تبليغات نيز ميتوان به

 .هايي كه در اين كارزار تبليغاتي ارائه ميشود پيام

نظامي از پيامهاي مورد حمايت دولت است كه نميتوان آنها را به هيچ شخص يا سخنگوي   ،  تبليغات دولتي 

جمعي مانند راديو و تلويزيون،   هاي ارتباط  هايي هستند كه از طريق رسانه خاصي منصوب كرد بلكه بيشتر پيام

نند بسته به نظامهاي  پيامهاي مربوطه ميتوا .بيلبوردها، بروشورها و ابزارهاي مشابه به بيرون منتقل ميشود

ملي و همچنين فرهنگ غالب متفاوت باشد، اما اجزاي اصلي و نمودهاي اصلي آنها موارد   ،  اقتصادي ،سياسي 

  :زير را در برميگيرد

 خصوصاً آنهايي كه از خارج وارد ميشود،  التيتجم الهايـ تشويق مردم به قناعت و استفاده كمتر از كا

 ـ احياي مباني صنعت داخلي و توسعه صنايع جديد و بومي،  
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 ـ متحد شدن بر گرد پرچم ملي،  

 عنوان يك جنگ اقتصادي كه نيازمند اتحاد و همبستگي است، ـ نگاه كردن به شرايط اقتصادي فعلي به 

 ،  ـ شناسايي و گزارش دادن موارد فساد در دولت و حاكميت 

از اين پيامها ارائه كنيم ميتوانيم بگوييم كه كشور تحت فشار است و شهروندان بايد به   الصه اي  اگر بخواهيم خ

مشكل ايجاد يك نظام تبليغاتي هدفمند است و شديد شدن آن و تغيير كردن  ،  آن كمك كنند. اولين شاخص 

و نشان دهد كه  دهنده نوع دريافت و حس مشكل ازسوي دولت مربوطه باشد  پيامها در گذر زمان ميتواند نشان

تري   كننده سنجش درست اند و از اين طريق كشور تحريم  صورت كلي چه فشاري را برجاي گذاشته  تحريمها به 

نكته مهمتر اينكه تشديد تبليغات   .از آنها داشته باشد و همچنين ميزان استقامت ملي را در اين قضيه بسنجد 

 ت كشور مربوطه باشد،دولتي در گذر زمان ميتواند نشاندهنده خلل در استقام

هاي اقتصادي، خصوصاً آنهايي كه نشاندهنده رشد و عملكرد پايدار در برابر تحريمها  ـ شاخص   

 هستند، 

سنجش استقامت ملي هستند، گرچه تفسير آنها براي  هاي سر راست   هاي اقتصادي مهمترين شاخص شاخص

تبليغات دولتي مشكل خواهد بود. به راحتي ميتوان تصوير  هاي دولتي و  نيز به همين اندازه در مقايسه با بيانيه

اي از وضعيت اقتصادي كشورهاي در معرض تحريم ارائه كرد كه البته اين كار در مورد كره شمالي   ساده

از طريق   در اين شرايط به سختي از اين كشور بيرون ميآيد. العات دشواريهاي خاص خود را دارد چرا كه اط

هم ميتواند از  ، تجاري براي مثال  العاتاط  صحيحي ، دست يافت . "به برآوردهاي نسبتا ان منابع خارجي ميتو

تري از وضعيت اقتصادي آن كشور    كشور تحريم شده بيرون بيايد و هم از شركاي تجاري آن تا تفسير دقيق

اند نيز در اين   كي بودهديگر كه صرفاً بر منابع داخلي مت طالعات وجود بيايد. حتي ا  كننده به براي كشور تحريم 

تورم و نرخ بيكاري ممكن است توسط يك كشور وارونه جلوه داده شود،   العاتزمينه بسيار مفيد خواهند بود. اط

كنندگان گزارش كنند كه آيا شاغل هستند    اما مردم عادي در سطح خيابان نيز ميتوانند خيلي راحت به مشاهده

كنند و قيمت اجناسي كه براي تأمين معاش خود ميخرند به چه اندازه  يا خير و آيا چند ساعت در هفته كار مي

است. آمارهاي رسمي نيز ميتواند توسط مردم يك كشور مورد بررسي دقيق قرار گيرد كه البته به بحث آزادي  

هاي اقتصادي چندان نيز راحت   بيان و مسائلي از اين دست نيز بستگي دارد. پس ميبينيم كه سنجش شاخص

اما دشواري وقتي بيشتر ميشود كه نسبت اين اعداد و ارقام و آمارها را با سنجش استقامت ملي مشخص  نيست، 

كنيم. براي مثال كاهش پنج درصدي توليد ناخالص ملي ميتواند يك واقعيت مهم اقتصادي باشد، اما چگونگي  
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اينكه حجم كلي اقتصاد و نقاطي   احساس شدن اين كاهش و ارتباط آن با اثر تحريمها مسئله را دشوارتر ميكند و

درصد نيز نشاندهنده   40از   فراتر  رفتن نرخ بيكاري الكه اين كاهش اثر گذاشته است چگونه مشخص ميشود. با

درصد نميتواند   20همين نرخ در كشوري با نرخ معمول بيكاري  "اليك بيماري اقتصادي جدي است، اما مث

از اين دست در هنگام تفسير   التيمارهاي تورم نيز ممكن است مشكنشاندهنده يك مشكل اقتصادي مهم باشد. آ

هاي اقتصادي بر استقامت ملي اجتناب از   عبارت ديگر مهمترين عامل در تفسير آثار شاخص به .وجود بياورد  به

اقتصادي  هاي عملكرد  هايي است كه به بافتار مربوط نميشوند و خارج از بافت صورت ميگيرند. شاخص مقايسه

گيري آثار تحريمها همانطور كه   ضعيف در برخي جاها بيشتر از جاهاي ديگر نمود دارد. بنابراين سنجش و اندازه 

ارتباط با وضعيت موجود صورت بگيرد و نه وضع مطلوب و سنجش ميزان   گفته شد ميبايست در ال در با

  البته اين امكان نيز وجود دارد كه شاخص .حظات را در نظر داشته باشد الاستقامت ملي نيز ميبايست همين م

براي   .هاي اقتصادي چنان براي كشور حساس باشند كه آن كشور از منتشر كردن آمار آنها ابا داشته باشد 

اجراكنندگان تحريم حتي آمارهاي دستكاري شده نيز داراي ارزش هستند. اگر اين آمارها خيلي زياد دستكاري  

پذيري آن را براساس فاكتورهايي كه مورد دستكاري   اد كشور مذكور و آسيب شده باشند، درجه عملكرد اقتص

  در مورداند نشان ميدهد كه ميتواند خود شاخصي از نقطه فشار حاد به آن اقتصاد باشد. براي مثال  قرار گرفته

  اين اقتصاد به كاري حساسيتهايي را در   اجراكنندگان تحريم به اين نتيجه رسيدند كه نرخ بيكاري يا كم،  ايران 

كردند اين مشكل را تشديد كنند. سياستهاي مشابهي نيز در مورد   الس وجود ميآورد و به همين دليل آنها ت

كار گرفته شد چراكه اين پول به عرضه و تأمين ارزهاي خارجي بر اثر صادرات بستگي    ضعف پول ملي ايران به

الشعاع قرار دادن ارزش باورداشتي پول ايران در ذهن   تحت،  داشت. پس يكي از اجزاي اصلي راهبرد  الييبا

نفيو ضمن اشاره گذرا به    .كنندگان براي كم كردن دسترسي ايران به ارزهاي خارجي بود تحريم  الش ت ،  مردم 

مهمترين ابزار تحريم گران در فشار به اساس نظام اقتصادي و اجتماعي كشور ، يعني ارزش پول ملي كه تضعيف  

دومينو واري بر تخريب جنبه هاي ديگر اقتصاد ايران دارد ، همانطور كه انتظار ميرود اشاره ايي به دليل  آن ، آثار 

موفقيت بزرگ آنها نميكند. دليلي كه به راحتي با نگاهي به تاريخ نظام هاي پولي جهان و مشكالتي كه بدليل  

ز اينچنين است و وابستگي پولي ما به ارزش  وابستگي اين نظام ها به ارزش كاالي ديگري )طال و در كشور ما ني

با سقوط ارزش پول ملي خود مواجه شدند مشخص ميگردد.  البته متاسفانه مسئولين خواب زده   طال و دالر (  

نظام پولي كشور هم هيچگاه به روش اجرايي اين كشورها در نجات اقتصاد و نجات كشورشان ، در آزاد ترين  

كشورهاي اروپايي و   ،   1930در اوايل دهه د ، توجهي نكردند.  روشي كه طي آن اقتصادهاي جهان انجام دادن

آمريكاي دوران روزولت  اقدام به مصادره طالهاي مردم و غير قانوني كردن داشتن طال تا حدود نيم قرن كردند .  
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ز زينت آالت  مصرفي و  طال ) به غير ا  در آمريكا بر قرار بود و نگهداري هرگونه  1975مطابق قانوني كه تا سال 

( ممنوع شد و افراد بايد طال را در مقابل نه پول بلكه در مقابل  به شرط ثبت آنها و در حدي محدود  ، كلكسيوني 

گواهي صادره دولت به دولت ميدادند و نه به قيمت روز بلكه به قيمتي كه تعيين آن طبق قانون ، توسط رئيس  

معادل نصف قيمت جهاني تعيين شد(. جالب آنكه بانك ها حق   "داجمهور تعيين ميشد ) كه اين قيمت حدو 

دريافت اين گواهي ها را بعنوان وثيقه در دريافت وام ، نيز نداشتند. طال به كاالي غير قانوني و داشتن آن با  

يم  مبلغ بسيار زيادي بود ( همراه ميشد . قوانيني كه تا ن 1930مصادره و جريمه صدهزار دالري ) كه در دهه 

قرن در آزادترين اقتصاد هاي جهان ، حاكم بود. بعبارت ديگر علت موفقيت تحريم گران ، وجود نظام پولي در  

 كشور ماست كه نزديك به يك قرن است كه در جهان منسوخ شده است. 

 سياسي داخلي،   الت ـ تحو

اما بايد بدانيم همه دولتها  كمتر براي كشورهاي فاقد دمكراسي كاربرد داشته باشد،  اين شاخص ممكن است 

ميبندند و هركسي كه تا به   كار  داراي سيستمهاي سياسي در درون خود هستند و همه سازمانها سياست را به

 .هاي سياسي است حال در گروهي با اعضاي بيش از دو نفر كار كرده باشد ميداند كه آن گروه داراي مكانيسم

با وعده بازسازي اقتصاد ايران از طريق تعامل   2013ي در ژوئن  جمهور نتخاب حسن روحاني به مقام رياستا

نحوي كه نشان   دهنده يك تحول واقعي در نگرش دولت ايران باشد به سازنده با جهان خارج ميتوانست نشان

  بيشتري به تعامل با خارجيها دارند و هم ميخواهد نگرانيهاي آنها در مورد برنامه هسته  القهميداد ايرانيها هم ع

وار تحريمها عليه ايران بود و برنامه    اي ايران مرتفع كند. انتخاب روحاني درواقع پايان دوران تشديد ديوانه

عنوان ابزاري براي رسيدن به رشد اقتصادي تمركز ميكرد.   المللي به انتخاباتي او نيز بر لزوم رفع تحريمهاي بين

جمهوري ايران با توجه به فيلترهاي   براي رسيدن به رياستتحول سياسي انتخاب روحاني و امكان يافتن او 

عنوان شاخصي از تضعيف استقامت و   فراواني كه در نظام سياسي ايران در مورد اشخاص وجود دارد را ميتوان به 

نجا  البته نفيو در اي)  .اراده ايرانيها براي ايستادگي در برابر غرب و آمادگي آن براي اتخاذ نگرش جديد تلقي كنيم

به ديد خوش باورانه حسن روحاني كه بي شباهت به خوش باوري قذافي نبود ، اشاره نميكند و اگر فشار رهبري  

 در جلوگيري از ورود به بحث توان نظامي نبود ، امروز به جاي ايران عزيز ، ليبي دومي ، وجود داشت ( 

 افكارسنجي در مورد احساسات مردمي و حمايت دولت،   العاتـ اط

ها و بازنمودهاي ديگر در حوزه احساسات مردمي در    دست آمده از افكارسنجي  به  العات اينجا به موضوع اط در 

سياست داخلي شاخص مذكور را   الت نيز بايد گفت مانند مسئله تحوزمينه  مورد يك مسئله ميپردازيم. در اين
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حال در بسياري از   ارزيابي قرار داد. با اينميتوان در كشورهاي دمكراتيك بهتر از كشورهاي ديكتاتوري مورد 

ديكتاتوريها مسيرها و روشهايي براي سنجش و ارزيابي نگرش مردم خصوصاً از طريق افكارسنجي وجود دارد.  

البته افكارسنجي در نظامهاي ديكتاتوري هميشه ابهامات زيادي را با خود داشته است و فقط وقتي ميتوان به  

ت كه حمايتهاي صرف از سياست دولت از روش و دستور كار آنها كنار برود. اما تا آنجايي  آنها اطمينان كامل داش 

صورت درست شرح دهد، اين ابزار نقش مفيدي براي ايجاد   كه افكارسنجي بتواند اولويتها و منافع ملي را به 

توان براي شناسايي  ها را مي تصويري بزرگتر از نگرش كشور هدف خواهد داشت. از اين مهمتر اينكه نظرسنجي

هاي عمومي، تظاهرات و اعتراضات  دليل اصلي در ايجاد نارضايتي  موضوعاتي مورد استفاده قرار داد كه ميتوانند 

 .باشند 

 ،  المللي اتفاق ميافتد  گيريهايي كه در مذاكرات و در عرصه بين ـ موضع 

هاي آنها در تشريح منافع ملي   پيامها و بيانيهآخرين شاخصي كه اينجا بررسي ميشود نمايندگان يك كشور و 

آن كشور در جريان مذاكرات و نشستهاي مختلف است. واقعيت اين است كه فرصتهاي فراواني براي نمايندگان  

المللي در سازمان ملل و   دولتها در تشريح دورنما و نگرانيها و اولويتهاي كشورشان در مذاكرات و جلسات بين

گيريهايي كه در    ها و موضع بيانيه  .المللي وجود دارد ي تخصصي و كارگروههاي ديگر بين همچنين در آژانسها

هاي عمومي و رسمي دولتها نداشته باشد، اما   اين مجالس و ديدارها مطرح ميشود شايد تفاوت چنداني با بيانيه

وسط دولتها در برآورد  گيريها ميتواند نگاه ما را در مورد محاسبات انجام شده ت   در برخي موارد اين موضع

تها به  ال قاتشان روشنتر كند. مطمئناً اين مسئله در خود مذاكرات نيز نمود دارد، يعني وقتي مذاكرات و مالمشك

وفصل يك موضوع   هاي يكنواخت ميرسند، طرفين مذاكره ديدگاههاي خود در مورد حل مرزهايي فراتر از بيانيه 

گيريها ميتوانند   ور خود را بهتر به نمايش ميگذارند. گاهي اين موضع خاص را تبادل ميكنند و ماهيت منافع كش

گيريهاي عمومي و    جابجا شوند و ايجاد سردرگمي كنند اما در اغلب موارد نوعي تجانس و همگوني ميان موضع

 .خصوصي وجود دارد
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 فصل چهارم 

 ي ايران غربي ها در تحريم هااصلي  و اهداف  استراتژي

 

  بررسي دقيق اهداف غربي ها از تحريم ها الزم است كمي به عقب يعني قبل از پيروزي انقالب بر گرديم. براي 

 . ومروري بر وضعيت گذشته و حال داشته باشيم 

 

 جايگاه ايران در خاورميانه و جهان و رفتار قدرت هاي خارجي و همسايگان 

 

 

بازيگران منطقه ايي و قدرت هاي خارجي ، بهترين روش ، بررسي  براي بررسي وضعيت ايران و رفتار و اهداف 

 رفتار انها در پنج دهه گذشته و اهدافي كه دنبال كرده و ميكنند ، ميباشد.

منابع اقتصادي جهان محدود است و قدرت هاي جهاني براي توسعه اقتصادي خود ، روي اين منابع ، در هر  

 كجاي دنيا كه باشد ، حساب كرده اند. 

 ر چنين شرايطي ، چهارمين ذخائر جهاني نفت و اولين ذخائر گاز جهان از نظر حجم ، در ايران است. د

 

مسلما قطعي ترين سياست آمريكايي ها ، تجزيه كشورهاي  بزرگ خاورميانه بطور عام ، و كشورهاي بزرگ  

 اسالمي صاحب منابع انرژي بطور خاص است.
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ود تحت عنوان خاورميانه بزرگ ، پرده برداري كردند . اين سياست ،  آمريكايي ها از سياست خ  2005در سال 

كه در قالب    1970سياست جديدي نبود . اولين عالئم آنرا ميتوان در برخي مطبوعات غربي ، در اوايل دهه 

 ، مالحضه كرد.  ارايه نقشه هايي از كشورهاي خاورميانه كه به چند تكه تقسيم شده بودند ، تبلور ميافت

 

 نها براي تجزيه بوده و همچنان در دستور كار است. آايران ، اولين هدف ن شك ، بدو

 

  ي خود را مبن يهدف اصل  ي غرب يها و قدرت ها ها ييكايانقالب امر ي روزيدر جهت پ ران يبا آغاز حركت مردم ا

آنها از شاه كاهش   تي كنند حما  يها ارائه م يكه غرب ي مستند به اسناد و مداركد . دنبال كردن  رانيا ه ي بر تجز

و عليرغم سفسطه خبرگزاري هاي غربي مبني بر اينكه ، اسناد كاهش حمايت غربي ها از شاه ، دليل   كرد   دايپ

  چراكه ،   ستينادعاي سفسطه آميز ، چيزي جز شيطنت انها  نيمسلماً احمايت آنها از انقالب مردم ايران است ،

د ، بدون اطالع شاه ، وارد كشور  كه دار   يقدرت، با  كايخارجه امر ري معاون وز گر مستند به همين مدارك ،ا  

  ، اگر دنبال حمايت از انقالب بود ، د نزيبپرهبه نفع شاه  شاه دستور دهد از كودتا  ي ژنرالهاميشود  و به 

امكان سقوط شاه  ، يطرفي با اعالم ب ايدستور دهد كه به نفع انقالب دست به كودتا بزنند و  يبه راحت  توانستي م

 . بودمتفاوت  اريبس ند ،اد ا آنچه كه آنها در عمل انجام درا به سرعت فراهم كند ام

 1357بهمن  21معماي روز 

آنها به ارتش دستور  ،  رفته بود  ش يپ يو قوم ياس يس   ي كه جامعه به سمت چندقطب  يبهمن در حال  ۲۱در روز  

  نيمسلماً چن؟  به مسلح شد داشتند  ازيانقالب مردم ن يروز يپ ي برا ا يآ.مردم كند  م يدادند تا پادگان ها را تسل

  استيس  گريبه عبارت دبود . ران يا ه يدر كشور و تجز يآغاز جنگ داخل  هالزم ، مسلح كردن مردم  .  ستين يزيچ

  ي آن قربان نيبه عنوان اول ران يشده بود و ا يطراح، 2005سال ها قبل از سال  قتي در حق  آنها بزرگ  انهيخاورم

  يدر بعض  يجنگ داخلبروز موضوع موجب  نيهرچند كه ا)رهبران انقالب  تيكه با درابود ، در نظر گرفته شد  

 . شكست خورد  تاًينها ( اين هدف شوم ، از نقاط كشور شد 

  يگردد تا جنگ را آغاز كند تئور  تيآنها از صدام حما  ، كشور  ه ي و تجز يبعد از شكست پروژه جنگ داخل

كه آنها به   ي زمان ، احتماال شبيه آنچه در مورد كويت ، حادث شد ، طراحي شده بوده است.  زياز صدام ن تيحما

استان  در عراق ،   يدرس  يهاكه صدام در كتاب  ي به گونه ا. كند حمله   تيصدام گفتند اجازه دارد به كو 
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آنها با چراغ سبز به صدام    گريبه عبارت دكرد .واز و متعلق به خود اعالم حرا به عنوان استان اال رانيخوزستان ا

استان خوزستان به عنوان  . د ينماضميمه و به عراق   اجد  ران يتواند استان خوزستان را از ا ياشاره كردند كه م 

هم   هاي غرب  يبرنامه احتمال.بود  ران يا ه ياز تجز هايغرب يو هدف اصل باشد يمنابع نفت و گاز م ي كه دارا ياستان

به اسم   هاي غرب،بعد از اشغال خوزستان  يعن .يشده بود  ي زيرحادثه شد برنامه  تي كه در كوآنچه  هياحتماالً شب

گرفتند و سپس    ياستان خوزستان را از صدام م،  شدند ي وارد استان خوزستان م رانيا يمناطق اشغال يآزادساز

  ز يآنها ن يابه هر حال اقمار منطقه  كردند ي خوزستان را از كشور جدا م خواهند ي مردم استقالل م نكه يبا عنوان ا

  زيبار ن  نيكه ا  ند ،كن يفروپاش  دچاربودند تا بتوانند كشور را   ستادهيتمام قد پشت صدام ا ان يجر نيدر ا

  ي لبنان و عراق م ه يدر سور ي بيدر ل  يرا به خوب انهي خاورم يكشورها ه يتجز استيس .موفق نشدند  بحمداهلل ،

بعد وادار نمودن حكومت  ،   ي اقتصاد يبتدا فشارها.قابل تامل است ا اريبس ي مورد يب يدر مورد ل . توان دنبال كرد

  يهاكامل و بدون چون و چرا در مقابل خواسته  مين الملل و تسليروابط ب ي كامل و برقرار نيبه مذاكره و تمك

  ليتحو، كردند   يآنچه كه آنها ترور اعالم م ، يهانه يپرداختن هز ي نظام بردن قدرت نيآنها از جمله از ب

ن  يا.حمله كردند و كشور را نابود كردند  يب يبه ل تاًيتعامالت نها  نيو بعد از تمام ا ياتم  زات يو تجه وژهايفيسانتر

هدف را دنبال   ن يهم زين ه يدر سور . عراق بود  ه يكامالً بند به بند اجرا شد كه هدف آن تجز  زيدر عراق ن،   ويسنار

الملل   نيتعامالت ب مانجابحث  دهد كه هدف از  ي نشان م ي رفتار به خوب نيا.كردند كه با لطف خدا موفق نشدند 

آنها كامالً مشخص   استيس .است  ي گريد  زيهستند چ ي آنچنان كه آنها مدع، يو مذاكرات و ورود به جامعه جهان

در   وجود كشورها   بلكه   ستند يحكومت ها نمشكل آنها ، انه يخاورم ي كشورها ه يبر تجز ي ثابت مبن ياستياست س 

كامالً    زيآنها ن  يدائم استيس  . آنها خواهد بود يهاكه باعث مشكالت در برنامه   شكل كنوني اين كشورهاست ،

از   ي الملل نياز جامعه ب  يعضو عاد  كي به عنوان  د يتا بتوان د يبشو ي الملل ن يبوارد تعامالت  د يمشابه است شما با

و قدرت بازدارنده   يقدرت نظام د يبا ي عضو عاد ك يشدن به  ليتبد   يبرا  كنيل د يبهره مند شو گاهيجا ن يمنافع ا

از آنجا كه از نظر   رانيدر رابطه با ا. شود  يم  هي نوبت جنگ و تجز د يكه كنار گذاشت  ي وقت و  د يخود را كنار بگذار

  ي اديجنگ تا حد ز، هزينه  ده يرس  يبه حد بازدارندگ ي تا حد قابل توجه  رانيا يقدرت نظام  زيو ن   يقدرت اتم

 . احتمال همچنان وجود دارد نيكرده هرچند ا  دايپ براي آنها افزايش 

استراتژي بوضوح عيان است . فشار اقتصادي در  راه حل جايگزين انتخابي آنها ، فروپاشي از درون است . ابزار اين 

كنار حمايت تبليغاتي غير مستقيم براي سر كار آوردن دولت هاي ضعيف و بعضا هماهنگ با سياست هاي  

خودشان ) با تبليغ عليه كانديداهايي كه مورد نظرشان نيست ، تحت عنوان تندرو و در مقابل تبليغ اينكه اگر  

 ، تعامالت با جهان آغاز ميشود و وضع اقتصادي بهبود ميابد. فالن كانديدا انتخاب شود 
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مناسبترين ابزار براي ادامه سياست آنهاست ، و مرعوب ) اگر نگوييم وابسته ( , وجود مسئولين ضعيف  

تصميمات  بوضوح اشتباه اقتصادي ، دامن زدن به تجمل گرايي و نمايش آن توسط افراد مرفه در كنار فشارهاي  

 قشار ضعيف ، توزيع رانت هاي فراوان بين افراد خاص ، فساد اقتصادي و ..... وارده به ا

دنبال  آنرا     ه يهدف تجزقدرت هاي جهاني قرار گرفته كه  ي به گونه ا يكه در جامعه جهان ي كشور  يبرانابراين ،ب

 . است  يضرور  اريمناسب بس ي ها يمسلماً اتخاذ استراتژ،كنند  يم

و    ينظام  يدر كنار بازدارندگ ياقتصاد يبه بازدارندگ يابيكشور منوط به دست   اتيلذا ادامه ح 

، ميتوانيم  ايشان   نها و حتي تمكين با آ روابط   ي با تعامالت و برقرار ميفكر كن  نكهي ا سلماًو ماست. ژئوپلوتيك 

نمونه افرادي هستند كه  حداكثر  ست.  قذافي و .... اشتباه مهلك ا ك يقطعاً   ميخود باز دار ياساس  استيرا از س 

 تمكين و كرنش را مقابل آنها انجام دادند. 

  يالزم است برنامه ها،   ط يها و شرا تيواقع  نيكشور با در نظر گرفتن ا  ياقتصاد  زان ير برنامه  نيبنابرا            

  يغرب ي كه كشورها ينقاط .و اجرا كنند  ي طراح ياقتصاد ي و بازدارندگ ي متبه اقتصاد مقاو يابيدست ي خود را برا

    في بر مردم ضع يو فشار اقتصاد  ي موضوع شكاف طبقاتمثل    كنند ي از آن به عنوان اهرم فشار استفاده م

تظاهر به آن ، فساد اقتصادي ، سيستم مالياتي كه نتيجه عملكرد آن فشار بر توليد و حقوق  و  ييگراتجمل ،

. ت ناشي ار فعاليت هاي غير مولد است بگيران و مصون ماندن صاحبان ثرو  

  جادي و ا  يداقتصا  يثبات ينشان دهنده ب  يتورم و استفاده از دو شاخص نرخ ارز و طال به عنوان شاخص ها  

با استفاده از ايجاد تنش و بي ثباتي و سقوط ارزش پول ملي و ...   است ران يتنش آلود در اقتصاد ا  يحركت ها

 ميبايست مورد توجه قرار گيرد.

در كنار تمام موارد باال ، ورود آمريكا به بازار نفت ، بعنوان يك عرضه كننده نفت ، در حاليكه رقباي  

روپا ، وارد كننده نفت  اقتصادي و نظامي آن از جمله چين و ساير رقباي اقتصادي از جمله اتحاديه ا

 هستند ، قطعا هر گونه تنش در عرضه نفت خاورميانه ، از اين پس ، كامال به نفع امريكاست. 

 

با نوسانات تجاري روبروست ، در شرايط ورود اقتصاد به سيكل تورمي ) با  "اقتصاد آمريكا عمدتا

افزايش نرخ بهره   تئوريك ، بزار توجه به اينكه كل بودجه دولت از ماليات تامين ميشود ( مهمترين ا

توجه به اينكه دولت آمريكا بزرگترين بدهكار است ، افزايش نرخ بهره  بااوراق قرضه دولتي است كه 
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بيشترين هزينه را براي بدهي هاي دولت ايجاد ميكند . با مروري بر نوسانات نرخ بهره در آمريكا 

نرخ هاي باالي   عنواناد ، اقتصاد آمريكا به هيچ و اوايل دهه هشت  70مشاهده ميگردد كه بعد از دهه 

درصد هم اعمال شده بود ( مشاهده نكرده است . سوال اين است پس   20بهره را ) كه قبال حتي تا 

چگونه حباب بورس و شرايط تورمي در دهه هاي گذشته كنترل شده است ؟ پاسخ اين است كه  

فريني هاي امريكا در دنيا ، آمريكا در دهه هاي  توجه به هم زماني سيكل هاي تورمي با بحران آبا

 بجاي ابزار نرخ بهره ،  براي كنترل سيكلهاي تورمي ،استفاده كرده است.  بحران آفريني  اخير از  ابزار

كشورهاي اروپايي و عربي حاشيه خليج فارس ، عموما سياست دنباله روي از آمريكا را دنبال ميكنند . پاكستان  

نيازمند كمك هاي كشور هاي ديگر است و عمال فاقد سياست مستقل و تركيه كشوري است كه سياست  

گسترش نفوذ منطقه ايي خود  خارجي آن بر مبني فرصت طلبي و معامله استوار گرديده و از سوي ديگر بدنبال  

و با دامن زدن به پان تركيسم سعي در الحاق غير رسمي جمهوري آذربايجان به خود و سپس ايجاد بي   است 

 شريك قابل اطميناني محسوب نميشود .  "ثباتي در ايران را دارد و مسلما

د در كشور هاي حاشيه خليج  ازچين ، با توجه به وابستگي به بازار آمريكا و نيز سياست حفظ بازارهاي خو  

 فارس و ... نميتوان انتظار حمايت زيادي داشت.

روسيه نيز هر چند از ديد سياسي كنار ايران قرار ميگيرد ليكن از ديد اقتصادي ، در زمينه نفت و گاز ، عمال  

 و آمادگي دارد بر سرمنافع ايران با رقباي منطقه ايي معامله كند. رقيب ايران است

نيستي با نفوذ در كردستان عراق ، جمهوري آذربايجان ، كشورهاي عرب حوزه خليج فارس بصورت  رژيم صهيو

با توجه به فقر اقتصادي و هرج و مرج در افغانستان و پاكستان ، تحركات پنهاني در اين دو كشور   "علني و قطعا

 دارد. 

   يم . ژي و هدف اصلي غربي ها ميپرداز پس از بررسي فوق به نكات اصلي استرات

 غربي ها و نهائي  هدف اصلي 

  "با توجه به اقدامات غربي ها ز قبل از انقالب ، هدف اصلي آنها در ايجاد خاورميانه جديد و نيز تجارب كامال

برخالف ادعا هاي ايشان ، تحريم ها جايگزين جنگ نظامي نيست بلكه مقدمه آن   "واضح عراق و ليبي ، قطعا

تضعيف اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و نظامي و تمكين   يعني  موفقيت آنها در اين مقدمه ) است كه در صورت  

به نابودي عوامل بازدارنده كشورهاي تحريم گر ( مرحله دوم با هدف فروپاشي كشور هدف آغاز  ،  كشور هدف 
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ا به تاراج برند.  ميشود .تا همانگونه كه ذكر شد بدون اشغال ظاهري كشور هدف ، ثروت و منافع كشور هدف ر

بنابراين بايد استراتژي و رفتار آنها را در چارچوب اين هدف بررسي كرد. حتي اگر برخي اين ادعا را رد كنند ،  

باالي و يا حداقل ممكن الوجود بودن آنرا رد كرد و با توجه به هزينه غير قابل جبران آن  قطعا نمي توان احتمال 

دست كم گرفتن عدم اطمينان ها    "  : همانطور كه بركهارد شوئنگر ميگويد   در نظر داشت. "، بايد آنرا كامال

ميتواند خطرناك باشد ، در بدترين حالت منجر به نابودي ميگردند و در بهترين حالت منجر به از دست رفتن  

 "فرصت هاي طاليي ميشوند.

 آمريكا  اهداف مرحله ايي

راحي آنها بر اساس يك برنامه خزنده و بلندمدت بوده است .  با نگاهي به روند تحريم ها ، مالحضه ميگردد كه ط

شايد جالب باشد كه بدانيم كه يكي از قديمي ترين تحريم هاي آمريكا عليه ايران ، تحريم صدور بذر سويا به  

 هيچگاه و در هيچ دوره ايي لغو نشده است.ايران است كه 

، تبعات و مجازات به همراه دارد  )  تبديل اقتصاد ايران به يك اقتصاد غير مشروع كه هرگونه همكاري با آن  

تضعيف اقتصادي از طريق تحديد  .  غربي هاست  ول، نفيو، كتاب هنر تحريم ها (، مهمترين هدف مرحله ا

ليل نظام پولي ، سراسر اشتباه  كاهش ارزش پول ملي ) بد  درآمدهاي ارزي  وصادرات غير نفتي كه منجر به

تورم ناشي از كسري بودجه ، كاهش بودجه دفاعي و تضعيف نظامي و متعاقبا منجر به كاهش توليد و   كشور ( ،  

منجر به خيزش داخلي و   "بيكاري ميگردد ، زمينه ايجاد درد را بوجود مي آورد . اين درد به خودي خود لزوما

بي ها تجربه اينگونه فشارها در كشور را در دهه اول انقالب داشته اند . ولي  آنكه غر  "اغتشاش نميشود ، خصوصا

شكاف  ، تبعيض ،اين درد در كنار سرخوردگي بخش عمده جمعيت ناشي از سرخوردگي وجود فساد اقتصادي  

د كه  طبقاتي و تظاهرات اين دو عامل ، ميتواند نتيجه بخش باشد. نفيو بصورت ظريفي به اين موضوع اشاره ميكن

بيشتر اقشار  عدم تحريم كاالهاي لوكس و تسهيل واردات آنها به ايران ، براي ايجاد اين روحيه سرخوردگي 

 بوده است .متوسط و ضعيف جامعه 

هدف مرحله بعد : پس از تضعيف اقتصادي و اجتماعي و نهايتا ناچار كردن كشور هدف به تمكين در مقابل  

ت دادن ابزار بازدارندگي در يك تهاجم نظامي نيست ، اساس هدف  درخواست غربي ها كه چيزي جز از دس 

است. در صورت دستيابي به اين هدف نه تنها كشور هدف از نظر بازدارندگي تجهيزاتي و   سوم  مرحله 

تكنولوژيك خلع سالح شده است ، بلكه با تشديد روحيه سرخوردگي ناشي از دست رفتن تمام آنچه تا آنزمان  

 كشور براي آنها هزينه پرداخته ، مقدمات مرحله نهايي را فراهم ميكند. 
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 ابزار تحقق اهداف 

شناسائي دقيق نقاط ضعف اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مهمترين عامل در موفقيت تحريم هاست بگونه ايي  

كه كشور تحريم گر بر اساس الويت بندي اين نقاط ضعف ، با رعايت اهدافي همچون حفظ همراهي كشور هاي  

شار و ايجاد درد  )واقعي و رواني  تدريجي تحريم ها در كشور هدف ، وارد آوردن بيشترين فديگر از طريق ايجاد 

( در كشور هدف را  بمنظور ايجاد سرخوردگي و اختشاش و به زانو درآوردن حكومت ، به مرحله اجرا ميگذارد .  

 نفيو ميگويد بايد كشور هدف را بهتر از خود او شناخت.

 نكات مسكوت گذاشته شده در اهداف و استراتژي اعالمي غربي ها 

بر خالف ادعا هاي مطروحه هدف اصلي غربي ها از تحريم ايران ، تغيير رفتار نيست بلكه با توجه به سوابق   -1

تجربه عراق و ليبي ، بدنبال فروپاشي كشور و تسلط بر  اقدامات آنها از قبل از انقالب تا كنون ، و نيز 

ذخاير نفت دنيا را دارد و غارت  كشوري كه بزرگترين ذخاير انرژي غالب دهه هاي آينده )گاز( و سومين 

 ثروت كشور و البته كنترل رقيب خود يعني چين ، هستند.

آمريكايي ها به سهولت قادر به سند سازي هاي جعلي براي آماده سازي مقدمات تحريم و يا حتي جنگ   -2

مدعي  هستند و تجارب عراق و افغانستان به خوبي نمايانگر اين اقدام است . در جائيكه صهيونيست ها 

معتقدم بازي   "هستند ميتوانند در هر كجاي كشور وارد و اسناد محرمانه را سرقت كنند ) كه البته شخصا

و آنچه را الزم بود دشمنان كشور از توان اتمي ايران بدانند و ايران نمي خواست خودش  بزرگي داده شدند 

  ماخنده دار است كه فكر كنيم در كشورچرا كه خيلي  آنرا اعالم كند ، به اين ترتيب به گوش جهان رسيد .

نه در قالب يك   نگاهداري كنند روي آن  اسكنر و يك فلش مموري وجود نداشته تا آنها را دستگاه   يك 

اين اسناد را در يك انبار در كهريزك گذاشته اند ( آيا  ،  از بي جايي  ، و از قضاوانت كارتن پر از كاغذ 

غني شده به كشور و آلوده سازي يك يا چند محل  همين صهيونيست ها امكان حمل مقادير ناچيز اورانيوم 

و سپس سرو صدا راه انداختن كه ايران در اين محل ها فعاليت هسته ايي مخفي داشته است ) آنطور كه تا  

هم آژانس انرژي هسته ايي ورود ميكند و البته وجود آلودگي را   "ا ندارند ؟ و البته بعداكنون چنين بوده ( ر

  "تائيد ميكند. در جهاني كه به اين راحتي اقدامات تحريمي و نظامي خود را به اجرا در مياورند ، مسلما

لوحي است ) اگر نام   اميد به رفع تحريم ها به جاي طراحي و اجراي استراتژي مقابله با آنها ، كمال ساده 

 آنرا خيانت نگذاريم ( 
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نفيو به ابزار تبليغات و جنگ رواني براي ايجاد درد ، نا اميدي و نهايتا اختشاش در كشور اشاره روشني   -3

 ندارد .در حاليكه قطعا ابزار فوق العاده مهمي براي آنها بوده وهست. 

ر ، عامل مهمي در موفقيت تحريم ها  و همراهي خواسته و يا سهوي مسئولين كشوسياست هاي اشتباه  -4

ادامه نظام پول ملي و ايجاد  مهمترين تبلور اين اشتباهات  كه اشاره روشني به آن نشده است.بوده است ،  

، عدم طراحي و اجراي  وابستگي دائمي آن به ارزش طال و دالر ، كه نظامي منسوخ شده در دنياست 

 سازي اقتصاد است. استراتژي مقابله با تحريم ها و مقاوم 

لغو تحريم ها به هيچ وجه به معني بازگشت به شرايط قبل از تحريم ، در كوتاه مدت نيست . خاصه آنكه د   -5

در چهارچوب قراردادي است )برجام ( كه روح اين قرارداد بر پايه بي ثباتي و نيازمند تائيد سه ماه  رفع آنها 

 و يا عامل بي ثبات كننده ايي بنام مكانيزم ماشه در آن طراحي شده باشد. يكبار است .

در شرايط كمبود عرضه نفت ،    "تحريم ها با رعايت شرايط جهاني ومتناسب با آن صورت ميگيرند . مثال -6

مانعي براي صادرات نفت ايران بوجود نمي آورند بلكه كشورهاي واردكننده را از پرداخت پول نفت برحذر  

و بالعكس زماني كه بازار با كمبود عرضه مواجه نيست و از قضا امريكايي ها خود صادر كننده نفت  كنند.مي

 شده اند بالفاصله با تحريم صدور نفت مواجه ميشويم. 

اقتصادي كه يك بار تحريم شده ، سهم خود را در بازار جهاني از دست داده و بازيابي جايگاه و وزن قبلي ،   -7

در پسا تحريم ، كامال با ثبات باشد . حال چنانچه اوضاع  مي برد ، مشروط بر اينكه اوضاع  قطعا زمان زيادي

،  بنابراين در هر لحظه اي ميتوان   در پسا تحريم ، متزلزل باشد ، راه بازگشت به مراتب  مشكل تر است و

اي جديد از جمله  بدون حساسيت شركاي تجاري كه حاال سهم كوچكي در تجارت با آنها داريم ،با بهانه ه 

 مشروعيت نظام اقتصادي كشور را زير سؤال ببرند.  "يا هر چيز ديگر ، مجددا FATFتخلف از قوانين 

ايجاد درد در يك جامعه با سطح رفاه باالتر ، راحت تر از ايجاد آن در يك جامعه با سطح رفاه پايين است .   -8

از يك دوران رفاه نسبي ، به كشور تحميل شده  شايد به همين دليل است كه تحريم هاي ايران همگي بعد 

 اند.

شكاف طبقاتي نه تنها از نظر رواني ، ابزار ايجاد درد در جامعه است ، بلكه همچنين در جامعه ايي با توزيع   -9

ناعادالنه درآمد و ثروت ، با عده ايي قليل مرفه و بخش عمده ايي افراد متوسط و ضعيف مواجه هستيم .  

درد در بخش عمده جامعه راحت تر و موثر تر خواهد بود . ظواهر فساد اقتصادي ، تجمل  بنابراين ايجاد  

 هستند.  خيزش گرايي ، بي عدالتي اقتصادي و ... نيروهاي تقويت كننده درد و ايجاد 
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عليرغم اينكه نفيو ميگويد ايران و نقاط ضعف آنرا بهتر از خود ايران ميشناسد كه احتماال نيز اينگونه   -10

 ي به عمد به برخي از نقاط ضعف ما اشاره نميكند كه اهم آنها عبارتند از:است ول

تداوم حفظ و بكارگيري نظام پولي معيوب  ، اسيب پذير و منسوخ شده جهاني در كشور  كه منجر به     -

و در نتيجه سقوط ارزش پول ملي كه آثار   جايگزيني طال )سكه وشمش( و ارزهاي خارجي به جاي پول ملي  

تبديل شاخص قيمت اين كاالها به عنوان    مخرب اقتصادي و اجتماعي در ايجاد درد در كشور داشته و دارد .

 شاخص هاي بي ثباتي اقتصادي و فشار رواني در جامعه ) با وجود سهولت ايجاد نوسان در بازار اين كاالها ( 

 براي تامين مالي پايدار بودجه نبود سيستم مالياتي كارا -

،  از بين بردن منابع كشور در نظام يارانه هاي غير نقدي كه بر خالف اهداف آن ، صاحبان درآمدهاي باال  -

 خوردارند ) ضمن ضربه شديد به توليد داخلي ( بواسطه مصرف بيشتر ، از امكانات حمايتي بيشتر بر

 شكاف طبقاتي ) درآمدي وثروت ( -

 ي مردم در نقاط مرزي و ايجاد امكان سوء استفاده دشمنان ضعف اقتصاد-

 انحراف اقتصادي در تخصيص منابع ثروت به فعاليت هاي غيرمولد  -

 نبود امنيت غذايي و وابستگي شديد كشور به واردات غالت و دانه هاي روغني -

 فساد اداري و اقتصادي -

 فرار سرمايه -

 حجم بسيار بزرگ اقتصاد زيرزميني -

ساير موارديكه متعاقبا در بخش آسيب شناسي اقتصاد ايران ، بعنوان مقدمه طراحي استراتژي مبارزه با تحريم  و -

 ها ، به آنها خواهيم پرداخت. 

 

 ؤضعيت اقتصادي و اجتماعي كشور 

 وضعيت اقتصادي و اجتماعي را ميتوان به شرح زير خالصه نمود : 
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كشور    ييمدت و بلندمدت به بخش اجرا  انيم يهابرنامه  ي طراح يبخش واگذار  نيدر ا:   يز يخش برنامه رب -1

قدرت   يي جابه جا زياست و ن يستيپوپول يهااستي س  ريبودن عموما تحت تأث  يانتخاب  ل يسو به دل ك يكه از 

  ك يكشور را از  عمالً، ي بر مسائل اقتصاد يو جناح ياس يس  يقدرت ها  نيا ر يمختلف و تاث  يدر جناح ها

 . مشخص محروم نموده است  ياستراتژ

شده كه با   دهيد كساني  يي اجرا ي با وزن دستگاه ها،  مسئول اقتصاد   يستاد يهاوزن دستگاه ،  در درون دولت 

  يهااستيهمواره مغلوب س  يستاد يهاعمالً دستگاه  يي ، اجرا يهادستگاه  شتريبه تعداد به مراتب ب،توجه 

  ن يا بيتصو ز ين ياقتصاد يهابرنامه  بيدر رابطه با تصو . هستند  يياجرا يهادستگاهنگري   ي و بخش يبخش

  وپوليستي ، پ يها استيس  ريتحت تأث ه ياز قوه مجر  ش يها به قوه مقننه ارجاع شده است كه به مراتب ببرنامه 

ل  يتبد  گر يد ي ز سو.جامع را كاهش داده است ا يزيربرنامه   ييكه عمالً كارا. است  ياو منطقه  ي جناح ، ي قوم

و تطبيق برنامه ها با شرايط بشدت متغيير جهاني و داخلي را از   نعطاف  امكان ا شدن برنامه ها به قانون عمالً 

 اقتصادي بوده است. فاقد برنامه  در هشت گذشته ، عمال   كشور  همانگونه كه قبال گفته شد ،  و  بين 

 

فساد در رنج است و از سوي ديگر جد از اقذاماتي كه رئيس جديد قوه ، آغاز نموده ،  قوه قضاييه از موضوع   -2

مطابق قانون اساسي داراي ظرفيت هاي فراواني است كه از آنها استفاده نشده و جداي از اقدامات رءيس  

 جديد قوه ، عموما ، يك قوه واكنش گرا بوده و نه كنش گرا.

مهمترين تواناييها را در بخش ستادي حاكميت دارد ، از جمله   مجمع تشخيص مصلحت ، عليرغم اينكه  -3

 تبيين و پيشنهاد استراتژي اقتصادي كشور ، به شكل وسيعي ، منفعل و واكنش گرا عمل مينمايد.

حجم بسيار باالي سرمايه در قالب كاالهاي لوكس ، ثروت هاي غيرمولد ) اتومبيل ، امالك مازاد، ارز و طال (   -4

ز شش برابر سرمايه مورد نياز براي جلوگيري از خام فروشي در نفت ، سنگ آهن ، سنگ  اين حجم بيش ا

 هاي ساختماني و ... براورد ميگردد. 

حجم بسيار باالي سرمايه هاي كشور در قالب شركت هاي دولتي و عمومي با كمترين بازدهي . اين حجم   -5

وشي در نفت ، سنگ آهن ، سنگ هاي  بيش از ده برابر سرمايه مورد نياز براي جلوگيري از خام فر 

 ساختماني و ... براورد ميگردد.
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با توجه به مديريت منسجم و هدفمند  در بخش نظامي و علوم هسته ايي ، عليرغم مشكالت بسيار و بسيار   -6

 نسبت به بخش اقتصادي ،  به حد بازدارندگي رسيده ايم. 

نيافتگي در كشور ، از موانع مهم است كه تا   فساد اداري و مالي بعنوان مهمترين عامل و شاخصه توسعه -7

  قهيمسلماً معلول امكان اعمال سل  يفساد ادار  امروز بجاي مقابله با علت آن ، با معلول آن برخورد شده است.

نحوه اداره   گريبه عبارت د.است  ف يوظا حيتصر  ستميدر نبود س   يكارگزاران دولت و بخش عموم يشخص

را به كار   ييها يما قاضسازماني  كارگزار در هر بخش و در هر رده   ياست كه عمالً به جا ياكشور به گونه 

با تشكيل ستادي در   الزم است نيوجود دارد بنابرا اريبس اريبس  يخصش  قه يكه امكان اعمال سلايم  گماشته 

تعيين شود تا بر اساس آن در هر دستگاه يك تيم   قوه قضاييه ، دستور العملي براي كليه دستگا هاي عمومي 

كارشناسي  تشكيل و با آسيب شناسي تمام وظايف سازماني در تمام رده ها را بررسي و در تما حاالتي كه  

امكان اعمال سليقه كارگذار وجود دارد ، با تصريح وظايف اين امكان اعمال سليقه و بالطبع  امكان ايجاد  

 فساد به حداقل رسد. 

 جم بيش از چهار برابري اقتصاد زير زميني نسبت به اقتصاد شفاف. ح -8

اقتصاد كشور است كه عمدتاً معلول   يهابخش نياز ناكارا تر ي كي ياتيمال   ستميس ،   ي اتيمال ستميس  -9

  به عنوان  ي مال يهااستيگاه از س  چ يهكشور ،   خيدر طول تار.است  گر يد يهاغلط در بخش  يهااستيس 

، تراكم سرمايه هاي      ييباال و تجمل گرا اريبس يشكاف طبقات  رغمي اقتصاد استفاده نشده و عل تگريهداايزار 

و اجرا نشده   يمولد طراح ر يغ يبر ثروت و خصوصاً ثروت ها اتيمال چگونه يهكشور در بخش هاي غير مولد ،

  يناخالص داخل د ي به تول ات ينسبت مال. ده يانجام گرد نه يزم نيدر ا ياست هرچند در سال گذشته اقدامات

به   اتيكه نسبت مال يابا اقتصاد شفاف است به گونه  سهيدر مقا  يحت اينسبت ها در دن نياز كمتر يكي

به كل حجم اقتصاد محاسبه   اتيدرصد و كمتر از آن است و چنانچه نسبت مال ۸ داقتصاد شفاف در حدو 

رغم   ي در اقتصاد عل  شران يپ يروهاياز ن ي كيبه عنوان  اتيمال.نسبت كمتر از دو درصد خواهد بود  نيشود ا

و عليرغم اينكه ماليات تنها ابزار تامين مالي پايدار  كل بودجه دولت  ن يتام ييتوانا در العاده باال فوق  تيظرف

. فرايند  ستهمواره مغفول مانده ا متاسفانه  و بالطبع ، كنترل تورم و ايجاد كننده ثبات اقتصادي است ،

طوالني تغييرات الزم در قانون مالياتها ، در مواجه با شرايط مختلف اقتصادي ، عمال امكان استفاده از ماليات  

بعنوان ابزار قدرتمند سياستهاي مالي را ، از بين برده است.جايگاه سازمان امور مالياتي بعنوان يكي از  

تصادي و در نتيجه تحت تاثير فشارهاي گروه هاي سياسي از طريق فشار بر  معاونت هاي وزارت امور اق
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وزارت اقتصاد ، قرار دارد . رئيس اين سازمان ميبايست با تصويب اعضاي هيات دولت ، يعني افراديكه بدليل  

از   تفكرات بخشي گرايانه عموما با اهداف سازمان امور مالياتي داراي تضاد منافع هستند، انتخاب شود كه 

 عوامل موثر بر ناكارايي سيستم مالياتي است.

بودن و با سود باال و   سكيبدون ر  ليبه دل رمولد يغ يهادر بخش  ت يفراوان فعال تيجذاب،  گر يمشخصه د -10

توسعه كشور در   يبرا  ازيمورد ن ه يبرابر سرما ني كه چند  ي در كشور است به گونه ا  اتيعموماً معاف از مال

 .است دهيگرد بلور بخش ها مت نيا

  ي كشور و رنج م  يهاو مناسب بر بانك   قيدق  ي نظارت ستم يس  كي كشور به شدت از نبود  يبانك ستميس  -11

 . برد

به داليل مختلف از جمله نبود يك    ينگ ينقد  يباال اريحجم بس حجم بسيار باالي نقدينگي در كشور.  -12

سيستم تامين مالي پايدار و ترجيح دولت ها به استقراض بعنوان ماليات مخفي ، عليرغم ايجاد بدترين اثار  

عموما   به داخل كشور و  ي نفت يورود ارزها  اقتصادي كه واقعا ميتوان آنرا ام االمراض اقتصاد كشور دانست ، 

، بدون    هام يحر تبه دنبال مركزي جهت پرداخت ريال معوض ان به دولت و افزايش پايه پولي توسط بانك 

ورود درامدهاي نفتي و در حاليكه اين درآمدهاي بلوكه شده امكان مصرف را ندارند ليكن بانك مركزي  

   اقتصاد كشور است يهااز مشخصه معادل ريالي انها را چاپ و به دولت ميدهد 

  ي ورود ارزها  ل ياست كه عموماً به دل ريدهه اخ  ۵كشور در    ياد مشكل اقتص  نيبزرگتر ي تورم ركود -13

  نيرا دچار ا) بداليل فوق الذكر (كشور   ينگ يحجم نقد  ش ياز نفت به اقتصاد كشور و افزا يناش  يصادرات

 نموده است  يماريب

اقتصاد است كه   گريد  يز مشخصه ها، ا مي كن  يم  هي تورم آن را توج لي نرخ بهره باال كه عموما به دل -14

  يپول يهااست يس ،  يمال  يهااستيدر نبود و عدم اعتقاد به س .در كشور وارد نموده   د يبه تول يضربات مهلك

فرض بر  ، نرخ بهره   شيحل مشكالت بوده است و عمالً با افزا ي همواره تنها نسخه دولت و روش دولت برا

و   ي سپرده گذار شيكه نرخ بهره باال عمالً موجب افزا ي شود در حال يو تورم كنترل م  ي نگ ياست كه نقد  نيا

و خود به   ده يقدرت خلق پول توسط بانك ها گرد شيموجب افزا  يبانك مركز  ينظارت  ستم يدر نبود س 

 است.  باطل قرار داده كليس  كي جهت كشور را در  ن يو تورم دامن زده است و از ا ي نگ يگسترش نقد 
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  ي مختلف اقتصاد  يهادر بخش  ي بخش يهاتورم،   ميكه همواره شاهد آن هست يي ها دهياز پد  گر يد يكي -15

اقتصاد   اتياز خصوصكه   از جمله بخش امالك و بخش خودرو بخش طال و ارز  رمولد يغ يهاعموماً بخش 

در اين  ، كنترل و مديريت تقاضا   يبخش ي هارم مسلماً تنها ابزار كه مسلماً تنها ابزار برخورد با تو.كشور است 

 . باشد ي آن م يي و مقررات اجرا نياست كه كشور فاقد قوان ي مال ياه استيابزار س بخش ها با 

ز  بعنوان شاخص هاي بي ثباتي و تورم در كشور ، ا و خط دهنده ارز و طال ا ريپذ بيآس ،  بازار متالطم  -16

  نيا ي بر رو ي دولت ت يريعدم نظارت و مد  ط يدشمن بوده است كه در شرا  يمهم در جنگ اقتصاد يابزارها

از و طال عمالً با   يعنيدو كاال    نيا. ده يبرابر گرد نيمتخاصم چند  يكشورها يابزار برا نيا يي عمالً كارآ، بازار 

مبادالت در   ليتسه،   ي اتيرا به عهده گرفته اند و امروزه ابزار فرار مال  يپول مل ف يوظا  يملبا پول   ينيگزيجا

حفظ ارزش پول مورد تقاضا  له يوس   نيبه عنوان بهتر تاًيهستند و نها ياتيو ابزار فرار مال   ي نيرزمي اقتصاد ز

  ن يا كه بهترعدم ثبت مبادالت آنه نار دو كاال در ك  نيتوسط ا ي پول مل يتمام نقش ها  يفاي اند .قرار گرفته ا

  شيافزا ن يآنها شده و خود ا يتقاضا شيموجب افزا،   دهيو فساد گرد  ياتي فرار مال يي پولشو يبرا لهيوس 

دو بازار   نيا تي ريبه مد  ند ي الزم است در فرآ  نياست بنابرا ده يگرد ي تقاضا موجب كاهش ارزش پول مل

ثبت مبادالت آنها از آنها   ق يشدن آنها با كنترل از طر ي مل  پول نيگزيمبادله و جا له ياز جمله وس  يهانقش 

 . بر كشور خارج شود يفشار اقتصاد  يبرا  يدو كاال از حالت ابزار ن يگرفته شده و ا

  كهيو در حال ستاغنيا ا تر شدن ي شدن فقرا و غن رتريفقرم ، تو ر يتاث نيمسلماً مهمتر:  ي شكاف طبقات -17

  ليو تعد  ي در جهت كاهش شكاف طبقات  يالزم استيگونه س  چ يه ، تورم است  يماريكشور پنج دهه دچار ب 

در    خوداهداف  ير يگ يپ يمهم دشمن برا  ارياز ابزار بس ي كي تيوضع  نيثروت در جامعه صورت نگرفته و ا

اين رساله رسم كرده  .درخت ارتباط گسل شكاف طبقاتي را در ضميمه اول  است رانيا ي نظام داخل يفروپاش 

 ايم . 

  ي بزرگ در كنار شكاف طبقات صه ي دو نق نيكه ا يكارا و بانك اطالعات مل  ياجتماع ن يتام ستم ينبود س  -18

 .فراهم كرده است يمشكالت اجتماع  يرا برا  نه يزم

فوق   يهاو روش  هااستيكشور است كه معلول س  ي اقتصاد يمشخصه ها گر ياز د يكاريب ي نرخ باال -19

. اين معضل كه در مناطق محروم و خصوصا مرزي بسيار گسترده تر است ، در كنار نبود سيستم  الذكر است

تامسن اجتماعي كارا و عدالت محور ، پتانسيل خطرناكي براي امكان سربازگيري با كمترين هزينه را براي  

 دشمنان ايجاد كرده است. 
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اساسي كه رقم آن بيش از كل درآمدهاي مالياتي كشور  حجم باالي يارانه هاي غير نقدي بر كاالهاي  -20

در كنار حجم    است ، در كنار حجمي بيش از كل بودجه دولت در برآورد يارانه غير نقدي حامل هاي انرژي.

ومسلما    گردد  يسخت تر م  مي كه تحر  يطيبودجه دولت كه هر ساله متبلور شده و در شرا ي كسر يباال

هر  ،  ي اتيمال ستمي كردن س   را كا  يو در نبود اراده الزم برا  ابد يي م  شيفزابه مراتب اكسري بودجه   حجم 

از كل بودجه كشور كه گاه تا دو برابر بودجه كل كشور قابل برآورد است تحت   شيب ار يبس يساله حجم

  نيمخرب ا ر يگردد و تاث  يپرداخت م ي انرژ يهاو حامل  ياساس  يكاالها يبرا ينقد  ر يغ يها ارانه يعنوان 

ضربه زننده و   اريبس ي اورزخصوصاً در بخش كش  ي اقتصاد يهااستيمنابع و س   نهيبه صيدر تخص  هاارانهي

اين  در   يبه عبارت.نگردد  تيرعا يتا عدالت اجتماع  دهيموجب گرد استي س  ن يمهلك بوده است خود ا

همه قرار   اريارزان در اخت ي تا كاال  رديگي منابع كشور را در دست م، مردم از   يندگ يدولت به  نما،   ستميس 

آثار مخرب اين روش در تخصيص بهينه منابع و نيز اتالف منابع وسيعي كه ميتواند در    از  يجدا. دهد 

   "اوال نكهياجهت كاهش فشار بر اقشار ضعيف و متوسط ، بصورتي كارا  بكار گرفته شود ، كمترين توجه به 

  نيبه ا از ياقشار مرفه ن ا يآ اًيو ثان كنند ي كاالها استفاده م  نياز ا ي اوتمام افراد جامعه به نسبت مس ايآ

 ، نميشود.  كند  ي كاالها استفاده م ني از ا شتريبر جامعه  كدام قشند ؟ و ثالثا  ارزان دار يكاالها

حجم نسبتا  مناسب دولت ) بودجه عمومي ( در اقتصاد بگونه ايكه نسبت بودجه به اقتصاد شفاف تنها   -21

بيست درصد است و مسلما اين سهم نسبت به كل اقتصاد  بسيار كوچك است.دليل اين كوچكي عدم  

 شفافيت بودجه دولت است. 

كه تا   ي دولت يهاثابت ناخالص در بخش شركت   يگذاره يسرما يباال اريحجم بس :   يدولت  يشركت ها -22

  ن يفوق العاده ا ييو ناكارا  زيناچ اريبس ي بازدهدر كنار ،  گردد  ي تومان برآورد م ارد يليهزار م ۱۰۰۰۰از  شيب

اداره   ي مشخص برا  برنامه در نبود   تواني را م ييناكارا ن يعلت ا.اقتصاد كشور است  يهاواحدها از مشخصه 

  يهاها و پست تيري وجه المصالحه و معامله قرار گرفتن مد  گريد  يسو و از سو  كيكشور شركت ها از  نيا

، كه  خصوصاً در مجلس است، ي و قوم ياس يمختلف س  يهاسط دولت و جناح شركت ها تو نيا يتيريمد 

منجر به بكارگيري نيروهاي نا كارا و ناهماهنگ شده است ) در هر هيات مديره ، سهمسه جناح هاي  

مختلف حضور دارند و بعضا مدير رده پايين تر بواسطه اينكه سهميه فرد يا جناح قوي تر از سايرين در  

اين نيرو ها كه عمال بعنوان ابزار دست معرف و پشتيبان   .كت است ، عمال امور شركت را مختل ميكند شر

خود ، كار ميكنند ، صرفا در جهت منافع آن شخص فعال بوده و با توجه به اين شرايط ، بعد از دوره ايي  

 كوتاه بوسيله پشتيبان خود به شركتي ديگر منتقل ميشوند.
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 م كارا در بحث خصوصي سازي ، از ديگر خصوصيات اقتصاد كشور است.عدم وجود يك سيست -23

د و  نباش  يبخش صنعت كشور م  نيتر ت يبا مز نكهيا رغميعلو گاز ،بخش نفت  بخش نفت  و گاز: -24

   ابد ي ي م انيعمالً فروش نفت خام در كشور پا يگذار ه يدالر سرما  ارديليم ۳۰كمتر از  ي با رقم نكه يا رغميعل

  كه آن محروم كرده بل  يو ارزش افزوده باال تي مز ن يكشور نه تنها كشور را از ا  ياقتصاد  ي نبود استراتژ،

 .است ي ابزار جنگ اقتصاد نياقتصاد كشور به صادرات نفت خام از مهمتر يوابستگ 

به   ارانه يرائه ، صادرات ا ياتيمال  تيمعاف،  ارزان  ي با توجه به انرژ ي بخش كشاورزدر    بخش كشاورزي :  -25

آب و محصوالت   يكشت به سمت محصوالت عموماً با مصرف باال ي الگو ي ، كشاورز ياساس  يواردات كاالها

  ينيرزم يز ي آب و برداشت آب ها هي رو  يحركت نموده است كه خود منجر به مصرف ب يصادرات ياساس  ريغ

و    يروغن ي شامل غالت و دانه ها ييمواد غذا نيبنابرا.كارا شده است  ي اريآب يهاستم ياز س  استفاده و عدم 

كشور را در خطر   ييغذا ت يموضوع امن  نيكشور شده است كه ا  يقلم واردات ني به بزرگتر ليخوراك دام تبد 

 .قرار داده است

  ك ياز  ،   رمولد يغ يهادر بخش  ات يو معاف از مال  سكيبدون ر،  با توجه به سود فراوان   بخش صنعت :  -26

و رشد   ي صنعت يها ت يفعال  قيمنجر به عدم تشو ي اصول ر يغ يها استينرخ بهره باال و س  گر يد ي سو و از سو

كشور كه   يصنعت وسعه ت  يشدن به عنوان الگو يهرم صنعت  كينبود  .است  ده يبخش صنعت گرد ي منف

  باشد  ي مفقوده در صنعت م ي حلقه ها جهيو در نت  يدست  نييو پا يباالدست ع ينشان دهنده روابط صنا

. كه مسلما در شرايط تحريم    مفقود شده است  يهاحلقه  نياز وجود ا يناش  يفروش منجر به گسترش خام ،

هش توليد در ساير بخشها  ، مشكالت واردات محصوالت مربوط به اين حلقه هاي مفقوده ، منجر يه كا

رشد نرخ ارز موجب شده كه    زيو ن ي صادرات يها قيارائه تشو يبه جا،  صادرات  يات يمال ت يمعافميگردد . 

فوق   ي و حت نيسنگ   ع يوجود صنا .  ند يآنها را صادر نما، بازار   ازيمورد ن يارائه كاالها ي به جا دكنندگان يلتو

در بخش صنعت    يعيوس   اريبس يخال يهاتيسو ظرف  كياز  يانيم  عيسبك و نبود صنا ع يو صنا نيسنگ 

  نيا ي ريبه كارگ يمناسب برا  يز ير فاقد برنامه    ايجاد كرده است . از سوي ديگر وزارت صنايع  كشور

 . باشد  ي م ن يدر نسل چهارم و بالك چ د يتول د يجد  يهاخصوصاً با توجه به روش  هاتيظرف

و    تيفينبود كنترل ك ، مناسب صادرات   ينبود استراتژ ، روزمره   يها استيس :  يبخش بازرگان  -27

است   بخش  نيو منعطف از تعرفه ها از مشكالت ا حيعدم استفاده صح،   يصادرات يكاالها ياستاندارد برا

، موجب  ط غل عي توز ستميس  گر يد ي شده است از سو ي صادرات ي كه منجر به از دست رفتن مداوم بازارها
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به  برخي از موارد خصوصا محصوالت كشاورزي و مصرف كننده در   دكنندهيتول  متيكه اختالف قگرديده 

 برسد.برابر  ۱۰از  شيب

  ي شغل در كشور همواره بدون متول جاد يروش ها در ا نيارزان تر جاد يبخش خدمات با توجه به امكان ا -28

حاضرند بابت آن پول   ياكه عده   يهر كار قانون يكه الزم است برا ي بدون برنامه بوده است در حالطبع ،و به 

ييم. بعنوان يك مثال ، مطابق يك آمار غير رسمي حدود  شغل نما جادينموده و ا ف يپرداخت كنند شغل تعر

شصت هزار واحد آرايشگاه و آموزشگاه آرايشي  زنانه در كشور وجود دارد كه اگر هر كدام بطور متوسط و  

تقيم  ، سه شغل ايجاد كرده باشند ، اين فعاليت خدماتي بدون هيچگونه هزينه دولتي و احتماال  بصورت مس

 يك و نيم برابر صنعت خودرو در كشور شغل ايجاد كرده است. بدون هر گونه استفاده از منابع بانكي ، 

قتصادي است  بخش نيرو : اين بخش بدليل پرداخت يارانه بر محصوالت توليدي آن ، تحت فشار هاي ا -29

 كه اين فشارها ميتواند آينده اين بخش را با چالش هاي فراواني مواجه سازد. 
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 پنجمفصل 

 

و راه حل  ايران اجتماعي و  ياقتصادنظام  آسيب شناسي  

 آنها

هرچند آسيب شناسي اقتصادي و اجتماعي ، چه در بعد كالن اين دو سرفصل و چه در بعد اجزاي هر سرفصل ،  

با هم روابط علي و معلولي دارند ،   "قابليت تفكيك ندارند و عناطر هر فصل ) و همچنين زير فصل ها ( عمدتا

و در هر بخش ، راه حل هاي پيشنهادي براي   ليكن به جهت ارايه جزئيات ، طبقه بندي زير را قائل ميشويم  

اميد است با نقد ، بررسي  و توسعه اين راه حل ها توسط متخصصين هر   .كاهش آسيب پذيري ارايه ميشود 

 بخش ، به غناي موضوع ، افزوده شود. 

 آسيب شناسي در نظام برنامه ريزي اقتصادي و اجتماعي 

 آسيب شناسي در بخش پولي و مالي اقتصاد  

 يب شناسي عوامل اجتماعيس آ

 آسيب شناسي تجارت خارجي

 آسيب شناسي زير ساختاري ديجيتال 

 كشور  سيب شناسي صنايع عمدهآ

 آسيب شناسي بخش هاي عمده بر حسب نوع فعاليت 

 

 به بررسي هر سرفصل ميپردازيم   "ذيال
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 و راه حل آن آسيب شناسي در نظام برنامه ريزي اقتصادي و اجتماعي

هشت دهه از آغاز برنامه نويسي مدون در كشور ميگذرد و عليرغم ت دوين برنامه هاي مختلف توسعه  در حدود 

، قبل و بعد از انقالب ، كشور هيچگاه داراي برنامه ريزي اقتصادي نبوده است. برنامه هايي كه هيچگاه ، پيش  

م برنامه ريزي در كشور است.  بيني هاي صورت گرفته در آنها محقق نشده است. علت امر ،در اشتباهات نظا

برنامه هاي توسعه ، همگي براساس مدل هايي طراحي شده اند كه فرض اساسي آنها اين بوده كه آينده ، ادامه  

برنامه توسعه ، همچنان مورد استفاده قرار   12گذشته است . فرضي كه كه عليرغم اثبات اشتباه بودن آن در 

، اصالح اصول برنامه ريزي بر اساس   )ي برنامه اول گام دوم (برنامه هفتمميگيرد. بنابراين اولين قدم در طراح

آينده نگاري مبتني بر سناريو و در نظر گرفتن تمام آينده هاي ممكن و آمادگي براي تمام سناريوهاي ممكن  

داليل عمده و نقاط ضعف نظام برنامه ريزي اقنصادي و اجتماعي كشور را ميتوان بصورت زير بيان   .الوقوع است

 نمود : 

 عدم رعايت اصول برنامه نويسي در برنامه ها -1

شامل يك تصوير كلي از وضعيت مورد انتظار پايان برنامه  ،منطبق با سياست هاي    "بگونه ايكه برنامه ها عموما

برنامه )نقطه هدف( هستند .ليكن برنامه ها عموما فاقد راه حل هاي عملي ، گامهاي مورد  كلي و اهداف كالن 

نياز و الزامات ضروري و امكانات الزم و روش تحقق اين اهداف هستند . بعبارتي استراتژي دقيق و مشخص براي  

 رسيدن به اهداف برنامه تعريف نشده است. 

 ن زا وابستگي شديد به متغييرهاي اساسي برو -2

بر اساس سناريوهاي خوش بينانه براي اساسي ترين متغييرها ي برون زا طراحي شده   "اهداف برنامه ها عموما

با عدم تحقق اين درآمدها اساس برنامه از بين رفته است و در   "اند كه مهمترين آنها درآمد نفت است . مسلما

گي مسولين اجرايي كشور شده اند )برنامه پنجم و  صورت تحقق مازاد بر پيش بيني ، برنامه ها قرباني خود كام

 ششم قبل از انقالب و برنامه چهارم وپنجم بعد از انقالب( 

 عدم رعايت جهت برنامه نويسي -3
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بگونه ايكه بجاي برآورد دقيق منابع مالي و امكانات اقتصادي در قدم هاي اوليه  ،و طراحي هزينه ها بر اساس 

سمت هزينه برنامه شكل گرفته و سپس سعي شده درآمدهايي براي اجراي انها   اين امكانات برآوردي، ابتدا

 تعريف شود .اين روش تقريبا در تمام لوايح بودجه ساليانه نيز متداول است . 

 عدم استفاده از مدل هاي اقتصادي مناسب جهت برآورد متغييرها و روابط آنها با يكديگر.-4

اده از مدلهاي همزمان اقتصاد سنجي و .... در طراحي برنامه ها  جداي از  عليرغم ادعاهاي فرآوان مبني بر استف

اينكه اين مدل ها صرفا سعي ميكنند براساس رفتار معمول متغييرها در گذشته  ،رفتار اين متغيير ها در آينده  

رت گرفته فاقد  ادامه گذشته نيست و بنابراين برآوردهاي خطي صو "را پيش بيني كنند و از آنجا كه اينده لزوما

اعتبار الزم هستند ، با بررسي ارزش هاي متغيير ها در برنامه ها مالحضه ميگردد به منظور ايجاد تعادل هاي  

خود خواسته ارزش اين متغيير ها بر اساس يك معادله و يك مجهول تعيين شده اند . بعنوان مثال دربرنامه  

درصد در نظر گرفته شده بود رشد    5تصادي ساليانه درصد و رشد اق 9ششم در حاليكه نرخ تورم ساليانه 

درصدي درامدهاي    25درصد در نظر گرفته شده است. مسلما اختالف رشد  25درآمدهاي مالياتي ساالنه 

درصدي توليد ناخالص داخلي بايد از طريق افزايش كارايي و كوشش مالياتي حاصل    14مالياتي با رشد اسمي  

عملياتي و يا اقدامات و ملزومات الزم براي افزايش كوشش مالياتي تعريف نشده  شود ولي در برنامه هيچ روش 

است  . اين گسستگي ها كه نشان دهنده نبود بر نامه ريزي و برآورد سيستماتيك متغييرها در برنامه هاست به  

 وفور به چشم ميخورند. 

يرها در گذشته رفتار آينده انها را  ذكر شد كه مدل هاي اقتصاد سنجي صرفا براساس رفتار معمول متغي  "فوقا

پيش بيني ميكند چرا كه حتي در بروز رفتار غير معمول در گذشته با بكارگيري متغييرهاي مجازي براي دوران  

سعي در خنثي نمودن   "حدوث رفتار غير معمول، كه تحليل آنها در پيش بيني آينده بسيار با اهميت است عمال

 ا و افزايش مصنوعي قدرت تشريح مدل ،ميگردد. اين تغييرات در برآورد مدل ه

حتي در مواردي كه از مدل هاي پيچيده ، براي كمك به درك تغييرات اقتصادي استفاده ميشود ، از  

انجا كه روندها غير قابل اتكا و وضعيت هاي آتي ، مبهم هستند ، اين مدلها فاقد كارايي الزم  

 ميباشند. 

 به قانون و عدم امكان اصالح و تطبيق سريع آنها با شرايط جديدتبديل شدن برنامه هاي توسعه  -5
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حتي اگر  تمام عوامل باال وجود نداشت  ،تبديل برنامه ها به قانون و از بين بردن امكان انعطاف برنامه ها به  

با آغاز هر برنامه و   "است.مسلمادليل فرآيند طوالني تغييير قوانين ،عمال برنامه را با ناكارائي كامل مواجه ساخته 

هر سه ماهه يكبار، الزم است شرايط و برآوردهاي صورت   "پس از گذشت زمان ، در مقاطع زماني مختلف مثال

گرفته مورد مطالعه و در صورت نياز مورد تعديل و تصحيح قرار گيرند.ليكن با توجه به وابستگي شديد برنامه ها  

سو و عدم پايش برنامه در طول زمان در كنار عدم امكان سريع اصالح و تعديل  به متغيير برون زاي نفت از يك

برنامه هاي توسعه ) كه البته حتي يكبار هم تجربه آن در كشور وجود ندارد( ، با كوچكترين تغيير و انحراف از  

ان دوره پنج ساله ان  برآوردها ، چيزي بنام برنامه عمال وجود ندارد .هر چند جسدي را تحت عنوان برنامه ،تا پاي

به دوش ميكشيم و در پايان دوره موجود ديگري را تحت عنوان برنامه بوجود مي اوريم ،در غالب قانون آنرا  

با كمترين تغيير جسد انرا به دوش ميكشيم. اين وضعيت باعث شده است  كه عليرغم   "تصويب ميكنيم و مجددا

 بدون برنامه اداره شود. حدود يك قرن برنامه ريزي اقتصادي ،كشور عمال 

 واگذاري تبيين استراتژي اقتصادي كشور به قوه مجريه و مقننه -6

در فرآيند تاريخي تدوين برنامه ها ، هر چند در ابتدا سعي گرديده بود طراحي برنامه ها مستقل از بخش اجرايي  

ه فراموشي سپرده شد . تا  دولت و صرفا با حضور دستگاه هاي ستادي اقتصادي صورت گيرد ، اين مهم بزودي ب 

جايي كه امروز شاهد آن هستيم كه تصويب برنامه هاي اقتصادي و تصميمات اقتصادي در شورايي بنام شوراي  

اقتصاد گرفته ميشود كه وزن وزارت اقتصاد بعنوان مسئول اقتصاد كشور و مجري سياستهاي مالي و بانك  

هماهنگي كامل دو دستگاه كمتر از ده درصد وزن   مركزي بعنوان مجري سياستهاي پولي كشور و به فرض

 شورايي  متشكل از وزرايي بخشي گرا است كه سياستهاي اقتصادي را تصويب ميكند. 

بخش اجرائي كشور در حالي مسئول تدوين برنامه هاي اقتصادي كشوراست كه به شدت تحت تاثير تفكرات  

نين فضايي تدوين و براي تصويب به قوه مقننه سپرده  پوپوليستي ،جناحي  ،سياسي و بخشي است . برنامه در چ

ميشود يعني قوه ايكه عالوه بر تحت تاثير عوامل فوق بودن ، تحت تاثير تفكرات قومي گروهي و منطقه ايي نيز  

هست. در كنار اين وضعيت تبديل شدن احكام و اعتبارات برنامه به وجه المصالح دولت و مجلس را نيز اضافه  

 مسلما نتيجه كار معلوم است. بفرماييد  ،

 قدم هاي الزم براي رفع مشكالت نظام برنامه ريزي كشور

اولين و مهمترين قدم آن است كه تبيين استراتژي اقتصادي كشور را تا حد امكان از تاثيرات و تغييرات  -1

 دولتها و مجلس ها مصون نماييم.
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قانون    110و تصويب شود. مطابق بند يك اصل  برنامه اقتصادي كشور بايد در يك بخش فرا قوه ايي طراحي

اساسي  ،تهيه و پيشنهاد پيش نويس سياست هاي كلي نظام به رهبري  ،براي تصويب ، بعهده مجمع تشخيص  

مصلحت نظام است كه برنامه چشم انداز )با تمام مشكالتش ( بر اساس همين ظرفيت قانوني طراحي گرديده  

 قانون اساسي كه اعالم ميدارد :  110اصل است.و نيز با توجه به بند هشتم 

حل معضالت نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص حل خواهند شد  ،بنظر   

 ميرسدكه مجمع مزبور پتانسيل قانوني الزم براي طراحي برنامه هاي توسعه را دارا ميباشد. 

بنابراين الزم است يك بخش طراحي برنامه هاي توسعه ، متشكل از كارشناسان مبرز و مستقل تشكيل گردد .  

 اين بخش همچنين مسئول پايش و نظارت بر برنامه خواهد بود بگونه ايي كه :  

ويب از  لوايح پيشنهادي دولت به مجلس و نيز طرح هاي پيشنهادي نمايندگان قبل از ورود به فرآيند تص  "والا

 نظر تطابق و همخواني با برنامه و استراتژي توسعه كشور به تاييد اين بخش ميرسد.

با مطالعه مداوم بر متغيير هاي برون زاي برنامه در صورت لزوم ،اصالحات الزم توسط همين بخش صورت  "ثانيا

 ند رسيد.برنامه پيشنهادي و اصالحات آن در هر مرحله به تاييد رهبري خواه "ميگيرد. مسلما

 

الزم است با بهره گيري از آخرين روش هاي برنامه ريزي، برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور بر اساس -2

 مدل برنامه ريزي مبتني بر سناريو طراحي گرد ند.

در اين فرايند الزم است با نگرشي احتياطي به متغييرهاي درآمدي  ،خصوصا درآمد نفت  ،برنامه را بصورت  

انعطاف پذير طراحي كرد. بگونه ايكه درآمدهاي مازاد نفتي، بيش از سناريو هاي احتياطي به هيچ وجه وارد  

منابع درآمدي طراحي شده نشود و با واريز به صندوق توسعه ملي، ضمن جلوگيري از بهم خوردن اركان برنامه  

حذف و شفاف سازي يارانه ها وپرداخت  طراحي شده، صرف پروژه هاي الويت بندي شده كشور گردد. از آنجا كه 

مورد سؤء استفاده سياسي قرار ميگيرد ،الزم است   "نقدي مستقيم و غيرمستقيم آنها يك ضرورت است ، و گاها

تصميم گيري در اين مورد خارج از قواي سه گانه و در چهارچوب طراحي فراقوه ايي صورت گيرد. در اين زمينه  

المثل بنام صندوق رفاه ملي ، كليه وجوه ناشي از كاهش يا حذف  يارانه ها به   الزم است با تعريف صندوقي في

اين صندوق واريز شود و نه به بودجه دولت يا منابع برنامه توسعه .محل هزينه اين وجوه نيز عينا توسط بخش  

 طراحي برنامه  ،تعريف ميگردد.
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  كشورمالي  ، بانكي وپولي  نظام آسيب شناسي 

اقتصاد   تورم ،   ،بانكيبودجه ، نظام نظام پولي ، نظام مالي و  به آسيب شناسي در زير فصل هاي   در اين سرفصل

هرچند   شركت هاي دولتي و خصوصي سازي ، مي پردازيم. سرمايه گذاري و اشتغال ، زير زميني ، فرار سرمايه ، 

 روابط تنگاتنگي بين بخش هاي فوق وجود دارد ، تحليل دقيق هر بخش ، داراي اهميت است.

 و راه حل آن آسيب شناسي نظام پولي ، پاشنه آشيل اقتصاد ايران

و وابسته كردن ارزش پول ملي به طال و ارز ، آسيب پذير ترين  نظام منسوخ پايه طال در كشور غير رسمي  تداوم  

 اقتصاد كشور را در معرض حمله و استفاده دشمنان ، قرار داده است. بخش 

اين دوكاال را ميتوان بمب هايي كنترل از راه دوري دانست كه دكمه انفجاري آنها در دست دشمنان است و  

بعنوان موثرترين  و كم هزينه ترين عامل ايجاد تورم و بي ثباتي در اقتصاد ، بارها مورد استفاده دشمنان  

رارگرفته ودر سايه بي توجهي و سياست هاي غلط دولت ها ، همچنان ، مورد استفاده دشمنان است. يازاري كه  ق

ميتوان با هزينه چندميليون دالر در آن ، تمام اقتصاد كشور را تحت حمله قرارداد. وجود سكه هاي طال در تاريخ  

جود داشته است . سكه هاي رايج در ايران تا سال  كشورها ، بدليل وجود نظام پايه پولي طال و نقره ، همواره و

، ضرب سكه هاي طال در دنيا منسوخ   1971نقره بوده اند .هرچند بعد از تغيير نظام پولي آمريكا در  1328

هزار قطعه در   80شد ، اين روند در كشور ما حتي توسعه پيدا ميكند ! بطوريكه تعداد ضرب ساليانه ربع سكه از 

ميرسد . سكه نيم و يك نيز در اين دوره  به   1355هزار قطعه در سال  186ب ساليانه به ضر 1350سال 

هزار قطعه    203هزار به   60هزار و سكه يك از ضرب ساليانه  153هزار قطعه به    80ترتيب از ضرب ساليانه   

طال و ضرب سكه و  براي تامين ريال از طريق تبديل منابع مازاد ارزي به  "ميرسد. اين روند معيوب كه عمدتا

فروش آن در بازار داخلي بوده است ، تا به امروز ذخاير وسيع طالي كشور را كه قرار بوده پشتوانه اقتصاد كشور  

و حفظ ارزش پول ملي باشد را ، از بين برده است. خسارت اين سياست به نابودي اين ذخاير محدود نميشود. با  

ه ارز بصورت اسكناس كه با هدف ساده لوحانه حفظ ارزش پول ملي  تزريق بيشتر و بيشتر سكه هاي طال و البت 

دانشمندان مدعي اقتصادي ما كه از قضاء در دوره هاي مختلف از مسئولين   "صورت گرفته و ميگيرد ، ظاهرا

اقتصاد كشور بوده اند  نادانسته ، به نحوي سعي در حفظ نظام منسوخ شده پايه طال در كشور را داشته و دارند.  

نتخاب ابزار اشتباه تزريق ارز و طال به بازار كه ابتدا براي تامين ريال ) كه كمبود آن معلول سيستم ناكاراي  ا

مالياتي است ( موجب رسميت دادن به دو شبه پول پرقدرت در مقابل پول ملي شد . تزريق بيشتر و بيشتر اين  

كاهش نقدينگي و حفظ ارزش پول ملي نشد    ذخاير خصوصا در شرايط وجود نقدينگي مازاد در اقتصاد ، موجب
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ار آنجا   "امكان تبديل پول ضعيف تر با پول قوي تر را در جامعه ايجاد كرد و ثانيا "اين تزريق صرفا  "چرا كه اوال

هزينه نمود ، تاثيرات كاهش نقدينگي ضعيف را با   "كه دولت منابع جمع آوري شده را در قالب بودجه ، مجددا 

با نگاهي ساده به   "تر ) ضريب افزايش هزينه هاي دولت در اقتصاد ( در پي داشت . ثالثاشدت افزايشي بيش

حجم نقدينگي مازاد و بالطبع حجم تقاضاي بالقوه طال و ارز از يكسو و توان تزريق ارز و طال توسط دولت  ،  

كاال بايد عوامل موثر در  بخوبي نشان ميداد كه ابزار تزريق ، ابزار مناسبي نيست و براي كنترل قيمت اين دو 

تقاضاي آنها از جمله قابليت اين دوكاال در جايگزيني پول ملي را ، مورد هدف و مديريت قرار داد.از سوي ديگر  

اين دو شبه پول قوي تبديل به وسيله ذخيره ارزش ، سنجش ارزش و وسيله مبادله  ) و در نتيجه ايفاء گر و  

د زير زميني و موجب گسترش اقتصاد زيرزميني و بالطبع كاهش  جايگزين پول ملي (، خصوصا در اقتصا

درامدهاي مالياتي و ايجاد يك چرخه باطل در تضعيف پول ملي شدند. چرخه باطلي كه تئوريسين هايي با ساده  

م  انگاري تمام و ناديده گرفتن نقش ارز و طال در ايجاد تورم ، از لزوم افزايش نرخ ارز به اندازه اختالف بين تور

 داخلي و تورم خارجي ، دفاع ميكنند.

جالب آنكه تزريق طال در كشور موجب شده كه در حال حاضر ارزش طال در بازار ايران در حدود سيزده درصد  

استفاده از طال )   "كمتر از قيمت جهاني طال است و اين موضوع نشاندهنده قاچاق وسيع طال از كشور و احتماال

 ي كااليي كم حجم و نقدشوندگي آني ( بعنوان ابزار مهم فرار سرمايه است.با اين حاشيه بزرگ سود برا 

بيشترين درصد افزايش قيمت در سكه طال ، اين شاخص   1399تا  1350جالب است بدانيم در بازه زماني 

 بالمنازع تورم در كشور رخ داده است. ساير موارد نيز به شرح ذيل هستند: 

 برابر  117،439                               نقدينگي   

 برابر   128،400                                سكه     

 برابر )براورد(   100،000                            قيمت ملك 

 برابر               80شاخص قيمت كاالهاي وارداتي

 برابر   3،000                               نرخ دالر

 برابر  5/26                       قيمت جهاني طال

 % 12منفي                  دالر  شاخص ارزش 
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 )اعتقادي به صحت آن ندارم "كه شخصا  (برابر  3،539        شاخص قيمت ها در كشور

 

 با توجه به ارقام فوق منابع اصلي تورم در كشور ، رشد نقدينگي ، رشد قيمت جهاني طال و تورم وارداتي هستند. 

بانگاهي به عملكرد دولت ها در نيم قرن اخير ، مالحضه ميگردد ، كاريكاتوري از نظام منسوخ شده پايه طال در  

كشور در حال اجراست و كشور هزينه هاي بي پايان اين سياست را پرداخت ميكند. شايد نگاهي به تاريخچه  

تجربه   تصادشان  ، خالي از لطف نباشد.نظام پايه طال و اقدامات آزاد ترين اقتصاد هاي جهان براي حفظ اق

كشورهاي پيشرفته ،  و شدت عمل آنها ، عليرغم ادعاي آزاد ترين اقتصاد هاي جهان ، نشان از اهميت اساسي   

 اين موضوع در حفظ حيات اين كشورها دارد. 

 1971تحوالت نظام پايه طال بعد از جنگ اول جهاني تا انهدام كامل آن در 

با   ۱۹۳۱در سال حذف اين نظام    مشكالت نظام پايه طال و كاهش ارزش پول كشورها در مقابل طال ، با بروز  

استاندارد طال را كنار   ۱۹۳۶برداشتن آن از پوند در انگليس آغاز شد. باالخره فرانسه، هلند و سوئيس در سال 

  ي المثل در فرانسه  مردم مكلف شدند اين روند با وضع و اجراي قوانين سخت گيرانه اي همراه بود . ف گذاشتند.

 .تا طالي تحت مالكيت شخصي خود را براي گرفتن اوراق بهادار دولتي به دولت بازگردانند 

قانون   "،  و نيز قانوني تحت عنوان  6102با تصويب قانون  1934در آمريكا ، مهد آزادي اقتصادي ، در ژانويه 

تمام طالهاي شهروندان امريكايي را به دولت منتقل نمود . طبق اين  ، روزولت ، مالكيت   "تجارت با دشمن 

قانون همه مردم مكلف شدند همه طالهاي خود را نه در مقابل پول كه در مقابل اوراق خزانه و نه به قيمت بازار  

  بلكه به قيمتي كه رئيس جمهور مطابق آن قانون تعيين ميكرد ، كه البته قيمت تعيين شده در حدود نصف 

 قيمت جهاني بود تحويل دهند.

دارندگان طالهاي زينتي و كلكسيوني مكلف به ثبت آنها در سيستم خزانه داري امريكا شدند و صنايعي كه از  

طال در ساخت محصوالت خود استفاده ميكردند ، ميبايست طالي مورد نياز را با رعايت شرايط دولت از دولت  

برقرار بود و بعد از آن مردم اجازه يافتند تا با ثبت كامل اطالعات ، از   1975تهيه ميكردند . اين قانون تا سال 

طال بعنوان يكي از جنبه هاي سرمايه گذاري ، و البته پرداخت ماليات ناشي از عايدي آن و عدم استفاده   

 معامالت ، استفاده كنند.
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 پيشنهاد مديريت بازار طال و ارز در ايران 

 قش طال و ارز در اقتصاد كشور بعنوان : با توجه به مطالب فوق و ن 

 مهمترين ابزار جنگ اقتصادي دشمن  

 مهمترين شاخص بي ثباتي اقتصاد

 مهمترين موتور ايجاد تورم در كشور 

 مهمترين ابزار تسهيل مبادالت در اقتصاد زيرزميني و فساد مالي و فرار مالياتي 

 پول ملي مهمترين عامل تضعيف پول ملي از طريق جايگزيني به جاي 

 مهمترين عامل ايجاد نارضايتي و تشويش اذهان اقشار ضعيف و متوسط جامعه 

 مهمترين نوع سرمايه گذاري غير مولد و البته معاف از ماليات در كشور 

 مهمترين ابزار تسهيل فرار سرمايه و .... 

نگونه كه آزادترين اقتصاد  الزم است  ، مديريت و كنترل اين بازار ، مهمترين قدم در جنگ اقتصادي باشد. ) هما 

هاي جهان اين كار را كرده اند . الزم به ياد آوري است كه در اقتصاد هاي آزاد جهان ، شهروندان حق داشتن  

معادل ده هزار يورو دارند و نه مازاد آن ، چه رسد   "پول ملي همان كشور را بصورت نقد ، در حدي معين ، تقريبا

 (.  به نگهداري ارزهاي خارجي و طال

 طرح پيشنهادي كنترل بازار طال و ارز

طرح پيشنهادي ، نه شامل مصادره موجودي ارز و طالي مردم است و نه قيمت گذاري دستوري آن و نه پرسشي  

 در مورد از كجا آورده ايد. 

ضروري   ...م براي برگشت ارز حاصل از صادرات ، از جمله پيمان سپاري و الزدر طرف عرضه ، ايجاد تمهيدات 

نقدينگي است . براي  الي بدليل حجم باالي تقاضا است . ليكن مهمترين مشكل اين بازار ، پتانسيل فوق العاده با

 . داد  را كنترل ، مديريت و كاهش الكنترل تقاضا بايد حتي المقدور ، جنبه هاي مختلف تقاضاي اين دوكا

 مهمترين اين جنبه ها عبارتند از : 



 
 

66 
 

، فساد  ، فعاليت هاي اقتصاد زيرزميني فرار مالياتي    (خصوصا در اقتصاد زيرزميني    (تقاضا بعنوان وسيله مبادله 

مالي و وسيله سرمايه گذاري معاف از ماليات و همچنين وسيله ذخيره ارزش معاف از ماليات دليل اصلي اين  

و ارز ، عدم ثبت نقل و انتقال اين شبه پول هاست . در همه كشورهاي داراي سيستم   ال تقاضاي طجنبه هاي 

  الي سكه ها نيز بعنوان يك قطعه ط ال ) مالياتي كارا ، به هيچ وجه افراد مجاز به خريد و فروش شمش ط

ملي كشور خود را   و يا نگهداري ارزهاي خارجي و يا حتي پول(  محسوب ميشوند   طال استاندارد شده ، شمش 

جالب انكه در كشور ما ، دريافت پول   .، ندارند  يورو بصورت نقد را بيش از حد معيني در حدود معادل ده هزار 

الت  ولي مباد استنقد از بانك ها و نيز انتقال روزانه پول از يك حساب به حساب ديگر را با محدوديت مواجه 

براي الزام ثبت نقل و انتقال اين شبه پول ها و در نتيجه   . ايم وسيع و حجيم اين شبه پول ها را ، رها كرده 

كاهش وسيع تقاضاي آنها ، ميبايست وجود فيزيكي اين دو شبه پول را ، خارج شبكه بانكي دولتي ، از بين برد.  

  ييالمالك آنها به حساب ارزي و ط  يا حساب طالييهرگونه نقل و انتقال انها ميبايست صرفا از حساب ارزي و  

،    ريالكه ميتواند خريدار ويا ... باشد منتقل شود. درصورت اراده صاحب آنها براي تبديل به ،  دريافت كننده آنها 

تحويل ميدهد . اين   ريال خريداري و به قيمت روز بازار ،  نرا  آبانك مربوطه كه قطعا بايد يك بانك دولتي باشد ،  

. بازاري كه تقاضاي ارز  و دولت تضمين كننده اين امر است خريد و فروش بر اساس قيمت بازار صورت ميگيرد 

تقاضاي اشتقاقي ارز براي واردات است و مسلما نرخ ارز در چنين بازاري به مراتب كمتر از وضعيت   "در آن صرفا

  .كنوني است

  روش پيشنهادي

را   الم  و انواع ارز ، مكلف ميشوند طي مدت بيست روز كليه اين اقال  سكه هاي و شمش هاي ط كليه دارندگان  

  الم  در شعب تعيين شده بانك ملي ، با افتتاح حساب هاي مربوطه ، بنام خود سپرده نمايند . افراد مختارند اين اق

در طول مدت   .منتقل كنند  را به هركسي كه ميخواهند از طريق حساب بانكي خود به حساب فرد مورد نظر 

و انتظامي از قاچاق آنها به خارج از كشور    العاتيدرصد حق الكشف براي نيروهاي اط  هشتاد شده ، با تعيين  الماع

، حق الكشف انها معادل هشتاد درصد ارزش كشفيات   نيز  ، جلوگيري خواهد شد و پس از خاتمه دوره بيست روز

  الي ساخته شده مشغول خواهند بود و خريد و فروش ط  اليفروش ها صرفا به خريد و فروش ط  الط .خواهد بود

و نحوه ذوب و استفاده طال در ساخت مجدد با نظارت دولت و ثبت مقادير آن  آب شده ، ممنوع خواهد بود  

ذوب شده  صرفا ازطريق خاص ، براي طال سازان و صنايعي كه از طال استفاده  صورت ميگيرد. خريد طالي  

با ابراز   الم و ارز به كشور به هر ميزان آزاد است . وارد كنندگان اين اق ال ورود شمش ط . ميكنند مجازخواهد بود

د. براي گردشگران  آنها در مبادي ورودي ، صرفا در بانك منتخب در مبادي ورودي ، بنام صاحب آن سپرده ميشو 
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و درصورت وجود مبلغ مازاد ، هنگام ترك كشور ، با همان نرخ خريد به   ريال  براي تبديل به الزم تمهيدات 

 .م را طراحي كردالزهيدات متوريست مزبور عودت ميشود. مسلما در رابطه با ساير موارد قابل طرح ، ميتوان ت

رايي طرح ، به موضوع رمز ارزها اشاره خواهند كرد در حاليكه  مخالفين طرح ، احتماال براي زير سوال بردن كا

تقاضاي آنها   "با سيستمي كه ايجاد ميشود ،امكان رديابي خريد يا فروش آنها امكانپذير خواهد بود و ثانيا "الاو

امكان  به هيچ وجه  ...، نوسانات شديد ، عدم اطمينان مردم ، موارد خاص براي هزينه كردن و  البدليل ارزش با

 .) اقل در كوتاه مدت حد  )را در كشور نخواهد داشت   الجايگزيني قابل توجه نسبت به ارز و ط

 

 سيب شناسي بودجه دولت آ

با افزايش درآمدهاي نفتي در آغاز دهه پنجاه ، وابستگي بودجه دولت به فروش ثروت و درآمدهاي برونزاي نفتي  

ء دولت به  درآمدي پايدار و درونزا ، رو به گسترش گذاشت . اتكا، و كاهش توجه به لزوم وجود يك سيستم  

در نبود يك سيستم تامين مالي پايدار ناشي از وجود  درآمدهاي نفتي ، تورم ساختاري را در كشور ايجاد كرد.

يك سيستم مالياتي ناكارا و درنتيجه ، بودجه وابسته به دو متغيير برونزاي مقدار فروش نفت و قيمت نفت ،  

ودجه وابسته و متزلزل كشور از اهداف اساسي تحريم گران است. آسيب پذيري بودجه ، بعنوان عاملي كه منجر  ب

به پيامدهاي منفي در اقتصاد ميشود ، از مهمترين نقاط ضعف اقتصادي كشور و معلول سيستم ناكاراي مالياتي  

 آسيب شناسي سيستم مالياتي بپردازيم. است . بنابراين الزم است به 

 و راه حل آن  آسيب شناسي سيستم مالياتي كشور

 يهاغلط در بخش   يهااستياقتصاد كشور است كه عمدتاً معلول س   يهابخش   نياز ناكارا تر  يكي  ياتيمال  ستميس 

اقتصاد استفاده نشده و    تگريهداابزار    به عنوان    يمال   يهااستيگاه از س   چ يهكشور ،   خ يدر طول تار.است    گريد

كه ناشي از  ، تراكم سرمايه هاي كشور در بخش هاي غير مولد     ييباال و تجمل گرا  ار يبس  يشكاف طبقات  رغميعل

معافيت مالياتي پربازده ترين ، بي ريسك ترين و نقدشونده ترين سرمايه گذاريها و در مقابل وارد اوردن فشار  

ترين ، كم بازده ترين ، شفاف ترين  و داراي كمترين قدرت نقد شوندگي در  مالياتي به توليد بعنوان  پر ريسك  

و اجرا نشده است هرچند در سال    ي مولد طراح  ريغ  يبر ثروت و خصوصاً ثروت ها  اتيمال  چگونه يه بخش اقتصاد  ،

نسبت ها در    نياز كمتر  يكي   يناخالص داخل  د يبه تول  اتينسبت مال.  دهيانجام گرد  نهيزم  نيدر ا  يگذشته اقدامات

درصد و كمتر    7  دبه اقتصاد شفاف در حدو   ات يكه نسبت مال  ي ابا اقتصاد شفاف است به گونه   سه يدر مقا  ي حت  ايدن

نسبت كمتر از دو درصد خواهد بود    نيبه كل حجم اقتصاد محاسبه شود ا  اتياز آن است و چنانچه نسبت مال
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كل بودجه    ن يتام  يي توانادر  العاده باال  فوق   ت يرغم ظرف  ي در اقتصاد عل  شرانيپ  يروهاياز ن   ي كيبه عنوان    اتيمال.

و عليرغم اينكه ماليات تنها ابزار تامين مالي پايدار و بالطبع ، كنترل تورم و ايجاد كننده ثبات اقتصادي است  دولت  

تها ، در مواجه با شرايط مختلف  . فرايند طوالني تغييرات الزم در قانون مالياستمتاسفانه همواره مغفول مانده ا  ،

اقتصادي ، عمال امكان استفاده از ماليات بعنوان ابزار قدرتمند سياستهاي مالي را ، از بين برده است.جايگاه سازمان  

امور مالياتي بعنوان يكي از معاونت هاي وزارت امور اقتصادي و در نتيجه تحت تاثير فشارهاي گروه هاي سياسي  

وزارت اقتصاد ، قرار دارد . رئيس اين سازمان ميبايست با تصويب اعضاي هيات دولت ، يعني  از طريق فشار بر  

افراديكه بدليل تفكرات بخشي گرايانه عموما با اهداف سازمان امور مالياتي داراي تضاد منافع هستند، انتخاب شود  

اد زيرزميني كه معلول نظام نا كاراي  كه از عوامل موثر بر ناكارايي سيستم مالياتي است. حجم بسيار باالي اقتص

زيرزميني   اقتصاد  مبادالت  تسهيل  و  كشور  ،  پولي  كرد  حواله  به  و  حامل  جمله چك  از  پولهايي  شبه  بوسيله 

مسكوكات وشمش هاي طال ، ارزهاي خارجي و حتي اسنفاده از قولنامه ) بدليل عدم لزوم ثبت رسمي قولنامه ها  

 فرار هاي مالياتي وسيعي را موجب شده است. تشاء و .... ، ار عالوه بر تسهيل فساد   ( ،  

امكانات سيستم مالياتي از جمله نيروي انساني و تجهيزات به طرز بسيار ناكارا بين سرفصل هاي مالياتي تخصيص  

 يافته بگونه ايي كه بيشترين امكانات به كم بازده ترين سرفصل يعني ماليات مستغالت اختصاص يافته است. 

در وصول مالياتهاي مستقيم ، به غير از حقوق و مالياتهاي تكليفي ، سيستم با متوسط وقفه دوساله روبروست كه  

 درآمدها ، در حدود بيست درصد ارزش اسمي آنهاست. با توجه به تورم هاي سنگين ، ارزش واقعي اين 

ست . علت آن عدم وجود يك سيستم  ميليارد تومان ، اجرا نشده ا  1500طرح جامع مالياتي با هزينه بالغ بر  

( است.    ي كنوني سيستم واكنش گراي مبتني بر گردش كاال  ه اطالعات مالياتي پويا مبتني بر گردش مالي ) ون

 سيستمي كه حلقه مفقوده مورد نياز براي اتصال سيستم سنتي كنوني به سيستم مدرن است.

امكان تفسير به راي قوانين و مقررات كه عامل امكان اعمال سليقه شخصي در تشخيص مالياتهاست ، از يك سو  

 ست.زمينه ساز فساد و از سوي ديگر باعث ايجاد وقفه هاي طوالني در وصول مالياتها

 راه كارهاي رفع مشكالت سيستم مالياتي كشور 

 تامين مالي پايدار: 

  د يدرصد تول  ۲۰كمتر از    ،   بودجه دولت  ي است.ثبات و رشد اقتصاد  ي اقدام برا  نيتر   ي ضرور   داريپا  ي مال   نيتام

  ن ي بنابرا.برابر حجم اقتصاد شفاف است    ۸برابر و حداكثر    ۴كل اقتصاد حداقل    ي از طرف.شفاف است    يناخالص داخل
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  ي اقتصاد  يبه سمت شفاف ساز  د يبا  اًيو ثان  د ينما  رييتغاهداف  تامين مالي پايدار ،در جهت    ياتيمال  ستميس   د ياوالً با

از آنجا كه در    . جامعه وارد نشود  ف يمتوسط و ضعبر اقشار  گونه فشار    چ يه،بودجه    ن يتا ضمن تام.  م يحركت كن

يك خطاي تاريخي ، بي ريسك ترين ، پربازده ترين ، نقد شونده ترين و غير مولد ترين فعاليت هاي اقتصادي را  

انتظار رشد مثبت در سرمايه گذاري در بخش هاي مولد ، انتظاري غير موجه    "معاف از ماليات نموده ايم ) ومسلما

 را  با اصالحاتي ،محقق نمود.  است ( ، ميتوان هدف فوق 

ب تام  امسلماً  اقتصاد  به حجم كل  مشكل  20  ن يتوجه  كار  بودجه  عنوان  به  شفاف  اقتصاد  بود    ي درصد  نخواهد 

درصد    10تجربه دست يابي به نسبت ماليات به توليد ناخاص داخلي معادل    1376اينكه كشور در سال    "خصوصا

به    اتيدر رابطه با مالياتي و بدون وجود ماليات بر ارزش افزوده را دارد.، با بيست درصد امكانات كنوني سيستم مال

 : انجام شود  د يبا ر يز ي دولت اقدامات داريپا يمال ن يابزار تام نيعنوان مهمتر

با تشكيل ستاد اقتصاد مقاومتي ، اين تغييرات  ايد سريع الحصول باشد و ميتوان  ب  يات يو مقررات مال  نيقوان  رييتغ

انعطاف    جاديتا ضمن ا)مصوبات ستاد در حكم قوانين موقت دوساله ميباشد (  تصويب اين ستاد ، قابل اجرا باشند با  

.  د يرا فراهم نما  يمال  ياستهايبه ابزار قدرتمند به س   ياتيمال  ستميس   ليتبد   نه ي الزم در زم، شرايط      نيالزم در قوان

  "سازمان امور مالياتي كه در حال حاضر ، سازماني منفعل واز يك سو  تحت فشارهاي سياسي و ... مختلف و عمدتا

) بواسطه فشار مجلس بر وزير اقتصاد ( از سوي مجلس است و از سوي ديگر رئيس سازمان را بايد هيات دولت با  

ند . اين در حاليست كه  حل بسياري از مشكالت  بخشي و در تضاد با مسائل مالياتي ، انتخاب ك  "تفكرات عموما

سيستم مالياتي در گرو تصميمات دستگاههاي ديگر است كه وزن سياسي آنها بسيار بيشتر از وزن سياسي رئيس  

است. بنابراين پس از رفع مشكل انعطاف قوانين و مقررات مالياتي ، سازمان  سازمان مالياتي بعنوان يك معاون وزير  

زير نظر رئيس جمهور وبعنوان يكي از معاونت هاي وي ، فعاليت كند. ساير    "كشور بايد مستقيما  امور مالياتي

 موارد الزم االجرا عبارتند از: 

 

مهمترين اقدام براي افزايش كارايي نظام مالياتي ، كاهش حجم اقتصاد پنهان است . اين كاهش كه از ضروريات   -1

اهميت آن در جنگ اقتصادي ميپردازيم ، با كنترل و مديريت شبه  به  "ايجاد ثبات اقتصادي است كه متعاقبا

  : پولهاي مورد استفاده در تسهيل مبادالت اقتصاد زيرزميني امكان پذير است. اهم اين شبه پولها عبارتند از

چك هاي حامل و به حواله كرد ) كه عليرغم تصويب قانون جديد چك ، چك هاي حامل قبلي هنوز تعيين  

  ) ميكنند  بازي  را  و همچنان نقش مخرب خود  نشده  ارزهاي    تكليف  و  ارزهاي خارجي   ، مسكوكات طال 
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ميشود ( . معامالت  ديجيتال ) با كنترل چك هاي حامل ، ارز و طال ، امكان مديريت ارزهاي ديجيتال فراهم 

قولنامه ايي ، بدليل عدم ثبت آنها نيز ، از وسايل مبادله در اقتصاد زيرزميني است. اين شبه پولها وسيله اصلي  

 فساد مالي  نيز در كشور هستند.

به عنوان  .شده است    يو تورم بخش   ي كه دچار بورس باز  يي بخش ها  ي ها برا  اتيمال   ي اجرا  طراحي ، تصويب و  -2

ظرف  را    ي افتيدر  ليچنانچه اتومب  ند ينما  ي م  ل ياتومب  د ياقدام به خر  ي دولت  يهاكه از شركت  يكسان  ي برامثال  

  ه يسرما يد يعا اتيدرصد اختالف درآمد كسب شده آنها به عنوان مال ۹۰سال به فروش برسانند  ك يكمتر از 

درصد    ۲۰درصد و سال چهارم به    ۵۰سال سوم به  ،      درصد   ۷۰نسبت به    نيخواهد شد در سال دوم ا  افتيدر

  ي و كل تقاضا به سمت مصرف كننده واقع   يمنتف  يبورس باز  يتقاضا  قيطر  نيتا از ا  كند يم  دايكاهش پ

  ي ممنوع و فاقد ارزش قانون   يرسم  ر يبه صورت غ  لي امكان هرگونه نقل و انتقال اتومب  نيهمچن.شود    تيهدا

 اجرا خواهد شد   گردد ي م  يو تورم بخش  يكه دچار بورس باز  ييهابخش   هي كل  يروش برا  نيا.خواهد شد    عالما

ا  ن يدوم -3 ا  .است    مي مستق  ياتهايقانون مال  ۱۶۳ماده  ، اصالح و اجراي  رابطه    نيقدم در    ه يكل   نهيزم  نيدر 

هرگاه  .  وند ش   يم  تيريكاسه مد   كيبه صورت  توسط بانك مركزي ،    يو حقوق  يقياشخاص حق  يبانك  يحسابها

طي      نكه يا  توجه بهبا  ،    گذشت    ال ير  ارديل يم  ۱۰از مبلغ  در طول يكسال    ها  حساب  ن يبه ا  يمبالغ ورود جمع  

درصد از    ك يمعادل  ،    ست ين  ف يجزو اصناف ضع  اي و    صرف    ريحقوق بگ   ا يك قطع مزبور    فرد    اين شرايط ، 

به    ي مبالغ ورود مال،  ال ير  ارديلي م   ۱۰مازاد    يبانك  ستميالحساب شخص مزبور توسط س   يعل  ات يبه عنوان 

  نيا،داشته باشد  ياتي  شخص پرونده مال   نيچنانچه ا  .گردد  يم  زيوار  ياتيامور مال  انو به حساب سازمركس

  ي اتيفاقد پرونده مال،چنانچه فرد  و  گردد    يثبت م   مربوطه او در پرونده    اتيالحساب مال  يمبالغ به عنوان عل

  انچه چن.خواهد شد  يالحساب تلق  ي عل اتيبه عنوان مال دريافتي مبالغ   ، او يپرونده برا ليضمن تشك،  باشد 

  يو به عنوان مثال ناش   ست ين  ي اقتصاد  ت يبه حساب او بابت فعال  يباشد كه مبالغ ورود   ي فرد مورد نظر مدع

  ي اتيسازمان امور مالو   د ينما  اتيدرخواست استرداد مال  با ارايه مدارك مثبته   تواند  ياز فروش امالك است م 

تاخير بيش از دوماه سازمان مالياتي  دو ماه نسبت به استرداد وجوه اقدام و در صورت  مدت مكلف است ظرف  

   مكلف به پرداخت جريمه تاخير در استرداد  ، خواهد بود.

  ستم يس ،  ارائه ندهد  مالياتي  اظهارنامه    ،  كشور چنانچه فرد   ي اتيمطابق طرح جامع اطالعات مال  نكه يبا توجه به ا

با    ستيبا  ي م   او   اظهارنامه    د يچنانچه اظهار نامه ارائه نما  ا يو  ،  د ينماطراحي  اظهارنامه    كاو ي     ي برا  "راسا    د يبا

  ي اتيطرح جامع مال   ياجرا  ي اصل  يمبنا ،    لذا وجود اطالعات  ،   رديقرار گ  يمورد بررس   ستم ياطالعات موجود در س 
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كردن    يي اجرا  ياطالعات الزم برا   جاد ياكنش گراي    تنها روش  ،  الحساب    يعل  اتيمال   ي عني  ستم يس   نياست و ا

 است .  يات يطرح جامع مال

با وقفه    يقتصاد ا  ن يفعال  اتيمال  ي ، في تكل  ي ها  اتيمال  ري حقوق و سا  ات يبه جز مال  نكهيبا توجه به ا  گر يد  ي از سو

ن و  دو  واقع،گردد    يسال وصول م  ميحدود  ارزش  ارزش    اريبس  ي اقتصاد  نيفعال   اتيمال  ي عمال  از    اسمي كمتر 

سال و   م يدو و ن  متوسط وقفه با توجه به  ي كنون ط يبه عنوان مثال در شرااست ) ي اقتصاد ن يتوسط فعال يپرداخت

موجود   واقع،تورم  از    يپرداخت  اتيمال  ي ارزش  كمتر  اسم  ۲۰آنها  ارزش  است  يدرصد  اجرا  (آن               اتيمال   يلذا 

شود    يم  يتلق   ياتيعدالت مال  جاديدر ا  يگردد از اقدامات اساس   يالحساب كه موجب كاهش وقفه در وصول م  يعل

  ي اقدام اساس   ، ارز و طال    ،  مانند چك حامل   يينقل و انتقال شبه پول ها  تيريدر كنار مد   اتينوع مال  نيا  ياجرا.

  ي دولت م  ازيمورد ن  يمنابع مال   نيبخش و تأم   نياز ا  اتيو وصول مال  ي نيرزميسمت اقتصاد ز  ه در جهت حركت ب

 . باشد 

اصالحات    تيااز ضروروساير فلزات گرانبها (،  (  ز و طال  را،  لياتومب،  در مورد امالك    هيسرما  ي د يعا  اتيمال  ياجرا-4

مال  گام  ي اتينظام  و    ات يمال  ن يتام  ي به سو  ياست چراكه  انتقالاز صاحبان ثروت  منابع    معكوس كردن جريان 

فعاليت هاي مولد به غير مولد است. جرياني كه بيشترين نماد ان ، منفي شدن سرمايه گذاري ) عدم  بخش  از

بر رشد سرمايه    طريقاز دو  معكوس كردن   نياسرمايه گذاري مجدد حتي به اندازه استهالك سرمايه موجود (است .

حركت خواهد كرد   د يبه سمت تول هاه ي سرما ، مولد  ريغ  يها ه يسرما ديد با تحگذاري هاي مولد موثر خواهد بود..

درآمد اقشار متوسط و  ،    كل جامعه    يكردن آن برا   نهيهزو  از ثروت و پرداخت    اتيمال  افتيبا توجه به در  اًيثان.

بطور خالص  كل جامعه  يتقاضا،فشار باالست  ن يبه مصرف ا يينها ل يم نكه يو با توجه به ا ابد يي م  شيافزا فيضع

  ي م )وفلزات گران بها (كه متعاقبا به آن  و طال  ارز  ار باز  ت يريمسلماً مد   .گردد  ي فعال م  د يتول  جه يو در نت  ش يافزا،  

. در طراحي اين ماليات بايد امكان تبديل به احسن و حفظ ارزش  است    اتيمال  نيا   ياجرا  ات ياز ضرور،  ميپرداز

ز جمله عدالت اجتماعي و كاهش شكاف طبقاتي ، توسعه الگوي  ملك محل سكونت اصلي با رعايت ساير جوانب ا

متر ، حمايت از تبديل خانه    250يا    200مناسب ساخت مسكن ) عدم حمايت از ساخت آپارتمانهاي بزرگتر از  

متر در شهرهاي كوچك به جريان ساخت آپارتماني (   500متر در شهرهاي بزرگ و  250هاي وياليي بزرگتر از 

يت از اجاره داري را لحاظ نمود . در مورد اراضي كشاورزي و باغات تالش الزم براي حفظ انها  و همچنين حما

صورت گيرد.براي اجراي اين سه مهم الزم است صرفا معافيت هاي ذيل در وضع ماليات عايدي سرمايه لحاظ  

 شوند :

 



 
 

72 
 

  250امالك عرصه و اعيان معادي  متر مربع و    200الف( ملك محل سكونت اصلي در حد يك آپارتمان حداكثر  

متر مربع در شهرهاي كوچك ) امالك و اپارتمانهاي بزرگتر نسبت به مازاد    500متر مربع در شهرهاي بزرگ و  

توجه به اين نكته بسيار ضروري است كه در صورت معافيت مطلق ملك سكونت    حدود مذكور مشمول خواهند بود(

پيش ميبرد ) در حال  رگ را بسمت ساخت ابر آپارتمانهاي چند صد متري  اصلي ، اوال ساخت و ساز در شهرهاي بز

امالك وياليي بزرگ در شهر هاي بزرگ به    "و ثانياحاضر آپارتمانهاي هزار متري نيز در تهران ساخته ميشود (  

ساخت   جهت امكان تلقي آنها بعنوان ملك محل سكونت اصلي و برخورداري از مزيت معافيت مالياتي ، وارد جريان 

 و ساز نمي شوند كه اين موضوع به افزايش قيمت امالك در شهرهاي بزرگ ، دامن خواهد زد. 

سال   15درصد معافيت خواهند بود بنابراين امالكي كه  7ب( امالك اجاره ايي به ازا هرسال اجاره بودن مشمول 

 در اجاره باشند از ماليات عايدي سرمايه معاف خواهند بود.

 زي و باغات صرفا در صورت داير بودن از ماليات عايدي سرمايه معاف هستند.ج( امالك كشاور

 

نيز      يو اقتصاد  يحفظ ثبات اجتماع  اتياز ضروركه  لوكس    و امالك  ليلوكس از جمله اتومب  يبر كاالها  اتيمال-5

 بطور كامل اجرا گردد.  بايد  هست ،

ماليات بر جمع درآمد بعنوان منبع توليد اطالعات براي ايجاد بانك اطالعات ملي و سيستم تامين اجتماعي  -6

   اجرا شود. بايد  كارا ،  

ا تشكيل يك گروه كارشناسي مركب از كارشناسان سازمان مالياتي ، جامعه مشاوران مالياتي و حسابرسان  ب-7

ان تفسير به راي در آنها وجود دارند ، شناسائي و با تهيه  رسمي ، تمام موارد قوانين و مقررات كه امك

دستورالعمل ها و تصريح وظايف كارگزاران سيستم مالياتي در برخورد با تمام حاالت ممكن ، امكان اعمال سليقه  

 ، به حداقل ميرسند. نيز وقفه هاي قابل اجتناب  به وو درنتيجه امكان ايجاد فساد  

 

 عنصر درآمد نفت و نرخ ارز. جداسازي بودجه از دو 

ي  ط يشرا  نين همواره بودجه را دچار مشكل كرده و قطعاً چ  ي ارز  ي بودجه به دو عنصر نرخ ارز و درآمدها  يوابستگ .

درآمدهاي ارزي      ه ي پس كل  نياز ا  نيبنابرا.در تناقض است    دار يپا  يمال   نيبودجه بر اساس تامهدف طراحي  با    ،
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% وارد  ۱۰۰وجه وارد بودجه نشده و كالً و    چيمحصوالت به ه  ريسا  ايمشتقات    ايصادرات نفت خام    دولت ناشي از  

استفاده خواهد شد     يو توسعه اقتصاد  ع يگسترش صنا  يهاگردد و جهت استفاده از طرح   ي م   ي صندوق توسعه مل

مربوط به    ع يگسترش صناجهت    ي و صادرات محصوالت نفت د يچنانچه از سود خود در تول  رانينفت ا  ي شركت مل.

كند    ز يبودجه دولت وار  به  ز يدرآمد خود را ن  اتيمكلف است مال  نصورتيا  ريمعاف و در غ  اتيخود اقدام كند از مال

صادرات نفت و مشتقات به ريال تبديل و وارد بودجه  حاصل از  دولت    كه درآمد    يي است  تنها جا  يبه عبارت  .)

 ميشود . 

 

 و راه حل آن  بانكي در كشورآسيب شناسي نظام  

سيستم بانكي كشور ، سيستم بيماري است كه چنانچه اقدامي عاجل براي درمان آن صورت نگيرد ، گشور را با  

 چالش جدي روبرو خواهد كرد.

شايد جامع ترين گزارش در مورد آسيب شناسي سيستم بانكي گزارش حدود هزار صفحه ايي مركز پژوهش هاي  

 باشد.  علي ايحال بنظر من مهمترين نقاط آسيب سيستم بانكي عبارتند از :  1398مجلس در سال 

 توهم تئوريك مسئولين سياست پولي كشور  -1

توهمات تئوريك كه ناشي از عدم درك صحيح  تئوري هاي اقتصاد است ، نه در سطح كارشناسان كه در سطح   

اي پولي انقباضي هم ميبينيم ، توهم تئوريك پنجاه  مسئولين به وفور ديده ميشود. في المثل در باب سياست ه

ساله كشور ، بروز ميكند و با يكسان فرض كردن نرخ بهره اوراق قرضه دولتي با نرخ سود سپرده ، افزايش نرخ سود  

افزايش   افزايش سود سپرده موجب  انقباضي مورد طرح و دفاع قرار ميگيرد. در حاليكه  سپرده بعنوان سياست 

ابت بانك ها و در نتيجه افزايش شديد امكان خلق پول) در نبود سياست هاي پولي مناسب از جمله  سپرده هاي ث

يك سياست انبساطي مالي است .از سوي    "افزايش نسبت ذخيره قانوني(  توسط بانكها كرديده و ميگردد و عمال

هزينه و تورم ناشي از فشار  ديگر افزايش نرخ سود سپرده مستمسك افزايش نرخ تسهيالت بانكي و موجب افزايش  

درصد براورد شده    50تا    30هزينه است ) در حاليكه سهم نرخ بهره در قيمت تمام شده كاالها در كشور بين  

 است . مهدي ذوالفقاري ، پايان نامه فوق ليسانس ، دانشگاه شهيد بهشتي ( . 

از عوامل بروز تورم ناشي از فشار تقاضا اين بدان معني است كه برداشت ناصحيح از اين موضوع ، خود به تنهايي  

 و فشار هزينه بصورت توامان گرديده است.
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و يا در باب سياستهاي مالي ، شخصا بارها در جلسات كارشناسي در رده باال ، شنيده ام كه ميگويند ، با توجه به  

 شرايط ركودي در كشور ، افزايش مالياتها موجب تشديد ركود ميشود. 

ه در اين بخش نيز وجود دارند. اول اينكه ماليات را صرفا ماليات بر درآمد و ماليات ارزش افزوده  فروض گمراه كنند 

تلقي ميكنند . درحاليكه در شرايط شكاف شديد طبقاتي ، فعاليت هاي بورس بازانه و .. ماليات بر ثروت هاي غير  

ش براي كاهش اقتصاد زيرزميني ( باشد.  مولد ، ميتواند مهمترين منبع تامين درآمدهاي مالياتي ) در كنار تال

مسلما افزايش انواع ماليات ها بر طبقات مرفه كه ميل نهايي به مصرف پايين دارند و انتقال اين درآمدها به اقشار  

 متوسط و ضعيف جامعه كه ميل نهايي به مصرف باال دارند ، به رشد تقاضاي كل و كاهش ركود كمك ميكند.

تئوريك   افزايش آن  موضوع و توهم  و  انكه ، بعضا كارشناسان توجه نمي كنند كه وقتي ميگوييم ماليات  ديگر 

موجب كاهش تقاضاي كل ميشود ، همانگونه كه ذكر شد ، اين مطلب صرفا با فرض اين است كه مالياتهاي جمع  

و هنگاميكه  آوري شده ، مجددا توسط بودجه دولت ، هزينه نگردد كه قطعا فرض مناسبي براي كشور ما نيست.  

همين ماليات در قالب بودجه ، هزينه ميگردد ، با توجه به ضريب افزايش هزينه هاي دولت ، تقاضاي كل را باال  

 ميبرد. 

در اين جمله ، هم چنين ، اين موضوع كه عدم تامين بودجه بوسيله ماليات كه عموما به استقراض دولت منجر  

 . ميشود ، مخرب ترين آثار را بر اقتصاد دارد

خالصه آنكه براي تجويز داروي مناسب تورم ركودي ، قبل از هرچيز بايد به داليل اصلي بروز تورم و بروز ركود و  

 نهايتا ارتباط آن دو با هم پرداخت.

 عدم استقالل بانك مركزي و تبديل شدن آن به دستگاه چاپ پول براي دولت و تامين مالي دولت. -2

خطرناك آنها شده  م بانكي كه از يك سو موجب رها شدن بانك ها و اقدامات  عدم نظارت بانك مركزي بر سيست-3

و از سوي ديگر تخلفات آنها موجب تشديد بي رويه خلق نقدينگي گرديده. اين وضعيت در كنار سيساستهاي 

 نامناسب پولي موجب ضربات شديد به ارزش پول ملي و اقتصاد كشور و تشديد گسل شكاف طبقاتي گرديده است. 

بايد توجه شود كه وظايف نظارتي بانك هاي مركزي دنيا ، به دو بخش نظارت تنظيمي و نظارت عملياتي تقسيم  

ميشود . مسلما نظارت تنظيمي كه در كشور ما عموما در چار چوب مصوبات شوراي پول و اعتبار ، تبلور ميابد ،  

 ار آن را ناشي از تخلفات بانك ها ، شاهد هستيمبدون نظارت عملياتي ، فاقد كارايي است ، يعني تجربه ايي كه آث

مسلما نظارت عملياتي بانك مركزي ، در قالب يك معاونت با ده نفر كارمند و در مقابل لزوم نظارت بر عمليات   .
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ممكن است. در كشورهاي پيشرفته ، بخش    ايستگاه عملياتي ( شعب بانكي و ..) غير   25000بانك هاي مختلف با  

ك ها ، ساختاري بزرگ با ماهيت اطالعات ي ، امنيتي و پليسي دارد. چرا كه بخش پولي و نظارت بر  نظارت بر بان

 .آن در تمام كشورها ، در الويت اول كشور است

عدم اطالع رساني شفاف در مورد تعهد بانك مركزي نسبت به پول هاي مردم دربانك ها و اعالم اينكه تعهد  -4

صدي از سپردهاي ثابت مردم نزد بانك هاست كه اين درصد معادل نسبت ذخيره  بانك مركزي صرفا محدود به در

قانوني است . اين عدم اطالع رساني نيز كه بر اساس همان توهمات تئوريك و به بهانه اينكه اين اعالم سبب خروج  

نك هاست و نه  سپرده ها و ايجاد تورم ميشود ) در حاليكه موتور اصلي خلق نقدينگي ، سپرده هاي مردم در با

خروج سپرده هاي ثابت ( . مسلما منابع خارج شده ) اگر چنين خروجي اتفاق بيافتد ( نه در بالش مردم نگهداري  

ميشود و نه در صندوق خانه ها و حتي اگر به كاالهاي ديگر تبديل شود ، با يك گردش ، تحت عنوان حساب هاي  

ميزان تعهد بانك مركزي به اطالع مردم نميرسد بلكه وقتي    جاري وارد بانك ميشود. تعجب آن است كه نه تنها

به بهانه جلوگيري از آشوب ، هزينه قبول  يك موسسه اعتباري تخلف و اموال مردم را نابود ميكند ، بانكمركزي  

ريسك مردم و تخلف آن موسسه را بعهده ميگيرد . اين رفتار ميتواند در مقابل تكرار اين حوادث ، كشور را در  

ايط بحراني قرار دهد . بنابراين براي رفع اين نقطه آسيب پذير الزم است مردم را بوضوح از ميزان تعهد بانك  شر

 مركزي مطلع نمائيم. 

 غيرشفاف بودن حسابهاي بانك ها

در رابطه با كاهش صوري مطالبات مشكوك الوصول و معوقات بانكي )    "خصوصاحساب سازيهاي فراوان بانك ها  

وام ها ، جايگزيني اصل و فرع معوقات در قالب وام هاي جديد ) و اعالم اين وام ها بعنوان ميزان فعاليت  نوسازي  

خود در وام دهي ( فساد شديد در سيستم اعطاي وام ها و ... باعث گرديده وضعيت واقعي بانك ها به مراتب خراب  

متي كه عدم برخورد و عدم شفاف سازي آن و ادامه  تر از انچه بعنوان نوك كوه يخ ، نمايان است ، وخيم باشد. وخا

 روند سرپوش گذاري بر روي اين انبار باروت در حال انفجار ، كشور را آبستن شرايط نامناسبي نمايد.

فاقد    "مديران بانكها با خوش خدمتي در اجراي دستورات مقامات كشور در اعطاي وام به اشخاص مختلف و بعضا

كه در سايه اين پوشش به خود مجوز  وشش حمايتي از سوي مقامات ايجاد ميكنند  صالحيت ، براي خود يك پ

همانگونه كه سعدي ميفرمايد اگر پادشاه ميوه ايي از باغي چيد ، اطرافيان     انجام تخلفات بيشتر را ميدهند.

 ريشه درختان باغ را بر ميكنند. 
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در برخورد با دارائيهاي مسموم و حساب سازيها ، بنظر ميرسد تجربه دهه هشتاد ژاپن ، قابل اجرا باشد . ژاپني ها  

، ضمن تشكيل دستگاه نظارتي قوي برراي نظارت بر سيستم بانكي و اصالح  در برخورد با بحران دهه هشتاد خود  

سيم نمودند . مطالبات معوقي كه ناشي از مديريت  سياست هاي پولي ، مطالبات معوق بانك ها را به دو بخش تف

ناصحيح بوجود آمده اند ) كه ضمن ارايه راه حل ها و شفاف سازي دارائي بانك ها با مديران مسئول ، برخورد  

نموده و انها را مجازات كردند ( و مطالبات معوق ناشي از شرايط اقتصادي ) كه براي رفع مشكل آنها نيز اقدامات  

را انجام دادند ( عوامل اقتصادي عامل اين معوقات را ميتوان در كشور ناشي از  ، از جمله اقدام بانك ها    متناسب  

افزايش نرخ ارز ، افزايش تورم ، كاهش سود واحدهاي توليدي ، كاهش ارزش بهره واقعي تسهيالت بانكي در كنار  

 ... دانست.  فعاليت هاي سود ده و معاف از ماليات غير مولد و بورس بازانه و

 

با توجه به ظرفيت هاي خالي فراوان در كشور ، بانك ها بايد از هرگونه اعطاي وام تاسيس واحدهاي جديد توليدي  

، خودداري و صرفا وام سرمايه در گردش اعطا كنند. اين وام ها بر اساس سيستم كنترلي دايم و ماهانه توسط  

 م گيرندگان ، مديريت خواهند شد.از انجام تعهدات وابانك ها ، به جهت اطمينان 

 

 و راه حل آن  آسيب شناسي تورم 

تورم بعنوان يكي از دو ابزار اصلي تحريم گران ) در كنار شكاف طبقاتي و حس نبود عدالت و حاكميت فساد  

است . اقتصادي در جامعه ( در ايجاد درد  و تحقق اهدافشان كه همانا مجبور كردن كشور به پذيرش شرايط آنها 

شرايطي كه پذيرش آنها به معني از دست دادن توان نظامي و ساير ابزار بازدارنده دشمنان و در نهايت ، فروپاشي  

 كشور است. 

 تورم خود معلول دو آسيب فوق الذكر يعني مشكالت سيستم مالي و مشكالت سيستم پولي كشور است. 

ميدانند . تورم ناشي از فشار تقاضا ، تورم ناشي از فشار هزينه و  در مباني تئوريك ، تورم را ناشي از سه مورد كلي 

 تورم ناشي از عوامل ساختاري.

مطالعات صورت گرفته ، بسته به دوره هاي زماني مختلف ، سعي در تائيد يا رد هريك از عوامل فوق نموده اند .  

تنهايي ، دليل وجود تورم نيستند. ليكن  برخي از اين مطالعات هم نتيجه گرفته اند كه هيچ يك از اين عوامل به 

وافعيت آن است كه نه تنها هر كدام از اين عوامل به تنهايي عامل تورم نيستند ، بلكه اين عوامل ، از هم مستقل  
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حلقه هاي ارتباطي اين عوامل كه موجب تاثير علي ومعلولي آنها و     نبوده و بر يكديگر تاثير علي و معلولي دارند.

، تعريف  زير  عامل به هم پيوسته    چهاروتور شتاب دهنده تورم در كشور هستند را ميتوان بعنوان  در حقيقت م

 نمود : 

 نرخ ارز و طال ، بعنوان شاخص هاي اصلي ايجاد بي ثباتي و تورم در كشور 

 انتظارات تورمي  

 تورم هاي بخشي ناشي از فعاليت هاي بورس بازانه 

 ي مدت دار حامل و به حواله كرد ، معامالت قولنامه ايي ( ) چك ها شبه پولهاي موجود در اقتصاد

 در نمودار زير درخت ارتباط عوامل موثر بر تورم ارايه شده است.

 راه حل هاي مبارزه با تورم 

 براي كاهش فشار تورم بر اقتصاد عبارتند از : اقدامات الزم 

 موتور اصلي كاهش ارزش پول ملي و ايجاد بي ثباتي و تورم مديريت بازار ارز و طال ) به شرح ارايه شده ( بعنوان  -

اصالح نظام مالياتي به شرح ارايه شده ، با هدف ايجاد سيستم تامين مالي پايدار و حذف پديده كسري بودجه و  -

  با هدف  همچنين هدايت سرمايه ها به بخش هاي مولد و ايجاد فشار مالياتي در بازارهاي دچار فعاليت بورس بازانه

 كاهش تقاضا و در نهايت كاهش تورم در اين بخش ها. 

كاهش نرخ بهره بانكي بعنوان يكي از مهمترين عوامل تورم ناشي از فشار هزينه ) با توجه به سهم تركيبي نرخ  -

 بهره در قيمت تمام شده از سي تا پنجاه درصد ( 

 توان بانكها در خلق نقدينگي كاهش نرخ سود سپرده و افزايش نسبت ذخيره قانوني با هدف كاهش -

 در بانك مركزي و برخورد قاطع با تخلفات بانك ها   ايجاد سيستم نظارتي قوي-
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 و راه حل آن  سيب شناسي فرار سرمايهآ 

فرار سرمايه را ميتوان پديدهاي با ريشه اقتصادي، سياسي و اجتماعي دانست، اما پديده فرار سرمايه در  

بحرانهاي اقتصادي، داراي نقشي پررنگتر است. اين پديده سبب خروج سرمايه داخلي  ها و  تكانه

هاي اقتصادي به كشورهاي درگير اين معضل ميگردد  به خارج از كشور و آسيب . اين پديده   

در كشور    "شورهاي مختلف متفاوت است . مثال مختص همه كشورهاست ، هرچند داليل آن در ك

، كاهش فشار مالياتي و نيز كاهش هزينه هاي توليد است. هاي پيشرفته علت اصلي آن    

 تحليل موضوع 

 پديده فرار سرمايه را ميبايست در چارچوب سه عنصر اصلي مورد تحليل قرار داد : 

 عوامل موثر بر فرار سرمايه  -1

 امكانات تسهيل كننده فرار سرمايه  -2

 هزينه فرار سرمايه  -3

 

سرمايه را به طور كلي ميتوان معلول شرايط و جو حاكم بر بازار دانست؛ چراكه  عوامل مؤثر بر فرار سرمايه فرار 

فقط يك عامل در به وجود آمدن فرار سرمايه مؤثر نيست و طيف وسيعي از عوامل اقتصادي و سياسي،  

كه موارد ذيل را ميتوان بعنوان مهمترين عوامل موثر ، در نظر   در به وجود آمدن اين پديده مؤثر هستند 

. رفتگ  

 

  ،  بدهي خارجي و فرار سرمايه 

گذاري، چشمانداز اقتصادي و حمايتهاي   ه بر ريسك و بازده سرمايه الوه  گذاري ع يكي از عوامل مهم در سرمايه 

گذاران داخلي همواره احساس كنند كه    دولت است. افزايش بدهيهاي خارجي سبب ميگردد كه سرمايه

پرداخت بدهي خارجي به نسبت، بيشتر از بدهيهاي داخلي ميدانند و  دولتها خود را موظف و مسؤول به 

اقتصادي ميگردد. از سوي ديگر،   الندر نتيجه، به نوعي موجب ايجاد چشمانداز بد اقتصادي براي فعا
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افزايش بدهيهاي خارجي، موجب ايجاد فشار بر نرخ ارز هر كشور و كاهش ارزش پول كشور مذكور  

داراييهاي داخلي به خارج و فرار سرمايه ميگردد كه موجب انتقال  از آنجا كه  (.1994)فتحي ميگردد  

ه مرور زمان به كاهش درآمدهاي دولت  با خروج داراييها از كشورها هيچ مالياتي به آنها تعلق نميگيرد، ب 

منجر ميشود و سبب استقراض دولت و افزايش بدهيهاي خارجي ميگردد كه نشان از تضعيف منابع  

ه بر اين، فرار سرمايه در بحرانهاي مالي، نقش مهمي را ايفا ميكند و موجب كاهش  الو هد؛ ع مالي ميد 

)گذاري، افزايش بيكاري و كاهش نرخ رشد اقتصادي ميگردد  سرمايه Wu and Tang, 2000سال    

 بعبارت ديگر فرار سرمايه با ايجاد يك دور تسلسل باطل ، خود را تشديد ميكند . .(

 ،  نرخ ارز و فرار سرمايه 

اقتصادي دانست؛ چرا كه ارزش و قدرت خريد پول هر  الن نرخ ارز هر كشور را شايد بتوان يكي از متغيرهاي ك

دار و    كشور بر حسب پول سايركشورها را نشان ميدهد. بين نرخ ارز و باز بودن تجارت، رابطه معني

(2015)ات اقتصادي ميگردد منفي وجود دارد چون نوسانات نرخ ارز موجب نوسان  Ndikumana  .

در كشور ما نرخ ارزوطال بعنوان دو شاخص بي ثباتي در اقتصاد ، همواره مورد استفاده دشمنان بوده و  

 موتور ايجاد و تقويت تورم در كشور هستند.

 ، ثباتي سياسي و فرار سرمايه  بي

  ميدهند كه رفتار بخش عمومي، يكي از مهمترين عوامل تعيينكننده عوامل فرار سرمايه، نشان   تئوريهاي تعيين

ثباتي سياسي    و بي النثباتي اقتصاد كا كننده فرار سرمايه است و اين رفتار به طور مستقيم، به بي

. مربوط ميشود  

 ،  نوسانات اقتصادي و فرار سرمايه  

هاي تجاري شده و همچنين   چرخه نوسانات اقتصادي و عدم ثبات اقتصادي، موجب ايجاد شوك و نوسان در 

گذاري شود، لذا افزايش نوسانات    ميتواند باعث كاهش ارزش پول هر كشور و در نتيجه، كاهش سرمايه

1989)گذاري ميگردد  اقتصادي، موجب افزايش فرار سرمايه از طريق تغييرات نرخ ارز و سرمايه  , 

Gordon and Levine  )فتار ريسك گريزي افراد مربوط  فرار سرمايه، به صورت مستقيم، به ر

نوسانات اقتصادي تا  .  گرايي دارايي اقدام ميكنند  ميشود كه به منظور حداكثر كردن بازدهي، به تنوع 

هاي اقتصادي ميگردد و از آنجا كه افزايش   حد زيادي، باعث افزايش ريسك و بازده مورد انتظار دارايي 
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مستقيم، به افزايش فرار سرمايه منجر شود، افزايش عدم  عدم اطمينان اقتصادي ميتواند به طور 

  مورد انتظار در سرمايه  اطمينان و ريسك حاصل از نوسانات اقتصادي، موجب ميگردد كه بازده

گذاريهاي داخلي به نسبت دارايي خارجي كمتر گردد كه ماحصل نهايي آن را ميتوان كاهش سرعت 

يي داخلي، اقدام به انتقال داراييهاي خود به خارج ميكنند كه  اقتصادي داخلي دانست؛ لذا دارندگان دارا

 ;Bloom, 2014در نهايت، سبب فرار سرمايه ميگردد 

 ،  فساد و فرار سرمايه 

و نيز  ، نابودي رقابت سالم ، رانت هاي اقتصادي براي افراد خاص هاي اقتصادي  فساد موجب افزايش هزينه 

گذاران براي   نرسيدن تأمين مالي به بخشهاي هدف در اقتصاد ميگردد و باعث كاهش انگيزه سرمايه 

 , 2002داري است   فعاليتهاي اقتصادي ميگردد؛ لذا، فساد با فرار سرمايه، داراي رابطه مستقيم و معني

Mulino  سياسي به دليل وجود متغيرهاي مختلفي همچون فساد، ثبات دولت و كيفيت قوانين،  ثبات

همواره داراي عواقب  فساد   Yang and Baek, 2008 داري با فرار سرمايه دارد   رابطه معني 

منفي بر كل اقتصاد است؛ اما اگر فساد در بخش دولتي رخنه كند، ميتواند موجب عدم كارآيي و يا  

گذاران و    دمات ارائه شده توسط دولت گردد و در نتيجه، موجب عدم رضايت سرمايهكيفيت پايين خ

اقتصادي ميشود كه نتيجه نهايي آن،  الن نيز عدم استفاده يا استفاده از امكانات با كيفيت پايين براي فعا

1997افزايش فرار سرمايه است  , Bardhan Smarzynska and Wei, 2000 

 مطالعات گذشته 

طالعات صورت گرفته ، مقاله نعيم شكري و مرتضي خدامرادي ، از آنجا كه جديدترين مطالعه در اين  در ميان م 

نتايج محاسبه حجم فرار سرمايه براي كشور  انجام شده و    1397-1355زمينه است و براساس داده هاي  

ي روش باقيماندهها ايران، با استفاده از يكي از كارآمدترين روشهاي موجود جهت محاسبه فرار سرمايه يعن

2001وسيله بانك جهاني معرفي و سپس توسط بويس وديكومانا    كه در ابتدا به  مورد  بسط پيدا كرد، ,

  1397همكاران    زارع شحنه و   هاي ديگر از جمله    ين پژوهش با نتايح پژوهشتوجه ما ميباشد .نتايج ا

است. نتايج حاكي از ان است كه مهمترين  است. منطبق  0062لي و رايشي5138قنبري و همكاران     

بر فرار سرمايه عبارتند از افزايش كسري بودجه ، تورم ، بي ثباتي اقتصادي و كاهش ذخاير  عوامل موثر  

 ارزي است. 
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 راه حل مبارزه با فرار سرمايه :

عوامل تسهيل كننده فرار  راه حل پيشنهادي بايد در چارچوب سه عنصر عوامل مؤثر بر فرار سرمايه ،  "مسلما

 سرمايه و هزينه فرار سرمايه متمركز باشد.

با بررسي منابع تئوريك و مطالعات تجربي ، ابتدا بايد موضوع كسري بودجه و عوامل ايجاد بي ثباتي و نوسانات  

 در اقتصاد را مورد توجه قرار دهيم. 

تحديد اقتصاد زيرزميني بوسيله   "حل آن اوالكسري بودجه بدليل سيستم مالياتي ناكارا ، حادث ميشود كه راه 

مديريت شبه پول هاي مورد استفاده در مبادالت زيرزميني شامل چك هاي حامل و به حواله كرد و نيز  

ارز و طال در اقتصاد ايران است )ثبت معامالت قولنامه ايي نيز ضروري است ( و ثانيا بايد پايه هاي  

ليت هاي غير مولد ، مورد توجه باشد.جديد مالياتي با رويكرد تحديد فعا  

بدليل جايگزيني اين دو   "نوسانات نرخ ارز و طال ، مهمترين عامل ايجاد تورم ، كاهش ارزش پول ملي ) خصوصا

كاال بجاي پول ملي بدليل مزيت هاي آنها نسبت به پول ملي در حفظ ارزش پول ، فرار مالياتي  ابزار  

و شاخص بي ثباتي اقتصادي ، بايد مهار شوند. مسلما تزريق منابع   فساد مالي و ..( و مهمترين عامل

ارزي و طالي كشور براي مهار بازار اين دوكاال بزرگترين خطاست . تزريق منابع طالي كشور به بازار ،  

درصد كمتر از نرخ    13موجب گرديده كه نرح طال در داخل كشور ، بر اساس نرخ دالر بازار آزاد ، حدود  

 باشد كه اين امر نه تنها نشاندهنده قاچاق شديد طال به خارج از كشور است ، بلكه بدليل  جهاني طال

 محدوديت هاي انتقال پول به خارج از كشور ، قاچاق طال قطعا مهمترين ابزار فرار سرمايه است. 

ل آنها ) در كنار  بنابراين مديريت بازار اين دوكاال و حذف نقش آنها بعنوان وسيله مبادله و ثبت نقل و انتقا

مديريت چك هاي حامل و به حواله كرد ( مهمترين عامل نه تنها در كاهش بي ثباتي اقتصادي بلكه  

كاهش تورم و افزايش درآمدهاي مالياتي است. با اين كنترل ميتوان خريد و فروش رمز ارزها ، بعنوان  

 ابزار ديگر فرار سرمايه را ، كنترل كرد. 

.  ارز و طال بعنوان مهمترين قدم در مقاوم سازي اقتصاد را ، بگير و ببند ، تلقي نكنيمكنترل و مديريت بازار 

ترين   به آن پرداختيم و شدت عمل آنها ، عليرغم ادعاي آزاد "تجربه كشورهاي پيشرفته ، كه قبال

. فرار مالياتي در   اقتصاد هاي جهان ، نشان از اهميت اساسي در حفظ حيات اين كشورها دارد 

كشورهاي پيشرفته جنايتي بزرگتر از قتل عمد تلقي ميشود . امروزه  كنترل نظام هاي پولي و مالي  در  

  "اكثر كشورهاي جهان ، حساس ترين وظيفه دولت هاست و سيستم هاي كنترلي آنها سيستم ها كامال
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نيز به جاي مبارزه با معلولين نظام   اطالعاتي ، امنيتي و پليسي هستند. وقت آن رسيده كه در كشور ما

 مالي كشور ، تحت عنوان مبارزه با اخالل گران ارزي ، با علت بوجود آمدن اين اخاللگران مبارزه شود. 

فرار سرمايه از طريق صادرات غير نفتي نيز ، از ابزار مهم فرار سرمايه است كه الزم است با وضع مقرراتي از  

ين ابزار تحديد گردد. جمله سيستم پيمان سپاري ، ا  

سومين گام ، افزايش هزينه فرار سرمايه است . در اين افزايش هزينه هر كشوري از امكانات موجود استفاده  

تمام بانك هاي دنيا را   2008ميكند. دولت آمريكا با توجه به تسلط به نظام بانكي جهاني ، از سال 

اقامت امريكا ، به دولت آمريكا نموده است. تنها امكان ما  مكلف به ارايه اطالعات مالي اتباع و افراد داراي 

استفاده از مفاد  براي افزايش هزينه فرار سرمايه ، امكاني است كه هيچگاه مورد توجه قرار نگرفته. 

قراردادهاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطالعات مالي ، كه با اگثر كشورهاي اصلي مقصد  

ه فرار سرمايه داريم. بر اساس مفاد اين قرار دادها ميتوانيم اطالعات مالي و سرمايه  فرار سرمايه يا واسط

ايي ايرانيان را در اين كشورها دريافت و هزينه اين فرار را از طروق مختلف مثل بررسي نحوه فرار از  

افزايش دهيم  طريق ايشان و يا اينكه مبالغ انتقالي با سوابق مالياتي آنها همخواني دارد يا خير ، را  

 

 و راه حل ها موضوع خصوصي سازي ،آسيب شناسي شركت هاي دولتي 

.   گيرد مجدد قرار  يمورد بازنگربايد  ران يدر اقتصاد ا  يي شاخصه عدم كارا نيبه عنوان بارزتر يدولت  يشركت ها

ميداستند ، بودجه دولت را  شركتهايي با ارزش ده هزار هزار ميليارد تومان ، كه اگر تنها ده درصد بازده  

  تيريوجود مد  يدولت   يمشكل شركت ها نيبزرگتر  بدون اتكاء به ساير منابع درامدي ، تامين ميكردند . 

  يها ناح و ج  هي مقننه و مجر ي قوا نيب ي دولت يهاشركت  يانتصاب افراد و معامله پستها ل يناكارا به دل

نبود برنامه جامع و استراتژي مشخص ، سيستم ارزيابي عملكرد مديران و سنجش   .باشد  ي قدرت م

هستند. اين وضعيت در مديريت  پيشرفت و تحقق اهدافي كه بايد تعيين شوند و ... از نقاط آسيب پذير 

ساير اموال عمومي ) از جمله شركت هاي وابسته به بانك هاي دولتي و صندوق هاي بازنشستگي نيز  

  تيريمد   يافراقوههيات امناي  الزم است يك سازمان فراقوه ايي با    ني بنابرا. ساري است ( جاري و 

) دقت بفرمائيد كه مالكيت شركتها ، تغيير نمي كند ،   و خصوصي سازي را بعهده گيرد.  ي اموال عموم

  توسط هيات امناو هيات عامل اين سازمان  س يرئ تنها موضوع مديريت از مالكيت ، منفك ميشود ( 

جهت تصويب به مجلس  و شودي دولت نم يوارد بودجه عموم  گريشركتها د  ن يبودجه ا . شوند  يانتخاب م
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شركت ها   ني ا ي دولت ي امكان سوء استفاده از پست ها ياسازمان فراقوه   نيا ليبا تشك ارائه نميگردد.

. انتخاب مديران اين شركت ها براساس آيين نامه اي كه به تصويب هيات امنا  ابد ي  يكاهش م ايمتوقف 

ميرسد و متضمن شرايط الزم از جمله تجارب كاري مفيد و مربوط ، تحصيالت مربوط ، حسن سوابق ،  

تست هاي علمي ، فني و هوش و نهايتا برنامه پيشنهادي كانديدا براي پست مورد نظر و ... ميباشد ،  

يرد تا ضمن افزايش كارايي مديران ، در اعمال ساليق در انتصاب مديران اموال عمومي و  صورت ميگ 

تا    رديگ ي قرار م ي مورد بازنگر گريكد يشركت ها در كنار  هي كل  تيوضع بيت المال ،جلوگيري گردد .  

بر اساس  د يلتو رهيزنجايجاد  از امكانات پراكنده آنها خصوصاً در رابطه با   كزمتمر  تيريمد   كيبتواند در 

كه به    ييشركت ها ا ياموال مازاد آن ها و مبالغ ناشي از فروش   نيهمچن ايد.نسل چهارم استفاده نم

( رسند يفروش م ي براي سرمايه گذاري در حلقه هاي  به حساب صندوقدر مورد شركت هاي دولتي (   

 يسازي وص خص .گردد  ي م ز يوار شده اند ، مفقوده صنعت كه موجب آسيب پذيري اقتصاد و خام فروشي 

  ييكارا شي با هدف افزا ن يهمچن. شوديسازمان مورد عمل واقع م  نيا يهااز معاونت  ي كيبه عنوان 

  ي سازمان واگذار م ن يبه ا زين يبازنشستگ  ي از جمله صندوق ها،   يبخش عموم يهاشركت  تيريمد 

از   ييرها ي كشور برا. ) در حاليكه مالكيت آنها همچنان در اختيار صاحبان كنوني آنها خواهد بود ( گردد 

است و   ازمند يشركت ها ن نيدرصد ارزش ا ۱۰معادل  ياه ي ها به سرما نه يدر تمام زم   يفروش خام

.د ينما ه يرا ته نهيزم نيا يمكلف است منابع الزم برا يعموم  ديريت اموال سازمان م  

، عالوه بر ناهماهنگي بين قواي سه گانه در اين امر كه به بروز اختالفات و ايجاد عدم    يسازي در رابطه با خصوص

  ميآن هست ر يكه در حال حاضر درگ ي از مشكالت يك ياطمينان در سرمايه گذار بخش خصوصي ميگردد ،

امر عموما ناشي از  علت .است  ي ساز يبعد از خصوص ،   د يجد  ان يفع كارگران و كارفرمامسئله تضاد منا

خريد  باز عوقات ،مطالبات كاركنان بابت م زانيم  ي ،واحد قابل واگذار  يهنگام ارزش گذار آن است كه

  نيپس چن نياز ا سر ميگردد .شركت محاسبه و از ارزش شركت ك يبده  عنوانبه  رهيو غ  كاركنان

  يكرس   كياتفاق نخواهد افتاد بلكه كارگران معادل مطالبات خود سهامدار در شركت و صاحب  يزيچ

واگذار   ي عموم اموال ت يريبه عنوان سهم ممتاز به سازمان مد سهم نيز يك   .  خواهد بود ره يمد  ئت يدر ه

نيز يك عضو هيات   و باشد ي م شركت  مع ا مصوبات مج از يكه صاحب امت  يگردد تا به عنوان كس يم

تضاد منافع   جاديا  يبه جا ن يبنابرا.كند مي نظارت  نيتعهدات طرف  مديره خواهد بود ، بر حسن اجراي 

. در روش مورد نظر به جاي اينكه  متقاضي  شود  يم  جاديا د يجد  ن يكاركنان و مالك نياشتراك منافع ب ،

واجد شرايط ،پول بابت سهام به دولت بدهد ، منابع مالي الزم براي حفظ و توسعه واحد مورد نظر را  بر  
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نوسازي تكنولوژيك ، سرمايه در گردش   لاساس طرح توسعه ايي كه براي آن واحد طراحي ميشود ) مث

اورد ، شركت را مديريت ميكند و طي قراردادي با ماهيت حقوقي  و ... ( بعنوان آورده خود به شركت مي

   شبيه به قرادادهاي اجاره به شرط تمليك ، در طول يك دوره مشخص صاحب سهام دولت ميشود. 

 آسيب شناسي عوامل اجتماعي 

 و راه حل كاهش آن  شكاف طبقاتي

شكاف طبقاتي يكي از مشكالت در طول تاريخ مدنيت و در تمام جوامع بشري است. شكافي در بسياري از مواقع  

بوده كه به تغييرات تاريخي شگرفي منجر شده است.آثار اجتماعي   اجتماعيموتور اصلي حركت هاي 

عي ، زمينه ساز  لت اجتماشكاف طبقاتي ، پيامدهاي  سياسي واقتصادي را به همراه دارد. فقدان عدا

فساد اقتصادي ، ناامني اجتماعي ، نا اميدي و سر خوردگي بخش قابل توجه جامعه ، تضعيف همبستگي  

 ملي و بي ثباتي سياسي ميشود. 

اهميت موضوع تا آنجاست كه دشمنان كشور ، صراحتا هدف خود در استفاده ابزاري  ازشكاف طبقاتي  ،براي  

د و درمقابل ، مسئولين ، به جاي اقدام براي رفع مشكل ، به آمارسازي  براندازي سياسي  را اظهار ميكنن

در مورد ضريب جيني روي آورده اند . ضريبي كه اگر مشكل شكاف طبقاتي را يك گسل ، ميناميم ، هر  

 واحد اين ضريب ، واقعا در حكم يك ريشتر در حركت گسل و بروز زلزله اجتماعي هستند.

 بقاتي را از اقدامات اصلي در توسعه پايدار ميداند.سازمان ملل ، كاهش شكاف ط

 

بطور كلي از آنجا كه بازده متوسط عامل سرمايه بيشتر از متوسط رشد اقتصادي در كشورهاست ، اين موضوع در  

روند زماني  منجر به ايجاد و گسترش شكاف طبقاتي ميشود. در كنار اين واقعيت ، وجود تورم به مثابه  

قدرت فزاينده ، شكاف طبقاتي را گسترش ميدهد . ضعيف را ضعيف تر و غني را غني تر  موتوري با  

ميكند. در چنين شرايطي ، با فقدان يك سيستم مالياتي كارا ، اقدامي براي كاهش ابعاد مشكل ، صوزت  

 نميگيرد.

 بطوركلي عوامل بروز شكاف طبقاتي در ايران عبارتند از : 

 باشد( رشد اقتصادي حتي منفي  اگررمايه از متوسط رشد اقتصادي ) خصوصا باالتر بودن رشد بازدهي س -1
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 تورم نهادينه شده خصوصا ناشي از كسري بودجه  -2

 فقدان سيستم مالياتي كارامد -3

 فقدان سيستم تامين اجتماعي كارامد و زير ساخت هاي آن از جمله بانك اطالعات درامدي در سطح ملي -4

 مشمول ماليات بودن فعاليت هاي مولد معاف بودن فعاليت هاي غير مولد اقتصادي از ماليات و -5

 سيستم هاي پرداخت يارانه غيرنقدي -6

 حجم چند برابري اقتصاد زير زميني به اقتصاد شفاف  -7

 فساد اقتصادي و زمينه هاي فراوان رانتي در اقتصاد -8

فوق الذكر در كنار انتقال سرمايه ها از بخش هاي مولد كه درحقيقت  مسلما ادامه روند موجود ، تمام عوامل  

جاد شده ، در بين عوامل مختلف توليد هستند ، بسمت فعاليت هاي  كانال توزيع ارزش افزوده اي

غيرمولد كه اثار آن در رشد منفي سرمايه گذاري در كشور نمود يافته است . استفاده وسيع از شبه پول  

ي خارجي و شمش و مسكوكات طال در مبادالت اقتصاد زير زميني و جايگزيني اين  هايي مانند ارزها

شبه پول ها بجاي پول ملي كه موجب سقوط ارزش پول ملي شده و صاحبان درامد هاي ثابت را بيش  

رو به گسترش خواهد بود و احتمال پيامدهاي سياسي  "از پيش ضعيف نموده و ... شكاف طبقاتي دايما

ن رو به افزايش است.و اجتماعي ا  

 درخت ارتباط شكاف طبقاتي 

 نمودار درخت ارتباط شكاف طبقاتي ، عوامل مؤثر بر شكاف طبقاتي و روابط علي و معلولي آنها را نشان ميدهد.



 
 

87 
 

 



 
 

88 
 

 



 
 

89 
 

  زهيبا انگ  يو اجتماع ياس يهم زدن ثبات س  براز اهداف دشمن  ي ك، يكامل و جنگ   م يتحر  ط يدر شرا،   مسلماً 

از   يو اجتماع ياس يبه هم زدن ثبات س  ي افراد برا ك ياز آنجا كه تحر .در كشور خواهد بود  ياقتصاد  يها

اقشار     ياقتصاد  ت يوضعتبليغ در مورد و  (  به صورت مطلق ) ياقتصاد  يفشارهاورود مستقيم   قيدو طر 

  رد يه قرار گالزم است هر دو جنبه مورد توج  ( ،  ي به صورت نسبمرفه و شكاف طبقاتي صورت ميگيرد )

) كه اين  و متوسط برداشته شود  فيمطلق از اقشار ضع  يسو فشار اقتصاد  كي از  ستيبا ي م ي به عبارت.

ناشي   يفشار اقتصاد   گريد  يو از سو در مرزهاي كشور ، داراي اهميت دوچندان است (  "موضوع خصوصا

  ي اتيكند كه در قالب فشار مال دايپ ش ياقشار مرفه افزا از ماليات ، خصوصا بر ظواهر شكاف طبقاتي  بر 

با حذف يارانه هاي غير نقدي كه حجم آنها در حدود يك و   . شود ي متبلور مولد م  ريغ ي ها هي در سرما

اجتماعي و امنيت اجتماعي نيم برابر بودجه دولت برآورد ميشود ، ميتوان نظام قدرتمندي از تامين 

 قدرتمندي را ايجاد نمود. 

 

 يارانه هاي غير نقدي از چهار جهت تاثيرات مخرب بر اقتصاد دارد كه عبارتند از :

 اين يارانه ها عمال موجب اعطاي سوبسيد به كاالهاي وارداتي وعدم اجازه توليد كاالهاي مشابه داخلي ميشوند.  -1

 مديريت كامل شبكه توزيع ، همواره با فساد ، احتكار و رانت خواري مواجه ايم. با توجه به عدم امكان  -2

اين يارانه ها بدليل بهم زدن قيمت هاي نسبي واقعي ، موجب عدم تخصيص بهينه منابع محدود اقتصادي و   -3

 كاهش كارايي اقتصادي هستند.

منتفع نميشوند بلكه اقشار مرفه با مصرف   با توجه به اينكه نه تنها همه دهك ها بطور مساوي از اين يارانه ها  -4

بيشتر ، باالترين سهم مصرف از اين كاالها و بيشترين انتفاع را دارند ، عمال در تامين هدف اين يارانه ها ،  

درآمد بيشتر منجر به مصرف بيشتر و در نتيجه بهره مندي بيشتر از يارانه هاست.  دچار نقض غرض هستيم.

مسائل خود ، از آنجا كه بر اساس سهميه هر فرد ، اجرا ميگردد ، از نظام يارانه هاي   حتي نظام كوپني با همه 

 غير نقدي كارا تر است. 

 

بنابراين حذف اين يارانه ها كه موجب تغيير الگوي مصرف و توليد و افزايش كارايي اقتصادي ميشود از اقدامات  

 اساسي در رشد اقتصادي است.
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كامالً كور از   تيحمااز يكسو ،  كه   ي نقد  ر يغ يها ارانه يپرداخت  ستميس  ، جامعه  ف يضع قشارا ن يجهت تأم 

گردد  ، ملغي مي  كند ي وارد مفشار  كشور د ي تول  بر  گريد  يسو  ازو  شوديم   ياقشار مختلف جامعه تلق

ها ارانه يالزم است در حذف  نيبنابرا، گردد   يتالطم اجتماع جاد يتواند موجب ا ي ها م ارانه ي نيحذف ا.

  زان يدهك اول جامعه مشخص گردد و م ۷از اقشار  كيهر ماهيانه سهم   رديصورت بگ  ق يمطالعه دق كي

گذاشته    يبه همه پرس  ي بسته كل ك يشود و به صورت مي كه به جامعه وارد خواهد كرد محاسبه  ي تورم

  ط يشرا نكه يها حذف شود ضمن ا ارانه ، ي  ي مبلغ  ن يچن كي افت يدر مقابل در  د يحاضر ايشود كه آمي

شرح  ا است كه ب ياشما به گونه  ي آن بر درآمد واقع ريتاث  ط يكه به دنبال خواهد داشت و شرا ي ورمت

) از نظر برخي متخصصين ، با طراحي الگوريتم خاص ، اين همه پرسي   رسد ي ممبسوط به اطالع مردم  

اين اقدام كه باتوجه به آثار مثبت بر درآمد واقعي هفت دهك   از طريق تلفن همراه نيز قابل اجراست( .

نها پيامد اجتماعي منفي ندارد بلكه با توجه  ضعيف و متوسط جامعه ، توسط مردم تصويب ميشود ، نه ت 

به تاثير عدالتي ان و تامين اقشار ضعيف خصوصا در مناطق محروم مرزي ، داراي اهميت خاص در  

  ي ها ارانه ي هي كل  .  گردد يم لي تشك يصندوق رفاه ملمنظور  نيبه هم ايجاد امنيت و ثبات است.

  ف يصندوق تعر ي برا ز ين هاگردد و نه بودجه دولت و محل خرج آن يصندوق م ن يحذف شده وارد ا

اطالعات مالي اين صندوق بصورت بر خط ، شامل جزييات كامل از جمله افراد دريافت كنند     .گرددي م

كمك هاي نقدي ، بيمه شدگان و.... در اختييار عموم مردم كه در حقيقت سهامداران آن هستند قرار  

 ميگيرد . 

وارد  و  نخواهد شد قطع شده آنها وارد بودجه دولت  ي ها ارانه يخواهند داشت كه  نانيمردم اطم نيبنابرا

و   كند ي به مردم پرداخت م ي نقد  ارانهياز آن را به صورت  ي صندوق بخش نيكه ا شودي م  يصندوق

  ي مسلماً در اجرا.دهد   يمردم قرار م  اريختدر ا  ي عموم مه يهمچون ب يرا در قالب خدمات  گر يبخش د

افراد   ييداراو   درآمد   زان يشود كه بر اساس آن  م ليتشك  ياطالعات مل بانك ستيبا ي هدف م نيا

  جاديا. شد وجود نداشته با  يدهك اول جامعه مشكل ۷پرداخت به  يتا براخواهد شد ، كامالً مشخص  

سازمان ثبت امالك   ي ،اتيبا استفاده از اطالعات سازمان امور مال تواند ي م يبانك اطالعات  نيا ايمركز  نيا

اطالعات مربوط به  ،  خصوصاً شبكه شاپرك   ي بانك ستمياطالعات س ، ل ي اتومب ي مركز شماره گذار، 

د. ر يمورد استفاده قرار گ.... و  ي نيامداد امام خم تهيو كم يستيسازمان بهز  
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 : بطور كلي اقدامات الزم براي تغيير اين روند را ميتوان بصورت زير طبقه بندي كرد 

حذف يارانه هاي غيرنقدي و واريز كليه مبالغ به صندوقي تحت عنوان صندوق رفاه ملي  بمنظور تامين منابع   -1

 الزم براي تامين اجتماعي 

 ايجاد بانك اطالعات ملي درآمدي -2

 در مورد امالك ، اتومبيل ، فلزات گرانبها ، جواهرات و ارزوضع ماليات بر عايدي سرمايه   -3

مديريت بازار طال و ارز با هدف الزام ثبت هرگونه نقل و انتقال آنها و در نتيجه از بين بردن نقش اين دوكاال   -4

 در جايگزيني با پول ملي در مبادالت اقتصاد زيرزميني و فساد و ارتشا

ي)انحصارات دولتي ( كه بيش از يك متقاضي واجد الشرايط دارد بجاي  واگذاري هر گونه كاال و مجوز دولت  -5

واگذاري بوسيله امضاهاي طاليي !!! و واريز اين وجوه كه بر طبق تعاريف بين المللي ماليات تلقي ميشوند به  

 . صندوق رفاه ملي

ين حذف  تصميم به حذف تدريجي يارانه هاي غير نقدي كه ا الزم است توجه گردد كه حتي در صورت 

و پانصد توماني   بايد از طبقات ثروتمند آغاز گردد ، اين تصميم قابل اجراست . حذف بنزين هزار "مسلما

در مورد   كه ميتواند نشانگر يك ايده اوليه   از كارت سوخت اتومبيل هاي مدل هاي خاص و يا طرح زير

از اين نمونه طرح ها ميباشد. باشد ،يارانه آب و گاز و برق مصرفي   

بزرگ: يبرق، گاز و آب در شهرها ارانهيكاهش  يشنهاديمدل پ  

 ً  كنياست ل يمناسب"نسبتا مصرف، هرچند روش   زان ينرخ ها ،بر اساس م شيروش موجود در افزا

ثروتي و درآمدي   گاهي، متناسب با جا يپرداخت يها ارانه يدر كاهش   يگزار استيس  ي برا الزم  ييكارا

 مصرف كنندگان نمي باشد.

ندارد. پرداخت مصرف كننده  ييبا توانا ينحوه محاسبه ارتباط ن يا گريد بعبارت  

گردد  يم  شنهاديپ ليمدل ذ لذا   

هر واحد  ي متراژ هر واحد با كد پست ق يها، ارتباط دق  يشهردار العاتحال حاضر در بانك اط در  

قبوض برق و گاز و آب را نيتوان ارتباط ب  يم  العاتيبانك اط ني دارد كه با استفاده از ا وجود   
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 ،يراژ هر مجموعه ساختمانتعندالزوم ، مجموع تعداد واحدها و م  ايمتراژ هر واحد و  با

 .نمود مشخص

 ارانه يمختلف از   يواحدها به متراژ ها ي درصد برخوردار ي برا ل يذ جدول

 .شود يم  ه يارا ي مجتمع فرض  كيموجود در  يپرداخت

 موجود   يها ارانه ياز  ي برخوردار زان يم ي براي شنهاديحت پسامو واحدها  تعداد

 ____________________________________________________ 

 a منتفع از يارانه خواهند بود  100مترمربع %  120تا  يواحدها 

 b 75متر مربع % 150تا   120از   يواحدها   

c 50متر مربع %  200متر تا   150 يواحد ها 

d 25متر مربع  250تا  200 يواحدها % 

e متر مربع %صفر   250بزرگتر ار   يواحدها 

 

 . اعمال خواهد شد  بيضرا ن يا مايهر واحد ، مستق يمسلما در محاسبه برق مصرف 

 ن   زايدرصد م  خواهد بود كهدر مورد برق مشترك ، گاز مشترك و آب مشترك در مجموعه ها الزم    كنيل

 موجود در آن   يها و تعداد واحد  بي ، بر اساس ترك يپرداخت  ارانهيكل مجموعه از  ي برخوردار

 مختلف  يمحاسبه تعداد واحد ها در متراژها  نيكه وزن ها در ا ي وزن نيانگ يم  كي له ي، به وس   مجموعه

 .شود يباشند، محاسبه م  يم

 ي عموم ي ها نهيهز م يدر تقس  ستيبا يمجموعه ها م ران ي، مد  بيپس از محاسبه و اعمال ضر مسلما

 .هر واحد را مشخص كنند  ق يسهم دق ي اساس فرمول محاسبات بر

 بر اساس اين طرح درصد برخورداري مجتمع فرضي ما از يارانه ها عبارتست از حاصل جمع عبارت زير 
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)a* %100)+(b*0,75)+(c * 0,50)+(d*0,25)+(e* رصف ) 

 a+b+c+d+eتقسيم بر مجموع   

 

 مبارزه با فساد اداري و اقتصادي:

 

اداري و اقتصادي بزرگترين مانع رشد و توسعه اقتصادي و برجسته ترين شاخص توسعه نيافتگي  فساد 

 جوامع است. 

فساد اداري و به طبع آن فساد اقتصادي ، معلول امكان اعمال سليقه شخصي توسط كارگزاران بخش  

تصريح وظايف  دولتي و عمومي ، در حيطه وظايف محوله به ايشان است . در شرايط كنوني بدليل عدم 

كارگزاران ، بگونه ايكه وظيفه آنها هم براي مردم و هم براي خودشان ، متناسب با شرايط مختلف ،  

مشخص و تعريف شده باشد ، امكان اعمال سليقه و در نتيجه فساد وجود دارد . لذا مطابق مصوبه ستاد  

 اقتصاد مقاومتي: 

 

ثر ظرف مدت سه ماه با آسيب شناسي نقاط  كليه دستگاهاي دولتي و عمومي مكلف هستند حد اك -1

امكان اعمال سليقه شخصي و تهيه دستور العمل تصريح وظايف در رابطه با ان نقاط بگونه ايكه وظيفه  

كارگزاران را در شرايط و حاالت مختلف ، دقيقا تعريف مينمايد و به عموم نيز اطالع رساني ميگردد ، از  

يا توصيه ايي ، در وظايف محوله جلوگيري گردد.اين آسيب  امكان اعمال هرگونه سليقه شخصي و 

شناسي در سه اليه و بعبارتي سه مرحله مختلف شامل آسيب شناسي در بخش اجرايي سازمان ،  

آسيب شناسي توسط يك تيم   "برسي نتايج و تكميل پروسه در بخش ستادي سازمان و نهايتا

 مطالعاتي در خارج از سازمان صورت ميگيرد. 

 

ليه دستگاه هاي دولتي و عمومي مكلفند مجوز هر گونه فعاليت اقتصادي و اجتماعي كه بيش از  ك-  2

يك نفر متقاضي واجد شرايط دارند را از طريق مزايده واگذار نمايند ، درامد حاصل در زمان جنگ به  

ين  مصرف هزينه هاي نظامي و در زمان صلح وارد صندوق رفاه ملي ميشود. در صورت عدم رعايت ا

مصوبه كليه ذينفعان ميتوانند شكايت نماين و افراد خاطي به اشد مجازات محكوم ميشوند. شركت  
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هاي بخش دولتي و عمومي مكلفند محصوالت خود را از طريق بورس كاال عرضه نمايند.) بعنوان مثال  

. كه ده ها  مجوز ايجاد كارگزاري در بورس ، بيمارستان ، برخي تجهيزات پزشكي واردات خودرو و ...

 ميليارد تومان قيمت دارند ( 

 

بانك مركزي مكلف است حداكثر ظرف سه ماه طرح خود در مورد نقاط وقوع تخلف در سيستم  -3

 بانكي و راهكار آن را به ستاد اقتصاد مقاومتي پيشنهاد نمايد.

 

 امنيت غذايي 

آسيب پذير اقتصاد كشور است . خاصه  وابستگي شديد كشور به واردات غالت و دانه هاي روغني از نقاط  

اينكه حجم باالي سفارشات ، چه از ديد وزني و چه از ديد مبالغ الزم االنتقال در هر محموله ، آسيب  

بدليل سياست هاي اشتباه حمايتي از    "پذير بودن واردات آنها را افزايش داده است. اين وابستگي عمدتا

 ده است.واردات اين كاالها و نه توليد آنها بو

و خودك   ييغذا  تيامن استراتژ  فاييكشور  محصوالت  ها  كي در  دانه  و  اهم    ي روغن  ياز جمله غالت  از 

سو    ك يكاالها از   ن يبه واردات ا  ي پرداخت  يها ارانه يبا حذف    ن يبنابرا  رد ي صورت گ  د ياست كه با  ياقدامات

تغ  يهات يو حما آنها    زانيكه م  ي از صادرات محصوالت  ير يكشت و جلوگ  يالگو  ر ييالزم و  مصرف آب 

  مه يو ب  يروغن كش  يتوسط كارخانه هاپيش خريد محصوالت مربوطه    يقراردادها   نيهمچن  و  باالست

قدم برداشته    يروغن  يجهت استقالل كشور از واردات غالت و دانه ها   محصوالت مورد نظر ،     يهمگان

در اين محصوالت در يك فرايند زماني صورت ميگيرد و  . از انجا كه دست يابي به خودكفايي  خواهد شد 

در طول اين مدت ، كشور همچنان نيازمند واردات ميباشد ، ميبايست بگونه ايي عمل كرد كه واردات  

مزبور به توليد داخلي در حال رشد ، صدمه نزند . به اين منظور مجوز واردات صرفا بر اساس نسبتي از  

كارخانجات داده ميشود . اين نسبت در طول يك دوره پنج ساله كاهش    پيش خريد دانه هاي داخلي به

ميابد بگونه ايكه در پايان پنج سال ، در اين محصوالت به خودكفايي برسيم. بيمه محصوالت پيش خريد  

ماليات كارخانجات كاسته   از  معادل اين هزينه بيمه  و  بوسيله كارخانجات صورت ميگيرد  شده داخلي 

 خواهد شد. 
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 شناسي بخش صنايع در كشور  آسيب

نبود استراتژي صنعتي شدن كشور كه ميبايست بر اساس طراحي هرم صنعتي شدن كشور و براساس  

ضرورت وجود اين هرم و شناسائي كه  شناسائي حلقه هاي مفقوده صنعت ، در هر بخش صورت ميگرفت  )  

صا  و تخصيص منابع موجود براي سرمايه گذاري در رفع اين حلقه هاي مفقوده را شخ حلقه هاي مفقوده

،  به وزير وقت صنعت ومعدن گوشزد كرده بودم (  1373در هنكام عضويت در شوراي بورس ، در سال  

پااليشگاه ستاره خليج فارس با سرمايه گذاري پنج    ضربات بسيار سختي به اقتصاد كشور وارد كرده است.

ميكند. اين بدان معني    هزار بشكه ميعانات گازي را به كاالهاي نهائي تبديل  370ميليارد دالري ، روزانه  

ميليارد دالر را در صنعت پااليش نفت ، درست سرمايه گذاري كرده بوديم  ، ضمن    25است كه اگر  

برخورداري از ارزش افزوده باالي توليد فرآورده ها، نفت خامي براي صادرات نداشتيم و با توجه به بازار  

 ثير چنداني بر اقتصاد نداشت.فرآورده ها در كشور هاي همسايه ، تحريم نفتي ما ، تا

در ساير صنايع ديگر از جمله فوالد ، آلمينيوم ، سنگ هاي ساختماني ، ساالمبور و ... براورد كارشناسان 

كشور از خام فروشي نجات پيدا ميكند. صنعت خودرو با  ميليارد دالر سرمايه گذاري ،    20آن است كه با  

از وابستگي در توليد قطعات نجات ميابد و با سرمايه گذاري    سرمايه گذاري كمتر از پنج ميليارد دالري

ميليارد دالري در بخش كشاورزي خودكفا ميشويم . آيا مسئولين اجرائي كشور در دو دهه گذشته ،با    5

صدها ميليارد دالر درآمد نفتي ، توجيح مناسبي براي عدم سرمايه گذاري صحيح پنج درصد اين درآمدها  

 را دارند ؟ 

خود موفق به  يعنوان كسي كه تجربه فعاليت هاي توليدي دارم و در طول مدت كوتاه تجربه    "شخصا

دارند   اختيار  در  را  آنها  ساخت  تكنولوژي  سه كشور  يا  دو  فقط  ميشد  ادعا  كه  شدم  محصوالتي  توليد 

  . اعتقادي به محدوديت هاي انتقال تكنولوژي ، بعنوان مانع اصلي در زمينه اين سرمايه گذاريها ندارم  ،

در روماني ساخته شده است.پااليشگاه آبادان ، بزرگترين پااليشگاه    1856اولين پااليشگاه جهان در سال  

داراي كارايي باالتري    خاورميانه بيش از يك قرن پيش ساخته شده است . هرچند تكنولوژي هاي جديد 

هستند ، ليكن اين ادعا كه نتوانيم به توانائي ساخت يك قرن يا حتي چند دهه پيش كشورهاي پيشرفته  

پيشرفت هاي كشور در صنعت اتمي و صنايع نظامي كه هر قدم آنها    برسيم ، ادعايي غير قابل دفاع است.

ت وجود استراتژي و مديريت مناسب ، قادر  بسيار مشكل تر از صنايع ديگر است ، نشان ميدهد در صور

 خواهيم بود تا به تمام تكنولوژي هاي مورد نياز دست يابيم.  
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جداي از منابع قابل استحصال از فروش شركت هاي دولتي و ... ميتوان منابع  مورد نياز سرمايه گذاري در حلقه  

ليست پروژه هاي كليدي توسط وزارت صمت  هاي مفقوده را از بخش خصوصي تامين نمود . بدين منظور با تعيين  

، دولت براي هر پروژه يك شركت سهامي عام تاسيس مينمايد . حداكثر امتيازات ممكن از جمله ا عطاي زمين  

مجاني ، مجوز بهره برداري از معادن ) در صورت نياز پروژه به معدن خاص ( امكان استمهال پرداخت هاي دولتي  

اجازه انحصارات    ،ه دولت در اختيار انها قرارميدهد ، تخفيف هاي ويژه در دادن مواد اوليه  ناشي از مواد اوليه ايي ك 

از   ناشي  ارزش هايي  داراي  نقطه صفر  در  اين شركت كه   . واگذار ميگردد  به شركت تاسيس شده   .... و  خاص 

 امتيازات اعطايي است ، جهت تامين سرمايه الزم ، وارد بورس ميگردد. 

 

 شناسي بخش صادرات و وارداتآسيب 

نفيو در كتاب هنر تحريم ها مي گويد كه هدف آمريكا تبديل اقتصاد ايران به اقتصادي غير مشروع در اقتصاد بين  

 الملل است.

تبديل شدن به اقتصاد غير مشروع هزينه هاي زيادي براي كشور داشته ليكن ، جدايي افتصاد ايران از    "مسلما

هاي زيادي نيز ميتواند ايجاد كند كه كشورهاي ديگر بدليل ترس از هزينه آنها ، اين فرصت    اقتصاد جهاني ، فرصت 

ها را ناديده ميگيرند و ايران كه تمام اين هزينه ها را پرداخت كرده ميتواند از اين فرصت ها كه از ذكر آنها در اين  

 مقال ، ميگذريم استفاده نمايد.

د : را صورت  ده ري اقدامات زميتواند   ي صادرات ي از بازارها انتيصوزارت صمت جهت در كنار مطلب فوق ،   

 .  رانيا يصادرات  يكاالها ه يكل  يبرا ياستاندارد صادرات جاديا 

 .  شود ياز صادرات م يناش  اتيمال  يها ت يمعاف نيگزيكه جا ي صادرات يهامشوق  ياعطا

 .  يارز يسپارمانيپ

 ي. صادرات  يتعرفه ها لهيبازار به وس  تيريصادرات و صرفاً مد  ت يعدم ممنوع 

حذف يارانه هاي پنهان به كارايي نظام صادراتي كشور) جلوگيري از صادرات يارانه ( ، تغيير الگوي توليد و صادرات   

 كمك ميكند. 
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 آسيب شناسي فضاي ديجيتال 

ديجيتال از ديد ارتباطات ، مباني دولت الكترونيك ،  متخصصين فن بايد با در نظر گرفتن اهميت فضاي    "مسلما

شغل هاي ايجاد شده در فضاي ديجيتال و ... آسيب پذيري هايي از جمله قطع اينترنت ، حمالت سايبري ، استفاده  

از فضاي مجازي در جنگ رواني و ... تمهيدات الزم را در چهارچوب تمام سناريوهاي محتمل ، يرنامه ريزي و  

 زم را ايجاد كنند. آمادگي ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

98 
 

 

 منابع و مآخذ و كتاب شناسي 

 استفاده در اين كتاب (  ميزان ) به ترتيب 

 

 

طراحي الگويي براي برنامه پنچ ساله هفتم توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور بر اساس مدل برنامه ريزي   -1

 1400نامه پسا دكتري ، دانشگاه تربيت مدرس  محمدرضا يزديزاده ، پايان  -استراتژيك مبتني بر سناريو   

 هنر تحريم ها ، نگاهي از درون ميدان  نوشته ريچارد نفيو -  -2

 ۱۳۹۸ ييخزا د يپروفسور سع ي سازمان ينگار ندهيتا آ  يراهبرد  ل يز تحلا-3

 1398 - جعبه سياه تضعيف ريال ، حسين صمصامي -4

   يراميب نيمترجم محمدحس- شوئنگر و تورستن وولف  بركات -   ويبر سنار يمبتن  كياستراتژ يزي رنامه ر-5
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1395 

هبردي تحريم هاي تحميلي بر جمهوري اسالمي ) مبتني بر الگوي واردن ( ،حميدرضا نيكو گفتار ،  تحليل را-8

 1394بهار   66فصلنامه مطالعات راهبردي شماره 

سناريوي ليبي ، نقشه راه غرب براي ايران ، محمدرضا طالجوران ، خبرگزاري صدا وسيما ، بيستم مرداد   -9

1398 

 خزانه داري امريكا ، خوان زاراته ، ترجمه مريم اصغرپور اتاق جنگ در  -10

پارادوكس تحريم و حقوق همبستگي ، بررسي موردي تحريم هاي اقتصادي و جنبه هاي مختلف آن حتي  -11

 1396بر توسعه ، ولي اهلل نصيري و ديگران ، 

صلنامه مطالعات مديريت و  بررسي تحريم هاي اقتصادي و تاثير آن بر اقتصاد ايران ، ياسر موهبتي ، ف -12

 1397حسابداري ، 
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 1393حيرت انگيز از جنگ اقتصادي كشورها با ابزار پول و طال ، جيمز ريكاردز،  جنگ هاي ارزي ، روايتي  -15
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1394 
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1394 
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