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خلیج پدری

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با اختصاص
هزار میلیارد تومان  3500طرح اشتغالزایی برای
محرومیتزدایی از استان گیالن ایجاد میکند
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نگاه

«وطنامروز» از افزایش
نقش ایران در آبهای خلیجفارس
دریای عمان و اقیانوس هند
با هدف توازن قوا و تقویت جایگاه
منطقهایخود گزارش میدهد

فساد مالی در آمریکا
«میداف» تنها یک نمونه است!
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صفحه 2

عكس  :وطنامروز

محمدمهدی عباسی* :دسامبر  2008میالدی بود.
ناگهان خبری سراس��ر جهان را فراگرفت« .برنارد
میداف» سرمایهدار بزرگ آمریکایی به جرم فساد
و کالهبرداری مالی دستگیر شد .میداف که یک
کارگزار بورس و مشاور سرمایهگذاری بود ،با استفاده
از ترفند پونزی در مدت  15سال 65 ،میلیارد دالر
کالهبرداری کرد؛ رقمی بیسابقه و حیرتانگیز که
او را تبدیل به بزرگترین کالهبردار مالی دنیا کرد
و لقب «فرانکش��تاین امور مالی جهان» را به وی
اختصاص داد .بس��یاری برنارد میداف را به عنوان
یکی از اصلیترین عوامل ایجاد بحران مالی سالهای
 2007و  2008آمریکا نیز معرفی میکنند؛ بحرانی
که موجب رکودی بزرگ در اقتصاد آمریکا شد و
بسیاری از کمپانیها و شرکتهای آمریکایی را به
ورطه ورشکستگی کشاند.
اما میداف تنها نمونهای در س��اختار فسادزای
اقتصاد آمریکا بود« .آلن اس��تنفورد» یکی دیگر
از این نمونههاست .او که رئیس شرکت مشهور و
بزرگ استنفورد بود ،در مدت  20سال به ثروتی
عمده از راه تقلب و اختالس رس��ید .استنفورد با
اختالس رقم باورنکردنی  ۷میلیارد دالر در سال
 2012میالدی به  110سال زندان محکوم شده
و هماکنون دوران حبس خود را سپری میکند.
دریل مککالی ،رابرت وسکو و دهها تن دیگر نیز
نمونههایی باورنکردنی از افرادی هس��تند که در
ساختار اقتصادی آمریکا دست به فساد مالیزده و با
اختالس و تقلب به ثروتهای کالنی دست یافتند؛
فسادهایی که بیشک اصلیترین عامل آن ،ساختار
فسادزا و وجود نقصانهای فراوان در ساختار مالی
و اقتصادی ایاالتمتحده اس��ت .نقصانهایی که
مطابق آمارهای بینالملل��ی ،ایاالتمتحده را به
دومین کشور جهان از نظر پنهانکاری مالی تبدیل
کرده و ساالنه هزینهها و خسارات سنگینی را به
اقتصاد آمریکا تحمیل میکند .فقط به تنهایی ،هر
سال رقمی نزدیک به  300میلیارد دالر در اقتصاد
آمریکا پولشویی رخ میدهد.
اما اختالسها و پولشوییها نیز تنها به شرکتها
و کمپانیهای خصوصی آمریکایی ختم نش��ده
و دول��ت ایاالتمتحده و ادارات این کش��ور نیز با
فس��ادهای مالی فراوانی مواجه هس��تند .مطابق
افکارسنجی مؤسسه Hiscox؛ از هر  10کارمند
آمریکای��ی  4نف��ر آنها گفتهاند در ط��ول دوران
کاریش��ان  2یا چند مورد اخت�لاس و دزدی را
مشاهده و تجربه کردهاند .دزدیهایی که ساالنه
رقمی معادل 50میلیارد دالر برآورد شده و سالمت
مالی ادارات و شرکتهای آمریکایی را تحتالشعاع
قرار داده است .البته در عمده موارد این دزدیها
توسط کارمندان معمولی صورت نگرفته و نمیتوان
آنها را مقصر اصلی ماجرا قلمداد کرد...

چرا اینستکس بازیچهای چرند است؟
سیدهفاطمه حسینی :حضرت
یادداشت
آیتاهللالعظمی خامنهای رهبر
بزرگوار انقالب اسالمی در بخشی از سخنان راهگشا و
حکیمانه خود به مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان
تاکید فرمودند« :به وعدههای این و آن نباید تکیه کرد.
سال  ۹۷که آمریکا از برجام خارج شد ،اروپاییها ما را
عقب انداختند و اقتصاد کش��ور را شرطی کردند .این
برای اقتصاد کش��ور خیلی مضر است .اروپاییها هیچ
کاری نکردند .آخرین ابتکار آنان هم بازیچه چرندی به
اسم «اینستکس» بود .خود این یک چیز مضر و غلطی
است که این را هم انجام ندادند و نکردند».
سخنان رهبر حکیم انقالب درباره «اینستکس» و
تعبیر خاص ایش��ان در قبال سازوکار مالی ویژه اروپا،
منجر به آشفتگی رسانههای اروپایی شده است.
س��وال اصلی این اس��ت :چرا اینستکس به لحاظ
ماهوی ،یک «بازیچه» و نه یک «ساختار واقعی» برای
تأمین نیازهای ایران محسوب میشود؟ چرا رهبر معظم

انقالب از لفظ «بازیچه» در قبال این محصول تمامعیار
اروپایی استفاده فرمودند؟ واقعیت امر این است که ماه
ژانویه  ،2019پس از اعالم رسمی «هایکو ماس» وزیر
خارجه آلمان مبنی بر «ایجاد سازوکار مالی ویژه اروپا»
برای تجارت با ایران ،آنگال مرکل ،صدراعظم این کشور
اروپایی در س��خنانی تأکید کرد اتحادیه اروپایی قصد
ندارد بر سر برجام و تأمین منافع ایران ،با واشنگتن وارد
منازعه شود! دیگر سیاستمداران اروپایی از جمله امانوئل
ی و بوریس جانسون نیز معتقد بودند هر
مکرون ،ترزا م 
گونه تصمیم و اقدامی در قبال ایران و توافق هستهای،
باید در ذیل پازل استراتژیک مشترک ضدایرانی «ایاالت
متحده /اتحادیه اروپایی» تعریف شود .بر همین اساس،
مقامات اروپا پس از توافق با مایک پمپئو ،وزیر خارجه
آمریکا و جان بولتون ،مشاور سابق امنیت ملی این کشور،
تصمیم به پیش��برد تاکتیک «خرید زمان از ایران» با
استناد به یک «ساختار انتزاعی» گرفتند.
بنابراین اینستکس به لحاظ ماهوی ،نماد «استقالل

اروپ��ا از آمریکا» برای «تأمی��ن نیازهای ایران» نبود،
بلکه نماد «همپیمانی مش��ترک آمری��کا -اروپا» در
«حف��ظ یکجانبه تعهدات ایران» بود .از س��وی دیگر،
«اینس��تکس» اساسا یک «ساختار انتزاعی» بود و در
عم��ل ،ویژگیها و زیرس��اختهای اولیه برای تبدیل
به یک «ش��بکه عملیاتی» را نداش��ت .اهداف اعالمی
فریبکارانه تروئی��کای اروپایی از جمله «خرید نفت از
ایران» و «راهاندازی تجارت غیردالری با کش��ورمان»،
سریعا جای خود را به «تأمین اقالم بشردوستانه» آن
هم به صورت محدود و قطرهچکانی داد! از سوی دیگر،
اروپایی��ان به طور همزمان به «بانیان ایجاد س��اختار
موهوم اینستکس» و «ناظران و ارزیابیکنندگان» آن
تبدیل شدند .به عبارت بهتر ،اینستکس از ابعاد ماهوی،
حقوقی و عملیاتی دارای مشکالت عدیده بود و همین
موارد سبب شد اتحادیه اروپایی بدون هیچ هزینهای،
از ادعاهای فریبنده و نمایشی خود درباره تأمین منافع
ایران در برجام عقبنشینی کند!

آری! اینستکس «بازیچه» بود ،زیرا محصولی تاکتیکی
برای «حفظ تعهدات برجامی ایران» محسوب میشد و
حتی ایجاد و تولد آن معلول همافزایی اس��تراتژیک –
تاکتیکی آمریکا و اتحادیه اروپایی بود .از س��وی دیگر،
اینستکس به اندازهای «چرند» بود که حتی در ادبیات
ظاهری مقامات اروپایی ،از یک «رود خروشان» تبدیل
به یک «تش��ت بدون آب» شد! مقامات اروپایی ناگهان
یادشان افتاد حداقل  80درصد اقتصاد اتحادیه اروپایی در
دست بخش خصوصی است و حتی ظرفیت  20درصدی
اقتصاد دولتی نیز نمیتواند در خدمت تأمین منافع ایران
در برج��ام قرار گیرد! همچنین اروپاییان در یک لحظه
متوجه شدند نمیتوانند شرکتهای بزرگ ،متوسط و
حتی کوچک خود را وادار به تجارت با ایران کنند ،زیرا آنها
از تحریمهای ثانویه و یکجانبه آمریکا هراسانند! همه اینها
در عرض «یک لحظه» و البته پس از ماهها مانور اروپاییان
بر سر «اینستکس» به ذهن آنها رسید(!) گویا متقلبان
و حیلهگرانی نظیر مکرون ،مرکل و بوریس جانسون به

یکباره متوجه ساختار اقتصادی -تجاری اروپا شده بودند!
«اینس��تکس» خطکش و معیاری برای سنجش
«صداقت اروپاییان» در برجام و «راستیآزمایی ادعای
استقالل آنها» بود! اتحادیه اروپایی در هر دوی این موارد
با نمره «صفر» مردود شد .اکنون مقامات اروپایی نسبت
به س��الهای  2018 ،2017و  2019میالدی ،رویکرد
علنیتری را در تقابل با کش��ورمان در پیش گرفتهاند؛
آنها رسما پیشنویس قطعنامه ضدایرانی آژانس را تهیه
ک��رده و از گزینه «تمدید محدود تحریم تس��لیحاتی
ایران» دفاع میکنند! همچنین مکرون و مرکل خود را
موظف میدانند جهت پر کردن برگه گزارش کار خود
که به صورت مرتب برای کاخ سفید میفرستند ،هر از
گاهی سخنی درباره لزوم ایجاد محدودیتهای نظامی و
منطقهای علیه ایران بر زبان آورند .شاید دیگر نیاز نباشد
از «عیار» اتحادیه اروپایی سخنی به میان آوریم .ارزش
اتحادیه اروپایی و سیاس��تمداران ارشد آن ،در بهترین
وضعیت ممکن ،به اندازه همان «اینستکس» است!

صندوق بینالمللی پول؛ چالشها و فرصتهای آن برای ایران -قسمت پنجم و پایانی
میالد کیایی :در قسمت پایانی
تحلیل
به سابقه و نتایج تعامالت ایران
و صندوق بینالمللی پول و جمعبندی و نتیجهگیری
مطالب پرداخته میشود.
عضوی��ت دولت ایران در صن��دوق بینالمللی پول
مستند به قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات
کنفرانس برتون وودز مصوب  ۱۳۲۴اس��ت .ایران ۲۹
دسامبر  ۱۹۴۵با سهمیه  ۲۵میلیوندالری به عضویت
صندوقبینالمللیپولدرآمدو از جملهنخستین اعضای
این س��ازمان بینالمللی است .پس از  ۱۲دور افزایش
سرمایه ،هماکنون سهمیه کشور نزد صندوق 2/416
میلیارد دالر اس��ت .نخستین برداش��ت ایران از منابع
عادی صندوق نوامبر  ۱۹۵۱صورت گرفت .دولت ایران
سالهای  ۱۹۷۴و  ۱۹۷۵طی یک قرارداد و یک اعالم
موافقت ،مبالغ قابل توجهی به صندوق وام داد .اعتبار
مذکور تا پایان سال  ۱۹۷۶به مصرف رسید و جمعا ۱۹

کشور از وام ایران استفاده کردند .در سالهای ابتدایی
پیروزی انقالب اسالمی روابط ایران با صندوق کاسته شد
و منحصر به دریافت اطالعات و گزارشهای اقتصادی
و احيانا معرفی برخی کارشناسان بانک جهت شرکت
در دورههای کارآموزی یا همایشها و انجام برخی امور
جاری با صندوق بوده است .از جمله رویدادهای این دوره
استفاده ایران از تراکنش ذخیرهای خود در صندوق به
مبلغ  ۱۶میلیون دالر است.
پ��س از پای��ان جن��گ ب��ا ب��ه ق��درت رس��یدن
هاشمیرفس��نجانی ،اولویتی با نام بازس��ازی کشور و
سازندگی آشکار شد .این اولویت ،اهدافی چون افزایش
درآم��د واقع��ی ،کاهش ن��رخ بیکاری ،افزایش س��هم
سرمایهگذاری ،جایگزینی واردات همراه با توسعه صادرات،
خوداتکایی اقتصادی و تقویت صادرات غیرنفتی را در قالب
برنامههای  5ساله توسعه دنبال میکرد .دولت وقت که
مناب��ع داخلی را صرف جنگ کرده بود ،با اتکا به منابع

خارجی و فرصتهای بینالمللی ،برنامههای اول و دوم
توسعه را که در خالل سالهای  ۱۳۶۸تا  ۱۳۷۸اجرا شد،
در چارچوب سیاست تعدیل اقتصادی صندوق بینالمللی
پ��ول و بانک جهانی به نگارش درآورد .این  2برنامه به
دلیل مقتضیات زمان و ارتباط گس��ترده دولت وقت با
 2نه��اد بینالمللی مذکور ،تطبيق وثیقی با آموزههای
اقتصاد س��رمایهداری و برنامههای تعدیل س��اختاری
داشت .در برنامه سوم توسعه ( ۱۳۷۹تا  )۱۳۸۳رویکرد
مبتنی بر تعدیل و خصوصیسازی به حداقل رسید .در
 2برنام ه دیگر  5ساله توسعه یعنی برنامه چهارم (۱۳۸۶
تا  )۱۳۸۸و پنجم ( ۱۳۹۰تا  )۱۳۹۶هر چند به تأسی از
سند چشمانداز رویکرد مبتنی بر تعدیل و خصوصیسازی
محدود شد ،ولی همچنان مفاهیم و مضامین مرتبط با
برنامههای تعدیل در بندهای آن موجود بود.
با وجود برنامههای فوق ،بس��یاری بر این باورند که
اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری صندوق بینالمللی

پول و بانک جهانی نتایج الزم را برای ایران به بار نیاورد .به
طور کلی در همه این برنامهها ،مجموعهای از سیاستهای
کالن مشترک وجود داشت که به خاطر عدم توفیق در
دس��تیابی به اهداف ،همواره در برنامههای بعدی تکرار
شد؛ سیاستهایی چون کاهش اتکا به درآمدهای نفتی
از طریق متنوعسازی تولیدات ،اصالح نظام اداری ،توسعه
بخش خصوصی و خصوصیسازی ،کنترل تورم ،کاهش
بیکاری و توسعه صادرات غیرنفتی از جمله سیاستهایی
اس��ت که همواره در برنامههای کالن اقتصادی مطرح
بوده و هیچگاه به نتیجه دلخواه نرس��یده است .عموما
برآیند واقعی این شیوههای اقتصادی که در ایران اجرا
شد چیزی جز ازدیاد تورم و تشدید فقر و بیکاری نبود.
آنچه در ایران به تأس��ی از بندهای مصوب در اصل ۴۴
قانون اساس��ی جهت خصوصیسازی اتفاق افتاده ،این
است که بنگاههای تولیدی دولتی به قیمت بسیار ارزان
و اقساط طوالنیمدت به سرمای هداران بانفوذ فروخته شده

و مال��كان جديد با تعویق پرداخت حقوق کارگران یا با
فروش ماشینآالت ،مواد اولیه و امکانات آن در بازارهای
سیاه و باالخره با حیف و میل وامهای کالن بانکی که در
قبال ضمانت مالی از آن بنگاهها به دست آوردهاند ،عمال
آن مجموعهها را دچار رکود کرده و به رش��د بیکاری و
فقر و گرسنگی افزودهاند .شاهبیت شاخصهای اقتصادی
آن دوره تورم  50درصدی است که منجر به اعتراضات
بسیاری در آن زمان شد.
جمعبندی

در این س��ری یادداشتها سعی شد ابعاد گوناگون
صندوق بینالملل��ی پول به عنوان یکی از اصلیترین
نهادهای بینالمللی اقتصادی مورد بررس��ی و واکاوی
ق��رار گیرد .صندوق بینالمللی پول نیز مانند هر یک
از نهاده��ای بینالمللی دیگر زاییده انگیزهها و اهداف
مؤسسان آن است.
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