
ســــال-2 اخـيـردر طريقچين،هــاي افزايشاز
ــرمايه مختلفگذاريس ــورهاي كش ذخايراز،در

سالارزي حاصــل كه استخود تجاري مازاد ،ها
اســتاســتفاده حالبرده اين از،. با ايران ســهم
است.ســرمايه بوده ناچيز چين خارجي درگذاري
ســـرمايه،نتيجه جذب در نتوانســـته گذاريايران
تجخـار كنـد. بنـابراين، عمـل موفق چين دويني

تجاريســياســت و صــنعتي ارايههاي و مناســب
برايمشــوقومشــخصهايبرنامه مناســب هاي

سـرمايه ميگذارانترغيب توصيه كشــور به چيني
ــي ــناس كارش تحقيقات انجام زمينه، اين ــود. در ش

جذبدقيق مورد در حوزهتر در هايفاينانسچيني
مي ايران براي برايبااهميت بســـياري منافع تواند

باشد. داشته كشور
مي-3 نظر ــدبه تواعاملترينمهم،رس ايجاد نزبراي

سياسي مناسبات همچنين و اقتصادي مبادالت بين
و خارجي ســـياســـت از اســـتفاده چين، با ايران

اين است. در مناسب اقتصادي خألنبيديپلماسي ،
چين زمينه در مجرب شناختكارشناساني شناسي،

نتيجهراكشـــورمان در و كرده محدود چين از،از
ــت ــياس س ــتهدامنه كاس حوزه اين در اثرگذار هاي

بسيارايناهميتاست. جمعيت به توجه با مقوله
ب و چين اين،تبعهباالي گســـترده مصـــرفي بازار

مي كـه جذبباالييظرفيتتوانـدكشـــور براي
باشد داشــته كشــور غيرنفتي دوچندان،صــادرات

بود. خواهد
شده،-4 اشـاره موارد بر توجهعالوه كه ديگري نكته

بررسي در آن وچشمبه ايران اقتصادي روابط انداز
بود نخواهد فايده از خالي كليديچين نقش اناير،

چين اقتصاديبراي كمربند ابريشمدر .تاسجاده
ميكطورهمـان احيايدانيم،ه با واينچين جاده

اقتصادي كمربند يك تاترسيم دارد ترسيدسقصد
تســـهيلبـهراخود جهـاني باكندبـازارهـاي و

اتكـاهزينـه قـابـل يترصـــرفهبـهمقرونوهـاي
دهد. درفعاليت انجام را خود تجاري بين،اينهاي

دليل دو به استراتژيكايران منابعموقعيت راوانفو
گاز و اهدافنفت به دستيابي در كليدي عنصري ،

موضــوع اين نتيجه، بود. در خواهد چين ــده يادش
سـ تصميمياسـتبراي و داخليگذاران لقابگيران

بودتأمل اســتراتژيتاخواهد و برنامه داشــتن با
با و مدون و ازسـياسـتمعين مناسب اينگذاري
ك استفاده ند.نفرصت

منابع
اطالعـا-1 اطالعاتآژانس گزارش آمريكا، انرژي ت

مي چين، .2015انرژي
چشم-2 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس

سال پيش2015انرژي با سالبينيهمراه ،2040تا
.2015ريلوآ

چشم-3 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس
اكتبرمدتكوتاه .2015انرژي،

سـيدشمس -4 انرژي1394الدين (صـادقي، امنيت ،(
فصـــلنــامــه ايران، انرژي ژئواكونوميــك و چين

بين سياسي المللي.تحقيقات
ايمانه (-5 ــت1394عنافچه، فرص در)، راهبردي هاي

تحقيقاتي مؤســسه چين، و ايران اقتصــادي روابط
اقتصاد. تدبير

گزارش-6 ايران، اســالمي جمهوري آمارگمرك هاي
كشور،مقد خارجي تجارت .1390-1394ماتي

اطالعات-7 چين،اكونوميستواحد ريسك گزارش ،
نوامبر و .2015سپتامبر
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يها مشکالت و چالش   ی تضاد منافع  عامل اصل 
   یتی حاکم   ي ها دولت و بخش   ي اقتصاد 

1سعیده احمدي

نهادهامهم  ،هاحکومت که   هستند   يبشر  ي ترین 

آن فعال  تار   هاحضور  طول   ی اجتماع  یزندگ  یخدر 

است. روشن  حکومت  انسان  تشکیل  افرادي با  ها، 

شدهبه مشخص  حاکمیتی  مسئوالن  و عنوان  اند 

مسئوال این  رفتارهاي  و  منصوبتصمیمات  و  ن ان 

داشته  جامعه  عموم  منافع  بر  زیادي  تأثیر  حکومتی 

مؤلفه جمله  از  منافع  تعارض  که است.  است  هایی 

حکومت  تواندیم تحتعملکرد  را  قرار ها  الشعاع 

طور ) تعارض منافع بههايیتبستر (موقع  یراز  ،دهد

شود یفساد را موجب م  یشو افزا  یجادبالقوه امکان ا

 از آن متأثر خواهد شد.  یزن ییحکمروا يو فضا

           .ahmadi.tadbir@gmail.comالملل، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادي تدبیر، تهران، ایرانیر گروه اقتصاد سیاسی و روابط بین مد  -1

شرا   ي ا مجموعه  م   یط از  موجب  که  شود ی را 

منفعت    یک تحت تأثیر    ي، ا حرفه   هاي و اقدام   یمات تصم 

یطلب . منفعت خوانند ی تعارض منافع م   یرد، قرار گ  یه ثانو 

يا نقطه   یچ تأثیرگذاري در ذات بشر است و در ه   یژگی و 

یحت   ي کشور   یچ و ه   ی تمدن   یچ ه   ی جهان خاک   ین از ا 

خصلت    ین طور مطلق ا نتوانسته است به   یشرفته پ   یاي دن 

حذف    ی ذات  کشورها   ی حت   یا را  اما  کند،  ي کنترل 

قوان کرده   ی سع   یافته توسعه  گرفتن  نظر  در  با  ین اند 

با  ین قوان   ین ا   یی اجرا   ضمانت و    یرانه گ سخت 

منافع   ی طلب منفعت  تعارض  بخش   و  حاکمیتی  در  هاي 

حاکمیتی تضاد منافع در بخش    مقابله کنند.   شدت خود به 

د 

در حال حاضر تضاد منافع که  ی ک ی   از دالیل  اصلی   بروز فساد به شمار میرود   به  یکی  از مشکالت اصلی   کشور تبدیل
شده و ناکارآمدي،   هدر رفت منابع و خدشهدار شدن اعتماد مردم به نظام از آثار زی انبار   آن بوده است. تضاد منافع در  
بخشهاي   مختلف حاکمیتی  کشور از جمله مجلس، بدنه  دولت و بانک مرکزي  دیده   میشود  و با اینکه   الیحه  «نحوه  
مدیریت  تعارض منافع در انجام وظا یف  قانون ی  و ارائه خدمات عموم ی»   از سو ي  دولت به مجلس براي  حل این  معضل 
ارایه شده است، اما وضعیت این الی حه همچنان نامشخص و مبهم است. هرچند بای د به این مهم توجه داشت که حتی 

با  تبدیل  این  الیحه  به قانون، انبوه قوانین و مقررات،  نیز  براي  مقابله با مشکال تی  از قبیل  تضاد منافع کاف ی  نیست، بلکه  
باید بستر و زمینه اجراي عادالنه و بیطرفانه این قوانین را نیز در نظر گرفت تا به نتیجه مطلوب و دست یافت. برهمین 

اساس راهکارهایی  مانند تالش براي  حاکمیت   قانون بهمنظور کنترل قدرت سیاسی   افراد، محدودیت فعالی ت  در بخش  
خصوصی پس از ترك مشاغل حاکم ی تی،  منفک شدن فعا لی ت ها ي  اقتصاد ي  از فعا لی ت ها ي  س ی اس ی ،  محدودیت ها ي  شخصی  
  . و خانوادگی مالک ی ت   شرکت ها ي   خصوصی و تقو ی ت   نظام اطالع رسان ی   و پاسخگو یی   برا ي   حل ا ی ن   معضل پ ی شنهاد   م ی شو

 کلیدواژه :  تضاد منافع، بخش ها ي   حاکم ی ت ی ،   درها ي   چرخان، حاکم ی ت   قانون. 



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

تضاد منافع  عامل اصلى مشکالت و چالش هاى اقتصادى دولت و بخش هاى حاکمیتى
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داده و    یص تشخ   ی درست اگر به   یرا دارد، ز   اي یژه و   یت اهم 

م  نشود،    کند.   یف تضع را    اعتماد عمومی   تواند ی کنترل 

اشاره به استفاده    منظور ه ب   ی مسئله در بخش عموم   ین ا 

تول   یح صح  منابع  بودجه،  قدرت    ها یی دارا   ید، از  و 

رسم   منظور ه ب  برا   ی اهداف  نهاد   ي که  و    ي اهداف 

. از  شود ی در نظر گرفته شده است، استفاده م   ی دستگاه 

«فساد»    ین ا  آن  برعکس    است.   «سوءاستفاده»   یا نظر، 

و    ها ي د اغلب فسادها، ناکارآمد کر ادعا    توان ی م   ین، بنابرا 

بستر   ها ي نابرابر  پ   ي در  خواهد  وقوع  که    یوست به 

 نشده باشد.   یریت تعارض منافع موجود مد 

با توجه به اهمیت موضوع تعارض منافع و گستره  

تضاد   یاکه آ  به دنبال بررسی این موضوع هستیمآن،  

م  اصل  تواندیمنافع  چالش  یعامل  و    ي هامشکالت 

بخش  ياقتصاد و  برا  یتیحاکم  يهادولت    يباشد؟ 

ا به  اپرسش  ینپاسخ  در  سع  ین،    شود می   ینوشته 

  ي هااز تضاد منافع در بخش  ییهانمونه  یضمن بررس

مقابله   يموجود برا  ین قوان  یتکشور، وضع  یتیحاکم

  ین . همچنیردوتحلیل قرار گمنافع مورد تجزیه  ادبا تض 

تجربه    قانون به  یتکشور در حاکم  یتوضع  یبا بررس

توسعه میکشورهاي  زمینه  این  در  در زیم.  پردایافته 

  ياقتصاد  یتمالحظات امن  کوشیم با بررسیپایان، می

بخش در  منافع  تضاد   ،کشور  یتیحاکم  يهاوجود 

 .دهیم یهمعضل ارا  ینحل ا يبرا  ییراهکارها

 

در  هایینمونه -۱ منافع  تضاد  هاي بخش  از 
 کشور حاکمیتی 

ترین اختیاراتی که افراد را مستعد درگیري  از مهم   ی برخ 

م  منافع  تعارض  مسئله  اختیار  عبارت   کند، ی با  از:  اند 

ها،  قانون، مقررات و دستورالعمل   : گذاري اعم از قاعده 

اختیار نظارت در سطح کالن مانند نظارت نمایندگان بر  

مجوز    یا   یت مجوز فعال   ه مجوزها مانند ی دولت، اختیار ارا 

براساس  اختیار خرید و معامالت دولتی و   دات، وار   ...

مهم  از  برخی  به  ادامه،  در  تضاد  این،  از  مواردي  ترین 

تواند  هاي حاکمیتی وجود دارد و می منافع که در بخش 

 پردازیم. کند، می منافع ملی را دچار مشکل  

 یاسالم   يمجلس شوراوجود تضاد منافع در    -1-1

شورا اصلبه  یاسالم  ي مجلس  رکن  نهاد    یعنوان 

فرصت  يگذارقانون از  سرشار  کشور  و در  ها 

تضاد   یق جمله مصاد  تضاد منافع است. از   هايیگاهجا

م ه  توانیمنافع  در  حضور  حکم    ها،مدیرهیأتبه 

  یا زمان دو  هم  يتصد  ی،دولت  يهامشاور در شرکت

پذ شغل،  مسئوالن    یا،هدا  یرش چند  کردن  مجبور 

اقدام  لتیدو ارتکاب  از   یحناصح  هايبه  خارج  و 

چرخان و... اشاره کرد که امکان بروز   يهاقانون، در

 .دهدیم  یشافزا یندگاندر نمارا فساد 

طور مجلس به  یندگاناز نما  برخیحال حاضر،    در

داراهم بنگاه  يزمان  در  انتفاع  و  بخش    يهااشتغال 

نما  یحت  .هستند  یخصوص که مجلس    یندگانتعداد 

نما دوره  اتمام  از  در   یعال   يهاپست  یندگی،پس 

هایی مانند وزارت نفت وزارتخانه  یا  ی دولتبخش شبه

  یاداز حد متعارف خارج بوده و در حال ازد  گیرند،یم

بازمانده    یندگاناست. در واقع، موضوع استخدام نما

مجلس   به  ورود  در   یندگاننما  یااز  سابق 

دولتوزارتخانه نفتهب  ی،هاي  وزارت   ،خصوص 

به    یستن  یديموضوع جد شده   یل عرف تبد  یکو 

به  نما  برخیکه    يطوراست،  مجلس    یندگاناز 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

دولت و  بخش هاى حاکمیتى تضاد منافع  عامل اصلى مشکالت و چالش هاى اقتصادى
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نماوشکیم دوره  از  بعد  نفت   یندگیند  وزارت  به 

در   یندگانممکن است نما  یتیوضع  ینبروند. در چن

نما ام   یندگیطول دوره  به  آ  یدخود  به    هیند آنکه در 

روند چشم خود را بر تخلفات آن  بوزارتخانه مربوط 

  یندگیمجلس در دوران نما  یاز اهرم نظارت  یاببندند  

  ینه نوعی زمو به  ندریگ ب  هبهر  یمنافع شخص   يدر راستا

پساشغل ا  یارتباط  از  استفاده  با  نظارت  ینرا   یابزار 

 رود به شمار می  یتبان  ینوع  یتموقع  یند. انفراهم کن

تعارض منافع   یتدر موقعتواند  میرا    یندهو فرد نما

 . دهدچرخان قرار  يخدمتگزاران و درها یتبان

مجلس شاهد تضاد منافع    هايیسیونکم  یدر برخ

کمیمهست در  منافع  تعارض  بهداشت    یسیون. وجود 

قانون در  شده  باعث  در    هاييگذارمجلس  مجلس 

که    ینه زم درمان  و  تطور  به بهداشت  با  ید  أیعموم 

منفعت پزشکان   پذیرد،یبهداشت صورت م  نیسیوکم

  شکیل عضو ت   23از    یسیونکم  یندر نظر گرفته شود. ا

 ؛ دنپزشکان قرار دار  یطره شده که غالب آن تحت س

  2جز  در مجلس گذشته (مجلس دهم) به  ،مثال  يبرا

را   یسیونکم  ياعضا  یهبق  ،نفر درمان  و  بهداشت 

در . تعارض منافع پزشکان  دادندیم  یل پزشکان تشک

کم و  بهداشت  (که   یسیونوزارت  مجلس  بهداشت 

احمر و    مرتبط با نظام سالمت، هالل یماتتمام تصم

ا  یمهب م  یسیونکم  یندر   موجب شده   ،)شودیگرفته 

طرح  است منافع   ییهاهمواره  به  پزشکان  منافع  که 

ها، به با چراغ سبز دولت  شود،یداده م  یحمردم ترج 

برسد.    یبتصو ا  یکیمجلس  طرح  طرح  یناز  ها، 

پزشکان متخصص    يهاتحول سالمت بود که تعرفه

 مردم مستضعف حدود سه برابر شد. یباز ج

  ي ها از بنگاه   یندگان نما   یه از سوي برخی هد   دریافت 

از    یگر د   یکی خودروسازها    مانند   یر پذ و قاعده   یر پذ نظارت 

من  تضاد  برا موارد  مبن   یندگان نما   ي افع  اخبار  بر  ی است. 

  یمت مجلس با ق   یندگان دناپالس به نما   ي خودرو   یل تحو 

سه    ی مبلغ ط   ین که ا   ي طور به   ، بازار   یمت کمتر از ق   یار بس 

آنان کسر   از حقوق  نشان سال  ا شود،  موضوع    ین دهنده 

تحو  چن   ین ا   یل است.  با  ق   یط شرا   ین خودروها    یمتی، و 

است و آنها    یندگان نما   ي سو   از   یه هد   یافت مصداق بارز در 

واقع،    یت را در موقع  داد. در  قرار خواهد  منافع  تعارض 

  یط و شرا   یمت ق   ین دناپالس با ا   ي خودرو   ی فروش اقساط 

نما  بر    یندگان به  آنان  نظارت  قدرت  کاهش  موجب 

 . کند می تعارض منافع    یر و آنها را درگ   شود می خودروسازها  

تصویب   بر  نمایندگان  برخی  برخی پافشاري 

ها که مغایر با منافع ملی بوده، نمونه دیگري از طرح

تضاد منافع موجود در مجلس شوراي اسالمی است.  

ها، طرح افزایش مناطق آزاد بود. با  یکی از این طرح

  با  مغایرت  دلیل  به  آزاد  مناطق  افزایش  طرح  اینکه

نگهبان همراه   شوراي  مخالفت  با  بار  اساسی سه  قانون

و در روزهاي پایانی   1399یبهشت  شده بود، در ارد

 این   چهارم  بار  براي  اقتصادي   کمیسیون  مجلس دهم،

 صورت  در  تا  فرستاد  مجلس  علنی  صحن  به   را  مصوبه

  نظام  مصلحت   تشخیص   مجمع  صحن،  در  تصویب

  مناطق  که  است  حالی  در  این.  بگیرد  تصمیم  آن  درباره

  ضربه  و  شده  تبدیل   واردات  دروازه  به  کنونی  آزاد

اند و تالش براي تصویب زده  کشور  تولید  به  سنگینی 

   . چنین طرحی کامالً با اهداف جهش تولید مغایر است

مجلس به    یندگان نما   ین تعارض منافع در ب   ي، بعد   نکته 

  یندگان . نما گردد ی برم   یندگان نما   مدت یان مدت و م کوتاه   ید د 
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شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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د طور  به  م 4  ید معمول  و  واقع   مدت یان ساله  در    ، دارند، 

نباشند، همچنان که در    یا که دور بعد باشند    یست مشخص ن 

گذشته در هر دوره نسبت به دور بعد، دوسوم    هاي ال س 

تجربه ثابت کرده    ین، بنابرا   یاوردند؛ ن   ي رأ   یا ن نبودند  یندگا نما 

کار    یک مدت کوتاه    ین بتواند در هم   ینده است که اگر نما 

دور بعد    ي برا   تواند ی م شهر خود انجام دهد    ي برا   ی اساس 

چن  اگر  و  باشد  انتخاب    یعی طب   طور به نکند    ین اثرگذار 

  ي ا منافع منطقه  ین تضاد منافع ب  یک  یگر، د   یان . به ب شود ی نم 

م   یندگان نما   ي برا   ملی و   بر   افتد ی اتفاق  این،  که  اساس 

انجام    ي برا   ی مطلوب   یت ظرف   ها یسیون کم   ی در برخ   یت عضو 

  . کند ی م   یجاد ا   یندگان نما   ي برا   ي ا و منطقه   ی کار در سطح مل 

و معادن از    یع برنامه و بودجه و صنا   ي، اقتصاد   هاي یسیون کم 

کم   ین ا  جز   ها یسیون دست  ادوار  تمام  در  که    ء هستند 

  هاي یسیون کم   اند. مجلس بوده   هاي یسیون کم   ترین ی پرمتقاض 

ته باشند.  نفر عضو داش   23تا    19  ین ب   ید مجلس با   ی تخصص 

براساس موارد مختلف وارد    یندگان در هر دوره مجلس نما 

برخ شوند ی م   ی تخصص   هاي یسیون کم    یندگان نما   ی . 

  ها یسیون کم  ین اصرار به حضور در ا  یه ها در توج شهرستان 

مع که    گویند می  مشکالت  به  توجه  حوزه    یشتی با  مردم 

حضور    ي اقتصاد   هاي یسیون اصرار دارند در کم   شان ا یه انتخاب 

باشند  ا   ، داشته  و    یندگان، نما   ین ا   ینکه ولو  تخصص 

اي که  نداشته باشند. مسئله   ي اقتصاد   هاي ینه در زم   یالتی تحص 

  یجاد تضاد ا   ي ا و منافع منطقه   ی منافع مل   ین ب   شود ی باعث م 

واقع ود ش  در  کاف   اي ینده نما   ، .  دانش  بدون  ا   ی که    ین وارد 

برا   شود ی م   ها یسیون کم  بتواند  که  هم  مردم    ي هرچقدر 

بر منافع    یماتش تصم   ، ممکن است اش کارساز باشد منطقه 

منف   ی مل  خروج   ی اثر    ین قوان و    یمات تصم   ی بگذارد. 

اند،  تعارض منافع قرار گرفته   یت م در موقع ی که دا   یندگانی نما 

ن  دغدغه   یازها با  بود. ضعف    ي ها و  نخواهد  منطبق  مردم 

س   ین قوان  مهم   ی نظارت   یستم و  دال ناکارآمد  بروز    یل ترین 

 است.   ی اسالم   ي تعارض منافع در مجلس شورا 

وجود تضاد منافع در بانک مرکزي و نظام   -2-1

 بانکی کشور 

عنوان مقام ناظر شبکه  به   ي در حال حاضر بانک مرکز 

مقتدرانه   ی، بانک  بانک   ي ا نظارت مؤثر و  کشور    ي ها بر 

مهم  دل ندارد.  مرکز   یل ترین  بانک  نظارت  به    ي ضعف 

  ی ر ساختار نظارت بر شبکه بانک وجود تعارض منافع د 

مرکز گردد ی برم  بانک  ساختار  د   یا   ي .  عبارت    یگر، به 

مرکز   ی حکمران  اثربخش ین زم   ي بانک  بانک    ی ه  نظارت 

م   ي مرکز  مشخص  ساختار  کند ی را  در  بانک    کنونی، . 

با    ی و چه از لحاظ سازمان   ی چه از لحاظ شخص   ي مرکز 

خود  نظارت  تحت  بانک   اشخاص  تعارض  ی (شبکه   (

تضاد    عامل اصلی که    » چرخان   ي درها «   یده ارد. پد منافع د 

منافع   تعارض  به   ی بانک   نظام در    بوده، و  طور  کشور 

اس   ی رسم  انجام  متعدد ت در حال  موارد  در  شاهد    ي . 

پد  مرکز   ي درها   یده بروز  بانک  در    یم؛ هست   ي چرخان 

  ي معاونت نظارت بانک مرکز در  که    ی شخص براي مثال،  

  ي، خود در بانک مرکز   یت بوده است بعد از اتمام فعال 

معاون نظارت    یا   شود ی م   یردولتی بانک غ   یک مقام  قائم 

مرکز  بانک   یران مد   بین از    ي بانک  انتخاب    ی شبکه 

که توسط   ي از مقام ناظر  ید نبا   ی حالت  ین . در چن شود می 

باشد  شده  تصاحب  نظارت  تحت  انتظار    ، اشخاص 

افراد حوزه نظارت،    ، واقع   داشت. در را  نظارت مقتدرانه  

ها بعد  در بانک   ید پست جد   یافتن   ید ممکن است به ام 

الزم را    یت جد   ي، خود در بانک مرکز   یت از اتمام فعال 

 .  گیرند ها به کار ن در برخورد با تخلفات بانک 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

دولت و  بخش هاى حاکمیتى تضاد منافع  عامل اصلى مشکالت و چالش هاى اقتصادى
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از    یز با دولت ن   ي بانک مرکز   ی منافع سازمان   تعارض 

عدم نظارت تأثیرگذار بوده است. دولت    ین در ا   ی جهات 

نهاد به  برا   ي عنوان  منافع    یاسی س   مسایل   یش که  و 

که  دارد  این را    یزه انگ   ، را دارد   یت اهم   یشترین مدت ب کوتاه 

برخوردها  و  که    ی نظارت   ي از  بار    یاسی س   ینه هز داراي 

نحوه برخورد بانک  در  اي که  کند. مسئله   یري جلوگ   است، 

مشاهده شد. بر نحوه    یرمجاز غ   ی مال   هاي ه با مؤسس   ي مرکز 

ح   ی مال   هاي ه مؤسس   یت فعال  از  خارج  مقررات    یطه که 

و    وجود نداشت   ی نظارت   کردند، ی م   یت فعال   ي بانک مرکز 

  یل به دل   ها مانند کاسپین، ه مؤسس   ین ا   ی بعد از ورشکستگ 

عموم   یاسی، س   ي فشارها  منابع  از    ي برا   کشور   ی دولت 

 آنها استفاده کرد.   مشکالت مالی   وفصل حل 

ح  ي،بعد  نکته منافع  بانک    یطهتعارض  نظارت 

بانک  يمرکز  ابا  در  به   توانیم  ینهزم  ینهاست. 

  یأت ه  ینها اشاره کرد. ابانک  یانتظام  یأتساختار ه

رس بانک  یدگیمسئول  تخلفات  اما  به  هاست، 

نظارت  ايیندهنما معاونت  ا  یاز  عضو   یأته  یندر 

  ي اعضا  زا  یکیعنوان  ا بههبانک  یندهنما  ولی  یست،ن

ا  یر گیم تصم چن  یتعضو  یأته  یندر    ین دارد. 

کارآمد    یدر اعمال مجازات انتظام  تواندینم  يساختار

ی با کارآیی پایین نظارت  یستمو س  ینضعف قوان  باشد.

بروز تعارض    یلترین دالمهمدر نظام بانکی کشور،  

 است.  این نظام مالیمنافع در 

 منافع در بدنه دولت وجود تضاد  -3-1

 یاز مسئوالن دولت  یدر حال حاضر، تعداد قابل توجه 

 ي زمان داراطور همکشور در سطح وزرا و معاونان به

هستند.    یبخش خصوص  يهااشتغال و انتفاع در بنگاه

صورت به    یا  یمسئوالن در بخش خصوص  یناشتغال ا

  یدار اصلسهام   یا  رییسیب نا  ییس،در قالب ر  یممستق

  یرمستقیم صورت غ   به   یابوده    یخصوص  يهاشرکت

همسر، فرزندان و دوستان آنهاست. کارمند    یق و از طر

 یمنافع  یداست نبا  یلدخ  گذاريیاستکه در س  یدولت

باشد. ممکن است   داشته  یشرکت خصوص  یکدر  

جاي  ها، بهو بخشنامه  یحلوا  ییاتجز  یدر طراح  يو

 و مصالح آن شرکت   یطشرا  ی،مصالح عموم  یترعا

 را لحاظ کند. یخصوص

دیگر  زمینهاز    یکی  که  تضاد مسایلی  ایجاد  ساز 

دولت بدنه  در  می  منافع  شمار  انتشار   رود،به  عدم 

  یرانوز  یأته  یبمورد تصو  یحلوا  يو فور  یعموم

اقتصاد در  بخشنامه    یافتهتوسعه  يهااست.   یا هر 

پ  ايیحهال ماه  نها  یش چند  به    ییاز  ارسال  و  شدن 

  گیردیدر دسترس عموم قرار م   ي،گذارمجلس قانون

. پس  و اصالح شود  یردتا مورد نقد کارشناسان قرار گ

تصو براي  به  یحلوا  یز ن  یباز  منتشر  عموم  سرعت 

  يها، هرچند تنها برابخشنامه  یا  یح. اگر لواشوندیم

تصو هفته،  همگان   وند،ش  یبچند  دسترس  در  اما 

دارند از    یکه به متن آن دسترس  یدولت  انیرنباشند، مد

برخوردار خواهند بود. اگر عالوه بر   ی اطالعات  یتمز

مز در    فعیمنا  ی،اطالعات  یتآن  شرکت   یک هم 

اقتصاد  یخصوص منافع  باشند،  از   يداشته  حاصل 

در   -2قابل توجه خواهد بود و      -1آن دو    یبترک

شد.  یحقوق  یشف  یچه نخواهد  واقع،    منعکس  در 

  يخود برا یتاز موقع یچنانچه کارکنان بخش عموم

در سازمان متبوعشان استفاده کنند و  یکسب اطالعات

شخص   ینا مقاصد  راه  در  از   یاطالعات  اعم  آنها 

قابل   یرسا  یاخریدوفروش    گذاري،یهسرما منافع 



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

تضاد منافع  عامل اصلى مشکالت و چالش هاى اقتصادى دولت و بخش هاى حاکمیتى
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آمده است.    یدتعارض منافع پد  وقعیتاستفاده باشد، م

که   ی، زمان به اطالعات محرمانه  یدسترس  ی،ر کلطوبه

 یست،در دسترس ن   یاطالعات به صورت عموم   ینا

ا  یتموقع  تواندیم منافع  استفاد  یجادتضاد  و   هکند 

از سوءاستفاده از    مودياطالعات، ن  ین نامطلوب از ا

 . استو فساد  یریتمدمنصب، سوء

 

با   -۲ مقابله  براي  موجود  قوانین  وضعیت 
 تضاد منافع 

  یف تعارض منافع در انجام وظا   یریت نحوه مد «   یحه ال 

  1398آبان    19در جلسه    ی» و ارایه خدمات عموم   ی قانون 

به مجلس    یحه ال   ، و سپس   ید رس   یب دولت به تصو   یأت ه 

در    یحه ال   ین ا   ین تدو   ي ارسال شد. برا   ی اسالم   ي شورا 

حقوق  معاونت  و  دوازدهم  جمهوري  یس ی ر   ی دولت 

با وجود آنکه    است. حداقل دو سال زمان صرف شده  

یک  از  که   سال   بیش    ی ط   ي برا   یادشده   یحه ال   است 

،  ه ارسال شد   ی اسالم   ي به مجلس شورا   ی مراحل قانون 

  رسد، ی به گوش نم   آن   ی از بررس   ي تنها هنوز خبر اما نه 

کم  دنبال    ختلف م   هاي یسیون بلکه  به  جداگانه  مجلس 

تعارض منافع در حوزه خود    یریت مد   ي برا   ی ارایه طرح 

جاي طرح و  که چرا مجلس به   یست خص ن هستند. مش 

  ی دو سال مطالعه و بررس   یجه دولت که نت   یحه ال   یب تصو 

 است؟   ي کار ي ، به دنبال مواز بوده 

در شهریور  مجلس    یقات آموزش و تحق   یسیون کم 

عنوان طرح   1399 با  و  «   ی  منافع  تعارض  با  مبارزه 

مد   یرانتفاعی غ   ي ها دانشگاه   یت ممنوع  دنبال    یریتبه 

را ارایه کرد.    ی در بخش آموزش عال   » زمان اشتغال هم 

کم   پس  کم   یسیون از  نوبت    ی اجتماع   یسیون آموزش، 

دو    یات کل   یب خبر از تصو   1399مجلس بود تا در آبان  

مد  ساما   یریت طرح  طرح  و  منافع    ی ده ن تعارض 

مجلس    ي کار ي مواز   این   استخدام کارکنان دولت بدهد. 

ترل تعارض منافع  کن   ي برا   یی ها طرح   یه با دولت در ارا 

با  آن    یم ب زیرا  قلمداد کرد،    ي مثابه زنگ خطر به   ید را 

تعارض    هایی، یه رو   ین و تداوم چن   یري گ با شکل   رود ی م 

  یزي به دستاو   ی و تخصص   ی کارشناس   ی منافع از موضوع 

 شود.   یل تبد   ی و جناح   یاسی س   هاي یري گ جهت   ي برا 

الیحه دولت و دو طرح پیشنهادي از سوي  عالوه بر  

مجلس کمیسیون  به هاي  دیگري  متعدد  قوانین  طور  ، 

  هایی مستقیم یا غیرمستقیم به ممنوعیت یا تحدید اقدام 

طور غیرمستقیم با تعارض منافع مرتبط  اند که به پرداخته 

منع مداخله    : از جمله   ؛ هستند  به  و    وزرا «قانون راجع 

دولت   ین مجلس   یندگان نما  معامالت  در  کارمندان  و    ی و 

مصوب کشور  اخذ  » 1337  ي،  ممنوعیت  «قانون   ،

، «قانون  » 1372مصوب    ، پورسانت در معامالت خارجی 

،  » 1373مصوب    ، ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل 

کشور  خدمات  مدیریت  ،  » 1386  مصوب   ي، «قانون 

  ، قانون اساسی   44هاي کلی اصل  «قانون اجراي سیاست 

جمهوري  » 1387مصوب   بهادار  اوراق  بازار  «قانون   ،

ای  ، «قانون ارتقاي سالمت  » 1384مصوب    ، ران اسالمی 

و «قانون  »  1390مصوب    ، نظام اداري و مقابله با فساد 

مقام  دارایی  به  کارگزاران    مسئوالن ،  ها رسیدگی  و 

ایران  اسالمی  ماده  »  1391مصوب    ، جمهوري    171یا 

«کارمندان    تأکید کرده است   هاي مستقیم که قانون مالیات 

و سازمان امور مالیاتی    وزارت امور اقتصادي و دارایی 

توانند  کشور در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت نمی 

   ند». کن مراجعه    مؤدیان نماینده    عنوان وکیل یا به 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

دولت و  بخش هاى حاکمیتى تضاد منافع  عامل اصلى مشکالت و چالش هاى اقتصادى

تدبیر اقتصاد
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دهد که با وجود تصویب بررسی اجمالی نشان می

ممنوعیت دوشغلی به دلیل ساختار حاکمیتی موجود 

ها شغل کماکان اشخاصی وجود دارند که بیش از ده 

 انبوه  تصویب. در واقع،  زمان با دریافت وجه دارندهم

قبیل    براي  مقررات،  و  قوانین از  با مشکالتی  مقابله 

کافی منافع    زمینه   و   بستر  باید  بلکه  نیست،  تضاد 

  نظر  در  نیز  را  قوانین  این  طرفانهبی  و  عادالنه  اجراي

عبارت یافت  دست  مطلوب  نتیجه  به  تا  گرفت به   .

مقابله با   مانند  خاص  هدفی  اي بر  قوانین  وجود  دیگر،

منافع  حاکمیت  تحقق   مسیر  از  بخشی  صرفاً  تضاد 

 قابلیت  و  ابهام  با  قوانین  وقتی   همچنین.  است  قانون

  دارد   وجود   احتمال  این  شوند،می  تدوین  متعدد  تفسیر

 اقتصادي   و  سیاسی  منافع  با  مطابق   گزینشی،به نحو    که

  چنین  در  واقع،  در.  شوند  اجرا  گروهی  و  شخصی

  انگیزش  ساختار  بستر  در  قوانین   اجراي  حالتی،

 و  سیاسی  منافع  این  و   یابدمی  معنا  اقتصادي  و  سیاسی

  شود   اجرا  قانون  کدام  کندمی  تعیین  که  است  اقتصادي

  گفت،   توانمی  نتیجه،  در .  نشود  اجرا  قانون  کدام  و

 اجازه  گیران، تصمیم  برخی  نگرانهکوته  و  محدود  منافع

 کشور  اساسی  هايچالش  از  بسیاري   حل  و   شدن  دیده

 . دهدنمی  است و نداده را

قانون در   بررسی تضاد منافع و حاکمیت  -۳
 کشور 

م   یی ها مؤلفه  ک   ی اثربخش   یزان مانند    یفیت دولت، 

قانون، کنترل فساد    یت )، حاکم ي (رگوالتور   گري یم تنظ 

پاسخگو  مستق به   یی و  منافع از    یم طور  متأثر    تعارض 

تعارض بین منافع شخص و منافع  بین،  دراین   . شوند ی م 

 
   است.  2019آخرین آمارهاي ارایه شده تا پایان سال  -1

می  به عمومی  رفتار  تواند  بر  تأثیرگذار  عاملی  عنوان 

نقش مسئوال  حکومتی  به ن  کند،  در   نحوي آفرینی    که 

ها منافع عموم مردم فداي منافع شخصی  گیري تصمیم 

کارکنان حاکمیت شود. مسئوال  تعارض    ن و  بنابراین، 

بیش  می منافع  باعث ازپیش  تضعیف    تواند  با  تا  شود 

قرار   در معرض خطر  منافع عمومی  قانون،  حاکمیت 

خاص    ي ا منافع عده شود  تواند موجب  گیرد، زیرا می 

براساس این، در ادامه،  قرار گیرد.    در مقابل منافع عام 

پردازیم.  ایران می   در   قانون   به بررسی شاخص حاکمیت 

حاکمیت  از    شاخص  یکی  مورد    6قانون،  شاخص 

برا  ي سنجش حکمرانی خوب در هر کشور  استفاده 

شود. مقدار  گیري می صورت کیفی اندازه است که به  

گیرد، به این  قرار می   - 2/ 5تا    2/ 5این شاخص در بازه  

عدد   به  هرچقدر  که  باشد،  نزدیک   2/ 5صورت  تر 

  قانون   دهنده وضعیت خوب کشور در حاکمیت نشان 

وضعیت  تر باشد،  نزدیک   - 2/ 5است و هرچقدر به عدد  

 کند. نامطلوب کشور را منعکس می 

شماره   شاخص  1نمودار  در  را  ایران  وضعیت   ،

-نشان می   2019-12010حاکمیت قانون براي دوره  

هد. شاخص حاکمیت قانون براي کشورمان در سال  د 

با    2010 به    - 1/ 02برابر  بهبود  روند  با یک  که  بوده 

سال    - 0/ 92 در     2012در  هرچند  است،  رسیده 

تضعیف در عملکرد حاکمیت    2014و    2013هاي  سال 

به بعد،    2015قانون تجربه شده، اما کشورمان از سال  

کرده،   کسب  قانون  حاکمیت  شاخص  در  را  بهبود 

  - 1/ 06ي که شاخص حاکمیت قانون ایران از  ا گونه به 

 رسیده است.    2019در سال    - 0/ 75به    2014در  سال  



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

تضاد منافع  عامل اصلى مشکالت و چالش هاى اقتصادى دولت و بخش هاى حاکمیتى
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 ) جهانی رتبه  و امتیاز   نظر از (   2019تا   2010هاي ایران طی سال   در قانون  حاکمیت شاخص وضعیت -1نمودار  

 . 2020هاي حکمرانی بانک جهانی، مأخذ: شاخص

عملکرد ایران در شاخص حاکمیت قانون موجب 

در سال   15/ 64شده است که رتبه جهانی کشورمان از  

به   2010 و  یابد  ارتقا  صعودي  تقریباً  روند  یک  با 

فراموش   2019در سال    24/ 04 نباید  برسد. هرچند 

سقوط کرد.   5/12رتبه ایران به    2014کرد که در  سال  

سال در  کشورمان  بههرچند  اخیر،  در هاي  بودي 

اما  است،  کرده  تجربه  را  قانون  حاکمیت  عملکرد 

جزء   ایران  جهانی،  مقایسه  در  درصد    30همچنان 

شمار  ضعیف به  قانون  حاکمیت  در  کشورها  ترین 

آید. این در حالی است که براي دستیابی به رشد می

نقش  قانون  حاکمیت  اقتصادي،  وضعیت  بهبود  و 

رد حاکمیت کلیدي را دارد. در واقع، ضعف در عملک

  گیرزمین  باعث  که  دالیلی بوده  ترینمهمقانون یکی از  

سیاست   شدن از  است.    شده  اقتصادي  هايبسیاري 

هایی سیاست  اجراي  رسد کهگونه به نظر میگاهی این

  سپرده  دولتمردان  از  افرادي  به  سازيمانند خصوصی

  نفع ذي  هاسیاست  این  اجراي   عدم  در  که  شودمی

به دولت    به  تنها  آن. البته، این مشکل  اجراي   نه  هستند

و  نبوده  محدود  یخاص   موارد   از  بسیاري  در  است 

 کسب  دنبال  به  مختلف  هاییروش  به  دولتمردان

 .اندبوده  اقتصاد مدیریت در  بیشتر قدرت

یافته در مقابله با تجربه کشورهاي توسعه -۴
 تضاد منافع 
منفی تضاد  یافته بر مضار و تبعات  کشورهاي توسعه 

به  هستند،  واقف  که  منافع  قوانین  طوري  براساس 

نه  اروپا،  اتحادیه  عضو  اشتغال  کشورهاي  تنها 

ممنوع  هم  دولتی  و  بخش خصوصی  در  افراد  زمان 

پسادولت بوده،   مقام   ی اشتغال  مشاغل    هاي براي  در 

نیز  خصوصی  معین   ي برا   بخش  و مدت  ممنوع    ی، 

است محدود   ماده  شده  براساس    معاهده  245. 
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شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

دولت و  بخش هاى حاکمیتى تضاد منافع  عامل اصلى مشکالت و چالش هاى اقتصادى
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اتحاد  (   یه کارکرد  دولتی  ) 1TFEUاروپا  مسئوالن   ،

به مدت   اتحادیه  این  پایان    18نهادهاي  از  ماه پس 

بخش   در  حضور  حق  دولتی،  بخش  در  اشتغال 

از  یري جلوگ   ، کار   ین هدف از ا   . خصوصی را ندارند 

نهادها   رسیدن   یب آس  اعتبار  و  اروپا   یه اتحاد   ي به 

مور  آخرین  است.  شده  بیان  عمومی  منافع  دحفظ 

در   قوانین    خصوص   ین ا جنجالی  اینکه  وجود  با 

را نقض    245ماده  موجود در زمینه تضاد منافع، یعنی  

نکرده بود، اما سروصداي زیادي به پا کرد و حتی  

هاي بیشتر و تغییر قوانین منجر شد،  گیري به سخت 

به   باروسو خوزه  انتصاب  مربوط  ییس ر   2مانوئل 

به   یسیون کم   یشین پ  بانک  اروپا  مشاور  عنوان 

بود.    2016در اواخر سال    گلدمن ساکس   یکایی آمر 

ي اروپا با امضا   یه کارکنان اتحاد   ، انتصاب   ی این در پ 

سمت اعتراض کردند.   ین او در ا   یت به فعال   ي ومار ط 

ي ومار، اقدام آقا ط   ین ا   ي هزار نفر با امضا   78از    بیش 

پ را  باروسو   رفتار   یوستن در  ساکس  گلدمن  ي به 

و قابل سرزنش خواندند. امضاکنندگان    یرمسئوالنه غ 

اتحاد ط   ین ا  از  درخواست کرده بودند  اروپا    یه ومار 

مرتبط    ی بازنشستگ   یاي حقوق و مزا   یمه، عنوان جر به 

فعال  آقا 10  یت با  ک   ي ساله  در  اروپا    میسیون باروسو 

دولت دراین   . شود لغو   اروپایی  بین،  هاي کشورهاي 

انتصاب   این  نیز  فرانسه  که  مانند  بانک  را  توسط 

ساکس    ي گذار یه سرما  ب گلدمن  از    ي را و  استفاده 

زم  در  بر   ینه مشاوره  اتحاد   یتانیا خروج  اروپا    یه از 

به شده  انجام   با  بود،  دادند.  قرار  انتقاد  مورد  شدت 

1- Article 245 of the Treaty on the Functioning
of the European Union 
2- José Manuel Barroso

ماه دور ماندن    18قانون    ، باروسو   وجود اینکه آقاي 

پس از اشتغال در بخش    ی از کار در بخش خصوص 

بود، اما به دلیل تبعات منفی  کرده    یت رعا دولتی را  

ي تر به بعد قانون سخت   2018سال  از    چنین اقدامی، 

و برا  مواردي  چنین  با  مقابله  اطالعات    ي  حفظ 

برقرار   اروپاافراد رده   تا   شد محرمانه  اتحادیه  باالي 

خصوص ن نتوان  بخش  در  سال  ده  تا  استخدام    ی د 

   . 3د ن شو 

پج آن    یوستن نجال  از  ساکس  گلدمن  به  باروسو 

 یدر بحران مال  عالوه بر اینکه  بانک  ینجهت بود که ا

در نیز    ینقش مهم  یل بود،دخ  2008جهان در سال  

بانک    ینا  داشت. اروپا    یهاز اتحاد  یتانیاروند خروج بر

بر دولت  وسیعی  ارتباط  یتانیابا  براساس   داردات  و 

ها، باروسو نیز اطالعات مهمی در این زمینه  زنیگمانه

   .در اختیار بانک گلدمن ساکس قرار داده است

د آمر  یافتهتوسعه  يکشورها  یگردر  نیز  مانند  یکا 

طوري که اي وجود دارد، بهچنین قوانین محدودکننده

دولت  ینقوان مقام  سطح  به  توجه  با  تغییر    یموجود 

باشد،    کند؛یم باالتر  فرد  پیشین  مقام  هرچه 

با  تریرانهگسخت  هایتمحدود کرد توجه    یدهستند. 

 یابد، یم  یاديشفافیت نیز اهمیت ز  یجادراستا ا  یندر ا

ها رسانه  ي و باز شدن عرصه برا  شفافیت  یجادبا ا  یراز

یران مسئوالن و مد  ی،و فراهم شدن زمینه مطالبه عموم

فاحش  کنندیم  یسع نشوند.  یتخلف  در   را مرتکب 

قوان  یگرد  یبرخ وجود  بر  عالوه  کشورها   ین از 

مورد    محدودکننده، دولت  ترك  از  قبل  کارمندان 

به    - 3 قوانین  این  خصوص  در  بیشتر  اطالعات  براي 
-of-https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/code

2018_en_0.pdf-commissioners-for-conduct   .مراجعه شود 
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شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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مانند و با اخذ اطالعات الزم    گیرند میمصاحبه قرار  

و... موارد محتمل    یندهآ  هاياشتغال  ي،کار  يهاحوزه

ارسال شودیم  ییشناسا  یتخط درخواست   .

منظم از کارمندان سابق راجع به وضعیت   يهاگزارش

هاي مقابله با تبعات  خود یکی دیگر از روش  یشغل

این موارد نشان    ست.منفی تضاد منافع در این کشورها

در  می که  زم  یشرفته،پ  يکشورهادهد  کنترل    ینهدر 

 ی مناسب  یراز مناصبشان تداب  یاستمداراناستفاده سسوء

ضمانت اجرایی  و مقررات و    ینقوانو  شده    یشیدهاند

قوانین، رعا  یسکر  این  را  ینا  یتعدم  از   موضوع 

 . باال برده است سوي مسئوالن این کشورها

مالحظات امنیت اقتصادي -5
امن در   ياقتصاد  یتمالحظات  منافع  تضاد  وجود 

مورد   توانیکشور را از دو بُعد م  یتیحاکم  يهابخش

منافع   ینتضاد ب  یثاز ح   ،بُعد  ؛ یکقرار داد   یبررس

ینبه لحاظ تضاد ب  یگر،و بُعد د  یبا منافع مل  یاسیس

منافع  ی دولتمردان و سیاسیون کشور بامنافع شخص 

آنهاس بیاسی  تضاد  به  ابتدا  در  س  ین.  با   یاسیمنافع 

 .  پردازیمیم  یمنافع مل

با  یاسیمنافع س  یوجود تضاد و ناهمگن  یران،ا  در

ملمناف سبه  یع  رفتار  بر  تصم  یاسیشدت   یماتو 

شورا مجلس  در  است.  اثرگذار  مجلس  و   يدولت 

نسبتاً    یندگاننما  يشانس انتخاب مجدد برا  ی،اسالم

جذب    ینده،نما  یک  يبرا   یزه ترین انگو مهم  بوده  یینپا

خود است.    یانتخاب  حوزه  يبرا  یحداکثر منابع دولت

در   یکارگیري نگاه ملبه  يبرا  یمجال اندک  ین،بنابرا

اماندیم  یباق  ياقتصاد  یماتتصم برا  ین.  يمسئله 

ن  یا  جمهوريییسر است. تصم  یزوزرا   یماتصادق 

اقتصاد  کوتاه طور  به  ي،درست  در  مدتمعمول 

در   کنند،یم  یل از جامعه تحم  یرا به بخش  هاییینههز

مثبت    یحال آثار  مبه  آنهاکه  آشکار  و   شودیمرور 

در   ینرا بپردازند و ا  ینههز  ینا  یدبا  دگان گیرنیمتصم

هیچ  یحال که  پذاست  به  حاضر  ینه هز  یرشکس 

با منافع   یاسیمسئله باعث تضاد منافع س  ین. ایستن

منافع   یوجود تضاد و ناهمگن  ین،. بنابراشودیم  یمل

 ر که د ي اقتصاد  هايیماز تصم  یاريبس  شودیباعث م

نشود    یتنها اتخاذ  است  کشور  کل  نفع   یابه 

در  یناثربخش نباشند. همچن  یافتهتحقق   هايیاست س

تصم وجود   ياقتصاد  گیريیمنظام  جهت  به  کشور 

اقتصاد س مباحث  که محور  منافع  است،    یاسیتضاد 

یگر نهاد د   يخود از سو  یفوظا  يهر نهاد در اجرا 

هر  تدرس   یفهکه انجام وظ  يطوربه  شود،یمحدود م

هز نه پرداخت  به  مشروط  سو  ینهاد   یرسا  ياز 

 یابی ها و نهادها در دستنهادهاست و چون تمام گروه

چرخه  ینا یستند،ن ینهمنافع خود حاضر به تحمل هز

 .  شودیتکرار م   یوبمع

قوان   یماتتصم  یخروج   ینو 
دا  یندگانینما موقعیکه  در   یتم 

و  یازها اند، با نهتعارض منافع قرار گرفت
مردم منطبق نخواهد بود.   يهادغدغه

قوان س  ینضعف  ینظارت  یستم و 
بروز تعارض    یلترین دالناکارآمد مهم 

 است.  یاسالم   يمنافع در مجلس شورا



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

دولت و  بخش هاى حاکمیتى تضاد منافع  عامل اصلى مشکالت و چالش هاى اقتصادى
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با   یاسیمنافع س  ینب  یتضاد و ناهمگن  ینچن  نتیجه

فوالد    يهانامناسب کارخانه   یترا در وضع  یمنافع مل

. پراکنش  یدد  توانیده میانز  یمیها پروژه پتروشده   یا

دهنده تمرکز آنان در مناطق  فوالد نشان  يهاکارخانه

ن و  در  یرانا  خشکیمهخشک   ینا  که  یحال  است، 

تنها  موضوع نه  یناست. هم  نآب فراوا  یازمندصنعت ن

را با بحران آب مواجه کرده،    یرانخشک ا  يهااستان

پا عملکرد  باعث  با  کارخانه  ینا  نییبلکه  (بعضاً  ها 

 همچنین در درصد) شده است.    20کمتر از    یتظرف

یدر اقص ي  ددمتع  یمیپتروش  يهاحال حاضر پروژه

،خوراك  یهکه فاقد مواد اول  دننقاط کشور وجود دار

حت  و  محصول  بازار  از  ن  یدور  کار   یروي فاقد 

ماندن    يمربوط برا  یرمد   یا  یروز  امامتخصص هستند،  

یم تصم ینتن به ا یندگانفشار نما یرد زدر پست خو

مش حاضر  حال  در  و  یزن  محیطییستز  کالتداده 

 . وجود آورده استمناطق به ینا يبرا

د منافع  وجود  یگربُعد  بخش  تضاد  هايدر 

منافع ی و  شخص   حاکمیتی مربوط به تضاد بین منافع

در یاسی بوده که تهدیدکننده امنیت اقتصادي است.  س

توجه  قابل  تعداد  حاضر،  دولت  یحال  مسئوالن   ی از 

به همکشور  داراطور  در   يزمان  انتفاع  و  اشتغال 

که نتیجه انحرافات   هستند  یبخش خصوص  يهابنگاه

مجلس  یندگاننما  تعدادسازي است. حتی  خصوصی

در   یعال   يهاپست  یندگی،که پس از اتمام دوره نما

از حد متعارف خارج بوده   یرند،گیم  یدولتبخش شبه

در مالکان  است   یادازد   حال  و  که  وضعیتی  در   .

مقامشرکت همان  عالیها  و  متنفذ  دولتی  رتبه  هاي 

و صاحبان   مدیران  بین  تبانی  به  نیازي  دیگر  هستند 

هاي دولتی نیست، زیرا این  ها و نهادها با مقامشرکت

یک گروه هستند که داراي دو نقش  دو دسته افراد از 

اند. در واقع، مالکان  (اقتصادي و سیاسی) در جامعه

سازمان مدیران  و  (رؤسا  اقتصادي  و  قدرت  ها 

(متصدیان  شرکت سیاسی  قدرت  صاحبان  و  ها) 

باالي کشور یا به  هاي کلیدي و ردهها و سمتپست

اعبارتی، سیاستمداران)، یکی هستند.   ین حالت،  در 

و   گروه  دولت  تسلط  تحت  و  اختیار  در  حکومت 

خود  موقعیت  از  سوءاستفاده  با  که  است  محدودي 

عاید  اجتماعی،  هزینه  با  را  کالنی  و  منافع شخصی 

 کنند.  خود می

در در اختیار دولتمردان قرار دارند  که    ییهابنگاه

مال   یدسترس   یتاولو منابع  احتمال   هستند  یبه  و 

حاضر کشور حال    یطوجود دارد که در شرا  يکمتر

شرا( ورشکستگ)است  يرکود  یطکه  خطر  با  ی ، 

از نفوذ    ییهابنگاه  ینچن  ین،مواجه شوند. عالوه بر ا

برا قوان  يخود  م  ینانحصار  و  یمالیات  هايعافیتو 

م  ايیارانه  يهاکمک به   برندی سود  نسبت  چون  و 

 ی توان مال  یفعال در بخش خصوص   يهاشرکت  یگرد

و در   آید یم  ترییندر آنها پا  يوردارند، بهره  یشتريب

سود کالن  ندارند.    يشکل  کشور  اقتصاد  نفع  به 

نشینی  عقب  ینهزم  هایییضتبع  ینوجود چن  ینهمچن

آورد. در  گذاران و کل جامعه را به همراه میسرمایه

یشتر ب  ی حت  ییانحصارها  یجادامکان ا  ي،اقتصاد  ینچن

دولت اقتصاد  بد   یاز  دارد،  آن  وجود  تبعات  ون شک 

امن  یشتیمع  یتوضع  يبرا و  ب  یتمردم  یشتر کشور 

ز اقتصاد  یرااست،  قدرت  نوع  حال   يآن  در 

اعمال نفوذ را در قدرت   ییاست که توانا  یريگشکل
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شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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 يدرها  یدهپد  ین،کشور خواهد داشت. بنابرا  یاسیس

اعتماد    یف تضع  ي،اختالالت اقتصاد  یقچرخان از طر 

 یتفساد، بر امن  یشتربا گسترش ب   یت،و در نها  یعموم

را  ياقتصاد  یت امن  تواندیاثرگذار است و م  ياقتصاد

 .قرار دهد یدمورد تهد

گیري و راهکارها نتیجه
در این گزارش در پی پاسخ به این پرسش بودیم که  

م   یا آ  منافع  اصل   تواند ی تضاد  و    ی عامل  مشکالت 

بخش   ي اقتصاد   ي ها چالش  و  یتی حاکم   ي ها دولت 

که کشور با    در پاسخ باید گفت، در حال حاضر   ؟ باشد 

گریبان است، به دست   هاي بسیاري مشکالت و بحران 

مشکالت و    ین از ا   یاري بس   منشأ اصلی   رسد ی به نظر م 

حل  ی و آنچه مانع اصل   بوده   ی ها، مسئله حکمران بحران 

در کشور  خوب»    ی از مسایل و تحقق «حکمران   یاري بس 

عنوان  منافع به   تضاد منافع» است.    تضاد مسئله « شده،  

یش پ   ي ها از دهه   ها یت حاکم   ي از عوامل ناکارآمد   یکی 

.قرار گرفته است   تر یافته توسعه   ي توجه کشورها   مورد 

کشورها  ازاین  این  در  است  رو،  شده  اتخاذ  تالش  با 

،کارگیري سازوکارهاي نظارتی مانند به   مناسب   یر تداب 

این    ع اقدام شود. از بروز تعارض مناف   یشگیري پ   براي 

موضوع در حالی است که تضاد منافع در کشورهاي  

یابد. در حال  رانتی مانند اقتصاد ایران بیشتر نمود می 

در   منافع  تضاد  از  متعددي  موارد  شاهد  حاضر 

شوراي  بخش  مجلس  مانند  کشور  حاکمیتی  هاي 

بانک مرکزي هستیم که   اسالمی، بدنه دولت و حتی 

به  منافع ملی و دلیل اصلی  نحوي تهدیدکنند هریک  ه 

 بسیاري از مشکالت جاري کشور هستند.  

اینکه   مسایل    بسیاريبا  چ  کشوراز  ارچوبهدر 

قابل  یحکمران براحل  یتخوب  اما  دارند،   يوفصل 

اجماع آنها  نم  یحل  شکل   يااراده  یا  شودیحاصل 

از  .گیردینم برخی  خصوص  در  ها یاستس  البته، 

م عز  گیردیاجماع هم صورت  آنها   يبرا  يم جدو 

آنها   نفعيذ  يهاوجود دارد، اما در مرحله اجرا، گروه

جامعه تمام    یان به ز  یتکه در نها  برندیم   یرا به سمت

حاکمیت   مربوط به شاخص  يآمارها  ی. بررسشودیم

هاي با اینکه در سالاست.  موضوع    ینا  یدمؤقانون نیز  

بهبود اخیر عملکرد کشور در شاخص حاکمیت قانون  

یافته است، اما ایران همچنان در مقایسه جهانی، جزء  

ترین کشورها در حاکمیت قانون به درصد ضعیف  30

اقتصادي، اجتماعی   یامدهايمسئله پ  اینآید.  شمار می

آورد و هاي سیاسی وارد میمخربی بر نظام  یاسیو س

 ي،و رشد اقتصاد  گذاريیهتداوم آن به کاهش سرما

نابر و  فقر  منزلت   ي،ابرگسترش  و  اعتبار  کاهش 

و منفعل ساختن آنها،   یاسیس  ينهادها  یبدولت، تخر

سرما  یاجتماع  هايینههز  یشافزا کاهش  یه و 

براانجامدیم  جتماعیا ا  ي .  معضل،    ینحل 

 :شودیم یشنهادپ یرز يراهکارها

براي    - کنترل به  قانون  یتحاکمتالش  منظور 

 قدرت سیاسی افراد

دقت مشخص  آن به نفعان يذ یدبا ینقوان یبدر تصو

یزانتعامل و م   و نحوه  یدههرکدام سنج  تشوند و قدر

باز  از  هرکدام  قدرت  ذ  یگراناعمال  نفعان يو 

سپس شود؛  ذ  ،مشخص  به  طرح  آن  نفعانيانجام 

یشود. زمان  یلمخالف تعد   يهاسپرده و قدرت گروه

حاکم افراد،    یتکه  قدرتِ  ندارد،  وجود  قانون 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

دولت و  بخش هاى حاکمیتى تضاد منافع  عامل اصلى مشکالت و چالش هاى اقتصادى
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نزد و  که   یکیارتباطات  است  قدرت  منابع  به  آنها 

یوندهايو پ  کندیم  یدهو جهت   یترا هدا  یماتتصم

رفاقت  یخانوادگ خصوص   یاهال  ینب  یو  و  یبخش 

که   گذاردیتأثیر م   يدولت بر اقتصاد و جامعه تا حد 

راستاي  یعموم  يهاپروژه  يهابودجه انتفاع   در 

ب  مسئوالن  یشخص  وابستگانشان  گرفته  کار  ه  و 

 . شودمی

فعال  - از   یتمحدودیت  در بخش خصوصی پس 

 یتی ترك مشاغل حاکم

براي   اجازه  افراد  به  بخش    ندادن  در  شغلی  فعالیت 

از   یکی  حاکمیتی  مشاغل  ترك  از  پس  خصوصی 

برا   ي پیشگیر   ي ابزارها  که  است  منافع  تعارض  ي از 

آسیب  با  درها مقابله  پدیده  استفاده    ي هاي  چرخان 

همان می  اشا شود.  که  شد طور  درها   ، ره  پدیده  ي در 

با جاب  مقام ه چرخان  و    ها جایی  بخش خصوصی  بین 

که فرد بین    ي طور به   یم، هست   منافع دولتی شاهد تعارض  

اقتصاد  بنگاه  متبوع و حفظ    ي حفظ منافع شخصی و 

می  مخیر  عموم  می منافع  که  تضعیف  شود  به  تواند 

تبعیض  رفتار  و  قوانین  مصادره  عمومی،  آمیزاعتماد 

شود  به   . منجر  پیشرفته  کشورهاي  بیشتر  منظور در 

ویژه  هاي اخیر و به ها، در سال از این آسیب   ي پیشگیر 

چرخان در    ي هاي ناشی از پدیده درها پس از آسیب 

اشتغال    ي هایی برا محدودیت   ، 2008بحران مالی سال  

در بخش خصوصی پس از ترك مناصب دولتی در نظر  

محدودیت  این  هرچند  است.  شده  بع گرفته  ازها  د 

مالی سال   در  ، حال بااین   گرفت، شدت    2008بحران 

قبل  سال  این    2008سال  از  هاي  از  برخی  نیز 

 مختلف برقرار بود.   ي کشورها   در   ها محدودیت 

هايفعالیت  از  اقتصادي  هايفعالیت  شدن  منفک  -

 سیاسی 

که منشأ سیاسی   براي رفع موانع و مشکالت اقتصادي

باید  به   سیاست  از  تجارت  جدایی  اصل  دارند، 

 باید   اقتصادي   هايفعالیت  یعنی  شود،  شناخته  رسمیت

شبیه .  شوند  منفک  کامل  طوربه  سیاسی  هايفعالیت   از

 در   هانظامی  فعالیت  منع  متضمن  که  قانونی  همان

 همه  براي  نیز  قانونی  باید  است  سیاسی  هايفعالیت 

منع  متضمن   که  شود  وضع  منصبان صاحب

در  اصل  این.  باشد  آنان  توسط  اقتصادي  هايفعالیت 

منصبان صاحب  که  است  شده  پذیرفته  پیشرفته  دنیاي

نباید  گیرند، می  تصمیم  المالبیت  براي  اینکه  یلبه دل

 همین  به  دقیقاً  .باشند  نفعذي  اقتصادي  هايفعالیت   در

دار عهده  را  دولتی  پست  یک  که  فردي  هر  دلیل

 خود   اقتصادي   هايفعالیت  همه  مدیریت  باید  شودمی

همه   که  نحوي به  کند،  واگذار  خاصی  نهادهاي  به  را

 در  و  قطع  هایشدارایی  مدیریت  با  وي  هايارتباط

را   سختی مجازات    ارتباط،  تداوم  اثبات  صورت

 تواند می  که  هاییسیاست  از  یکی  .شود  متحمل

 از   امتیاززدایی  کند،  جدا  هم  از  را  سیاست  و  تجارت

 هايپست  جاذبه  که  زمانی  تا.  است  دولتی   هايپست

 اهداف  پیشبرد  امکان  هم  که  است  ايگونهبه  دولتی

براي  روشی  هم  و   کندمی  فراهم  را  سیاسی

بخش   گذارد،می  افراد  پاي  پیش  اندوزيثروت

.داشت  نخواهد  افراد  براي   اي جاذبه  چندان  خصوصی 

حقوق   مجراي  از  دولتی  بخش  در  اندوزيثروت  امکان

 همین  به  و  است  اقتصادي  هايفعالیت  انجام  و  نجومی

 دولتی   مدیران  براي  اقتصادي  فعالیت  نوع  همه  دلیل،
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شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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 این  اگر.  شودمی  ممنوع  یافتهتوسعه  کشورهاي  در

بگیرد   قرار  نجومیحقوق    اصالح  کنار  در  ممنوعیت

خصوصی  بخش  با  مقایسه  در  دولتی  بخش  جاذبه

 .شد خواهد کم بسیار اقتصادي استعدادهاي براي

 بخش  در  اندوزيثروت  امکان  کنونی،  شرایط  در

جايبه  اقتصادي  استعدادهاي  است  شده  باعث  دولتی

در   رانت  مجاري  دنبال  خصوصی  بخش  در  کارآفرینی

 استقرار  مناسبات،  این  نهایی  نتیجه.  باشند  دولتی  بخش

بوده اقتصاد  در  گیريشکل  اصلی  مانع  که  وضعیتی 

اگر   اما   است،  معناي واقعیی قوي و به  بخش خصوص

 جایی جابه  با  شود  آغاز  دولت  از  امتیاززدایی  فرآیند 

 دارد   وجود  کنونی  مناسبات  در  که  خاصی  منافع  عظیم

 عبور   براي  الزم  نهادي  بستر  که  بود  امیدوار  توانمی

. شود فراهم این شرایط از

مالک  هايمحدودیت  - خانوادگی  و  یتشخصی 

 خصوصی  يهاشرکت

محدودیت بر امکان مالکیت اشخاص فعال در    اعمال 

یکی    هاي خصوصی، در شرکت   حاکمیت و خانواده آنها 

از تعارض منافع است که در    ي پیشگیر   ي از راهکارها 

می   ي کشورها  استفاده  از  مختلف  بعضی  در  شود. 

مقام  خانواده   ها کشورها  داشتن  و  از  را  هایشان 

د یا تحت  بندن که با بخش دولتی قرارداد می   یی ها شرکت 

هستند   آن نظارت   کرده   ، مقام  کشورها محروم  ي اند. 

مدیریت تعارض منافع    ي از این ابزار در راستا   ي متعدد 

می  بریتانیا،    ، مثال   ي برا   ؛ کنند استفاده  مانند  کشورهایی 

ال، اسپانیا و لتونی در تمام سطوح حاکمیتی اعم از  غ پرت 

،ه یی و دولتی، کارمندان دولت، قوه قضا   سیاسی   منصوبان 

 کنند. محلی از این ابزار استفاده می   هاي پارلمان و مقام 

 یی و پاسخگو  یرساننظام اطالع یتتقو  -

ارتقا و  اطالع  يگسترش  پاسخگوی  رساننظام   ییو 

با شودیکشور موجب م ییو قضا يادار  يهادستگاه

یدسترس  يمردم برا  ي برابر   هايینهفراهم ساختن زم

فرصت و  اطالعات  از به  رشد سوءاستفاده  بستر  ها، 

 یندر جامعه از ب  یمنافع شخص   براي  یاسیقدرت س

افزا مردم   یآگاه  یشبرود.  نظارت  عملکرد   یو  بر 

سطح   در است.    ییزدافساد اساس    یاسی،س  یانمتصد

س  یاسی،س قدرت  بر  نظارت  و   یاستمداراناعمال 

در   ییو ملزم ساختن آنها به پاسخگو  یاسیس  ينهادها

کنترل فساد است.   يبرابر مردم از ابزارها
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مقابله   براي  مقررات،  و  قوانین  انبوه  تصویب
کافی  منافع  تضاد  قبیل  از  مشکالتی  با 

 اجراي  زمینه   و   بستر  باید   بلکه  نیست،
نظر   در  نیز   را  قوانین  این  طرفانهبی  و   عادالنه
 .یافت دست مطلوب  نتیجه   به تا گرفت
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