
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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 فساد و اعتماد عمومی 
 1دکتر سعیده احمدي

 چکیده
نی مردم به دولت و مسئول   د ی شد   ي اعتماد ی است که باعث ب   ي فساد اقتصاد   ، اقتصاد   ک ی   ي برا   ی داخل   د ی تهد   ن ی تر بزرگ 

ي ها است ی س   از   ک ی چ ی ه   شود ی است و باعث م   ي اقتصاد   ي دها ی از تهد   ی ک ی مردم به دولت خود    ي اعتماد ی . ب شود ی م 
ی نخواهند کرد. بررس   ي همکار   ها است ی بخش بودن س   جه ی نت در   ز ی به انجام نرسد و مردم ن   ت ی دولت با موفق   ي اقتصاد 
فساد بر اعتماد    ي اثرگذار   ی بررس   ي برا   ی عنوان شاخص به   استمداران» ی به س   ی مربوط به شاخص «اعتماد عموم   ي آمارها 
ي از سو   ی اخالق   ي استانداردها   ت ی رعا   زان ی و م ي دولتمردان  ر ی کشور از نظر فسادپذ   گاه ی که جا   دهد ی نشان م   ، ی عموم 

ي مانند برخورد قاطع با مفاسد اقتصاد   یی راهکارها   رو، ن ی ازا   نامناسب است.   ز ی منطقه ن   ي کشورها   ن ی در ب   ی حت   استمداران، ی س 
ي ساالر سته ی به شا   شتر ی توجه ب   ، یی گو و پاسخ   ی رسان نظام اطالع   ت ی تقو   ، ی و گروه   ی شخص   ي ها ی بدون مالحظه وابستگ 

ت ی افراد، حما   ی اس ی کنترل قدرت س   ي نهاد برا مردم   ي ها و تشکل   ی مدن   جامعه   ت ی کشور، تقو   ی و حقوق   ئی قضا   ي ها در نظام 
ت ی ها و تقو بله با آن شده و مقا   یی شناسا   ي منظم از فسادها   ي ها گزارش   ه ئ با فساد، ارا   کننده بارزه م   ي ها از ائتالف   ی مال 

 . شود ی م   شنهاد ی پ   جانبه با موضوع فساد در راستاي افزایش اعتماد عمومی براي مبارزه همه   مستقل   ي ها رسانه 

 . اقتصاد   ی مجمع جهان   ی جهان   ي ر ی پذ رقابت ، گزارش  استمداران ی به س   ی اعتماد عموم شاخص    ، ی نان ی نااطم   ی، اعتماد عموم ،  فساد   واژگان کلیدي: 

 مقدمه
هاي دولتی اعتماد عمومی نسبت به دولت و سازمان

 ی اسی براي مدیران، کارکنان و کارگزاران هر نظام س

برا  تیاهم  زئ حا از تدوین و   ياست، زیرا  پشتیبانی 

 یطور همراهو همین  اقتصادي   يهایمشاجراي خط

دولت با  شهروندان  اثربخش  همکاري  تمامی   و  در 

نقش  هاحوزه اعتماد  م،  ایفا  متولیان کندیمحوري   .

در بخش دولتی در صورتی که از اعتماد   عمومیامور  

می  باشند،  برخوردار  مهارتعمومی  از  ها، توانند 

کارایی و  شیمنظور افزاصالحدید و استقالل خود به

a hmadi.tadbir@gmail.com             ن ن، تهرا ایراآموخته دکتراي اقتصاد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، دانش  -1

کنند. به  اقتصادي  اثربخشی استفاده  منعطف  صورت 

است  یعموم  ياعتمادیب  ل یاز دال  یکی گسترش فساد  

م مخرب  تواندیکه  باشد.به  یاثرات  داشته  همراه 

یدر مهم  یکواقع،  منف  نیتراز  در   یتبعات  فساد 

مردم است.    عمومی  کاهش اعتماد و مشارکت  جامعه،

ب  یاجتماع  يهاهیرفتن سرما نیباز  و  ياعتمادیمانند 

برخورد نکردن با   هیآمدن مشارکت، اثرات اول   نییپا

اقتصاد ام  يمفاسد  خبرهااست.  به   يروزه  مربوط 

و  ز یر  يهارقم اختالس،  درشت   ي خوارژهی و 

بده  يهاگروه شدن  تلنبار   ی بانک  ي هایخاص، 



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

فساد و اعتماد عمومى
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 یو بدهکاران بزرگ بانکدر اداوار مختلف    هادولت 

در   یاعتماد اجتماع  شی از پ  شیرفتن بنیبو... باعث از 

 سطح کشور شده است. 

کار  یعامل  چیه عدم  نه  ا(نه  نه یی،  ضایعات، 

نه وجود مقررات بیش از حد، نه   ن،ی سنگ   يهااتیمال

شکست در جنگ)، دولت و حکومت را از ریشه    یحت

جز وجود این باور که عامه مرد تصور به  ،لرزاندنمی

دولت که  باورها کنند  این  که  زمانی  فاسدند.  مردان 

مرد مدتی    ممیان  براي  و  شد  تداوم   طوالنیفراگیر 

مردم عامه  به    یافت،  نسبت  را  خود  مدي  اکارایمان 

ها،  اعتماد به دولت  بدون  دست خواهند داد.  دولت از

  ياز اصالحات الزم برا  تیبازارها و مؤسسات، حما

 . آن دشوار است 

سرمایه    فساد،  و  برده  بین  از  را  عمومی  اعتماد 

برد. قوانین و مقرراتی را که  اجتماعی را تحلیل می 

حفظ  به  نظیر  سودمندي  اجتماعی  مقاصد  منظور 

کند و  اند، تضعیف می زیست و... وضع شده محیط 

  ت ی و تبع  ي رو شهروندان در دنباله   ، نتیجه این امر در 

نمی  نفعی  قوانین  این  از  پیامد  که  تحلیل  بینند  امر 

آگاهی  مشروعیت سیاسی یک نظام سیاسی است.  

از وجود فساد گسترده یا حتی صرف انتظار وجود  

امر،   اثربخش   ت ی از درجه مشروع این  ها  دولت   ی و 

م   کاهد ی م  که  اندازه  آن  و  دولت   تواند ی تا  ها 

  ت ی و مقبول   ت ی را با بحران مشروع   ی اس ی س   ي ها نظام 

کند و  قویت می را ت   ي اعتماد بی   فساد،   مواجه سازد. 

در  اعتمادي بی  جامعه  بسیج  در  حکومت  تالش   ،

با فساد را بی  با فساد را  مبارزه  اثر و وعده مبارزه 

 . کند ی اعتبار م بی 

به  تا در   با توجه  این موضوع سعی شده  اهمیت 

ضمن   گزارش  با   ارتباط  تحلیلاین  عمومی  اعتماد 

شاخصاقتصاد،   از  استفاده  مختلف،هابا    زان یم  ي 

را مورد بررسی قرار   یفساد بر اعتماد عموم  ياثرگذار

همچنین سعی شده تا تجربه برخی کشورها در   .داد

مورد  عمومی  اعتماد  کسب  براي  فساد  با  مبارزه 

بررسی قرار گیرد، در پایان نیز با بررسی مالحظات 

  واسطه فساد، امنیت اقتصادي کاهش اعتماد عمومی به

 . ه شده استئ آن ارااهکارهایی براي مقابله با ر

 

 اقتصاد  با اعتماد عمومی   رابطه .1
میزان اعتماد عمومی بیشتر  جامعه هر اندازه    کیدر  

و   يفرد  يها، افراد آن جامعه خود را در ارزشباشد

ا  دانندیم  میسه  شتر یب  یاجتماع به    قیطر  نیو 

جامعه  مستحکم  یاجتماع  يوندهایپ انسجام  و  تر 

جامعه،    ریث أت  ن یترملموس.  شودیم  شتر یب بر  اعتماد 

جامعه    ياقتصاد  ياست که اعتماد بر کارکردها  ياثر

جامعه  یهیبد.  دارد که  هز  ي ااست  با  و   نهیمنسجم 

. وجود رسدیخود م  اقتصادي  زمان کمتر به اهداف

ر کاهش  جامعه سبب  در  نااطم  سکیاعتماد   ی نانیو 

و   ياقتصاد  يهاتیسبب رونق فعال   ، رون یو ازا  است

اجتماع  یاس یس  يهاکنش همین   برخواهد شد.    یو 

اتفاق  ،اساس از م  یهر  اعتماد در   انیکه سبب  رفتن 

هز تا  شد  خواهد  باعث  شود،    يهاکنش  نهیجامعه 

افته و رکود در  ی  شیافزا  یاسیو س  یاجتماع  ،ياقتصاد

ا شود.  کشور حکمفرما  پؤس  نیتمام سطوح    شیال 

تواند بر اقتصاد و میچگونه    عمومی  که اعتماد  دیآمی

  ؟اصالحات اقتصادي اثرگذار باشد



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
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  يرها یمتغ  ال باید بدانیم کهؤبراي پاسخ به این س

و سطح   ی میمستق  ریثأت  لیدلبه  ياقتصاد رفاه  بر  که 

م  یزندگ دارند،  از   ياریبس   أمنش  توانندیخانوار 

باشند.    یجمع  يهاحرکت جامعه    ت یوضعدر 

خصوص کشورهایی که نیاز به(  کشور  کی   ياقتصاد

دارند اقتصادي  اصالحات  سه   کیمانند    ،)به  مثلث 

مردم   یرفاه  طیآن شرا  یکی از اضالعاست که    یضلع

دیگري  اقتصاد   و  اصالحات    ياصالحات  است. 

وجه اشتراکشان در    یگرچه متنوع هستند ول اقتصادي  

که  نیا ایران   است  مانند  کشورهایی    االجراالزم  در 

به عموم    نهیهز  لیمدت موجب تحمبوده و در کوتاه 

درجه اعتماد    زیمثلث ن  ن ی. ضلع سوم اشوندیجامعه م

دولت  استبه  کشور  به نی ا؛  مردان  مردم  عامه  که 

اجرااداره  در  کشور  حل   يکنندگان  و  اصالحات 

اقتصاد  . اگر ضلع سوم  ریخ  ایمشکالت اعتماد دارند  

مورد خدشه واقع شده باشد،    الن اعتماد به مسئویعنی  

 ي اصالحات اقتصادیعنی    گر یآن دو ضلع د  ي ری گیپ

  تواند یم  یو حت  بودهبر  نهیزه  ،یو حل مشکالت رفاه

 شود.    در این موارد  اهداف موردنظربه    یابیمانع از دست

به مسئوالن و مدئمس اعتماد  اساس  رانی له   یضلع 

و اگر    رودیشمار ماقتصاد به  ز یآمتی در اصالح موفق

در   توانی نم  ،دار شده باشدخدشه  فساداعتماد با    نیا

اعتماد   زان یکه م  یمانز  برد.  شیاز پ  ي کار  نهیزم  نیا

صورت   نیباشد، در ا  نییمردم نسبت به مسئوالن پا

قوان تصو  ینیهرگونه  هرگونه   شودیم  بیکه  یا 

می انجام  که  مردم اصالحاتی  عامه  سوي  از   گیرد، 

  شود.ی نم تیو رعا پذیرفته نشده

را نخواهد   ي ریپذبرنامه  يربنا یز  اعتماد، یجامعه ب

نخواهد    یبرنامه همراه  يداشت و دولت را در اجرا

برا  دولت،  برنامه  ي اجرا  يکرد،  تا   ازین   ياهر  دارد 

ازا باشند،  داشته  اعتماد  او  به  گام   ن یاول  ،رون یمردم 

اجرا  هادولت  بناهایشانبرنامه  يدر  در   ي،  اعتماد 

اول در  دولت  است.  م  دیبا  مگا  نیجامعه    ان یاعتماد 

در   شی از پ  ش یکند تا مردم ب  تیخود و مردم را تقو

 ياکشور گام برداشته و همچون جامعه  یجهت تعال

برنامه  ک یو    کدستی و  کرده  حرکت   ي هاهدف 

 .کنندرا اجرا  یآت یاجتماع ـ ياقتصاد

م   ي اعتماد ی ب  جامعه    صدمات   تواند ی در 

اقتصاد   ي ر ی ناپذ جبران  کارکرد  بگذارد.   ي بر    جامعه 

گونه  هر   ، باور عامه مردم به فاسد بودن دولت   کنار در  

ب   ی تعادل ی ب  م   ی ثبات ی و  اقتصاد،  سبب    تواند ی در 

و افزایش نااطمینانی به    در جامعه   ي اعتماد ی ب   تشدید 

دولت  افزا   عملکرد  که  است  روشن    ش ی شود. 

رکود    ی نان ی نااطم  سبب  جامعه  فعال در    ي ها ت ی در 

درآمد سرانه،    د، ی بر تول   ق ی طر   ن ی شده و از ا   ي اقتصاد 

خواهد داشت.    ی منف   ر ی ث أ و رفاه کل جامعه ت   ي کار ی ب 

در بازار، سبب    ها مت ی فراوان ق   ل ی تعد   ن ی عالوه بر ا   میزان اعتماد عمومی



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
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نااطم   ش ی افزا  و    ي اقتصاد   ی نان ی سطوح  جامعه  در 

کفا   ي اعتماد ی ب  و  ي اقتصاد   ت ی ر ی مد   ت ی به  دولت 

باور   بیشتر  تشدید  هرچه  فساد  بر  مردم  عامه 

 شود. می   مردان دولت 

، باشند  اخالقیممکن است افرادي پایبند به اصول  

«فساد مساوي با گشایش کار    اما با باور به سازوکار

شوند و مینهایت به فرایندهاي فاسد وارد  است» در 

آنبه نگرش  تغییر  تدریج  فرایند میها  این  کند. 

و فساد را   اعتماديیمداوم، دام ب   ياصورت چرخهبه

م بی  دهدیرواج  فساد  عبارتی،  بیشتر    اعتماديبه  را 

بیمی و  میکند  بیشتر  فساد  به  انجامد. اعتمادي، 

 ـ  اعتماديبی ـ  گونه کشورها در دام توالی فساد  این

کنند. این چرخه زمانی فساد، روند قهقرایی را طی می

م   ای  ف یتضع  به  شودیمتوقف  هاي مختلف، علت که 

هاي جدي در ساختار ثار اصالحآمدي نهادي بر  اکار

. بهبود حکمرانی شود بنهادي، سب

فساد به   اگر  عموم   ، دلیل  اعتماد  و  ی انتظارات 

به   باشد خدشه مردان  دولت نسبت  شده  جامعه   ، دار 

فر   تواند می  شود.    » 1ی اجتماع   ي «معما   ند ی ا وارد 

که رفتار افراد   شود ی م  جاد ی ا  ی زمان   ی اجتماع   ي معما 

اجتماع  رفاه  با  تناقض  در چن   ی در  یحالت   ن ی باشد. 

که ی حال انتظارات شده و در   ي عموم جامعه وارد باز 

کوتاه  افزا در  را  خود  رفاه  دهند، ی م   ش ی مدت 

اجتماع   ت ی نها در  فروپاش   ی رفتار  و    ی باعث  اقتصاد 

نظر  افراد جامعه خواهد شد. به   ی بلندمدت تمام   ان ی ز 

در معرض    هاي گذشته اقتصاد کشور سال در    رسد ی م 

. است قرار گرفته    ی اجتماع   ي اصل معما 

1. Social Dilemma

که   افتدیاتفاق م  یزمان  عمدتاً  »یاجتماع  ي«معما

س به  آحاد    يگذاراستیس  ستمیاعتماد  اذهان  در 

باشد.   داردشهخ  ياقتصاد برا  واقع، در  شده  ي افراد 

 ی اطالعات  ندهی نسبت به آ  ي اقتصاد  يها تیانجام فعال

نااطم با  برا   ینانیهمراه   تیفعال  کی که  آن  يدارند، 

 ت یفعال  يانتظار  يهانهیهز  دیبا  ردیشکل گ  یاجتماع

آن باشد، حال اگر فرد نسبت   يکمتر از منافع انتظار

جامعه اعتماد داشته باشد (اعتماد به مفهوم   ندهیبه آ

) يو اقتصاد  یاسیس  ، یاعتماد اجتماع  یعن ی  ن،آ  یکل

ناا شد  خواهد  آ  يو  ینانیطمسبب  به  نده ینسبت 

ا  افتهیکاهش   از  ي ترمطمئن  ماتیتصم  ق یطر  نیو 

سبب خواهد شد   نانیاطم  يفضا  نیاتخاذ کند، بهبود ا

اقتصاد رونق  و ساختار   يتا  گرفته  در جامعه شکل 

 جامعه رو به بهبود حرکت کند.

سابقه   بررس  گذاراناستیسافراد   کنند؛یم  یرا 

س  یصورتدر افق  ارز   يگذار استیکه  مثبت   یابیرا 

باز وارد  «معماـ    باخت  يکنند  »یاجتماع  يباخت 

در  ،شوندینم غ  که  یصورت  اما  اعتماد    رقابلیسابقه 

منف  انگذاراست یس آ   یافق  اذهان   ندهیاز  در  اقتصاد 

تما  یعموم جامعه  دهد،  همراه   یلیشکل  با   یبه 

» یاجتماع  ي«معما  ينداشته و وارد باز   گذاراست یس

 خواهند شد.  

ر ی از مس   ی افق روشن   چ ی جامعه ه   ونان، ی در تجربه  

به    ی ل ی تما   ل ی دل   ن ی نداشت به هم   ان گذار است ی س   نده ی آ 

بود که    ن ی ا   جه ی نداشتند. نت   ی اضت ی ر   ي ها است ی س   تحمل 

یبا موج   ان گذار است ی س   ، ی اضت ی ر   ي ها است ی با آغاز س 

از   عموم گسترده  شد   ی اعتراض  هم   ند، مواجه  نی اما 



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

فساد و اعتماد عمومى
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افق عبور    ي را برا   ي رلند ی بود تا شهروندان ا   ی اعتماد کاف 

 کند.   ي اقتصاد   اضت ی از بحران، وادار به تحمل ر 

درخصوص  تجربه    یزن  یرانا  در مردم  عموم 

اقبال سیاست  و  سرمایه  بازار  مانند  اقتصادي  هاي 

يارز  ي هاسپرده  ،سکه  فروشگسترده به بورس، پیش

به که  بوده  ناخوشایندي  اعتماد تجربه  جدي  طور 

عموم    1399در سال    . دار کرده استعمومی را خدشه

برا سرما  يمردم  بازار  در  و   شده  یق تشو  یهحضور 

آنان کم گرفته  اعتماد  با،  بودکم شکل   ي رفتارها  اما 

به  از   یراحتنادرست  مردم  بنابرینباعتماد  ن ایرفت. 

که  نمی داشت  انتظار  با توان  مردم  عموم  آینده  در 

هاي اقتصادي دولت همراهی کافی را داشته سیاست 

 باشند. 

 استمدارانیبه س  یاعتماد عمومشاخص  . 2
عموم  اعتماد  س   ی شاخص  شاید    استمداران ی به  را 

گرفت شاخصی  بتوان   نظر  میزان    تواند می که    در 

شاخص.  اثرگذاري فساد بر اعتماد عمومی را بسنجد 

است که  شاخصی  »  1استمداران ی به س   ی اعتماد عموم « 

اقتصاد    2017تا سال   توسط مجمع جهانی  هرساله 

 )WEF (2   پذیري  هاي رقابت فصل گزارش و در زیر

از سال    ه ئ ارا  این شاخص  استخراج  اما  شده است، 

است   2018 شده  میزان  متوقف  شاخص  اعتماد  . 

س   ی عموم  می   استمداران ی به  هر  نشان  در  که  دهد 

نقطه   کشور  مردم از  دولتی  نظر  مقامات  تا چه حد   ،

و    ی اخالق   ي استانداردها داراي   نظر  هستند  از 

رعایت  موازین اخالقی را   تا چه حدي پذیري  فساد 

1. Public trust in politicians

مقدار  کنند می  نشان   ) 1( ؟  شاخص  این  دهنده  براي 

رعایت   میزان  عموم،  نظر  از  که  است  این 

بسیار    استمداران ی س از سوي    ی اخالق   ي استانداردها 

است  به پایین  که ،  دولتمردان    طوري  باور عموم،  به 

براي این شاخص    ) 7( . مقدار  فاسد هستند کشورشان  

نشان  است که نیز  نظر مردم،   دهنده آن  هايمقام   از 

به    ولتی د  فاسد    ند پایبند اخالقی    اصول کامالً  و 

وعبارتی هرچه میزان این شاخص بیشتر   . به نیستند 

عدد   به تر  نزدیک   ) 7( به  کمتر  باشد،  فساد  معناي 

 دولتمردان است.  

اقدامات   به  شاخص  این  و  مردان دولت مفهوم 

و  فساد   د، گرد برمی   ی بخش عموم   ت ی ر ی عملکرد مد 

اخالقی  استانداردهاي  رعایت  توسط  عدم 

موجب پیدایش سوءمدیریت شده و  مداران،  سیاست 

عدم   شهروندان  و  کارآفرینان  بین  در  سوءمدیریت 

اعتماد به مدیریت دولتی را تقویت کرده، تردیدهایی  

را نیز در مورد برخورداري مؤثر از حقوق مصوب  

شده،    اساس امتیازهاي اخذ  بر آورد. قانونی پدید می 

هر ساله  2017تا    2007از سال  مجمع جهانی اقتصاد  

،کرده است بندي کشورها در این زمینه اقدام به رتبه 

رتبه به  که کسب  پایین طوري  کشورها  هاي  براي  تر 

ي ها رویه الن به  و ئ بیشتر مس هرچه    ي پایبند معناي  به 

یابد    است   قانونی  افزایش  کشوري  رتبه  هرچه  و 

قوانین،  سئوالن آن کشور به  م   معناي آن است که به 

جامعه  مشی خط  مقررات  و  و ها  نبوده  منافع  پایبند 

خود را بر منافع عمومی ترجیح  شخصی غیرقانونی  

با کسب عدد  دهند می  براي نمونه کشور سنگاپور   .

2. The World Economic Forum



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
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در این شاخص و قرار گرفتن در رتبه نخست   6/ 4

جهان   137بین    در   ، 2017سال   باالترین  از    کشور 

است   عمومی اعتماد   به برخوردار  مردم  ،  که  طوري 

فاسد   سنگاپوري  مقامات  که  دارند  باور  سنگاپور 

کشور پایبند    این   نبوده و به اصول اخالقی و قوانین 

و  137با کسب رتبه    برزیل . در مقابل کشور  هستند 

نقطه ،  1/ 3عدد   کشور  از  این  مردمان  داراينظر 

مس فاسدترین   و  مردم   والن ئ مقامات  عامه  و  است 

هااعتمادي به مسئوالن این کشور ندارند و آن   برزیل 

 . پندارند را فساد می 

در ایرانمردان دولتبه   یاعتماد عمومیزان م. 2-1

 و مقایسه آن با برخی از همسایگان

از سال   ایران  که  آنجایی  از طریق مرکز    2010از  و 

تحقیقات و مطالعات اقتصادي اتاق بازرگانی، صنایع،  

معادن و کشاورزي ایران در حال همکاري با مجمع  

جهانی اقتصاد است، آمارهاي مرتبط با این شاخص

موجود است. به همین   2010براي کشورمان از سال  

شاخص  دلیل   این  در  ایران  سالوضعیت  هايبین 

میالدي، مورد بررسی قرار گرفته است   2017تا    2010

این  مقادیر  و  شاخص  این  در  ایران  رتبه  روند  که 

 ه شده است. ئ ارا )1(شاخص در نمودار شماره 

 1طور که مشخص است، جایگاه جهانی ایرانهمان

در   مداراناستیبه س  یاعتماد عمومنظر شاخص  از  

کشور، از وضعیت چندان مناسبی برخوردار    137بین  

می مالحظه  سال  نیست.  از  که  1389(   2010شود 

شمسی) رتبه ایران در   1396( 2017شمسی) تا سال  

نشیب زیادي داشته است.  واین شاخص فراز

 معناي میزان فساد کمتر است. هرچه رتبه کشوري کمتر باشد به  .1

آن هم در بین   65به    35سقوط شدید رتبه ایران از  

1391- 1393(  2012-2014هاي  کشور در سال  144

المللی علیه هاي بینتواند ناشی از تحریمیشمسی) م

ها باشد. شرایط اقتصادي کشور کشورمان در این سال

انتقال ارز، شرایط را وهاي دولت در نقلو محدودیت

هایی که روابطی ویژه با  براي حضور دالالن و واسطه

باعث شد اقتصاد ایران  والن داشتند، فراهم کرد و  ئمس

ز چندان رسمی و شفاف نبود، ها نیکه قبل از تحریم

بیشتر به کانال غیررسمی و غیرشفاف هدایت شود. 

بنابراین میزان اعتماد عمومی نیز بیش از پیش کاهش 

 داشته است. 

سال  این  بانکی در  شبکه  تحریم  که  ها 

انتقال ارز را به اوج خود رسانده وهاي نقلمحدویت

زنجانی و رضا گرانی مانند بابک  بود، حضور واسطه

ها ضراب در اقتصاد کشور مصادیقی از این وابستگی

به بعد، روند بهبود   2014در آن دوره هستند. از سال  

نسبی در رتبه ایران ظاهر شده، اما همچنان نسبت به 

شمسی)،   1389- 1391(   2010-2012هاي  سال

 وضعیت نامطلوب است. 

ه این شاخص در  ئدلیل عدم اراسفانه بهأمت
نمیسال اخیر  در  هاي  را  وضعیت  توان 
اما سال داد،  قرار  بررسی  مورد  اخیر  هاي 

به   تحریم باتوجه  و  بازگشت  آمریکا  هاي 
سال توان  می  2014تا    2012هاي  تجربه 

 وضعیت شرایط کنونی را نیز حدس زد.



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
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( از نظر   2010-2017هاي در سال   مردان به دولت  ی عموم  اعتماد  زانیمجایگاه جهانی ایران در شاخص   :1  نمودار 

 مقدار و رتبه جهانی) 

پذیري جهانی.  : مجمع جهانی اقتصاد، گزارش رقابت منبع

این   که  است  ضروري  نیز  نکته  این  به  توجه 

ارتقاي رتبه با کاهش تعداد کشورهاي مورد بررسی  

رتبه    طوري که کسب ، به در این گزارش همراه بوده 

49کشور و رتبه    144، در بین  2014در سال    65

کشور بوده است. لغو    137، در بین  2017در سال  

اقدام تحریم  و  دوره  این  اواخر  در  دولت  ها  هاي 

اندك   بهبود  که  هستند  عواملی  فساد  مهار  براي 

می  توجیه  را  ایران  به أ مت کنند.  وضعیت  دلیل  سفانه 

توان  هاي اخیر نمی ه این شاخص در سال ئ عدم ارا 

هاي اخیر مورد بررسی قرار داد،  وضعیت را در سال 

هاي آمریکا و تجربه  بازگشت تحریم اما باتوجه به  

توان وضعیت شرایط  می   2014تا    2012هاي  سال 

 کنونی را نیز حدس زد. 

 یاعتماد عموم  زانی م مقایسه رتبه ایران در شاخص  

با سایر کشورهاي منطقه که در جدول مردان  به دولت 

وضوح نامناسب بودن آورده شده است، به   )1(شماره  

شاخ این  در  کشورمان  به وضعیت  را  لحاظ ص 

کند. والن دولتی را نمایان میئمس اعتمادي مردم بهبی
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مقدار رتبه

م  ی مانز به    زانیکه  نسبت  مردم  اعتماد 
صورت هرگونه   نیباشد، در ا نییمسئوالن پا

تصو   ین یقوان هرگونه    شودیم   بیکه  یا 
گیرد، از سوي عامه اصالحاتی که انجام می

 شود. ینم  تی و رعا پذیرفته نشده مردم



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
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) 2010  -2017در مقایسه با برخی کشورهاي منطقه ( مداران اعتماد عمومی به سیاست رتبه ایران در شاخص  : 1  جدول

رتبه کشورها 

 امارات 

 ایران

 کویت

 عمان

 قطر 

 عربستان 

 ترکیه 

 تعداد کشورهاي مورد بررسی 

پذیري جهانی.  : مجمع جهانی اقتصاد، گزارش رقابت منبع

عنوان کشورهاي نفتی براي مثال، امارات و قطر به

هايفارس و عضو اوپک، در حالی رتبهحاشیه خلیج

در سال   را  پنجم  و  به  2017دوم  خود این شاخص 

بوده    49اند که رتبه ایران در این سال  اختصاص داده

نشان   است.  عربستان  با  ایران  جایگاه  مقایسه  حتی 

از رقباي اصلی  دهد که این کشور بهمی عنوان یکی 

چشم فاصله  منطقه،  در  این  ایران  در  ایران  با  گیري 

شاخص دارد. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که  

این زمینه بهتر از وضعیت ترکیه و    وضعیت ایران در

 کویت است. 

 که  نیز توجه داشت  نکتهاین  باید به    ،در این بین

شاخص اکثر  بینهرچند  توانایی هاي  این  از  المللی 

ها تصویري  کنندگان آنبرخوردارند که از سوي تهیه

دروغین از وضعیت کشورمان را نشان دهند، اما حتی  

توانند ها میها، آنشاخصبا فرض نادرست بودن این  

مقام نقطه به  کشور  آسیبهاي  نشان  هاي  را  پذیري 

با وجود احتمال مغرضانه عمل  بنابراین حتی  دهند. 

غربی رتبهکردن  در  این ها  به  باید  کشورها،  بندي 

ها با نگاه مثبتی نگریسته شود، تا بتوان نقاط شاخص

 ضعف کشور را به نقاط قوت تبدیل کرد. 

با فساد    مبارزه   در   کشورها   ی برخ   تجربه   ی بررس   . 3
 دولتمردان در راستاي تقویت اعتماد عمومی 

ابزارها  یبخش فساد،  پیش  ياز  با  مقابله  و  گیرانه 

تجربه از  استفاده  به  از دستبه  يهامربوط  آمده 

راستا در  قوانین،   شنهادیپ  يکشورها  اصالح 

فر نامهینیآ و  بر  ي اجرا  يندهایاها  است.   نیهم  کار 

کشورها در مقابله با   ی اساس در ادامه به تجربه برخ

راستا در  دولتمردان  عموم  تیتقو  يفساد   یاعتماد 

. میپردازیم

کشور  .  1-3 فساد  سنگاپور تجربه  با  مقابله  در 

 دولتمردان در راستاي تقویت اعتماد عمومی 

در  مبارزه با فساد   یشگامان از پ   یکی کشور سنگاپور  

1980کشور در دهه    ین ا   ولت . د رود ی شمار م به   دنیا 

پ  شمار   یی بازجو   یگرد، با  مجازات  از  ي و 

س ی عال   هاي یت شخص  ر   یاسی رتبه  دهندگان ي أ 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

فساد و اعتماد عمومى
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بس   ین ا  فساد  با  مبارزه  در  که  کرد  ثابت  یار کشور 

اعضا   ي جد  بارها  فساد  با  مبارزه  اداره  ي است. 

اتهام   ینه کاب  به  را  تحت    سنگاپور  فساد  ارتکاب 

محکوم و مجازات کرده است.    و   قرار داده   یگرد پ 

ین سنگاپور در شصتم   یر وز لونگ» نخست   ین س   ی «ل 

کشور در    ین اداره مبارزه با فساد ا   یس س أ سالگرد ت 

با    ید ک أ ت   2012سال   مقابله  به  کرده بود که مصمم 

از قدرت است؛    ی فساد و تخلف افراد در هر سطح 

دولتش منجر    یی هدف به رسوا   ین ولو اگر تحقق ا 

پُ   شود.  در  بی ر بنابراین  کشور  این  که  نیست  راه 

مداران در تمامی  شاخص اعتماد عمومی به سیاست 

به   2017تا    2007هاي  سال  را  نخست  خودرتبه 

 است. اختصاص داده  

تا  تجربه.  2-3 فساد  لندیکشور  با  مقابله  در 

 دولتمردان در راستاي تقویت اعتماد عمومی 

س  يبرا  لندیتا  کشور فساد  با  راهبرد    یاسیمقابله  از 

مستقل مبارزه با فساد استفاده کرده است.    ونیسیکم

حما  ونیسیکم  نیا عموم  یاسیس  يباال  تیاز   یو 

دارد. بخش    اریرا در اخت  یو منابع کاف  برخوردار بوده 

مهمی از وظیفه کمیسیون ملی مبارزه با فساد تایلند 

دار بر  نظارت  به  بدهی  هااییمربوط  مقامات  و  هاي 

با  همراه  رسمی،  بلندپایه  مقامات  است.  بلندپایه 

باید  محلی)  و  (ملی  حکومت  بلندمرتبه  کارکنان 

دارایی به  مربوط  بدهیاطالعات  و  و ها  خود  هاي 

یکفرزندان سال  سه  (هر  قبول شان  هنگام  در  بار، 

سال پس از ترك شغل)  شغل، هنگام ترك شغل و یک

کشور ارسال   نیملی مبارزه با فساد ا  نرا به کمیسیو

هاي مناسب  کمیسیون ملی وظیفه تعریف گروه  کنند.

دارایی  باید  که  آنحکومتی  را  هاي  شود  بررسی  ها 

تواند هر موردي که عهده دارد. کمیسیون ملی میبر

قبول براي مشکوك شدن درباره آن وجود شواهد قابل 

نظر   ردداشته باشد را بررسی کند (حتی اگر فرد مو

عالی مقامات  بخواهد  جزو  وي  از  و  نباشد)  رتبه 

 کند.  هئ هاي مربوطه را اراحساب

لتون  تجربه.  3-3 فساد  یکشور  با  مقابله  در 

 دان در راستاي تقویت اعتماد عمومی دولتمر

نهاد  ک ی   ز ی گیري و مبارزه با فساد لتونی ن پیش   ادارة 

تحق  براي  بررس   ق ی مستقل  تعق ی و  و  ی ئ قضا   ب ی ، 

ي برا   ن ی برابر قوان   ي منظور تضمین اجرا حسابرسی به 

تجربه  که  است  فساد    ي ا همگان  با  مقابله  در  موفق 

به   ن ی ا   در   ی اس ی س  م کشور  اداره  رود ی شمار  این   .

گیري ازپیش   قانون وظیفه اجراي بخش نظارتی از « 

ن ی هاي کارکنان دولتی» را در ا تضاد منافع در فعالیت 

بر  همچن کشور  دارد.  لتون   ن ی عهده  مقامات    ، ی در 

ون ی س ی خود را به کم   ي ها یی گزارش دارا   د ی با   ه ی بلندپا 

اخالق  وظ   ی نظام  که  نی ا   ی بررس   فه ی کارکنان 

بر گزارش  را  تحو ها  دارد،  بررس   ل ی عهده  یدهند. 

یبه تمام کارکنان دولت   ت ی نها در   فراد ا   ی اوضاع زندگ 

فقط    دا ی پ   ي تسر  ابتدا،  در  هرچند  کرد،  خواهد 

بلندپا  انتخاب   ه ی مقامات  انتصاب   ی (چه  چه  وی و   (

نهادها  اختالس   ر ی ز   ي کارکنان  اکثر  آنجا  که  از  ها 

ا گزار  شد.  خواهد  شامل  را  شده  نهادها    ن ی ش 

مال عبارت  ادارة  از:  ادارة    ات، ی اند  و  گمرك  ادارة 

 ها. راه المنفعه و بزرگ عام   ت ی ل فعا 

کشورهایی مانند تایلند، لتونی و که    يدیدرس کل

فساد  سنگاپور   با  مبارزه  با  ارتباط  راستاي  در  در 



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
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دست به ، آن است که  اند آموختهتقویت اعتماد عمومی  

عموم اعتماد  طر  یآوردن  با   ییکارا  شینما  ق یاز 

نتا از  اهمدست به  جیاستفاده  از  ياژهی و  تیآمده 

 يهابرخوردار است. محکوم نشدن متهمان در پرونده

نسبت به   یعموم  تمادرفتن اعدست فساد منجر به از

در   ریدرگ  يهاگرفته و نیز سازمانصورت  يها تالش

رو، در این ازاین   .شودیساد مگیري و مبارزه با فپیش

دسته از کشورها مصونیت سیاسی افراد هیچ تأثیري  

هاي مفسد ندارد. این موضوع در در محکومیت مقام

کشورمان،   در  که  است  اوقات   ياریبسحالی  از 

با   یبرخورد درست  شودیباعث م  هایشیاندمصلحت

 نیو مردم هم فرض را بر ا  ردیفساد مقامات انجام نگ

وجود   يسطوح ادار  نیکه فساد در باالتر  گذارندیم

اما به دال جه ینت. در شودیبا آن برخورد نم  یلیدارد، 

جامعه رسوخ   يهاهیفساد در همه ال  ،یبرداشت  نیچن

موضوع   نی. ازدیریو قبح آن نزد عموم فرو م  کندیم

د شود،  موقع با فساد برخوراست که اگر به  یدر حال

 بالقوه خواهد شد.  يمانع از فسادها

اثربخش بحث  ا  یدر  مطرح  ئمس  نیمجازات،  له 

ب که  «اجرا  یبازدارندگ  نی شتریاست  موقع» به  يرا 

«اجرا نه  دارد  ی عنی  ،آن  د»یشد  يمجازات 

ع یسر  یول  ستندیهم ن  دیکه چندان شد  ییهامجازات

به بسو  شوند،  اجرا  از بازدارنده  اریموقع  تر 

شد  ییهامجازات که  ت  دند،یهستند  با  اجرا   ریخأاما 

است که اگر با عامل    یموضوع در حال  نیا  .شوندیم

به افس پاد  را  آن  مردم  شود،  برخورد  قصد  يموقع 

اما اگر چند    گذارند،ی مقابله با فساد م  يبرا  تیحاکم

مالحظات   بحث  بالفاصله  شود،  برخورد  بعد  سال 

برخورد با مفاسد   ی. البته گاه شودیمطرح م   یاسیس

اصالح جامعه و احقاق حقوق   زهینه به انگ  ،ياقتصاد

س اهداف  با  پرونده  یاسیکه   يرقبا  يبرا  يسازو 

به  یجناح ابزارو  به منتقد  يبرا  يعنوان  و   نی حمله 

م   یاسیس  يرقبا برخالف  ردیگیصورت  امر  این   ،

در   يباعث اعتمادسوز   انتظار نهادهاي مبارزه با فساد،

 . شودیمبارزه با فساد م يهااست یجامعه نسبت به س

مالحظات امنیت اقتصادي  .4
اصل دولت  به  مردم  جلب   ن یتریاعتماد  عنصر 

مردم اقتصاد  ی مشارکت  فساد  بالعکس  و  و  ياست 

از   یتوجهیب فساد  با  مقابله  تشدبه  عوامل  د یجمله 

 ن یاست. برهم  یو سلب مشارکت عموم  ياعتمادیب

بزرگ  ، اقتصاد  کی   ي برا  یداخل   دیتهد  نی تراساس 

مردم  دی شد  ياعتمادیاست که باعث ب   يفساد اقتصاد

مسئول و  دولت  بشودیم  نیبه  به   ياعتمادی.  مردم 

است و باعث   ياقتصاد  يدهایاز تهد  ی کیدولت خود  

با   ياقتصاد  ي هااست یس  از  ک یچیه  شودیم دولت 

ن  تیموفق مردم  و  نرسد  انجام  بخش    جهی نتدر  زیبه 

 نخواهند کرد. يهمکار هااست یبودن س

هاياعتماد عمومی نسبت به دولت و سازمان 
س نظام  هر  براي  ت یاهم  زئ حا   ی اسیدولتی 

تیبانی از تدوین و اجراي پش  ياست، زیرا برا
ی همراه  نی و همچن  ياقتصاد  يهایمشخط

مقابله با    يبرا   نو همکاري اثربخش شهروندا
 .کندیاعتماد نقش محوري ایفا م ها، م یتحر



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
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مفهومبه   اعتماد  دی کل  تواندیم  یاجتماع  یعنوان 

در  یو اجتماع  ياقتصاد  ، یاسیاز مباحث س  ياریبس

که جامعه در صورت   ياگونهجوامع امروز باشد، به

و   دهی اعتماد قادر است به اهداف مشخصه رس  تیتقو

تعالبه پ  یسمت  اقتصاد  شرفتیو  يدر تمام سطوح 

 .کند حرکت یو اجتماع یاسیس

يو بازساز   تیدنبال تقوبه  دیهمواره با  دولتمردان

به باشند.  جامعه  سطوح  تمام  در  که  يا گونهاعتماد 

مورد  يهااعتمادزا در تمام بخش  يبدون ساختارساز

به جامعه،  قادر چیهنظر  و    ياجرا  به  عنوان  برنامه 

 نخواهند بود.  شرفتیپ ر ی حرکت در مس

فساد    مبارزه  برا   ک ی با  مطمئن  اعتماد  ت ی تقو   ي راه 

دولت   ی عموم  اما  فساد    ي برا   ها است،  با  مبارزه  و  مقابله 

کاف به  با ن ک ی نم تالش    ی اندازه  افزا ن ی ا ند.  اعتماد    ش ی حال، 

فساد  در مقابله و مبارزه با   ت ی موفق   خواهد بود.   همگان نفع  به 

کاهش فقر و    ،ی عموم   ي تر نهادها گسترده   رش ی منجر به پذ 

ی اس ی ثبات س   ت ی قانون و تقو   ت ی احترام به حاکم   ،ي نابرابر 

نسبت    ی دهد که عدم اعتماد عموم تاریخ نشان می شود.  ی م 

ت ی ها و نهادهاي دولتی در گذر زمان به مشروع به سازمان 

س  بنابرا   ی اس ی نظام  است.  کرده  وارد  مشروعیت    ن ی لطمه 

نظام سازمان  مشروعیت  با  دولتی  گره  ی سیاس   ي ها هاي 

هاي مشروع بودن نظام سیاسی را  فساد، بنیان  خورده است. 

کار صورت  به  بر  تأثیر  با  و  تضع ا مستقیم  ف ی یی حکومت 

عمومی،  می  حمایت  اعتماد،  حکومت،  کیفیت  بر  و  کند 

.  گذارد ی نهایت ثبات بیشتر دموکراسی تأثیر م رضایت و در 

تصمیم  فر گیري فساد،  و  تحریف  ا ها  را  اقتصادي  یندهاي 

برا می  تهدیدي  می به   عتماد ا   ي کند،  به  حساب  باور  و  آید 

 . اندازد ی سیاسی را به خطر م مشروع بودن نظام  

 ي پیشنهاديراهکارهاو   گیرينتیجه
اهتمام   و  فساد  موضوع  به  زیادي  توجه  در کشور 

رو، قوانین  اي به مبارزه با آن وجود دارد. ازاین ویژه 

تصویب   به  آن  با  مبارزه  براي  متعددي  مقررات  و 

تأکیدات   همچنین  اجراست.  حال  در  و  رسیده 

سوي  ویژه  از  و  اي  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 

با فساد شده است. در  ئ مس  مبارزه  براي  نظام  والن 

به  بین،  دستگاه این  وجود  متعدد  رغم  هاي 

حوزه،  قانون  این  در  نظارتی  و  اجرایی  گذاري، 

شاهد بروز انواع مختلف فساد اقتصادي و گسترش  

هستیم.   مختلف  سطوح  در  سال آن  اخیر  در  هاي 

ار   ي صعود   ر ی کشور س   فساد، رشوه و اختالس در 

است.  دنبال   به    ش ی افزا کرده  مربوط  اخبار 

کالن ها اختالس  گسترده   ي  فسادهاي  سبب،  و 

به    ي اعتماد ی ب  است.   کشور   دولتمردان مردم  شده 

حکومت    داشت توجه    د ی با  و  ملت  رابطه  اگر  که 

ي ها باشد، شوك   ي بر حس اعتماد و همکار   ی مبتن 

اثربخش  ا  یدر بحث  له ئمس  نیمجازات، 
ب  که  است  را    یبازدارندگ  نیشتریمطرح 

نه به  ي«اجرا دارد  مجازات  موقع» 
  یی هامجازات  یعنی  ،آن   د»یشد  ي«اجرا

و    عی سر  یول  ستندیهم ن  دی که چندان شد
بسبه شوند،  اجرا  از بازدارنده  اریموقع  تر 

شد  یی هامجازات که  با    دند،ی هستند  اما 
 .شوندیاجرا م ریخأت
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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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تحر   ل ی تبد   ی حت   ی رون ی ب  نقطه  ي ارتقا   ک ی به 

را به  هاي بیرونی  د تهدی توان  ی و م   شود ی م   ي مد ا کار 

رابطه دچار    ن ی کرد و در مقابل اگر ا   ل ی فرصت تبد 

ی ن ی سنگ   ي ها نه ی هز   ، کوچک   ي ها تزلزل شود، فشار 

اگر مردم به حکومت اعتماد    داشت.   واهد به بار خ 

هز  سنگ   نه ی نکنند،  جامعه  م ن ی اداره  در  ی تر  و  شود 

ها صرف مقابله  که هزینه جاي آن به   ی ط ی شرا   ن ی چن 

صرف  باید   ، شود   ها مانند تحریم   با فشارهاي بیرونی 

رو،ازاین   شود.   داخلی   ي ها اعتراض   خاموشی 

مبارزه همه پیشنهاد می  براي  با موضوع  شود  جانبه 

در  فساد و ریشه  پدیده موارد زیر  این  کن ساختن 

 دستور کار نهادهاي مسؤول قرار گیرد. 

بدون مالحظه   يبا مفاسد اقتصاد  قاطع  برخورد  -

 یو گروه یشخص هايیوابستگ

از  قوانین،  اجراي  ضمانت  در  عوامل  ضعف  جمله 

جویی و سوءاستفاده از قدرت  دهنده رانت گسترش 

قاطعیت قواي  سیاسی در کشورمان است، زیرا عدم  

حتمی نبودن اجراي  ها و  حاکم در اجراي مجازات 

برد و افراد  انه آن را از بین می مجازات جنبه پیشگیر 

با بررسی منافع حاصل از ارتکاب تخلف و مقایسه  

و   جرم  کشف  از  ناشی  احتمالی  خطرات  با  آن 

به  را  منافع  این  مجازات،  مراتب  اجراي 

محتمل یافتنی دست  و  می تر  ازاین تر  رو،بینند. 

هاي رواج فساد  برخورد قاطع با موارد تخلف، زمینه 

می  کمتر  توسعه کند را  کشورهاي  تدوین  .  با  یافته 

ضمانت  همچنین  و  باکیفیت  و  مدرن  هايقوانین 

قوانین  این  کرده   ، اجرایی  افراد  تالش  منافع  اند 

نمی وگروه  هرگز  که  را  آن هایی  حذف  توان  را  ها 

کرد، در راستاي منافع ملی تنظیم کنند. این قوانین  

می  طراحی  را  قرمزي  عمل  خطوط  در  که  کنند 

شود و محدوده  حفظ منافع ملی کشور می موجب  

ها در فضاي  هاي اقتصادي همه افراد و گروه فعالیت 

اي به منافع ملی  اي خواهد بود که خدشه شده تعیین 

طوري که با الگوبرداري از تجارب  کند، به وارد نمی 

توان با فساد در کشور مقابله و به  این کشورها می 

 اجراي عدالت کمک کرد. 

گویی رسانی و پاسخم اطالعتقویت نظا -

اطالع نظام  ارتقاي  و  پاسخ گسترش  و  گویی رسانی 

شود تا ی کشور موجب میئ هاي اداري و قضا دستگاه

زمینه ساختن  فراهم  براي  با  مردم  برابري  هاي 

فرصت و  اطالعات  به  رشد دسترسی  بستر  ها، 

سوءاستفاده از قدرت سیاسی در جهت منافع شخصی  

بر بین  از  جامعه  نظارت در  و  آگاهی  افزایش  ود. 

اساس  سیاسی،  متصدیان  عملکرد  بر  مردمی 

فسادزدایی است. در سطح سیاسی، اعمال نظارت بر  

ملزم   و  سیاسی  نهادهاي  و  سیاستمداران  قدرت 

گویی در برابر مردم از ابزارهاي ها به پاسخساختن آن

کنترل فساد است. 

ب  را    ي ر ی پذ برنامه   ي ربنا ی ز   اعتماد، ی جامعه 
اجرا  در  را  دولت  و  داشت  برنامه    ي نخواهد 

هر    ي اجرا   ي نخواهد کرد، دولت، برا   ی همراه 
دارد تا مردم به او اعتماد داشته    از ی ن   ي ا برنامه 

  ي در اجرا   ها گام دولت   ن ی اول   ، رو ن ی باشند، ازا 
 اعتماد در جامعه است.   ي ، بنا هایشان برنامه 



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

فساد و اعتماد عمومى
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شایسته  - به  بیشتر  نظامتوجه  در  هاي ساالري 

 ی و حقوقی کشور  ئضا ق

تواند  توجهی از فساد حاکم بر کشور می بخش قابل 

از   نظارتی  نهادهاي  مأموران  برخی  سوءاستفاده  از 

ترتیب که    این   قدرت در اختیارشان ناشی شود. به 

سازمان  بر  نظارت  که  نظارتی  مأموران  وبرخی  ها 

گیري فساد در این  نهادها را براي جلوگیري از شکل 

رشوه  سازمان  دریافت  طریق  از  دارند،  برعهده  ها 

شناسایی می  تخلفات  از  چشم توانند  و  شده  پوشی 

و رشوه  کنند.  منافع شخصی خود  تأمین  را  پردازان 

رو، رصد عملکرد مأموران نظارتی و شناسایی  ازاین 

مأموران متخلف و جایگزینی افراد شایسته (از طریق  

تواند زمینه  می   اي) هاي استخدامی چندمرحله آزمون 

هاي نظارتی کاهش دهد  ها و نهاد فساد را در سازمان 

بی  به و  اقتصادي  تا  وجود عدالتی  را  در جامعه  آمده 

 حدودي بهبود بخشد.  

نهاد براي هاي مردممدنی و تشکلتقویت جامعه  -

 کنترل قدرت سیاسی افراد 

مدنی باعث  ساالري و تقویت جامعه  افزایش مردم 

قدرت ح  از  کاهش  در سوءاستفاده  اکمان سیاسی 

می  شخصی  منافع  جهت  در  سیاسی  شود.  قدرت 

جامعه در  آزادي  چالش    واقع،  به  براي  مدنی 

اقدام  کنترل  کشیدن  در  مؤثري  نقش  دولت،  هاي 

قدرت سیاسی افراد دارد. چنین اصالحی موجب  

سیاستمداران   اختیارات  حیطه  تا  شد  خواهد 

ایجاد فضایی شفاف  با  اقدام   تر، محدود و  هاياز 

گري تا حد ممکن جلوگیري شود.  پنهانی و البی 

گویی را  از سوي دیگر، تقویت جامعه مدنی، پاسخ 

کند، به این معنا که  به موضوعی متداول مبدل می 

دلیل حس نظارتی که  هاي سیاسی به افراد و جریان 

کوشند  بر رفتار و رویکردهاي آنان وجود دارد، می 

ناعدال به  و  فساد  نکنند.  سمت  پیدا  گرایش  تی 

برجسته  جایگاه  مدنی  جامعه  تقویت  ايبنابراین، 

بی  با  مقابله  و  فسادزدایی  جوامع  در  در  عدالتی 

 بشري دارد. 

 کننده با فساد هاي مبارزهحمایت مالی از ائتالف -

انجمن  با  دولت،  باید  حمایتی  نهادهاي  سایر  و  ها 

از  اولیه)  سرمایه  تأمین  حتی  (و  مالی  پشتیبانی 

فر گروه  است،  فساد  با  مبارزه  هدفشان  که  یندا هایی 

در بخش شفاف  را  دولتی تسریع    سازي  و  خصوصی 

واقع، حمایت از جامعه مدنی براي به چالش  کنند. در 

اقدام  کنترل  کشیدن  در  مؤثري  روش  مسئوالن،  هاي 

موجب   اصالحی  چنین  است.  افراد  سیاسی  قدرت 

ده ش حدود  خواهد شد حیطه اختیارات سیاستمداران م 

هایی که ناقض اصل  تر از اقدام و با ایجاد فضایی شفاف 

 ها و عدالت است، جلوگیري شود. برابري فرصت 

و    فساد، برده  بین  از  را  عمومی  اعتماد 
برد. قوانین و  سرمایه اجتماعی را تحلیل می

به که  را  اجتماعی  مقرراتی  مقاصد  منظور 
زیست و... وضع  سودمندي نظیر حفظ محیط

 ، نتیجه این امرکند و دراند، تضعیف میشده
از قوانین    تیو تبع  يروشهروندان در دنباله

نمی این  نفعی  پیامد  که  تحلیل  بینند  امر 
 مشروعیت سیاسی یک نظام سیاسی است.
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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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 شدهشناسایی  فسادهاي  از  منظم  هايگزارش  هئارا  -

 ها و مقابله با آن

هاهاي منظم از عملکرد افراد و دستگاه ه گزارش ئ ارا 

فساد   با  مبارزه  و  شناسایی  احساس  می در  تواند 

در   را  فساد  با  مبارزه  از  اطمینان  و  نظارت  وجود 

شودجامعه القا کند. همچنین این موضوع باعث می 

هاي خود را  نهادهاي نظارتی با کارایی بیشتري اقدام 

 انجام دهند. 

 هاي مستقل تقویت رسانه -

ها بدون  کند رسانههاي مستقل کمک میتقویت رسانه

از عواقب نشر   امور ترس  ناظر و مراقب  اطالعات، 

باشند. آموزش و تربیت افراد خبره در حوزه رسانه و 

هاي فساد ها در زمینه انواع و ریشهارتقاي دانش آن

 آورد. امکان نظارت هرچه بهتر را فراهم می

 منابع 
و   یتخصص  يهانشست - متخصصان  حضور  با 

 کارشناسان حوزه فساد

سال - رقابت  يها گزارش   ، یجهان   ير یپذمختلف 

 اقتصاد یمجمع جهان

ارز1395اقتصاد(  ری تدب  یقات یتحق   موسسه -  ی ابی)، 

 يضد فساد اقتصاد يهاراهبردها در سازمان

جل  یفاضل - (  یلیمحمد،  بررس1397محدثه   ی )، 

فساد و   زانیحکومت، م  تیفیک  ۀرابط  يکشورنیب

نهاد اعتماد  اجتماع  يسطح  جامعه فصلنامه    ،ی و 

 2، شماره 29دوره  ،يکاربرد یشناس

ضد فساد،    کیتاکت  دمانی)، چ1397اقتصاد(  يایدن -

 اسفند  27

)، عبور از فساد؛ سنگاپور 1398(  رنا یا  يخبرگزار -

 وریشهر  18 ،ییایآس ییالگو

انتظارات در تالطم   يناخدا  )،1397اقتصاد (  يایدن -

 وریشهر  25اقتصاد، 

عموم مردم درخصوص  تجربه    یزن   یران ا  در
هاي اقتصادي مانند بازار سرمایه و  سیاست

،سکه  فروشاقبال گسترده به بورس، پیش
بوده  ي  ارز  يهاسپرده ناخوشایندي  تجربه 
دار  طور جدي اعتماد عمومی را خدشهکه به

يمردم براعموم    1399در سال    .کرده است
و اعتماد    شده  یقتشو   یهحضور در بازار سرما

يرفتارها  اما با،  بودکم شکل گرفته  آنان کم 
به از  ی راحتنادرست  مردم  رفت.  ینباعتماد 

در آینده  توان انتظار داشت که  ن نمیایبنابر
هاي اقتصادي دولت  عموم مردم با سیاست

 همراهی کافی را داشته باشند. 


