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پروفسور رضا حمزه ای، اســتاد ایرانی دانشگاه ایالتی میسوری غربی آمریکا در 
سال های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۱ رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه ایالتی میسوری 
غربی بوده و طی ســال های حضورش در این دانشــگاه ۸ جایزه بهترین تدریس و 
تحقیق و نیز دو جایزه همراه با ترفیع به رتبه فوق پروفســور )در سال های ۲۰۰۳ و 
۲۰۰۸( را کسب کرده است. حمزه ای که به عنوان استاد مهمان در بیش از ۴۰ مؤسسه 
بین المللی فعالیت داشته، دارای بیش از ۱۱۲ مقاله علمی تحقیقی و دو کتاب در زمینه 
سیاست های مالی و پولی است. وی در مقاله ای که برای خبرگزاری کار ایران )ایلنا( 
ارسال کرده است، کوشیده با توجه به تغییرات فعلی در هرم قدرت آمریکا، راهکارهایی 

برای خروج ایران از وضعیت فعلی اقتصادی، ارائه کند.
متن مقاله پرفسور رضا حمزه ای به این شرح است:

پیشنهادهای خود را در حالی که اذعان می کنم به مدت ۴۶ سال در آمریکا به سر 
برده ام و به رغم عشق پر التهاب و مضطربانه ام به ایران عزیز و تحقیقات متداوم خود 
در مورد این کشور افسانه ای که پیوسته مورد تهاجم، غارت و اختالس اقوام خبیث 
رنگارنگ بوده و هنوز روی پاهای خسته خود ایستاده است، وظیفه می دانم تا آنجا که 
در توانم هست نتایج پژوهش خود را با عزیزان ایرانی به اشتراک بگذارم. بدیهی است 
هدف نگارنده ایجاد تشویش در مردم یا دولت ایران، موضع گیری به نفع جهان غرب 

به ویژه امریکا، موضع گیری علیه اسالم و موضع گیری علیه افراد مشخص نیست.
مثلث حساس و استراتژیک نجات ایران

مهمترین هدف در اینجا آن اســت که چگونه به تخفیف و بعد پایان دادن رکود 
مهلک اقتصادی میهن عزیزمان و مردم آسیب دیده خدمت شود تا هر چه زودتر همه 
بتوانند روزهای نرمال زندگی را تجربه کنند. این هدف اصلی در گرو یک قالب مثلثی 
استراتژیک با سه ضلع دربرگیرنده تحوالت درون دولتی، درون مرزی و بین المللی 

خواهد بود.
تحوالت بنیادی درون دولت

در علم مدیریت استراتژیک با هر هرج و مرج یا فاجعه از طریق تغییرات استراتژیک 
علمی و روش رهبری تشکیالت مواجهه و مبارزه می شود. در جهان پیچیده امروز، 
بدون توسل به راهکارها و روش های علمی و تجربه شده، هر گونه اتکای سطحی به 
روش های منجمد خرافی و شخصیت پرستی جز به فالکت و فقر اعضای آن تشکیالت 
نخواهد انجامید. البته هر گاه آن تشکیالت را یک مملکت در نظر بگیریم، شهروندان 

آن مملکت حکم همان اعضای مفلوک سامانه را خواهند داشت. 
جای تأسف اســت که دولت ایران و مقامات مسئول هرگز در فکر اینکه چگونه 
ســاختار دولتی باید تغییر بنیادی کند تا بتوان با مسئولیت های خطیر وابسته به 
مدیریت موفق مملکتی )به موازات اختیارات الزم( به انجام وظیفه و خدمت خادمانه 
به شهروندان پیوسته مضطرب از آینده پرداخت، نیفتاده اند. سخن در اینجا مربوط به 
شورش و انقالب و... نیست. تغییرات اساسی آنچنانی چنانچه اگر مورد نظر شهروندان 
باشد، باید از درون مملکت و توسط مردم بومی صورت گیرد نه دولت های خارجی یا 

افرادی همانند من )با همه عشق به وطن( که در خارج گود نشسته اند.
فرض کنیم که دولت ایران را مردم هنوز می خواهند یا اگر هم نخواهند دولت فعلی 
بر جا باقی خواهد ماند یا اینکه با انتخابات قریب الوقوع آینده، دولتی تندرو و متکی بر 

محدودیات بیشتر از نوع تجربه شده گذشته بر سر کار خواهد آمد. در هر سه صورت 
می توان مملکت را به مثابه کشــتی ای در اقیانوس متالطم جهانی فرض کنیم که 

مسائل جاری و عدیده پرچالش آن، هر روز را دریغ از دیروز خواهد ساخت.
در اکثر کشورهای جهان که ادعای دموکراسی و آزادی های نسبی مورد انتظار را 
دارند، ریاست مملکت به صورت ریاست جمهوری یا نخست وزیری با آرای اکثریت 
شهروندان رأی دهنده، به عهده یک فرد مناســب از دیدگاه رأی دهندگان سپرده 
می شود. در همه آن ممالک نیز سه قوه مقننه، اجرایی و قضایی به صورت های تقریباً 
مشابه موجود است. دولت ایران متاسفانه از ساختار سازمانی متکی به کارآیی اهرمی 
و پیشرفته مدرن و امروزی بی بهره است. در عمل، میزان توازن قدرت حکمرانی و 
اختیارات ریاست جمهوری نسبت به وظایف ایشان و توقعات منطقی مردم و مقامات 
دیگر صاحب قدرت، بسیار ناامیدکننده است چراکه کمابیش اختیارت وی، به کمتر از 
۵۰ تا ۶۰درصد وظایف محوله به ایشان بالغ می شود. حال آنکه یا نباید رهبری به ایشان 
تفویض شود یا باید کلیه امکانات الزم به صورت قانونی و نه به صورت عطا و بخشش به 
ایشان تفویض شود. در درجه نخست، ریاست جمهوری موفق باید از طریق انتخابات 
آزاد شهروندان و با اتکا به اکثریت آرای آنها انتخاب شود. معیار مردم یک مملکت در 

تشخیص انتخابی بهینه باید بر هر معیار دیگری ارجحیت داشته باشد.
واقعیت ساختاری دولت ایران، نیازمند تغییرات سازمانی و ساختاری است. اگر 
یک نوع مشخص سازماندهی دولت یا سیاست های دولتی، موفق نبوده، به حکم 
مسئولیت باید بتوانیم انواع دیگر و روش های بهتری را به کار بگیریم. سواالت زیرین 

می تواند به تحلیل بحث در اینجا کمک کند.
۱- آیا ریاســت جمهوری ایــران از بودجــه کافی در مدیریــت اقتصاد و 

سیاست گذاری های داخلی و خارجی برخوردار است؟ ۲- آیا کلیه ارکان 
دیگر حکمرانی و مدیریت مملکت تحت مدیریت ریاست جمهوری 
است؟ ۳- آیا کلیه نیروهای نظامی و حفاظتی تحت کنترل ریاست 
جمهوری هستند؟ ۴- آیا مراکز دیگر قدرت در هماهنگی و ازدیاد 
کارآیی دولت فعال هستند یا برعکس؟ ۵- آیا می توان گفت که 
در بیشتر تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های اساسی دولت، 

مراکز قدرت دیگری غیر از مجلس نمایندگان مردم وجود ندارند که 
مستقل از دولت عمل می کنند؟ ۶- آیا نسبت میزان بودجه 

دولتی به بودجه های مراکز دیگر قدرت به اندازه 
کافی باالست؟

به نظر می رسد که پاسخ به کلیه سواالت 
شش گانه باال منفی است که در عمل موجب 
عواقب منفی برای مملکــت و رفاه مردم 
می شود. مسئول شــناختن دولت های 
قبلی و فعلی ایران با نداشــتن اختیارات 
کافی، نه در اداره امــور درون مرزی و نه 
برون مرزی و نداشتن بودجه کافی، چه 
دولت های اصولگرا و چه رفرمیست و 

میانه رو، همان تکرار نابخردانه برخورد غیراصولی و غیرعلمی به همان مسائل مکرر 
گذشته است. نتایج مورد انتظار نیز تکرار نتایج تجربه شده قبلی با نارضایتی افزایش 
یابنده و روبه انفجار مردم در سطح وسیع خواهد بود. وقتی کنترل کشتی به دو، سه 
یا چهار ناخدا با اهداف متفاوت و جهت گیری های متباین قطب نماهایشان، سپرده 
می شود جز گمراهی، استیصال و شکســت مکرر و درنهایت بی اعتمادی فزاینده 

سرنشینان، حاصل دیگری نخواهد داشت.
چه باید کرد؟

تمرکز باید روی دولت قوی و با اقتدار همه جانبه ای باشد که در نتیجه انتخابات 
آزاد به سر کار می آید و نیز باید از حمایت قوی مقام رهبری برخوردار باشد. این یکی از 
مشکالت تشکیالتی را که تنها راه منطقی جهت پیشبرد موثر اهداف خدمت به مردم 
است، تحت کنترل قرار خواهد داد. کلیه سامانه ها و نهادهای نظامی و دولتی باید در 
پیشبرد اهداف خود زیر سلطه کامل دولت به خدمات مردم بپردازند. در آن صورت 
انتظار خدمتگزاری دولت و پاسخگویی آن به مجلس نمایندگان واقعی و منتخب 

اکثریت مردم انتظاری ست منطقی.
تحوالت درون مرزی و بین المللی

شرایط بین المللی بسیار پیچیده است. قطب نمای راهنمای سیاست گذاری های 
جمهوری اسالمی باید معیشت و هســتی اقتصادی مردم ایران را در رأس راستای 
اضطراری خود تثبیت کند و نباید اجازه دهند که حیات ملی و اقتصادی مردم خسته 
بازیچه سیاست های منطقه ای و عربی شود. آنچه با عجله توسط نتانیاهو و حمایت 
احتمالی ترامپ قبل از تغییر قریب الوقوع ریاست جمهوری امریکا صورت گرفت، 
نشان دهنده آن بود که چگونه هر دو رهبر جهت تخریب هر گونه پل مذاکرات بین 
دولت ایران و دولت جدید امریکا )به حســاب خویش( برای جو بایدن که از بیستم 
ژانویه کار خود را آغاز کرد و دولت ایران دام گستردند.  بدیهی است که تشویش ایران 
ریشه منطقی دارد. لکن کشــورهای برنده منطقه خاورمیانه در بلندمدت آنهایی 
بوده و خواهند بود که به موازات مقررات و قراردادهای سازمان بین الملل، صالحدید 
اقتصادی و حیاتی مردم خود را در رأس هر هدف دیگری قرار دهند. شرایط 
چهار سال آینده آمریکا و جهان به نفع ایرانیان است ولی الزم است که ایران 
با زیرکی و تعقل و امتیازگیری منطقی از آمریکا و سایر ملل غربی که همه 
خواستار تعادل مناسبات با ایران و نیز ازدیاد روابط بازرگانی با آن هستند، 
به مذاکرات گذشته موفق قبل از فاجعه روی کار آمدن ترامپ بپردازند. 
پایه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک جامعه پیش نموداری ست 
که اگر استوار باشــد، می تواند نویدبخش اســتحکامی قابل اتکا برای 
آینده بوده یا برعکس، در صورت تزلزل، ملتی را که در قعر دام های 
طوفان زای موجــود به تکافوی حیات ســرگرمند به 
دایره های جدید گردبادها و فراگرد سیل آفرین و 
خانمان سوز بیشتری بکشاند. نمونه های عملی 
و تلخ این نظریه مســلما بر همه واضح است مثل 
عراق، افغانستان، لیبی و سوریه. بسیاری از مردمان 
با تجربه جهان و ایران می دانند که آمریکا، در 
دوران دموکرات ها یــا جمهوری خواهان و به 
ویژه ترامپ خودپرست و یاران فاسدش، هرگز 
منافع و صالحدید مردم ایران را در نظر نداشته 
و نخواهند داشت ولی در مقایسه عملکرد دو 

حزب امریکا در ایران، دیدگاه دموکرات ها درباره سیاست خارجی به مراتب بیشتر به 
نفع مردم ایران بوده است.

شناخت چالش ها و مشکالت موجود
سیاست گذاران ایران باید در درجه نخست برای هر سال ایران، هدف های روشن 
خود و دالیل منطقی آن گزینش خاص را اعالم کنند و در پایان هر سال کارنامه عملی 
خود را در مقایسه با اهداف بیان شده قبلی به مردم ایران با صداقت کامل تقدیم کنند. 
آیا در حالی که در ایران بیکاری، تورم، فقر، ارتشا، بیماری های جسمی و روحی غوغا 
می کند، می توان بدون برنامه ریزی های عقالنی و آینده نگر، انتظار ادامه زندگی جاری 

را داشت؟ آیا هنوز اضطرار نجات مردم محروم را نباید داشت؟
تغییرات قضایی و حقوقی ایران

قضات دادگاه ها در کشورهای آزاد با انتخاب مردم از میان معتمدین تحصیل کرده 
در رشته حقوق و باسابقه در زمینه خدمات حقوقی و دفاعی به انجام خدمت منصوب 
می شوند و با سال ها خدمت و احراز احترام مردم به تدریج به حکمیت دادگاه های باالتر 
ارتقا می یابند. کیفیت دستگاه قضایی و قوانین و گسترش قانونمندی در هر جامعه، 
امروزه از عوامل زیربنایی پیشرفت های مدنی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 
آن جامعه محسوب می شود. هر چند استقالل الزم سه قوه قضاییه، مقننه و اجرایی 
از امتیازات قانونی پیشرفته در ایران است، لکن از نظر حساسیت ساختاری هر یک از 

سه قوه، نیاز به تحوالت چشمگیری دارد.
تعیین سیاست خارجی

مردم ایران از واپسگرایی های مهلک که با تحریم های شوم اقتصادی آمریکا به ویژه 
در دوران ترامپ، تشدید یافته به شکلی فاجعه انگیز صدمه دیده اند. دولت ایران هیچ 
بهانه ای برای کنار گذاشتن هر امر مهم دیگری در مبارزه اضطراری با فقر رشد یابنده 
مردم در جوار ویروس خانمان سوز کرونا ندارد که تنها از طریق مذاکرات معقوالنه با 
دولت جو بایدن و برگرداندن سرمایه های مالی ملی و نیز شکستن سد تحریم های 
خانمان سوز، هر چه زودتر ممکن خواهد بود. دولت ایران البته حق دارد که جهت 
کسب بیشترین مزایا و نیز کمک های مالی فوری به نفع مردم ایران از ذکاوت کامل 
استفاده کند. سیاســت خارجی ایران نباید دستخوش نوسانات سیاسی آمریکا یا 

کشورهای قدرتمند دیگر باشد.
خالصه و نتیجه گیری

مسلم اســت هم دولت جدید آمریکا و هم دولت ایران هر دو از پایان دادن ترور 
اقتصادی و مالی که ترامپ بر مردم ایران تحمیل کرده، سود خواهند برد. در حالی که 
دولت ایران حق کامل در اعمال و پیش بردن صحیح و توأم با وســواس مذاکرات با 
دولت آمریکا را دارد، مردم ایران چشم به راه پایان این جنگ سوم هستند که در ۴۱ 
سال اخیر به تلخی تجربه کرده اند. آمریکا و اسرائیل مسبب اصلی هر سه جنگ ایران 
و عراق و جنگ های اقتصادی توانفرسا )تحریم اول و تحریم دوم( بوده اند. تحریم های 
تحمیلی به رهبری آمریکا و شرکت بسیاری از دولت های دیگر پیرو جنگ ایران و 
عراق هر سه با پیگردهای تلفات جانی، اقتصادی، روانی، طالق های فزاینده و از هم 
پاشیدگی خانوارهای بی پناه، فقر خانمان ســوز و فرار مغزها مواجه شد. اکنون که 
مذاکرات قریب الوقوع به احتمال قریب به یقین به پایان موقتی و شــاید بلندمدت 
تحریم ها خواهد انجامید، چشم های مضطرب و بی شکیب مردم در انتظار تغییرات 
رفاهی و مردم دوستانه دولت ایران است. انتظار می رود قبل از آنکه دوره پایان تحریم ها 
دوباره رو به انتها برود، با شتابی بی مانند به حل معضالت اقتصادی، اجتماعی، حقوقی 

و هستی سوز وطن بشتابیم.

مقاله

مقاله ای از پرفسور رضاحمزه ای؛ 

استراتژی نجات ایران و نقطه حیاتی اقتصاد 

نرخ اشتغال فعلی و حرکت الگوی سالمندی کشور به سمت »زنانه شدن«  رقم می زند؛

 سالمندی سخت 
»زنان تنها«

سياست 2

شهرنوشت 6

قبای دیپلماسی بر تن قالیباف ننشست؛

سقوط آزاد 
وازی های خلبان بلندپر

ســرهنگ خلبــان اراده کــرد مســافر 
هواپیمایی به مقصد مســکو و میهمان ویژه 
کرملین باشد تا به رقبای سیاسی اش بگوید 
ببینید چگونه هم در ســفرهای استانی دل 
خلق اهلل را به دست می آورم و هم در سفرهای 
خارجی، آن هم به ســرزمین تزارها، قدرت 
دیپلماســی خود را به نمایش می گذارم. او 
کلی از آن لبخندهای طنازانــه آماده کرده 
بود برای این سفر، اما ریشخندهایی که این 
دو سه روزه نصیبش شده، نشان می دهد این 

روزها روی دور شانس نیست. 
خرداد امســال رســانه ها خبری منتشر 
کردند با این تیتر که :»راز مصونیت والدیمیر 
پوتین در برابــر ویروس کرونا چیســت؟« 

رازش این بود که رئیس کرملین با یک تونل 
سمپاشی از اطرافیانش جدا می شود. 

رسانه های روسی تصاویری منتشر کردند 
که نشــان می داد تمامی مقام های نظامی و 
سیاسی روسیه باید پیش از دیدار با پوتین، از 
درون یک تونل سمپاشی شده که از سه طرف 
ماده ضدعفونی کننده به آن اسپری می شود، 
عبور کنند. بدین ترتیــب حتی اگر ویروس 
کرونا روی لباس فرد هم باشــد، پوشــش 
ضدعفونی کننده، جناب پوتیــن را در برابر 
آن مصون می کند.  قالیباف حتی به آن تونل 
هم راه پیدا نکرد. اصال شــاید باید گفت چه 
بهتر که رئیس جمهور روسیه او را به مالقات 

نپذیرفت چون...

دور جدید تنش میان اروپا و روسیه درپی شروع به کار دولت بایدن

باالرفتن دیواره های جنگ سرد
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