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علی محمدی  /ایران
نفر سمت راست ،محمودرضا سجادی ،سفیر سابق جمهوری اسالمی در روسیه

سفیر اسبق ایران در روسیه و مذاکره کننده ارشد ایران در توافقنامه اوراسیا ،علل ناکامی رابطه اقتصادی ایران و روسیه را بررسی کردند

روابط با روسیه معطل اراده بود

گزیـده

ëëادامهازصفحه5
ëëپسدرواقعیکمشکلچندوجهیوپیچیدهوجود
دارد.
ســجادی :ورود بــه بــازار کشــورها یــک مســأله
چندجانبــه و چندوجهــی اســت امــا به ایــن معنی
نیســت کــه در طرف روســیه یــک جریانی ایســتاد تا
نگذارد ما بازار روســیه را فتح کنیم .زمانی که روسیه
بودم یک شرکت دارویی ایرانی به آنجا آمد ،دارویی
را عرضه کرد که امریکاییها داشــتند بازار را پوشش
میدادند ،این شرکت با تخفیف خوبی که به وزارت
بهداشــت روســیه داد ،توانســت بــازار را از چنــگ
امریکاییهــا دربیــاورد .در مورد ســبزیجات ،میوهها
و گل زمانی که ترکها هواپیمای روســی را ســرنگون
کردند ،وزارت کشاورزی روسیه مصر بود و از سفارت
ما خواهش میکرد که شــما بیایید جای کاالهایی را
که از ترکیه میآید پر کنید .چون آنها تمایلی به ادامه
روابــط اقتصادی بــا ترکیــه نداشــتند .در زمینههای
مختلف در آنها آمادگی وجود دارد .از لحاظ سیاسی
و حتی فرهنگی زمینه همکاری روســیه با ما بیشــتر
اســت تا زمینه همکاری روسیه با خیلی از کشورهای
دیگر ،به همین خاطر روسیه ما را ترجیح میدهد.
ëëجناب ســیدی فرصتهای پیش روی ایران در این
زمینهوموانعپیشرویاینکارچیست؟
ســیدی :وقتــی در هــر حــوزهای میخواهیــم بــا
یــک کشــوری تعامــل کنیــم بویــژه در عصــر کنونی
جهانی شــدن ،این تعامل الجرم مبتنی بر مقررات
بینالمللی اســت .طبیعتاً مقررات داخلی کشورها
میتواند تفاوتهای خیلی زیادی از همدیگر داشته
باشــد .امروزه مقــررات بینالمللی اســت که مبنای
توافــق هاســت ،به طور مثــال در عرصــه توافقهای
تجاری اغلب متون موافقتنامهها مبتنی بر مقررات
حــوزه تجارت که در ســازمان جهانی تجارت WTO
کار شده است .همچنین کشورهای عضو این سازمان
موظف و مکلف به رعایت آنها هستند .این تعهدی
که کشــورها برای این حوزه دارند اوالً یک همشکلی
بــه مقــررات ایــن کشــورها میدهــد و اگــر دو کشــور
اکنون چنین بســتر مشــترک مقرراتی داشــته باشند
و بخواهند با هم کار کنند بســیار باهم آسانتر است
تــا اینکــه چنین نباشــد .در موضــوع ســرمایهگذاری
خارجی ،ســازمان جهانــی تجارت یــک موافقتنامه
سرمایهگذاری دارد که برخی اقدامات را در قبال یک
سرمایهگذار خارجی ممنوع میکند .برای مثال شما
حق ندارید بگویید کاالی تولیــدی خود را باید صادر
کنید ،باید در داخل کشور من این کاالها را بفروشید،
نهادههــای تولیــدی خــود را باید از داخل کشــور من
بخرید ،سودی که ناشی از سرمایهگذاری خارجی به
دست میآورید اجازه خارج کردن آن از داخل کشور
را نداریــد و مــوارد دیگــری از این قبیــل .تقریباً همه
کشورهای جهان اکنون عضو سازمان جهانی تجارت
هستند جز ما و چند کشور کوچک دیگر که اکثر آنها در
حال مذاکره برای عضویت هستند .یک سرمایهگذار
خارجی وقتی میخواهد به کشــور ما بیاید این چک
لیســتی که تعدادی از آنها را ذکر کردم که کشور حق
ندارد این کارها را علیه من سرمایهگذار انجام دهد،
میبیند .بعد سرمایهگذار پیش خود فکر میکند آیا
ایــران و مقامــات آن این حــق را ندارند اما در مقابل
میبیند که ایران عضو  WTOنیست و هیچ تعهدی
در قبال سرمایهگذار خارجی نیز ندارد .کشورهایی که
عضو  WTOهستند تقریباً قوانین تجارتی مشابهی
دارند .پس مشــخص میشــود کــه اگر ســرمایهگذار
خارجی بیاید با کشــوری مواجه میشود که مقررات
آن را نمیشناسد و نگران میشود .یک سرمایهگذار
خارجی باید در حد یــک  Phdوقت بگذارد تا درباره
مقررات ایران مطالعه کند .اما اگر این ســرمایهگذار
به ترکیه که عضو  WTOاســت بــرود ،نگرانی ندارد.
تعامــل از هــر شــیوه آن ،چــه ســرمایهگذاری و چــه
شقوق دیگر آن امروزه مبتنی بر مقررات بینالمللی

شده اســت .کشــوری مثل ایران که تعهدات WTO
را ندارد ،مهمترین مانع را برای جذب ســرمایهگذار
دارد .وقتــی چیــن عضو  WTOشــد ،بیــش از ۳۲۰۰
قانــون ،مقرره ،آییــن نامه و بخشــنامه را تغییر داد.
ثبــات مقررات یکی از عناصر محوری اقتصاد مدرن
امروز است و ما تقریباً هیچ تناسبی با این عناصر در
مقررات و شــرایط اقتصادی و گاهی سیاسی نداریم.
این موارد عامل فراری دادن سرمایهگذاران خارجی
هســتند چون ریســک باالیی دارنــد .در توافقی که ما
داریم به ناچار بســیاری از موازین بینالمللی حاکم
بر تجارت را ما تعهد دادیم و رعایت میکنیم .بعضاً
به دالیلی ممنوعیتهایی در واردات داریم اما برای
اقالمی که در موافقتنامهها وجود دارد اینها را رعایت
نمیکنیموایناقالمراازموافقتنامههااستثناکردیم.
این کار یک بســتر باثبات تری میدهــد و امیدواریم
چنین ثباتهایی نه تنها در حد این موافقتنامه بلکه
فراتر از این گسترش پیدا کند.
ëëحلاینمشکلفقطدرگروپیوستنبهWTOاست
یااینکهراهحلهایدیگریدارد؟
ممکن اســت به دالیلی ایران به  WTOنپیوندد.
حداقل  ۲۵سال است که ما میخواهیم عضو شویم
اما نمیگذارند و نظام تصمیمگیری در آنجا مبتنی
بــر اجماع اســت .دشــمنان ما فکــر میکننــد اگر به
 WTOبرویــم برای آنها خوب نیســت پس حداقل
خــود بایــد به ایــن فکر بیفتیــم و حــذف ممنوعیت
حداقل بعضــی از اقالم یا ثبات تعرفههــا را در نظر
بگیریم به نفع خود ما است .ما در بعضی از زمینهها
بــه رغم عضو نبودن در  WTOتــا حد زیادی موافق
با قوانیــن بینالملل هســتیم .اگر در ســایر زمینهها
نیز این کار را بکنیم زمینه مساعد برای جذب بیشتر
سرمایهگذاری خارجی فراهم می شود.
ëëآقای ســجادی بحث برجــامو تحریمهای ما تا چه
حدبرروابطاقتصادیماباروسیهتأثیرگذاراست؟
ســجادی :روابــط اقتصــادی ما و روســیه تا حدی
تحت تأثیر رویکرد جهانی نســبت به ما است؛ برای
مثــال مــا وقتی کــه در سیســتم بانکی مــورد تحریم
قرار میگیریم ،روسها تعامــات جهانی دارند اگر
بانکهای آنها تعامل را نپذیرند خود آنها نیز تحریم
میشوند .در حال حاضر خود روسها نیز میگویند
دوست داریم کمک کنیم که شما وارد برجام و تابع
مقررات برجام شوید که به تبع آن تحریمها برداشته
شــود و ما نیز راحتتر با شما تبادالت تجاری انجام
دهیم؛ لذا روسها موافق بحث اجرایی شدن برجام
هســتند البته خود روسهــا نیز تا حد زیــادی گرفتار
تحریــم هســتند و آنها نیز یک سیســتم غیررســمی
اقتصادی دارند که اگر ما به نحوی وارد برجام نشویم
با آن سیستم اقتصادی میشود کار کرد.
ëëبا این توضیحات ارزیابی تان از تفاهمنامه با روسیه
چیســت و اگــر قرار باشــد قــرارداد جدیــدی در حوزه
اقتصاد با روســیه شــکل بگیرد ایــن قــرارداد باید چه
ویژگیهاییداشتهباشد؟
ســجادی :من تفاهمنامــه مدنظر شــما را که در
زمان آقای هاشمی بسته شد ،ندیدهام و فکر می کنم
اکنون مدت آن تمام شده است ،اما خیلی مؤثر نبود.
اراده فراتر از تفاهمنامه هاست؛ وقتی که ساختارهای
اقتصــادی مــا اراده ندارند و دلیلــی نمیبینند که با
روســیه همکاری کنند ،عمالً کاری انجام نمیشــود.
در گذشته مشکل ما نبود اراده بوده است .امیدواریم
ایــن ســفر آقای رئیســی ایــن هشــدار و بیــداری را به
دســتگاههای ذیربــط در جمهــوری اســامی بدهــد
کــه ایــن اراده نظام اســت و نظام ایــن را میخواهد.
اگر کارگزاران قبلی باشــند کــه اراده ندارند اوضاع به
همین منوال خواهد بود .در علم مدیریت میگویند
اگــر شــما بخواهید یک سیاســت جدیــدی را اعمال
کنید باید کارگزاران سیستم قبل را کنار بگذاری د چون
خود آنهــا اولین دشــمنان ایــن اراده جدید خواهند
بود .اگر کارگزاران که مســئولیت وزارت نفت و بانک

مرکزی را دارند و موافق کار با روســیه نیســتند سرکار
خود باشــند ،بهترین توافقنامهها را نیز بنویســید آن
را پیاده نمیکنند و هزار دلیل نیز برای آن میآورند.
ëëجنــاب ســیدی درخصــوص مســائل خارجــی که
مانع روابط بینالملل شده ،نقش عدم همکاری بین
نهادهایداخلیمثلگمرک،سازمانتوسعهتجارتو
سایرنهادهاباهمدیگردرموردکاهشارتباطاتایران
وروسیهچیست؟
سیدی :من از سال  ۹۵درگیر مذاکرات با اتحادیه
اوراســیا بــودم تــا اردیبهشــت  ۹۷که امضا شــد .من
همزمــان مذاکــرات مشــابهی بــا کشــورهای دیگــر
داشــتم .بعــد از اینکــه موافقتنامــه از  ۵آبــان ۱۳۹۸
اجرایــی شــد ،طبیعتاً مــا با دســتگاههای مختلف از
جملهگمرک،اتاقبازرگانیایران،سازماناستاندارد
و ســازمان محیط زیست ،دامپزشکی ،وزارت درمان
و آمــوزش پزشــکی باید همــکاری میکردیم .گاهی
وقتها در این هماهنگیها مشــکالتی بروز میکند
ولی هیچ وقت حس نکردم که کســی مایل نیســت
چنین هماهنگی رخ دهد .البته در تجارت با اتحادیه
اوراسیا یک سری مشکالت زیرساختی داریم به طور
مثال خطوط کشتیرانی منظم و کامیونهای یخچال
دار نداریم .شــاید اینها نیز تقصیر کســی نیســت .ما

فروشــگاه زنجیرهای دارد .یکی از وزرای ما به روسیه
رفتــه بــود و ابــراز ناراحتــی کــرده بــود که شــما از ما
جنــس نمیخرید ،ما آنجا رایزنی داریم که رفته بود
شــرکت زنجیــرهای  X5را آورده بــود کــه مهمتریــن
شــرکت زنجیرهای روسیه اســت و باالی  ۱۰تا  ۱۶هزار
تا فروشــگاه زنجیــرهای دارد ،گفته بود آقــای وزیر ما
مایــل بــه خرید هســتیم .صاحب شــرکت گفته بود
مــا قزل آال میخواهیم ،وزیر گفتــه بود که ما قزل آال
داریم که فرضاً تهران قیمتش  ۲۰تومان باشد اینجا
 ۲۰۰تومان شود چرا نباید معامله شکل بگیرد .وزیر
پرسیده بود چقدر میخواهی و صاحب شرکت گفته
بود روزی هزار تن و معامله شکل نگرفت .شما اینجا
امــکان جمعآوری و تدارک  ۱۰۰۰تن داخلی نداریم،
حتی اگر تهیه کنیم ناوگان نداریم و حتی اگر داشــته
باشیم آنها استاندارد باال میخواهند اما اینجا شیوه
تولیــد اســتاندارد یکســانی نداریــم و خرده فروشــی
اســت و هــر کســی به شــیوه خــود پــرورش میدهد.
وقتــی با یــک نظام بســیار پیشــرفته توزیــع و خرید
مواجه میشــوید نمیتوانید رقابــت کنید اگر ما هم
میتوانستیم فروشــگاههای زنجیرهای بزرگ داشته
باشیم ،تولید کننده قزل آالی شما روزی حداقل۳۰۰
تن جمعآوری و توزیع یاد گرفته بود ،اما تولیدکننده

ëëســجادی :اراده طرف ایرانی به اندازه کافی نبوده و در ســالهای گذشــته فقط در انتظار
برداشــته شــدن تحریمها بودند که بتوانند روابط با غرب را دوباره احیــا کنند اما روسها
به خصــوص در بخش دولتی بهشــدت عالقهمندند که بــا ایران در حوزههــای اقتصادی
همکاریداشتهباشند
ëëســیدی :موافقتنامه هایی مثل اوراســیا گرچه تا حد زیادی به تجارت تمرکز میکنند اما
بعــد از گســترش ،جهات دیگر تعاملها مثل ســرمایهگذاری مشــترک ،تولید مشــترک یا
افزایش تعاملهای گردشگری و از این قبیل را به دنبال دارد

نمیتوانیم یک خطوط کشتیرانی منظم با ظرفیت
بــاال راه بیندازیــم و هیچ محمولهای نباشــد مثالً هر
شــنبه صبح خالی حرکت کنند بعــد خالی برگردند
و بگوییم خطــوط داریم .بخشــی از اینها یک مقدار
باید پشــت به پشت هم ایجاد شــوند .در کشورهایی
که اقتصادهای باز دارند خود به خود وقتی محموله
زیاد میشود ،صاحبان کشتیها و خطوط کشتیرانی
اتوماتیک وار زیاد میشود .امیدواریم که بواسطه این
موافقتنامه و افزایش تجارتی که رخ میدهد بتدریج
داشتن کشــتیرانی منظم هم به صرفه بوده و ایجاد
شود .ســازمان توســعه تجارت نیز در طول چند ماه
اخیر روی حمل دریایــی اقدامات خوبی انجام داده
است اما اصل اقدام وقتی است که بخشی از تجارت
بواسطه این موافقتنامه افزایش پیدا کند و محموله
زیاد شــود و برای خطوط کشــتیرانی به صرفه باشد.
در عین حال نیــز تمرکز نهادهای دولتی برای اینکه
برخی از گلوگاهها مثل اتصال خطوط راهآهن و از این
قبیل را حل کنند بسیار کلیدی است.
ëëآیا بخش خصوصی مــا آموزش الزم را بــرای ورود
به بازار روسیه و اوراســیا دیده و بجز آن نقش سازمان
توسعهتجارتاینوسطچیست؟
سیدی :بازار روسیه یک بازار بسیار پیشرفته است
و با روشهای ســنتی مــا خیلی کامیابــی در ورود به
این بــازار نخواهیــم داشــت و تاکنون نیز نداشــتیم.
بــازار روســیه از حیــث اســتانداردهایی کــه مطالبــه
میکند بعضی وقتها بسیار فراتر از استانداردهای
اروپا اســت و غالباً منحصر به اســتانداردهایی است
کــه خود تعریف کردهانــد .کار با بازار روســیه دقت و
ســنجیدگی باالیی میخواهــد .فرض کنیــد تاجر ما
که با کشــوری مثل افغانســتان و عراق خیلی موفق
هستند دلیل نمیشود در بازار روسیه نیز بتوانند این
موفقیــت را تکرار کنند .تقریباً در روســیه مغازههای
کوچک خرده فروشی نداریم و همه آنها شرکتهای
زنجیــرهای هســتند که گاهــی وقتها بــاالی  ۱۰هزار

هیچ کدام اینها را بلد نیست.همه اینها را فرض کنید
آماده کردیم بعد با یک قرارداد میگوید که دو سال
بــا یک قیمت به من قــزل آال بده ،در حالی که اینجا
قیمت قزل آال شنبه و پنجشنبه متفاوت است .ثبات
الزم را در اقتصــاد نداریــم که بــا یک اقتصاد با ثبات
بتوانیم تعامل داشته باشیم .بخشی از این مشکالت
بــه عــدم ثبــات برمی گــردد ،بخشــی به ایــن برمی
گردد که مــا وفق مقررات بینالمللی پیش نرفتیم،
بخشــی از آن به نگاه ســنتی ما به تولید ،استاندارد و
حملونقــل برمی گردد .وقتی همــه اینها در مقابل
یک اقتصاد از این حیث توســعه یافته قرار میگیرد
کاســتیهای بسیار زیادی بروز میکند که شاید بشود
گفت که تقصیر کسی نیست اما قابل فهم است .ما
تجاری داشــتهایم که با نظم منطقــی زنجیرهای کار
کردهاند و توانســتهاند در بازار روسیه کار کنند اما غیر
از این در آنجا امکان پذیر نیست.
ëëآقای سجادی نقش رایزنهای بازرگانی ما در زمینه
توسعهتجارتباروسیهچطوراستواگربتوانیماین
نقش را درست ایفا کنیم چه تأثیراتی میتواند داشته
باشد؟
ســجادی :متأســفانه رایزنــان بازرگانــی مــا بــا
مشکالت بسیاری مواجهاند ،بعضاً حقوق آنها چند
ماه پرداخت نمیشــود ،با یک کشــوری با پیچیدگی
بازرگانــی ماننــد روســیه نمیتوانید رایــزن بازرگانی
بــا حقــوق ناچیز و دســتان بســته بفرســتید و انتظار
نقشآفرینیداشتهباشید.برایاینکهرایزنبازرگانی
بتواند خوب کار انجام دهد باید پشتیبانی قوی داشته
باشد ما در مسکو چند ماه رایزن بازرگانی نداشتیم،
روسهــا در ایــران دفتــر بازرگانی با چند نیــرو دارند
کــه زبان فارســی بلدند و خیلی خــوب کار میکنند و
فعالند اما یک نفر در روســیه که زبان روسی هم بلد
نیست ،شوخی است و معجزه نمیتواند کند.
روسیه یک بازار بسیار بزرگ است؛ زمانی که من
آنجا بودم  ۴۰۰میلیارد دالر واردات داشــت .شوروی

سیستم صنعتی روسیه را خیلی ضعیف کرده ،فقط
روی صنایع نظامی متمرکز شده بودند و رقابتهای
اقتصادی نیز برای آنها مهم نبوده اســت .لذا وسایل
روزمره زندگی وجود ندارد و این حجم واردات دارند.
پــس بــازار فراهــم و کشــور پولداری اســت .هــم نیاز
باالیی دارند و هم خوب میخرند .برای اینکه جنسی
فروختــه شــود احتیــاج به تبلیغــات و فعالیــت زیاد
است .ما باید قابلیتهای خود را عرضه کنیم .زمانی
که من در روســیه بودم یک بولتن تجاری یا کاتالوگ
نداشتیم که وقتی میهمان به سفارت میآید جلوی
او قــرار دهیــم .بنابراین قطعاً به تشــکیالتی احتیاج
داریم که بودجه داشــته باشــد و تالش کند این همه
ظرفیت ما را به آن بازار بزرگ و تشنه عرضه کند.
ëëدر موضــوع رایزنــان بازرگانــی ،مشــکل اصلی این
قضیهعواملارزیاستیاعواملدیگرینیزتأثیرگذار
هستند؟
ســجادی :از مشکالت وزارتخانهها اطالعی ندارم
اما قاعدتاً گفته میشود ما برای کارها بودجه نداریم.
حتیشایدپرسنلمناسبوکادرهاییکهبتواندازپس
این مشکالت بربیاید نیز نداریم .ترکیه که از همان روز
اول بــه روســیه صادرات نمیکــرده اســت باالخره از
یک جایی شروع کرده ،کاالیی را انتخاب کرده ،تبلیغ
کرده و بازار آن را پیدا کرده است ،راهکارهای آن را یاد
گرفته اســت و اقدام کرده است .ما نیز میتوانیم این
کار را بکنیم ولی اگر منتظر باشیم همه مسائل را یکجا
حل کنیم ،نمیشود چون حجم آن خیلی زیاد است
و از توان دستگاههای دولتی برنمیآید.
ëëیکی از محورهای اصلی ما بحث کریدورها اســت.
چرا این کریدورهای بینالمللی هنوز فعال نشــدهاند
و برای فعالســازی ایــن کریدورها مخصوصــاًکریدور
شماره۹بایدچکارکرد؟
ســجادی :به نظــر من یکــی از اســتراتژیکترین
پروژههــای ایــران و روســیه پــروژه کریــدور جنــوب
بــه شــمال اســت .ایــن کریــدور در واقــع قــرار بوده
بندرعبــاس را تا ســن پترزبــورگ از طریق ریل قطار
وصــل کند .برای مــا از لحاظ اقتصادی بســیار مهم
اســت چون  ۴۳درصد کاالی روســیه از  ۴کشور هند،
کره ،چین و ژاپن تأمین میشــود .کاالیی که از چین
میآیــد اگــر بخواهد از کانال ســوئز بــرود ،بعد تنگه
بســفر برود و در مقابل از طریق بندرعباس بیاید ،از
لحاظ زمانی حداقل  ۲۰درصد و از لحاظ قیمتی ۲۵
درصد به نفع روسیه است .یعنی باید کمتر بپردازد
یعنــی به جای اینکــه از کانــال دریایی این مســیر را
طی کننــد از طریق ترانزیت راهآهــن ایران میروند
کــه درآمــد آن بــرای ما اســت .در سیســتم راهآهن،
راهآهنهــا برای ترابری مســافران یارانه میدهند و
این پول یارانه را از طریق باربری به دست میآورند.
پــس خیلی بــرای راهآهن بــه صرفهتر اســت که بار
جابه جا کند نه مسافر .به نفع ما است که مسیرهای
خــود را به این بار اختصاص دهیم .از لحاظ روســیه
مســأله امنیت ملی اســت چون روسیه اکنون که سر
قزاقســتان و اوکرایــن با غرب به چالــش خورده ،اگر
غربیهــا بخواهنــد بــه روســیها ضربه بزننــد کافی
اســت که غربیها کانال سوئز یا تنگه بسفر را ببندند
و نگذارند کشــتیهای روسی بروند ،ظرف یک هفته
روسیه قحطی میشــود .برای اینکه روسیه بتواند با
ایــن توطئه غرب مقابله کند بهترین مســیر برایش
مســیر راهآهــن در ایــران اســت.اگر ایــن حجــم بــار
روسیه از ایران برود دیگر تحریم معنا پیدا نمیکند
چــون میتوانــد هر بــاری را بــا قطار به هر قســمت
روســیه کــه بخواهد ببرد و پیــاده کند .باز شــدن این
مســیر برای روسها بســیار حیاتی اســت ،زمانی که
من روســیه بــودم ،در مراســم روز ملــی آلمان یک
دیپلمــات آلمــان آمــد و گفت ایــن کریدور شــمال
به جنوب شــما کی آماده میشــود؟ مــن که امیدی
بــه آماده شــدنش نداشــتم اما الکی گفتــم بزودی،
گفتــم این که بــه آلمان ربطی پیــدا نمیکند ،گفت
نه ما قرار اســت کارخانه مونتاژ فولکــس واگن را در
ســن پترزبورگ بزنیم و  ۷۰درصــد قطعات آن را از
چین میخواهیم بیاوریم و برای ما مهم اســت تا با
روش ارزانتری قطعات را به آلمان بیاوریم .اکنون
 ۱۵ســال اســت که در وزارت راه و شهرســازی ما این
پروژه مطرح اســت اما کسی آن را جدی نمیگیرد و
گیر آن مربوط به مســیر رشــت به آستارا بوده است.
با اینکه یک مسیر اقتصادی ،امنیتی و بسیار پرفایده
است ولی به نظرم به ضرر کشتیرانی چین است که
این اتفاق بیفتد و به نفع چینیها است که در ایران
پول خرج کنند و اجازه ندهند این خط ســاخته شود
و ایــن حجم بــاالی کاال بیاید و از ایران رد شــود .این
پروژه صددرصد به نفع ما اســت .اما متأسفانه تا به
حال نشده است و در حال حاضر هم البته روابط با
آذربایجان جالب نیســت و از آنجا که بخشــی از این
خــط از آذربایجــان رد میشــود و قاعدتاً اگــر اکنون
عملیاتــی شــود آذریها شــروع بــه بــازی درآوردن
خواهند کرد و میــل ندارند که چنین امتیاز بزرگی را
بــه ایران بدهند .این پروژه یکی از پروژههای دردآور
ماســت که ارزش بســیار باالیی دارد ولی متأســفانه
محقق نشــده اســت .البته اگر تالش کنیم هنوز دیر
نشده است و ما میتوانیم بخشی را که از آذربایجان
رد میشــود به جــای آن در دریای مازنــدران ببریم
و با کشــتیهای رورو یــا حتی خود قطار را ســوار این
کشتیها کنیم .هنوز این امکان وجود دارد که ما این
نقش امنیتی را برای روسها بازی کنیم.
ëëعلت اجرا نشــدن این طرح طی این ۱۵سال بیشتر
عواملداخلیاستیاخارجی؟
ســجادی :صددرصــد عوامــل داخلــی .در ایــن
مملکت جایی نبوده که یقه راهآهن را بگیرد و بگوید
چــرا این کار را انجام نمیدهی .گرچه روسها همان
موقع که روســیه بودم میگفتند ما  ۵۰۰میلیون دالر
فاینانــس به این پــروژه میآوریم شــما این پــروژه را
راهاندازی کنید .مشــکل یک اراده ملی است و ربطی
بــه پــول نــدارد .اگــر بخواهیم کل مســیر ریلی شــود
مشکلآذربایجانمطرحاستوآذربایجانکارشکنی
میکند اما میشود مسیر را ریلی دریایی کرد.

ëëآقایسیدینظرشماچیست؟
ســیدی :مــن خود شــاهد بــودهام کــه در اتحادیه
اوراسیا نیز با اشتیاق از ما پیگیری میکردند و دوست
دارند این مسیر بتواند باز شود.
اما راجع به بحث رایزنان بازرگانی یکی دو ســال
پیــش ســازمان ملــل یــک مطالعــهای انجــام داده
بــود کــه حــدود  ۸۹ســازمان تجــارت توســعه جهان
را از جهــات مختلــف بررســی کــرده بود .یکــی از این
جهــات بودجــهای بــود که بــرای توســعه صــادرات
اینهــا دریافت میکردنــد و این بودجــه یک ضریبی
از صــادرات آن کشــور به جهان براســاس آن ضریب
اعالم شــده بود که حســاب کردم دیدم حــدود یک،
ســی و پنجم آن رقم را به ســازمان توســعه و تجارت
در یکــی از ســالها تخصیــص داده بودنــد و در یکی
دو ســال تخصیص بودجه صفر بوده است .بنابراین
مســأله رایزنان همانطور که آقای سجادی فرمودند
در بازار بزرگ روســیه کــه  ۲۱جمهوری دارد و بعضی
از جمهوریهــای آنها از ایران بزرگتر هســتند و حتی
پتانسیل تجارت آنها با کشور ما بسیار زیاد است ،مهم
اســت .شــاید یک مرکز تجــاری بزرگ بــا حداقل ۳۰
نفر برای پوشــش دادن به این بازار کافی نباشد ،ولی
وقتی شــرایط کشور به دالیل مختلف به نحوی است
که امکان تأمین بودجه الزم برای چنین کاری نیست
بنابراین ما این وضعی را دچار میشــویم که بودیم.
در اوج تعداد رایزنان  ۲۲تا رایزن در کل دنیا داشــتیم
که اکنون  ۵یا  ۶نفر بیشتر نیستند .یک نفر نمیتواند
در بــازار بزرگی مثل روســیه کار چندانی را پیش ببرد
بلکه باید یک گروه و تیم باشــند .شاید نتوان از کسی
گله کرد چون در یک شــرایط دشــوار به ســر میبریم
که به واسطه تحریمها دشواری در تأمین هزینههای
مختلف حوزههای مختلف است.
ëëآقــای ســیدی بحثتــان را بــا توجــه بــه ســفر
رئیسجمهوربهروسیهجمعبندیمیفرمایید؟
مــا موافقتنامــهای کــه منعقــد کردیــم سهســاله
اســت یعنــی  ۵آبــان ســال  ۱۴۰۱بــه اتمام میرســد.
مذاکراتمــان با اوراســیا را درباره تجــارت آزاد حدود
یک ســال اســت که شــروع کردهایم و در حال حاضر
نیز در دل مذاکرات هستیم .تقاضایی که داشتیم این
بود که این مذاکرات تســریع شــود .به هــر حال برای
اتحادیــه اوراســیا که  ۵کشــور باید هماهنگــی کند کار
آسان نیست .گاهی اوقات در مذاکرات تأخیر میافتد
و امیدواریــم کــه این تســریع را در مذاکــرات به عمل
آورنــد و بتوانیم یک موافقتنامه بــرای تجارت آزادی
کــه حداقــل  ۸۰درصــد کاالها تعرفــهاش بتدریج به
صفر خواهد رسید ،داشته باشیم .به نظر میرسد این
یک بسترســازی بسیار بنیادین و اساســی است برای
اینکــه حداقــل از حیث مقــررات و قوانیــن و ضوابط
یک تسهیل مهم در تجارت فیمابین فراهم بیاورد.
در بعضــی از مــوارد در مذاکرات نیاز به این داریم که
مقامــات باالتــر نیــز کمک کننــد که از بنبســتهای
مذاکراتییامباحثیکهممکناستمذاکرهکنندگانی
مثل بنده از دستشــان برنیاید که اینها را حل و فصل
کننــد ،مقامــات باالتــر ایــن توجــه را داشــته باشــند.
همراستابااینمابایدخودرابرایبهرهمندیازچنین
امکان بزرگی آماده کنیم؛ عمده اینها یک تحولهای
بنیادیــن ســاختاری در نظامهــای تصمیمگیــری
داخلــی در مقــررات داخلــی و در تنظیــم تعامــات
ما با جهان اســت و نمیشــود در شرایطی زیست که
نیاز به مداخله بســیار زیــاد دولت را فراهــم بیاورد و
همزمانبتوانیمتعاملهایراحتباکشورهایدیگر
داشــته باشیم .این واقعاً نشــدنی است ،باید بستری
باشــد که تجار بتوانند در شرایط باثباتی کار کنند .من
اطمینان دارم که حداقل ایرانیها شم تجاری خوبی
دارنــد .بــه محــض اینکه ایــن فرصتها ایجاد شــود
میشود امیدوار بود که از این فرصتها استفاده کنند.
موافقتنامه تجــاری با صفر کردن تعرفــه  ۸۰درصد
اقالم بســتر خوبــی را برای ایــن کار فراهم میکند که
امیدواریم به تبع آن زیرســاختهای مناســب نیز از
طــرف دولت و دســتگاههای مختلف تدارک شــود و
بخش خصوصی هم بتواند موضوع را جدی بگیرد.
ëëآقایسجادیشماهمجمعبندیبفرمایید.
ســجادی :براســاس صحبتهایــی که شــد چند
نکتــه مهــم وجــود دارد؛ اوالً میــل بــه کار بــا طــرف
روسی وجود دارد ،پول آن نیز هست یعنی ما با یک
کشور فقیر طرف نیستیم ،روسیه  ۳۰درصد گاز اروپا
را میدهد .روســیه  ۱۰میلیــون تن نفت در روز تولید
میکند ،این کشــور یک ابرقدرت نفتی گازی است و
خندهدار اســت که بهعنوان همسایه ما بتوانند ما را
تحریم کنند .ما نیازهای نفتی و گازی خود را براحتی
میتوانیــم از روســیه تأمیــن کنیم .پس نیــاز آن نیز
هســت .اما در این میــان دو چیز نیســت؛ یکی اراده
این کار یعنی آقای رئیســی هم به داخل کشــور هم
به روسها باید نشــان دهند که اراده این کار هست.
این به نظر من با جابهجایی کارگزارانی که کارشکنی
میکنند در این مســأله ممکن اســت .مســأله دیگر
شــیب اســت .باالخره می بایســت یک امتیــازات و
امکانات اولیهای قائل شویم .یکی از مشکالت جدی
تجار ما این اســت که یک جایی در روســیه انبار دپو
داشــته باشــند .اگر یک نفر محصوالت ســاختمانی
میبــرد یــک جا باشــد کــه او بــرود مذاکــرهاش را با
تجار روس انجام دهد و هر وقت مشــتری پیدا کرد،
بتوانــد او را بــه انبار [مذکــور] بیاورد .ایــن کار بخش
خصوصی نیســت دولت باید بــه بخش خصوصی
یک وامــی بدهد چنین جایی را بگیرند و ســپس به
مــرور پول دولــت را برگردانند .شــیب یعنــی امتیاز
یعنــی یــک ویژگیهایــی قائل شــویم تــا ایــن کار پا
بگیرد .نمیشود با روسیه همانگونه رفتار شود که با
او کار نکردیم و بازار آنها را نمیشناسیم و آنها بازار
ما را میشناســند .همــان کاری را بکنیم مثل آلمان
که صد ســال اســت با آنها کار میکنیم .ویژگیهایی
باشــد که تجار دلگرم شــوند که دولت میخواهد که
ما برویم و با روسیه کار کنیم و از این رویکرد حمایت
میکنیــم .این دو مورد دســت دولت اســت؛ اراده و
شیب که امیدواریم فراهم شود.

