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یادداشت
کارشناس ارشد مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری در گفتوگو با «فرهیختگان»:

پایشوتحققاهدافاقتصادمقاومتی

پیشنهاداروپاباانتظاراتایرانفاصلهدارد

رسانههای اروپایی از اعالم راهاندازی سازوکار مالی اروپا برای

اروپا از ایران به میزانی که ما میخواهیم نفت خریداری نکند ،آیا بازهم

البته همراه با بیم و امیدهای زیادی است و همزمان اخباری درباره

طبیعتا خیر ،در این صورت کانال صرفا تبدیل به اثبات اراده آمریکا و تمایل

همکاری با ایران در روز دوشنبه خبر میدهند .این اطالعرسانیها

فعالنبودن این کانال برای ماههای آتی به گوش میرسد .از طرفی
چالشهای مختلفی هم این روزها میان ایران و اروپا به راه افتاده که برخی

آنها را مانع اجراییشدن SPVمیدانند .در همین موضوع با دیاکو حسینی،
کارشناس مسائل بینالمللی و کارشناس ارشد مرکز بررسیهای استراتژیک

ریاستجمهوری به گفتوگو نشستیم و این وقایع را بررسی کردیم .مشروح

این گفتوگو در ادامه از نظر میگذرد.

گفته شده SPVاحتماال روز دوشنبه عملیاتی یا ثبت خواهد شد؛ این

اقدام چقدر محتمل است و آیا هنوز با موانع جدی برای عملیاتیشدن

روبهرو است؟

 SPVمیتواند برآوردهکننده انتظارات ما باشد؟

اروپا برای حفظ برجام خواهد شد و نمیتواند نتیجه عملی داشته باشد .از

این رو بنده معتقدم باید این موضوع به آینده سپرده شود و ببینیم همانگونه

حسین زینلی

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی کاشان

باشند .همچنین برنامه مشخصی وجود نداشته تا

کردند دانشگاه آزاد اسالمی کاشان و مرکز تحقیقات فرش

اجرای  SPVمقابله با فشارهای آمریکاست .مقابله با فشارهای آمریکا صرفا

دانشجویان بتوانند بعد از فار غالتحصیلی برای خودشان

این سازوکار برای تامین منافع ایران است.

مجموعه اقداماتی میان ایران و اروپا شکل گرفته که بههیچعنوان
دوستانه مبتنیبر تقویت روابط نیست ،مانند تهدیدات موشکی از

سوی فرانسه یا ادعاهای دانمارک و برخی کشورهای اروپایی درباره

کرده تا درکنار اهمیتدادن به رشتههای کارآفرین و

همچنین بودجهای را هم به این فعالیت اختصاص دادند

بیشتر به رشتههایی که جنبه مهارتی دارند ،ضرورت پیدا
دانشجویان بااستعداد و آمایش سرزمینی و منطقهای
رشتههای دانشگاهی ،نیا زها و مسائل شهرها،

اروپاییها مدتها بود که از راهاندازی این کانال خبر داده بودند ،همچنانکه

اثبات این موضوع که سه کشور اروپایی برخالف ایاالت متحده پایبند به

پیدا کند و روی آن هم تاثیرگذار باشد؟

نیازها و پتانسیلهای موجود ،مجموعه دانشگاه آزاد

برجام هستند ،قصد حفظ آن را دارند یا بهعبارت دیگر ،این نیت را در سر دارند

که مانع خروج ایران از برجام و طبیعتا فروپاشیدن این توافق شوند .بنابراین
بهلحاظ سیاسی این قدم اروپا در جهت اثبات این اراده خواهد بود ،اما باید

در عمل دید که این اقدام چه سرنوشتی خواهد داشت و به چه میزان کارایی

دارد .باید دید این اقدام تا چهحدی میتواند به شرکتهای اروپایی برای
همکاری با ایران اطمینانبخش باشد .آنچه باید برای ایران معیار و مالک

اصلی قرار گیرد ،تاثیرات عملی سازوکار اروپا خواهد بود نه صرفا یک وعده
و قراری که روی کاغذ نوشته شده و در عمل چیزی از آن دیده نمیشود.

اروپاییها از همان ابتدا که بههمراه آمریکا وارد برجام شدند این تلقی

هستهای برطرف کند ،درحالیکه موضوعاتی وجود دارند که در این توافق

نیازهای منطقه خود را برطرف و از پتانسیلهای موجود

گنجانده نشده؛ از موضوعات منطقهایگرفته تا مسائل موشکی ،حقوق بشر
و ...لذا حتی اگر آمریکا هم در برجام میماند باید این توقع رامیداشتیم
که اروپاییها روزی روی این مسائل مورد اختالف تالش کنند و راه خود
را بروند .از طرفی ایران هم طبیعتا در برجام هیچ تعهدی به غیر از مسائل

هستهای نداده و این حق را دارد که براساس اهداف خود فعالیتهایش را

آنچه ما تا امروز میتوانیم ببینیم و قضاوت کنیم این است که حتی اگر این

در دیگر حوزهها ادامه دهد که البته این اقدام را هم انجام داده است .امروز

رضایت ایران و ماندن در برجام بعد از خروج آمریکا فاصله دارد ،لذا این فشار

نشان دهند ،البته این مساله باعث فراموششدن دیگر اختالفاتشان با

مکانیسمبهصورتحقوقیوقانونیثبتشودهمچنانتاتحققکاملوجلب
روی اروپا باید حفظ شود تا اروپا برای فعالشدن این سازوکار تالش کند و
تنها به ثبت آن روی کاغذ اکتفا نکند .ممکن است این اقدام چندین ماه طول

بکشد اما طبعا ایران باید یک بازه زمانی برای اروپا ترسیم و بهگونهای رفتار

کند که این فرصت برای اروپاییها بیپایان نباشد تا آنها برای ماهها و سالها
بگویند که برای فعالشدن این کانال در حال تالش و فعالیت هستند ،اما

توجه قرار گیرد .حال با توجه به اهمیت کارآفرینی درکنار
اسالمی به این جمعبندی رسیده است که ماموریتهای

را داشتند که برجام صرفا قرار است مشکالت ایران و غرب را در موضوع

کشورهای اروپایی در تالشند اوال تعهد خود در حوزه مسائل هستهای را
ایران نخواهد شد.

مشخصی برای هر یک از دانشگاهها تعریف شود تا بتوانند
خود استفاده و درنتیجه شرایط اشتغالزایی را برای
دانشجویان و جوانان خود فراهم کنند .به همین دلیل

ضرورت طرح پایش و قطببندی دانشگاهها اهمیت پیدا
میکند .در شهرستانی مثل کاشان که قطب نساجی و

ش ماشینی کشور بوده و بهعنوان دومین صادرکننده
فر 

فرشماشینی در جهان مطرح است ،ضروری است
رشتههای دانشگاهی مرتبط با این صنعت ،از رویکردهای
قدیمی خود فاصله بگیرند و با فعالیت حول محور
کارآفرینی و اشتغالزایی ،کار خود را پیش ببرند .همچنین

نکته دوم هم اینکه اقدامات ماههای اخیر آمریکا طبیعتا فعالیتهای اروپا در

ضروری است یک مرکز تحقیقاتی مدرن که بتواند

داده است که اروپا اگرچه با ایران وارد توافق هستهای شده اما باید اثبات کند

تاسیس شود .چنین مرکزی میتواند هم برای دانشگاه

حوزههای اختالفی دیگر با ایران را تسریع کرده و به این نتیجهگیری شتاب

مشکالت و مسائل صنایع این حوزه را پوشش دهد،

که همچنان موارد اختالف با ایران را مدنظر دارد و فشارهای الزم را به ایران

درآمدزایی داشته باشد و هم برای دانشجویان اشتغال

گفته شده احتماال کانال مالی با اروپا صرفا برای اقالمی مانند دارو

را تسریع کرده است.

دانش فنی فراهم آورد؛ همچنین این اقدامات قطعا

باید داشته باشد؟

باید هم از نگاه ایران و هم از نگاه اروپا چیزی منفک از اقدامات ایران و

خروجی الزم حاصل نمیشود.

کارایی خواهد داشت؛ ایران درخصوص این اتفاق احتمالی چه موضعی

وارد خواهد کرد ،لذا این انتظار آمریکاییها از اروپا هم این دست اقدامات

ولی بههرحال آنچه مهم است اینکه موضوع هستهای ،برجام و SPV

فلسفه این مکانیسم امروز عمدتا معطوف به خروج آمریکا از برجام است و

اروپا و غرب بهطور کلی در نظر گرفته شود و نباید دو طرف تصور کنند

حوزههای تجاری با ایران حمایت کند ،لذا این اقدام صرفا نباید منحصر به

تقویت شوند یا مثال اگر تنشهایی در حوزه موشکی یا منطقهای تقویت

قرار بوده این مکانیسم بتواند از شرکتهای اروپایی برای فعالیت در تمام
حوزههایی مثل فروش دارو به ایران باشد .ایران باید مطابق برجام همه حقوق
قانونی خود را پیگیری کند و نباید برای این مکانیسم «کف» و «حداقل» در

نظر گرفته شود.

آمریکا اخیرا اعالم کرده است معافیت خرید نفت از ایران برای اروپا

صرفا برای ایتالیا و یونان برقرار خواهد بود .اگر این هدف محقق شود و

مثال اگر اختالفی در حوزه برجام یا  SPVپیش آمد باید تنشهای دیگر
شد ،اختالفات به نحوه تعهدات طرفین در حوزه برجام هم وارد شوند؛

لذا این موضوع باید بهطور کامل در ذهنیت تصمیمگیران دو طرف

ایجاد کند و هم میتواند امکاناتی از نظر نیروی انسانی و

میتوانند در راستای عملیاتی و تقویتشدن اقتصاد
مقاومتی مهم و قابلتوجه باشند.

افتتاح مرکز تحقیقاتی فرش

را ب ه رو ز رسانی کرده و در خدمت این صنعت قرار دهند.
تا ما مجوز آزمایشگاه همکار استاندارد را اخذ کرده و به

ادامه خواهد داشت.

اهداف اقتصاد مقاومتی دست پیدا کنیم .درحال

ضرورت ابالغ دستورالعملهای پایش

در پایان به دو نکته باید اشاره کنم -1 :برای پایداری و

استمرار طرح پایش ضروری است همه اقدامات در قالب

دستورالعملهای سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی ،به
همه واحدهای دانشگاه ابالغ شود تا فعالیتها بهصورت

متمرکز انجام گیرند و از اقدامات جزیرهای و پراکنده

آموزش عالی باشیم .اگرچه امروز درمورد صنعت فرش و
قطببندی و آمایشهای علمی ،دانشگاه آزاد اسالمی
کاشان توانسته مسیر خود را پیدا کند ،اما باز هم نیاز به

فعالیتهای بیشتر احساس میشود.
مرکز تحقیقات معماری و انرژی

ما در واحد کاشان دو مرکز تحقیقات داریم -1 :مرکز

حاضر دارای  ۵هزار دانشجو در  ۱۰۵رشته تحصیلی در

(پیوسته و ناپیوسته) و کاردانی رشتههای فنیمهندسی،

علوم انسانی و علوم پزشکیاست که تحت تعلیم ۱۰۰
عضو هیاتعلمی و حدود  ۱۵۰مدرس حقالتدریس

قرار دارند .کیفیت آموزش دانشجو و به خدمت گرفتن
اساتید مجرب از اولویتهای این دانشگاه است ،به

همین دلیل سطح کیفی دانشآموختگان این دانشگاه از

تحقیقاتفرشماشینی-2مرکزتحقیقاتمعماریوانرژی

استانداردهای الزم برخوردار است ،بهگونهای که هر ساله

از سازمان مرکزی دانشگاه به واحدها شده که در ذیل این

باالتر و در دانشگاههای بسیار معتبری چون صنعتی

امروز فعالیتهای این دو مرکز منجر به صدور بخشنامهای

بخشنامه ،مرکز معماری و انرژی ما بهعنوان مرجع معرفی
شده تا در این حوزه ،تمامی واحدهای دانشگاهی با ما

همکاری کنند .در این دو قسمت توانستیم دانشجویان

را جذب و دوره و کارگاههای مختلفی برگزار کنیم .در
این راستا االن کارگاههای طراحی نقشه فرش داریم که
دانشجویان در قالب آن دوره میبینند و کسانی که این دوره

را گذراندهاند ،توانستهاند جذب بازار کار شوند .در بحث

معماری و انرژی هم دانشجویانی را داشتیم که توانستهاند
از ما بورس بگیرند .به این صورت که وقتی در مرکز آموزش
میبینند و در پروژهها مشارکت دارند ،درصدی از درآمدی

که توسط دانشجویان در این مرکز بهدست میآید را
بهعنوان شهریه آن دانشجو در دانشگاه در نظر میگیرند.

ما همچنین مرکز رشد فعالی داریم که چندین واحد و
هسته فنآور در آن فعالیت میکنند .درحال حاضر هم دو

ماشینآالت ریسندگی و بافندگی را با ارز خارجی وارد

فرسوده را تعمیر و بهروز رسانی کرده و از این طریق به

آنها منجر به قراردادهای تجاری شود.

مقاطع مختلف دکتری ،کارشناسیارشد ،کارشناسی

خدمات داشته و هم در مباحث علمی سرآمد سایر مراکز

هوشمندی که در این مرکز طراحی و تولید شده ،امروز

تفکیک شود و ادغام نشود و این تنها حالتی است که کماکان میتواند

کار و جذب مشتری هم به آنها کمک میکنیم تا فعالیت

صنایع فرش و نساجی کاشان و شهرستانهای دیگر ارائه

بهعنوان مثال اگر ما از دانشفنی و امکانات صنعتی
قابلتوجهی برخوردار باشیم ،بهجای اینکه قطعات

استکهشرکتهایدانشبنیانودانشجویانصاحبایده

جلوگیری شود-2 .دانشگاه آزاد اسالمی کاشان در حال

واحد فنآور ما محصولی تولید کردهاند که تجاریسازی

کشور کنیم ،میتوانیم با دانشفنی بومی ،تجهیزات

توافقات قبلی و جاری را حفظ کند و البته مباحث در دیگر حوزهها هم

ماشینی آن باید تالش کنند به رتبه باالیی در این حوزه در

کار ایجاد کنند یا جذب بازار کار شوند؛ از این رو توجه

اقداماتی که هیچگاه اثبات نشده است .شما این اقدامات را هدفمند

قبال هم گفته بودم اروپا واقعا اراده اجرای این سازوکار را داشت ،صرفا جهت

فناوری دانشگاه در واحد کاشان حضور داشتند ،تاکید

عرصه ملی و بینالمللی دست پیدا کرده و امکانات خود

شهرستانها و منطقههای کشوری با دقت بیشتری مورد

میدانید و اساسا این دست اقدامات میتواند به برجام و  SPVتسری

دانشگاهی افتتاح کردهایم .چندی پیش هم که جناب

امروزه عمال خیلی از رشتههای دانشگاهی

که برای ثبت حقوقی این کانال اقدام کردند ،آیا برای فعالبودن و عملیاتی

معطوف به راهاندازی یک کانال مالی نیست بلکه معطوف به مثمرثمر کردن

ش ماشینی را در این واحد
این راستا ،مرکز تحقیقات فر 

و نخبه را که توان مالی ندارند ،پوشش دهیم؛ حتی در بازار

این شهرستان بهعنوان اولویت اصلی مطرح شده و در

آقای دکتر طهرانچی به همراه معاون محترم پژوهش و

نتوانستهاند در زمینه کارآفرینی موفقیت داشته

شدن آن هم تالش خواهند کرد؟ البته باید بدانیم بخش اصلی این کار یعنی

حاضر این مهم در کاشان و در دانشگاه آزاد اسالمی

شاغل در آن ،بیمه شده و حقوق میگیرند .دیدگاه ما این

شده است؛ بهعنوان مثال چراغ راهنمایی و رانندگی

تعداد زیادی از دانشآموختگان این دانشگاه در مقاطع

شریف ،صنعتی امیرکـبیر ،علوم و تحقیقات و ...به ادامه

تحصیل مشغول میشوند .این دانشگاه تاکنون توانسته
با تربیت بیش از  ۲۳۰۰۰دانشآموخته کارآمد ،سهم
بهسزاییدرتوسعهمیهناسالمیوبهویژهشهرستانکاشان
داشته باشد .همچنین با تاسیس مدارس سما در این

شهرستان،گامهای موثری برای گسترش مهارتمحوری
جوانان منطقه برداشته شده و امیدواریم این اقدام تاثیر

قابلتوجهی در آینده تحصیلی دانشجویان ما داشته

باشد .درحقیقت مهارتمحوری در دوران متوسطه باعث

میشود فرد پس از ورود به دانشگاه و تحصیل در رشته
دانشگاهی مورد نظر خود ،با دانش عملی الزم به عرصه

جدی اجتماع وارد شود و پس از فارغالتحصیلی از دانشگاه
با تخصصهایی که بهصورت علمی و عملی کسب کرده،

برای کسب شغل و درآمدزایی با مشکالت کمتری مواجه
باشد.همچنینباتوجهبهاینکهشهرستانکاشان،موقعیت

ویژهای در حوزه گردشگری کشور دارد ،کادر دانشگاه آزاد
اسالمی این شهرستان ،در این حوزه هم درحال مطالعه و

در سطح خیابانهای شهرستان کاشان در حال استفاده

پژوهشهایعلمیهستندتادرصورتفراهمشدنشرایطو

شرکت دانشبنیانی هم در آن مستقر است که همه افراد

این حوزه مهم و تاثیرگذار اقدام کنند.

است .هماکنون در مرکز رشد ما  15نفر کار میکنند و

امکانات و درقالب طرح پایش ،برای رفع مسائل و مشکالت

