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ما کجا و عربستان کجا
دور جدید و به نوعی اصلی ترین تحریم های آمریکا از تاریخ 13 آبان 
در کشور فاز عملیاتی به خود گرفت این در حالی بود که پیش از این با 
لغو برجام از سوی ترامپ بازارهای ایران آشفته شد. قیمت ها در یک 
چشم بر هم زدن نجومی شد و عده ای نیز به بهانه باال رفتن نرخ ارز 
از این آب گل آلود ماهی گرفتند و اجناس را چند برابر قیمت به مردم 
فروختند و عده ای نیز به طمع گران تر شدن دست به احتکار زدند.

این آشفتگی ها از اردیبهشت ماه و با زمزمه های ترامپ مبنی بر خروج از برجام گربیان کشور 
را گرفت. پیش تر نیز اقتصاد ایران از تحریم های بین المللی در امان نبوده است و رنجی که 
بر تار و پود اقتصاد نفتی کشورمان تنیده شده به صورت مداوم چشم اندازی مبهم را پیش 
رویمان قرار داده اســت. زمانی که اقتصاد یک کشــور بر پاشــنه چاه های نفت می چرخد از 
تحریم ها  باید هم هراسید. این موضوع را باید بپذیریم که ما به یک کشور مصرف کننده ای 
تبدیل شده ایم که با یک فشار ارزی زندگیمان مختل می شود. اجناسی که دائمًا به صورت 
واردات و قاچاق در کشــور توزیع می شــود با اندک تلنگر ارزی بر اقتصاد و زندگی مان لرزه 
می افکند.  اما به بهتر اســت نگاهی به کشــور همســایه و رقیب نفتی مان یعنی عربســتان 
داشته باشیم. عربستان به عنوان یکی از کشورهای بزرگ تولید کننده نفت در برنامه های 
توسعه ای آتی خود به دنبال بستن چاه های نفت است. سعودی ها نیک می دانند که استفاده 
از منابع نفتی و تکیه کردن به آن اشــتباهی بزرگ اســت و به همین دلیل در حال اجرای 
برنامه های توسعه ای است تا میزان اتکا خود را به منابع تجدید ناپذیر نفتی کاهش دهند.

سیاســتگذاران ســعودی با آگاهی از این موضوع، گفتمان توســعه بدون نفت و ترویج آن را 
آغاز کرده اند تا در ســال 2030 میالدی میزان وابســتگی به نفت را کاهش دهند. به طور 
مثال در این برنامه افزایش تعداد حجاج از 8 میلیون نفر به 30 میلیون نفر در دســتور کار 
قرار دارد برای نیل به این هدف توســعه زیر ســاخت های راه آهن، فرودگاه، هتل ها یکی از 
اهداف ســند تدوین شــده آتی است. توسعه گردشــگری عمومی عربستان نیز در این سند 
به چشــم می خورد. بطوریکه پروژه دریای ســرخ در ســواحل جنوبی اجرایی خواهد شــد و 
50 جزیره موجود در این منطقه با پیشــرفته ترین امکانات مقصدی برای تمام گردشــگران 
خارجی خواهد بود. از طرفی برای رهایی از اقتصاد نفتی به دنبال این هســتند که افزایش 
ســهم مشــارکت بخش خصوصی در تولید داخل را از 3/8 به 5/7 درصد برســانند و میزان 
صــادرات غیــر نفتــی را از 16 درصد کنونی به 50 درصد برســانند.این موارد تنها گزیده ای 
از ســند تدوین شــده توســعه ای عربستان هستند.اما ما در کشورمان با چه رویکردی مواجه 
هســتیم. دو ســند توسعه ای برای کشــورمان تدوین شده است. یکی سند چشم انداز ایران 
در ســال 1404 و دیگری ســند الگوی ایرانی -  اســالمی پیشرفت.با نگاهی اجمالی به این 
دو ســند تدوین شــده به این موضوع مهم پی می بریم که برای هیچ کدام از این دو ســند، 
هدفگذاری معینی تعیین نشده است و به نوعی این دو سند دارای برنامه عملیاتی نیستند.

با این نوع برنامه ریزی چگونه می توانیم چشــم اندازی ایده آل را برای اقتصاد کشــورمان 
 متصور باشــیم. دوســتی تعریف می کرد که یک کارخانه تولیدی در تأمین کارتون برای 
بســته بندی محصول با مشــکل مواجه اســت. چرا که با باال رفتن قیمت ارز کارتون در بازار 
کمیاب شــده اســت و محصوالت در کارخانه خوابیده اســت! ما حتی در تولید کارتون برای 
بســته بندی نیز عاجز هســتیم. دوســتی دیگر می گفت برای تولید کاالیی که از چین وارد 
می شود اقدام کردم و زیر و بم قیمتی و تجهیزات اولیه را درآوردم. اما در آخر به این نتیجه 
رســیدم کــه نمی توان با چینی ها رقابت کــرد و هر کاری کنم جنس چینی ارزان تر از تولید 

داخل به دست مصرف کننده می رسد و عطای تولید را به لقایش بخشیدم.
ای کاش در تدوین ســندهای توســعه ای کشــورمان کمی موشکافانه تر با واقعیات اقتصاد 
کشــورمان روبرو می شــدیم و به جای ســخن و برنامه های گزاف و بیهوده با تکیه بر توان 
داخلــی بــه جنــگ تحریم می رفتیم. امیدوارم آن روز فرا نرســد که عرب هایی را که جاهل 
می نامیم راه های توســعه را بپیمایند و ما هنوز در تولید کارتون برای بســته بندی های یک 
کارخانه محتاج باشــیم. در حال حاضر نیز خوشــحالیم که ترامپ چندین کشــور را از تحریم 
نفتــی ایــران معاف کرده اســت و همه جا با افتخار و غــرور فریاد می زنیم که دیدید ترامپ 
نتوانســت مانع فروش نفت ایران شــود. چرا نباید نیم نگاهی به ظرفیت های فوق العاده 
کشورمان داشته باشیم. از گردشگری گرفته تا صنایع مختلفی که می توانند در دنیا حرف های 

بسیاری برای گفتن داشته باشند.
 تــا زمانیکــه این رویه در کشــورمان حاکم اســت همچنان محتاجیم و بــه دنبال فرجام

 برجام ها هستیم و الغیر.
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یک تئوریسین اصالح طلب در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است 
حامیان جریان اصالحات این جریان را تنها بگذارند، دست از حمایت 
بکشند و حتی به جریانی موسوم به براندازی بپیوندند؛ پیش بینی کرد 
که ریزش جدی از سمت حامیان اصولگرایان به سمت جریان اصالحات 
صورت خواهد گرفت؛ اما براندازها به چنددلیل از جمله عدم وحدت در 
فرماندهی، تعارض راهبردها و وابستگی به پول های کثیف و وابستگی 

به برخی کشورهای منطقه شانسی برای پیش رفت ندارند.
سال ۹۲ که پس از چند سال دوری از عرصه سیاست، برخی چهره های 
سیاســی اصالح طلب توانســتند با حضوردر انتخابات و حمایت از 
محمدرضا عارف و بعدتر حسن روحانی به میدان باز گردند؛ از حمایت 
بدنــه اصالحات بویژه جوانان بر خوردار بودند؛ این حضور و حمایت نه 
فقط محدود به دوران انتخاباتی بود، بلکه در زمان تأســیس دو حزب 
جدید در جریان اصالحات نیز ادامه داشت و باعث ابقاء این جریان شد.
این حمایت در انتخابات ســال ۹۴ هم وجود داشت؛ اما ائتالف صورت 
گرفته برای انتخابات مجلس شــورای اســالمی در لیست تهران و 
برخی شــهرهای دیگر باعث شد تا زمزه های مخالفت و ناراحتی هایی 
هم از ســوی همان حامیان به گوش برسد.سال ۹۶ با وجود ایرادات و 
انتقادات بسیاری که جوان ترها به نحوه اداره شورای عالی سیاستگذاری 
اصالح طلبان، ائتالف های صورت گرفته در بسته شدن لیست انتخاباتی 
مجلس، عدم پاییندی دولت یازدهم به وعده هایی همچون جوان گرایی 
و استفاده از زنان در دولت و همچنین موضوعات اقتصادی داشتند؛ باز 
هم به پشتبانی جریان اصالحات، به حمایت از حسن روحانی و لیست 

امید شوراهای شهر و روستا پرداختند.
پس از پیــروزی در انتخابات، با انتصابات و چینش کابینه و ســپس 

تصمیمات دولت در راســتای محقق نشدن وعده های انتخاباتی اش از 
دولت ناامید شــدند و به تبع آن این ناامیدی به جریان اصالحات نیز 
سرایت کرد. سپس اخبار درونی از شوراهای شهر و روستا بویژه شورای 

شهر تهران آن ها را عصبانی کرد.
در اعتراضات دی مــاه و با موضع گیری برخی چهره های شــاخص 
اصالحات و احزاب شــناخته شــده، نارضایتی از جریان اصالحات و 
نمایندگانی که توسط این جریان به قدرت رسیده بودند بسیار زیاد شد؛ 
تا آنجایی که بســیاری از همین جوان ها و حامیان مردمی اصالحات با 
مردم معترض هم نوا شدند و شعار »اصالح طلب، اصولگرا دیگه تمومه 

ماجرا« سر دادند.
ادامه بررســی رفتار آن ها با دنبال کردن هشتگ ها و تحلیل های آنان 
در فضای مجازی و نامه نگاری ها و بیانه دادن هایشان امکان پذیراست. 
طرح موضوعاتی همچون »پوست اندازی اصالحات«، »اصالح اصالحات« 
و حتی گاها گذر از اصالحات و یا در میان اقلیتی هماهنگ شدن با شعار 

براندازها از جمله واکنش های آنان به رفتار اصالح طلبان بوده است.
رســانه ها برای دنبال کردن این موضوع بــا چهره های قدیمی تر این 
جریان که امروز توسط حامیان و جوان ها متهم به منفعت طلبی، پیری 
در پردازش ایده و کهنگی استراتژی شدند، مصاحبه کردند؛ اما اکثریت 
آنان مثل شکوری راد، تاجزاده، منصوری، عارف، جالئیی پور و ... معتقد 
هستند که اشتباهی انجام ندادند، بلکه انتخاب استرانژی های گذشته 
بر اســاس اجبار بوده و اگر باز به سال ۹۲ باز گردند همان راهی را طی 

می کنند که تا کنون پشت سر گذاشتند.
در این راستا سعید حجاریان با توجه به موضوعات مطرح شده، پاسخ 

داد:
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 اگر همین امروز به ســال ۹۲ بازگردیم، آیا انتخاب   �
دیگری جز آنچه که تا االن صورت گرفته اســت، پیش 

روی اصالح طلبان نیست؟
اصالح طلبان سال ۹2 در مخمصه گرفتار شده بودند. از یک 
ســو، رد صالحیت کاندیدای واقعی شان از پیش مشخص 
بود، از ســوی دیگر، آقای هاشــمی که رأی باالیی داشت 
و گزینه مناســبی به حســاب می آمد، رد صالحیت شد! لذا 

فرصت بسیار کمی برای تصمیم گیری وجود داشت.
تنها گزینه ما، آقای روحانی بود. با سابقه ای که از او سراغ 
داشتیم، احتمال می دادیم با عادی کردن فضا چه در داخل 
و چه در ســطح جهانی اوضاع را از وضعیت بلبشــوی مابعد 
معجزه نجات دهد و نوعی اعتدال را برقرار کند تا در پرتو آن، 
قدری آالم مردم کم شود و فضایی برای تنفس گشوده شود.

آقــای عارف هم در مقایســه با آقــای روحانی این توان را 
نداشت که سیاست خارجی ما را رو به راه کند زیرا روحانی 
از مدت ها قبل در زمینه مذاکرات فعال بود و تیم داشــت 
و امید می رفت بتواند ســر این مشــکل را به بالین نهد. لذا 
تنهــا گزینه اصالح طلبان در آن ســال، جناب روحانی بود 

که انتخاب شد.
اگر امروز بخواهید راه دیگری را به عنوان جایگزین   �

برای طی همان مسیر پیشنهاد بدهید، آن چیست؟
قصــد اصالح طلبان این بود، بــا انتخاب روحانی به مردم 
فرصتی برای تنفس داده شــود و ســیلی را که پیش بینی 
می شد بعد از هشت سال فعالیت دولت معجزه بر سر مردم 
آوار شــود، کنترل کند. لذا از شــعارهای اصلی خود یعنی 
پیگیری بی تنازل دموکراسی، موقتًا دست کشیدند تا اوضاع 

بسامان شود.
ما اگر می دانستیم از جانب نیروهای تمامت خواه این همه 
ســنگ پیش پای روحانی خواهد افتاد و از آن ســو، دولت 
دست راستی مانند ترامپ بر سر کار خواهد آمد، شاید بهتر 
بود اساســًا عطای انتخابات را به لقایش می بخشــیدیم و 
سرنوشــت اصالحات را به دولت روحانی گره نمی زدیم.نه 
اینکــه بخواهــم، تنزه طلبی کنم اما خود دولت روحانی هم 
اســتعداد و ظرفیت کافی بــرای مقابله با معضالت داخلی 
نداشــت. بنابراین ما به لحاظ اخالقی هم نمی توانســتیم 

وظیفه ای در قبال وی داشته باشیم.
 با ایده های مطرح شــده در باب اصالح اصالحات و   �

پوست اندازی اصالحات تا چه اندازه موافق هستید؟
مــن قبــاًل در این باره توضیــح داده ام که اصالحات به قفا 
بنگــرد و راه طــی شــده را یکبار مــرور و آن را نقد کند. ما 
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حتمًا نیاز داریم در ســه زمینه گفتمان، تشــکیالت و راهبرد دست به ابتکارهای 
جدید بزنیم و به قول شــما پوســت اندازی کنیم. البته معتقدم پس از انتخابات 
88 پوســت اصالحات را کنده اند پس، ابتدا باید صبر کنیم تا پوســت جدید در 

بیاید و بعد پوست اندازی کنیم!
آیا واقعاً با گذشــت زمان به آنچه که مردم در اعتراضات دی ماه مبنی   �

بر »اصالح طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا« گفتند، خواهیم رســید؟ آیا 
ماجرای جریان اصالحات تمام است؟

من بعید می دانم، قاطبه مردم اساسًا با این اصطالحات آشنا باشند؛ چه برسد به 
آنکه هر دو را نفی کنند. بخش عظیمی از مردم، گرفتار مشکالت معیشتی شان 
هستند و شعارهای مذکور در مقطعی از زمان درمیان بخشی از الیت های جامعه 
ســر داده شــد و توســط رسانه های مجازی بازتاب پیدا کرد. لذا، این که بگوییم 
مردم از فالن دســته یا گروه به کلی بریده اند، کمی اغراق آمیز اســت؛ نوعی 

زدگی به وجود آمده و آنهم به خاطر در هم آمیختگی نهاد دین و دولت است.
 جریان اصالحات در انتخابات پیش رو چگونه   �

خواهد بود؟
کامــاًل به رفتار صاحبان تصمیم بســتگی دارد. باید 
ببینیم شــورای نگهبان برای تأیید کاندیداهای چه 
می کنــد. البته در مورد مجلــس،  به خاطر دعواهای 
طایفه ای و چشــم وهم چشــمی میان بخش های 
مختلف شــهرهای کوچک مشارکت باالی شصت 
درصد خواهیم داشــت اما بعید اســت، در شهرهای 

بزرگ چنین استقبالی صورت گیرد.
ریشــه اختالفات امروز احزاب، اشــخاص   �

و گروه هــای اصالح طلب )ماجــرای اختالفات 
در شــورایعالی، شورای شــهر، شهرداری و...( 

چیست؟
اصالح طلبان برخالف اصول گرایان چندان قیم پذیر نیســتند و هر کدام شــان، 
ایده و عقیده مســتقل دارند. این ایده ها بعضًا ســالم و بعضًا با اغراض سیاســی 
آمیخته است و بخشًا با آلودگی هایی همراه است. در میان جناح راست، گوش 
شنوا از باالدستشان بیشتر است، مانند شورای دوم تا چهارم که می دیدیم برون 
خمــوش و درون پــر غوغا بود. امــا برعکس، اصالح طلبان آنچه را دارند، روی 
دایره می ریزند و به همین دلیل، گزک به جناح رقیب می دهند تا این اختالفات 
را آگراندیســمان )بزرگ نمایی( کنند و اســتفاده خود را ببرند. در کنار این موارد، 
مشتی خّناس هم با لطایف الحیل )حیله ورزی( سعی در برهم زدن آرامش دارند 

و از هر کاهی، کوه می سازند و البته، ابزارش را هم دارند.
چرا دولت به این صراحت از جریان اصالحطلبی گذشــت؟ تأثیر رفتار   �

دولت بر ناامید شدن از جریان اصالحات چیست؟
من پیش تر گفته ام، پروژه اصلی دولت برجام بود. در آن پروژه دیپلماسی نقش 
اول را ایفا می کرد و فی الواقع پروژه ای الیتیســتی )نخبه محور( بود که، احتیاج 

به مردم نداشــت. لذا، از ابتدا دولت خود تدبیر کرده را نیازی به اصالحات نبود 
و به کار گرفتن دو-ســه وزیر اصالح طلب در امور خدماتی برای کابینه کفایت 
می کرد.دولت اساسًا عقدی با اصالح طلبان منعقد نکرد که بخواهد از آن عبور 
کند. یعنی در ســال ۹2، به قدری فرصت کم بود که اصالح طلبان با دولت بر 
ســر موضوعات خاص به ائتالف نپرداختند و از این گذشــته، روحانی برنامه 
ائتالفی نداشــت. منتهی شــعارهای روحانی بخشًا برآورده کردن خواسته های 
اصالح طلبــان هــم بود که به هیچ یک از آن هــا وفادار نماند و به همین خاطر 

شاید بتوان گفت، خودش از خودش عبور کرده است.
 با توجه به فعالیت اندیشــه ای به نــام براندازها چه قدر امکان دارد تا   �

حامیــان اصالحات که علقــه ای به جریان اصولگرایی هم ندارند، به آن ها 
بپیوندند؟

همــواره امــکان جابجایی وجود دارد. زمانی کــه روزنامه های اصالح طلب را 
به صورت فله ای بســتند، به هشــدارهای ما توجه نشــد. و دیدم مردم پس از 
مدتی با آمدن ماهواره به سمت -تالشی که نیروی 
انتظامی در برابر دیش و رسیور صورت دادند، توفیقی 
به دســت نیامد.پس محتمل است، زمانی که عرصه 
بر اصالحات تنگ شــود، مردم به گزینه های دیگر 
فکــر کننــد. اما من معتقدم، ریزش جدی از ســمت 
اصول گرایان به ســمت جریــان اصالحات صورت 
خواهــد گرفــت،  کما اینکه تاکنون این گونه شــده 
اســت؛ پس از ظرف اصالحات چیزی کم نمی شود.

از این گذشــته، باید به براندازها هم فکر کرد؛ آن ها 
با مشــکالت عدیده ای دســت به گریبان اند. اواًل، 
وحدت فرماندهی ندارند. ثانیًا، راهبردهای مشخص 
ندارند و حتی بعضی راهبردهای شــان در تعارض با 
یکدیگراســت. ثالثًا، بعضی از آن ها به دولت های منطقه ای وابســته شده اند و از 
پول های کثیف ارتزاق می کنند و بعضی دیگر حتی اصول اولیه دموکراســی را 
در میان خودشــان مراعات نکرده ولی ادعا می کنند که می خواهند دموکراســی 

را در ایران حاکم کنند.
 برای ســامان یافتن شرایط درونی جریان اصالحات آیا ایجاد پارلمان   �

اصالحات می تواند به پایان یافتن انتقادات به شورایعالی کمک کند؟
مــن امیــد دارم؛ اما چنانکه گفتم، اصالح طلبــان از منش خاصی برخوردارند و 
نمی توان آن ها را به صف کرد. شاید پارلمان اصالحات، دارای فراکسیون های 
مختلف باشــد اما شــرط آن است که، مکانیزم اداره آن دموکراتیک باشد.از آن 
گذشته، پارلمان به عنوان قوه مقننه زمانی که قوه مجریه نداشته باشد، کارآمدی 
ندارد. پس، باید تمهیدی اندیشید تا رابطه احزاب را که بیشتر اجرایی هستند، با این 
پارلمان تعریف کرد. از این رو همچنان پارلمان اصالحات را مبهم می دانم، مگر 
آنکه بگوییم پارلمان محلی برای حل منازعات درونی اردوگاه اصالحات است 
که در این صورت صرفًا به جای شورای عالی می نشیند و کاربرد دیگری ندارد.
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 اصالح طلبان برخالف اصول گرایان 
چندان قیم پذیر نیستند و هر 
کدام شان، ایده و عقیده مستقل 
دارند. این ایده ها بعضًا سالم و بعضًا 
با اغراض سیاسی آمیخته است و 
بخشًا با آلودگی هایی همراه است. 



خب خب های آقای وزیر 
در برابر استغنای کشاورز طبسی

 فیلم گفت و گوی یک کشاورز طبسی با وزیر 
جهاد کشــاورزی که در فضای مجازی انتشار 

یافته یک دنیا حرف دارد.
در ایــن ویدیــو پیرمــرد در مواجهه با محمود 
حجتی به جای تقاضاها یا گله های معمول در 
مقام یک ناصح، شعر مشهوری را می خواند که 

البته به اشــتباه به حافظ نسبت داده می شود:
همــه آفــاق پر از فتنه و شــر می بینم/ ... این 
جهــان را پــر از خوف و خطر می بینم/ دختران 
را همه جنگ اســت با مادر/ پســران را همه 

بدخواه پدر می بینم...
لحــن پیرمــرد در این کلیپ ِشــکوه آمیز اما با 
ُشــکوه و در عین حال مشــفقانه است. صحنه 
تکان دهنــده امــا در پایــان اســت. آنجا که 
بــا خونســردی و بی نیازی دســت خود را به 
شانه های آقای وزیر می زند و می گوید: »خود 

دانید و مملکت تان!«
دربــاره  ایــن گفت وگو چنــد نکته را می توان 

یادآور شد:
1- صــرف حضور وزیران در جمع مردم امری 
مثبت اســت. نباید چنان فضاسازی و نقد شود 
که وزیران ترجیح دهند در دفتر کار خود بمانند 
یــا با مردم گفت و گو نکنند. آن هم در دورانی 
که هر کس با گوشــی تلفن همراه خود تصویر 
برداری می کند. از این نظر جای نگرانی است 
که استمرار انتشار این ویدیوها این تماس ها را 
محدود کند. همان نکته ای که درباره ویدیوی 
گفت و گوی وزیر بهداشت با آن نانوا نوشتیم.

2- کشــاورز طبسی با شــور و حرارت شعر را 
می خوانــد و نصیحت می کنــد اما آقای وزیر 
»ُخب ُخب« می کند. حال آن که می توانســت 
برخورد صمیمانه تری داشــته باشــد. محمود 

حجتی را به برخوردهای صمیمانه و اصطالحًا 
»خاکی بودن« می شناختیم و می شناسیم. اما 
این رفتار به این تصور خصوصًا برای کســانی 
که با پیشینه و خاستگاه سیاسی او آشنا نیستند 

خدشه وارد می کند.
3- بعید اســت آقای حجتــی بتواند مانند این 
پیرمــرد این گونه شــعر بخواند یــا در مقابل 
مقامــات باالتر به صراحت نظــر خود را ابراز 
کند. آیا این استغنا و طلب نکردن برای خود و 
دغدغه  جامعه داشــتن شایسته تحسین نبود؟ 
آیــا بر زبان آوردن کلمه »احســنت« این قدر 
سخت بود؟ واقعًا جا نداشت بر پیشانی پیرمرد 
و حتی دست او بوسه بزند؟ او که زاده و بالیده  
یک خانواده متمکن نیست و خاستگاه خودش 

نیز همین بوده است.
4- چنانچه اشاره شد اصل ماجرا در آخر اتفاق 
می افتد: خود دانید و مملکتتان! تمام قصه در 
همین »تان« اســت. این که احســاس »غیر 

بودن« یا »دیگری بودن« می کند.
کشــاورز طبســی به زبان شعر و کنایه درباره 
»شــکاف بین دولت و ملت« هشدار می دهد. 
بــی آن کــه دچار لکنت شــود یا کلمات را در 

لفافــه بپیچد این موضوع را توضیح می دهد.
اگر احســاس تعلق به کشــور از بین برود و 
به جای »مملکتمان« بشــنویم »مملکتتان« 
هشــداری جدی اســت و با »خب خب« هم 

حل نمی شود.
وقتی مردم احســاس کنند به رأی و نظر آنان 
احترام گذاشــته نمی شــود، وقتی با تبعیض 
و تحقیــر رو بــه رو شــوند و وقتی های دیگر 
رابطــه مردم با حکومــت و دولت کم رنگ و 
کم رنگ تر می شــود و احساس تعلق خود را از 

دســت می دهند و این همان کاهش سرمایه 
اجتماعی اســت؛ بزرگ تریــن تهدیدی که 

جامعه ایران را تهدید می کند.
سرمایه اجتماعی الزامًا با سطح رفاه نیز ارتباط 
دارد. کمــا ایــن که بر پایه  یک تحقیق معتبر، 
ســرمایه  اجتماعــی در آغاز دولت اصالحات 
در یک منطقه محروم سیســتان و بلوچستان 
از منطقه   یک تهران )شــمیرانات( بیشــتر 

بوده است.
در این فیلم پیرمرد به جای مطالبات شخصی 
دغدغه اجتماعی خود را مطرح می کند و هشدار 
می دهــد. به جای ایــن که وامی طلب کند با 
ســری بلند و از موضــع باال صحبت می کند. 
این اســتغنا و عزت نفس را جز فرهنگ ایران 

از کجا آورده است؟
5- مهم ترین هشــدار و تنبه اما همان ضمیر 
ملکی »تان« است. در غیاب هم گفته می شود 
»شــان«. در حالی کــه انقالب برای آن بود 
کــه بگوییم »مان«. مملکتمــان، دولتمان، 

حکومتمان....
تلخ تــر اما در همان »خداحافظ« آخر اســت. 
این خداحافظی یک خداحافظی عادی نیست. 

انقطاع است. ترک است.
در فیلــم »بــر باد رفته« در صحنه ای ماندگار 
»رت باتلر« با بازی »کالرک گیبل« در پاسخ 
به پرســش اســکارلت اوهارا )ویوین لی( که 
می خواهــد بداند چه می کند، می گوید: »دارم 

ترکت می کنم عزیزم!«
کاری نکنیــم که طبقاتی از جامعه احســاس 
انقطــاع، بی توجهی یا بــه بازی نگرفتن کنند 
کــه در آن صورت چــاره ای جز جدایی برای 

آنان باقی نخواهند ماند.

مهرداد خدیر نگارنده
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حکایت تلخ »لفظ دان« سالطین سکه
  احسان محمدی

نگاه

به دار آویختن وحید مظلومین و محمداسماعیل 
قاســمی ملقب به محمدسالم که از آنها با عنوان 
سالطین سکه و دالر نام برده شد، در افکارعمومی 
بازخوردهای متفاوتی داشــت، از »حقشون بود 
چــون زندگی خیلی ها رو آتیش زدن« تا »من که 
باورم نمیشــه اعدام شون کرده باشن، تو فیلم که 
قیافه شون مثل کسی نبود که اعدام میشه و انگار 
خیال شــون راحت بــود« و »آگه اینا واقعًا عامل 
اختالل در بازار بودن، حاال اعدام شدن پس چرا 

قیمت سکه و دالر نیومد پایین؟« و ...
اشرافی بر پرونده ندارم و در روزهای اوج گرفتن 
قیمت هــا هــم نه دالری خریدم و نه ســکه ای 
اندوختم اما در میان ویدئوهایی که از این دو منتشر 
شــد، یک جمله از محمد اسماعیل قاسمی برای 
مــن تکان دهنده بــود. آنجا که می گفت: »همه 
نشسته بودن من لفظ بدم ببینن چه جوری میشه 

بازار!«
این »لفظ دادن« دوکلمه اســت اما پشت سرش 
دنیایــی حرف می شــود پیدا کــرد. اینکه یک 
نفــر می تواند با یک »لفظ« سیســتم اقتصادی 
یک کشــور را متالطم کنــد و زندگی میلیون ها 
ایرانی را به مخاطره بیندازد تکان دهنده نیست؟ 
نشانگر قوت و قدرت اوست یا ضعف سیستم های 

مدیریتی؟
»لفظ دادن« یک نفر امر غریبی در جهان ســوم 
نیســت. در کشورهای پیشرفته دنیا »قانون« بر 
»لفظ« غلبه کرده اســت. اینجا اما هنوز یک نفر 
کــه نه وزیر اقتصاد اســت و نه نماینده مجلس، 
نه تئوریســین جامعه شناســی است و نه دبیرکل 
حزب سیاســی با »لفــظ دادن« می تواند چنان 
جریان آفرینــی کند که چنــد وزارتخانه کلیدی 
کشــور، هزاران شــعبه بانک، صدها کارخانه و 
شرکت و میلیون ها شهروند دچار آشفتگی شوند.

مشــابه چنیــن چیزهایــی را تنهــا در فیلم ها و 
سریال های مافیایی دیده بودیم. آن ها که خود را 
از »قانون« باالتر می دانند و خودشان وضع کننده 
قوانین جدید می شــوند. چیزی شبیه دستورهای 
»دون کورلئونه« در فیلم سینمایی پدرخوانده یا 

»پابلو اسکوبار« در نارکوس!
بررســی بســیاری از پرونده های پر سر و صدای 
این کشــور همیشه ما را به یک نفر می رساند که 
فراتر از »قانون« عمل کرده، »لفظ« داده است و 
بر اســاس لفظ او عده ای خودسر یا منفعت طلب 
کشور را به سمت سیاه چاله ای هولناک برده اند. 
)گاهــی البتــه آن یک نفر، حداکثر در حد حروف 

الفبا به مردم معرفی می شود!(

 اگر قانون محترم شــمرده شود، عقالنیت حاکم 
باشد، ضابطان و ناظران و بازرسان با پاکدستی به 
کارشان بپردازند آیا باز هم امکان دارد یک نفر با 
جسارت پیدا کند با »لفظ دادن« های غیرقانونی 

سیستم را مختل کند؟
چه شده که عده ای نه تنها با امثال شهرام جزایری 
و بابک زنجانی همدردی می کنند بلکه با حسرت 
می گوینــد »زرنگ« بودند و از آب گل آلود ماهی 
گرفتند! یعنی به جای نکوهش این سبک مکیدن 
خون ملت، آه می کشند که چرا آب گیر ما نمی آید 
شنا کنیم؟! از سوی دیگر خوشبینانه است که باور 
کنیم با اعدام وحید مظلومین و محمداســماعیل 
قاسمی، دیگر سودجویان چنان بترسند که دیگر 
ســمت تخلف نروند که اگر این چنین بود بعد از 
ســختگیری های آیــت اهلل خلخالی تا امروز باید 
بســاط مواد مخدر از این کشور جمع شده بود. اما 
یکــی از الزامــات مدیریِت فضای به هم ریخته، 
قاطعیت در برخورد بی اغماض با »همه فســدان 
است.برخورد واقعی با جاده صاف کن های آن ها، 
مهره های ُدرشِت پشت پرده و آنها که به این افراد 
خوش اشتها می گویند: نترس! برو جلو، هوات رو 
داریم! ... این طور مردم هم با اطمینان می گویند 

فقط آفتابه دزدها تاوان نمی دهند.

نگارنده
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دیپلماسی

حوالی ساعت ۹ صبح روز شنبه 31 شهریور ۹7 افرادی 
با لباس مبدل نظامی از پشت جایگاه ویژه در ›اقدامی 
تروریســتی‹ به سمت مردم تیراندازی کردند که در 
نتیجه این اقدام، 25 نفر از هموطنان ایرانی شهید و 

60 نفر نیز زخمی شدند.
در میان قربانیان این اقدام تروریستی یک زن، یک 
کودک خردسال و یک جانباز 70 درصد نیز بودند که 

با گلوله تروریست ها به خیل شهدا پیوستند.
بالفاصلــه پــس از این رخــداد خونین، › عقوب حر 
التسطری › سخنگوی گروهک تروریستی االحوازیه 
در گفت و گو با شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال حمله 
تروریستی در رژه نیروهای مسلح در اهواز را بر عهده 
گرفت. وی در پاسخ به سؤال مجری ایران اینترنشنال 
که پرسید، › آیا الحوازیه مسئولیت این حمله را بر عهده 
می گیرد ›، اعتراف کرد که، ›من می گویم که مقاومت 

ملی اهواز این کار را انجام داده است.‹
کمتر از چند ســاعت پس از این اقدام تروریســتی، 
بسیاری از رئیسان جمهور کشورهای دور و نزدیک، 
ســازمان ها و نهادهای بین المللی و نیز اشــخاص و 
علمای برجسته از سراسر جهان ضمن ابراز همدردی 
با دولت و مردم ایران، این اقدام تروریســتی در اهواز 

را محکوم کردند.
البته این محکومیت ها در همان ساعات اولیه چنان 
بازتاب داشت که تقریباً بسیاری از شبکه های خبری 

در سراسر جهان به انعکاس آن پرداختند.
امــا در این میان و با گذشــت یــک روز از وقوع این 
حادثــه تلــخ و صرف نظر از این که در نهایت بانیان، 
طراحــان و تأمین کنندگان مالی و ایدئولوژیک این 
اقدام تروریستی به زودی پاسخ مناسب و کوبنده ای 
را از طرف مردم ایران دریافت خواهند کرد، نکاتی در 
این حمله و نیز پیام تسلیت برخی از رهبران کشورها به 
ویژه رئیس جمهور محترم کشور همسایه ایران یعنی 
ترکیه وجود دارد که جا دارد نگاه خاص به آن شود.

پس از این حادثه خبرگزاری رسمی آناتولی گزارش 
داد که، › رجب طیب اردوغان › رئیس جمهوری ترکیه 
با تســلیت حمله تروریستی در اهواز به دولت و ملت 
ایران اعالم کرد که در چنین اوضاعی حساســیت ها 

در منطقه افزایش می یابد.

رئیس جمهوری ترکیه در این خصوص افزود: هنوز 
از جزئیات این حادثه به طور دقیق مطلع نیستیم ولی 
تا جایی که می دانیم شمار قربانیان به 2۹ نفر رسیده 
و تعداد زیادی نیز زخمی شــده اند. در چنین اوضاعی 

حساسیت ها در منطقه افزایش می یابد.
در این سخنان کوتاه آقای طیب اردوغان، نکاتی وجود 

دارد که به اختصار به آن اشاره می شود.
ابتدا اینکه از آقای اردوغان انتظار می رفت که فراتر 
از تســلی دادن به بازماندگان این حادثه، به صراحت 
این اقدام تروریســتی را که حتی دبیر کل ســازمان 
ملل را وادار به واکنش و ابراز همدردی کرد، محکوم 
کرده و از تروریســت ها اعالم انزجار می کرد. اینکه 
پس از گذشت یک روز از حادثه تروریستی و به رغم 
بازتاب گسترده آن در تمام رسانه ها و محافل سیاسی 
خاصه رسانه های ترکیه که در نخستین ساعات اولیه 
این حادثه آن را منعکس کردند، سیاستمداری مانند 
اردوغان که دسترسی به اطالعات یک کشور همسایه 
برای ایشــان به سهولت امکان پذیر می باشد، اظهار 
بــی اطالعی می کند، خود برای افکار عمومی جای 
ســؤال دارد. بد نیســت برای یادآوری نگاهی دوباره 
به یک رخداد شــبه تروریستی و دهشتناک در نیمه 
جوالی سال 2016 میالدی در ترکیه و خاصه وقایع 
و مواضع پس از آن بیندازیم. در شــبی آرام و تقریبًا 
عادی در کشور همسایه، ترکیه، ناگهان صداهایی از 
پرواز چند جت جنگنده بر فراز آســمان چند شــهر از 
جمله آنکارا پایتخت این کشور و به دنبال آن انفجار 
و شلیک همزمان چندین ضد هوایی خواب را چنان 
بر ساکنان برآشفت که هنوز خاطرات آن شب تلخ از 

یاد مردم این کشور نرفته است.
در آن شب عده ای از افسران ارتش ترکیه در اقدامی 
هماهنگ و برنامه ریزی شــده، اقدام به انجام یک 
کودتای نظامی کردند که البته این کودتا طولی نکشید 
که شکســت خورد و عامالن آن در انجام آن ناکام 
ماندند و دولت آنکارا خیلی زود توانست خطرات این 
اقدام را از بین برده و شرایط را به حال عادی بازگرداند.

پس از آن بســیاری از کشــورها و دولت ها این اقدام 
یعنــی کودتا را محکــوم و با بازماندگان قربانیان آن 

حادثه تلخ ابراز همدردی کردند.

از جمله این کشــورها جمهوری اســالمی ایران بود 
که فراتر از محکوم کردن و ابراز همدردی با دولت و 
بازمانــدگان قربانیان، با اعالم اینکه در کنار دولت و 
ملت ترکیه خواهد بود، عماًل شــرط همراهی با یک 

کشور همسایه را به جا آورده بود.
در همان روزهای نخست پس از کودتا ›رضا حاکان 
تکین‹، سفیر وقت ترکیه در تهران در یک کنفرانس 

مطبوعاتی به اظهار نظر در این خصوص پرداخت.
وی در ایــن کنفــراس خبری به صراحت اعالم کرد 
که، ›ترکیه بی نهایت از حمایت های ایران در شــب 
کودتا سپاســگزاری می کند. این یک دوستی واقعی 

است. ما هم از ایران حمایت می کنیم.‹
همزمان شــبکه خبری اســپوتنیک روســیه نیز در 
برنامــه ای به تحلیل این جانبداری ایران از ترکیه در 
حالی که این دو کشــور در برخی مســائل مربوط به 
ســوریه اختالفاتی داشتند، پرداخت و کارشناس این 
برنامــه بــا بیان این که، اگر ایــران از ترکیه حمایت 
نمی کــرد، در آن صــورت بحران داخلی در کشــور 
همســایه کل منطقه را به خطر می انداخت، تصریح 
کرد: تهران به خوبی از همســایه خود دفاع کرد و به 

گونه ای مناسب از خود واکنش نشان داد.
وی افزود: ایران در خصوص خطرات و عواقب ناشی 
از انجام کودتای سال گذشته در ترکیه هوشمند بود، 
اگر این کودتا به طور عملی صورت می گرفت خطری 
جدی برای امنیت منطقه به همراه داشــت. با وجود 
برخــی اختالف نظرها در سیاســت خارجی ایران با 
ترکیه، ایران به عنوان یکی از اولین کشورها، حمایت 
خود را از رجب اردوغان رئیس جمهور و دولت منتخب 
وی اعالم داشــت، این حمایت ها یک گام بزرگ به 

سوی آینده بود.
این کارشــناس که اسپوتنیک وی را یک تحلیل گر 
مســتقل معرفی نمود، تاکیــد کرد: در واقع، طبیعتاً‹ 
ترکیه نیز باید این اقدام ایران را به یاد داشــته باشــد، 
قدردان ایران باشد و همواره از آن سپاسگزاری کند.‹

حال با گذشــت دوسال از آن ماجرا، کمترین توقع از 
همسایه غربی نیز در جنایت تروریستی اهواز این بود 

که همانطور که قول داده بود، عمل می کرد.
* کارشناس مسائل سیاسی  

نگارنده علیرضا جباری* اردوغان و نقشی که خوب ایفا نکرد
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گزارش ویژه

از دو هفته پیش هنگامی که برای اولین بار خبر سرنوشت 
نامعلوم جمال خاشقجی در رسانه های ترکیه به سراسر دنیا 
مخابره شد تاکنون همه اخبار و گزارش ها حول چگونگی 
یک قتل متمرکز شــده اســت، حال آنکه طی این ســالها 
خبرنگاران زیادی قربانی خشــونت ها شــده اند و این حد 

مورد توجه نبوده اند.
حاال ســؤال می شــود چرا این قتل تا این حد مورد توجه 
قرار گرفته اســت، آن هم در بحث چگونگی قتل و برنامه 
ریزی برای آن و ... حال آنکه تاکنون کمتر یا اساسًا هیچ 

نگاهی به انگیزه های این جنایت نشــده است.
درباره خاشقجی  �

خاشــقجی بر خالف تبلیغات صورت گرفته مبنی بر اینکه 
پای اعتقادش در خصوص آزادی بیان و مطبوعات قربانی 
شده است، اساسًا فاصله چندانی از نظر فکری با بن سلمان 
و سایر شاهزادگان سعودی در این خصوص نداشته است.

آن طور که جان بردلی در مقاله اش توضیح داده ›خاشقجی 
تنها کسی است که از ارتباطات نزدیک مقام های سعودی 
با اســامه بن الدن تا قبل از 11 ســپتامبر 2001 با خبر 

بوده است.
خاشــقجی همچنین رگه هایی از رابطه میان جریان های 
اسالم گرای تندرو بویژه القاعده و سلفی ها و نیز شاخه هایی 
از اخوان المسلمین با حاکمیت وهابی را در اختیار داشت.

او در دهه های 80 و ۹0 قرن گذشته میالدی در افغانستان 
و ســودان با رهبران القاعده ارتباط داشــت و بویژه با بن 

الدن رابطه دوســتانه ای برقرار کرده بود.
بردلی که همکار خاشــقجی هم بوده و رابطه نزدیکی با 
او داشــته، درباره اش چنین قضاوت می کند که ›تمایالت 
اســالم گرایانه خاشــقچی در زرورقی از آزادی خواهی و 
دمکراسی طلبی پیچیده شده بود‹. در واقع اختالف دیدگاه 
خاشــقجی با وهابیت افراطی که منجر به پیوســتن او به 
اخوان شــد، تنها در این مســاله خالصه می شــود که او 

کالف سردرگم جمال خاشقجی
       نگارنده محمد علی حیدری هایی*
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معتقد بود حکومت اســالمی در انتخاباتی آزاد 
در سراســر خاورمیانه شــکل بگیرد و همین 
دیدگاه باعث شــد تا او حزب دمکراســی برای 

جهان عرب را تأسیس کند.
عنصر اطالعاتی و امنیتی  �

خاشــقجی یک عضــو از خاندان ســلطنتی 
عربستان محسوب می شده که با سرویس های 
اطالعاتی عربســتان، انگلیس و آمریکا رابطه 
خوبی داشته است و شاید این آخری ها با میت 

ترکیه هم حشــر و نشری پیدا کرده بود.
خاشــقجی عمــاًل یکــی از عناصر دســتگاه 
تبلیغاتی ســعودی بــود که عملکرد دولت این 
کشــور را در حمایت از گروه های تروریســتی 
و تکفیــری در منطقــه تأیید و تبلیغ می کرد و 
حتی پســر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
نیز در توئیتی به همین نکته اشــاره کرده و او 

را از هواداران تروریســم معرفی کرده است.
خاشقجی سال ها به شاهزاده ترکی بن فیصل 
هنگامی که رئیس سازمان استخبارات سعودی 
بود، مشاوره می داد و از نزدیکان وی در لندن و 
واشنگتن بود و در دهه های 80 و ۹0 میالدی 
رابطه خوبی با بن الدن رهبر القاعده داشت، اما 
چگونه یکباره فیلش یاد جریان آزاد اطالعات 

و آزادی بیان کرد؟
مســاله این روزنامه نگار منتقد سعودی آن حد 
نیســت که بزرگنمایی شــده است، اما در باره 
علل و انگیزه های قتل وی می توان گمانه هایی 

مطرح کرد.
گمانه ها و فرضیه ها  �

نزاع خانوادگی بر ســر قدرت، جدا شــدن از باند 
قدرت، تغییر ماهیت فکری و اندیشی، وابستگی 
بــه ســرویس های اطالعاتی و دالیل مختلف 
دیگــر هر کدام می توانــد فرضیه ای قابل اعتنا 
باشد، اما در عین حال هیچکدام نمی تواند دلیل 

و عامل یک اقدام احمقانه باشد.
حذف یک اصالح طلب یا دگراندیش سیاســی 
و مطبوعاتی چنین هزینه ســنگین و حماقتی را 
نمی طلبد، یک جدال خانوادگی بر ســر قدرت 
هم نمی تواند تا این حد یک شــخصیت تشــنه 

قدرت را به توحش وادارد.

حتی آنگونه که برخی کارشناســان رســانه ای 
جهان عرب حدس زده اند، نمی تواند قتل حاصل 
یک تســویه حســاب مافیایی باشد و یا تشکیل 
حزبی با عنوان ›دمکراســی برای جهان عرب‹ 
که با توجه به ســوابق و سرنوشت جریان های 
مختلف اسالمی، ملی گرایانه و حتی دمکراسی 
خواهی در منطقه نمی توانسته و نخواهد توانست 

خطری متوجه هیچ کشور عربی کند.
تنها یک دلیل برای رد همه فرضیه های موجود 
کافی اســت و آن محل انجام جنایت اســت؛ 
کنســولگری! چرا برای حذف او حساس ترین 

مکان ها را انتخاب کرده اند.
یک برداشــت هم می تواند این باشــد که شاید 
آمریکایی هــا قصد داشــتند او را بــرای آینده 
عربستان، بعد از آل سعود آماده کنند و تأسیس 
یک حزب عرب گرا توسط او در آمریکا می تواند 

نشانه ای در این خصوص باشد.
اگرچه این گمانه ها قابل اعتنا هستند، اما از چنان 
اولویتی برخوردار نیســت که الزم باشــد محل 
عملیات حذف را داخل یک ســفارتخانه تعیین 
کرد. پس موضوع چیســت؟ چرا باید خاشقجی 
حذف می شــد و این حذف چه پشت پرده هایی 
دارد که تا این حد فضای رســانه ای جهان را به 

خود مشغول کرده است؟
جــان بردلی روزنامه نگار و کارشــناس جهان 
عرب و از دوســتان خاشــقجی که در هفته نامه 
اســپکتیتور کار می کند، اشاره های تلویحی به 

موضوع انگیزه قتل داشته است.
تفکر و گرایش خاشــقجی از دهه 80 میالدی 
به اخوان المسلمین تغییر جهت داد و به جریان 
فکــری کــه زمین بازی ترکیه و قطر در منطقه 

است، ملحق شد.
با اینحال این مورد هم عامل اخذ چنین تصمیمی 
نمی تواند باشد. او حتی در آخرین گفت وگوها و 
مصاحبه هایش با بی بی سی و برخی رسانه های 
دیگر و از جمله با فرید زکریا و نیز در ســتونی 
که واشنگتن پست به او اختصاص داده بود، نه 
تنهــا از اصالحات ظاهری بن ســلمان محکم 
دفاع می کرد، به شدت مدافع سیاست های ضد 
ایرانی و منطقه ای دولت سعودی هم بود و بیش 

از دو ســال اقامت اجباری در آمریکا تاثیری بر 
دیدگاه های وی نداشت.

فرضیه هایی واقعی تر  �
اکنون زمان آن فر ا رســیده اســت که بعد از دو 
هفته از گذشــت ماجرای خاشقجی، می بایست 
سؤال کرد › موضوع چیست که بن سلمان حاضر 

به پرداخت چنین هزینه ای شده است؟
اینطــور کــه از البالی برخــی گزارش های 
رســانه ای و ســوابق و فعالیت های خاشقجی 
برداشــت می شــود، او احتمــااًل حامل رازها و 
اســراری بــود که از نظر خانــواده حاکم یعنی 

ملک سلمان دیگر قابل تحمل نبود.
یــک احتمال می تواند مربوط به برنامه هایی از 
ســوی وهابیت ســعودی باشد که نمی بایست 
آمریکایی هــا از آن اطالع یابند. خاشــقجی در 
آمریکا مقیم شــده بود و در واشــنگتن پســت 
می نوشــت، بنابراین او دیگر یک عنصر خارج 
از کنتــرل بود که بــا مجموعه ای از اطالعات 
محرمانه می توانســت خانواده سلمان را تهدید 

کند.
آیا خاشــقجی از روابط مرموز خانواده سلمان با 
اســراییلی ها چیزی می دانست یا از معامله ای 
بر ســر فلســطینی ها خبر داشت؟ یا وی حامل 
اسراری از جمله نیات عربستان علیه دولت های 

منطقه بود، همانند آنچه برسر قطر آمد.
ربط ماجرا به ترکیه چطور؟ آیا خاشقجی در میانه 
روابط نه چندان خوب انکارا و ریاض چیزی در 
اختیار داشــت که مقام های سعودی و بویژه بن 

سلمان از افشای آن وحشت داشتند؟
در نهایت، الزم است یادداشت را با چند نکته و 
یک ســؤال به پایان برد؛ اواًل باید توجه داشــت 
کــه برغم همه گزارش های رســانه ای، هنوز 
بطور کامل حقایق و جزییات آن از ســاختمان 
کنسولگری سعودی در استانبول خارج نشده و 
ابهامات درخصوص این پرونده بسیار است؛ دوم 
اینکه این اقدام یک جنایت غیر قابل انکار است 
و ســزاوار محکومیت، اما در نهایت بازهم باید 
پرســید › خاشــقجی حامل چه اسراری بود که 
می بایست در کنسولگری عربستان در استانبول 

قربانی شود؟‹
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دولــت دونالد ترامپ از 5 نوامبر تحریم های   �
جدیدی را علیه صادرات نفتی ایران اعمال کرده 
اســت. تاثیرات احتمالی این تحریم ها بر ایران 
چــه خواهد بود؟ ایــن تحریم ها با تحریم های 
پیشین ایاالت متحده یا تحریم های بین المللی 

چه تفاوت هایی دارند؟
ایــاالت متحده یک ســری تحریم هایی را مجدداً 
علیــه ایران اعمال کرده که در ژانویه 2016 تحت 
شــرایط برجام یا همان توافق هســته ای ایران، لغو 
شــده بودند. اهداف این تحریم ها بانک ها از جمله 
بانک مرکزی ایران، شــرکت نفتی ایران و بسیاری 
از بازیگــران مهم اقتصادی در ایران هســتند. این 
تدابیر در ادامه ســری تحریم های اعمال شــده از 
سوی ایاالت متحده در ماه آگوست هستند. تدابیر ماه 
آگوست و نوامبر هر دو نتیجه مستقیم تصمیم ماه مه 
دونالد ترامپ در ارتباط با خارج کردن ایاالت متحده 
از برجام هستند. آن زمان و پس از آن دولت ایاالت 
متحده به وضوح نشان داد که قصد دارد کمپینی را 
برای اعمال فشار شدید اقتصادی علیه ایران پیش 

ببــرد- کمپینــی که به مراتب فراتر از اعمال مجدد 
تحریم ها در ماه های آگوســت و نوامبر خواهد بود. 
بــه گفتــه مقامات آمریکا، هدف این کمپین اعمال 
فشار، ایجاد اهرم الزم برای آغاز یک پروسه جدید 
دیپلماتیک با ایران در خصوص مســائل هسته ای 

و منطقه ای است.
آیا به اعتقاد شما امریکا با اعمال این تحریم ها   �

می تواند به آن چه فکر می کند، برسد؟ به هر حال 
ایران در گذشــته در برابر چنین تحریم هایی به 
خوبی مقاومت کرده و از تجربه الزم برای برخورد 

با چنین تحریم هایی برخوردار است؟
تحریم های 5 نوامبر همین حاال هم تاثیرات خود را 
بر اقتصاد ایران گذاشــته است. از ماه مه که ایاالت 
متحده به صورت رســمی ایران را تحت بررســی 
قرار داده، بسیاری از سرمایه گذاران خارجی از این 
کشــور خارج شــده اند. همه خریداران نفت ایران 
درخواســت ها بــرای محموله های نفتی را کاهش 
داده اند. کاهش تقاضا در بازار در چشــم انداز رشــد 
ایــران، افزایش تورم و پیش بینی ها درباره بیکاری 

تأثیر گذاشته است. این مساله به پیش بینی مشکل 
تأمین در بازار جهانی و افزایش قیمت نفت انجامیده 
اســت. رهبران ایران اذعان کرده اند که با شرایطی 
چالش برانگیز مواجه هستند. آن ها وعده داده اند که 
بــا چالش هــا مقابله می کنند و به ویژه اروپایی ها را 
برای محافظت از فرصت های اقتصادی برای ایران 

تحت فشار قرار داده اند.
تحریم هــای فعلی با تحریم های گذشــته   �

تفاوت چندانی ندارند. آن چه ترامپ برگردانده 
تحریم هایی است که در زمان اوباما طراحی شده 
بودند. به اعتقاد شما تفاوت این دوره از تحریم ها 

با تحریم های گذشته در چیست؟
تفاوت چشمگیر این دور از تحریم ها با قبل این است 
که این مرتبه ایاالت متحده آنها را تنها پیش می برد. 
ســال های 2012 تا 2015 یعنی زمان شــدیدترین 
تحریم ها از ســوی ایاالت متحده و شــرکای آن در 
سراســر جهان، آن ها با یکدیگر همکاری کردند تا 
ایران را برای نشســتن ســر میز مذاکره تحت فشار 
بگذارنــد. امــا در 2018، هیچ یک از دیگر طرفین 

گفت و گوی تفصیلی با »الیزابت روزنبرگ« ناظر بر تشدید تحریم های بین المللی علیه ایران:

چالش آمریکا در برابر 
نسخه های متفاوت ایران برای 
عبور از تحریم ها

از زمانــی کــه دونالد ترامپ رئیس جمهــوری آمریکا از توافق 
هســته ای بین المللی ایران خارج شده و اعمال مجدد تحریم ها 
را آغاز کرده، مباحثات درباره احتمال مؤثر واقع شدن این رژیم 
تحریمی هم باال گرفته است؛ به ویژه اینکه این مرتبه واشنگتن 
از حمایت متحدان دیرینه امنیتی خود برخوردار نیست و در حالی 
کــه هدف منزوی کردن تهــران را دنبال می کند، خود با انزوای 

جهانی و انتقادهای گســترده مواجه شده است. 
در همیــن رابطــه گفت و گو با الیزابت روزنبــرگ می خوانید تا 
نظــرات او را درباره تاثیرگذاری اقدامات تنبیهی دولت ترامپ، 

واکنش های جهانی 
و اقدامات احتمالی 
ایــران در مواجهه 
با آنها جویا شــود. 

روزنبرگ از مقامات ارشــد وزارت خزانه داری ایاالت متحده در 
سال های ۲00۹ تا ۲013 بوده و به نظارت بر تشدید تحریم های 
بین المللی علیه ایران کمک کرده اســت و اکنون یکی از اعضای 
ارشد برنامه انرژی، علوم اقتصادی و امنیت در اندیشکده »مرکز 

امنیت جدید آمریکایی« به شمار می رود.



13 نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ آبان ماه 1397 / شماره 33

Bilingual Economic Monthly  

گفت و گو

برجام- یا شــرکای قدیمی امنیتی ایاالت متحده یا 
اقتصادهای بزرگ دنیا یا بزرگترین خریداران نفتی 
ایران، به ایاالت متحده نپیوستند. بی تردید، ایاالت 
متحده اهرم مالی جهانی برای تحت فشار گذاشتن 
همه کشورها و شرکت ها برای دور ماندن از ایران را 
دارد. اما بسیاری از شرکت ها هم هستند که انگیزه 
زیادی برای تقلب دارند. ایاالت متحده مجبور است 
برای مقابله با همه موارد احتمالی نقض تحریم ها در 

سراسر جهان، انرژی زیادی صرف کند.
وضعیــت کنونی اقتصاد ایــران را به ویژه   �

پــس از دور اول تحریم هــای ایاالت متحده در 
ماه آگوســت، چطور می بینیــد؟ ایران از لحاظ 

اقتصادی چقدر آسیب پذیر است؟
اقتصاد ایران در ماه های اخیر که شــرکت ها از آن 
فاصلــه گرفته انــد تا در معرض تحریم های ایاالت 
متحده قرار نگیرند، تضعیف شده است. بزرگ ترین 
چالش اقتصادی بــرای ایران، کاهش تقاضا برای 
نفت است. فروش نفت بزرگترین منبع درآمد ارزی 
ایران به شمار می رود و بخش مهمی از بودجه این 
کشــور را تشــکیل می دهد. صادرات نفت ایران در 
سپتامبر 2017 حدود 2،3 میلیون بشکه در روز بوده، 
اما در ســپتامبر 2018 به 1.7 میلیون بشــکه در روز 
کاهش یافته اســت. ایاالت متحده مشتریان نفتی 
ایران را تحت فشــار گذاشــته تا خرید از این کشور 
را بــه کلــی متوقف کنند. بدون درآمد فروش نفت، 
ایران به دردسر خواهد افتاد و رشد اقتصادی آن به 
طور قطع کاهش خواهد یافت. صندوق بین المللی 
پول در گزارش اخیر خود درباره چشم انداز اقتصادی 
جهان پیش بینی کرده که رشــد اقتصادی ایران در 
سال 2018 برابر با 1.5 و در سال 201۹ برابر با 3.6 
درصد کاهش داشته باشد. اما ایران در سال های اخیر 
با نســخه متفاوتی از این چالش ها مواجه شــده و با 
این حال، توانسته است از فروپاشی دولت یا سقوط 
آزاد اقتصــاد اجتناب کند. در حقیقت، ایران چندین 
دهه اســت که به طور مداوم با بحران های پولی و 
بانکی و سرمایه گذاری های محدود خارجی مواجه 
اســت. انعطاف پذیری در برابر »اقتصاد مقاومتی« 
اتفاقــی بــوده که چندین نســل از ایرانی ها را قادر 
ساخته شرایط بسیار دشوار را پشت سر بگذارند. فشار 
تحریم های کنونی شــرایط دشواری برای ایران به 

وجود خواهد آورد، اما این دشــواری ها به فروپاشی 
اقتصادی یا تســلیم شــدن نخبگان سیاسی ایران 
در برابر خواســته های سیاسی ایاالت متحده منجر 

نخواهد شد.
ایران شــدیدترین بحران اقتصادی خود را   �

در دوران جنگ گذراند، آیا فشــارهای اقتصادی 
این دوره را می توان با آن دوران مقایسه کرد؟

در قیاس با مشکالت عدیده اقتصادی دهه 1۹80، 
زمانی که ایران درگیر جنگ با عراق بود، مشکالت 
اقتصادی ناشی از تحریم های اخیر نسبتًا ناچیز است. 
در زمان شروع جنگ در سال 1۹80، تولید ناخالص 
داخلی ایران بیش از 27 درصد کاهش یافت و به رغم 
احیای مجدد آن، در سال های 1۹84 و 1۹86 نیز به 
ترتیب 8 و 10 درصد کاهش یافت. اما در سال های 
اوج فشــار تحریم ها یعنــی 2012 و 2013، تولید 
ناخالص داخلی ایران تنها 7.4 و 0.2 درصد کاهش 
یافت یک حقیقت که برای امریکا مشکل ساز است 
این اســت که ایران حتی در تاریک ترین دوره های 
اقتصــادی خــود در دهه های اخیــر، باز هم هزینه 
بــرای درگیری های نظامــی و حمایت از نیروهای 
تحــت حمایــت خود در منطقــه را در اولویت قرار 
 داده و نمونه این اقدامات هم حمایت مالی ایران از 
حزب اهلل است. مقامات وزارت خزانه داری ایاالت 
متحده در ماه ژوئن اعالم کردند که ایران ســاالنه 
 نزدیــک بــه 700 میلیون دالر بــرای تأمین مالی 
حــزب اهلل هزینــه می کند که این مبلغ از زمان آغاز 

جنگ در سوریه خیلی بیشتر است.
موج جدید تحریم ها بر بازار جهانی انرژی چه   �

تاثیری خواهد گذاشت؟ این احتمال وجود دارد 
کــه دیگر تولید کنندگان نفت پا پیش بگذارند و 
بــرای جبران )نفت حذف شــده ایران از بازار(، 

صادرات خود را افزایش دهند؟
تحریم هــا قیمــت جهانی نفت را بــاال می برد و تا 
زمانــی که ایاالت متحده مشــتریان نفت ایران را 
برای به صفر رســاندن خرید از این کشــور تحت 
فشــار می گذارد، این روند افزایش قیمت همچنان 
ادامه خواهد داشــت. صادرات نفتی ایران احتمااًل 
هرگــز به صفر کاهش نخواهد یافت چرا که چنین 
اتفاقی قیمت جهانی نفت را به شدت و با سرعت باال 
می بــرد و به عالوه، برخورد با همه نقض کنندگان 

تحریم های ایران برای ایاالت متحده دشوار خواهد 
بود.
در این میان فشــارهای امریکا به عربستان   �

سعودی و دیگر تولیدکنندگان نفت برای جبران 
کاهش فروش نفت ایران به کجا خواهد رسید؟

عربستان سعودی متعهد شده روزی 2 میلیون بشکه 
نفت اضافی وارد بازار کند، اما بسیاری از تحلیلگران 
بر این باورند که احتمااًل نمی تواند به چنین سطحی 
از تولید مازاد برسد یا اگر هم برسد، نمی تواند برای 
مدت طوالنی چنین ســطحی از تولید را حفظ کند. 
تولیدکننــدگان دیگر از جمله لیبی، امارات متحده 
عربــی و دیگــران )در داخل و خــارج اوپک( هم 
هســتند که برای کاهش قیمــت نفت به تولیدات 
خود می افزایند. اما در نهایت، این تولیدکنندگان در 
ایاالت متحده خواهند بود که برای کاهش قیمت، 
بشــکه های نفتی بیشــتری وارد بازار خواهند کرد؛ 
اگرچه نفت آنها از نفت متداول در بازار سبک تر است.

تدابیــر ایــران را برای مقابله بــا تاثیرات   �
تحریم های آمریکا چگونه ارزیابی می کنید؟

ایــران از مدتی پیش یک ســری اقدامات را برای 
کاهــش تأثیر تحریم های ایاالت متحده آغاز کرده 
اســت. از بهار امسال، بانک مرکزی ایران برنامه ها 
برای تک نرخی کردن ارز در راستای محدود کردن 
تاثیرات تحریم های ایاالت متحده بر ریال را تسریع 
کرده، اگرچه این طرح در ممانعت از کاهش ارزش 
ریال ناکام مانده است. دولت ایران همچنین واردات 
تقریبًا 1300 مورد کاال را محدود کرده و در تالش 
بــرای محافظت از ذخایر دالری خود، معامالت را 
به یورو انجام می دهد و کسب و کارها را هم ترغیب 
می کنــد تا از تجارت بــا دالر فاصله بگیرند. ایران 
همچنیــن اقداماتی را بــرای محافظت از صادرات 
نفتی خود انجام داده اســت. ایران بورس نفتی خود 
را فعــال کــرد که این اقدام امکان خرید نفت برای 
شرکت های خصوصی را تا پیش از آغاز تحریم های 
ایاالت متحده فراهم آورد. ایران همچنین تالش ها 
برای حمل و نقل پنهانی نفت را آغاز کرده است که 
امکان صادرات مقادیر بیشــتر نفتی از گزارش های 
رسمی را به مقاصد گوناگون فراهم می آورد. احتمال 
موفقیت ایران در این رویکرد کم نیست؛ ایران پیشتر 

هم چنین کاری انجام داده است.
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ترکیه به انرژی خارجی وابســته است و نیمی از 
نفت )حدود 200 هزار بشــکه در روز( و حدود 
یــک پنجــم از گاز مورد نیاز خود را از ایران وارد 
می کند. در سال 2012 که ایاالت متحده ایران 
را هدف تحریم قرار داد )دور پیشــین تحریم ها 
کــه بــا حصول برجام لغو شــدند(، آنکارا برای 
گرفتن معافیت از واشــنگتن واردات نفت ایران 
را به حدود 120 هزار بشکه در روز کاهش داد. 
ایــن مرتبه هم ظاهراً ترکیــه برای معافیت از 
تحریم ها واردات را به 12۹ هزار بشــکه در روز 

کاهش داده است.
پیش از اظهارات شدید الحن اردوغان در روز 6 
نوامبر، ترکیه سیگنال هایی فرستاده بود به این 

معنا که آماده است با تحریم های دونالد ترامپ 
همکاری کند. اوایل همین ماه، رویترز گزارش 
داد کــه یک شــرکت خصوصــی نفتی ترکیه 
موســوم به »پترول آفیسی« از دادن سوخت به 
هواپیماهــای ایرانــی در ترکیه خودداری کرده 
است. در ماه اکتبر هم یک منبع ترک به رویترز 
گفته بود که بزرگ ترین پاالیشــگاه این کشور 
بــرای معافیــت از تحریم ها تالش می کند، اما 
آماده اســت تا در صــورت نیاز خرید از ایران را 

متوقف کند.
در زمــان دولت اوباما، ترکیه پس از آنکه هزینه 
نفــت و گاز ایــران را به حســاب های معاف از 
تحریم های آمریکا واریز کرد، برای اشــخاصی 

که تحریم ها را دور می زدند امکان دسترسی به 
این حســاب ها را فراهم آورد و آنگاه این مبالغ 
را بــه صــورت طال یا پرداخــت برای صادرات 
غیرحقیقــی به ایــران بازگرداند. این طرح تنها 
در ســال های 2012 و 2013 بالغ بر 13 میلیارد 

دالر برای تهران فراهم آورد.
دردســرهای ایــن عملیــات بــرای اردوغان 
همچنــان ادامــه دارد. در ماه ژانویه یک دادگاه 
فــدرال در منهتن مهمــت هاکان آتیال، معاون 
»هالــک بانک« ترکیه را بــه دلیل نقش او در 
نقض تحریم ها، مجرم دانســت. انتظار می رود 
که وزارت خزانه داری هم جریمه ســنگینی را 
بــرای این بانک دولتــی ترکیه در نظر بگیرد و 

 دولــت ترامــپ بــه رغــم همه اظهارات شــدیدالحن خود دربــاره تحریم های ایران، در نهایت 5 نوامبر چندین کشــور را از آنها معاف کرد. 
در ایــن میــان، مایــک پومپئــو، وزیر امور خارجه آمریکا در کاخ ســفید از معافیت ویژه به ترکیه خبــر داد که به معنای امکان ادامه خرید نفت 
 ایران به رغم بازگشــت تحریم ها بر بخش انرژی این کشــور اســت. پومپئو گفت معافیت 8 خریدار نفتی ایران در پاســخ به درخواست های آنها 
به شــرط کاهش قابل توجه خرید انرزی از ایران بوده اســت. با این حال یک روز بعد از این اظهارات پومپئو، رجب طیب اردوغان، رئیس 
جمهــور ترکیــه تحریم هــای ایــاالت متحده را اقدامی »امپریالیســتی« نامید و گفت که با آنها مقابله می کند. اگر دولت ترامپ این ســخنان 

اردوغان را جدی نگیرد، به دومین دولت آمریکایی تبدیل خواهد شــد که در برابر ذکاوت اردوغان شکســت می خورد.
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از تحریم های  علیه تهران تا ایســتادگی آناکرا

ترامپ مغبون ذاکوت اردوغان
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همین مســاله به یکی از مشــکالت در روابط 
آمریکا ترکیه تبدیل شــده است. اردوغان فقط 
می خواهــد کــه کل ماجرا از جملــه تحقیقات 
احتمالــی درباره نقض تحریم ها توســط ترکیه 
پایان یابد. محقق شــدن این خواسته اردوغان 
چندان دور از ذهن نیســت. ترکیه در نهایت در 
ماه اکتبر اندرو برانســون، کشیش آمریکایی را 
که دو ســال در حبس خانگی بود، آزاد کرد. روز 
ســوم نوامبر هم اردوغان در تماســی تلفنی با 
ترامــپ درباره جریمــه هالک بانک گفت و گو 
کرده اســت و همه شواهد از این مساله حکایت 
دارند که دو طرف احتمااًل بر ســر این مســاله به 

توافق رسیده اند.
بــا این حــال، تالش های ترکیــه برای منتفی 
کــردن تحقیقات دربــاره دور زدن تحریم های 
ایران همچنــان ادامه دارد. اگرچه آتیال مجرم 
شناخته شده، اما وضعیت یکی دیگر از چهره های 
اصلی این پرونده یعنی رضا ضراب تاجر طالی 
ترکی-ایرانی هنوز نامعلوم اســت. ضراب پاییز 
گذشته در دقایق نهایی با دادگاه توافق کرد و از 

متهم اصلی پرونده به شــاهد تبدیل شد و از آن 
زمان به اف بی آی در کشــف موارد دیگر نقض 
تحریم های ایران در خاک ترکیه کمک می کند.

رئیس جمهوری ترکیه که بســیاری از اعضای 
پیشــین کابینــه دولت او در اجــرای این طرح 
رشــوه های سنگین گرفته اند، نگران اطالعاتی 
اســت که ضــراب احتمااًل در اختیار بازرســان 
آمریکایی می گذارد. در محاکمه ترکیه ضراب را 
خائن دانسته و همه دارایی های او را توقیف کرده 
است. جالب آنکه دادگاهی در ترکیه اخیراً حکم 
دستگیری ضراب را به دلیل اقدامات غیرقانونی 
در اقامتگاهش در استانبول صادر کرده که این 
اقدام اولین مرحله در درخواست احتمالی ترکیه 
برای تحویل گرفتن ضراب از آمریکا به حساب 
می آید. ظاهراً اردوغان باور دارد که ترامپ به او 

چراغ سبز نشان داده است.
اگر آزادی برانسون و وعده ترکیه برای همکاری 
بــا تحریم های ایران در ازای موافقت ترامپ با 
درخواســت های اردوغان درباره هالک بانک و 
ضراب صورت گرفته باشــد، واشنگتن احتمااًل 

خیلی زود از کرده خود پشــیمان خواهد شــد. 
اردوغان عمیقًا باور دارد که می تواند بدون هیچ 
عواقبــی به مخالفت با تحریم های آمریکا ادامه 
دهد و برای پوشــش، به شــرکای اروپایی دل 

بسته است.
آمریــکا بــرای معافیت های ویژه منطق خود را 
دارد: نمی توان انتظار داشت که مشتریان وابسته 
بــه صادرات انرژی ایران به طور ناگهانی خرید 
خود را به صفر برسانند؛ این مساله برای بازارهای 
جهانی هم چندان خوشــایند نیســت و می تواند 
قیمت جهانی نفت را باال ببرد که این مساله در 
نهایــت به افزایــش درآمد ایران می انجامد. اما 
بــرای اردوغــان، معافیت از تحریم ها و تحکیم 
روابط با کاخ سفید به مثابه مجوزی برای زرنگ 
بــازی خواهد بود. اگــر ترامپ از تجارب دولت 
اوباما درســی نگرفته باشــد، احتمااًل خیلی زود 
همــکاری آنکارا بــا تهران برای تاثیرگذاری بر 

اســتراتژی تحریمی خود را شاهد خواهد بود.
منبع: فارن پالسی  �
مترجم: طال تسلیمی  �
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ســه مقام اطالعاتی عربستان سعودی نزدیک 
به شــاهزاده محمد بن ســلمان سال گذشته از 
گروه کوچکی از تجار درباره امکان اســتفاده از 
شرکت های خصوصی برای ترور دشمنان ایرانی 
پادشــاهی پرس و جو کرده اند. این مساله توسط 
ســه نفر از افراد آشــنا با این مباحثات افشا شده 
اســت. پس از آنکه محمد بن ســلمان که در آن 
زمــان معاون ولیعهــد و وزیر دفاع بود تالش ها 
برای تثبیت قدرت خود را آغاز و مشــاورانش را 
در جهــت عملیــات نظامی و اطالعاتی در خارج 
از پادشاهی هدایت کرد. گفت و گوهای آن ها به 
بیش از یک سال پیش از قتل جمال خاشقجی، 
روزنامه نگار مخالف ســعودی باز می گردد و این 
مساله نشان می دهد که مقامات بلندپایه سعودی 
از همــان آغاز روی کار آمدن شــاهزاده محمد، 
برنامــه بــرای ترور در خارج از کشــور را در نظر 

داشته اند.
مقامات سعودی این طور وانمود کرده اند که قتل 
خاشقجی اقدام افراد سرکش به دستور مقاماتی 
بوده که از آن زمان به بعد اخراج شده اند. اما ژنرال 

احمد عســیری در ماه مارس 2017 در جلسه ای 
در ریــاض حضور داشــته کــه در آن تجار برای 
یک طرح 2 میلیارد دالری در رابطه با اســتفاده 
از عملیات اطالعاتی خصوصی برای خرابکاری 
در اقتصــاد ایران گردهم آمده بودند. در طی این 
مباحثات که یکی از جلسات متعددی بوده که این 
افراد برای جذب بودجه سعودی برای برنامه های 
خود تالش می کردند، مشــاوران ارشد عسیری 
درباره قتل قاســم ســلیمانی، فرمانده نیروهای 
قدس ســپاه پاســداران انقالب اسالمی ایران و 
مردی که دشــمن عربســتان به شمار می رود، 

پرس و جو کرده اند.
تمایل به قتل، عملیات پنهانی و جنگ های نظامی 
مانند جنگ یمن که تحت نظارت شاهزاده محمد 
آغاز شــد، تغییری عمده در عملکرد پادشــاهی 
سعودی و متفاوت از سیاست خارجی متداول در 
این کشور محسوب می شود و می تواند به ایجاد 
بی ثباتی بیانجامد و موقعیت راحت عربســتان را 
بــه عنــوان بزرگ ترین تأمین کننده نفت جهان 

به خطر بیاندازد.

تاجران و بازرگانان هم که همگی سابقه فعالیت 
در دســتگاه اطالعاتی داشــتند، طرح ایران را به 
مثابع منبع درآمدی سودآور و در عین حال راهی 
برای فلج کردن کشوری می دیدند که خودشان 
و سعودی ها آن را تهدید می پندارند. جورج نادر، 
یک تاجر آمریکایی لبنانی، این جلســه را برگزار 
کرده بود. او پیشتر با شاهزاده محمد دیدار کرده 
و طــرح ایران را به مقامات دولت ترامپ در کاخ 
سفید رسانده است. یکی دیگر از شرکت کنندگان 
در این نشست جوئل زامل، یک اسرائیلی بود که 
روابط نزدیکی با آژانس های اطالعاتی و امنیتی 

کشورش داشته است.
نادر و زامل هر دو در تحقیقات رابرت مولر، بازرس 
ویژه رســیدگی به پرونده تبانی کمپین ترامپ با 
روسیه، شاهد به شمار می آیند و بازرسان از آنها 
درباره گفت و گوهایشــان با مقامات آمریکایی و 
ســعودی درباره طرح پیشنهادی مربوط به ایران 
پرســیده اند. هنوز معلوم نیســت که این مساله 

چطور به تحقیقات مولر کشــیده شده است.
به گفته سه نفر آگاه به این مباحثات، در نشست 

طرح 2 میلیارد دالری سعودی ها برای خرابکاری در اقتصاد ایران

خواب آشفته بن سلمان

مــارک مازتی، رونن برگمن و دیوید کرکپاتریک نگارندگان
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ماه مارس 2017 با موضوع خرابکاری در اقتصاد 
ایران، ســعودی ها از بازرگانان پرسیده اند درباره 
توانایی آنها در اجرای عملیات قتل پرســیده اند 
و گفته انــد که به دنبال کشــتن مقامات ارشــد 
ایرانی هســتند. بازرگانان تردید کرده و گفته اند 
می خواهند با وکالی خود مشــورت کنند. وکال 
طرح را رد کرده اند و بازرگانان هم به سعودی ها 
گفته انــد که در عملیات تروریســتی شــرکت 
نمی کنند. نادر به ســعودی ها درباره یک شرکت 
واقع در لندن گفته که توســط نیروهای پیشــین 
عملیات ویژه بریتانیا اداره می شــود و احتمااًل با 
ســعودی ها قرارداد خواهد بست. نام این شرکت 

هنوز مشخص نیست.
عســیری که از دولت سعودی اخراج شده، یکی 
از نزدیکترین مشــاوران شاهزاده محمد به شمار 
می رفت و کسی بود که او را در صعود به ولیعهدی 
همراهی کرد. عســیری در سال 2016 رسمًا به 
چهره اصلی جنگ عربســتان در یمن تبدیل شد 
که درباره وضعیت جنگ اطالع رسانی می کرد. 
او اغلب به واشنگتن سفر می کرد و البی کنندگان 

حامی ســعودی ها او را به اندیشکده ها می بردند 
تا از پیشــرفت های عربستان در جنگ خبر بدهد 
و نگرانی ســعودی ها را درباره رفاه غیرنظامیان 
اعالم کند. با این حال، کمپین نظامی که عسیری 
نظارت بر آن را بر عهده داشــت در ســال 2017 
به بن بســت رســید و مشــخص شد که به رغم 
اظهارات عســیری یک فاجعه انسانی تمام عیار 
بوده اســت. عســیری ماه گذشته و پس از آنکه 
مقامات سعودی به قتل خاشقجی اذعان کردند، 
اخراج شد و ریاض اعالم کرد که مسئول برنامه 

ریزی برای قتل این روزنامه نگار بوده اســت.
نادر یکی از مشاوران ولیعهد امارات متحده عربی 
اســت که همانند عربســتان سعودی و اسرائیل، 
ایران را تهدیدی اساسی برای ثبات در خاورمیانه 
می داند. نادر و زامل هر دو معتقد بودن که پیروزی 
هیــالری کلینتون در انتخابات ســال 2016 به 
معنای ادامه مذاکرات هسته ای ایران خواهد بود و 
آنها بیشتر به واشنگتنی تمایل داشتند که کمپینی 
برای فلج کردن اقتصاد ایران راه بیاندازد. از این 
رو، تصمیم گرفتند طرح ایران را با ســعودی ها 

و مقامــات امارات مطرح کنند و حتی در دیداری 
در بلژیک پیشنهادهایی را در این باره با عسیری 
مطرح کرده اند. پیروزی ترامپ محاسبات آنها را 
تغییر داد و در نتیجه هر دو اندکی پس از انتخابات 
به نیویورک ســفر کردند تــا طرح ایران خود را 
بــه مقامات دولت انتقالــی ترامپ و ژنرال های 
ســعودی مطرح کنند.تمایل عســیری به قتل 
چندان جای تعجب ندارد و یک مقام ســعودی 
گفته او بارها از عملیات پنهانی برای تحت تأثیر 
قرار دادن ولیعهد سعودی استفاده کرده است. اما 
نزدیکی عسیری با بن سلمان حمایت از ولیعهد را 
برای حامیانش در برابر اتهامات مربوط به اطالع 
داشتن از پیشنهادها درباره ایران دشوار می کند؛ 
مقامــات اطالعاتی غربی هنوز باور نکرده اند که 
بن سلمان می توانسته از قتل خاشقجی بی اطالع 
باشد. به عالوه نادر هم در زمانی مشابه با ولیعهد 
دیدار داشــته که گمانه زنی ها را درباره دســت 

داشــتن او در این توطئه ها افزایش می دهد.
منبع: نیویورک تایمز   �
 مترجم: طال تسلیمی  �
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ایــن روزهــا برخی از دولتمــردان برای توجیه 
سیاســت های نادرســت دولت تدبیر و امید که 
نهایتــًا منجــر به تالطم های شــدید نرخ ارز و 
تورم در یک ســال اخیر شــد، از فقدان شرایط 
الزم برای آزادسازی اقتصادی و اقتصاد رقابتی 

سخن می گویند.
یکــی از این بزرگواران می گوید اقتصاد آزاد در 
شرایط جنگی معنی ندارد یا اقتصاد را نمی توان 
بــه یکباره آزاد کــرد. چون رها کردن اقتصاد و 
تنها گذاشــتن مــردم در برابر آن به گروه های 
کم درآمد جامعه آســیب می رساند. و دیگری با 
همان منطق تاکید می کند که شرایط در کشور 
ما بر مبنای رقابت کامل نیســت و اگر همه چیز 
را به بازار بسپاریم این کار موجب از دست رفتن 

اقشار ضعیف کشور می شود.
از ســوی دیگر، مواضع منتقــدان به اصطالح 
»نهادگرای« دولت هم جالب است که معتقدند 
وضعیت آشــفته و نابســامان اقتصادی کنونی 
نتیجــه اجرای سیاســت های اقتصاد آزاد یا به 
قول خودشان »نئولیبرالی« دولت آقای روحانی 
اســت.به نظر می رسد این انتقادها را دولتمردان 
محترم باور کرده اند و این امر بر ایشــان مشتبه 
شــده که در گذشته سیاست های »نئولیبرالی« 
داشــته اند که نتایج ناگواری به بار آورده و دیگر 
نبایــد آن را ادامه دهند. ایــن همگرایی دولت 
و برخــی منتقدانــش ممکن اســت به تداوم و 
تحکیــم اقتصاد دولتــی کمک کند؛ اما یقینًا در 
خدمت روشن شدن حقیقت و تأمین منافع ملی 

نخواهد بود.
واقعیت این است که دولت تدبیر و امید از ابتدای 
اســتقرارش از ســال 13۹2 تاکنون عماًل هیچ 
اقدام جدی در جهت حرکت به سمت اقتصاد آزاد 
انجام نداده، به طوری که نه منتقدان »نهادگرا« 
می توانند یک نمونه از این اقدامات را ذکر کنند 
و نه خود دولتیان. اتفاقًا تالطم های مخرب نرخ 

ارز و نــرخ تــورم که اوضاع ناگوار کنونی را رقم 
زد درســت به دلیل نادیده گرفتن الزامات منطق 
اقتصــادی رخ داد کــه طرفداران اقتصاد آزاد از 
همان ابتدا دلســوزانه تذکــر می دادند، اما این 
تذکرات متاســفانه هیچ گاه گوش شــنوایی در 

میان مسووالن دولتی پیدا نکرد.
البته انصافًا باید گفت وعده های انتخاباتی دولت 
تدبیر و امید در ســال های 13۹2 و 13۹6 ناظر 
بــر آرمان هــای اقتصاد آزاد و در انتقاد از اقتصاد 
پوپولیســتی پیشــین بود. به عالوه، مسووالن 
محترم در این سال ها سخنان طرفداران اقتصاد 
آزاد را در حرف می پذیرفتند؛ اما هیچ گاه در عمل 

اجرا نمی کردند.
مشــکالت اقتصادی یک ســال اخیر ناشی از 
انباشــت نتایــج سیاســت های اقتصادی غلط 
گذشته بود که به دنبال آغاز »جنگ اقتصادی« 
دولــت جدید ایاالت متحــده آمریکا علیه ایران 
بروز عینی و بیرونی پیدا کرد. مسووالن محترم 
اکنون بدون رودربایستی از مضار اقتصاد آزاد در 
شــرایط کنونی سخن می گویند و اینکه اقتصاد 
آزاد تنها در شرایط ثبات اوضاع داخلی و خارجی 
به درد می خورد، نه اکنون که چنین ثباتی وجود 
ندارد. این داســتان شــبیه وضعیت کسی است 
کــه به دلیــل تغذیه نامتعارف و نادرســت دچار 
ســوءهاضمه می شــود و بعد استدالل می کند 
در شــرایطی که کســی دچار سوءهاضمه است 
تغذیه متعارف و درســت نامناســب اســت و به 
درد نمی خورد. می گویند چون شــرایط درکشور 
مــا بر مبنای رقابت کامل نیســت، همه چیز را 

نمی توانیم به بازار بسپاریم.
توجه ندارند که اگر کشــور ما شــرایط رقابت 
کامل را داشــت که تحصیل حاصل بود و بازار 
در آرمانی ترین شکل خود عمل می کرد و دیگر 
الزم نبود کســی همه چیز را به آن بســپارد. این 
گونه ســخن گفتن نشــان از بی اعتنایی نه تنها 

بــه دانش اقتصادی بلکه به عقل ســلیم دارد. 
بازار رقابت کامل ترســیم شرایطی آرمانی است 
نــه واقعیتــی تجربی، اما حرکت به ســوی این 
وضعیت آرمانی موجب بهبود عملکرد اقتصادی 
می شــود؛ همچنان که سالمتی کامل و آرمانی 
عمــاًل وجود ندارد اما تالش برای رســیدن به 
ســالمتی به قدر ممکن، ضرورتی اســت مبرم 

برای زندگی مطلوب.
به همین ســیاق، این ســخن که اقتصاد آزاد در 
شــرایط تحریم و جنگ اقتصادی معنی ندارد، 
همان قدر از دانش اقتصادی و عقل ســلیم به 
دور است. هدف تحریم و جنگ اقتصادی از بین 
بــردن توان تولیــدی اقتصاد ملی، ایجاد کمبود 
کاال و پایین آوردن سطح رفاه عمومی است. با 
کمال شــگفتی و تأسف باید گفت سیاست های 
ضد اقتصاد آزاد و در رأس آنها سیاست سرکوب 
قیمت ها در بازار که هم اکنون در سطح وسیعی 
صــورت می گیرد درســت در جهــت اهداف 
ترسیم شــده برای تحریم و جنــگ اقتصادی 

علیه کشور ما است.
همچنان که بارها در گذشــته تجربه کرده ایم و 
تجربه این چند ماه گذشــته نیز نشــان می دهد 
سرکوب قیمت ها هیچ کمکی به حل مساله تورم 
نمی کند؛ امــا در عوض توان تولیدی باقیمانده 
جامعــه مــا را به شــدت کاهــش می دهد و بر 
رانت خواری، فساد و اتالف منابع کمیاب در چرخ 
دنده های اقتصاد دولتی می افزاید. سیاست های 
پلیسی ســرکوب بازارها تنها نتیجه ای که دارد 
نابود کردن ســربازان و افســران خودی جنگ 
اقتصــادی یعنی تولیدکنندگان و تجار واقعی و 
تقویت ستون پنجم دشمن یعنی رانت خواران و 
مفسدان اقتصادی است. برای عبور کم هزینه تر 
از شــرایط دشــوار کنونی ما به آزادی بیشتر نیاز 
داریم نه تشــدید داغ و درفــش علیه نیروهای 

خودی.

سیاســت های همسو با تحریم و جنگ اقتصادی
دکتر موسی غنی نژاد نگارنده



19 نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ آبان ماه 1397 / شماره 33

Bilingual Economic Monthly  

اقتصاد



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ آبان ماه 1397 / شماره 2033

Bilingual Economic Monthly  

 گزارش

خبرها حاکی از آن است که با ورود سیستم های جدید 
ارتباط بین المللی مانند سوئیفت روسیه، تحریم های 
آمریــکا در تبادالت تجاری ایــران کاماًل بی تأثیر 

خواهد بود.
 طی هفته های اخیر خبر از قطع شــدن سیســتم 
ســوئیفت در بانک های ایران به گوش مردم کشور 
رســیده است؛ سوئیفتی که به زبانی ساده تر بیانگر 
ارتباطات مالی بین بانکی جامعه جهانی اســت که 
تراکنش ها و انتقال اعتبار به کشور را آسان تر و کم 
هزینه تر می کند. اما بنا به اطالعات به دست رسیده 
و تحقیق و بررسی های صورت گرفته سوئیفت عماًل 
از سال ۹2 به بعد آنچنان همکاری مثبتی را با ایران 
نداشته است که بتوان گفت حاال با قطع این ارتباط 
مشکالت شدید و متعددی برایمان ایجاد می شود.  
این در حالی اســت که با حذف سوئیفت در سیستم 
بانکی ایران قطعًا تنها مشکلی که به ایران متحمل 
می شــود، هزینه جا به جایی پول پس از تجارت در 
کشورهاســت که بانک مرکزی برای مقابله با این 
هزینه ها برنامه های جدی و قابل دفاعی را در دست 
دارد.  نکته قابل توجه این است که روزنامه نیویورک 
تایمز درباره قطع سوئیفت توسط خزانه داری آمریکا 
این چنین می نویســد: اگر دولت ترامپ این نقشــه 
را پیــش ببرد برای خود و ایاالت متحده هم تبعات 
جدی را در بر خواهد داشت. این کار موجب می شود 
تأثیر آمریکا بر معماری و ســاختار مالی بین المللی 
تضعیف شده و قدرت خود را بر متحدان و همچنین 

رقبا و دشمنان خود از دست بدهد.
یکی از وعده های جهانی سازی این بود که با ایجاد 
شــبکه بین المللی اقتصادی که کشــورها را هرچه 
بیشتر به هم وابسته می کند، صلح و ثبات در جهان 
تقویت می شود. در عوض اما آمریکا از این وابستگی 
متقابل به عنوان سالح استفاده کرده و از سوئیفت و 
سیستم تسویه دالری در جهت تقابل با دشمنانش 
اســتفاده کرده اســت. دیگر قدرت ها هم می توانند 
چنین کنند یا حتی با ایجاد شبکه جهانی جایگزین، 

آمریکا را تضعیف کنند.

ایجاد ســوئیفت اروپایی، اعالم بی اعتنایی   �
به آمریکاست

به نظر می رسد اروپا در نظر دارد با تقویت سوئیفت 
اروپایی شــروع به ایجاد ســاختار مالی قوی تری 
کنــد، که عمل واکنشــی به زیــاده روی آمریکا در 
سیســتم های مالی دنیاســت. دولت ترامپ همین 
حاال شــرکت های اروپایی که با ایران تجارت کنند 
را بــه جریمــه تهدید کرده اســت و با این تهدید و 
اجبارها در همه زمینه ها به مواجهه با کشــورهای 
اروپایی برخواسته است. مشاور امنیت ملی ترامپ، 
جان بولتون، صراحتًا سوئیفت را تهدید کرده و گفته 
اســت که اگر ارتباط تجاری به ایران »ارزش خطر 

کردن« را دارد می توانند با آمریکا مخالفت کنند.
تحریم کردن سوئیفت از سوی آمریکا اشتباه خواهد 
بود. زیرا در این حالت اتحادیه اروپا با احساس عدم 
اتکا به ایاالت متحده به ســمت توسعه کانال های 

پرداخت خود خواهد رفت.
نام بانک های مورد هدف تحریم ســوئیفت   �

اعالم می شود
سیدحسین سلیمی، عضو هیات رئیسه کمیته ایرانی 
اتــاق بازرگانــی بین الملل در گفت و گو با خبرنگار 
اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشــگاه خبرنگاران 
جــوان، گفت: فردا آخرین مهلت خزانه داری آمریکا 
برای قطع دسترســی بانک های ایرانی به سوئیفت 
اســت و گفته شــده ســوئیفت امروز یا فردا اسامی 
بانک هایی که ارتباطشان با این شبکه قطع می شود 
را اعالم می کند.عضو هیات رئیسه کمیته ایرانی اتاق 
بازرگانی بین الملل، افزود: خبرهای مختلفی راجع به 
قطع ســوئیفت در کشور و سطح بین المللی منتشر 

شده که تاکنون منبع موثقی ندارد.
وی درباره برقرار ماندن ارتباط بانکی های ایرانی با 
ســوئیفت برای انجام مبادالت مربوط به حوزه غذا 
و دارو نیز گفت: در ادوار قبلی تحریم ها دسترســی 
برخی از بانک های ایرانی برای خرید دارو و کاالهای 
اساســی باز مانده بود و به نظر می رســد هم اکنون 
نیــز ترامــپ غذا و دارو را در لیســت تحریم ها قرار 

نداده اســت و تنها مشکلی که تیم اقتصادی کشور 
را نگران کرده اســت هزینه های باالی انتقال پول 

از کشورهای مبدأ تجارت به کشور است.
به گفته سلیمی فعاًل دسترسی بانک های ایرانی به 
سوئیفت برقرار است و هنوز در این حوزه محدودیتی 
اعمال نشــده اســت که در صورت اعمال تحریم 
نیــز، تمام تالش صرافی هــای داخلی برای برقرار 
ارتباطات مالی با خارج از کشور به کار گرفته خواهد 

شد.
همچنین حســن معتمدی، کارشــناس امور بانکی 
نیز با اشــاره به اینکه تحریم ســوئیفت آمریکایی 
مشــکلی برای سیســتم بانکی ایجاد نخواهد کرد، 
گفــت: تصور نمی کنم تا هنگامی که برجام جریان 
دارد و اروپایی ها در آن هســتند مشــکلی در نحوه 
ارتباطات با ســوئیفت برای ما وجود داشــته باشد و 
همچنان بانک ها می توانند از خدمات آن اســتفاده 

کنند.
وی افزود: درســت اســت ســوئیفت شبکه ارتباط 
بین الملــل اســت، هرچنــد ســوئیفت یکــی از 
استانداردترین روش های ارتباطی بانک های جهان 
است، اما می توان برای آن جایگزین های دیگری را 
قرار داد ولی در این بین حفظ روابط بانکی از اهمیت 

باالتری برخوردار است.
این مدیر سابق بانکی به موضوع دیگری اشاره کرد و 
گفت که حتی اگر سوئیفت قطع شود و یا تحریم های 
بانکی برگردند به طور حتم شــرایط ما بهتر از قبل 
از برجام خواهد بود، چرا که در آن زمان تحریم ها با 
مصوبه شورای امنیت و یک اتفاق نظر جهانی بود، 
اما اکنون اینگونه نیست و راه های ارتباطی دیگری 

می توان ایجاد و از آن استفاده کرد.
باید یادآور شد در زمان تحریم ها و قطع ارتباط اکثر 
بانک های ایرانی با شــبکه سوئیفت بانک مرکزی 
ســامانه ســپام را بــه عنوان جایگزین ســوئیفت 
شبیه ســازی کرد تا حدی منطبق با استانداردهای 
آن بود و بانک های ایرانی می توانستند با طرف های 
مقابل از طریق آن ارتباط برقرار کنند، در واقع کاری 

نرگس معززی گزارش

با حذف ســوئیفت چه هزینه ای به ایران تحمیل می شود

اسلحه پنهان ترامپ برای مقابله با ایران
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که ســپام انجام می داد نوعی پیام رســانی بود و آن 
طور که مدیران بانک مرکزی پیش تر اعالم کردند 
این سامانه توانسته بود بیش از دهها هزار پیام بین 
بانکــی را منتقل و از مختل شــدن کار بانک ها در 

بخش ارزی در داخل کشور جلوگیری کند.
سوئیفت آنچنان ارتباطی با ما نداشته است

معصومه آقاپورعلیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس شــورای اسالمی، اظهار کرد: حتی در سال 
۹2 که مطرح شــد سوئیفت در دسترس بانک های 
ایرانی قرار گرفته اســت، ارتباط قابل توجهی را با 
این نهاد مشــاهده نکردیــم و اکثر ارتباطات مالی 
خود را از طریق صرافی ها و تهاتر با برخی کشورها 
انجــام دادیم.وی افزود: وجود ســوئیفت، توانایی 
کاهش هزینه های انتقال پول را برای ما داشت که 
سال هاست با نبود این نهاد به تأمین هزینه های جا 

به جایی پول بین المللی خود پرداخته است.
آقاپور علیشاهی بیان کرد: شنیده ها حکایت دارد که 
روســیه به تأســیس نوعی سوئیفت بومی در کشور 
خود پرداخته اســت که در صورت تفاهم با ایران و 
اثــر بخشــی بر کاهش هزینه هــای انتقال پول به 
ایران، دریچه نو و درخشان برای کشور خواهد بود.

وی با اشــاره به بی اثر بودن تحریم ســوئیفت بر 
میــزان تبادالت تجاری ایران گفت: دیگر به روی 

اما و اگر نمی ایستیم و در تالشیم تا با ایجاد شفافیت 
در سیســتم های مالی خود در ســطح بین المللی، 
اعتماد کشــورها را برای برقــراری ارتباط تجاری 

بیش تری کنیم.
علیشــاهی در پایان گفت: رسانه های آمریکایی در 
تالشــند که تنها با ایجاد جو روانی و دســتکاری 
تبلیغاتی مردم ایران را نگران کرده و یا آن ها را نگران 
جلوه دهند اما در واقعیت بسیاری از تبادالت تجاری 
از طریق فعالیت جدی صرافی صورت گرفته است.

حســین توکلیان، کارشناس مسائل بانکی، تصریح 
کرد: ارتباط ســوئیفت با ایران در گذشته به صورت 
مستقیم اعمال می شد که پس از تصویب و اجرایی 
شدن برجام، بانک مرکزی به عنوان نهادی واسطه 
امکان برقراری ارتباط با سوئیفت را برقرار می کرد.

وی افزود: اما در همان ســال ها نیز ارتباط به تعداد 
محــدودی از بانک ها برای تأمین مالی هزینه های 
واردات غذا و دارو منجر شــد که به نظر می رســد در 
حال حاضر نیز تحریم ها شامل این موارد نخواهد شد 
و سوئیفت در این موارد برای بانک ها ایرانی باز است.

توکلیــان در ادامه ابراز کــرد: حاال فرض کنید که 
ارتباط ما با سوئیفت به طور کامل قطع شود، سیستم 
بانکی دچار هیچ مشکلی نخواهد شد و این واردات و 
صادرات است که با اشکاالتی مواجه خواهد شد. وی 

اضافه کرد: این مشکالت به تهیه و وصول مطالبات 
مالی از کشورهای مبدأ تجارت ما خواهد بود که در 
نبود سوئیفت آمریکایی، هزینه این کار باال می رود.

ایــن کارشــناس بانکــی گفت: اما کشــور ما نیز 
توانایی هــای باالیی برای کاهــش این هزینه ها 
خواهد داشــت که یکــی از راهکارهــا، برقراری 
پیمان هــای پولی دو جانبه اســت. پیمان هایی در 
خریــد کاالی ضروری و دارویی به کشــورها این 
امکان را می دهد که با پول خود بفروشــند و با پول 

ما بخرند و با برعکس.
وی بــا تاکیــد بر این که با اجرایی شــدن طرح ها و 
برنامه های جامع مقابله با تحریم )اقتصاد تحریمی( 
می توان موجب کاهش هزینه های تحمیل شده به 
ایران شد گفت: باید برای کشورهای مبدأ تجارت، 
انگیــزه اقتصادی ایجــاد کرد که یکی از این موارد 
شفافیت در ارتباطات مالی و خوش حسابی معامالت 
تجاری اســت. زیرا بســیاری از کشورها با در خطر 
افتــادن منافــع مالی خود مجبــور به قبول تحریم 
آمریکا خواهند شــد.توکلیان در پایان با اشــاره به 
همکاری ســوئیفت روسیه با ایران گفت: امیدواریم 
از این فرصت بتوان برای برقراری ارتباط و کاهش 
هزینه های انتقال پول به کشــور بهترین اســتفاده 

را کرد. 
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باتوجه به کپی برداری از استانداردهای خارجی 
در تولید خودرو، به نظر می رســد تعیین کیفیت 
خودروهای داخلی همیشه با مشکالت متعددی 

رویه رو است.
از آنجاییکــه سالهاســت خیابان های بیشــتر 
شــهرها و مناطق دیگر کشــور از خودروهای 
مختلف داخلی پر شــده اســت، همیشه بحث 
کیفیــت و اســتاندارد تولید خودروی ملی مورد 
بحــث مــردم و کارشناســان و صاحبنظران 
بوده اســت. شــاید بتوان یکی از دالیل اصلی 
نارضایتی هــا از خودروی ملــی را پایین بودن 
کیفیت آن بویژه در حوزه ایمنی دانســت و این 
موضوعی است که مسئوالن کشور همیشه قول 
همکاری در آن را داده و اعالم کرده اند در آینده 
کیفیت این خوردوها باالتر خواهد رفت؛ اتفاقی 
که به نظر می رسد هیچ گاه جامه واقعیت به خود 
نپوشــانده است. اما باید دید که چگونه می توان 
اســتانداردهای درســتی در حوزه تولید خودرو 
تعریف کرد و آیا استفاده و کپی برداری محض 
از استانداردهای جهانی می تواند راهگشای حل 

مسائل در این حوزه باشد؟
برای یافتن پاســخ این ســوال ها به سراغ دوتن 
از صاحبنظران صنعت خودروی کشــور رفته ایم 
و در این راســتا با آنها به گفت وگو پرداخته ایم 

که در ادامه می آید؛
سیاســت گذاری کالنی بــرای تدوین   �

مقررات جامع در حــوزه تولید خودرو وجود 
ندارد

فرزین انتصاریان رئیس انجمن مدیریت کیفیت 
ایران، در رابطه با اســتاندارد خودرو در کشــور 
گفت: خودرو و خودروســازی تابع یک ســری 
استانداردهاســت و این اســتانداردها در دنیا به 

اشکال مختلفی تعریف شده است.
وی افزود: به طور معمول استانداردهای خودرو 
در دنیــا در حول محور ایمنی می چرخد. برخی 
از این اســتانداردها هم در محدوده حفاظت از 
محیــط زیســت و آلوده نکــردن منابع طبیعی 

هدف گذاری شده است.
انتصاریــان ادامه داد: برخی از اســتانداردهای 
خودروســازی در دنیا محدود کننده هســتند به 

این شکل که اگر یک تکنولوژی جدید در صنعت 
خودروســازی مطرح شــود این استانداردها بر 
اجــرای درســت آن تکنولــوژی نظارت کرده 
و بــه خــودرو نمره می دهند. بــه عنوان مثال 
خودروهایــی که اکنــون به عنوان خودروهای 
خودران مطرح هستند باید برای تولید خود یک 
سری از اســتانداردهای جهانی را رعایت کنند 
اما بدون شــک همه خودروها ملزم به رعایت 

این نوع استانداردها نیستند.
رئیــس انجمن مدیریت کیفیــت ایران تأکید 
کرد: اســتانداردهای مذکــور هر کدام در یک 
حوزه خاص تعریف شــده اســت در حالی که 
مقــررات فنی تولید خــودرو در همه جای دنیا 

بسیار سخت گیرانه است.
وی یادآوری کرد: بایســتی نــگاه کالن تمام 
وزارتخانه ها بر اســاس این موضوع باشــد که 
مقررات فنی درستی برای تولید خودرو در داخل 

کشــور تعریف کرده و به آن پایبند باشند.
انتصاریان با انتقاد از نبود مقررات فنی شفاف در 
زمینه ساخت خودرو در داخل کشور گفت: شاید 
شــرکت های خودروسازی برخی از استانداردها 
را رعایت کرده باشند اما در سطح سیاست گذاری 
کالن هیچ برنامه ای برای تدوین مقررات جامع 

در حــوزه تولید خودرو وجود ندارد.
رئیــس انجمن مدیریــت کیفیت ایران تصریح 
کــرد: انجمن مدیریــت کیفیت ایران به دنبال 
ایجاد یک سیســتم جامع در کل کشور است تا 
بتوانیــم با اعمال نظر در بخش های حاکمیتی، 
مبانی استانداردسازی را در همه حوزه ها به ویژه 

صنعت خودرو اعمال کنیم.
وی در خاتمــه بــا اشــاره به وظایــف انجمن 
مدیریــت کیفیت ایران در راســتای حمایت از 
حقوق مصرف کننــدگان گفت: یکی از اجزای 
اصلی رعایت مبانی استاندارد در ساخت و تولید، 
حمایــت از حقوق مصرف کنندگان اســت که 
انجمــن مدیریــت کیفیت ایران به دنبال ارتقاء 
و افزایــش آیتم هایــی در جهت حمایت هر چه 

بیشــتر از مصرف کنندگان داخلی است.
هدف گذاری هــای کیفی برای تولید خودروی 

ملی کاماًل کپی برداری بوده اســت

در گفــت و گــو با 
کارشناسان بررسی 

شد  

کپی برداری 
خودروسازان 
درســت یا 

غلط؟!
سمیه عرب گفت و گو
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گفت و گو

در ادامه این گزارش امیرحســین کاکائی عضو 
هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و کارشناس 
صنعت خودرو گفت: یک ســری استانداردهایی 
در داخل کشــور در حوزه ایمنی و همچنین در 
مورد آالیندگی برای تولید خودرو وجود دارد که 
حتی برخی مؤسسات بر مبنای این استانداردها 

می تواننــد جلوی تولید خودرو را بگیرند.
وی ادامه داد: مؤسســه کیفیت تمام خودروهای 
تولیــد داخلی را به صورت منظم کنترل کرده و 
هر ماهه بر اساس این کنترل ها گزارشی توسط 
این مؤسســه صادر می شــود و در این جهت به 
خودروهــای مختلف تولید داخل ســتاره هایی 

تعلق می گیرد.
کاکائی افزود: این ســتاره ها خود معیاری برای 
انتخاب خودروی داخلی توســط مردم اســت و 
این امر نشــان دهنده وجود اســتاندارد در حوزه 

صنعت خودروی داخلی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت تأکید 
کــرد: برخی از منتقدان معتقدند که برنامه های 
صنعتی کافی در جهت تعیین کیفیت و استاندارد 
خودروهــای داخلی وجود ندارد اما این موضوع 

صحیح نیست.
وی تصریــح کــرد: از آنجایی که ما در کشــور 
آزمایشــگاه ها و امکانــات الزم بــرای تعیین 
اســتاندارد خودرو را نداریم، مؤسسه استاندارد 
همیشــه در ایــن ســال ها از اســتانداردهای 

بین المللــی همچون یورو 5 پیروی کرده اند.
کاکائــی اضافــه کــرد: اما از آنجایــی که این 
هدف گذاری های کیفــی برای تولید خودروی 
ملی کاماًل کپی برداری بوده و در داخل کشــور 
تعیین نشده اند، لزومًا درست نیست و در بسیاری 
از موارد دچار اشــتباهاتی می شود.عضو هیئت 
علمی دانشگاه علم و صنعت افزود: از طرف دیگر 
در کشور، عزم جدی در سطح کالن برای اجرای 
استاندارد و نمره کیفی خودرو وجود ندارد و این 
موضوع نه فقط از ســمت خودروسازان بلکه از 
طرف بســیاری از نهادهای تأثیرگذار دولتی و 

غیردولتی در این حوزه به چشــم می خورد.
وی در تشــریح دالیــل عــدم اجرایی شــدن 
استانداردهای بین المللی در حوزه خودروسازی 

گفــت: بــه عنوان مثال اکنــون زمان زیادی از 
تصویب اســتاندارد یورو 4 بــرای تولید خودرو 
می گذرد و خودروســازان خود را ملزم به تولید 
موتور خودرو با این استاندارد کرده اند اما وزارت 
نفت تنها در برخی از شهرهای بزرگ بنزین یورو 
4 به پمپ بنزین ها تزریق می کند و در بسیاری 
از شهرهای کشور و مناطق دیگر بنزین یورو 2 
یا پایین تر ارائه می شــود. در نتیجه نبود بنزین 
مناسب موتور یورو 4 موجب شده تا خودروها با 
مشــکالت و خرابی های بیشتری روبرو شده و 
همیــن امر موجبات نارضایتی مردم از خودروی 
تولیــد ملی را فراهم آورده اند.عضو هیئت علمی 
دانشــگاه علم و صنعت تأکیــد کرد: تمهیدات 
اجرایی اســتاندارد خودرو در کشــور توســط 
نهادهــای مختلــف همچون وزارت کشــور، 
وزارت نفت یا ســایر نهادها الزامی اســت و تنها 

خودروســازان در این میان مسئول نیستند.
کاکائــی تصریــح کرد: به عنــوان مثال برای 
ســاخت موانع سرعت گیر و جدول در خیابان ها 
استانداردهای مشخصی تعیین شده است اما از 
آنجایی که این اســتانداردها به درستی رعایت 
نمی شــوند عبور خودرو از روی ســرعت گیرها 
موجب وارد آمدن لطمات شدیدی به جلوبندی 
خودرو شده و همین موضوع پس از مدتی خودرو 

را با مشــکل و خرابی روبرو می کند.
وی توضیــح داد: در اروپــا دو نــوع الزام کیفی 
بــرای تولید خــودرو وجــود دارد؛ بخش اول 
اســتانداردهایی اســت که در واقع نمره کیفی 
کف را برای تولید خودرو تعیین کرده اما بخش 
اصلی نظارت مؤسساتی همچون یورو است که 

به عنوان ســازمان های مردم نهاد برای کیفیت 
و سایر آیتم های درگیر در ساخت خودرو تعیین 
ســتاره و نمــره می کنند.عضــو هیئت علمی 
دانشــگاه علم و صنعت افزود: متأسفانه ما تنها 
از اســتانداردهایی که در اروپا تعیین می شــود 
کپــی بــرداری می کنیــم و از آنجایی که این 
اســتانداردها داخلی نیست با مشکالت متعددی 
روبــرو می شــویم.کاکائی تصریح کرد: اکنون 
20 ســال است که در کشور صحبت از تأسیس 
مؤسسات و آزمایشگاهی برای استاندارد خودرو 
می زنیــم امــا هنوز اتفاق عملــی در این حوزه 
نیفتاده اســت و شــاید دلیل اصلی آن نبود منابع 
مالی الزم برای اجرای این پروژه های ســنگین 

اقتصادی باشد.
مجبوریــم خودروهــا را برای تســت   �

اســتاندارد جاده به خارج از کشور بفرستیم
وی به برنامه تأسیس شرکت آزمون جاده اشاره 
کــرد و گفت: شــرکت آزمون جــاده قرار بود با 
مشارکت خودروسازان و برخی نهادهای دولتی 
و خصوصی تأســیس شود تا بتواند آزمون های 
جاده ای را در کشور انجام دهد اما متأسفانه بعد 
از گذشت سال ها به دلیل موانع و کارشکنی های 
مختلف، تشکیل این شرکت همچنان نیمه کاره 
مانــده و مجبوریم همچنــان خودروها را برای 
تست استاندارد جاده به خارج از کشور بفرستیم.

کاکائی در پایان یادآوری کرد: ما اســتانداردها 
و شــاخصه های اســتاندارد خودرو را به اندازه 
کافی در کشــور داریم، اما هیچ گاه سیاست های 
درستی برای اجرایی کردن این شاخصه ها وجود 

نداشته است.
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نگاه

 در شــرایط کنونی که با وجود تحریم ها کشــور باید وابســتگی به نفت را 
کاهش دهد، مالیات مهم ترین منبع درآمدی دولت است. به عنوان مثال 
بنیاد مســکن هم اکنون در شهرســتان دماوند واحدهایی برای کسب سود 
می ســازد، چرا نباید مالیات دهد؟ این یک قانون کلی اســت و هرکس در 

کشــور درآمد دارد، باید مالیات دهد.
وقتی بنیاد شهید نیروگاه و شرکت سرمایه گذاری دارد، به هیچ وجه نباید 
از مالیــات معاف باشــد. این معافیت هــای مالیاتی، عرصه رقابت را برای 

بخش خصوصی تنگ می کند.
در شــرایط کنونی اقتصادی کشــور، افزایش نرخ مالیات شــاید اقدامی 
اشــتباه باشــد و بنگاه ها را به ســمت رکود سوق دهد اما بهتر است که پایه 
مالیاتی باال برود و گستره آن بیشتر شود. باال رفتن گستره مالیاتی، بدان 
معناســت که معافیت های مالیاتی باید به ســمت صفر میل کند. طرز تفکر 
برخی سیاســتگذاران درباره معافیت مالیاتی خالف اصول کارشناســی 
است. هم اکنون نرخ مالیات در ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی 7.5 
درصد اســت، این نرخ در ترکیه 20 درصد و در کشــورهای اسکاندیناوی 

حدود 50 درصد است.
در شرایط فعلی که فروش نفت و قیمت آن به طور همزمان کاهش یافته، 

بودجه جاری کشــور ما از محل مالیات ها تأمین می شــود. توجه به تمام 
آمار و ارقام داخلی و بین المللی تنها تأییدکننده این نکته است که ما باید 

گستره مالیاتی را باال ببریم.
در این میان معافیت مالیاتی تنها باید مختص به مناطق محروم باشد. مثاًل 
در سیســتان و بلوچســتان باید نرخ مالیات را برای سرمایه گذاران نزدیک 
به صفر کنیم تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی با جذابیت بیشتری اقدام 
به ســرمایه گذاری و توســعه فعالیت های خود در این دست مناطق کنند. 
در غیــر ایــن صــورت همه نهادهایی که فعالیت اقتصادی انجام داده و به 
کســب درآمد می پردازند الزم اســت که مالیات پرداخت کنند و استثنایی 

نباید وجود داشته باشد.
طبیعتًا اگر نظام مالیاتی کشور چتری همه گیر برای همه فعاالن اقتصادی 
اعم از دولتی، خصوصی یا شــبه دولتی شــود آنگاه می توان امیدوار بود که 
یکی از پایه های رقابت در کشور شکل گرفته و اقتصاد ایران را رقابت پذیرتر 
کرده است. در غیر این صورت بنگاه های ما از یک سو انرژی ارزان استفاده 
می کننــد و مالیات نمی پردازند و از ســویی دیگــر محصوالتی را به بازار 

روانــه می کنند که خریداری در بازارهای جهانی ندارد.
*اقتصاددان  

نحوه صحیح مالیات ستانی 
مهدی پازوکی نگارنده



25 نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ آبان ماه 1397 / شماره 33

Bilingual Economic Monthly  

تحلیل بازار

اخیراً که قیمت دالر در بازار آزاد خرده فروشــی ایران به 
حدود 17 هزار تومان افزایش یافته است، گروهی از افراد 
دانسته یا نادانسته اصرار دارند بدون دقت علمی و به طور 
خطابــه ای بگوینــد ارزش پول ملی کشــور به این میزان 
تقلیل یافته است و در پی آن، نتایج مخرب خود را بگیرند.

با این حال اگر کمی دقت شــود و خود را از اســارت جو 
عوامانــه ای کــه هر روز جنگاوران جنگ روانی در داخل و 
خارج به آن دامن می زنند، برهانیم، به رأی العین مالحظه 
می شــود حدود 60 تا 65 درصد نیازهای ارزی میهمان با 
نرخ 4200 تومان تأمین مالی می شــود و حدود 30 تا 35 
درصد نیازهای عمده ارزی در ســامانه ســنا با نرخ زیر ۹ 
هزار تومان عرضه می شود. بر این اساس به زعم اینجانب 
حــدود 5 درصــد و به بیان اخیر رییس جمهور محترم، تنها 
حــدود 1 درصــد از نیازهای ارزی کشــور با نرخ حدود 17 

هزار تومان تأمین مالی می شود.
بر اساس این توصیف نزدیک به واقعیت از ماوقع بازار ارز در 
ایران، مایه تعجب است که چگونه و به خاطر چه ضعفهایی 
جنگ روانی دشــمن بعضًا مؤثر واقع شــده و برخی از عوام 
بــی خبــر و یا خواص این گونه بیــان می دارند که نرخ ارز 
فالن و بهمان شده و تورم مثاًل 2۹7 درصد است! و غیره.

دم خروس نیز کاماًل روشــن است، برای نمونه بی بی سی 
فارسی اخیراً در ترجمه نطق ترامپ در سازمان ملل به جای 
کلمــه »روزهای دیگر« از عبارت »افراد دیگر« و به جای 
کلمــه »میلیون دالر« از عبارت »میلیارد دالر« اســتفاده 
کرد، به نظر الزم اســت تا همه گروه های مرجع در مقابل 
دروغ پراکنی های این گونه دســت به روشــنگری زنند که 
بــازار ارز در ایــران فقط منحصر به دالالن حدفاصل چهار 

راه اســتانبول تا میدان فردوسی نیست.
از ســوی دیگر جا دارد مقامات مســئول امنیت ملی کشور، 
آن دسته از دلواپسان قدرت طلبی را که به هر نحو در صدد 
مخالفــت با منتخب ملت ایران هســتند، حداقل از عرصه 
رسانه ملی دور کرده و بیش از این دست ایشان را در پمپاژ 

یاس و ناامیدی بازنگذارند.
شناخت متقاضیان دالر 17 هزار تومانی  �

بــا ایــن حال نکته اساســی و مهمی که شــاید دیگر الزم 

باشــد تا نســبت به آن با صراحت سخن گفت، این است که 
عمــده متقاضیــان ارز دالر با قیمت حدود 17 هزار تومانی 

چه کسانی هستند؟
در پاســخ به این ســؤال می توان اشاره کرد جدای از سفته 
بازانی که با ایجاد نوســانات در این بازار مکاره، قمار برد و 

باخت راه انداخته اند؛
گروهی از متقاضیان به خاطر احساس ترس و اوهام ناشی 

از آن، پول هــا را به صورت دالر خانگی نگه می دارند،
گروهــی دیگــر سرمایه شــان را بــه دالر تبدیل کرده و 

می خواهند آن را از کشــور خارج کنند؛
گروهــی می خواهنــد آن را به مصارف لوکس و غیر ضرور 
و مصارف تظاهری نظیر مســافرت به آنتالیا و... تخصیص 

دهند،
و گروهــی نیز برای انجام برخی فعالیتهای متعارف و بعضًا 

ضروری به جمع متقاضیان پیوســته اند.
اگر این توصیف نزدیک به واقع باشــد که به نظر ما چنین 
اســت، بــی تردیــد می توان با کمی اغمــاض )با توجه به 
گروه آخر(، در مجموع خوشــحال هم بود که سرمایه های 
کشــور ارزان فروشــی نمی شود. وقتی کسانی سرمایه ها و 
دارایی هــای خــود را که با حمایت این ملت و از زمین این 
اقتصــاد ملی روییــده و نقش خون در رگها و عروق پیکره 
اقتصاد کشــور را دارد، از گردونه خارج کرده و به صورت 
راکــد کنــز می کنند و یا طی یک اقــدام غیرملی از میهن 
خــارج می کننــد، چه بهتر که ریال آنها کمتر ارزش گذاری 
شــود و در واقع نوعی مالیات بر خروج ســرمایه از اقتصاد 
ملی را از ایشان اخذ کرد تا بیشتر متضرر شوند و این انگیزه 

شیطانی را کنار بگذارند.
بــا این وجود بر دولــت و بانک مرکزی و خیرخواهان این 
ملک اســت تا ضمن روشــن کردن اذهان مردم به حقیقت 
ماوقــع؛ هرچه بیشــتر و زودتــر بجنبند تا ضمن مبارزه بی 
امان و همه جانبه با ســفته بازان و دالالن، آن دســته از 
افــرادی که نیازهای ضروری داشــته و در بازار آزاد خرده 
فروشــی با مشکالت ناروا مواجه هستند را شناسایی کرده 
و در ســامانه های مورد نظر مورد حمایت الزم قرار دهند.

*عضو هیئت علمی دانشگاه مفید  

حاکیــت این روزهای دالر 17 هزار تومانی
نگارنده ابوالفضل پاسبانی*
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کسب و کار

 تقویت و توســعه فرصت های سرمایه گذاری 
خارجی در شــرایط حســاس اقتصادی کشور 
از ضرورت هــای مهم بــرون رفت از بحران 
اقتصــادی و از مؤلفه های تاثیرگذار رســیدن 

به اهداف توسعه پایدار است.
جمهوری اســالمی ایــران از نظر جغرافیایی، 
ترانزیتــی و موقعیت اســتراتژیک منطقه ای 
شــرایط فــوق العــاده ای دارد. ایران در رتبه 
بنــدی جهانی از نظر تنــوع ماده معدنی جزو 
15 کشور برتر جهان محسوب می شود و وجود 
ذخایر گاز و دسترســی به آب های آزاد منطقه 
جغرافیایی ایران، فرصت ویژه ای برای توسعه 
فرصت های کســب و کار و ســرمایه گذاری 

فراهم می کند.
براســاس مطالعات و گزارش های ارائه شده 
توسط موسسه اقتصادی »مکنزی« از شرایط 
اقتصادی ایران پس از برجام، کشــور ایران تا 
ســال 2035 قابلیت جذب 3.5 تریلیون دالر 
ســرمایه خارجی را دارد که به واســطه تحقق 
ایــن امر یک تریلیــون دالر به تولید ناخالص 
داخلی خود تا سال 2035 خواهد افزود و بستر 
فراهم ســازی ۹ میلیون شغل را ایجاد خواهد 
کرد که تحقق این امر مســتلزم بسترســازی 
برای عوامل مهمی چون ورود ســرمایه های 

خارجی است.
بی ثباتی اقتصادی در کشــور و نوســان های 
بازار، ایجاد شرایط امن و مطمئن برای سرمایه 
گــذاری را مختل کرده و احســاس امنیت و 
اعتماد کافی را در سرمایه گذاران به مخاطره 

می اندازد.

میزان اعتماد سایر کشورها به نظام اقتصادی 
و بانکی کشــور بستگی دارد، یعنی بانک ها و 
مؤسســات مالی و اعتباری بین المللی بتوانند 
با ریســک کمتر و اطمینان بیشتری نسبت به 
برقراری روابط اقتصادی بلندمدت با کشــور 
اقدام کنند. اقتصاد ایران در شرایط کنونی نیاز 
مبرمی به دسترســی به منابع مالی بین المللی 
و جذب ســرمایه های خارجی دارد. این مساله 
تــا حدودی می توانــد در رفع موانع همکاری 
بانک هــا و موسســه های اعتبــاری خارجی 
در اعطــای خطــوط اعتبــاری و فاینانس به 
پروژه های تولیدی و عمرانی کشور کمک کند.

متاســفانه کشــور ما همواره از سیاست های 
اقتصــادی ســلیقه ای و غیر کارشناســانه و 
نبودمدیــران اســتراتژیک و برنامــه ریزی 
اقتصادی درســت و کارآمد متحمل آســیب 
شــده و آزمــون و خطاهای صــورت گرفته، 
امنیت اقتصادی و شــرایط مطمئن ســرمایه 
گذاری و کســب و کار را در کشور به مخاطره 

انداخته است.
بــا وجــود پیش بینی های صــورت گرفته در 
برنامه ششــم توســعه برای رعایت اصل 44 
قانون اساســی، اقتصاد کشور هنوز در حرکت 
به ســمت خصوصی سازی موفق عمل نکرده 
و بنابراین بسترهای الزم برای ورود و اعتماد 
ســرمایه گذاران بخش خصوصی فراهم نشده 
اســت.نبود فضای امن و مطمئن برای کسب 
و کار و بی ثباتی اقتصادی، نوسان های شدید 
نرخ ارز و تورم، تضعیف ارزش پول ملی، مجهز 
نشــدن به دانــش و فناوری های روز جهان، 

مشکالت تولید در کشور و چالش های تأمین 
مــواد اولیه، افزایش هزینه های تولید، کاهش 
حاشــیه ســود و کاهش توان رقابتی، کمبود 
سرمایه در گردش بنگاه ها، اختالل در سیستم 
خریدها و معامالت اقتصادی، تأخیر در انجام 
مبادالت بین المللی، مقررات، الزام ها و قوانین 
دســت و پاگیر، دیدگاه ســنتی و محرومیت از 
شیوه های نوین بازاریابی و بازرگانی بین الملل 
و تغییرات مداوم بافت های تولیدی و سرمایه 
گذاری ناشــی از تورم و شرایط غیرقابل پیش 
بینی اقتصادی در کشــور، از مهمترین موانع 
و چالش های کســب و کار و ســرمایه گذاری 
مطمئن در کشــور اســت.تحقق هدف مهم 
توسعه پایدار نیازمند یک عزم ملی و مدیریت 
درست و کارشناسانه در تمامی عرصه هاست. 
باید مدیران توانمند، نخبه، توسعه گرا، عملگرا 
و دارای تفکر جهادی در همه سطوح و ارکان 
پیکــره اقتصاد و برنامه ریزی کشــور به کار 
گرفته شوند و شایسته ساالری به مفهوم واقعی 

اجرایی شود.
توانمنــد ســازی و تقویــت بخش خصوصی 
از ارکان مهــم ایجاد انگیزش برای ســرمایه 
گــذاری و فضای امن کســب و کار اســت. 
تقویــت شــرکت های رقابت پذیر و کمک به 
گســترش رقابت مثبت و ســازنده، آشنایی و 
پیاده ســازی دقیق استانداردهای بین المللی 
و تجارت آموزش محور و شــناخت درســت 
حقوق و روابــط بین الملل، ارتقای بهره وری 
عوامل تولید و توســعه فنــاوری و نیز فراهم 
شــدن بســترهای الزم برای بهبود و توسعه 
روابط تجاری بین المللی از ضرورت هایی است 
که برای محقق شــدن یــک فضای مطمئن 
برای کســب و کار و توســعه پایدار اقتصادی 
در کشــور باید به آن بیش از هر زمان دیگری 

پرداخته شود.
 عضــو هیات مدیره خانه صنعت، معدن   �

و تجارت جوانان

سیاست های اقتصادی سلیقه ای

 خطری برای ســرمایه گذاری و کسب و اکر

- مهدی کریمی تفرشی* نگارنده
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تحلیل

ســاختار اقتصاد ایران در طی ســال های اخیر به 
دلیل وابســتگی قابل مالحظــه به صنعت نفت 
دچار نقصان ها و پیچیدگی هایی شــده است که 
پیاده ســازی چارچوب های تحریمی را میســر 

می سازد.
اســتقالل رأی در سیاست گذاری های اقتصادی 
با تکیه بر توانمندی های داخلی و عدم وابستگی 
نسبی به عوامل تولید و تکنولوژی در دنیای خارج، 
عامــل تعیین کننده ای در تقابل میان کشــورها 
جهــت اعمال فشــارهای اقتصادی و ممانعت از 
ایجاد پیشرفت ها در این زمینه محسوب می شود. 
به عبارت دیگر، هرجا که تصور شــود مؤلفه های 
اقتصادی در جهت حداکثرکردن تابع هدف منافع 
اقتصــادی حرکت نمی کننــد،   اقداماتی در پیش 
گرفته می شوند تا به هر وسیله ای که امکان پذیر 
است کشورها را وادار به تحقق اهداف و پیگیری 
سیاست های اقتصادی تجویز شده کرده و هرگونه 
عدم انطباق با این سیاســت ها مجموعه اقدامات 
 متقابلی را فراهم می ســازد که در ادبیات حقوق 
بین الملل از آن به تحریم یاد می شــود. در واقع،   
تحریــم به عنوان ابــزاری در اختیار اقتصادهای 
رقیب قرار داشــته اســت و در قالب یک ســری 
اقدامات متحدانه کشــورهای در حال توســعه را 
وادار می کنند تا با انواع تحریم ها، روند شکوفایی 
و دستیابی به توسعه اقتصادی در این کشورها را 
مختل نمایند. در حالی که از ابتدای ســال 13۹7 
شــاهد شــوک ارزی و بی ثباتی در اقتصاد کالن، 
افزایش نرخ بیکاری و عدم کنترل پایه پولی و تورم 
در اقتصاد داخلی به دلیل بدهی بانک ها به بانک 
مرکزی هستیم، تحریم های پیش رو علیه اقتصاد 
ایران در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، بررسی ابعاد 
تحریم هــا و لــزوم آمادگی آحاد اقتصادی جهت 
ارزیابــی آثــار و تبعــات آن و اتخاذ تدابیر الزم به 
منظور برون رفت از مشــکالت احتمالی ضروری 
است.اقتصاد ایران تا کنون هدف انواع تحریم های 

بین المللی قرار گرفته اســت و تحریم ها از وقتی 
شدت یافت که پرونده برنامه هسته ای ایران که تا 
پیش از این در چارچوب مقررات و دستورالعمل های 
آژانس بین المللی انرژی اتمی تشکیل و پیگیری 
می شــد،   به شورای امنیت ســازمان ملل ارجاع 
داده شــد تا ســرآغازی بر اعمــال تحریم های 
بیشــتر باشــد. تاکنون روند اعمال تحریم ها به 
گونه ای برنامه ریزی شــده که ابعاد آن چندجانبه 
بــوده و برای ایجــاد پیچیدگی های مضاعف در 
فعالیت هــای معمول اقتصادی و تجاری طراحی 
و بــه طور خاص بر حــوزه نفت و انرژی متمرکز 
شده اند. از تحریم های شورای امنیت سازمان ملل 
و اتحادیــه اروپــا گرفته تا تحریم های یک جانبه 
توسط ایاالت متحده آمریکا و کنگره این کشور، 
اقتصاد کشور را در حوزه های مختلف دچار مشکل 
کرده است. قدرت های اقتصادی از یک طرف به 
صــورت ائتالف چندجانبه و تصمیمات یک جانبه 
مرز تحریم ها را به بخش های اقتصادی گسترش 
دادند و کار به جایی رسید که تحریم صادرات نفت 
ایران و سیستم بانکی در طی سال های اخیر بویژه 
به دنبال خروج ایاالت متحده از برجام را هدف قرار 
دادند و از طرف دیگر، ساختار اقتصاد ایران در طی 
ســال های اخیر به دلیل وابستگی قابل مالحظه 
بــه صنعت نفت دچار نقصان ها و پیچیدگی هایی 
شده است که پیاده سازی چارچوب های تحریمی 
را میســر می ســازد. این در حالی است که انتظار 
می رود تصمیم سازان و سیاست گذران اقتصادی 
کشور به وضوح اهمیت تحریم های نفتی و بانکی 
را درک کرده و از مدت ها پیش در پی بررســی و 
ارزیابی ابعاد، آثار و تبعات احتمالی و راهکارهای 
مقابلــه و برون رفت از مشــکالت آتی حاصل از 
اعمال این تحریم ها باشند.تأثیر تحریم ها بر انواع 
کاالها و خدمات در اکثر زیربخش های اقتصادی 
شــامل دارو، مواد غذایی و محصوالت کشاورزی 
و صنعتی غیر قابل انکار بوده اســت اما ســابقه و 

ساز و کار اعمال تحریم ها علیه ایران سبب شده 
است که همواره انعطاف پذیری و انسجام الزم در 
داخــل بوجود آید و آحاد اقتصادی تاکنون خود را 
به سختی برای روزهایی با شرایط بسیار پیچیده 
اقتصادی مهیا ســازند. با این وجود پرواضح است 
که دهک های پایین درآمدی به شدت تحت فشار 
هستند و با توجه به افزایش قابل مالحظه سطح 
عمومی قیمت ها و نرخ ارز،   قدرت خرید سال جاری 
در مقایسه با پنج سال گذشته به قیمت های ثابت 
طی ســال های بحران ارزی ۹2-۹1 بیش از 12 
درصد کاهش یافته است. تحریم ها موجب شدند 
که ثبات اقتصاد کالن در اثر افزایش شــدید نرخ 
ارز بــه هــم خورده و اگرچه با توجه به ایجاد ثبات 
نســبی در حوزه اقتصاد کالن طی سال های ۹4 
و ۹5 انتظار می رفت که شــاهد رشــد مالیم نرخ 
ارز و نرخ تورم در ســال های ۹6 و ۹7 باشــیم اما 
رفتــه رفته و به دلیل اعمال تحریم ها و انتظارات 
تورمی در میان آحاد اقتصادی، نوسانات اقتصادی 
افزایش یافت و رشد نقدینگی در کنار چالش های 
اصلی دولت در تعیین نرخ ســود بانکی و قیمت 
حامل های انرژی تا پایان ســال جاری بر شــدت 
آن خواهد افزود.از این رو باید تأکید کرد که تاریخ 
تحوالت اقتصادی نشان می دهد وقت آن رسیده 
اســت که امکانات و استعدادهای بالقوه در کشور 
در یــک فضای رقابتی و دلســوزانه در چارچوب 
مدیریت کارآمد و مســئوالنه برای دســتیابی به 
اســتقالل در حوزه های اقتصادی و سیاسی بکار 
گرفته شوند تا مسیر توسعه اقتصادی ایران در ابعاد 
مختلف با وجود اعمال تحریم ها هموار گردد. در 
این یادداشــت، ابعاد و دالیل تاریخی و اقتصادی 
اعمال تحریم ها علیه کشورهای در حال توسعه از 
جمله ایران به اختصار بیان شد و در یادداشت های 
آتــی آثار و تبعات اعمال تحریم ها و راهکارهای 
برون رفت از مشکالت احتمالی مورد بررسی قرار 

خواهند گرفت.

بررســی اعمال تحریم علیه اقتصاد ایران و ابعاد و دالیل اقتصادی

محمد ولی پور پاشا نگارنده
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رزاقــی ادامــه داد: محصوالتــی را کــه ذکرش 
رفت، صادر کرده و به حســاب صادرات غیرنفتی 
می گذرانند. اما اینها تولید ایران نیست. بخش بزرگی 
از محصوالت کشاورزی ای را هم که صادر می کنند، 
نه محصوالت فرآوری شده، بلکه خام هستند یعنی 

به عنوان مواد اولیه برای تولیدات دیگر کشورها.
وی ســپس به ذکر مثالی در این حوزه پرداخت و 
گفت: محصوالتی همچون شــیر، پنیر و کشک را 
تولید کردیم اما تولید اینها را به واسطه محصوالتی 
وارداتی مثل شیر خشک انجام دادیم. تغذیه دام را 
هــم از طریق دانه برای مصرف مرغ و علوفه برای 
دام های بزرگ تأمین می کنند. این ها هم وابسته به 
نفت و با دالر نفتی انجام می شود. در چنین فضایی 
که کشــور تا این اندازه وابســته به صادرات نفت، 
محصوالت پتروشیمی و سایر مواد خام است هم و 

غم مسئوالن، واردات است.
ایــن اقتصاددان در انتقــاد از نظام توزیع ارز و عدم 
نظارت در این حوزه گفت: دالر ارزان با نرخ دولتی 
هــم که توزیع می شــود عوایدی بــرای اکثریت 
مصرف کنندگان نــدارد. عده اندکی با دالر 4200 
تومانی واردات انجام می دهند و به نرخ 8000 تومان 
می فروشند. شفافیتی هم در این زمینه وجود ندارد. 

در ایران، اقتصاد را حتی با همان اندازه نظارتی که 
در کشورهای نولیبرالی مثل ایاالت متحده آمریکا 

اداره می شود، مدیریت نمی کنند.
وی با اشاره به سیاست های نظارتی ایاالت متحده 
آمریــکا در جهت حمایت از تولید، اظهار داشــت: 
آمریکایی ها به مواد و تولیداتی که به کشورشــان 
وارد می شــود، مالیات می زنند. در خصوص آنچه 
هم که مابه ازایش را در کشور خودشان دارند به نفع 
تولیدات داخلی شــان، مالیات باال اعمال می کنند. 
حــال دولــت خودمان را ببینیــم. در ایران، دولت 
کاری می کند که حتی یک کشــور ســرمایه داری 
هــم نمی کند. عنوانی کــه به طریق آن می توانیم 
ســرمایه داری کشور خودمان را توصیف کنیم این 
است: سرمایه داری نفتی وارداتی مفت برانه بی توجه 
به تولید داخلی. مفت بری هم به انواع و انحاء مختلف 
و به واسطه خصوصی سازی و... در ایران انجام شده 
است. اکنون باید پرسید کدام یک از آن کارخانجات 
واگذاری شده، باقی مانده اند؟ عموماً همان هایی که 
مواد خام صادرات می کنند و یا مواد اولیه ارزان قیمت 
در دسترس شان هست مثل فوالد، پتروشیمی و... 

در حال فعالیت مولد و کارآمد هستند.
وی در اشاره به چرایی پیشامد کردن چنین وضعیتی 

در اقتصاد ایران، گفت: از زمان ریاســت جمهوری 
آقای هاشــمی رفســنجانی، دولت ها این روند را 
در پیــش گرفته انــد. آقای روحانی دیگر اوج چنین 
سیاست هایی است. در این میان، بعضی ها یک سری 
اقدامات خوبی هم انجام دادند که متاسفانه بسیاری 
از همین اقدامات هم رها شدند. برای نمونه، کارت 
ســوخت که عاملی برای کنتــرل مصرف بنزین 
بود، حذف شــد. هیچ کس هم مســئوالن را مورد 
مواخــذه و محاکمه قرار نــداد که چرا با حذف آن، 
ایــن همــه به قاچاق بنزین دامن زده شــد یا تا این 
انــدازه مصرف بنزین افزایش داده شــد. بعالوه، با 
این اقدامات به افزایش مصرف خودرو در بین مردم 
دامــن زدنــد. دالر ارزان دادند که اینها را وارد کنند. 
حال در چنین شرایطی وقتی که تعداد مناطق آزاد 
را افزایــش می دهند ایــن به معنای عدم اعتقاد به 
تولید است. یعنی در ایران همچون آمریکا، دوطبقه 
داریم: طبقه ای که صاحب پول و ســرمایه اســت، 
مسئوالن صرفاً به آنها می اندیشند و از آنها مالیات 
واقعی دریافت نمی کنند. طبقه دیگر هم آنها هستند 

که ندارند.
رزاقــی در خصوص نظــام مالیاتی ایران، گفت: در 
ایران به یک معنا اصاًل مالیاتی گرفته نمی شود. 70 

ابراهیم رزاقی با انتقاد از رویکرد اقتصادی دولت های سه دهه اخیر، تصریح 
کرد: در ایران، اقتصاد را حتی با همان اندازه نظارتی که در کشــورهای 

نولیبرالی مثل ایاالت متحده آمریکا اداره می شود، مدیریت نمی کنند.
ابراهیم رزاقی )اقتصاددان( درباره دلیل برخی تالش ها در زمینه گسترش 
مناطــق آزاد و ویــژه تجــاری گفت: ایجاد مناطــق آزاد و ویژه تجاری، 
تجربه ای ســت که یک ســری از کشورها از آن برای توانمندکردن بخش 
تولید و تجارت شــان اســتفاده کرده اند اما ســاختار اقتصاد ایران، اصاًل و 

تاکنون دربرگیرنده چنین مزایا و پتانسیل هایی نبوده است.وی افزود: آن 
چیزهایــی را کــه تحت عنوان صادرات غیرنفتی مطرح می کنند در واقع، 
یک سری میعانات و تولیدات پتروشیمی است که بازهم تولید آنها وابسته 
بــه مواد معدنی اســت. بعالوه، بخــش بزرگی از صادرات ما، محصوالت 
کشــاورزی اســت. گفتنی است مواد اولیه بسیاری از صنایع مهم ما، مثل 
روغن نباتی ها و دارو، حاصل واردات با دالرهای نفتی اســت. این ها در 
به اصطالح تولید داخلی تزریق می شوند که در حقیقت، آن هم مونتاژ است.

گفــت و گــوی تفصیلی با  ابراهیم رزاقی اقتصاددان:

ازدیــاد مناطق آزاد منجر به 
غارت شده است

علی رفاهی گفت و گو
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الی 80 درصد درآمد دولت ناشی از صادرات نفت است. 
به یک چنین چیزی نمی توان نام اقتصاد را اطالق کرد. 
البتــه در گمرکات تا اندازه ای اقدامات نظارتی صورت 
می گیرد. زیاد کردن مناطق آزاد اقتصادی نه تنها نتیجه 

مثبت نداشته، بلکه به غارت منجر شده است.
وی در اشــاره به اصول اقتصادی مغفول واقع شــده از 
سوی دولت های نزدیک به سه دهه اخیر، بیان داشت: 
اصل دوم قانون اساســی، جمهوری اسالمی را نظامی 
الهی معرفی می کند. در همین راستا، اصل سوم دولت 
را مکلف به فراهم آوردن شــرایط مساعد برای ارتقای 
روحیه الهی و فضایل اخالقی مردم کرده اســت. اصل 
43 قانون اساســی ضوابط اقتصاد جمهوری اسالمی را 
در راستای تأمین استقالل اقتصادی جامعه و ریشه کن 
کــردن فقــر و محرومیت معرفی می کند و این مهم را 
از طریق فراهم آوردن نیازهای اساســی مردم شــامل 
مســکن، خوراک، پوشاک، اشتغال، بهداشت و... قابل 
تحقق می داند.این اقتصاددان ســپس در پاسخ به این 
پرسش که چرا دولت این کار را باید انجام دهد، تصریح 
کرد: برای اینکه کســی از روی نیاز شــدید مالی، فقر، 
بیکاری، بیماری، گرسنگی و... به فساد و دوری از دین 
و خدا دچار نشود. روحیه خداشناسی اش تحت تأثیر قرار 
نگیرد. اصل دو و سه قانون اساسی به الهی بودن نظام 
اشاره دارد. چنین اصولی در راستای اندیشه های بزرگانی 
همچون شــیخ ابوالحسن خرقانی است که این وصیت 
از او باقی ست: »هر که در این سرا درآید نانش دهید و 
از ایمانش مپرســید چه آنکس که به درگاه باری تعالی 
به جان ارزد البته بر خوان ابوالحسن به نان ارزد«. یک 
چنین ذهنیتی در ایران تداوم داشته است. امام راحل نیز 
مرتباً به مستضعفان ایران و سرتاسر جهان توجه داشت 

و تفکیکی قائل نمی شد.
وی در ادامه با ابراز تأسف از رویه اتخاذشده از سوی دولت 
طی سه دهه اخیر، گفت: حال ببینید در سه دهه اخیر چه 
کرده اند؟ چه فشــاری به پایین ترین اقشار اجتماعی از 
لحاظ مادی و به واالترین اقشــار جامعه از جنبه روحیه 
جهاد و فداکاری وارد آورده اند؟ ما در ایران بیش از 300 
هزار خانواده شهید و هم چنین بیش از نیم میلیون خانواده 
جانباز داریم. به نظر می رسد برای دولت مهم نیست اینها 
چگونه زندگی می کنند. کم نیست مواردی که آنها پول 
خرید داروهایشــان را نداشــته اند. این بی عدالتی این را 

تلقیــن می کند که دولت ها در ایران آن چیزی را دنبال 
می کند که دولت ایاالت متحده آمریکا خواستارش است؛ 
اینکه مردم ایران که صاحب الگویی جهانی برای اقتصاد 
و فداکاری هستند در شرایطی قرار بگیرند که نتوانند در 
برابر فشــارها ایستادگی کنند.وی افزود: شاهد هستیم 
که در برخی مواقع به جای اینکه افراد متخلف را مورد 
محاکمه و مواخذه قرار دهند در پست های باال منصوب 
می کنند. این اقدامات یک نوع تودهنی است به کسانی 
که منتقد این شکل از نظام اقتصادی و بانکداری هستند. 
اصاًل از نظر مسئوالن، این اقدامات کاماًل درست هستند 

و از آن دفاع می کنند.
رزاقی با اشاره به وضعیت معیشتی فعلی طبقه مزدبگیر 
ایران، بیان داشــت: کســانی هم که درآمدهای دو الی 
3 میلیــون تومانی دارند، دیگر نمی توانند راحت زندگی 
کننــد. 60 درصــد مزد و حقوق بگیــران ایران در خط 
فقر هســتند. دور از ذهن نیســت که 80 الی ۹0 درصد 
بازنشستگان کشور در شرایط کنونی، زیر خط فقر قرار 
گرفته باشند. کسانی که از خودشان خانه ندارند بیچاره 
هستند چراکه حداقل نصف درآمدشان را باید بابت اجاره 
مســکن بدهند. به گفته رییس کمیته امداد نزدیک به 
چهل میلیون نفر زیر خط فقر هستند. این افراد باید چه 

کنند؟ خودشان باید خودشان را مداوا کنند؟
وی اظهار داشت: من فکر می کنم مناطق آزاد اقتصادی 
در راستای براندازی اقتصادی، وابسته سازی و زده کردن 
مردم از نظام عمل خواهند کرد. خدا نکند روزی برسد 
که مردم اعتمادشــان از نظام ســلب شود. شاهدیم که 
رسانه های اجتماعی هم در این موقعیت، غوغا می کنند. 
خود رســانه های اصالح طلبان و نمایندگان مجلس را 
ببینید که چه می گویند. همیشــه در تالشــند جوری 
مشکالت را جلوه دهند که انگار مشکل اصلی از طرف 
دولت نیست. با 1300 میلیارد دالری که از دوره هاشمی 
تاکنــون به کشــور واردات صورت گرفته، بین 15 الی 
30 میلیون شــغل ایجاد کرده اند. اگر این تعداد شــغل 
را با میزان ورشکســتگی ها و بیکاری ها مقایســه کنید 
متوجه می شوید که میزان شغل هایی که از دست رفته، 
به مراتب بیشــتر از اشــتغال زایی صورت گرفته در طی 

این سال هاست.
وی در خصوص جلســات شــورای عالــی کار جهت 
بررســی تعیین مجدد دســتمزد و خبر توزیع بن کارت 

اظهار داشــت: دولت در ایران متاســفانه از کسانی که 
بایــد؛ مالیات نمی گیرد. در شــرایط کنونی، یک چنین 
تصمیماتی باید فوری اتخاذ شوند. باید بحث مالیات را 
جدی گرفته، و درآمدهای آن را افزایش دهند. بررسی 
کنند که کســانی که یارانه گرفته اند آیا همه مســتحق 
دریافت یارانه هســتند؟ اگر نیســتند از آنها پس گرفته 
شــود و یا حتی جریمه آن را دریافت کنند. اما چرا این 
کار را نمی کنند؟ چون که این افراد جزو طبقات باالی 
جامعه و صاحب درآمدهای باال هســتند. کســانی که 
وام هــای کالن بانکی را دریافت کرده اند چه کســانی 
هســتند؟ کســانی که نه در تولید، بلکه در فعالیت های 
داللی هستند. آن ها واردکننده هستند. بخشی از طبقه 

حاکمان اقتصادی هستند.
رزاقی در پایان، اظهار داشت: من یکبار پیشنهاد کردم 
مستحقان واقعی دریافت یارانه شناسایی شده و میزان 
یارانه آنها دوبرابر شــود. هم چنین آن بیســت الی چهل 
درصدی که نباید یارانه بگیرند، شناســایی شــوند. کار 
ناممکنی هم نیست. در آمریکا و اروپا این شناسایی ها 
و بررســی ها صورت گرفته است. تا زمانی که این افراد 
شناسایی نشوند، نمی توان فهمید چه کسی افکار عمومی 
ایرانیان را می سازد. همین گروه های ثروتمند وابسته به 
قدرت هســتند که افکار عمومی را در ایران می ســازند. 
به اینها نباید یارانه به شکل های مختلف داد. اکنون به 
فوریت باید پول به خانوارهای فقیر برسد. تمام کسانی 
که در فعالیت های محتکرانه بودند و هستند می بایستی 
به ســختی مجازات شــوند تا کسی دیگر جرات نکند 

یک چنین اقداماتی انجام دهد.
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عده ای از بزرگ شدن عدسی نظارت بر تراکنش های مالی واهمه دارند

کدهای مخفی ظریف پیرامون پولشویی

ســخنان محمدجواد ظریف درمورد پولشــویی در ایران، ســروصدای زیادی را به پا کرد. منتقدان وزیر امور خارجه را متهم 
کردند که بدون ادله و مدارک کافی، در این مورد اظهارنظر کرده است.

البته مرکز بررســی های اســتراتژیک ریاســت جمهوری چندی پیش در یک نشســت، با استناد به یک مقاله پژوهشی، آماری از 
حجم پول کثیف ارائه داد که معادل 8/ 11 درصد از نقدینگی کشور است بررسی های پژوهش های مستقل، تأییدکننده حجم 

قابل مالحظه پولشویی در اقتصاد ایران است.
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وضعیت پولشویی از لنز پژوهشی  �
ســخنان وزیــر امورخارجه در مورد پولشــویی و 
حجــم آن در ایــران، صف مخالفان لوایح مربوط 
بــه FATF را بار دیگر تشــکیل داد. مخالفان، 
ســخنان وزیر را بدون ادلــه کافی عنوان کردند. 
هر چند اخیراً در مرکز بررســی های اســتراتژیک 
ریاســت جمهوری، نشستی با موضوع »مبارزه با 
پولشویی در ایران« برگزار شد که در آن، برآوردی 
از حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران، با استناد به یک 
پژوهش دانشگاهی ارائه شد. اکنون با توجه به داغ 
شــدن دوباره موضوع پولشویی، »دنیای اقتصاد« 
پژوهش مذکور و بررسی های مستقل دیگر انجام 
شده در خصوص پولشویی در اقتصاد ایران را رصد 

کرده است.
سخنان وزیر  �

ســخنان وزیــر امورخارجه کشــورمان پیرامون 
پولشــویی، تبدیل به یکی از خط های خبری شد. 
قصد محمدجواد ظریف از این ســخنان، یادآوری 
لزوم پیوستن ایران به FATF و مراجع بین المللی 
ایــن موضوع بود. ظریف برخی از نگرانی ها علیه 
لوایــح FATF را صادقانــه خواند اما بخش دیگری 
از آنهــا را بــه نگرانی در مــورد منافع اقتصادی 
ربط داد. او پولشــویی را یــک واقعیت در اقتصاد 
ایــران عنوان کرد کــه خیلی ها از آن نفع می برند 
و به همین دلیل، بزرگ شــدن عدســی نظارتی 
بــر تراکنش های مالی و بانکی را تاب نمی آورند. 
ظریف در پاســخ به این ســؤال که آیا فکتی برای 
این ادعا دارد یا خیر، اینطور پاسخ داد: »اگر کدی 
هم در این باره داشــته باشــم امکانش را ندارم که 
علنــی کنم؛ ولی کدهای زیــادی در مورد میزان 
پولشــویی در کشــور وجود دارد. من نمی خواهم 
این پولشویی را به جایی نسبت دهم؛ اما جاهایی 
که هزاران میلیارد پولشــویی می کنند حتمًا آنقدر 
تــوان مالــی دارند که ده ها و صدها میلیارد هزینه 
تبلیغات و فضاسازی کنند.« می توان این سخنان 
از سوی یک وزیر کابینه را بی سابقه خواند. در واقع 
تاکنــون بحث ها پیرامون لوایح مربوط به مبارزه 
با پولشــویی و تأمین مالی تروریسم، بیشتر حول 
موضوع دوم، یعنی تأمین مالی تروریسم معطوف 
بود. مخالفان لوایح از محدود شدن ایران در تأمین 

مالــی گروه های مقاومــت در منطقه می گفتند و 
موافقان لوایح، تاکید داشتند که گروه های مقاومت 
در هیچ مرجع بین المللی به عنوان گروه تروریستی 
شــناخته نمی شوند و اگر هم روزی شناخته شوند، 
لزومی ندارد که ایران به منافع خود پشــت کند و 
الزامــات FATF را مطلقــًا اجرا کند. حول موضوع 
اول، یعنی پولشویی مناقشه کمتری صورت گرفته 
بود. اینطور به نظر می رسید که مخالفان و موافقان 
لوایح، بر سر موضوع پولشویی به یک توافق ناگفته 
و نانوشــته رسیده بودند و تطبیق با استانداردهای 
بین المللی پیرامون این موضوع، محل مناقشه ای 
نبود. اما صحبت های وزیر امورخارجه نشان داد که 
بر ســر این موضوع نیز چالش های جدی میان دو 
گروه وجود دارد. پس از اظهارات ظریف، پاسخ ها 
و واکنش هــای زیــادی صورت گرفت و در اواخر 
هفته، پاســخ ها دیگر نه به اســم »واکنش« بلکه 
بیشتر رنگ و بوی »تهدید« گرفته بود. مخالفان 
صحبت هــای وزیر معتقــد بودند که ادله کافی و 
محکمی برای ادعای پولشــویی گسترده در ایران 
وجود ندارد. به نوعی سخنان ظریف تبدیل به اهرم 
فشــاری شد تا مخالفان لوایح FATF علم کنند. اما 
آیــا ادله و مدارک محکمــی برای داوری بین دو 
گروه وجود دارد تا بتوانیم بر صحت یا رد ادعاهای 
وزیر امورخارجه دست بگذاریم؟ »دنیای اقتصاد« 
بــرای کندوکاو در مورد ادعای وزیرخارجه، برخی 
مقاله های پژوهشــی مستقل داخلی در این زمینه 

را مرور خواهد کرد.
روش های تخمین اقتصاد زیرزمینی  �

پول شــویی فرایندی اســت که در آن پول کثیف 
حاصل از فعالیت های غیرقانونی مانند قاچاق مواد 
مخدر، قاچاق اسلحه و کاال، اخاذی، کالهبرداری 
و ... در چرخــه ای از فعالیت هــا و معامالت، باگذر 
از مراحلی، شســته شــده و به پول قانونی و تمیز 
تبدیــل می شــود. این پول هــای کثیف پس از 
تطهیر، وارد چرخه اقتصادی می شــوند و در واقع 
یــک مانع مقابل فضای اقتصــاد رقابتی خواهند 
بــود. عالوه بر این موجــب ایجاد منابعی هنگفت 
برای انجام فعالیت های »ســیاه و پنهان« به شمار 
می روند. بیشــتر مطالعات انجام شــده در زمینه 
بــرآورد حجم اقتصــاد زیرزمینی در ایران حاکی 

از گسترش قابل توجه حجم آن در سال های اخیر 
اســت کــه طبیعتًا آثار قابل توجهــی را بر جریان 
پولــی اقتصــاد برجای می گــذارد. از جمله منابع 
فعالیت هــای غیرقانونی به وجود آورنده پول های 
کثیف در کشــور، می توان به قاچاق مواد مخدر، 
قاچاق ارز، قاچاق کاال شامل: فرش، پسته، چای، 
شکر، منسوجات، خودرو و لوازم خانگی، سوخت، 
مشــروبات الکلی و سیگار، قاچاق انسان و جرائم 
فســاد مالی اشــاره کرد. اما در علــم اقتصاد چه 
روش هایی برای تخمین حجم پولشــویی وجود 
دارد؟ در مقالــه ای با عنوان »برآورد اندازه اقتصاد 
زیرزمینی در ایران و بررســی عوامل مؤثر بر آن« 
نوشــته »فرهاد غفاری« اســتاد اقتصاد دانشگاه 
علــوم و تحقیقات و »هانیه علیزاده« این روش ها 
فهرست شده اند. فرآیند اندازه گیری حجم اقتصاد 
زیرزمینی بسیار مشکل است، این بدان دلیل است 
که همــواره اطالعات کمی درباره اقتصاد پنهان 
در دســترس اســت؛ چراکه افرادی که در این نوع 
اقتصاد فعال هســتند، همواره ســعی می کنند تا 
ناشناخته بمانند. اما با وجود همه اینها، روش های 
متعددی توســط محققان و پژوهشگران به منظور 
اندازه گیــری حجــم اقتصادزیرزمینی به کار رفته 
اســت که در 3 قالب کلی جای می گیرند: رویکرد 

مستقیم، رویکرد غیرمستقیم و رویکرد مدلی.
رویکرد مستقیم: در رویکرد مستقیم که به عنوان 
رویکرد خرد شــناخته می شــود، مستقیمًا از افراد 
اســتفاده می شود. روش پرسشــنامه به صورت 
نمونه ای و حسابرســی نمونه ای اظهارنامه های 
مالیاتی جزو مرســوم ترین روش های مســتقیم 
به حســاب می آیند. ایــن روش ها معمواًل قابلیت 
تحلیل قوی تری را ایجاد می کنند اما معمواًل اندازه 
اقتصاد غیررســمی را کمتر از حد نشان می دهند.

رویکــرد غیرمســتقیم: رویکرد غیرمســتقیم به 
ســراغ تک تک افراد نمی رود. یکی از مهم ترین 
ویژگی هــای افــرادی که در اقتصــاد زیرزمینی 
فعالیــت می کنند، تالش بــرای پنهان ماندن از 
دید مقامات دولتی اســت. در روش غیرمستقیم از 
متغیرهای اقتصاد کالن اســتفاده می شود. روش 
آماری حســاب های ملی، روش آمارهای نیروی 
کار و رویکرد ترازهای پولی، مهم ترین روش های 
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غیرمســتقیم به حساب می آیند. رویکرد ترازهای 
پولی، مهم ترین و پرکاربردترین روش در بررسی 
حجم اقتصاد زیرزمینی اســت. یکی از روش های 
ایــن رویکرد، روش تقاضای پول اســت. در این 
روش افزایش تقاضای پول نقد می تواند به عنوان 
شــاخصی برای گسترش اقتصاد زیرزمینی منظور 
شــود.رویکرد مدلی: در رویکرد مدلی، به دالیل 
متعددی که سبب به وجود آمدن و گسترش اقتصاد 
ســایه در طول زمان می شــوند، اشاره می شود. بر 
خالف دو رویکرد اول، در این روش تنها یک دلیل 
اصلی به عنوان عامل به وجود آمدن اقتصاد سایه 
معرفی نمی شود. در این روش ضرایب ناشناخته در 
قالب مجموعه ای از معادالت ســاختاری محاسبه 

می شود.
برآوردها از پولشویی در ایران  �

نخستین برآورد از حجم اقتصاد زیرزمینی را فیروزه 
خلعتبری در سال 136۹ انجام داد. برآورد او نشان 
داد که حجم اقتصاد زیرزمینی کشــور در سال 65 
حــدود 210 میلیــارد تومان بود. این حجم معادل 
4/ 14 درصد از تولید ناخالص داخلی در آن زمان 
محسوب می شــد. خلعتبری در سال های بعد بار 
دیگــر به ســراغ این موضوع رفــت و برای دوره 
1340 تا 1373، متوسط اندازه نسبی اقتصاد سایه 
به اقتصاد رســمی را حــدود 7 درصد تخمین زد. 
پس از خلعتبری نیز پژوهش در مورد این موضوع 
ادامه یافت. چندی پیش »سیدجواد کاظمی تبار«، 
متخصــص داده کاوی و الگوهای پولشــویی در 
مرکز بررســی های استراتژیک ریاست جمهوری 
به بررسی مفاهیم پایه ای پولشویی، فلسفه وجودی 
گــروه ویژه اقدام مالــی و وضعیت ایران در نظام 
مالی بین الملل پرداخت. این اســتاد دانشــگاه در 
آن ارائــه، آماری از حجم پــول کثیف ایران ارائه 
داد کــه برگرفته از مقاله »برآورد حجم پول های 
کثیف در ایران« است که در فصلنامه »پژوهشنامه 
اقتصادی« چاپ شده است. در این پژوهش برای 
شناسایی حجم پول های کثیف و اثر فعالیت های 
غیررسمی بر تقاضای پول از روش کرک استفاده 
شده است. این روش بر تابع تقاضای پول استوار 
اســت که از مجموع تقاضای پول ثبت شــده و 
ثبت نشــده نشات می گیرد. کرک تقاضای پول 

را تابعی از GDP اسمی ثبت شده، قیمت، نرخ 
بهره و درآمــد حاصل از فعالیت های غیرقانونی 
می داند و با قرار دادن جانشــین هایی برای این 
بخــش از درآمد ملی، تابع تقاضای پول را برآورد 
کــرده تا اثرات این درآمدهای غیرقانونی را روی 
تقاضای پــول توضیح دهد. در پژوهش مذکور، 
تابع کل تقاضای پول ایران تابعی از درآمد، هزینه 
فرصت نگهداری پول )نرخ بهره بانکی(، نرخ ارز 
و درآمدهای غیرقانونی است. الگوی پیشنهادی 
این پژوهــش در نرم افزار Microfit تخمین 
زده شــده است. محاسبات مدل نشان داده یک 
درصــد افزایش در حجم فعالیت های زیرزمینی، 
با فرض ثبات سایر شرایط، سبب افزایش  0/38 
درصدی در تقاضای حقیقی پول می شود که این 
محاسبه فرضیه مبنی بر رابطه مستقیم بین حجم 
فعالیــتهای غیرقانونی و تقاضای پول را تأیید 

می کنــد. در این تحقیــق حجم پول های کثیف 
برای سال های 1352 تا 1380 تخمین زده شده 
است. بر اســاس نتیجه تحقیق، حجم پول های 
کثیف در طول دوره مورد بررســی معادل 8/ 11 
درصد نسبت به حجم نقدینگی کل کشور است. 
همچنین نتیجه دیگر این پژوهش نشان می دهد 
که حجم پول های کثیف با شــیب تندی در حال 
افزایش است. در سال های بررسی شده کمترین 
رشــد پول کثیف مربوط به ســال 1357 با منفی 
8/ 4 درصد و بیشــترین مربوط به ســال 1374 با 

64 درصد رشد ساالنه است.

شاید بتوان نتایج به دست آمده از پژوهش را برای 
ســال های اخیر نیز مالک قرار داد. اگر در ســال 
۹5، حجم پولشــویی معادل 8/ 11 درصد از کل 
نقدینگی اقتصاد بوده باشد، میزان پولشویی حدود 
147 هــزار میلیــارد تومان خواهــد بود. اگر این 
معیار را برای ســال گذشــته به کار گیریم، میزان 
پولشویی در سال ۹6 به 180 هزار میلیارد تومان 
می رسد. همچنین برآورد غفاری و علیزاده نیز در 
پژوهش »برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی در ایران 
و بررســی عوامل مؤثر بر آن« نشان می دهد که 
بین سال های 1352 تا 1387، اقتصاد زیرزمینی 
ایران به طور میانگین معادل 7/ 26 درصد )بیش 
از یک چهارم( تولید ناخالص داخلی بوده اســت.

صحت ادعای وزیر  �
تحقیقات مســتقل دانشــگاهی طی 3 دهه اخیر 
نشــان می دهــد که میزان پولشــویی و اقتصاد 
ســایه در ایران ارقام قابل توجهی اســت و صحه 
بر سخنان وزیر امورخارجه می گذارد. این آمارها 
نشان می دهد که سیاست گذاران اقتصادی کشور 
باید بیش از پیش در جهت بستن راه های پولشویی 
در ایران اقدام کنند. کارشناسان اتحادیه اروپا در 
مقالــه ای با عنوان اثرات مســتقیم و پیامدهای 
برون مرزی تدوین قانون »مبارزه با پولشــویی« 
به بررســی اثر اجــرای توصیه های FATF بر 
تقاضای پول 5 کشــور بولیوی، کلمبیا، اکوادور، 
پــرو و ونزوئــال طی ســال های 1۹8۹ تا 1۹۹۹ 
پرداخته انــد. آن هــا به این نتیجه رســیدند که 
اجــرای توصیه های گروه ویــژه اقدام مالی اواًل 
اثر مثبت بر افزایش ســالمت سیستم بانکی آن 
کشــور دارد و ثانیًا، در کشــوری که کشورهای 
همجوارش فاقد چنین قوانینی هستند، اثر منفی 
دارد. این پژوهش نشــان می دهد که سیســتم 
بانکی در کشــورهای آمریکای التین با پیوستن 
به FATF، از ســالمت بیشتری برخوردار شده 
اســت. برای کشــور ما نیز پیوستن به گروه ویژه 
اقــدام مالی، عالوه بر اینکه بهانه های فنی عدم 
همــکاری بــا بانک های ایرانی را حذف می کند، 
توان سیســتم بانکی ایران در برابر پولشــویی را 
گســترش می دهد و حجم اقتصاد غیررســمی را 

منقبض می کند.

 تحقیقــات مســتقل دانشــگاهی طی 
۳ دهه اخیر نشــان می دهد که میزان 
پولشــویی و اقتصاد ســایه در ایران 
ارقــام قابل توجهــی اســت و صحه بر 

سخنان وزیر امورخارجه می گذارد. 
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اقتصاد وبازار

ترجمــه اش کردند »رفتار گله وار«، مؤدبانــه نبود، تغییرش دادند به »رفتار 
رمه ای«، باز هم چندان فرقی نکرد، بار دیگر که مورد بازنگری قرار گرفت 
 herding behavior تبدیل شــد به »رفتار توده وار یا توده ای«، معنی
را منظورم هست، اقتصاددانان هنوز هم در ترجمه این واژه به زبان فارسی 
با دشــواری های بســیاری مواجهند. از یک ســوء قصد بر این است که لغت 
انتخاب شــده آن تلخی و نیش مســتتر در لغت اصلی را داشــته باشد و بتواند 
مفهوم را منتقل کند و از ســوی دیگر توهین آمیز به نظر نرســد. این واژه را 
هر چه که ترجمه کنیم، اشاره به یک پدیده بیشتر نیست و آن رفتار مقلدانه 
کارگزاران اقتصادی در بازارهای مالی است. در اقتصاد و مدیریت مالی وقتی 
صحبت از رفتار توده وار اســت، منظور فرآیندی اســت که طی آن کارگزاران 
اقتصادی اعمال همدیگر را تقلید کرده یا پایه تصمیم گیری خود را تصمیمات 

اتخاذشده توسط سایر کارگزاران فعال در بازار قرار می دهند.
به این ترتیب مشــاهده می شــود که در بازارهای مالی همچون بورس سهام 
و اوراق بهادار یا بازار طال یا ارز به یکباره تعداد زیادی از افراد همزمان اقدام 
بــه فــروش و خــروج از بازار کرده یا با عجله و در یک زمان، اقدام به تقاضا و 
خرید می کنند. به این ترتیب، پیش فرض ها و تحلیل های فرد از گذشــته و 
پیش بینی آینده به کناری نهاده شــده و فرض بر این قرار می گیرد که جمع 
بهتر از فرد شرایط را درک کرده و همراهی با جمع می تواند منفعت را حداکثر 
کند. هنوز هم بحث های بســیاری بین اقتصاددانان در این مورد وجود دارد 
که آیا رفتار توده وار عقالیی است یا خیر؟ چه کسی و بر اساس چه معیاری 
می توانــد تعییــن کند که کارگزار اقتصادی که در قیمت دالر 180000 ریال 
وارد بازار شــده و دالر خریده اســت عقالیی عمل کرده یا خیر؟ ولی یک 
قطعیت وجود دارد و آن این اســت که بنا به تجربه و مشــاهدات هر زمانی 
که نوســانات شــدید و به ظاهر غیرقابل کنترل در بازارهای دارایی وجود 
دارد، بیشــترین رفتارهای رمه ای را می توان در آن مشــاهده کرد و البته 
واقعیت قابل مشاهده دیگر این است که چنین رفتاری هم در زمان افزایش 
و جهش شدید قیمتها و هم در زمان سقوط و افت ناگهانی آن دیده شده و 
بر شــدت نوســانات می افزاید. به عبارت دیگر، همان طور که در اوج قیمت 
یک دارایی با کمال ناباوری می توان هجوم خریداران برای خرید بیشــتر 
را دید در موقع سقوط شتابناک قیمتها نیز بسیاری از دارندگان یک دارایی 
به صف فروشــندگان می پیوندند. این پدیده به ظاهر در تناقض با قانون 
تقاضــا اســت که می گوید هر چه قیمــت یک کاالیی باالتر می رود تقاضا 
بــرای آن افــت می کند و در تمام متون اقتصادی شــیب تابع تقاضا نزولی 
ترســیم می شــود.البته نکته ای که باید به آن توجه داشــت این است که در 
تابع تقاضا بحث در مورد کاال است ولی در رفتار توده وار از دارایی ها و حفظ 
آن صحبــت بــه میان می آید و این تمایل افراد به حفظ ارزش دارایی های 

خود یا افزایش آن یا تالش برای جلوگیری از افت ارزش دارایی ها اســت 
که انگیزه الزم برای این رفتار را در آنها ایجاد می کند. یکی از نمونه های 
آشــکار بروز رفتارهای توده وار در اقتصاد ایران، بازار ارز اســت که در سال 
جاری به تناوب چنین رفتاری از سوی کارگزاران اقتصادی در آن مشاهده 
شــده اســت به طوری که بارها با افزایش قیمت ارز، کارگزاران اقتصادی 
بدون نیاز مبادالتی به ارز و تنها برای حفظ ارزش پول خود یا به امید کسب 
ســود و به تقلید از کســانی که اقدام به خرید می کردند، در بازار ارز حضور 
پیدا کرده و به تبدیل ســریع ریال خود به دالر و خرید شــتابزده ارز دســت 
زدند. این در حالی است که کمابیش چنین رفتاری در هنگام حرکت رو به 
پایین قیمتها در مهر ماه امســال بروز نکرد و با وجود آن که قیمت ها افت 
کردنــد بنــا به دالیلی عرضه دالرهــای خانگی و رفتار توده وار در بازار ارز 
مشاهده نشد که از جمله دالیل آن می توان به انتظارات جمعی فعاالن بازار 
در مورد تحریم های اعالمی برای 13 آبان از ســوی دولت ایاالت متحده 
اشــاره کرد که توقع آن می رفت با اجرایی شــدن تحریم ها در این روز بازار 
ارز مجــدداً رونــد صعــودی به خود بگیرد. در نتیجه کســانی که دالر را به 
عنوان وسیله حفظ و افزایش ارزش دارایی خود خریده بودند، صبر کرده و 
هجومی برای فروش در بازار دیده نشــد. همین امر یعنی انتظار نســبت به 
آینده را می توان تفاوت کاهش نرخ ارز در چند روز اخیر نســبت به کاهش 
مشاهده شــده در مهر ماه دانســت به این مفهوم که انتظار می رود این بار 
افــت قیمت هــا منجر به بروز رفتار توده وار برای فروش در بازار شــود چرا 
که اثر روانی تحریم ها در بازار ارز تخلیه شده است و محرک خبری برای 
دامن زدن به تقاضا و حتی نگهداری دالرهای موجود در دست کارگزاران 
اقتصــادی وجود ندارد. همچنین بــا اعمال برخی از محدودیت ها بر روی 
صــادرات کشــورهای دیگر به ایران، کمابیــش تقاضای معامالتی برای 
ارز نیز کنترل شــده و در حال کاهش اســت.در ســمت عرضه هم معافیت 
برخی از کشــورها در زمینه خرید نفت از ایران و نیز رویکرد هماهنگی که 
اتحادیه اروپا در قبال کمتر کردن اثر تحریم ها بر اقتصاد ایران اتخاذ کرده 
اســت، به این فشــار روانی دامن زده و انتظار بر این اســت که در صورت 
تداوم افت قیمتها، رفتار توده وار برای فروش به زودی بروز کرده و شــاهد 
هجوم فروشــندگان برای تبدیل دالر به ریال و افت هر چه بیشــتر قیمتها 
باشیم. البته باید بر این نکته تاکید داشت که رفتار توده وار در هر دو طیف 
افزایش یا کاهش قیمت منجر به نوســان بیشــتر در بازار شــده و برگشت 
آن به آرامش را با سختی مواجه می کند، بنابراین سیاستگذار همانطور که 
در برابر این رفتار در صورت افزایش قیمت ها واکنش نشــان می دهد باید 
در برابر آن به هنگام افت قیمت ها نیز عکس العمل نشــان داده و برنامه 

مدونی برای کنترل و هدایت آن داشته باشد.

مشــاهداتی از رفتار توده وار در بازار ارز
ایلناز ابراهیمی نگارنده
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یادداشت

توســعه همکاری های بین المللی با کشــورهای عضو 
اتحادیــه اروپا کمک شــایانی در حفــظ و بهبود ارتباط 
بانک های ایرانی با نظام بانکی بین المللی فراهم خواهد 

کرد.
موضوع اعمال تحریم ها علیه اقتصادی ایران با محوریت 
ابعاد و دالیل اقتصادی و آثار و تبعات احتمالی در قالب دو 
یادداشت مجزا که پیشتر در ایبنا انتشار یافت، مورد بررسی 
قرار گرفت و عوامل تعیین کننده تقابل میان کشــورها 
جهت اعمال فشارهای اقتصادی بیشتر و دالیل ممانعت 
از ایجاد توســعه به واسطه عدم انطباق با این سیاست ها 
برشمرده شد. همچنین در بررسی آثار و تبعات احتمالی، 
زوایــای مهم تأثیر تحریم ها بــر اقتصاد ایران از طریق 
کانال عدم تناسب قیمت های نسبی و نرخ ها، درآمدهای 
دولت و اثرگذاری بر کسری بودجه و ایجاد نوسانات در 
بازارهای مالی مورد ارزیابی قرار گرفتند. راهکارهایی که 
در این یادداشت و به منظور برون رفت از شرایط تحریمی 
ارائه می شــوند ناظر بر دو رویکرد اســت که رویکرد اول 
مربــوط به اتکاء به ظرفیت هــای داخلی و رویکرد دوم 
در رابطــه با حداکثر اســتفاده از ظرفیت های خارجی و 
مراقبت از کنش های بیرونی است و به نظر می رسد که 
اهتمام به این دو رویکرد در نهایت به هموارشدن مسیر 
بهبود شــرایط اقتصادی ایران در ابعاد مختلف با وجود 
اعمــال تحریم ها کمک خواهد کــرد. رویکرد اتکاء به 
ظرفیت های داخلی ناظر بر آن است که پتانسیل مقابله 
با عوارض تحریم و برون رفت از مشــکالت احتمالی به 
دلیل کســب تجربه در تحریم های پیشین و فعلی باالتر 
رفته اســت و به نظر می رســد که اقدامات پیشگیرانه از 
مدت ها قبل در دســتور کار قرار داده شــده اند. هرچند در 
ظاهر به نظر می رســد که ایجاد زیرســاخت های الزم 
برای یک سیستم پیام رسان داخلی و تبدیل آن به یک 
سیستم پیام رسان بین المللی امری پیچیده و غیرممکن 
باشد و تاکنون برنامه ریزی مدون در جهت اقدامات جدی 
برای جایگزینی سیســتم های تراکنش مالی جایگزین 
صورت نگرفته اســت،   اما در حال حاضر فرصت خوبی 

اســت تا با یک تمرین همه جانبه برای حرکت به ســمت 
فن آوری های نوین در حوزه پرداخت های بین المللی گام 
برداشــت تا ضمن بهره مندی مبــادالت مالی از منافع 
سرشار و بلندمدت آن، نگرانی ها در خصوص کانال های 

مطمئن پرداخت درآمدهای نفتی تقلیل یابند.
در این راســتا،   با فرض توفیق در بهبود روابط خارجی 
در عرصه هــای مختلف بین المللی و با ایجاد سیســتم 
پیام رســان بومــی و اتصال بانک های همــکار به این 
سیســتم در فضای بانکداری بین الملل،   به نظر می رسد 
محدودیت هایی که ممکن اســت در ســال های آتی و با 
تداوم تحریم ها بواســطه قطع همکاری پیام رسان مالی 
سوئیفت با بانک های ایرانی تشدید گردند، کاهش یابد. 
همچنین مسأله تحریک نقدینگی از محل افزایش بدهی 
بانک ها به بانک مرکزی بواسطه اضافه برداشت ها و فعل 
و انفعاالت ناشــی از انتظارات تورمی در عرصه اقتصاد 
داخلی نیاز به مدیریت تقاضای سوداگرانه پول از طریق 
ایجاد ابزارهای تأمین مالی رســمی برای رفع تقاضای 
احتیاطی و معامالتی آحاد اقتصادی، تصمیم گیری برای 
تعیین نرخ سود بر مبنای عناصر تشکیل دهنده عرضه و 
تقاضای بازار پول و مقایســه با بازدهی بازار دارایی ها و 

کاهش التهابات بازار ارز دارد.
اما در رویکرد توجه به حداکثر اســتفاده از ظرفیت های 
خارجی و مراقبت از کنش های بیرونی باید در نظر داشت 
کــه از مدت ها پیش زمزمه هایی برای قطع دسترســی 
ایران به پیام رســان مالی جهانی ســوئیفت مطرح شد و 
وزارت خزانه داری ایالات متحده تهدیداتی در این باره 
مطــرح کرده بود. بکارگیری پیام رســان های مالی در 
کشورهایی با تجربه شرایط تحریمی مشابه و تکیه بر 
توانمندی های بومی، تحریم سوئیفت که برای اعمال 
فشارهای بیشتر در دستور کار قرار گرفت را کم اثر خواهد 
کــرد کمــا این که ایران نیز پیش بینی های الزم جهت 
تدارک ســاز وکارهای جایگزین در این زمینه را پیش 
از این انجام داده بود. همچنین توســعه همکاری های 
بین المللی با کشــورهای عضــو اتحادیه اروپا کمک 

شــایانی در حفظ و بهبود ارتبــاط بانک های ایرانی با 
نظــام بانکی بین المللــی فراهم خواهد کرد و مقامات 
اروپایــی هــم از پنجم نوامبر به بعد حمایت از ایران در 
برابر تحریم ها را به طرق مختلف ابراز داشــتند. انگیزه 
اروپایی ها برای پشتیبانی از ایران در برابر تحریم های 
ایاالت متحده به طور واضح حفظ برجام عنوان شــده 
و عالمتی به کشورهای ذینفع جهت احترام به حقوق 
کشــورها در توافق نامه ها و معاهدات بین المللی است. 
همچنین بازکردن کانال هایی برای تســهیل مبادالت 
ارزی از طریق هشت کشوری که اخیراً مشمول معافیت 
از ســوی ایاالت متحده شــدند، راهکار دیگری برای 
مقابله با تحریم های ایاالت متحده به شمار می رود. از 
یک طرف، به دلیل مخالفت این کشــورها برای قطع 
یکجای واردات و به دنبال آن به خطر افتادن منافع ملی 
این کشورها مطرح بوده است و از طرف دیگر، بیم پیدا 
نشــدن جایگزین مطمئن و پایدار برای کاهش تولید، 
عرضه و صادرات نفت ایران در بازار و باالرفتن قیمت 
نفت، ایاالت متحده را ناچار به عقب نشینی کرد و امکان 
معافیت های جدید به هشت کشور را فراهم ساخت و به 
همین دالیل بود که فرصتی به این کشــورها داده شد 
تا اقدام به کاهش تدریجی واردات نفت از ایران کنند.

در ایــن نوشــتار، به طور اجمالــی راهکارهایی برای 
برون رفت از شــرایط تحریمی بــا دو رویکرد اتکاء به 
ظرفیت های داخلی و حداکثر اســتفاده از ظرفیت های 
خارجــی و مراقبــت از کنش های بیرونی ارائه شــد و 
انتظار می رود شــرایط اقتصادی ایران در ابعاد مختلف 
اقتصــادی حتــی با وجود اعمال تحریم ها و با توجه به 
این رویکردهــا بهبود خواهند یافت. همچنین، تالش 
بــرای بهبــود روابط خارجــی در عرصه های مختلف 
بین المللی در کنار اســتفاده از تجربه ســایر کشورها در 
فضای بانکداری بین الملل، محدودیت هایی که ممکن 
است در سال های آتی و با تداوم تحریم ها بواسطه قطع 
همکاری پیام رسان مالی سوئیفت بر بانک های ایرانی 

تحمیل می شوند را تعدیل خواهد نمود.

دو رویکرد برای مقابله با تحریم ها
محمد ولی پورپاشا نگارنده
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پیرامون نقش رشــد فزآینده نقدینگی طی ســال های اخیر و اثر آن بر بروز 
نامالیمات اقتصادی نظرات مختلفی ایراد شــده، اما برای مشــخص شدن 
نقش واقعی این عامل، رابطه نقدینگی و تورم در ادوار مختلف ضروری است.

یکی از مشــکالت اصلی اقتصاد ایران، طی چند دهه اخیر، پدیده تورم بوده 
و صرف نظــر از آثــار و پیامدهای تورم، یکی از مهم ترین مباحث تورم، بحث 
عوامل ایجاد کننده آن اســت. نظریه مقداری پول، همبســتگی بلندمدت 
قوی را میان رشــد نقدینگی و تورم پیش بینی می کند، به این معنا که رشــد 
پیوســته و زیاد حجم پول در اقتصاد، موجب ایجاد تورم باال می شــود. بر این 
اساس کنترل حجم پول به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست های پولی 
بانک مرکزی به منظور مهار تورم شــناخته می شــود. اگرچه وجود ارتباط و 

همبســتگی میان رشــد پول و تورم، در بسیاری از 
مطالعات نظری و بررســی های تجربی اثبات شده 
اســت، اما شــواهد موجود در اقتصاد ایران گویای 
آن است که در سال های اخیر، روند رشد نقدینگی 

و تورم در اقتصاد کشور همخوانی نداشته است.
برخــی از اقتصاددانان معتقدنــد هزینه هایی که 
تــورم بر جامعــه تحمیل می کند بســیار جدی تر 
از هزینه های ناشــی از کند شــدن رشد اقتصادی 
اســت. هر چند در ایــن خصوص اتفاق نظر وجود 
نــدارد. تورم باال و بی ثبات موجب اختالل در نظام 
تخصیص قیمت ها و برهم خوردن توزیع درآمد در 
جامعه می گردد. از ســوی دیگر، بی ثباتی تورم نه 
تنها موجب خدشــه دار شدن اعتبار سیاست گذاران 

کالن اقتصادی به ویژه بانک مرکزی می شود، بلکه تداوم آن می تواند موارد 
حاد بی ثباتی سیاســی کشــور را نیز موجب گردد. مجموعه عوامل یاد شــده 
ایــن واقعیــت را منعکس می نمایند که اواًل، تورم پدیده ای نامطلوب اســت 
کــه می توانــد در بلندمدت صدمات جدی بــر پیکره اقتصاد وارد نماید، ثانیًا 
تورم معلول بســیاری از عوامل ســاختاری در اقتصاد می باشد که شناسایی و 
مبارزه با آن را دشوار می سازد. به عالوه از آنجا که تورم و رشد اقتصادی در 
کوتاه مدت همسو حرکت می کنند، مبارزه با تورم ممکن است در کوتاه مدت 
زیان هایی به شکل ُکند شدن فرآیند نرخ رشد اقتصادی در پی داشته باشد، 
امــا در میــان مدت و بلندمدت کنترل تورم موجب بهبود رشــد اقتصادی و 

افزایش اشتغال خواهد شد.
نگاهی به وضعیت تورمی کشور در سال های 1368 تا 13۹4 نشان می دهد 

رشد نقدینگی هر چند باعث تورم می شود ولی این رابطه یک به یک نیست. 
یعنی ممکن است نرخ رشد دو متغیر متفاوت باشد. یکی از دالیلی که برای 
این پدیده بیان می شود تفاوت در اجزای رشد نقدینگی )پایه پولی و ضریب 
فزاینده( است به طوری که هرگاه عامل رشد نقدینگی پایه پولی بوده، تأثیر 
بســزایی بر تورم ایجاد شــده ولی هرگاه رشــد نقدینگی در اثر رشد ضریب 

فزآینده بوده و پایه پولی رشد کمی داشته اثرات بر تورم کمتر بوده است.
 عالوه بر نقدینگی، همبســتگی باالی نرخ رشــد ســاالنه دالر در بازار آزاد و 
نرخ تورم ســاالنه در ســال های 1368 تا ۹4 به خوبی مشــاهده می شود. به 
طوری که شــوک ارزی ســال های 1373-1374 و 13۹0-13۹1 به نحو 

ملموسی در افزایش نرخ تورم مؤثر بوده است.
بررسی وضعیت تورم به صورت ماهانه در سال های 
13۹2 تا 13۹5 نشــان داد که با وجود رشــد باالی 
نقدینگــی، نــرخ تورم از روند نزولی برخوردار بوده 
اســت. با توجه به توضیح قبلی آنچه می توان بیان 
کرد این اســت که کاهش نرخ تورم طی سال های 
اخیر، با وجود رشــد قابل توجه نقدینگی، به معنی 
تغییر رابطه تورم و نقدینگی نبوده بلکه فاصله میان 
رشــد نقدینگی و تورم در اثر تغییر در اجزای رشــد 

نقدینگی می باشد.
آمــار پایــه پولــی، ضریب فزاینده پــول و حجم 
نقدینگــی در ســال های 13۹2 تا 13۹5 نشــان 
می دهد در شــرایطی که نرخ رشد نقدینگی بسیار 
باال اســت اما نرخ رشد پایه پولی بسیار کمتر بوده 
است؛ بنابراین عامل بخشی از رشد نقدینگی افزایش ضریب تکاثری خلق 
پول بوده اســت. بیان ســاده این موضوع آن است که با توجه به عدم تمایل 
بانــک مرکــزی به افزایش حجم نقدینگــی از طریق پایه پولی، بانک ها با 
ایجاد مشوق برای تغییر ترکیب سپرده ها امکان افزایش نقدینگی از طریق 
اعطای وام و اعتبار را فراهم کرده اند. به عبارت دیگر، آنگاه که نرخ ســود 
تسهیالت افزایش می یابد بانک ها با ترغیب سپرده گذاران، به تغییر ترکیب 
سپرده های خود به سمت سپرده های غیردیداری و مدت دار سعی می کنند 
تــوان اعطــای اعتبار خــود را افزایش دهند تا قادر بــه تأمین نیاز بنگاه ها 
به ســرمایه در گردش باشــند.، بنابراین افزایش حجم شــبه پول و کاهش 
سرعت گردش پول می تواند دلیلی بر عدم همخوانی رشد نقدینگی و تورم 

در سال های اخیر باشد.

معمــای نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران
سعید  سلطانی نگارنده

 بررسی وضعیت تورم به 
صورت ماهانه در سال های ۱۳۹۲ 
تا ۱۳۹۵ نشان داد که با وجود 
رشد باالی نقدینگی، نرخ تورم از 
روند نزولی برخوردار بوده است.
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در شرایط کنونی به نظر می رسد بازارهای مختلف 
کشــور هر کدام به نحوی قفل شــده و کلید مفقود 
شده آن همان »قیمت« است. اینکه این کلید ِکی 
و توسط چه کسی پیدا می شود، سؤال مهمی است.

بازارهــای مختلــف در اقتصاد ایران این روزها در 
ســردرگمی عجیبی به سر می برند. سایه سنگین 
نااطمینانی که از ماه ها پیش بر این بازارها افتاده، 
گویــا هنوز هم خیال رفتن نــدارد. بعد از افزایش 
قیمت های شدید در بازار ارز، بازارهای دیگر مثل 
بازار طال، بازار مسکن، بازار خودرو و حتی بازار اقالم 
خوراکی نیز روندی افزایشی در پی گرفتند. تا کمتر 
از یکی دو هفته پیش که بازار دالر در ســینه کش 
مسیر دستیابی به قله بیست هزار تومانی بود، این 
بازارهــا نیــز پا به پــای آن و با این توجیه که همه 
چیز متأثر از دالر اســت به ثبت رکوردهای جدید 

ادامه می دادند.
اما با کاهش ایجاد شــده در نرخ ارز و اُفت آن به 
کانال های 11 و 12 هزار تومانی برای دالر ایاالت 
متحده، که البته در سایه اظهارنظرهای غیرمنطقی 
و تــوأم با ذوق زدگــی برخی از صاحبان تریبون و 
همچنیــن اعمال محدودیت های غیر ضروری در 
اطالع رســانی نرخ ارز، خیلی از پایداری برخوردار 
نبود؛ در دیگر بازارهای یاد شده آحاد اقتصادی این 
بار با نوعی ســردرگمی در ارزش گذاری کاالها و 

خدمات خود مواجه شده اند.
در این میان توجه به چند نکته ضروری است:

1- شــوک منفی اخیر در بــازار ارز و تعدیل های 
نزدیک به 50 درصد در این بازار این تابو را که »در 
ایران چیزی که گران شــد دیگر ارزان نمی شود« 
بــرای مدتی ولو کوتاه در اذهان آحاد اقتصادی از 
بین برد. از این رو متقاضیان مصرفی در بازارهایی 
نظیر مسکن و خودرو با ترس از اینکه ممکن است 
قیمت های فعلی بازار نیز از حباب برخوردار باشد، 
چون برآوردی از قیمت واقعی ندارند، فعاًل تقاضای 

خود را در بازار به فعلیت در نمی آورند.

2- در ســمت عرضه این بازارها نیز قیمت گذاری 
در فضای هیجانی و غیر شــفاف انجام می شــود. 
بســیاری از فروشــندگان در این شرایط صرفًا با 
هدف محک زدن بازار و مطلع شــدن از شــرایط 
ســمت تقاضا اقدام به ارائه نرخ های پیشــنهادی 
می کننــد و بــه اصطالح عوامل بازار در این روزها 
»فروشــنده واقعی« نیستند. در توضیح این گونه 
رفتار نیز باید گفت اکثر صاحبان کاالها در شرایط 
فعلی در افق کوتاه مدت منتظر شــرایط اقتصادی 
کشور بعد از »13 آبان امسال« بودند که امروزه به 

نقل محافل معامالتی تبدیل شده است.
3- رفتار سیاســتگذاران در بازارهای مختلف نیز 
توأم با تردید اســت و به نوعی آنها نیز منتظر گذر 
زمــان و آرام گرفتــن موج هــای متالطم در بازار 
هستند. به طور مثال سکوت دولت و بانک مسکن 
در سیاســت گذاری و موضع گیری در قبال شرایط 
جدید و جبران قدرت خرید از دست رفته متقاضیان 
مصرفی مسکن و همچنین عدم عرضه مؤثر خودرو 
از سوی خودروسازان بزرگ کشور به بازار خودرو به 
نحوی که موجبات کشف قیمت در بازار را فراهم 
کند، نمونه هایی از انفعال در عرصه سیاستگذاری 

در بازارها است.
در چنین شرایطی به نظر می رسد بازارهای مختلف 
کشــور هر کدام به نحوی قفل شــده و کلید مفقود 
شده آن همان »قیمت« است. اینکه این کلید چه 
زمانی و توسط چه کسی پیدا می شود، سؤال مهمی 
اســت. اما به نظر می رســد از میان عوامل سه گانه 
متقاضی، فروشــنده سیاست گذار یکی باید دست 

به ریسک زده و بازار را به حرکت درآورد.
طبیعتــًا به دلیــل نااطمینانی موجــود در فضای 
سیاســی و اقتصادی کشــور انتظار چنین ریسکی 
از ســوی 2 رکن نخســت کمتر است. بنابراین چه 
بســا که این قفل با ریســک پذیری سیاست گذار 
و موضع گیری هــای جســورانه و در عین حــال 

کارشناسی شده گشایش یابد.

محمد ارباب افضلی نگارنده

قیمت، لکید مفقوده اقتصاد ایران          
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قیمت، لکید مفقوده اقتصاد ایران          
ســاختار ســود به واسطه ارتباط آن با بخش واقعی 
اقتصاد ایجاب می کند که هم سود تسهیالت و هم 
سود سپرده ها بر اساس واقعیت ها و شرایط حاکم بر 

ساختار تولید کاالها و خدمات شکل گیرد.
یکی از مشــکالت پیش روی بانک های اســالمی 
چگونگی تعیین نرخ سود تسهیالت بانکی در عقود 
مشــارکتی و مبادله ای اســت. در عقود مبادله ای 
هرچند بانک می تواند نرخ سود مشخصی را تعیین 
کند، اما تعیین این نرخ مشخص اگر بر اساس سود 
واقعی در بخش واقعی اقتصاد نباشد، مشتق از نرخ 
بهره است. در عقود مشارکتی هم نرخ سود از قبل 
مشخص نیست اما در عمل شیوه غالب استفاده از 
عقود با بازدهی ثابت و بر پایه یک نرخ مشــخص 
اعالمی از سوی بانک مرکزی است. عقود مشارکتی 
نیز به شــکلی اجرا می شــود که بی شباهت به عقود 

با بازدهی ثابت نیســت. به عبارت دیگر در هر دو 
دسته از عقود مبادله ای و مشارکتی تعیین نرخ سود 
به گونه ای اســت که اجرای بانکداری بدون ربا را 

آسیب پذیر می کند.
ســاختار ســود به واسطه ارتباط آن با بخش واقعی 
اقتصاد ایجاب می کند که هم سود تسهیالت و هم 
ســود سپرده ها بر اساس واقعیت ها و شرایط حاکم 
بر ســاختار تولید کاالها و خدمات شکل گیرد. این 
در حالیست که مقایسه نرخ سود اسمی و نرخ سود 

واقعی با ســود شــکل گرفته در بخش واقعی تولید 
کاالها و خدمات در سال های مختلف نشان می دهد 
که چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت ارتباط منطقی 
میان آنها وجود ندارد.به عبارت دیگر اگر نرخ ســود 
اسمی از بخش واقعی تولید کاالها و خدمات مشتق 
شــده باشــد، با اینکه این نرخ هم در کوتاه مدت و 
هم در بلندمدت در این دوره یکســان اعالم شــده 
اســت، باید با تفاوت نرخ تورم در یک دوره زمانی 
این نرخ نیز تغییر کند. نتیجه اینکه نرخ سود اسمی 
نرخ سود دستوری بوده و چالش اساسی تعیین نرخ 
ســود بانکی همین است که بر اساس دستور تعیین 

می شود، نه بخش واقعی اقتصاد.
واقعیت آن اســت که فرآیند تعیین نرخ های ســود 
بانکی با روش های تعیین نرخ در بانکداری متعارف 
متفاوت است و این نرخ با مالحظه عوامل مختلفی 

تعیین می شود. برخی از این عوامل عبارتند از:
1- توجــه بــه بازده اقتصادی در بخش های واقعی 

اقتصاد کشور
2- نگاه حمایتی و بعضًا تبعیض آمیز به بخش های 

اقتصادی در تعیین نرخ
3- لحاظ کردن شــاخص نرخ تورم با هدف جبران 

کاهش ارزش پول
4- توجه به ســایر شــاخص های اقتصادی نظیر 
نرخ ســود علی الحســاب ســپرده ها، نرخ سود در 

بازار ســرمایه، تغییرات نرخ ارز و طال، نرخ ســود در 
بازار غیرمتشــکل پولی، نرخ سود اوراق مشارکت و 

بازدهی بخش هایی همچون مسکن و ساختمان
5- توجه به ساختار مالی بانک ها و حاشیه سود آنها 
به این صورت که حاشــیه ســود در سطحی تعیین 
شــود که افزون بر پوشــش هزینه های عملیاتی و 
ریسک بانک ها موجب تقویت ساختار مالی آنها در 
جهت حفظ نسبت ها و استانداردهای مربوطه شود.

مجموع این عوامل در کنار بســیاری از مالحظات 
دیگر مبنای تعیین نرخ دســتوری نرخ ســود توسط 
شورای پول و اعتبار است. از این رو نرخ های تعیین 
شــده به دلیل ماهیت خاص خــود از توانایی الزم 
بــرای برقراری تعادل میان عرضه و تقاضای وجوه 
برخوردار نیستند و هیچ تضمینی وجود ندارد که نرخ 
ســود تعیین شده از اینچنین فرآیندی، نرخ تعادلی 

اقتصاد باشــد. با توجه به این موارد به نظر می رســد 
که وجود قیود و محدودیت های گوناگون در تعیین 
نرخ ســود بانکی که برخی ریشــه در ساختار دولتی 
اقتصاد و نظام بانکی ایران دارد، در عمل نظام بانکی 
را در جهتی غیر از اجرای دقیق عملیات بانکی بدون 
ربا ســوق می دهد و تحول در آن به طوری که نرخ 
سود بر پایه الزامات و اسباب اجرای عملیات بانکی 
بدون ربا تعیین شــود، مستلزم بازنگری در شیوه ها 

و روش های تجربه شده است.

چالش های تعیین نرخ سود 
سعید سلطانیبانکی در بانکداری ایرانی نگارنده
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با توجه به تمرکز کشور در 4 دهه گذشته بر کاهش 
وابســتگی به درآمدهای نفتی، صادرات شاهد رشد 

بسیار باالیی بوده است.
نقــش صــادرات غیرنفتی را نمی تــوان در اقتصاد 
کالن کشــور نادیده گرفــت. اقتصاددانان افزایش 
صادرات را موجب فرصت های جدید شــغلی، رونق 
رشــد اقتصادی، ایجــاد درآمد مالیاتی و بهبود تراز 
پرداخــت می دانند. رشــد صادراتــی در کنار همه 
مزایایــی که دارد می تواند موجب تقویت تولید ملی 

و خودباوری در کشور شود.
با توجه به تمرکز کشور در 4 دهه گذشته بر کاهش 
وابســتگی به درآمدهای نفتی، صادرات شاهد رشد 
بســیار باالیی بوده اســت و می توان این موضوع را 
نقطه عطفی برای رونق اقتصادی کشــور در آینده 

نیز دانست.
 رشد 10 هزاردرصدی صادرات در چهاردهه   �

پس از انقالب اسالمی
مجتبی خســروتاج معاون وزیــر صنعت، معدن و 
تجارت و رییس ســازمان توسعه تجارت در حاشیه 
بیست و دومین سالروز ملی صادرات گفت: در شرایط 
سیاسی اقتصادی متفاوتی در صحنه تجارت جهانی 
و منطقه ای از نظر جنگ تعرفه ای با رفتن ریســک 

کشوری و افزایش نااطمینانی به سر می بریم.
وی گفت: صادرات از نظر اقتصاد کالن به ســبب 
نقش آن در تخصیص درست عوامل تولیدی مانند: 
افزایش مقیاس تولید، خلق فرصت های شغلی مولد، 
ارتقاء بهره وری تولید، تجربه و فناوری، گســترش 
دانش، توسعه پایدار ظرفیت های تولیدی و تجاری، 
ایحــاد فضای محک زدن تاب آوری اقتصاد ملی و 

ارتقای مقاومت اقتصاد، اهمیت فزاینده دارد.
رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: در سال حمایت 
از تولید ملی، موضوع صادرات اهمیت بیشتری یافته 
اســت و نباید به رشد 10 هزار درصدی صادرات در 
چهار دهه که البته امری مبارک است، بسنده کرد.

وی گفت: ســازمان توســعه تجارت به عنوان یک 
ســازمان سیاست گذار، هدایت کننده و مروج باید از 
پتانســیل ها بودجه، اختیارات و امکانات الزم برای 
تعالی دیپلماســی تجاری و اســتفاده از فرصت ها و 

خنثی سازی تهدیدات به نحو شایسته ای عمل کند 
تا به وظایف و مطالبایت که دولت و جامعه از آن دارد 
پاسخگو باشد.خسروتاج با بیان اینکه افزایش معقول 
نرخ ارز در عرصه اقتصادی فرصتی منحصر به فرد 
برای تولیدکننده و صنعت گر به حساب می آید، گفت: 
تولیدکننــدگان در همکاری که با صادرکنندگان و 
همچنین شناســایی و مطالعه بازارهای هدف خارج 
از کشور دارند می توانند به بهبود کیفیت تولید مطابق 
بازارهای صادراتی ارزآوری و ارزش افزوده مناسب 
برای کشور ایجاد کنند.وی افزود: براساس مطالعات 
صورت گرفته درباره شــرکت های صادرکننده در 
قالب مدل ارائه شــده از آنکتاد )ســازمانی جهانی( 
نشــان می دهد که در بین شرکت های صادر کننده 
ایرانی، حدود 1.3 درصد آنها دارای فناوری پیشرفته، 
26.3 درصد دارای فناوری میانی، 7.۹ درصد دارای 
فناوری پایین، 23.4 در گروه صادرات منبع محور و 
بیش از 41 درصد در گروه کاالهای اولیه جای دارند.

خسروتاج گفت: در سال ۹7، هشتاد و نه درصد صادر 
کننده نمونه ما دارای وب سایت بوده و در 88 درصد 

از تشکل های صادراتی عضو هستند.
معــاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآوری کرد: 
71 درصد کاالهای صادراتی شــرکت های تولیدی 
داخل دارای اســتاندارد بین المللی بوده و 61 درصد 
آنهــا از مزیــت نمایندگی دفتــر فروش در خارج از 

کشور برخوردارند.
صادرکنندگان، تهدیدهای ارزی را تبدیل به   �

فرصت کردند
مجیــد راهــب صادرکننــده نمونــه با اشــاره به 
پیشــرفت های صورت گرفته در ســال های اخیر؛ 
اظهار کرد: متأسفانه همیشه صادرات با مشکل بی 
توجهی مسئوالن مواجه بوده است اما خوشبختانه 
در ســال های اخیــر توجه ویــژه ای به این بخش 
مهم اقتصادی کشــور شده اســت.وی با اشاره به 
برگــزاری روز ملی صادرات گفت: برگزاری چنین 
جشــن ها و گردهمایی صادراتی موجب شده است 
که صادرکنندگان کشــور برای تقویت فعالیت های 
خود و رشد و توسعه صادراتشان تشویق شوند و به 
فکر گسترش راه های نوین صادراتی با توجه به علم 

روز دنیا باشند.راهب با قدردانی از مسئوالن صنعتی 
و معدنی کشور به دلیل تشویق صادرکنندگان، تأکید 
کرد: به هم ریختگی قیمت ارز در ماه های گذشته به 
ضرر صادرات نبود بلکه تا حدی نیز صادرکنندگان 
بــه ویــژه در حوزه صادرات مواد غذایی توانســتند 
مشکالت پیش آمده همچون فرصت مغتنمی بهره 
ببرنــد و در صورتی که برنامه ریزی های صحیحی 
در این رابطه انجام شــود، می توان امیدوار بود این 
رونــد در آینده نیز ادامه پیــدا کند.این صادرکننده 
نمونه کشــور در پایان ابراز امیدواری کرد: در آینده 
با توجه به پتانســیل های مناســب کشور به ویژه در 
حــوزه مواد غذایی و مواد فرآوری شــده بتوانیم در 
بازارهای جهانی جایگاه مناســبی پیدا کرده و ایران 
را بــه عنوان یکــی از قطب های قوی صادرات در 

غرب آسیا به جهانیان معرفی کنیم.
محصوالت تولید ایران دارای کیفیت باالیی   �

برای صادرات است
در ادامه گزارش محســن ترابی صادرکننده نمونه 
کشور اظهار کرد: شرکت ما به تمام کشورهای حوزه 
خلیج فارس، اروپا، هند، چین و سایر کشورهای دنیا 

صادرات دارد.
وی افزود: از آن جایی که حوزه فعالیت ما صادرات 
مواد غذایی اســت در سراسر دنیا همیشه مشتریان 
خود را داریم و این باعث می شود افرادی که در این 
حــوزه ورود می کنند بتواننــد زودتر از فعالیت های 

دیگر به موفقیت دست یابند.
ترابی با اشاره به تحوالت بازار ارز در ماه های اخیر 
تصریح کرد: پس از اتفاقاتی که در رابطه با نرخ ارز 
در کشــور افتاد ما بــا تمامی خریداران خارجی مان 
صحبت کردیم و توانســتیم به ســرعت قیمت ها را 
بروزرســانی کرده تا روند حرکت روبه جلوی ما نه 

تنها کند نشده بلکه تسریع شود.
ایــن صادرکننده نمونه کشــور ادامــه داد: یکی از 
ضروریات یک صادرات موفق این است که پس از 
فروش پول به سرعت به شرکت صادرکننده بازگردد 
تا بتوانیم معوقات خود به کشــاورزان و مالکین را 

جبران کنیم.
وی بیان کرد: امســال محصوالت کشــاورزی به 

سمیه عرب گزارش
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شــدت افت داشــت و صادرات ما بیشــتر بر پایه 
محصوالت تولید شــده ســال گذشــته بود که در 
انبارها و ســردخانه ها نگهداری می شــد اما یکی از 
نگرانی هایی که برای صادرات در سال آینده وجود 
دارد کاهش تولیدات محصوالت کشاورزی است که 
مسئوالن می بایست در این حوزه چاره اندیشی کرده 
و راهکاری را بیایند تا لطمه به رشد صادراتی کشور 
وارد نشود.ترابی با اشاره به وجود رقبای سرسخت در 
جامعــه جهانی در حوزه صادرات افزود: محصوالت 
تولیــد ایــران دارای کیفیت باالیی بوده و می توان 
با یک برنامه ریزی مناســب و استراتژی درست به 
راحتــی در بازارهــای جهانی ورود کرده و با رقبای 

قدر خود رقابت کنیم.
تسهیل تولید موجب آسان شدن ورود جوانان   �

به صادرات می شود
در ادامــه گزارش محمد عــرب صادرکننده نمونه 
کفــش؛ اظهار کــرد: اجالس هایی کــه در حوزه 
صادرات برگزار می شــود موجب تداوم صادرات در 
آینده خواهد شد به شرط اینکه در این نوع جلسه ها 

گوش های شــنوا باز بوده و به مشکالت و دردهای 
صادرکنندگان رسیدگی کنند.

وی تأکیــد کرد: در صورتی که ما برنامه پیش بینی 
شــده ای در رابطه با نوسات نرخ ارز داشته باشیم به 
طور حتم این تغییرات نه تنها لطمه ای به صادرات 

کشور نزده بلکه موجب تقویت آن خواهد شد.
عرب با تأکید بر برگزاری هم اندیشی های متمرکز 
در حوزه صادرات گفت: اگر مسئوالن و بانک مرکزی 
و صادرکنندگان و وزارت صنعت و معدن تصمیمات 
متمرکزی در حوزه صادراتی کشور بگیرند می توانیم 

به رشد تجارت جهانی امیدوار باشیم.
ایــن صادرکننده نمونــه کفش یکی از دالیل عدم 
ورود جوانــان بــه حوزه صادرات را ســنگین بودن 
ســرمایه های اولیه در این حوزه دانســت و گفت: از 
آن جایی که پایه صادرات بر تولید استوار است و در 
سال های گذشته ورود به سیستم تولید کشور سخت 
شــده، بنابراین بســیاری از جوانان با وجود داشتن 
استعدادهای الزم نمی توانند به صادرات ورود کنند.

وی ادامه داد: ورود به صادرات کار بســیار ســختی 

است و در این حوزه شرکت های قدیمی دارای قدرت 
بیشتری هستند اما به نظر من باید کاری انجام دهیم 
تا تولید سهل تر شده و جوانان بتوانند وارد این نبرد 
شــوند.عرب با اشــاره به روش های نوین صادراتی 
در دنیا افزود: می توان با تقویت تکنولوژی و توسعه 
فضای مجازی در کشور مانند بسیاری از کشورهای 
پیشــرفته، زمینه را برای ورود هر چه بیشتر جوانان 

به حوزه صادرات فراهم کرد.
این صادرکننده نمونه کفش تصریح کرد: اکنون در 
زمنیه تولید و صادرات سیســتم های نرم افزاری و 
بازی های رایانه ای جوانان کشــور به پیشرفت های 
شــگرفی دســت یافته اند که می تواند این حرکت 
با تقویت و پشــتیبانی مســئوالن صنعتی و تجاری 
کشــور سرعت بیشــتری گرفته و در آینده موجب 

تحول اقتصادی در صادرات شود.
وی در خاتمــه تأکیــد کرد: به طور حتم جوانانی که 
می خواهند به حوزه صادرات و تجارت جهانی ورود 
کنند باید پشــتکار باالیی داشــته و بتوانند از موانع 
موجود گذر کنند تا در میدان صادرات موفق شوند.

71 درصد کاالهای ایرانی، استاندارد بین المللی را کسب کردند

چرا حضور جوانان در حوزه صادرات کمرنگ است؟
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برخی از حکم های زندگی که میلیاردها انسان را 
در زندان خودشــان نگه داشته اند این ها هستند: 
مــن بی عرضه ام، من بی اراده ام، من پر خورم، 
مــن بی پناهم، من زشــتم، مــن قربانی ام، من 
منزوی ام، تنبلم، من بدشانســم، کسی مرا درک 
نمی کنــد، من نمی توانــم، من قادر به برقراری 
ارتباط با مردم نیستم، من محبوب نیستم و ... .

نکته اینجاســت که ای بســا با ایــن حکم ها، 
ســازگاری هم بکنیم و خودمان را با آنها وفق 
دهیــم مثــاًل اگر حکممــان »خجالتی بودن« 
اســت خود را در معــرض رویدادهای اجتماعی 
قــرار نمی دهیم یا بی نظمی مان را چنین توجیه 
می کنیم که نظم در بی نظمی اســت و من این 
طــور راحتــم و ... بدین ترتیــب، در زندانی که 
آن حکم ســاخته اســت به خوبی برای خودمان 
زندگــی کنیــم. در چنین وضعی، حداکثر کاری 
که می توانیم انجام دهیم، این اســت که اوضاع 
داخــل زندان خود را بهبود ببخشــیم، مثاًل اگر 
داخل سلولمان، موکت داریم، آن را فرش کنیم 

و... نه این که از آن زندان خارج شــویم.
با حکم زندگی چه کنیم؟  �

مهم تریــن کار »شــناخت حکم های زندگی« 
است. این حکم ها را بشناسید و »تمایز« دهید. 
اگر حکم های زندگی تان را شناســایی نکنید، تا 

آخــر عمر در زنــدان حکم های زندگی خواهید 
مانــد و تنهــا کاری که قادر به انجام آن خواهید 
بود، این اســت که در داخــل زندانتان، زندگی 
بهتری داشــته باشید.ببینید چه چیزهایی شما را 
این گونه بار آورده اســت و شــما تحت تأثیر چه 
پیش فرض هایی درباره خودتان هســتید. آن ها 
را کشــف کنید و آگاه باشــید که شــما در واقع 
امر، آنگونه که احکام زندگی می گویند نیســتید 
بلکه این ها، احکامی هستند که عمدتًا در دوران 
ناپختگی عقلی بدان رسیده اید و جاهالنه درباره 
خودتان، صادر کرده اید. به بیان بهتر، تمام دوران 
بلوغ و عقالنیت شــما، تحت الشــعاع حکم این 
اســت که در دوران خامی و بی تجربگی درباره 
خودتان صادر کرده اید و اینک، در هر سن و سالی 

که هســتید، زندانی احکام کودکانه خودتانید.
خبر بد این که شما خودتان تصمیم گرفته اید این 
زندان را بسازید و خبر خوب نیز این است که شما 
خودتان تصمیم گرفته اید این زندان را بســازید.

حاال که دانستید این زندان را خودتان ساخته اید، 
پس بدان دسترســی دارید و می توانید نرده های 

زندان را بشــکنید و از آن رها شوید.
پــس همانگونــه که به خــود گفته اید مثاًل من 
خجالتــی ام، بــا وقوف به منشــأ این حکم، این 
بار حکم دهید که »من خجالتی نیســتم« بلکه 

خجالتــی بودن، صرفــًا یک »اتهام« بود که به 
خودم نســبت داده و آن را باور کرده بودم.

با تمایز احکام زندگی، می توانید یک به یک آن ها 
را کنار بگذارید و با رهایی از محدودیت هایی که 
این احکام برای شما ایجاد کرده اند، زندگی تان 

را متحول کنید.
نکته کاربردی اول که شاید تا کنون به آن   �

فکر نکرده اید
شــاید بگوییــد: من واقعــًا »خجالتی ام« چون 
موقعیت هــای زیــادی را بــه خاطــر خجالتی 
بودن از دســت داده ام.انتساب خجالتی بودن به 
خودتان، شــما را محکوم می کند که با خجالت 
زدگــی رفتــار کنید ولی اگر بــه جای آن که به 
طــور مطلق خودتان را خجالتی بنامید، این باور 
را درباره خودتان داشته باشید: »من یک انسان 
معمولی هستم که گاهی اوقات هم دچار خجالت 
می شوم.« آنگاه راحت تر می توانید در جایی که 

الزم است، خجالتی نباشید.
توضیح بیشتر با مثال مقایسه ای بین دو باور در 

یک موقعیت مشابه:
- »من خجالتی ام«: خب، من خجالتی ام و یک 
فرد خجالتی نباید در چنین موقعیتی دســتش را 
باال بگیرد و در جمع حرف بزند. پس من هم حرف 
نمی زنــم و امیدوارم کس دیگری حرفی که من 

حکــم هایی که در زندگی برای خودمان صادر می کنیم

در چنگال قضاوت
گزارش جعفر محمدی

 رفتارهــای ما، دقیقاً تابعی از قضاوت ما نســبت به خودمان اند؛ مثاًل اگر درباره خودم این قضاوت را داشــته باشــم که من 
»خجالتی« هستم، در موقعیتی که افراد دیگر، ابراز وجود می کنند، سکوت می کنم.

قضاوت خودمان درباره خودمان، »حکم زندگی« نام دارد؛ در واقع حکم زندگی، حکمی است که درباره زندگی ما، توسط خود ما صادر 
شده است.این حکم معموالً در دوران کودکی، نوجوانی و حتی اوایل جوانی صادر می شود و تا آخر عمر ما را همراهی و »محدود« می کند؛ 
مثاًل ممکن اســت در 5 ســالگی، اتفاقی برای ما رخ دهد و ما فکر کنیم که هیچ کس ما را دوست ندارد. در واقع ما به عنوان یک بچه 5 
ســاله که قدرت عقالنی زیادی هم ندارد این حکم کلی را درباره خودمان صادر کرده ایم که »کسی مرا دوست ندارد«؛ یا ممکن است به 
خاطر یک جمله که از مادر یا معلممان شــنیده ایم، فکر کنیم که بی نظم هستیم و درباره خود چنین حکم کنیم: »من یک شلخته هستم«. 
این حکم، زندانی است که ما در 6 سالگی، 10 سالگی، و 40 سالگی و... در آن خواهیم ماند و همواره این حس در ما وجود خواهد داشت 

که کسی مرا دوست ندارد یا من شلخته ام.
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می خواســتم را بزند. خجالتی بودن، »هویت« 
مــن اســت و اگر خالف آن عمــل کنم، هویتم 

نقض می شود.
- »من یک فرد عادی هستم و قباًل در چند جا 
خجالت کشیده ام«: خب، اگر االن دستم را بلند 
کنــم و حرف بزنــم، هیچ اتفاق بدی نمی افتد و 
هویت من زیر ســؤال نمی رود. بنابراین این کار 
را می کنم، درســت مثل بقیــه. )و واقعًا هم بعد 
از صحبــت در جمــع اتفاق بدی رخ نمی دهد و 

زندگی ادامه پیدا می کند.(
پس اگر کسی بگوید »من سیگاری ام« سخت تر 
از کســی که می گوید: »من روزانه 3 نخ سیگار 
می کشــم« می تواند سیگار را ترک کند چرا که 
در اولی، حکمی وجود دارد و ســیگاری بودن، 
گویی جزو هویت اوست ولی در دومی، کشیدن 
ســیگار، عملی اســت که او در بیرون از هویت 

اش انجــام می دهد و می تواند انجامش ندهد.
پس به جای این که به دانش آموزی که نمرات 
خوبی نمی گیرد بگوییم: تو کندهوش هستی )و 
او ایــن را بــه عنوان حکم زندگی باور کند( بهتر 
اســت بگوییم: به نظر من تو در تمام تالشــت را 

به کار نگرفته ای و می توانی با تالش بیشــتر و 
کمــک گرفتن از معلمانت، اوضاع را بهتر کنی. 
راســتی! فوتبالت را هم دیدم، خیلی خوب بازی 

می کردی.
نکته کاربردی دوم که شــاید تا کنون به   �

آن فکر نکرده اید
خودتــان را در هیــچ وصفی زندانی نکنید؛ حتی 
اوصاف مثبــت مانند »تیزهوش بودن« )چون 
ممکن اســت در موقعیتی حاضر نشوید صرفًا به 
خاطر ترس از این که ممکن اســت تیز هوش 
جلوه نکنید(. وقتی صفاتی را جزو هویت خودتان 
قلمــداد می کنید، در واقــع در زندان آن صفت 

می مانید:
- من »دست و دلباز« هستم، بنابراین »باید« به 
فالنــی کمک کنم ولو آن که خودم و خانواده ام 

در مضیقه شدید قرار بگیریم.
- مــن »کندهوش« هســتم بنابراین »باید« 
پیشنهاد حضور در این دوره آموزشی را رد کنم.

- من »مهربان« هستم بنابراین »باید« از کنار 
خطــای او بگذرم و به رویش هم نیاورم.

- من »کینه ای« هستم، بنابراین تا انتقامم را از 

او نگیرم »نباید« از پای بنشــینم و ... .
همــه صفت هــا را بــه جای آن کــه جزوی از 
ماهیــت خود قلمــداد کنید، درون جعبه ابزاری 
بریزید و همراه خودتان داشــه باشــید و هر گاه 
به هر کدام شان نیاز شد، همان را از جعبه ابزار 
برداریــد و اســتفاده کنید.البته بــا توجه به این 
که ســال ها در زندان »حکم زندگی« محبوس 
بوده اید، شــاید این کار ســخت و عجیبی باشد 
ولی با »شناسایی حکم های زندگی« و »دانستن 
این که صفت ها می توانند تنها ابزار باشــند و نه 
ماهیــت ما« می توانید انــدک اندک، تبدیل به 
انســان جدیدی بشــوید که در اختیار صفت ها 
و حکم ها نیســتید بلکه این وصف ها هســتند 
که ابزار دســتتان هســتند. یعنی هر گاه الزم 
باشد، مهربانی می کنید، هر جا نیاز باشد سخت 
می گیرید، در جایی شرم می کنید و در موقعیتی، 

بــی هیچ خجالتی ابزار وجود می نمایید و ... .
از زنــدان حکم هــای زندگــی آزاد شــوید و 
صفت هایی که به خودتان منســوب کرده اید را 
داخل جعبه ابزارتان بریزید و زندگی آزادانه تری 

برای خود رقم بزنید.
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پروژه جدید خواننده پرحاشــیه پاپ از جایی شروع 
شــد که در اســتوری های اینستاگرامش در نقش 
یک معلم بهداشــت ظاهر شــد و سعی در آموزش 
بهداشــت فردی بــه مخاطبــان 4 میلیونی اش 
داشــت. آموزشــی که در نبود ســواد، اشراف به 
موضــوع و ناآگاهــی با ادبیاتی زننده همراه شــد 
و واکنــش منفــی اینفلوئنســرهای فعال حقوق 
زنان را به همراه داشــت. افــرادی که تتلو را یک 
نابهنجار می دانســتند که با ادبیاتی زنانه ســعی در 
القای تفکرات مردســاالرانه اش دارد و زن را یک 
موجــود حقیر می داند. پس از این واکنش ها، تتلو 
رویکرد متفاوتی را در پیش گرفت و استوری هایی 
گذاشت که با فحاشی همراه شد و محتوای تمام آن 
فحاشی ها ترویج خشونت علیه زنان و تجاوز به آنها 
بود. در همین میان که تتلو به فحاشی هایش ادامه 
می داد، گروه های متفاوت دیگری در اینســتاگرام 
و توییتــر، از فعــاالن زنان گرفته تا کاربران عادی 
اینســتاگرام و حتی خواننده های رپ و پاپ، او را 
نقد می کردند و از کاربران می خواســتند که تتلو را 
ریپورت کنند تا اینکه اینســتاگرام صفحه تتلو را با 

4 میلیون مخاطب بست.
نکتــه مهم در این ماجرا مخاطبان 4 میلیونی تتلو 
هستند. مخاطبانی که اکثر آنها را دهه هشتادی ها 
تشــکیل می دهنــد و باالترین میزان تاثیرگذاری 
را از تتلــو دارنــد. طبیعی اســت که ایــن ماجرا 
اظهارنظرهــای مختلف با دیدگاه های متفاوتی را 
به همراه داشــت. گروهی می گفتند نباید به تتلو و 
حرف هایش واکنش نشان داد و گروهی می گفتند 
بایــد او را نقــد کرد و با ریپورت صفحه او را حذف؛ 
اما در واقع به همان میزان که نباید شــخص تتلو 
را جدی گرفت و به او هویت داد، نباید نســبت به 
خشونتی که تزریق می کند هم سکوت کرد. هرچند 
رویکرد حذف تتلو از فضای مجازی شــاید کافی 
نباشــد، امــا نقد به رویه ای کــه او در پیش گرفته 
می توانــد حتی ذره ای روی مخاطبانش تاثیرگذار 
باشد. آنهم در شرایطی که بسیاری از مخاطبانش 
حرف هــای او را تأیید می کردند و معتقد به برتری 
مرد و مردساالری و نادیده انگاری زن بودند. مسئله 
دیگر این است که این نگاه و تفکر فقط برای تتلو 
نیســت که با حذف آن، ریشــه ای و برای همیشه 

مشکل را حل کنیم.
تتلــو 4 میلیــون مخاطب دارد؛ 4 میلیون نفری که 
تحت تأثیر مســتقیم او هســتند و بالطبع تفکرات 
او را هــم پذیرفته اند و طبق همان تفکرات زندگی 
می کننــد. اگــر رویکرد حذفــی را تنها راه بدانیم، 
پــس بــا این 4 میلیون چه کنیــم؟ 4 میلیونی که 
هر کدام می توانند یک تتلوی پنهان باشــند. مثل 
همه آنهایی که در خیابان تحت عنوان خشــونت 
کالمی و فیزیکی و در خانه تحت عنوان خشونت 
خانگی و تجاوز و ... مورد خشونت قرار می گیرند. 
در واقــع باید در کنار رویکرد قهری و حذفی برای 
مخالفت با انتشــار چنین اظهارنظرهایی در فضای 
مجازی، رویکرد جایگزینی برای فرهنگ ســازی 
و آمــوزش در این حوزه به نوجوانان و به خصوص 
دهه هشــتادی ها به عنوان بیشترین مخاطبان تتلو 
باشد. بار اولی نیست که تتلو حاشیه جدیدی ایجاد 
کرده و قطعًا بار آخر هم نخواهد بود؛ خواننده ای 
که تشــنه کسب هویت و چنگ زدن به ریسمان 
هرچیز و هرکسی است تا بتواند به خواسته هایش 
برسد. خواسته هایی که به تتلو این قدرت را داده 
تا درباره هرچیز و هرکسی بدون کمترین آگاهی 

و سواد، اظهارنظر کند.
از تتلو تیتر سیاسی درنیاورید!  �

قســمتی از نقدها هم به این برمی گشــت که 
چون بی بی سی به تتلو تریبون داده، برایش این 
توهم ایجاد شــده که می تواند درباره همه چیز 
حرف بزند و خودش را صاحب نظر بداند. در واقع 
ایــن گروه معتقد بودند که دادن تریبون به تتلو 
اشــتباه است و به او هویت و جایگاهی می دهد 
که »اشــتباهی« اســت. با این حال از مصاحبه 
بی بی ســی با تتلو به خیلی چیزها می شود رسید. 
در قسمتی از این مصاحبه از تتلو پرسیده شد که 
چرا از برخی جریان های سیاسی حمایت کردی، 
که در جواب گفت من هم برای این طرف خواندم 
هم آن طرف ولی در نهایت به چیزی که خواستم 
نرســیدم. همین جواب کوتاه نشان می دهد که 
بــرای تتلو جناح های سیاســی و اطالح طلب و 
اصولگرا بودن مهم نیست و رویه اش این است 
کــه همه چیز را امتحان کند تا به خواســته اش 
برسد. خواســته اش چیست؟ کنسرت صدهزار 

نفری در ایران. در قسمت دیگری هم به شوخی 
گفت که احتمااًل باید از احمدی نژاد هم حمایت 
کنم و برخی رسانه ها تیتر زدند »حمایت تتلو از 
احمدی نژاد!« اشــتباه اما اینجاســت که از تتلو، 

تیتر سیاسی درمی آورند.
ناکامی های تتلو  �

در قســمت دیگری از این مصاحبه بحث حجاب 
بود، برای پرداختن به این موضوع باید کمی قبل تر 
را بررسی کرد و ریشه ای تر نگاه کرد. بررسی سیر 
آهنگ هایی که تتلو خوانده فراز و نشیب زندگی 
او را به خوبی نشــان می دهد. تتلو در خانواده ای 
بزرگ شده که شواهد نشان می دهد پر از آسیب 
بوده اســت؛ بیشــترین کینه تتلو از پدرش است 
کــه در کودکــی او مصرف کننــده بوده و عامل 
اصلی ناکامی اش را پدرش می داند و مادرش که 
حجاب مناسبی نداشته است. عالوه بر این تمام 
هم دوره ای هــای تتلو با اینکه از لحاظ حرفه ای 
در سطح پایین تری نسبت به او هستند، به جایی 
رسیده اند و درآمد خوبی از کارشان دارند ولی تتلو 
به جایی که می خواســته نرسیده است. مجموعه 
ناکامی هایی که تتلو را به جایی رسانده که برای 
دیده شــدن دست به هر کاری بزند. از اظهارنظر 
درباره حجاب تا تجاوز به آتنا و طرفداری از برخی 
سیاســیون و ... . در واقــع تتلوی فعلی در جایی 
ایستاده که همه را مقصر ناکامی هایش می داند.

در واقع تتلو می خواهد تمام نابهنجاری هایش را 
گردن دیگران بیندازد و از خودش سلب مسئولیت 
کند. بعد از حاشیه های اخیرش هم خیلی ها گفتند 
او مشــکل روانــی دارد و نباید جدی اش گرفت 
اما مســئله این اســت که تتلو این حرف ها را در 
تنهایی و جمع 4، 5 نفرهای نزده که بشــود این 
حرف ها را زد. تتلو این حرف ها را برای 4 میلیون 
مخاطب زده و از این جهت می تواند فرد خطرناکی 
باشد؛ زیرا خشونت را تزریق می کند و تاثیرگذاری 
باالیــی دارد. در حالــی که آن مصاحبه اما برای 
مخاطــب عــام این تصور را به وجود آورد که تتلو 
بسیار آسیب دیده است و حس ترحم نسبت به او 
برانگیخته شــد و او را در جایگاهی پذیرفتند که 
دربــاره همه چیز حــرف بزند و آنها هم بپذیرند و 

همانندسازی کنند.
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آمار تکان دهنده از میزان مصرف الکل در کشور

مرگ و مستی

مصرف الکل امســال تا حاال جان حداقل ۹6 را گرفته اســت، 
نوشــیدنی مرگ آور که تبلمسئله بسیار مهم دیگر ساقی هایی 
هســتند که الکل توزیع می کنند، واقعیت ها نشــان می دهد که 
در برخــی از ایــن الکل ها مواد روانگــردان مانند ترامادول یا 
دیازپام له و حل می کنند و با این کار میزان وابستگی را افزایش 
می دهند، الکل مرگ آور است و اضافه کردن این مواد خطرناک 
نیز عالوه بر اینکه باعث تشنج حاد می شود، بر مرگ آوری این 
ماده خطرناک می افزاید. مشــکالت شــرعی و قانونی مصرف 
الکل در ایران ســبب شــده بود بسیاری از معتادان به مصرف 

الکل از مراجعه به کلینیک خودداری کنند.آگاه سازی جامعه در 
این خصوص ضروری است. باید سطح آگاهی مردم را افزایش 
داد، به دلیل تهیه ناسالم مشروبات الکلی هر چند وقت یک بار 
با یک اپیدمی مســمومیت ناشی از الکل سمی مواجه می شویم 
که افراد زیادی با عالئم مشــابه در یک مقطع زمانی به مراکز 
درمانی مراجعه می کنند. بر اساس آخرین آمار از نیمه شهریور 
امســال تا آبان حداقل ۹68 نفر بر اثر مصرف مشــروب الکلی 
تقلبی حاوی متانول دچار مســمومیت شــدند که از این تعداد 

۹6 نفر جان خود را از دســت دادند.

ناهید حاجی خانی گزارش
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شــواهد نشان از آن دارد که علت اصلی مرگ ها 
و آســیب های جبران ناپذیر، دیر مراجعه کردن یا 
اصاًل مراجعه نکــردن بیماران به مراکز درمانی 
است که می توان حدس زد ترس از مجازات یکی 

از عوامل اصلی آن است.
 وابســتگی به الکل یک بیستم علت مرگ   �

در جهان
محمد رضا قدیر زاده، عضو گروه مطالعات اعتیاد 
مرکز تحقیقات ســازمان پزشکی قانونی گفت: 
مصــرف الــکل و عوارض ناشــی از آن یکی از 
مشــکالت بهداشــتی، اجتماعی در تمام جوامع 
انســانی اســت. در سال 2016 بیش از 3 میلیون 
نفــر در دنیا به دلیل مصرف خطرناک الکل فوت 
کردنــد، بــه این معنی که از هر 20 مرگ در دنیا 

یکی به دلیل مصرف الکل اســت.

وی خاطر نشان کرد: مصرف الکل عامل خشونت، 
ســوانح، مشکالت روانپزشــکی و بیماری های 
متعدد طبی است که نه تنها مصرف کننده، بلکه 
تمــام اطرافیان وی و جامعه را متأثر می ســازد، 
البته مشــکل وابســتگی به الکل در ایران نسبت 
به اغلب کشورهای دنیا موضوع جدیدتری است.

 آمار دقیق نداریم  �
قدیرزاده  گفت: بررسی روند سوء مصرف الکل در 
ایران نشان از روند افزایشی سوء مصرف این ماده 
در ســال های اخیر دارد، حال آنکه در کشورهای 
صنعتی این روند رو به کاهش است، متاسفانه آمار 
دقیقــی در مورد میزان مصرف الکل در ایران در 
دست نیست، زیرا اغلب به شکل مخفیانه مصرف 
می شــود، اما الگوهای پر خطر مصرف این ماده 
در ایران نســبت به کشــورهایی که الکل در آنها 

آزاد است، شیوع باالتری دارد.
وی تصریح کرد: مشــاهدات نشــان می دهد که 
مواردی مثل مصرف زیاد و خطرناک و همچنین 
مسمومیت های شدید با الکل در کشور ما نیز به 

یک مســاله و خطر سالمت شده است.
عضــو گــروه مطالعات اعتیاد مرکــز تحقیقات 
ســازمان پزشــکی قانونی گفت: نکه از ســوء 
مصــرف الکل می توان با عنوان اعتیاد مدرن در 
ایــران نــام برد. به این دلیل که مصرف این ماده 
به دنبال پدیده جهانی شدن و افزایش ارتباطات 
اجتماعی و تغییر ســبک زندگی رواج بیشــتری 

پیدا کرده است.
دالیل افزایش مصرف الکل در ایران  �

وی اعــالم کــرد: دالیل زیادی بــرای افزایش 
مصرف الکل در ایران می توان بر شمرد از جمله، 
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اطالعات کم مصرف کنندگان در مورد عوارض 
این ماده، باور برخی افراد مبنی بر مضرات کمتر 
این ماده نسبت به سایر مواد اعتیاد آور )به گونه ای 
که حتی برخی افراد این ماده را جایگزین ســایر 
مواد از جمله مخدرها می کنند(، باور غلط بر بی 
ضرر بودن و حتی داشــتن منافعی )که متاسفانه 
به اشتباه هنوز حتی توسط برخی مطرح می شود( 
و کاهــش نظارت خانواده ها بر جوانان می توان 
نــام برد.قدیرزاده افــزود: ارتباطات اجتماعی و 
گسترش شــبکه های اجتماعی و تبلیغ مصرف 
الکل، ســودجویی دالالن و قاچاقچیان، ضعف 
مدیریت و نظارت و نبود برنامه های مناسب برای 
پیشــگیری و کنترل مصرف این ماده، تقاضای 
برخی افراد به خصوص نســل جوان بازار قاچاق 

این ماده را بزرگتر کرده اســت.
وی ادامــه داد: کاهش قــدرت خرید و افزایش 
قیمت دالر نیز مزید بر علت شده است تا شاهد 
افزایــش تولید و توزیع مشــروبات الکلی تقلبی 
در ســطح شــهر باشیم و از سوی دیگر با کاهش 
قــدرت خرید مصرف کنندگان، الکل های تقلبی 
و دســت ســاز هم با قیمت هــای ارزان تر وارد 
بازار شــده اند و اخیراً گزارش های زیادی مبنی 
بر مســمومیت های کشــنده با این مواد منتشر 

می شود.
 مصــرف الــکل با غلظت بــاال عوارض   �

جدی تری دارد
قدیــرزاده گفــت: مصرف الکل بــا غلظت باال 
عــوارض جدی تــری را برای ســالمت فرد و 
جامعــه به دنبال دارد، مشــروبات الکلی که در 
کارخانه ها تولید می شــوند تحت نظارت هستند 
و میزان اتانول درج شــده در برچســب با میزان 
واقعی برابر اســت در حالی که الکل هایی که در 
منازل تولید می شوند، عالوه بر اینکه در ظروف 
آلوده یا توســط آب آلوده تهیه می شوند، ممکن 
اســت عالوه بر غلظت های متغیر اتانول، حاوی 

مواد مضر دیگری نیز باشند.
جایگزین اتانول در مشروبات دست ساز  �

عضــو گــروه مطالعات اعتیــاد مرکز تحقیقات 
ســازمان پزشــکی قانونــی گفــت: برخی از 
جایگزین های اتانول در مشــروبات دســت ساز 

عبارتند از متانول یا الکل چوب، ایزوپروپانول و 
اتیلن گلیکول )که در ضد یخ ها استفاده می شود(، 
استون و برخی از موادی که در شوینده ها و ضد 
عفونی کننده ها استفاده می شود.وی اضافه کرد: 
متاســفانه تمام این مواد جایگزین اتانول، حالت 
مستی مشابه الکل خوراکی را در مصرف کننده 
ایجــاد می کننــد که در ابتدا قابل افتراق از الکل 
خوراکی نیســتند، ولی پس از مصرف، عوارض 
زیــادی را به دنبال دارند.قدیرزاده خاطرنشــان 
کرد: حتی در برخی موارد وجود داروهایی مانند 
ترامــادول، بنــزو دیازپین ها و متــادون نیز در 
مشــروبات دست ساز گزارش شده است. برخی 
از عوارض مصرف این نوشیدنی های دست ساز 
عبارتند از تهوع و اســتفراغ، دردهای شــکمی، 
اختــالالت کبــدی و کلیوی، کــوری، اختالل 

هوشــیاری و حتی کما و مرگ.
مســمومیت بــا متانول از اتانــول قابل   �

تشخیص نیست
وی گفت: متاسفانه در اغلب اوقات مسمومیت با 
متانول از مسمومیت با اتانول حتی در اورژانس ها 
و مراکز درمانی قابل افتراق نیســت و متاسفانه 
برخی از عوارض ناگوار مصرف الکل های دست 
ســاز غیر قابل درمان است.قدیرزاده تاکید کرد: 
برای جلوگیری از همه گیری های مســمومیت 
ناشی از الکل ناخالص بهترین راه مبارزه با تولید 
و توزیع و همچنین اطالع رســانی گســترده در 
جامعه اســت.وی افزود: مبارزه با بازار قاچاق و 
ساخت الکل دست ساز در کارگاه های زیرزمینی 
تــا زمانی که تقاضــا در جامعه وجود دارد تقریبًا 
غیر ممکن است. در واقع سیاست های ممنوعیت 
الکل زمانی مؤثر واقع می شود که آگاهی جامعه 
را نیز باال ببریم تا تقاضا کم شــود و بازار قاچاق 
الکل نیز تضعیف شــود.عضو گــروه مطالعات 
اعتیاد مرکز تحقیقات ســازمان پزشکی قانونی 
گفــت: از طرفی باید به افراد مبتال به اختالالت 
مصــرف الــکل این امــکان را داد که به دور از 
برچســب های اجتماعی و تعقیب قضایی بتوانند 
از امکانات درمانی برای رفع مشــکل خود بهره 
ببرنــد.وی تاکید کرد: موضوع مصرف الکل در 
جامعــه و کنتــرل آن نیاز به مداخالت فرهنگی 

و سیاســتگذاری در ســطح کالن دارد و باید در 
این زمینه براســاس شــواهد و نتایج حاصل از 
سیاســت های قبلی اتخاذ شــده در ایران و سایر 

کشورها تصمیم گیری کرد.
 مرگ ۹6 نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی  �

قدیرزاده گفت: در فاصله زمانی یکم شهریور تا 
15 مهر امســال ۹6 نفر در کشــور بر اثر مصرف 
مشــروبات الکلی جان خود را از دســت دادند که 
در بررســی های سم شناســی 76 نفر از آنان بر 
اثــر مصرف متانول جان باخته اند.وی ادامه داد: 
از ۹6 نفری که در این بازه زمانی بر اثر مصرف 
الکل جان خود را از دســت داده اند، 86 نفر مرد 
و 10 نفــر زن هســتند؛ همچنین 82 نفر از این 
افراد در بیمارســتان و هشــت نفر در منزل جان 
باخته اند، ضمن آنکه محل فوت شش نفر از آنان 
نیز اعالم نشده است.وی تصریح کرد: در فاصله 
زمانی اول شهریور تا 15 مهر در مجموع در 21 
اســتان گزارش فوت ناشی از مصرف مشروبات 
الکلی داشتیم که این امر نشان دهنده یک همه 
گیری در کشور و توزیع حجم باالیی از مشروبات 

الکلی آغشــته به سم متانول است.
 هشدار پزشکی قانونی به خانواده ها  �

قدیــرزاده با اشــاره به اینکــه در گزارش های 
پزشــکی قانونی مرگ چندین نفر بر اثر مصرف 
مشــروبات الکلی پلمپ شــده هم وجود دارد، 
به خانواده ها هشــدار داد: هیچگونه مشــروبات 
الکلی اســتانداردی در کشور وجود ندارد و حتی 
مشــروبات الکلی پلمپ شده نیز در اغلب موارد 
در کارگاه های زیرزمینی تهیه و پلمپ می شــود.

وی در مــورد اینکــه آیا ممکن اســت در آینده 
هم شــاهد چنین همه گیری در تلفات مصرف 
الکل در کشــور باشیم، خاطرنشان کرد: با توجه 
به اینکه از ابتدای شــهریور ماه تاکنون دو موج 
مســمومیت با متانول را در کشور شاهد بوده ایم، 
احتمال اینکه دوباره شــاهد توزیع مشــروبات 
الکلــی تقلبــی و آغشــته به متانول در کشــور 
باشــیم، وجود دارد، بنابراین به خانواده ها هشدار 
می دهیــم مراقب فرزنــدان، نوجوانان و جوانان 
خود باشــند و توصیه ها و هشدارهای الزم را به 

آنها متذکر شوند.
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نقد

چندی قبل محمدرضا گلزار در صفحه اینســتاگرامش عکســی منتشر کرد که کتابی در 
دست داشت و در کپشن عکس سؤال کرده بود: »چقدر کتاب می خونین؟:

این عکس حاشــیه های زیادی را به همراه داشــت و بســیاری هم در زیر همان پست و 
در مطالبی دیگر نوشــتند: »این مکانی که عکس در آن گرفته شــده کتابفروشی نیست 
و لوازم التحریری اســت، کتابی هم که دســتت گرفتی کتاب نیســت دفتر نقاشیه و ...« 
واقعیت این است که کتابی که در دست گلزار است Felzmann  Swarm کتابی 
است از هنرمند سوییسی االصل مقیم آمریکا به اسم »لوکاس فلزمان« که عکس هایی 
از پرواز گروهی بزرگ و متراکم پرندگان در آن منتشر شده است.اگرچه کتاب عکسی 
چون این کتاب هم باز کتاب است و در مقوله کتاب خواندن قرار می گیرد اما بسیاری این 
انتقاد را داشته اند که این کتاب دیدنی است تا خواندنی و آن مفهوم کپشن عکس گلزار 
را در بر نمی گیرد و به اشــکال مختلف به او این انتقادات تند را وارد کردند.فارغ از تمام 
حاشیه های این عکس باید به این اشاره کرد نفس حرکت گلزار امری خیر است )ترویج 
فرهنگ کتاب خوانی( ولی با اتفاق مذکور به نقیض خود بدل شده و آن تأثیر الزمه که 
مد نظر او بوده را نداشته که هیچ، به یک بهانه دیگر برای تاختن به او و سلبریتی های 
داخلی تبدیل شد.بیشــتر این اتفاقات به این دلیل اســت که مخاطب جایگاه سلبریتی را 
با نخبگان، مشاهیر و ... یکی فرض می کند و وقتی که اشتباهی در رفتار و گفتار آن ها 
می بیند دچار نوعی تناقض شــده و خود را فریب خورده و مغبون احســاس می کند. به 

همین دلیل بهتر است که تعریف سلبریتی را روشن کنیم:
سلبریتی فقط یک سلبریتی است و نباید او را با ستاره ها یا مشاهیر و افراد محبوب اشتباه 
گرفت. ستاره یا سوپر استار معمواًل به کسی اطالق می شود که در یک رشته درخشیده 
است و توانایی و تبحر باال او در آن رشته باعث شده معروف، مشهور و محبوب مردمی 
باشد، مانند ورزشکاران یا هنرمندانی که در رشته خودشان به دلیل توانایی و قابلیتهای 

زیادی که دارند ستاره شده اند.
اما ســلبریتی داســتانش فرق دارد و در مشــهور بودن او، ممتاز بودن در رشته فعالیتش 
دخیل نیست. یعنی می تواند یک بازیگر معمولی باشد که به دالیلی دیگر معروف شده 
است.سلبریتی شدن یک فرآیند چند وجهی است که عوامل مختلفی در آن نقش دارند 
از چهره و فیزیک ظاهری فرد گرفته تا اظهار نظرهای شخصی، جهت گیری ها، اعمال، 

رفتار، شکستن تابوها، رد کردن خطوط قرمز و...
سلبریتی می تواند ستاره باشد و یا نباشد، سلبریتی ها افرادی هستند که به هر دلیلی در 
جامعه معروف شــده اند و این سرشــناس بودن هیچ ارتباطی با محبوبیت و وجاهت آنها 

ندارد، اگرچه می توانند محبوب هم باشند.
حتی قبل از وجود دنیای مجازی، ما هم ســتاره داشــته ایم و هم ســلبریتی، مثاًل کسانی 
مانند تختی یا فردین هم ستاره بودند و هم سلبریتی و فقط اسم آنها کافی بود، تا نگاه ها 
را به سوی خود متوجه کند، ولی کشتی گیری چون عبداهلل موحد ستاره کشتی بود اما 
ســلبریتی خیر. اگرچه تعداد مدال های طال و افتخارات او بیشــتر از تختی است.در واقع 
سلبریتی یک شخصی است که خودش برند شده است و به همین دلیل حضور اسم او در 
هر جایی و به هر دلیلی توجه برانگیز است. در همین راستا بحث مشاهیر را هم می توان 

اشــاره کرد مشــاهیر هم کسانی هســتند که اسمشان برند است و فقط اسمش برای او 
کافی است.برای سلبریتی شدن توجه رسانه ها، استفاده شرکت های تبلیغاتی و تجاری، 
نزدیکی به سیاســتمداران و... نقش دارند. )نمونه آن دیدار امیر تتلو و آقای رئیســی در 
جریان فضای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دوره قبل( سلبریتی می تواند هنرمند، 
ورزشکار، سیاستمدار و یا حتی یک شخص عادی جامعه، یا یک فرد منفور باشد که به 
هر دلیلی سرشــناس شــده اســت و تعداد زیادی از افراد جامعه او را می شناسند و اتفاقات 
مربوط به او را دنبال می کنند.شاید کسی در رشته تخصصی خود ستاره باشد ولی سلبریتی 
نباشد اما در همان رشته شخصی سلبریتی است اما ستاره نیست. مثالی می زنم تا بیشتر 
روشــن شــود: کیم کارداشیان یک سلبریتی است اما ستاره بازیگری یا مدلینگ نیست، 
اگرچه در زمینه مدلینگ فعالیت داشته و دارد، اما در این رشته هرگز نتوانسته ستاره ای 
مانند »جیزل بوندشن«، »آلساندرو امبروسیو« یا »آدریانا لیما« باشد، اما کیم کارداشیان 
به دالیل مختلف )عمدتاً حاشــیه ها( شــهرتش از آنها بیشــتر است.یا اگر بخواهم مثال 
وطنی بزنم محمدرضا گلزار یک ســلبریتی اســت اما او را نمی توان یک ستاره بازیگری 
دانست. او هر جا حضور داشته باشد جنجالی و پر سرو صدا خواهد بود چون خصوصیت 
ســلبریتی اینســت، یک سلبریتی مهم ترین وجه مشخصه اش اسم اوست که برند شده 
است.مردم دنیا، حضور سلبریتی ها در مراسم ها و محافل گوناگون را از منظر سبک لباس 
پوشیدن، مدل آرایش، مدل مو، جواهرات، تیپ و رفتار و حتی ثروت و درآمدش می بینند 
و به همین دلیل است که بیشتر مدها، ترندها و سبک های جدید را سلبریتی ها روی کار 
می آورند، زیرا آن ها کاماًل دیده می شوند.از طرفی دیگر به افراد شناخته شده و تاثیرگذار 
در شــبکه های اجتماعی »اینفلوئنســر« می گویند. این تعریف کلی از اینفلوئنسر است. 
رشد شبکه های اجتماعی در روند زندگی مردم و تصمیم هایشان تأثیر گذاشته، افرادی 
هم در رسانه های اجتماعی با انتشار عکس ها و ویدیوهایی مخاطبانی را به سمت خود 
جذب کرده اند.آن ها ممکن است از زندگی روزمره )سبک زندگی(، حرفه، عالقه مندی ها 
و سرگرمی های خود، دغدغه های خود در زمینه های مختلف مثل فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصادی، سیاسی، ورزشی و  شروع به تولید محتوا به صورت عکس و ویدیو می کنند و 

آن ها را در صفحه شان به اشتراک می گذارند.
مانند دابســمش های محســن بروفر )گزارش فوتبال(، محسن ایزی، سفر گردی های 
منصور ضابطیان، ویدیوهای طنز محمد امین کریم پور، مطالب آرایش و زیبایی صدف 

بیوتی و ...
در جهان امروز ستاره ها، سلبریتی ها و اینفلوئنسرها نقش دارند و نمی توان تأثیر گذاری 
آنها را انکار کرد چون می توانند حتی به صورت مقطعی و موقت هم شــده نظرها را به 
موضوعاتــی کــه می خواهنــد جلب کنند ولی اینکه تا چه اندازه تأثیر گذار خواهند بود را 

فقط گذشت زمان مشخص می کند و نمی توان به سادگی جواب داد.
به همین دلیل عکســی از محمدرضا گلزار چنین مورد نقد و بررســی قرار می گیرد و در 
جامعه بازتاب منفی دارد )اگرچه نیت او ترویج امری مثبت بوده است(، چه خوب است که 
خود سلبریتی ها هم به این نقش خود آگاه باشند و در انتشار مطالب و رفتار و گفتارشان 

دقت بیشتری به خرج دهند.

کاوه معین فر گلزار فقط یک سلبریتی است، همین نگارنده
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در هنــگام افزایش تــورم تولیدکننده که با جهش 
تورمــی در فضاِی عمومی اقتصادی کشــور رقم 
می خورد، چند اتفاق دیگر هم می افتد: رکود تورمی 

و کاهش رشد اقتصادی.
کاهش رشــد اقتصادی البته معلول شریط دیگری 
هم هست اما زمانی که نیروهاِی پیشرانه رکود فعال 
می شوند، همه متضرر می شوند. این پدیده های شوم 
در پیچ های خطرناک، ترمِز قطاِر اقتصاد را با سرعت 
بیشــتری می برند و مســافران را با قدرت به بیرون 

پرتاب می کنند.
مســافران این قطار البته مصرف کنندگان هستند؛ 
همان هــا که حاال به جرم مصرف کننده بودن باید 
جهــش 61 درصدی قیمت محصوالت صنعتی را 

بپردازند؛ آنهم با چه دستمزدی!
گزارش شــده اســت که این »باالترین« جهش 
»متوسط قیمت تمام شده« محصوالت تولید شده 
طی 20 سالی است که اطالعات آن از سوی بانک 
مرکزی ایران اعالم شده است. همین جهش تورمی 
در چند ماه گذشته چراغ های هشدار را برای دولت 

روشن کرده است.
اقتصاددان هــا در چنــد نوبت در مورد فاجعه ای که 
بــا این جهش تورمی اتفاق افتاده و قرار اســت که 
بیفتد به رئیس جمهور و ســران ســایر قوا هشــدار 
داده بودند. ازجمله در نامه آخر: »اســتمرار خطاها و 
سهل انگاری های صورت گرفته در قیمت ارز موجب 
خواهد شد که خانوارهای ایرانی با باالترین نرخ تورم 

بعد از جنگ جهانی دوم مواجه شوند.«

بــه زعــم اقتصاددان هاِی معتــرض، این ها همه 
نتیجــه اجــراِی سال هاسیاســت های نولیبرالی و 
متعهــد بودن دولت ها بــه تئوری های اقتصاد بازار 
اســت. فریز مزدی یا همان سرکوب مزدی نتیجه 
این فرایند است. از همین رو اقتصاددان ها در همین 
نامه معروف این پرسش چالش برانگیز را پیش روی 
»ســرانه محترم سه قوه« و »مردم شریف ایران« 
گذاشــته اند: »پرسش نگران کننده این است که با 
افزایش شدید بیکاری و تورم، خانواده های کارگری 
با حداقل دستمزد حدود یک میلیون تومانی چگونه 

باید روزگار سپری کنند؟«
پیش از نگارش این نامه، فعاالن کارگری خواهان 
آن شــده بودند که شــورای عالی کار با هدف لحاظ 
کــردن جهش های قیمتی در حداقل مزد کارگران 
تشــکیل جلسه بدهد؛ چراکه معتقدند کارگران زیر 
فشــار تورم در حال له شــدن هســتند؛ گویی که 
سیاســتگذاران به ویژه پس از جنگ هشــت ساله، 
جنایتی را مرتکب شــده باشــند؛ جنایتی از جنِس 
جنایت هــاِی اقتصادی که صدها و هزاران قربانی 

بر جای گذاشته است.
در این آشــفته بازار؛ سیاســت های خروج از رکود 
اقتصادی البته مقدم است اما در کوتاه مدت نمی توان 
از کارگران خواست که با جیب خالی پز عالی بدهند؛ 
بلکه باید آســتین ها را باال زد و با چنگ انداختن به 
ظرفیت های قانونی از قربانیان و خانواده های آنان 

به نحو موثری حمایت کرد.
دولت تا اینجای کار برنامه هایی را برای حمایت از 

حقوق بگیران یعنی کسانی که زیر 3 میلیون تومان 
درآمد دارند، ارائه کرده است اما هر چه هست، چتر 
حمایت دولت از ســر کارگران کوتاه اســت؛ به بیان 
دیگر آن ها ابتدا با اجرای سیاســت های ســرکوب 
مزدی کارگران را فقیر نگه داشــتند و حاال با خارج 
کردن آنها از شــمول حمایت های دولتی، بر آتش 

محرومیت آن ها می دمند.
 »محمدرضــا تاجیک« رئیــس مجمع نمایندگان 
کارگری اســتان تهران در پاسخ به این پرسش که 
چه افرادی از جهِش تورمِی تولید بیشــترین ســود 
را برده اند و چه کســانی بیشــترین ضرر را داده اند، 
می گوید: ابتدا باید بگویم اگر بخواهیم نگاه عاقالنه 
و منطقی داشــته باشــیم؛ مناسب ترین زمان برای 
افزایش دستمزد، همین امروز است. برای این حرف 
دلیل داریم. کارفرمایان بیش از همه اقشــار جامعه 
از جهش تورمی و شــوک ارزی سود کرده اند. البته 

هزینه هایشان افزایش پیدا کرده است.
وی می افزاید: برخی از آنها که نتوانستند مواد اولیه 
تهیه کنند و ورشکســته شده اند. اما آن ها که دارند، 
ادامه می دهند و سود هنگفتی هم به جیب می زنند. 
این دســته کارفرمایان و البته تمام تولیدکنندگان 
افزایــش هزینه هایشــان را بــا افزایــش قیمت 
تولیداتشــان جبران کرده اند. خصوصًا کارفرمایان 
محیط های صنعتی بزرگ که اتفاقًا بیشــتر از همه 

هم می گویند: نداریم!
نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورای 
عالی کار با بیان اینکه کارفرمایان همواره با همین 

تکانه های ویرانگر تورم بر زندگی کارگران

سرکوب مزد
»شاخص بهاِی تولیداِت صنعتی« از شهریور ماه سال گذشته تا 
شــهریور ماه امسال جهش 61 درصدی داشته است. نماینده مجمع 
عالی نمایندگان کارگری در شــورای عالی کار می گوید: اساساً کسی 
که از تورم آسیب می بیند، مزدبگیر اســت یعنی کسی که پایان ماه 

مبلغی ناچیز به حسابش می ریزند.
»شــاخص بهاِی تولیداِت صنعتی« بازهم باال رفت؛ شاخصی که 
مانند بسیاری از شاخص های اقتصادی که بانک مرکزی اعالم می کند، 
باال رفته و باتوجه به چشم اندازهای اقتصادی ایران در زمان برقراری 
مجدد تحریم های بین المللی، به همیــن زودی ها پایین نمی آید. اما 

چرا باید چنین شــاخصی برای »ما« مصرف کنندگان مهم باشد؟ چرا 
باید وقتی می شنویم که هزینه های تولید افزایش یافته، نگران شویم؟ 
پیش تر از باال رفتن »تورِم تولیدکننده« شنیده بودیم و قاعدتاً با یک 
»دو دو تا چهار تا« می توان فهمید که در صورت باال رفتن هزینه های 
تولید، مخارج زندگی هم الجرم باال می رود. در این شرایط سبد اقالم 
مصرفــی خود را کوچک می کنیم. البته فاکتور گرفتن از برخی از اقالم 
ممکن نیست. شما نمی توانید لبنیات را حذف کنید؛ نمی توانید پوشاک 
را حذف کنید؛ هرچند می توانید اجناســی با کیفیت پایین تر خریداری 

کنید.

پیام عابدی گزارش
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استدالل ها به مذاکرات مزدی می آیند، گفت: آن ها 
از آنجــا کــه بهای تورِم تولید افزایش یافته اســت 
می گویند: قدرت خرید ماهم کم شــده است. اما ما 
فعاالن کارگری معتقدیم تنها کارگران هســتند که 
به معنای واقعی قدرت خریدشــان کم شــده است. 
اساســًا کسی که از تورم آســیب می بیند، مزدبگیر 
اســت؛ یعنی کســی که پایان ماه مبلغی ناچیز به 
حســابش می ریزند تا صرفًا بــرای کار کردن زنده 
باشد و نه بیشتر. پس تاکید داریم که بهترین زمان 
برای جبران کاستی ها، همین امروز است؛ نه فردا.

وی بــا بیــان اینکه امروز مزد تعیین شــده تنها 37 
درصد از هزینه های سبد معیشت کارگران را پوشش 
می دهــد، افزود: حتی اگــر بخواهیم که آمار بانک 
مرکزی از تورم را در سال ۹7 در سبد معیشت لحاظ 
کنیم، مزد تعیین شده تنها 33 درصد از هزینه های 
سبد معیشت کارگران را پوشش می دهد. ولی با توجه 
به معیاری که گذاشــتیم که سبد معیشت پارسال و 
800 هزار تومانی اســت که تا ابتدای شــهریور ماه 
داشــتیم، قیمت ســبد معیشت به 3 میلیون و 470 
هزار تومان می رســد. و این به هر حال این اتفاقی 

است که رخ داده است.
تاجیک با بیان اینکه چه آن زمان که قیمت ســبد 
معیشت خانوارهای کارگری 2 میلیون و 645 هزار 
تومان تعیین شــد و چه حاال که ســبد معیشــت با 
توافق هر سه گروه به 3 میلیون و 470 هزار تومان 
افزایش یافت؛ کارفرمایان می گفتند که دولت خود 
بایــد جبران مافات کند، نه مــا، گفت: مطمئنًا این 
کالم درســتی نیست و خود کارفرمایان باید نسبت 
به کارگران خود پاســخگو باشــند و سهِم افزایش 
درآمدشــان را بپردازند. با توجــه به اینکه افزایش 
ســهم کارگری بازهم در قیمت تمام شــده پایین 
می آیــد یعنــی اگر به قولی 7 درصــد، 8 درصد، ۹ 
درصد و حتی اگر 20 درصد باشد با توجه به افزایش 
قیمت ها ســهم مزد کارگر در هزینه های تمام شده 
به 5 درصد می رسد. البته این نتیجه گیری براساس 
ارزیابی آنهاست اما طبق ارزیابی ما به زیر 5 درصد 
می رســد. به هر صورت وضع مثل گذشته نیست و 
کارگروه مزد شورای عالی کار هر لحظه آماده است 

تا محاسبات خود را به روز کند.
تاجیک در پاسخ به این پرسش که از آنجا که بخش 

اعظم جهش تورمی رخ داده به سیاســت های پولی 
دولت و سیاست خارجی حاکمیت بازمی گردد، دولت 
چگونه و از چه طریقی باید به کمک کارگران بیاید، 
گفت: دولت طی چند ســال گذشته حمایت هایش 
را کمرنگ تر کرده است و آن حمایت هایی که باید 
می داشته را دریغ کرده است. این را هم مردم و هم 

کارگزاران دولت قبول دارند.
نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورای 
عالــی کار در پاســخ به این پرســش که صندوق 
بین المللی پول نوید تورم 40 درصدی را در ســال 
۹8 داده است، آیا در این شرایط افزایش حتی 100 
درصــدی مــزد می تواند پاســخگوی هزینه های 
سرســام آور زندگی باشــد، گفت: توجه داشته باشد 
که حتی اگر تورم 40 درصدی وارد اقتصاد شود این 
تورم را باید در هزینه های ســبد معیشــت محاسبه 
کرد نه اینکه گفت 40 درصد باید به حداقل دستمزد 
تعیین شده اضافه شود! در تعیین دستمزد معیار، تورم 
هزینه های اقالم سبِد معیشِت خانوارهاِی کارگری 
اســت. البته این نکتــه را باید اضافه کنم حتی اگر 
100 درصد افزایش دستمزد را داشته باشیم؛ بازهم 
نســبت به هزینه های سبد معیشت، عقب هستیم و 

کارگران هر روز فقیرتر می شوند.
وی می افزاید: قطعًا دولت باید در شــرایط تحریم، 
سهم بیشتری را به مزدبگیران و اقشار ضعیف جامعه 
پرداخت کند؛ چراکه همین حاال اگر به هر ســوپر 
مارکتی در شــمال یا جنوب شــهر تهران یا هر شهر 
دیگری ســر بزنید، می بینید که قیمت یک بطری 
شــیر در عرض چند ماه 100 درصد افزایش یافته 
است. توجه کنید که شیر جزئی جدا نشدنی از سبد 
مصرفی خانواده هاست. در کل همه اقالم مصرفی 
به میزانی چشــمگیر افزایش قیمت داشته اند. مایه 
تأســف اســت که با وجود اینکه نمایندگان دولت 
هزینه های ســبد معیشــت را در شورای عالی کار 
تأییــد کرده اند، بازهم هیچ اقدام جدی برای جبران 

مافات انجام نمی دهند.
زندگی برزخی؛ گزینه ای ست الجرم  �

نــه تنهــا کارگران که اکثر جامعه بــا درآمد زیر 3 
میلیون تومان زیســت می کنند که این حتی از سبد 
معیشــت تعیین شده در شــهریور ماه سال ۹7 هم 
پایین تر است. آن ها از بابت تکانه های ویرانگر تورم 

به دره ای افتادند که در آن انتخابی جز یک زندگی 
برزخی وجود ندارد.

در این دره دولتی وجود ندارد که مراقب شهروندان 
باشد تا حداقل های مورد نیاز آن ها را تأمین کند. از این 
رو آن ها در مقابله هر تهدیدی آسیب پذیر هستند. در 
کشورهای صنعتی که شهروندان حداقل های الزم 
را برای یک زندگی باکیفیت متوســط دارند، دولت 
تنها حافظ منافع کارفرمایی خود نیست اما در ایران 
دولت با ادعای اینکه شــهرهایش صنعتی هستند و 
مــردم شــغل و حداقل درآمــد را دارند، آن ها را در 
مقابل تهدیدها به حال خود رها کرده است و هر از 
چند گاهی هم مدعی می شود که از طریق پرداخت 
یارانه، ســهام عدالت، سبد کاال و... از آن ها حمایت 
می کند. در این میان دولت در حمایت از فرودستان 
تنها کج ســلیقگی به خرج نمی دهد؛ بلکه سوءرفتار 
هم دارد. آسیب هایی که از این ناحیه به شهروندان 
وارد می شود پایدار می ماند به گونه ای که نسل های 
بعــد بایــد با تاوان آن را بدهنــد. زیرا جامعه ای که 
نیروهــاِی تولیدش حیــات متزلزل و لرزانی دارند؛ 
تبدیل به جامعه ای می شود که مردم آن نه تاب آوری 
اجتماعی دارند و نه اعتماد به نفس برای حل مسائل.

تکانه های ویرانگر تورم بر زندگی کارگران

سرکوب مزد
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آنطور که یکی از نمایندگان مجلس عنوان کرده 
اســت، طرح تحقیق و تفحص از کارانه پزشکان 
در مجلس کلید خورده و حاال باید منتظر واکنش 

وزارت بهداشت به این طرح بود.
موضــوع دریافت های نجومی برخی پزشــکان 
ســه ســال قبل بر ســر زبان ها افتاد و رسانه ای 
شــد و همین مســئله باعث شد وزارت بهداشت 
به این موضوع ورود کند.رســول خضری عضو 
کمیســیون اجتماعی، با عنــوان این مطلب که 
تحقیق و تفحص از کارانه پزشــکان در ۹ محور 
بررســی خواهد شد، می گوید: ما بعد از تعطیالت 
این تحقیق و تفحص را بالفاصله در دســتور کار 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قرار خواهیم 
داد، ضمن اینکه موضوعاتی که در این حوزه وجود 
دارد، فراتر از مواردی اســت که در این تحقیق و 
تفحص لحاظ شــده اســت، اما در شرایط کنونی 
به همین موضوعات بســنده می کنیم.وی عنوان 
می کند: ما در این تحقیق و تفحص این موضوع را 
بررسی خواهیم کرد که پزشکان فعال در دانشگاه 
علوم پزشکی میزان اعتباراتی که به منظور اجرای 
طرح تحول سالمت بدون انجام آمایش دریافت 

کرده اند، به چه صورت هزینه کرده اند.
برخی پزشکان فعال در دانشگاه علوم پزشکی به 
طور متوســط کارانه 70 میلیونی به همراه حقوق 
30 میلیونــی دریافت می کنندخضری می افزاید: 
برخی پزشــکان فعال در دانشگاه علوم پزشکی 
بــه طور متوســط کارانــه 70 میلیونی به همراه 
حقوق 30 میلیونی دریافت می کنند، و این جای 
سئوال است که نسبت به کارمندان همتراز خود 
در ســایر وزارتخانه ها چه میزان کارایی داشته اند 
که ضریب دریافتی آنها تا این اندازه تفاوت داشته 

است.
در همیــن حال، حیدرعلی عابدی ســخنگوی 
کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس، با اشاره 
بــه تبعیض در پرداخت کارانه های کادر درمانی، 

می افزاید: در بیمارستان های دانشگاهی معمواًل 
به دلیل اجرای طرح تحول ســالمت، کارانه ای 
به پزشــکان تعلق می گیرد کــه رقم های قابل 
توجهی اســت، به این معنا که برای یک پرســتار 
و یــک جراحــی که در اتــاق عمل کار می کنند، 
بخشــی از کارانه ای که به پزشک تعلق می گیرد 
ناشــی از زحماتی است که کادر پرستاری انجام 
می دهد که این دیده نمی شــود، به همین دلیل 
جامعه پرســتاری آیتم هایی که در این خصوص 
تعیین شــده را قبول ندارند.محمــد رئیس زاده 
رئیس ســازمان بســیج جامعه پزشکی، با اذعان 
بــه این مطلب که نمی گویم کارانه های چند صد 
میلیونی در پزشــکی نداریم، می گوید: نباید این 
موضوع را به همه پزشــکان تعمیم داد، زیرا در 
یک مرکز درمانی که بنده حضور دارم، میانگین 
کارانه پزشــکان بین 2.5 تا 5 میلیون تومان در 
ماه است.حیدرعلی عابدی سخنگوی کمیسیون 
بهداشــت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب 
که درآمد پزشکان به تخصصی که دارند بستگی 
دارد، می افزاید: کما اینکه متخصص بیماری های 
عفونی از کارانه باالیی برخوردار نیســت و حتی 
ممکن است کمتر از حقوقی که دارد کارانه دریافت 
کند، متخصص داخلی کارانه متوسطی را دریافت 
می کند، اما جراحان دارای کارانه بیشتری هستند.

وی می گویــد: بی تردیــد درآمد یک متخصص 
داخلی با یک چشــم پزشــک یا مغز و اعصاب 
همیشــه متفــاوت بوده اســت و می توان گفت 
برای متخصصان بیماری های عفونی، کودکان 
و روانپزشــکان یــک متوســط دریافتی، برای 
متخصصان داخلی یک نرخ متوســط دریافتی و 
برای پزشــکان جراح هم یک متوســط دریافتی 

می توان ارائه داد.
عابدی با اشاره به سطوح دریافتی برای متخصصان، 
می افزایــد: در رده معمولی متخصصان عفونی و 
روانپزشکان هســتند، درآمدهای متوسط برای 
متخصصــان داخلی، قلب داخلی، مغز و اعصاب 
داخلی و باالترین درآمد برای متخصصان جراح 

مغز و اعصاب، عمومی و ارتوپدهایی که دیسک 
کمر و ســتون فقرات عمل می کنند، وجود دارد. 
قطعًا هر متخصصی که بیشتر کار می کند درآمد 
باالتــری هم دارد، به این معنا که ممکن اســت 
یکی از متخصصان به غیر از ساعات اداری تنها 3 
ساعت کار کند اما برخی متخصصان هم بیشتر از 
6 ساعت کار کنند که کارانه آنها بر اساس ساعات 
کاری که فعالیت می کنند تعیین می شود و اینجا 
تفاوت ها از این طریق حاصل می شــود، بنابراین 
ما همیشــه در این حوزه اختالف درآمد خواهیم 
داشت.عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، 
می گوید: موضوع قابل انتقاد این است که افزایش 
ناگهانی که 3 ســال قبل در تعیین تعرفه ها اتفاق 
افتــاد، درآمدها را نامتوازن کرد و باعث شــد که 
بســیاری از بیمارســتان ها و بیمه ها هم بدهکار 
شــوند و اگر از آن عبور کنیم درآمد متخصصان 
بحثی نیســت که در مورد تفاوت های موجود در 
آن متمرکز شــویم. ایرج خسرونیا رئیس جامعه 
پزشــکان متخصص داخلــی ایران، در گفتگو با 
خبرنگار مهر، ســهم پزشکان با درآمد باال را 10 
درصد عنوان می کند و می گوید: بررسی ها نشان 
می دهد، درآمد بعضی رشته های پزشکی با اجرای 
ایــن طرح باال رفت و اکثریت جامعه پزشــکی، 
درآمد آنچنانی نداشته اند.وی با عنوان این مطلب 
که 20 تا 30 درصد جامعه پزشکی نیز درآمد قابل 
قبولی دارند، می افزاید: در حدود 50 تا 60 درصد 
جامعه پزشــکی، درآمد مناســبی ندارند و بعضًا با 
مشــکالت زیادی مواجه اند.خسرونیا در ارتباط با 
درآمد 10 درصد پزشــکان، می گوید: این عده از 
محل کارانه ماهانه بین 50 تا 80 میلیون تومان 
درآمد دارند که بیشــتر جراحان قلب، پیوند و مغز 
هســتند. البته کار پزشکان این رشته ها، سخت 
و دشــوار است و بعضًا با ریسک باالیی برخوردار 
است.وی در خصوص درآمد سایر جامعه پزشکی، 
می افزاید: این 50 تا 60 درصد جامعه پزشــکی، 
بیــن 2 تا 3 میلیــون و حداکثر 10 میلیون درآمد 
ماهانه هستند که با هزینه های آن ها نمی خواند.

متوسط کارانه ۷۰ میلیونی به همراه حقوق ۳۰ میلیونی برخی پزشکان

آفت کارانه ها بر کالبد نیمه جان درمان
حبیب احسنی پور نگارنده



معضل همزیستی و هم خانگی با حیوانات و تبعات منفی آن در جامعه امروز 
ایران بویژه در نسل جوان در حال فراگیری و گسترش است.

تــا همیــن چند وقت پیش بود که بغل کردن ســگ های کوچک از نژادهای 
مختلف و گذاشتن اسامی مخفف بر روی این حیوانات به نوعی نشانگر طبقه 
اجتماعی افراد و وضع اقتصادی خوب آنها بود. در مراکز عمومی و خیابان ها 
وقتی کسی قالده سگ مینیاتوری خود را بدست می گرفت و قدم می زد، به 
نوعــی باعث فخر فروشــی به دیگــران بود و حرف زدن با حیوان در محافل 
عمومی الکچری بودن او را نشان می داد.اما حاال و با ترویج چنین فرهنگی، 
دیگر دیدن چنین صحنه هایی کمیاب و عجیب نیســت. دختران و پســران 
زیــادی بــا هر وضع اقتصادی و طبقه اجتماعی یکی از این حیوانات کوچک 
را بغل گرفته و در حال گردش هستند.دیدن صحنه هایی که این حیوانات از 
پنجره خودرو به بیرون نگاه می کنند و صاحب حیوان برای خودنمایی آن را 
در معرض دید همگان قرار داده است، کم کم به موضوعی عادی و امری 
طبیعی تبدیل شــده اســت.این موضوع از چندین منظر قابل بررسی است و 
باید گفت نگهداری حیواناتی مانند ســگ و گربه در محل زندگی نه از نظر 
بهداشــتی و نه از لحاظ شــرعی توجیه ندارد و به هیچ عنوان در فرهنگ 
ایرانی و اســالمی ما جایی ندارد.هرچند برخی برای خودنمایی بیشــتر پا را 
از این هم فراتر گذاشته و از حیوانات وحشی نگهداری می کنند که پس از 
مدتی خود آن ها هم جرات نگهداری از این حیوانات را ندارند. پیدا شــدن 
چند شیر جوان در فضای سبز وسط اتوبان امام علی )ع( در سال های گذشته 

نشانگر رفتارهای جنون آمیز در این زمینه است.
نظر شریعت درباره نگهداری از حیوانات در منازل و سگ نگهبان  �

ســگ از نظر فقه اســالم جزو نجاســات شــمرده می شود و خرید و فروش 
آن حرام اســت؛ البته به جز مواردی که در فتوای مراجع معظم تقلید مجاز 
شــمرده شــده که عمومًا در چهارچوب های زندگی شهری نمی گنجد و به 

زندگی های روستایی و گله داری مربوط می شود.
طبق این فتواها، خرید و فروش و نگهداری ســگ شــکاری، ســگ گله و 
زراعت و سگ باغ از این حکم مستثنی است ولی نجاست آنها به قوت خود 
باقی اســت. از منظر اســالم ســگ نجس العین به حساب می آید؛ یعنی مو، 
آب دهان، ترشحات بینی، ادرار و مدفوع، خون و... آن نجس است و باعث 
نجاست محیط اطرافش می شود. با وجود چنین شرایطی، نگهداری کردن 
ســگ در محیط منزل و به خصوص آپارتمان به لحاظ شــرعی و طهارت، 
تقریبًا غیرممکن است.البته حیواناتی مثل خرگوش، گربه، همستر، میمون 
و... نیز همین حکم را دارند و تقریبًا همزیستی فرد مسلمان با این حیوانات 
در یک مکان و زیر یک ســقف ممکن نیســت.احکام طهارت و دینی جنبه 
فردی دارد اما نگهداری از حیوانات جنبه های اجتماعی هم دارد که باید به 
آن توجه کرد. به عنوان مثال، ورود سگ به پارک ممنوع است، اما شهروندان 
بی مالحظه و خودخواهی وجود دارند که با آوردن ســگ به محیط پارک 
موجب سلب آسایش دیگران می شوند و در پاسخ به اعتراضها، توجیهشان 

این اســت که این حیوان با شــما کاری ندارد! این در حالی اســت که همین 
حیوان گاهی از روی نیمکت ها و وسایل بازی کودکان عبور می کند و گاه 

صدای واق واق نابهنجار آن در محیط پارک می پیچد.
بحران شخصیتی و وابستگی عاطفی به حیوانات  �

این روزها حیوانات خانگی برای خیلی از افراد حکم یک دوســت را دارند 
که جدا شدن از آن ها برایشان غیرممکن است؛ یک همنشین بازیگوش و 
بی توقع که می تواند ســرگرمی خوبی برای آن ها دســت و پا کند. به همین 
دلیل اســت که روانشناســان به ارتباط داشــتن با طبیعت و تعامل با دنیای 
حیوانــات تأکیــد دارند اما فقط برای مدتی کوتاه و تا محقق شــدن اهداف 
تربیتی یا گذراندن مراحل درمانی. روانشناســان معتقدند که دلبســتگی به 

حیوان خانگی به هیچ عنوان نمی تواند جایگزین روابط انسانی شود.
به اســتثنای موارد خاص گاهی حیوان آنقدر به جزئیات زندگی روزمره فرد 
راه پیــدا می کنــد که حذف آن عماًل غیرممکن می شــود و حتی گاهی فرد 
احســاس نیاز به ارتباط با دیگران نخواهد داشــت چون تمام توجه و محبت 
خــود را معطــوف بــه موجودی کرده که نــه او را ناراحت می کند، نه حرف 
آزارنــده ای بــه او می زنــد، نه توقعــی از او دارد و نه حتی بودن با او به معنی 

یک تعهد مادام العمر است!
در عوض نســبت به صاحب خود وفادار و با محبت اســت و شــیطنت ها و 
جذابیت های خاصی دارد. بنابراین حیوان از نظر برخی افراد همنشین بهتری 
است و به همین دلیل وابسته او می شوند و روابط اجتماعی محدودتری پیدا 
می کنند.اما کار به همین جا ختم نمی شــود؛ وابســتگی عاطفی به حیوانات 

خانگی تبعات و تخریب های بیشتر و عمیق تری نیز دارد.
یکی از آســیب های جدی در ســال های اخیر در جامعه، موضوع خألهای 
عاطفی و تغییر ســاختارهای خانوادگی و عدم عالقه زوج ها به فرزندآوری 
است. این موضوع که با بهانه های مختلف در جامعه در حال تسری است، 
سبب شده تا جوانان به ویژه دختران عالقه ای به ازدواج و در صورت تأهل 
عالقه ای به فرزندآوری نداشــته باشــند و در واقع با گسســت هسته های 
خانوادگی در راســتای فروپاشــی بنیان های خانواده گام بردارند.این آسیب 
آنجا جدی تر می شود که حتی برخی از خانواده ها برای سرگرمی تک فرزندان 
خود، به دنبال راه چاره ای می گردند تا با پرکردن اوقات تنهایی آن ها، خود 
را از ســختی های ارتباط با کودکان و ابراز محبت به آن ها برهانند. انتخاب 
همبازی از جنس حیوانات برای فرزندان یکی از راه هایی اســت که در این 
چندســاله روبه فزونی نهاده و همین موضوع ســبب می شود ارتباطی عاطفی 
میان فرزندان با حیوانات خانگی ایجاد شــده و به عنوان یک فرهنگ غلط 
به نسل های آینده منتقل شود.متاسفانه نقش برخی سلبریتی ها و بازیگران 
مشهور نیز در این مسئله مشهود است. برخی بازیگران مشهور زن که مجرد 
هســتند، زندگی با حیوان خانگی را به تأهل ترجیح می دهند و برخی دیگر 
از خــود بــه عنــوان پدر یا مادر حیوان خانگــی نام می برند و این موضوع را با 

افتخار در شبکه های اجتماعی اعالم می کنند.
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ترویج نگهداری از حیوانات خانگی توسط سلبریتی ها

تبعات جبران ناپذیر واستگی به حیوانات
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با گذشت یکسال  از زلزله استان کرمانشاه گذشته است، 
مردم این دیار مشکالت زیادی را سپری کرده اند، حاال 
در آســتانه یکســالی این حادثه با این ســؤال رو به رو 
هستند که با سرمای طاقت فرسای زمستان چه کنیم؟

ابرها به آسمان تکیه می کنند، درختان به زمین و انسانها 
به مهربانی یکدیگر. گاهی دلگرمی یک انســان چنان 
معجزه می کند که انگار خدا در زمین کنار توست و این 
محقق نمی شود جز با لذت نیکوکاری آنجایی که دست 
پزشــکی مهربان و داوطلب برای محرومیت زدایی به 

کمک نیازمندان می آید.
پس از انتشار گزارشی تحت عنوان »اینجا سرپل ذهاب؛ 
حال زلزله زدگان این دیار خوش نیســت« در ایرنا، به 
همراه معاون جذب و ســازماندهی سازمان داوطلبان 
جمعیت هالل احمر، کوله پشتی مان را همراه با کاروان 
ســالمت داوطلبان جمعیت هالل احمر استان زنجان 
بر دوش می گذاریم تا با شــماری از پزشکان عمومی، 
متخصص، داروساز، پرســتار، تکنسین های دارویی، 
کارشــناس توانبخشی، کارشناس مامایی، روانشناس 
و داوطلبــان فعال بــرای انجام معاینه رایگان بیماران 
مناطق زلزله زده کرمانشاه در شهرستان سرپل ذهاب 

و روستاهای اطراف آن به این شهرستان سفر کنیم.
هدف از این ســفر ارائه خدمات متنوع درمانی از جمله 
دندانپزشکی، چشم پزشکی، گوش، حلق و بینی، داخلی، 
عمومی، پوست و مو، مامایی، زنان، ارتوپد، اورولوژی و 
اعصاب و روان و اهدای داروی رایگان، توزیع بسته های 
غذایی در میان سالمندان، توزیع بسته های اسباب بازی 
در میان کودکان، کیف و لوازم التحریر در میان دانش 

آموزان مستعد اما بی بضاعت است.
ســرپل ذهاب و روســتاهای کمتر برخوردار آن مقصد 
اصلی و نهایی این کاروان ســالمت است؛ شهرستانی 
که در تاریخ 21 آبان 13۹6 زمین لرزه 7.3 ریشــتری 
در 11 کیلومتــری بخــش ازگله و 32 کیلومتری آن در 
غرب کرمانشــاه 620 کشته و 12 هزار و 386 مصدوم 
برجای گذاشــت؛ این حادثه به 10 شهرســتان و هزار و 
۹30 روستای استان کرمانشاه خسارت وارد کرد و بیش 
از 100 هزار واحد مســکونی شهری و روستایی آسیب 

کلی و جزیی دید.
سرپل ذهاب یا به گویش ُکردی )سه رپێڵ زه هاو( یکی 
از شهرهای مهم استان کرمانشاه در غرب ایران است، 
مردم این شــهر از اقوام ُکرد هســتند و به زبان ُکردی با 
هم سخن می گویند، در شهرستان سرپل ذهاب پیروان 

شیعه و سنی در کنار هم زندگی می کنند.

این شهر مرزی در زمان جنگ ایران و عراق به شدت 
آســیب دید اما بعد از جنگ بازســازی شــد. این شهر 
در غرب کشــور و منتهی الیه شــیب ارتفاعات زاگرس 
بر ســر راه بین المللی تهران – بغداد موســوم به جاده 
کربال واقع شده است. از گذشته ها مردم میهمان نواز و 
خونگرمــش به خاطر پایتخت بودن آن در زمان مادها 
شهرت دارند، اما با این زمین لرزه تمام شیرازه اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی خود را از دست دادند.با ورود کاروان 
سالمت داوطلبان هالل احمر به مناطق زلزله زده غرب 
کرمانشاه و شهرستان سرپل ذهاب پس از 11 ماه هنوز 
هم یاد و خاطره آن زمین لرزه مهیب را در ذهن تداعی 
می کنــد.در بــدو ورود به این شــهر زلزله زده و گذری 
خاموش از کنار آرامســتان این شهر که اکنون آرامگاه 
شــماری زیادی از جان باخته زلزله اســت. تو را به تفکر 
وامــی دارد که چگونــه در عرض چند ثانیه این خاک 

هزاران انسان را به کام خود کشیده است.
 مشکالت پا برجاست  �

به رغم گذشت بیش ازیکسال از وقوع زمین لرزه 7.3 
ریشتری در این شهرستان تمام تالش ها و کوشش های 
مســئوالن برای بازسازی این شهر، اما هنوز از مدنیت 
گذشته این شهر خبری نیست.گرچه نسبت به آن روز که 
فرقی میان خیابان ها و کوچه ها و ساختمانها نبود و همه 
چیز در هم آمیخته شده بود، امروز چند جاده و خیابان 
هموار را می بینی اما ظاهراً باید ماه های بسیاری بگذرد 
تا بتوان اثری از نظم شهری را در سرپل ذهاب یافت.

در اندک زمانی و با همت داوطلبان، جوانان و امدادگران 
همراه این کاروان ســالمت 20 چادر امدادی در سالن 
ورزشی والیت بر پا می شود تا محلی برای انجام ویزیت 
و توزیــع داروی رایگان برای بیماران مناطق زلزله زده 
باشــد، چادرهای سفیدی با نشان هالل احمر که نوید 

آرامش، درمان، مهربانی و همدلی را می دهند.
در نخســتین روز و ساعت اجرای این طرح درمانی و با 
بازشــدن در اصلی این سالن ورزشی حجم عظیمی از 
بیماران نیازمند و بی بضاعت ســاکن در مناطق زلزله 
زده ســرپل ذهاب وارد این ســالن می شوند تا با گرفتن 
برگه نوبت از سوی پزشکان معاینه شده و داروی رایگان 
دریافت کنند.در این میان فرصتی به دســت می آید تا 
بــا »امیرالدین روح نواز« معاون جذب و ســازماندهی 
سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر که برای اجرای 
هر چه بهتر این طرح بشردوستانه به همراه گروه اعزامی 
ایرنا به سرپل ذهاب سفر کرده به گفت و گو بپردازیم.

وی با تشــریح فعالیت های سازمان داوطلبان جمعیت 

هالل احمر در خدمات رســانی به نیازمندان می افزاید: 
هدف اصلی این ســازمان شناسایی اقشار آسیب پذیر 
و تالش در جهت رفع نیاز آنان اســت در واقع ســازمان 
داوطلبــان هــالل احمر حلقه اتصال توان توانمندان و 
نیاز نیازمندان است.معاون جذب و سازماندهی سازمان 
داوطلبان جمعیت هالل احمر مهمترین نقش پزشکان 
داوطلبان را یاری رساندن به جمعیت هالل احمر برای 
تحقق برنامه های بشردوستانه و عام المنفعه ذکر می کند 
و می گوید: این اعضای داوطلب از یک سو جزو ارکان 
جمعیت هالل احمر محســوب می شوند و با آرای خود 
در تصمیــم گیری ها و نحوه مدیریتی این جمعیت اثر 
گذارند و از ســوی دیگر بازوی توانمند این جمعیت در 
ارائه خدمات حمایتی، معیشتی، درمانی و نظایر آن در 

زمان وقوع انواع حوادث و شرایط عادی هستند.
روح نــواز ادامه می دهد: داوطلبان خیر و نوعدوســت 
هالل احمر اعم از پزشــکان، پیراپزشــکان، پرستاران 
و سایر کادر درمانی به صورت گمنام در کشور خدمت 
می کننــد تا به کودکان محروم و کم برخوردار دریافت 
خدمات بهداشتی و درمانی و حادثه دیدگان و متاثران 
از حوادث انســان ســاخت سیب سرخ )امید به زندگی( 
هدیه دهند.روح نواز اضافه می کند: سازمان داوطلبان 
جمعیت هالل احمر با بهره گیری از این خصلت پاک 
بشری و قرار دادن آن در پرتو انوار ایمان و عقیده و ترسیم 
دورنمــای واقعی پاداش های اخروی برای نیکوکاران، 
این حس اصیل انســانی را به نحو بی ســابقه ای رشد و 
جهت داده است.»شهرام میرزایی« مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر استان زنجان دومین مسئولی بود که در گفت 
و گو با خبرنگار اعزامی ایرنا در تشریح حضور این کاروان 
ســالمت اظهار داشت: این کاروان سالمت متشکل از 
پزشکان متخصص و عمومی، پیراپزشکی و پرستاری 
است که خدمات تخصصی و درمانی و تأمین دارو را به 
صورت رایگان در شهرستان زلزله زده سرپل ذهاب به 

مدت 5 روز ارائه خواهند داد.
وی توضیــح داد: در راســتای نیــل به اهداف جمعیت 
هــالل احمر و به منظور تأمین ســالمت انســان ها، 
جمعیــت هالل احمر اســتان زنجــان با هماهنگی با 
ســازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر، اقدام به اعزام 
کاروان ســالمت به شهرستان زلزله زده سرپل ذهاب 
کرده که طی آن شماری از پزشکان متخصص داوطلب 
در تخصص های اطفال، جراح و ارتوپد، زنان و زایمان و 

داخلی به معاینه بیماران این منطقه خواهند پرداخت.
میرزایــی بــا بیان اینکــه در این برنامه که از 23 مهر تا 
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27 مهر 13۹7 برگزار شــد، افزود: پزشکان داوطلب با 
حضور در شهرستان سرپل ذهاب، از نزدیک با مشکالت 
جســمی و روحی بیماران آشــنا شده و به مداوای آنان 
می پردازنــد.وی اضافه کرد: ایــن کاروان 28 نفری با 
حضور پزشکان عمومی، متخصص، داروساز با همراهی 
تعدادی از پرستاران، تکنسین های دارویی، کارشناس 
توانبخشــی، کارشناس مامایی، روانشناس و داوطلبان 
فعال جمعیت به منطقه زلزله زده کرمانشاه اعزام شده اند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان زنجان در ادامه 
تصریح کرد: همراه کاروان سالمت این جمعیت 150 
بســته مواد غذایی شامل برنج، روغن، ماکارونی، رب، 
خرما، حبوبات، تن ماهی، کنسرو لوبیا و سویا و همچنین 
120 بسته لوازم التحریر و تعداد 110 بسته اسباب بازی 
به همت خیرین داوطلب تهیه شده که در منطقه زلزله 

توزیع خواهد شد.
چمن برآفتاب هنوز سرویس بهداشتی ندارد  �

با پایان فعالیت پزشکان داوطلب در روز نخست اجرای 
این طرح که در دو شیف »صبح« از ساعت ۹ تا 13 و در 
شیفت »عصر« از ساعت 14 تا 18 انجام شد، به همراه 
آنان عازم روســتای »چمن برآفتاب« می شویم همان 
روســتایی شیوع بیماری های پوستی را در آن مشاهده 
کــرده بودیم.همان جایی کــه مردمش هنوز و بعد از 
گذشت حدود 11 ماه از وقوع زمین لرزه در این منطقه 
از نبود سرویس بهداشتی و حمام صحرایی رنج می برند 
و فقدان سرویس بهداشتی، حمام صحرایی و انباشت 
زباله در اطراف چادرها و کانکس های زلزله زدگان این 
روستا باعث هجوم حشرات موذی و انواع خزنده ها به 

نزدیکی محل اسکان زلزله زدگان شده است.
روستای محروم و کم برخورداری که مردمش به دلیل 

نداشــتن استحمام مرتب کودکان، بانوان و سالمندان 
دچار بیماری های پوســتی مختلــف از جمله »آکنه و 
جوش صورت«، »لکه های پوســتی قرمز و دردناک«، 
»قارچ هــای پوســتی« و »کچلی« شــده اند که این 
بیماری ها ســالمت آنان را با تهدید جدی مواجه کرده 
است.روســتایی که مردمش حرفهایی زیادی را برای 
گفتن داشتند، از نیازهایشان می گفتند و خواهان حضور و 
رسیدگی مسئوالن استانی و کشوری برای کاهش آالم 
خود در این روستا بودند، آنانی که از نبودها و کمبودها 
ســخن ها در دل و بر زبان داشــتند، دارو و درمان می 
خواهستند ولی در عین دردمندی و نیازمندی سخاوتمند 

و ابرو گشاده بودند.
 رنجنامه دارند  �

با ورود خودروهای حامل پزشکان داوطلب هالل احمر 
و معاون جذب و سازماندهی سازمان داوطلبان جمعیت 
هالل احمر به یکباره احساس می کنم که زلزله ای جدید 
در حال رخ دادن اســت، مردم روســتا به کسری از ثانیه 
به محل توقف خودروها هالل هجوم می آورند، در این 
میان مردمی که دردها و آالمشان به دلیل عمق فاجعه 
آن قدر زیادســت که برایشــان فرقی ندارد، که تو یک 
خبرنگاری یا یک مسئول، بی هیچ ریایی با چهره هایی 
غمزده و دســتانی پر نیاز به ســویت هجوم می آورند تا 
گوشی برای دردل های خود بیابند و دستی برای گرفتن 

نامه هایشان که در حقیقت رنجنامه های آنان است.
ایــن مــردم مصیبت زده و خســارت دیــده آن قدر 
مشــکالت عدیده به ویژه مشــکالت روحی و عاطفی 
دارند که می خواهند هر چه زودتر مشکالتشــان حل 
شود. می خواهند هر چه زودتر سرو سامانی بیابند و به 
رغم غم از دســت دادن دهها تن از عزیزشــان در زلزله 

21 آبان ۹6 دوباره به حیات خود ادامه دهند. می خواهند 
زندگی را در فراغ عزیزانشان از نو بسازند.

از این ر وعده ای درد دل های خود را یا از قبل در پاکتی 
گذاشــته و بــه تو تحویل می دهند یا بــه دنبال قلم و 
کاغذی می گردند تا از فرصت پدید آمده استفاده کرده 
و مشکالتشان را بر روی کاغذ بیاورند.البته در این میان 
عده ای هم هســتند که دردهای خود را فریاد می زنند 
و می خواهند تا بی هیچ واســطه ای مشــکالت آنان را 
بشنوی. هر چه به آنان اصرار می شود که خواسته ها و 
مشکالتشــان را بنویسند، می گویند، اول باید بشنوند 
و بعد باید بنویســند.»عالیه عزیزی« نخستین بانوی 
این روستاســت که خودش را به ما می رســاند و با یک 
بغــض عجیب و گریه ای همزمان به خبرنگار اعزامی 
ایرنا می گوید: مشــکالت مردم این منطقه از شب 27 
بهمن ۹6 و بارش شدید باران که منجر به ریزش کوه 
در روستای »چمن گلین« از توابع شهرستان گیالنغرب 
شد، آغاز شد.وی ادامه می دهد: بر اثر این حادثه 2 باب 
واحد مسکونی در این روستا تخریب شد که با تخریب 
این 2 منزل روســتایی یک نفر کشــته و چند تن دیگر 
مصدوم شــدند.این بانوی زلزله زده اضافه می کند: در 
بهمن ۹6 و با توجه به حجم باالی ریزش تخته سنگ ها 
از ارتفاعات و رانش زمین، خســارات بســیار زیادی به 
واحدهای مسکونی 3 روستای انجاورود، چمن گلین و 
گاومیش چران از توابع گیالنغرب وارد شد که مسئوالن 
به ساکنان این سه روستا اعالم کردند که نگرانی از تداوم 
ریزش کوه وجود دارد و باید در کمترین زمان ممکن باید 
جا به جایی روستا و یا انجام کار بازسازی در مکان فعلی 
هر کدام از این روستاها اتخاذ شود که این تنها راهکار 
پیشگیرانه در راستای حفظ سالمت روستاییان است.
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با گذشت یکسال، زلزله زدگان کرمانشاه با چهرهایی غم زده 
همچنان چشم به راه کمک رسانی هستند

رنجنامه مردمان 
سر پل ذهاب
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Iran being a close neighbor of Pakistan and having 
vast energy resources can help the country to overcome 
its energy crisis by supplying natural gas, electricity and 
renewable energy.

Pakistan is currently facing severe energy issues and 
the government is making efforts to cope with the energy 
crisis in the country.

Analysts say Pakistan should set a target of generating 
at least 30 per cent of its electricity on the basis of 
renewable energy in the next five to seven years as this is 
the only way to tackle the power crisis.

Renewable energy is the energy collected from 
renewable resources, which are naturally replenished on 
a human timescale, such as sunlight, wind, rain, tides, 
waves, and geothermal heat.

Renewable energy often provides energy in four 
important areas: electricity generation, air and water 
heating/cooling, transportation, and rural (off-grid) energy 
services.

Alternative Energy Development Board (AEDB) 
Chief Executive Officer (CEO) Amjad Ali Awan stated 
Pakistan has to increase its reliance on renewable energy 
for power generation as at present, indigenous resources 
of natural gas account for 24 per cent electricity produced 
in the country; and soon, an alternative has to replace this 
source in view of fast depleting gas resources.

While many renewable energy projects are large-
scale, renewable technologies are also suited to rural and 
remote areas and developing countries, where energy is 
often crucial in human development.

Renewable energy systems are rapidly becoming 
more efficient and cheaper. Their share of total energy 
consumption is increasing.

In 2010, the Iranian government announced plans 
to build 2,000MW of renewable energy capacity 
between 2015-2010. As of 2010, Iran had 8,500MW 
of hydroelectric capacity and 130MW of wind energy 
capacity. As at 2010, private companies had signed 
contracts to build more than 600MW of biomass systems 
and 500MW of new wind energy projects.

Iran is also working to make renewable energy 
commercially viable and the Ministry of Energy is 
required to buy privately produced renewable energy at 
world market prices. A feed-in-tariff (FiT) for wind and 
biomass energy around 13 cents/kWh is helpful.

In 2012, Iran allocated 500€ million from the National 
Development Fund for renewable energy projects. Also 
supporting the solar industry is the state-sponsored 

Renewable Energy Organization of Iran (SUNA), which 
is attached to the Energy Ministry and enjoys a budget of 
around 60$ million.

At present 57 countries of the world have been aiming 
for 100 per cent power generation on basis of renewable 
energy in the near future as there are countries like 
Germany and Denmark, which have been generating over 
60 per cent of their electricity on the basis of alternative 
resources of power.

Experts say there is no other way for Pakistan other 
than to move forward in the arena of renewable energy 
with consistent, long-term, and concrete policies that 
define clear and high targets to be achieved by prospective 
investors from within and outside the country.

Pakistan and Iran have also signed Iran-Pakistan gas 
pipeline project. The IP project was to be implemented 
under segmented approach which means that Iran had to 
lay down the pipeline on its side and Pakistan had to build 
the pipeline in its territory.

The project was to be completed by December 2014 
and come on stream from January 2015 ,1. Under the 
penalty clause it was agreed by both sides that if Pakistan 
fails to have intake of Iranian gas from January 2015 ,1, it 
will have to pay 01$ million per day as penalty.

Ambassador of Iran to Pakistan Mehdi Honardoost 
has stated that the Pak-Iran gas pipeline will help to 
resolve energy crisis of Pakistan at cheaper rates. He 
also said that Iran will also provide 3,000 megawatts of 
electricity to Pakistan at low price.

Earlier Pakistan Minister for Petroleum and Natural 
Resources Ghulam Sarwar Khan had said Pakistan is fully 
committed to implement Iran-Pakistan (IP) gas pipeline 
project without any foreign pressure.

*Shiraz Asghar is IRNA›s correspondent in Islamabad.

Iran can help resolve Pakistan energy crisis: Analyst

*Shiraz AsgharWriter
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Washington’s Wednesday call on Saudi Arabia for 
a swift cessation of hostilities in Yemen, was, in fact, a 
measure of last resort for US President Donald Trump’s 
administration to escape public opinion’s pressure on the 
White House.

Under the present circumstances, none of the parties 
involved in the Saudi-led war, namely, Saudi Arabia and 
its allies, on the one hand, and, the Yemeni resistance 
forces, on the other, is in a situation to be able to forecast 
its victory in the war. The conflict in the Arab state 
has turned into an attrition warfare that can drag on for 
decades.

The continuation of such a conflict is neither in favor 
of Saudi Arabia, which has so far suffered heavy costs in 
its invasion of the Yemeni territory, nor the US.

Since the very beginning of the war, the US was 
under pressure of public opinion and humanitarian 
organizations. However, the release of a number of news 
and reports within the past few months has intensified the 
pressure.

First, reports were issued stating that the number 
of victims of this war has gone up – although the exact 
figures are not disclosed yet. As a matter of fact, in 
addition to bombs and damages caused by military 
invasions, spread of contagious diseases, such as cholera, 
are increasing the number of this war’s casualties on a 
daily basis.

Following that, news of the Saudi-led coalition’s 
fighter jets targeting a bus carrying Yemeni children, drew 
extensive criticism against this war and those who have 
waged it. And eventually, the United Nations issued a 
report declaring that 14 million people in Yemen face the 
risk of dying, if not from the conflicts, from famine.

While the pressure placed by public opinion on the 
US, due to Washington’s relations with Riyadh – which 

has imposed the war on Yemen, was still gradually 
mounting, news concerning the disappearance of dissident 
Saudi journalist Jamal Khashoggi and, later, his murder, 
in the Saudi Arabian Consulate in Istanbul on October 2, 
exacerbated the situation for the Trump administration. 
Following CIA Director Gina Haspel’s travel to Turkey 
to investigate Khashoggi’s death, the US realized that 
not only the Saudi journalist’s murder accomplices in the 
killing.

Thus, the US government had no other option but to 
find a way out of the international pressures.

Therefore, it chose the most convenient route: 
Imposing sanctions on a number of Saudi citizens. Public 
opinion, nevertheless, demanded something more than 
that. The Trump administration eventually decided to 
react to this issue adopting a strategy that does not lead 
to any alteration in the Arab state’s structure, but would 
assuage public opinion inside the US – ahead of the 
November 6 midterm elections – and outside the country.

Calling for a cease-fire in Yemen, which was favored 
by both Washington and Riyadh, was the best ploy 
the Trump administration could resort to, to solve this 
problem. Working out a solution to Yemen’s crisis is 
of special importance to Iran as well. The Arab state 
is where the major differences between Iran and Saudi 
Arabia are arising from. If Yemen’s issue is resolved, a 
part of the two countries’ differences will be settled.

However, it is important to wait and see what the 
implication of the US cease-fire proposal would be and 
what Washington and Riyadh seek to achieve by starting 
negotiations to that end. Nothing will be solved in case 
they seek to continue their military war through talks in a 
bid to eradicate Houthi Ansarullah Movement.

However, if through adopting a more realistic 
approach, they intend to form a coalition government in 
the country where all parties and groups are represented, a 
peaceful end to the war will not be a pessimistic scenario.

*Qassem Mohebali is a Middle East expert.

Yemen cease-fire call, Trump’s last resort to 
assuage public opinion

*Qassem MohebaliWriter
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which was chaired by the US, and 
that in October, the International 
Court of Justice (ICJ) ordered the 
US to ease sanctions it reimposed 
on Iran [after it abandoned the Joint 
Comprehensive Plan of Action, 
signed between Iran and P1+5 in 
July 2015, on May 8].”

He said all these took place 
thanks to the Iranian government’s 
measures and policies in the 
international arena, adding, “I 
believe that the Leader [of the 
Islamic Revolution Ayatollah 
Seyyed Ali Khamenei] also approves 
of all these moves and measures. I 
maintain that the leader approves of 
Iran’s membership in the FATF as, 
otherwise, on the same day that the 
issue of joining the FATF was being 
discussed [in Parliament] the head 
of the Leader’s office would not 
have written a letter to Parliament 
speaker [Ali Larijani] stating that 

any decision [on the issue] by the 
legislative body is respected. I 
believe that these moves caused 
Parliament to pass the bill on joining 
the FATF.”

The MP added, “If we fail to 
join the FATF, those countries that 
are close to us will inevitably face 
problems for conducting transactions 
with our country, failing to transfer 
money to Iran.”

At present, he said, countries 
such as India, China and Russia 
are cooperating with Iran, adding 
that in case the Islamic Republic 
did not join the FATF, they would 
have to lower the level of their 
collaborations with Iran.

Commenting on Iran’s 
membership in the FATF in a 
separate interview with Iran 
Daily, Mohammad Khodabakhshi, 
another Iranian lawmaker who 

had voted against Iran’s joining 
the international organization, 
said, “We are not against joining 
international treaties. However, I 
personally believe that in order to 
join international conventions and 
treaties, we must first evaluate their 
strong points.”

However, he added, the 
membership conditions of these 
conventions are in a way that 
there may be differences between 
“our opinions and those of their 
members”.

Khodabakhshi said Iran has, so 
far, approved 40 out of the total 41 
FATF recommendations.

He added, “If we use our 
domestic capacities optimally, the 
country would be able to tread the 
path of development much better. 
However, if we solely pin our hopes 
on international assistance we would 
not succeed.”
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These efforts resulted in the preparation of two bills: 
One on fighting money laundering and the other on 
combating the financing of terrorism (CFT), which were 
eventually passed recently after many ups and downs. It 
was due to the passing of the bill on CFT that the Iranian 
delegation managed to persuade the FATF’s board of 
governors to suspend Iran from its blacklist in July 2016.

Although bills on Iran’s joining the United Nations 
Convention against Transnational Organized Crime 
(UNTOC) and reforming the country’s anti-money 
laundering laws have been passed by Parliament, they 
have not yet obtained final approval to become laws.

The FATF Plenary and Working Group meetings 
was held during October 19-14 at the Organization 
for Economic Cooperation and Development in Paris, 
attended by over 800 representatives from various 
countries and international bodies.

Acknowledging Iran’s progress in implementing 
the organization’s action plan on the last day of the 
meetings, FATF extended the deadline for another four 
months, until February 2019, for Tehran to complete the 
remaining required reforms.

The Paris-based international group said Tehran had 
acted on only nine out of 10 of its guidelines despite 
pledges to make the grade, calling on the country to 
adopt all of these measures prior to the expiration of the 
deadline.

Commenting on this issue, Yonathan Betkolia, 
an Iranian lawmaker who maintains that it is in Iran’s 
interest to join the FATF, told Iran Daily that the FATF 
is an international organization and that Iran has never 

had any fear of joining international bodies, always 
welcoming membership in them.

At present, he added, most countries have accepted 
joining the FATF to safeguard their interests.

Betkolia said even Syria and Lebanon have become 
members of the organization.

“When all these states have joined the FATF, why 
shouldn’t we be a member of the organization?”

He said many of the present-day human 
achievements were not possible in the absence of Iran’s 
ancient civilization, adding people belonging to different 
religions have always lived with each other peacefully in 
the country.

“We have shown to the world that Iran is a peaceful 
and united country. We have never invaded any other 
state unless we have been attacked by other aggressors 
and have had to defend ourselves against invaders. Thus, 
we have never supported war and violence.”

He said there is nothing scary about joining the 
FATF as “we will lose nothing if we become a member 
of the organization”.

Commenting on those inside the country who are 
against Iran’s membership in the international group, the 
Iranian MP added some people deal with this issue based 
on their personal preferences.

He urged greater unity among Iranians at the present 
critical time, calling on every one to give priority to 
safeguarding national interests when making a move or 
decision.

“Everybody observed that all countries sided with 
Iran in the UN Security Council meeting in September, 

MPs: Iran facing no obstacle for joining FATF
Iranian lawmakers say Iran is 

currently not facing any obstacle 
for joining the Financial Action 
Task Force (FATF) on money 
laundering.

This comes while after a 
meeting of its members in Paris 
on October 19, the FATF gave 
Iran four months – until February 
– to implement reforms in its 
laws and make them compliant 
with the regulations of the 
intergovernmental organization.

FATF was founded in 1989 
on the initiative of the G7 – 
Canada, France, Germany, Italy, 
Japan, the UK and the US – to 
develop policies to combat money 
laundering. It has 37 members.

During 2016-2007, Iran was 
constantly on the organization’s 
blacklist. As of 2009, the FATF 
began announcing this issue 
officially in its statements, calling 
on countries to exercise caution 
in their financial and banking 

transactions with the Islamic 
Republic.

At that time, the then Iranian 
government put removing the 
country from the FATF’s blacklist 
on its agenda and took the issue to 
Iran’s Supreme National Security 
Council to further discuss it. In 
2010, it developed a roadmap titled 
‘The Roadmap of the Anti-Money 
Laundering High Council,’ which 
was approved later, to begin 
implementing its reform plans.

Sadeq DehqanWriter



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ آبان ماه 1397 / شماره 6033

Bilingual Economic Monthly  

between OPEC and Iran over its 
quota.

After the end of the Iran-Iraq 
war in 1988, Tehran which strongly 
believed in high oil prices decided 
to comply with the OPEC’s new 
strategy: Market share.

Under the new strategy, Tehran 
tried to boost its oil production 
capacity steadily and could raise its 
oil production to four million barrels 
per day — the target it was looking 
for following the victory of Islamic 
Revolution in 1979.

But Iran’s oil industry 
development was always under 
constraint due to the decisions 
were made in the 1990s and 2000s 
by different US administrations 
especially on investment in Iran’s 
oil sector.

During the eight years of 
president Mahmoud Ahmadinejad’s 
administration from 2005, Iran’s oil 
industry came under further pressure 
due to a dispute over Iran’s nuclear 
program which resulted in a decline 
in Iran’s oil exports from 2.5 million 
barrels to almost one million barrels 
per day.

In 2013, when the current 
president, Hassan Rouhani, took 
office; he decided to bring back oil 
industry development to normal by 
reaching a deal with world powers, 
the P1+5.

The Joint Comprehensive Plan 

of Action (JCPOA) in July 2015 was 
the result of around three years of 
tough negotiations over the nuclear 
program between Iran and world 
powers including the United States.

In January 2016, Iran’s oil 
sanctions were lifted and after 
a year and a half, Iran once 
again succeeded in raising its oil 
production to nearly four million 
barrels per day.

But after 40 years of ups and 
downs, it seems the oil game 
between Iran and the U.S is not yet 
over.

US President Donald Trump, 
by violating an internationally 
agreed deal, decided to withdraw 
the deal unilaterally and impose “the 
toughest sanctions in history” to 
bring the Islamic Republic of Iran to 
its knees.

But what do the figures show 
at the start of the new round of 
sanctions which came into force as 
of Nov. 5?

Iran which produced nearly 10 
percent of the global oil production 
forty years ago, now produces three 
percent of global oil consumption, 
if we assume total oil consumption 
stands at 100 million barrels per day. 
International energy organizations 
estimate that total world oil 
consumption will stand 100 million 
barrels per day over the fourth 
quarter of this year.

During the last round of 

sanctions, Iran has lost its place 
in OPEC as the second largest oil 
producer and is now behind Iraq in 
the third place.

At the same time, the US, which 
George W. Bush said in his State 
of the Union Address in 2007 was 
addicted to oil, has been able to 
increase oil production and reduce 
its dependence on oil imports. The 
country now produces more than 10 
percent of the oil consumed globally.

Over the forty years after the 
Islamic Revolution, Iran has always 
tried to reduce its dependence 
on oil revenues and has been 
succeeded relatively even though not 
considerably.

During the period, Iran’s 
continuing oil production has 
been on the decline partly due to 
domestically set targets and partly 
due to foreign constraints.

Right now it is not easy to 
predict the outcome of newly 
imposed sanctions on Iran’s oil 
industry because of the involvement 
of too many variables. On the 
threshold of the new sanctions, 
the US has considered waivers for 
Iranian oil consumers which has 
been evaluated as a kind of back 
down in Iran. What will be the next 
step from either side? We should 
wait and see.

*Heshmatollah Razavi is a journalist
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Iran and the United States of America conflict on oil 
dated back to 1953, when the US in collaboration with 
the then British government overthrew the government 
of nationalist prime minister Mohammad Mosaddeq, 
who was leading the oil nationalization movement 
against Britain.

The US played the key role in the coup against 
Mosaddeq and in the aftermath of the coup, in 1954, a 
consortium was set up to run Iran’s oil industry in which 
the US oil companies and the UK, newly established BP, 
had equal shares: 40 percent. The remaining 20 percent 
shares went to two other European companies.

This was the beginning of direct US intervention 
in the management of Iran’s oil industry and political 
affairs as well and Iran’s revolution in February 1979 
was partly a reaction to this meddling.

In 1977, before strikes in Iran’s oil industry to reduce 
oil production to less than one million barrels per day in 
late 1978, Iran produced six million barrels per day — 
nearly 10 percent of the global oil production — a figure 
that was reduced to four million barrels per day after the 
victory of the revolution.

There were a number of factors behind this decision: 
First of all, it was believed that the country is not under 
domination of the US regional policies and it no longer 
needs to export a great volume of oil and spend it to 
buy weapons from the US (something similar to the role 
Saudi Arabia plays right now in the region).

Secondly, the opinion was that this lower amount 
of oil production is sufficient to meet the country’s 
foreign exchange needs and thirdly, there was a common 
assumption that the oil reserves belong to the next 
generations as well and by lowering oil production they 
will last longer to the benefit of the coming generations. 
So, reducing oil production was a domestic and sacred 
decision by the revolution.

But less than a year before the revolution celebrated 
its first anniversary, a political incident happened which 
had a huge impact on Iran’s oil production and exports: 
The seizure of the US Embassy in Tehran in November 
1979 by a group of revolutionary students who insisted 
the US must extradite the deposed shah for trial.

Following this incident, US president, Jimmy 
Carter on November 12 announced a ban on oil 
purchase from Iran and Tehran stated reciprocally it has 
suspended all the US oil companies’ orders for taking 
oil. Subsequently, Iran’s 850,000 barrels per day of oil 
delivery to US companies came to a halt.

Even though Iran was able to find new customers 
to replace the purchases of US oil companies, the then 
Iranian oil minister, Ali-Akbar Moinfar, told MEES 
weekly that Iran’s total oil production fell to 3.5 
million barrels per day. This was the first time after the 
revolution that Iran’s oil exports was pushed away from 
the market.

While hostage-taking was ongoing, European 
countries and Japan set May 1980 as the deadline for the 
release of the hostages. When the deadline was ignored, 
they suspended part of their oil purchases, a temporary 
decision that was revised after the hostages were 
released in January 1981.

It was in February 1981 that BP, Shell, and Japanese 
companies concluded new contracts to buy 380,000 
barrels per day oil from Iran in total.

But the war with Iraq, hostage-taking incident and 
sanctions are not sufficient to explain the reasons for the 
declining trend in Iran’s oil production.

OPEC policies on cutting production and defending 
high oil prices was another important factor. To defend 
higher oil prices, OPEC cut its production from 31 
million barrels per day in 1979 to less than 16 million 
barrels per day in late 1985 and Iran’s quota in the 
organization’s total oil production stood at 2.4 million 
barrels in its March 1983 meeting after long dispute 

History of 
Iran-US oil 
conflict

*Heshmatollah RazaviWriter
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 Washington’s reimposed sanctions on Iran exacerbated
 deep divisions in the Trump administration, putting US top
 officials at loggerheads over how to minimize the damage to
.American allies that are thirsty for Iranian oil

 White House national security adviser, John Bolton,
 tricked Trump into trouble by emboldening him to withdraw
 from the JCPOA without having a back-up plan. When the
 the ,8 US president terminated the deal unilaterally on May
Trump cabinet was divided into two opposite camps: Trump-

 Bolton axis vs. the Treasury Secretary Steve Mnuchin and
 State Secretary Mike Pompeo. The two groups clashed over
.the consequences of breaking an international deal

 As a ringleader of Iran hawks, Bolton pushed for a
 tougher stance and stringent sanctions on Iran. But the
 Mnuchin-Pompeo axis sided with Europeans and chose not to
 instantly cut off Iran’s access to the financial service SWIFT
 and not cutting Iranian oil flow to world markets because
.they saw these ideas as missions impossible

 Last Friday, internal fissures within the Trump
 administration deepened when the Trump-Bolton axis finally
 bowed to the other camp, with Bolton not participating in
 the rollout of the White House plan to reimpose sanctions on
.nuclear deal 2015 Iran, lifted under the

 In an interview with the Washington Examiner, a
 senior Republican congressional aide called it a “fiasco” for
 Bolton and other hawks who were hoping to organize an
 international campaign against Iran. Frustrated desires and

.dashed hopes compelled Bolton to stay out of the picture
 Sanctions have come back but overblown claims of
 their impacts have primarily taken a toll on Americans, not
 Iranians. For the first time since the end of Cold War, the US
 is haplessly struggling to make an international consensus on
.Tehran

 revealed the first signs 2003 The invasion of Iraq in
 of global opposition to US bullying but this time foreign
 countries are openly voicing their frustration and proactively
.forging a different path on Iran

 Tehran has remained committed to the nuclear deal
 and morally has the upper hand. So, there are no grounds to
 punish it. On the contrary, it is the Trump administration that
.has broken internationally established norms and laws

 While Asian buyers of Iran oil succeeded in securing US
 waivers, Europeans are setting up a special mechanism to
 continue trade with Iran, free from US sanctions. Embroiled
 in disputes with the United States, Asia and the EU have
 come to the conclusion that it is time to start telling America:
!Enough is enough

 Opposition from other parts of the world have put Trump
 in an embarrassing position on how to engineer a political
 and moral comeback on the international arena. By issuing
 waivers to eight countries to continue purchasing Iranian oil,
 it seems that the Trump administration has kicked the can
 down the road until it could find a way to fix its tarnished
.image and heal the divisions in the White House

.Hormoz Baradaran is an Iranian journalist*

 Iran sanctions
 divide Trump
administration

*Hormoz BaradaranWriter
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 While Gordon Sondland, US ambassador to the
 European Union, has dismissed the bloc’s move to set up
a separate channel to trade with Iran, known as a Special-
 Purpose Vehicle (SPV), as “nothing more than a paper tiger”,
 evidence suggests that the payment mechanism is getting off
.to a good start
 In first reaction to the new round of US sanctions against
 Iran, German Government Spokesman Steffen Seibert said
 last week that his country is convinced that it should enable
 legal business relations with Iran and is checking how to
 protect companies affected by US sanctions reimposed on
.Iran
 German Foreign Minister Heiko Mass, who has
 described supporting for the Joint Comprehensive Plan of
 Action (JCPOA) as a barometer that shows how much the
 EU is independent from the US, told Iran’s Foreign Minister
 3 Mohammad Javad Zarif in a phone call on November
 that it is part of ‘Germany’s strategy’ to try to establish the
.planned SPV
 In fact, the recent reactions prove that the US has faced
 an unprecedented isolation, much sooner than it had been
 anticipated, after announcing the new batch of its sanctions
.4 on November
 One of the main reasons for the rejection of the Trump
 administration’s ‘inhumane sanctions’ on Iran has been the
 insistence of the European Union, and in particular Germany,
.on Europe’s independence from the US bullying policies
 The JCPOA is so important to the EU that one can say
 the bloc’s independence vis-à-vis US unilateralism hinges
.on it
 It is needless to say that the EU’s failure to preserve the
 JCPOA would badly dent the bloc’s future and identity in the
 eyes of many international organizations and independent
.countries
 The German newspaper Handelsblatt quoted Christian

 Dürr, a German politician of the Free Democratic Party, as
 saying that “the government should adopt effective measures
“.to render more support to the German firms active in Iran
 Germany is now trying to keep protecting its firms in
 Iran using the Hermes cover — an export credit guarantee
 (ECG) by the German Federal Government which is an
 important part of German foreign trade policy and protects
 German companies in the event of non-payment by foreign
.debtors
 In addition, the planned SPV, the blocking statute, and
 keeping Iran’s access to the Belgium-based SWIFT financial
 messaging service are among the other measures supported
.by Germany to keep the JCPOA in place
 This comes as Germany has shown some symbolic
 resistance against the US pressures to leave the Iranian
.market as well

 The auto-making Volkswagen Company, unlike
 Daimler-Benz, has defied calls to officially leave Iran. And
 German airline Lufthansa is still operating flights in the
.country
 This is while British Airways and Air France said in late
 August they would halt flights to Iran ‹as the operation is
‹.currently not commercially viable
 Overall, it is true that the EU’s political support for
 Iran nuclear deal has been more assertive than the bloc’s
 support in terms of economy, but there remains a strong
 will to increase economic relations with Iran even after the
 reimposition of the US sanctions, something that has made
.the White House furious with the EU
 The success of the EU-Iranian diplomacy in turning
 the JCPOA from a model of US animosity towards
 an international agreement into a global front against
 Washington’s unilateralism has, in practice, caused the first
.rift in transatlantic relations
.Hossein Ziaee is a freelance j ournalist*
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