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پروژه شکست خورده خصوصی سازی در ایران

خصوصی ســازی در ایران پروژه ای شکســت خورده است؛ زیرا در 
جایگاه یک سیاســت، نه فلســفه و هدف آن به درســتی از سوی 
سیاســتگذاران و افکار عمومی درک شــده و نه اعتقادی به این 

فلسفه وجود داشته است.
مردم و سیاســتمداران، تنها و تنها تحقق هدف این سیاســت را 

می خواســتند و می خواهند؛ یعنی پول نقد در خزانه دولت و معاش مرفه برای ملت، بدون 
آمادگی برای پذیرش الزامات و قیودی که در فلسفه خصوصی سازی نهفته است. درست 
مانند کودکی که می خواهد پرواز کند اما از ســویی فاقد آن ســطح از بلوغ عقلی اســت که 
بپذیرد آدمیزاد پر و بالی ندارد و از سوی دیگر توانی برای رساندن خود به فرودگاه و هواپیما 
و در نهایت اســتفاده مناســب از ابزار صحیح برای پرواز ندارد. خصوصی سازی یک ضلع از 
مثلث اقتصاد پویا و توسعه گراست. دو ضلع دیگر این مثلث آزادسازی و نهادسازی هستند. 
قاعده این مثلث، آزادسازی است. آزادسازی زیربنای ساختن اقتصادی پویا و توسعه گراست. 
آزادسازی اقتصادی اجازه می دهد بازار به وظیفه ذاتی خودش برای تخصیص بهینه منابع 
در نظام اقتصادی عمل کند و از ســوی دیگر »کارآفرینی« را به عنوان یک نهاده حیاتی 
تولید ارزش افزوده در اقتصاد امروز، به مناسبات تولید و تجارت تزریق می کند.قاعده مثلث 
اما در ایران به دالیل مختلفی مشمول بی مهری و حتی دشمنی است. دالیل مفصلی که 
شرح آنها در این مقال کوتاه نمی گنجد اما خروجی این بی عالقگی و بی اعتقادی به فلسفه 
آزادسازی اقتصادی، همین شیر بی یال و دم و اشکمی است که ما نام خصوصی سازی روی 
آن گذاشته ایم. کارخانه یا شرکتی به یک فعال اقتصادی بخش خصوصی واگذار می شود و 
از فردا صبح و حتی چه بسا پیش از تکمیل فرایند واگذاری، هزار مدعی ریزودرشت، گاهی با 
تمسک به قوانین متعدد و فاقد منطق اقتصادی و مزاحم تولید کشور و گاه بی هیچ مستمسک 
و بهانه حتی، صرفاً با تکیه به جایگاه و قدرتی که دارند؛ به سراغ خریدار نگون بخت شرکت/

کارخانه می آیند که اینجا را باید چنین و چنان اداره کنی و بعضی از این شــرط ها حتی در 
خود قرارداد واگذاری درج می شــود!یک نفر هم نیســت که محض رضای خدا به حضرات 
بگوید: عزیزان شما مگر از این کار چیزی می دانید؟ شما، به ویژه عزیزان دولتی، اگر به رموز 
و فنون مدیریت بنگاه و چرخاندن چرخ تولید و تجارت واقف بودید که کار بنگاه و کارخانه 
تحت مدیریت مدبرانه تان به ورشکســتگی و رکود نمی رســید که بعد از به ته دیگ خوردن 
کفگیر رانت و حمایت دولتی، برایش به دنبال مالک جدید در بخش خصوصی باشید تا بلکه 
مال مرده نقد شــود. شــکی نیســت که در این واگذاری ها باید نهایت دقت در حفظ حقوق 
عمومی )یا همان حق دولت به معنای وســیع کلمه( و حقوق جامعه انجام شــود، اما راهش 
مداخله در راه و رســم اداره یک فعالیت اقتصادی یا تعیین تکلیف برای اموالی که خودتان 
همین چند صباح پیش به دیگری واگذار کرده اید نیست. حقوق عمومی از مسیر تقویت نظام 
حکمرانی شرکتی در دولت )قوه مجریه( و ارتقای نظام مدیریت و نظارت مالیه عمومی در 
هر سه قوه محقق می شود و تضمین کننده حقوق جامعه نیز ساختن یک نظام حسابداری 
اجتماعی کارآمد و قابل اتکاســت. در فقدان این نظامات ســه گانه، یعنی حکمرانی شرکتی 
قوه مجریه، مدیریت و نظارت مالیه عمومی و حسابداری اجتماعی، که دو تای اول فشل و 
ناقص و سومی به کل ناموجود است. قهرمان بازی سیاستمداران و سیاستگذاران و گرفتن 
یقه خریدار اموال سابقاً دولتی به اسم احقاق حقوق مردم تنها خصوصی سازی را از اهداف 
سیاستی خود دورتر و دورتر می کند. ساختن این سه گانه اخیر هم البته الزاماتی 
دارد که ریشه ای ترین آنها، همانطور که در ابتدای این یادداشت ذکر شد 
اعتقاد سیاســتگذاران اقتصادی کشور به »آزادی اقتصادی« به عنوان یک 
اصل حقوقی متین و یک ضرورت اساسی برای توسعه کشور است. روزی 
که این اعتقاد و التزام خود را در بازتعریف وظایف و حقوق و محدودیت های 
متقابل دولت و فعاالن بخش خصوصی و نیز در بازتعریف مناسبات اقتصاد 
سیاسی کشور نشان دهد، می توان به آینده پروژه خصوصی سازی و البته 
به شــرط قرارگرفتن کشــور در مسیر تحقق آرمان »پیشرفت و عدالت« 
امیدوار شد. پیش از آن، هر که بیاید و هر که برود، هر چه بگویند و هر چه 

بشنویم،  آش همین است و کاسه همین.
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تحوالتی که دلگرم کننده اند

بایدن و دل گرمی های جدید در خاورمیانه
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نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ اردیبهشت ماه1400 / شماره60

 فردریک کمپه*

سال های دراز کار در سنای آمریکا و کاخ سفید، 
بــه جو بایدن رئیــس جمهوری کنونی آمریکا 
آموخته اســت کــه خاومیانه می تواند به دامی 
برای آرمان های دوران ریاســت جمهوری اش 
تبدیل شــود. پس تصادفی نیست که اهدافی 
مالیــم را در خاورمیانه منظور کند که هدفش 
پرهیز از رویکردهایی اســت که به هدر دادن 
منابــع و انحراف توجــه او از بلندپروازی های 
داخلی و اولویت های بین المللی اش می انجامد: 
توانبخشــی دوباره به اقتصاد آمریکا و بســیج 
متحدان اروپایی و آسیایی برای برخورد با چین.

منطق پیشین این بود که خروج ایاالت متحده 
امریکا از خاورمیانه، خالء خطرناکی را برجای 
می گــذارد. نگرش تازه این اســت که با کمی 
فاصله گرفتن از خاورمیانه می توان این منطقه 

را به خوداتکایی بیشتری ترغیب کرد.
آنچــه حتی موجب غافلگیری مقام های دولت 
بایدن هم شــد، اینکه یک فرصت تاریخی با 
چه ســرعتی در این منطقه ســربرآورده است. 
زنجیره ای مثبت از رخدادهای نســبتًا مرتبط 
در سراســر منطقه، بهترین فرصت در حافظه 
تاریخــی معاصر را برای کاهش تنش ها، پایان 
بخشــیدن به ســتیزها، برســاختن پیشرفت 
اقتصادی و پیشــبرد درهم بافتگی کشورهای 
خاورمیانه پدید آورده اســت. تأثیر ترکیبی این 
رخدادهــا، باید دولت بایــدن را بر آن دارد که 
رویکرد "آسیب نزن" خود نسبت به این منطقه 
را بازســنجی و آرمان باالتری را دنبال کند. به 
عنوان گام نخســت، دولت آمریکا باید بر چهار 
نشــان برجسته از دگرش در این منطقه تمرکز 

کند و برنامه های بعدی را به پیش برد.
نخســت، دو دشــمن سرســخت این منطقه 
یعنی عربســتان سعودی و ایران، سرگرم گفت 
وگوهای محرمانه برای مدیریت آتشــین ترین 

ستیز منطقه هستند.
دوم، ترکیــه ایــن هفته مصر را به فهرســت 
کشــورهایی افــزود که در پــی کاهش تنش 
با آنهاســت فهرســتی که عربستان، امارات و 

اسرائیل را شامل می شود.
ســوم، امضاکنندگان توافق های موســوم به 
ابراهیم در سال گذشته، در حال همکاری های 
بیشتری بر پایه توافق عادی سازی خود هستند؛ 
امارات و اســرائیل آمــاده آغاز گفت وگوهای 

تجارت آزاد خود در ماه آینده می شوند.
سرانجام هم اینکه مصر، اردن و عراق سرگرم 
گفت وگوهای سه جانبه برای تعمیق پیوندهای 
اقتصادی با تاکید بر ظرفیت رشدآفریِن درهم 

بافتگی منطقه ای هستند.
کمک به پیشبرد هر یک از این روندها، نیازی 
به بکارگیری نیروی نظامی، تعهدات بی پایان 
یا ســرمایه گذاری های پرهزینه ندارد که کام 
آمریکایی ها را نســبت به این منطقه تلخ کرده 
است. آنچه ضرورت دارد، سطحی تقویت شده 
از خالقیت های دیپلماتیک و اقتصادی اســت 
و نیــز گردزدایــی از کتاب های تاریخ تا به یاد 
آوریم که چگونه ایاالت متحده به اروپا کمک 
کرد تا پس از جنگ دوم جهانی، قرن ها ســتیز 
و کشــمکش را خاتمــه دهــد و به جای آن به 
نهادسازی و تقویت خوی همکاری روی آورد؛ 

رویکردی که تا به اکنون هم تداوم دارد.

این فرایند باید با مطالعه پویش هایی آغاز شود 
که در حال شــکوفایی اســت، عدم دستکاری 
در آنچــه دارد به خوبــی کار می کند و دخالت 
در جایی که به پیشــرفت این فرایند شــکننده 

یاری می رساند.
کشورهایی که زمانی دراز را به ستیز و کشمکش 
پرداختــه و هزینه های مالی و نیز معنوی آن را 
تحمل کرده اند – یعنی عربســتان سعودی با 
ایران، ترکیه با مصر، امارات با قطر و اســرائیل 
با کشورهای عربی و نیز دیگرانی از این دست – 
اکنون در مسیر همگرایی اند. طرف های جنگ 
در لیبــی و یمن، هرچنــد هنوز با حل و فصل 
منازعه فاصله زیادی دارند، اما در جســتجوی 
راه هایی برای کاهش تنش هســتند. رهبران 
ملی تالش های خود را به رشد اقتصادی و توجه 
به مطالبات یک نسل رو به رشد تحصیل کرده 
که استانداردهای زندگی در جهان را می فهمد، 
معطوف کرده اند. از همه دلگرم کننده تر، گفت 
وگوهای محرمانه عربســتان سعودی و ایران 
است که از ژانویه گذشته و ظاهراً بدون دخالت 

آمریکا و به میانجیگری عراق جریان دارد.
ولیعهد ســعودی، دالیل زیادی برای دگرش 
در رویکــرد خــود به ایــران دارد. یکی از آنها، 
شــوک حمله بسیار پیچیده ایران به تاسیسات 
نفتی عربســتان در سپتامبر 2019 است که دو 
میلیارد دالر روی دســت ریاض گذاشت. این 
رخداد، نه تنها آســیب پذیری های پادشاهی و 
توانمندی های فزاینده ایران را نشان داد، بلکه 
همچنین تردیدهایــی را درباره تضمین های 
امنیتی آمریکا پدیدار ســاخت. حتی دوســت 
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نزدیکی همچون دونالد ترامپ هم دســت به 
تالفی از طرف ریاض نزد.

 Kirsten Fontenrose کریستن فونتنروزه
از شورای آتالنتیک می گوید: "نگرانی از رفتار 
بســیار مالیم بایدن با ایران و همزمان کاستن 
نیروهــای آمریکا در منطقه و اولویت زدایی از 
روابط دوجانبه با سعودی ها، فاکتورهایی تعیین 

کننده در سنجش سعودی ها هستند."
ترکیه هم که از نظر اقتصادی متزلزل و از نظر 
سیاسی منزوی است، در حال کنار آمدن با مصر، 
عربســتان سعودی، امارات و اسرائیل است که 
همگــی از حمایت آنکارا از اخوان المســلمین 
و دیگــر گروه هایــی که آنها را تندرو می دانند، 

نگران هستند.
امارات که نقش اکسیری و فراتر از اندازه اش در 
منطقه را برای مدرن ســازی اقتصادی و میانه 
روی سیاســی پی می گیرد، این هفته شــرایط 
اقامت خود را آســانتر کرد تا ســرمایه خارجی 
بیشــتری جذب کند. این کشور می خواهد که 
ظــرف یک دهه، تولید ناخالص داخلی خود را 
دوبرابر کند بویژه از گذر سرمایه گذاری فنی.

در یک تحول جداگانه، و با الهام از توافق های 
ابراهیم، مقام هایی از اســرائیل، امارات، یونان 
و قبرس در ماه آوریل و با پس زمینه مدیترانه 
شرقی دیدار کردند تا همکاری های خود را در 
هــر زمینــه ای از انرژی گرفته تا مبارزه با همه 

گیری تعمیق بخشند.
چــرا بایدن نمی تواند این فرصت را از دســت 
بدهــد؟ اگر هر یک از این رخدادها را بصورت 
جداگانه نگاه کنیم، بیشــتر شــکننده به نظر 
می آینــد تا دگرش دهنده. اما هنگامی که آنها 
را پیونــد زده و به گونه ای روشــمند گام های 
بعدی را بر بنیاد آنها بســنجیم، در می یابیم که 
خاورمیانــه می توانــد در آغاز همان گونه ای از 
تنش زدایی، همکاری اقتصادی و نهادســازی 
باشــد که اروپا، پس از جنگ دوم جهانی از آن 

بهره برد.
با تهدیدهای فزاینده امنیتی در شــاخ آفریقا و 
بالتکلیفی های تازه بر سر آینده افغانستان، آمریکا 
خواهان آن است که شرکای خاورمیانه ای اش، 
به چاره سازی بالتکلیفی های فزاینده در دیگر 
مناطق مجاور خــود بپردازند. هیچ کس نباید 
انتظار داشته باشد که در کوتاه مدت، خاورمیانه 
بــه نهادهایی هم وزن اتحادیه اروپایی، ناتو و 
کمیسیون امنیت و همکاری در اروپا دست یابد، 
نهادهایی که بســتر گفت وگو میان طرف های 
رقیــب در جنــگ دوم جهانــی را فراهم آورد. 
همچنین نباید انتظار داشت که آمریکا، همان 
نقش بزرگی را که آن زمان بازی کرد، این بار هم 
برعهده گیرد. در آن زمان، آمریکا نیمی از تولید 
ناخالص جهانی را در اختیار داشت، بیشتر اروپا 
هم یک ویرانه بود و اتحاد شــوروی به عنوان 

یک قدرت دشمن سر بر می آورد.
با این حال، اشــتباه است که نفوذ بالقوه مثبت 
ایاالت متحده را دست کم بگیریم. دولت ترامپ 
از توافق هــای ابراهیم حمایت کرد تا همکاری 
رو به رشــد میان امضاکنندگان یعنی اسرائیل، 
امارات، بحرین، مراکش و سودان کلید بخورد. 
دولــت بایدن هم از این توافق ها حمایت کرده 
است اما باید سرمایه بیشتری را صرف برساختن 

بر پایه این توافق ها کنند.
از ســرگیری تالش بایــدن برای گفت وگو با 
ایران، تمرکز وی بر مســائل حقوق بشــری 
و بــی میلــی او به دامن زدن به شــکاف های 
منطقــه ای، نقش مثبتی دارد به شــرطی که 
گفت وگوکنندگان آمریکایی برای برداشــتن 
تحریم هــای ایران، بیــش از حد کوتاه نیایند. 
چیــزی کــه دولت بایدن باید از آن پرهیز کند، 
همــان گوش کردن به مباحث تحلیلگران کج 
اندیشی است که می گویند کنار کشیدن آمریکا 
از منطقه پیامدهای مخربی خواهد داشت. آنچه 
ضرورت دارد، همانا حمایت پابرجا از نیروهای 
طرفدار مدرن ســازی و میانه روی اســت که 
اکنــون قدرت گرفته اند اما هنوز هم راه درازی 

در پیش دارند.
منبع: شورای آتالنتیک  �

* رئیس و مدیر ارشد اجرایی شورای آتالنتیک
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تحلیل رسانه روس از حال و هوای این روزهای ایران

سایه انتخابات بر سر مذاکرات هسته ای

در ایران، ثبت نام نامزدها برای انتخابات ریاســت جمهوری آغاز 
شــد. مبارزه اصلی میان هواداران اصالحات و سیاســت میانه رو و 
جناح اصول گرایان در جریان اســت. با توجه به آن که سرنوشــت 
توافق هســته ای و روابط با جهان، موضوعات اصلی در سیاســت 
خارجی بشمار می روند، می توان گفت که در حال حاضر، ایران نه 
فقط رئیس جمهوری خود، بلکه راه خود در مســیر توســعه و ایفای 

نقــش در عرصه جهانی را انتخاب می کند.
به نظر می رسد که محمد جواد ظریف در انتخابات شرکت نخواهد 
کرد، زیرا در روزهای اخیر، جنجال بزرگی در خصوص مصاحبه اش 
برپا شــد. خود ظریف نیز گفته اســت که قصد ندارد، در انتخابات 

ریاست جمهوری کاندید شود.
در میان نامزدهای اصلی، می توان به محســن رضایی، حســین 
دهقــان و محمــد باقر قالیباف اشــاره کرد. این بــار، توجه اصلی 
رســانه های گروهی به ســوی تعداد زیاد نامزدهای بلقوه از میان 
نظامیان معطوف شــده اســت. به نوشته نشریه »اسرائیل تایمز«، 
حضور نظامیان در میان نامزدها، تصورات پیرامون احتمال افزایش 

نظامی گرایی در زندگی سیاســی ایران را افزایش می دهد.
طی یک سال اخیر، اختالفات میان مواضع میان حسن روحانی با 
مخالفــان اصولگرایــش و افزایش دیدگاه های میانه رو بر تبیلغات 
پیش از انتخاباتی تأثیر گذار بوده اســت. اگرچه باید خاطرنشــان 
کــرد که فقط ســه هفته قبل از برگــزاری انتخابات، رقابت اصلی 

میان نامزدها آغاز می شود.
یکی از موضوعات اصلی در عرصه سیاست خارجی که باعث بروز 
اختالفات شده، سرنوشت برجام است. به نوشته نشریه »واشنگتن 
پســت«، »هواداران مشــی تند در ایران که نگران نزدیکی با غرب 
هستند، از کنترل خود بر رسانه های گروهی و شبکه های تلویزیونی 

بــرای بــی اعتبار کردن دولت حســن روحانی و ضربه وارد کردن 
بــه توافق هســته ای اســتفاده می کنند«. به اعتقــاد تحلیلگران، 
افزایش فشــارها از سوی اصولگرایان می تواند، مذاکرات وین را با 

دشواری هایی همراه کند.
احتمــال دارد که انتخابات ریاســت جمهــوری در ایران با فعالیت 
بسیار اندک شرکت کنندگان برگزار شود. براساس پیش بینی های 
جامعه شناسان، احتمال دارد که فقط 39 درصد از مردم در انتخابات 

شرکت کنند.
براســاس ارزیابی های فرهاد ابراهیم اف، کارشناس امور سیاسی، 
در حال حاضر، اصالح طلبان در وضعیت دشواری قرار دارند. آنان 
باید نامزد بســیار قوی را پیشــنهاد کنند که بتواند با اصولگرایان 
رقابت کند. نیروهای اصولگرا قصد دارند، تمامی تالش خود را به 
کار برند تا در انتخابات پیروز شــوند. آنان با یکدیگر متحد شــده اند 
تــا یک نامزد توانمند را پیشــنهاد کننــد. به احتمال زیاد، این فرد، 
ابراهیم رئیسی خواهد بود.سیاست امریکا در قبال توافق هسته ای 
ضربه جدی به مواضع اصالح طلبان وارد کرده اســت. در صورتی 
کــه در روزهــای آینده، برجام از ســر گرفته شــود، در آن صورت 
شــانس اصالح طلبان برای پیروزی در انتخابات افزایش خواهد 
یافت. امریکایی ها به خوبی، به این موضوع واقف هستند و از این 

رو، تمام تالش خود را خواهند کرد تا اصولگرایان پیروز نشــوند.
دور چهــارم مذاکــرات میان هیات هــای ایران و امریکا در وین و 
در هفته گذشــته آغاز شــد. روحانی خبر داده که نگاه مثبتی به این 
مذاکرات دارد. به گفته او، لحظه ای فرا رســیده که امریکایی ها و 
اروپایی ها آشــکارا، می گویند، انتخاب دیگری جزء لغو تحریم ها 

و بازگشت به برجام ندارند.
منبع: ایزوستایا  �

کریل سنین
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رئیس جمهوری پیشین دونالد ترامپ گفته است که طرفدارانش 
باید به نامزدی مجدد او برای ریاست کاخ سفید در سال 2024 
»امید« داشته باشند. با این حال، ترامپ قصد خود برای ورود 

به این رقابت را به طور رســمی اعالم نکرده است.
ترامپ روز سه شنبه گذشته با عروس خود الرا ترامپ در یک 
مصاحبه 18 دقیقه ای برای پادکســت او تحت عنوان »رایت 
ویو« گفت و گو داشــت. ترامپ بار دیگر شــکایت خود را از 
اینکه باید در انتخابات ســال 2020 پیروز می شــد، تکرار و از 
رئیس جمهوری جو بایدن انتقاد کرد. الرا ترامپ که با پســر 
رئیس جمهوری ســابق، اریک ترامپ، ازدواج کرده، در مورد 
احتمال نامزدی او برای ســومین مرتبه در انتخابات ریاســت 
جمهوری ســؤال کرد. نظرســنجی های اخیر نشان می دهند 
که ترامپ برای نامزدی حزب جمهوری خواه در ســال 2024 

بسیار محبوب است.
الرا ترامپ پرســید: »ســؤال دیگری مه همه مردم می خواهند 
پاسخ آن را بدانند- و من می دانم که شما هنوز آمادگی پاسخ 
دادن به آن را ندارید- اما ما به مثبت بودن جواب آن امیدواریم، 
این اســت که احتمال حضور مجدد دونالد ترامپ در انتخابات 

2024 وجود دارد؟«
ترامپ گفت: »تنها می توانم این را به شما بگویم که امید داشته 
باشید. امید خود را از دست ندهید. ما کشورمان را دوست داریم؛ 
این کشــور را. همه ما چیزهای زیادی به این کشــور مدیونیم، 

اما اکنون باید به کشــور خود کمک کنیم.«
دونالد ترامپ افزود: »و ما آنجا بودیم. ما بســیار خوب بودیم. 
آنچــه در رابطــه با ایران انجام دادیــم، آنچه در رابطه با چین 
انجام دادیم. همه ما آماده انجام کارهای بزرگی بودیم. و حاال 
می بینید که چه خبر اســت.« دونالد ترامپ به رابطه خود را با 
چین و کیم جونگ اون، دیکتاتور کره شــمالی، اشــاره داشت و 

رویکرد مطلوب خود را با سیاســت دولت بایدن مقایســه کرد.
الرا ترامپ بار دیگر به احتمال کارزار ســوم انتخابات ریاســت 
جمهوری اشــاره کرد و گفت: »بنابراین ممکن اســت شــاهد 
نامزدی مجدد ترامپ در ســال 2024 باشــیم. خانم ها و آقایان 

با ما همراه باشید.«
در اوایــل مصاحبــه از رئیس جمهوری ســابق درباره احتمال 
تجمعات و راهپیمایی ها ســؤال پرســیده شــده بود. تجمعات 
عمومــی او در میــان طرفدارانش محبوب بود، اما به دلیل همه 
گیری کووید-19 تا اندازه زیادی محدود شــد. الرا پرســید: 
»آیــا ما هرگز خواهیم توانســت در یــک تجمع دیگر ترامپ 

شرکت کنیم؟«
دونالد ترامپ گفت: »اوه، بله، مطمئنًا، من چنین فکر می کنم. 
در واقع، ما در فکر این هستیم که خیلی زود یک تجمع برگزار 

کنیم تا همه بدانند که می شــود به آینده امیدوار بود.«
هرگونه کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری سال 2024 احتمااًل 
شامل تجمعات بزرگی خواهد بود که شاخصه اصلی کارزارهای 
قبلی ترامپ به شــمار می روند. رئیس جمهوری ســابق هیچ 

اطالعات بیشــتری در مورد رویدادهای آینده ارائه نداد.
ایــن در حالی اســت که نتایج یک نظرســنجی »مشــورت 
صبحگاهی پولیتیکو« در ماه گذشــته نشــان داد که جمهوری 
خواهــان از نامزدی ترامپ در انتخابات ســال 2024 حمایت 
می کنــد. 54 درصــد از رأی دهندگان حزب جمهوری از همین 
حــاال حمایــت خود را از رئیس جمهوری ســابق در انتخابات 
مقدماتی حزب اعالم کرده اند. 59 درصد از شــرکت کنندگان 
جمهوری خواه در نظرســنجی هم گفته اند می خواهند ترامپ 

نقش برجســته تری در حزب داشته باشد.
** در همین حال، خوانندگان این مطلب در سایت نیوز ویک 
عمدتــًا در انتقاد از رئیس جمهوری پیشــین برآمدند. کاربری 
نوشــته بود که رسانه ها نباید دیگر به این »مجرم« توجه کنند 
و زمــان آن رســیده که ترامپ به دلیل جرم هایی که پیشــتر 
مرتکب شــده محاکمه شــود. کاربر دیگری هم نوشته ترامپ 
باید نگران کارما باشــد چرا که عاقبت بازگشــت کارهای خود 
را خواهد دید. در حالی که یک کاربر دیگر نوشــته که ترامپ 
در حقیقت از بخت پیروزی در انتخابات برخوردار اســت، دیگر 

نوشــته احتمااًل نامزدی از زندان برای او ســخت خواهد بود.
منبع: نیوزویک

جنجال کارزار انتخاباتی ۲۰۲۴ از همین حاال شــروع شده است

بازگشت دیوانه به کاخ سفید!

دارا روشه
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یوان دیجیتال جدید چین که توسط بانک مرکزی 
این کشــور کنترل می شود، می تواند به تهدیدی 
برای دالر آمریکا که ارز استاندارد تجارت عمدی 
و ارز ذخیره جهان به شمار می رود، تبدیل گردد. 
ارز دیجیتال بانک مرکزی )CBDC( احتمااًل 
در تجارت بین الملل مورد استفاده قرار می گیرد 
و تقریبــًا می تــوان به طور قطع گفت که با نظام 

مالی جهانی ارتباط نخواهد داشت.
کاالهــای حیاتی مانند نفت و مس با دالر قیمت 
گذاری می شــوند. بانک تسویه حساب های بین 
المللــی می گوید کــه در حال حاضر برای انجام 
حــدود 88 درصد از معامــالت ارزی بین المللی 
از دالر آمریکا اســتفاده می شود، در حالی که این 

درصد برای یوان به 40 می رسد.
در داخــل چین، یوان دیجیتــال جدید به دولت 
اقتدارگرای این کشــور این امکان را می دهد تا 
معامالت مالی مردم خود را در زمان واقعی ردیابی 
و یک روش کارآمد برای اجرای سیستم »اعتبار 
اجتماعی« پکن برای محدود کردن ســفرهای 
داخلی و ســایر فعالیت های افراد نامطلوب ایجاد 

کند.
ارز دیجیتال جدید چین شبیه پول کاغذی آن به 
نظر می رســد. یک برنامه تلفن همراه که بانک 
خلق چین ارائه کرده، این امکان را برای کاربران 
فراهــم مــی آورد تا این ارز دیجیتال را مانند پول 
نقد خرج کنند. این برنامه تاکنون توســط حدود 
100 هزار نفر آزمایش شــده و مشــخص نیست 
که چه زمانی به طور کامل در اختیار 1.4 میلیارد 

شهروند چین قرار می گیرد.
آدارش ســینا، تحلیلگر »بانک آو امریکا«، گفت 
اقــدام چین در جهت معرفــی یک ارز دیجیتال 
احتمااًل تالشــی برای گسترش نفوذ منطقه ای 
آن اســت و نه تالشــی برای کاهش ارزش دالر: 
»در نهایــت، احتمااًل هدف اصلی و واقع گرایانه 
تر چین تالش برای تغییر وضعیت )دالر آمریکا( 

به عنوان ارز در ذخیره جهانی نیست.«
بیت کوین و ســایر ارزهای رمزنگار مانند اتریوم، 
کاردانو و الیت کوین توســط بانک مرکزی هیچ 
کشوری پشتیبانی نمی شوند. این ارزهای رمزنگار 
بــه طور خاص برای جلوگیری از کنترل دولت ها 
و فــرار از کاهش ارزش ارزهای عادی در نتیجه 
تورم و غیره طراحی شده اند. ناشناس بودن بیت 
کوین که در ســال 2009 راه اندازی شــد، آن را 
برای بســیاری از طرفــداران ارز رمزنگار جذاب 
کرده است. یوان دیجیتال چنین خاصیتی ندارد.

با این حال، استفاده از یک ارز دیجیتال جدید در 
خارج از نظام مالی جهان امکان اســتفاده از این 
ارز را برای مقابله با تحریم های بین المللی مانند 
مجازات های اعمال شده علیه ایران و کره شمالی 

برای چین فراهم می آورد. برخی گزارش ها از این 
مســاله حکایت دارند که روسیه نیز در حال تهیه 
نســخه دیجیتالی روبل است. فایننشال تایمز در 
ســال 2018 به نقل از ســرگی گالزایف، یکی از 
مشاوران برجســته والدیمیر پوتین، نوشته بود: 
»ایــن ابزار )روبل رمزنــگار( برای فعالیت های 
حســاس دولت بسیار مناسب است. ما می توانیم 

بدون توجه به تحریم ها با همتایان خود در سراسر 
جهان تسویه حساب کنیم.«

ایــاالت متحده که تأمین کننده دالر بانک های 
سراسر جهان است، به اطالعات درباره معامالت 
عمــده ارزی نیاز دارد. این مســاله این امکان را 
بــه آمریکا می دهد تا ملت ها، مؤسســات و افراد 
ســرکش را از نظــام مالی جهانــی حذف کند. 
منتقدان، این عمل را »اســتفاده تســلیحاتی از 
دالر« می خواننــد. یــوان دیجیتــال می تواند با 
انجــام تبادالت مالی بدون اطالع ایاالت متحده 
و اجتناب از ســوئیفت، شــبکه پیام رسانی درباره 
نقــل و انتقــاالت بین بانک های تجاری و تحت 
نظارت واشــنگتن، راهی ایمن برای کشورهای 

مجازات شده توسط آمریکا فراهم آورد.
بانــک انگلیــس اولین بانکی بــود ارز دیجیتال 
بانک مرکزی را پیشــنهاد کــرد، اما چین اولین 
کشــوری اســت که چنین ارزی را ارائه می کند. 
دیگر کشورها از جمله کانادا، هند، سنگاپور، سوئد، 
تایلند، اروگوئه و ایاالت متحده نیز در حال بررسی 
امکان ایجاد ارز دیجیتال توســط بانک مرکزی 
خود هســتند. البته جرومــی پاول، رئیس فدرال 
رزرو گفته ایاالت متحده عجله ای برای توســعه 
ارز رمزنــگار خــود ندارد: »از آنجا که ما ارز اصلی 
ذخیره جهان هستیم، نیازی به عجله در این پروژه 
نداریم و الزم نیست اولین کشور در بازار باشیم.«

فیــس بوک در ســال 2019 از برنامه خود برای 
توسعه یک ارز رمزنگار خبر داد. پایگاه کاربران این 
رسانه اجتماعی از جمعیت بسیاری از کشورهاست 
و ارائه چنین ارزی توسط فیس بوک می توانست 
ارزهای بدون پشــتوانه سنتی را تحت تأثیر قرار 
دهــد و در معامالت اختالل ایجاد کند. نهادهای 
نظارتــی ایاالت متحــده برنامه های فیس بوک 
را لغو کردند، اما چین به توســعه یوان دیجیتال 

ادامه داد.
منبع: نیوزویک  �

رویارویی پکن و واشنگتن
چین دالر آمریکا را با یوان دیجیتال به چالش می کشد

یــوان دیجیتــال می توانــد با انجام تبادالت 

مالی بدون اطالع ایاالت متحده و اجتناب 

از ســوئیفت، شــبکه پیــام رســانی دربــاره 

نقــل و انتقــاالت بیــن بانک هــای تجــاری و 

تحت نظارت واشــنگتن، راهی ایمن برای 

کشــورهای مجــازات شــده توســط آمریــکا 

فراهم آورد.

اسکات ریوز
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ظریف در آتش خشم تندروها
دستور روحانی به تحقیق درباره افشای اطالعات نوش داروی بعد از مرگ سهراب است

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، 27 آوریل 
دســتور تحقیق درباره نشــت اطالعات و نوار 
صوتی حــاوی اظهارات محرمانه محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه این کشــور، را صادر 
کــرد. علــی ربیعی، ســخنگوی دولت، گفت 
کــه وزارت اطالعات ایران وظیفه شناســایی 
افراد پشــت این نشــت اطالعاتی را بر عهده 
دارد و همچنیــن تصریح کــرد که این اقدام 
»توطئه علیه امنیت ملی« بوده است. به گفته 
مقامات ایرانی، نوار صوتی منتشر شده بخشی 
از پروژه تاریخ شــفاهی اســت که به عنوان 
پرونــده محرمانه در دفتر ریاســت جمهوری 

ثبت و بایگانی شده.
چنــد روزی از انفجــار بمب انتشــار این نوار 
می گــذرد و ترکش ها و اثــرات موجی آن در 
محافل سیاســی و رسانه ای ایران هنوز قابل 
مشــاهده اســت. به نظر می رسد جناح تندرو 
خــط مقدم جبهه ای جدید را در برابر دیپلمات 
کهنــه کاری که مدت هاســت به »خیانت« و 
»تبعیت از غرب« متهم می شود، تشکیل داده 
است. حسین حق وردی، یک نماینده تندرو و 
یکــی از متعدد افرادی که در مجلس محافظه 
کار منتقد کل ماهیت سیاســت خارجی ظریف 
است، گفت: »برای ظریف بهتر است آنقدری 
عاقل باشــد که کناره گیری کند؛ در غیر این 
صورت، مجلس او را استیضاح و برکنار خواهد 

کرد.«
ظریــف در بخشــی از اظهاراتش در این نوار 
صوتی که تنها سه ساعت آن منتشر شده، گفته 
بارها به دلیل اقدامات ســردار قاسم سلیمانی، 
فرمانده نیروی قدس ســپاه پاسداران انقالب 
اســالمی که در ژانویه 2020 توســط ایاالت 
متحده ترور شــد، تضعیف شــده است. عمده 
مطالب روزنامه های تندرو در تاریخ 27 آوریل 
مبتنی بر انتقاد شــدید از ظریف بود. روزنامه 

محافظه کار افراطی »رســالت« وزیر خارجه 
را متهم به بی حرمتی به ســردار سلیمانی کرد 
و ظریــف را »نارفیــق« خواند. روزنامه تندرو 
»وطــن امروز« هــم ظریف را »حقیر« خواند 
و ادعا کرد که ترور ســردار ســلیمانی نتیجه 

»دیپلماســی انفعالی« ظریف بوده است.
تندروهــا همچنین گفتنــد که اظهارات وزیر 
خارجــه ظریف دربــاره ســلیمانی موجبات 
»موجــی از خوشــحالی« را در میان مقامات 
آمریکایــی و گروه هــای مخالف ایران فراهم 
آورده است و به عنوان مدرکی برای این مدعا، 
توئیتــی از وزیر خارجه ســابق ایاالت متحده 
مایک پومپئو را گواه گرفتند. پومپئو 25 آوریل 
نوشــت: »حمله با شــکوه و درخور دولت ما به 
قاســم سلیمانی تأثیر گسترده ای بر ایران و در 
خاورمیانه داشت. شما مجبور نیستید حرف مرا 

قبول کنید. از جواد ظریف بپرســید.«
ظریف که در زمان این نشت اطالعاتی در حال 
سفر به کشور همسایه، عراق، بود، سعی کرد به 

طور غیرمستقیم در صفحه اینستاگرام خود به 
این انتقادات پاسخ دهد و با انتشار بخشی کوتاه 
از همــان نوار صوتی، به جوانان ایرانی توصیه 
کرد دربــاره آنچه برای تاریخ انجام می دهند 
وســواس نداشته باشند، اما به آنچه برای خدا 
و مــردم انجام می دهند، توجه کنند: »معتقدم 
کاری به تاریخ نداشــته باشید، چون خطاب به 
تاریــخ می گویم؛ خیلی نگران تاریخ نباشــید. 

نگران خدا و مردم باشید.«
اما این پســت اینســتاگرامی نتوانست آتش 
خشــم منتقدان او را که حتی یک لحظه آرام 
ننشسته اند، خاموش کند. آن ها پاسخ ظریف را 
تالشی برای طفره رفتن از مسئولیت خواندند. 
خبرگزاری »تسنیم« که توسط سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی اداره می شود، نوشت: »چنین 
اظهارنظرهــای مبهمی بی نتیجه هســتند. 
عمــوم مــردم انتظار دارند کــه او صراحتًا به 
محتوای فاجعه بار مصاحبه خود و نحوه فاش 

شدن آن بپردازد.«
مناظــرات و مباحثات گســترده در این زمینه 
بــه احتمــال زیاد در روزهــای آینده در ایران 
همچنان ادامه خواهد شــد و بی شک، تمرکز 
بــر چگونگی نشــت این اطالعات و انتشــار 
گزینشــی محتوای نوار صوتی ثبت شــده، بر 
انتخابات ریاست جمهوری ایران در ماه ژوئن 
تأثیر خواهد داشــت. ظریف بارها تاکید کرده 
است که قصد نامزد شدن در انتخابات را ندارد. 
امــا در هفته های اخیر، جناح اصالح طلب در 
تالش بوده تا او را متقاعد کند که آســتین باال 
بزند و برای ریاست جمهوری کارزار انتخاباتی 
بــه راه اندازد. بــا این حال، از جمله تاثیرات و 
عواقب نشت این فایل صوتی ممکن است در 
نطفه خفه شدن هر گونه برنامه ریزی احتمالی 

ظریف برای ریاســت جمهوری بوده باشد.
منبع: المانیتور  �
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نیاز به دوقطبی برای پیروزی  �
احمدی نــژاد کارش را بلد اســت؛ او برای پیروزی 
نیاز به دوقطبی دارد؛ اگر به فرض هر ســه نفرات 
مذکور هم بیایند او قابلیت این را دارد که با هر یک 
از آنها دو قطبی درســت کند؛ احمدی نژاد می داند 
که رمز پیروزی اش دوقطبی سازی و سوار شدن بر 
موج آفرینی ها است. البته این را سابقه اش می گوید.

در ســال 84 وقتی انتخابات دور اول با شــگفتی به 
پایان رســید و هاشمی رفســنجانی و احمدی نژاد 
راهی مرحله دوم شــدند، کســی فکر نمی کرد که 
احمدی نــژاد نامش از صندوق بیرون بیاید. هرچند 
حرف و حدیث هایی هم پیرامون انتخابات آن سال 
بود ولی آنچه مشــخص بود او با یک دوگانه سازی 
هوشمندانٔه اشرافی گری و فرودستان و جا زدن خود 
به عنوان صدای طبقه محروم و فرودست توانست بر 
هاشمی رفسنجانی که نماد اشرافیت و تمکن مالی 

در جامعه بود، پیروز شود.
مناظره های ســال 84 که نمایندگان نامزدها در هر 
حوزه حضور داشتند؛ نمایندگان او هم توانستند با سوار 
شدن بر موجی که رییس شان راه انداخته بود، افکار 
عمومی را به سمت خود جلب کنند و او را به پیروزی 
برسانند. شعار »نفت را سر سفره مردم خواهم آورد« 

یکی از شــگردهای تبلیغاتی او بود. او در این زمینه 
توانست از شایعات گسترده ای که درباره هاشمی و 
فرزندانش بود به صورت غیرمســتقیم استفاده کند 
و اینجور وانمود کند که پول نفت در دســتان یک 
عده اســت و رابین هود قصه سال 84 می خواهد آن 
را از دست مال مردم خورها بگیرد به مردم مستمند 
بدهد. البته از کمک هایی که در این راه به او شــد 

هم نباید به سادگی عبور کرد.
دوقطبی رابین هود و داروغه  �

در ســال 88 این قضیه به گونه دیگری تکرار شــد؛ 
این بار دو قطبی ســازی بسیار پررنگ تر شد؛ گرچه 
حامیــان احمدی نژاد مانند روزنامه کیهان و برخی 
نهادهــا معتقد به این بودند که دو قطبی ســازی از 
سوی میرحسین موسوی و جریان اصالحات شروع 
شــد ولی در عمل آنچه مردم می دیدند این بود که 
احمدی نژاد سه نامزد دیگر حاضر در رقابت ها را یک 
جریان بر علیه خودش جا زد و با مظلوم نمایی که سه 
نفر علیه یک نفر توانســت بخشی از افکار عمومی 

را همراه خود کند.
او در مناظره ها دیگر خودش حضور داشــت و رو در 
روی نامزدهــا آنها را متهم به فســاد مالی و اداری 
می کرد و حتی کار به نشــان دادن عکس همســر 

موسوی هم کشیده شد. او با نقشه ای از پیش تعیین 
شــده به خوبی این دوگانه سازی را اجرا می کرد. در 
مناظره ها آسمان را به ریسمان می بافت و با سردرگم 
کــردن مخاطب در نهایت نتیجه مطلوب خود را به 

خورد مخاطبان مناظره ها می داد.
احمدی نژاد در مناظره با موسوی مشخصاً از هاشمی 
رفسنجانی و ناطق نوری و فرزندان آنها نام برد و آنها 
را متهم به فساد اقتصادی کرد. او باز هم می خواست 
با همراه کردن طبقه محروم که همواره احســاس 
بی عدالتی می کردند، آن ها را پای کار بیاورد و با سوار 
شــدن بر همین موج از اتاق فکرهای ستادش لقب 

»دزدگیر 88« برایش بیرون آمد.
هرچند که نتایج انتخابات 88 و عملکرد دستگاه های 
مجری و نظارتی چه قبل و چه بعد از برگزاری محل 
بحث و انتقاد بســیاری از نیروهای سیاســی کشور 
اســت. او بدون شک یکی از اساتید دوقطبی سازی 
در صحنه انتخابات است که حتی انتخابات با حضور 
4 نامزد را هم توانست به دوقطبی رابین هود و داروغه 

تبدیل کند.
اما امســال هم اگر او تأیید صالحیت شود برابر سه 
نامزد بالقوه می تواند این دوقطبی را بسازد؛ هرچند 
او چنــدی پیش در ســخنانی تلویحــاً گفته بود که 

گزارش از »دو قطبی ســازی« های احتمالی احمدی نژاد در مقابل الریجانی، رئیسی و جهانگیری

آسان ترین حریف انتخابات ۱۴۰۰ کیست؟
محمود احمدی نژاد بدون شک یکی از اساتید 
دوقطبی ســازی در صحنه انتخابات است که 
حتــی انتخابات با حضور چنــد کاندیدا را هم 
می تواند به دوقطبی رابین هود و داروغه تبدیل 

کند، مانند آنچه در ســال 88 انجام داد.
زندگی سیاســی محمود احمدی نژاد را باید به 
چند دوره تقســیم کرد؛ »قبل از 84«، »84 تا 

88«، »88 تــا 92« و »92 تا االن«.
در هر کدام از این دوره های او یک رفتار سیاسی 
متفــاوت از خود ظهور و بروز داد و یکســری 
نیروهای سیاسی را جذب خود می کرد. حال او 

گــروه همراه خود را دارد؛ »بهاری« ها.
رفتار او پس از ریاســت جمهوری اش نشــان 
از چرخــش زیاد در مواضعــش دارد؛ او حتی 
خیلی اتفاقات دوران ریاست جمهوری اش هم 
را گردن نمی گیرد. احمدی نژاد روز چهارشنبه 
برای ثبت نام ریاســت جمهوری ســیزدهم با 
تبلیغات و ســر و صــدای زیادی راهی وزارت 
کشــور شــد. ثبت نام کرد و پس از آن تهدید 
کرد که اگر مانند ســال 9۶ رد صالحیت شــود 
انتخابات را تحریم می کند و رأی نخواهد داد.

هرچند کدخدایی ســخنگوی شورای نگهبان 

ســال گذشــته تلویحًا احمدی نژاد را تهدید به 
رد صالحیت کرده بود و گفته بود کســانی که 
یــک بار رد صالحیت شــده اند دوباره ثبت نام 
نکننــد، ولی او باز هــم ثبت نام کرد؛ البته که 
او به عنوان یک شــهروند طبق قانون اساسی 
حق نامزدی دارد و کسی نمی تواند او را از این 
حق خود منع کند.در آن سو، زمزمه های مبنی 
بر نامزد شدن جهانگیری، رییسی و الریجانی 
شنیده می شود. اگر هرکدام از این افراد بیایند و 
احمدی نژاد هم در گود بماند، کارزار انتخاباتی 

پرهیجان و شــلوغی را شاهد خواهیم بود.
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»ممکن اســت به »آیت اهلل رییســی« هم بگویند 
نیا تا فرد مدنظرشــان رأی بیاورد« و خیلی ها این 
جمله را حمایت تلویحی او از رییســی تعبیر کردند؛ 
اما آنچه مشخص است این است که احمدی نژاد بر 
سر صندلی ریاست جمهوری با کسی تعارف ندارد؛ 

سابقه سال 88 این را نشان داده است.
دو قطبی های محتمل  �

حاال اگر احمدی نژاد تأیید شــود این ســه نفر هم 
بیایند چه می شود؟

1. احمدی نژاد-الریجانــی: از ایــن دو می توان به 
عنوان دشــمنان و نه منتقد و مخالف نام برد. آن ها 
سابقه دعواهای طوالنی با یکدیگر دارند که اوج آن 
یکشنبه سیاه در مجلس نهم بود. روزی که استیضاح 
وزیر کار احمدی نژاد در جریان بود واو برای دفاع از 
وزیرش پشت تریبون مجلس رفت و با نشان دادن 
فیلــم فاضل الریجانی یکی از پر ســر و صداترین 
جلسات مجلس بعد از انقالب را رقم زد. احمدی نژاد 
تا می توانست به علی الریجانی و برادرانش تاخت؛ 
الریجانی هم البته سکوت نکرد و بعد از راهی کردن 
و به بیرون از جلسه، 20 دقیقه خطابه ای محکم علیه 

احمدی نژاد ایراد کرد.
چند روز پس آن در قم هنگام ســخنرانی 22 بهمن 
به ســمت الریجانی مهر و نعلین پرتاب کردند که 
بعدها معلوم شد یک سری افراد وابسته به یک نیروی 
سیاسی خاص بوده اند. پس از ریاست جمهوری اش 
هم تا می توانســت به صادق الریجانی رییس وقت 

قوه قضاییه و ســایر الریجانی ها حمله می کرد. در 
آخریــن متلکی هــم که روانه علی الریجانی کرده 
جمله ای اســت که در وزارت کشور موقع باال بردن 
شناســنامه اش گفت: »صاحب شناسنامه ساخت 

ایران است«.
جمله ای که طعنه به علی الریجانی که متولد نجف 
اســت تلقی شــد و اینگونه می توان تعبیر کرد که او 
رســماً اعالم کرده برای جنــگ با الریجانی آمده 
است. اما در این بین از قدرت سخنوری الریجانی و 
تسلطش در اداره مناقشات نباید به سادگی گذشت. 
اگر این دو مناظره ای با یکدیگر داشــته باشند قطعًا 
یکــی از جنجالی ترین مناظره های پس از انقالب 

خواهد بود؛ چیزی در حد مناظره او با میرحسین.
2. احمدی نژاد-جهانگیری: این دو چهره پس از روی 
کار آمدن دولت یازدهم با یکدیگر دعواهای لفظی 
زیادی داشتند. حتی کار به شکایت و شکایت کشی 
احمدی نژاد کشــیده شد. جهانگیری موضوع بابک 
زنجانی و فساد کم سابقه نفتی و مالی او را در رسانه ها 
مــدام مطرح می کرد و از عملکرد دولت های نهم و 
دهم درباره هدر دادن منابع فروش نفت به شــدت 
انتقــاد می کرد. جهانگیری بــه احمدی نژاد حمله 
می کــرد و او را هــدف انتقادات تند خود قرار می داد. 
اما از سوی دیگر جهانگیری چند پاشنه آشیل دارد 
که احمدی نژاد در مناظره ها می تواند از آنها بهره ببرد.
اول داستان دالر 4200 تومانی است که گرچه تصمیم 
در ســطوح دیگری گرفته شد اما وقتی جهانگیری 

آن را اعالم کرد و متعاقب آن سوءاستفاده هایی که 
از آن شــد، رقبای سیاســی دولت با هشتگ سازی 
»دالر جهانگیــری« او را زیر ضرب بردند. موضوع 
دیگر دادگاه مهدی جهانگیری برادر اسحاق است که 
به اتهامات مالی حکم زندان گرفته است؛ مخالفان 
سیاســی جهانگیری این موضوع را مستمســک 
حملــه بــه او کردند درصورتی که در موارد مشــابه 
مانند عیســی شریفی و قالیباف معتقدند فساد مالی 
شریفی قائم مقام قالیباف در شهرداری تهران ربطی 
بــه نفر باالیی او ندارد. احمدی نژاد اگر مناظره ای با 
جهانگیری داشته باشد، می تواند با آشی که مخالفان 
دولت که بعضاً مخالفان خودش هم هســتند، برای 

جهانگیری پخته اند، بهره برداری کند.
3. احمدی نژاد-رییسی: با توجه به سخنانی که باالتر 
از او درباره رییسی نقل شد، احتمااًل حمالت کمتری 
را به رییســی شــاهد خواهیم بود ولی با توجه به این 
نکته که احمدی نژاد تعارفی برای ریاست جمهوری 
ندارد، می تواند رییســی را هم آماج حمالتش قرار 
دهــد. احمدی نژاد می تواند به موضوعاتی اشــاره 
کنــد کــه در جریان انتخابات 9۶ علیه رییســی به 
کار رفت؛ ســابقه قضایی رییسی می تواند دستمایه 
حمالت احمدی نژاد شود. مخصوصاً اینکه رییسی 
در مناظره های 9۶ نشان داد در مواقعی که فشار به 
او وارد می شود، سخنور خوبی نیست و احمدی نژاد 
می توانــد از همین نقطه ضعف او نهایت اســتفاده 

را ببرد.
گرچه کار قالیباف را برای نامزد شــدن در انتخابات 
می توان تمام شــده دانست و پیش بینی می شود او 
وارد کارزار نخواهد شــد، ولی اگر قالیباف هم بیاید 

آسان ترین حریف برای احمدی نژاد خواهد بود.
بدون خط قرمز

با این وجود باید منتظر نظر شورای نگهبان ماند که 
اگر احمدی نژاد تأیید شود، احتمااًل نفرات مقابلش را 
هم در یک دسته قرار می دهد و بازهم دو قطبی سازی 
می کند حتی با وجود چندین نامزد. اگر چنین شــود 
مناظره هــای داغی در پیش خواهند بود؛ مخصوصًا 
اینکه او ثابت کرده در مناظره هیچ خط قرمزی ندارد 
و مانند ماشین ترمز بریده هر کسی مقابلش باشد را 

می زند و جلو می رود.
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با شکست ترامپ بالفاصله نتانیاهو برنامه های 
تهاجمی چندگانه مشــتمل بر ترور و حمالت 
دریایــی، هوائی و زمینی برای ضربه زدن به 
دیپلماســی برجامی ایران و شــرکاء را پیاده 
کــرد به این امید که با عصبانی کردن تهران 
در مواضــع دیپلماتیــک آن اختالل ایجاد و 
پروژه احیای برجام را با شکست روبه رو کند.

اســراییل از حمله به تاسیســات نطنز ســه 
هــدف را دنبال می کــرد: اول ضربه زدن به 

رونــد دیپلماتیک بین ایــران و امریکا؛ دوم 
تعویق نقطه گریز هســته ای تهران با تخریب 
فرایند غنی سازی و سوم ارسال پیام جدی به 
واشــنگتن که اگر منافع تل آویو در مذاکرات 
برجامی لحاظ نشــود خود راسا به اقدام علیه 
ایران دســت می زند که متعاقبًا پای امریکا را 

به معرکه باز می کند.
نتانیاهو به انفجار تاسیســات هســته ای نطنز 
امید بسیار بسته بود و تصور می کرد این ضربه 

قطعًا مسیر مذاکرات وین را منحرف می کند، 
از طرفی در زمان انتشار خبر این حادثه سایه 
تردید و شــک بر فرایند دیپلماســی ایران و 
امریکا حاکم شــد اما این اقدام تروریســتی با 
واکنــش منطقی و معقول ایران مواجه شــد. 
تهران از یک سو با اطالع آژانس بین المللی 
انــرژی اتمــی و در چارچوب مفاد برجام غنی 
ســازی ۶0 درصدی را آغاز کرد و از ســوی 
دیگر با اعتماد به نفس و جدیت بیشــتر مسیر 

تأثیر تحوالت اخیر منطقه بر برجام

دور یا نزدیک 
توافق 

هسته ای 

دکتر روح اله رحمانی فر

به دنبال وقوع حادثه انفجار سایت هسته ای نطنز در تاریخ 22 فروردین 
بالفاصله نگاه تحلیلگران به ســمت اســراییل معطوف شــد. از سوی 
دیگر آینده مذاکرات برجامی با ابهام مواجه شد چراکه بسیاری معتقد 
بودند این رخداد می تواند به بی اعتمادی ایران به امریکا دامن بزند و 

روند مذاکرات وین با چالش مواجه شــود.
به فاصله کوتاهی رســانه های اســراییلی به نقل از منابع خود موساد را 
مسئول این عملیات اعالم کردند و این بار بر خالف گذشته، اسراییل به 

شکل روشن تری مسئولیت حمله تروریستی مذکور را به عهده گرفت. 
رییس ســازمان انرژی اتمی ایران از این حمله به عنوان "تروریســم 
هسته ای" یاد کرد و مواضع مقامات دولتی در محکومیت این رویداد 
مشابه بود. قبل از این اتفاق اسراییل از طریق حمله به مواضع متحدان 
ایران در سوریه، عراق و لبنان و حمله به کشتی های ایرانی و نیز ترور 
شــهید فخری زاده تالش کرده بود دیپلماســی قدرت های جهانی با 

ایران را تضعیف کند.
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مذاکرات وین را ادامه داد موضوعی که برای 
نتانیاهو ناامید کننده بود.

در این بین واشــنگتن هم از عدم دخالت در 
ایــن حادثــه خبر داد و چنــد روز بعد بایدن از 
اســراییل خواســت از لفاظی در مورد حمله 
به برنامه های هســته ای ایران دست بردارد. 
بنابراین با واکنش به موقع، عملگرایانه و واقع 
بینانه تهران مســیر مذاکرات به جلو حرکت 
کرد بطوریکه شــامگاه شنبه عباس عراقچی 
از حصــول توافقــات کلــی صحبت کرد و از 
آمادگی برای نگارش متن توافق جدید سخن 
گفت. نمایندگان هیات های روســی، چینی 
و معــاون بورل هم از وضعیت مذاکرات وین 
ابــراز رضایت کردند. جــو بایدن همزمان در 
کنفرانس مطبوعاتی به همراه نخســت وزیر 
ژاپــن از حضور ایران در مذاکرات وین اظهار 
خشــنودی کرد و بار دیگر از اقدام ترامپ در 

خروج از برجام انتقاد کرد.
بــا این اوصــاف به نظر می آید اســراییل نه 
تنهــا در تحصیــل مطلوب خــود از رهگذر 
اقــدام تروریســتی اخیر ناکام مانــد بلکه به 
شــکلی پارادوکسیکال طرفین مذاکرات را با 
افزایــش ابزار چانه زنی تهران متعاقب تغلیظ 
۶0 درصدی اورانیوم به ســمت شتاب بیشتر 
در حصول تفاهم ســوق داده اســت. ایاالت 
متحــده بایدن ثابت کرده اســت قصد خروج 
از باتالق خاورمیانه را دارد و در این راســتا با 
دوری از سیاســتهای دست و پاگیر ترامپ در 
قبال اســراییل و عربســتان قصد دارد از مقام 
کارگزاری سیاســت های اسراییل در منطقه 
فاصلــه بگیرد و امکان دخالت گســترده تل 
آویو در مواضع خاورمیانه ای واشنگتن را سلب 
کنــد. از طرفی امریکا قصــد دارد تا یازدهم 
ســپتامبر تمام نیروهای خود را از افغانســتان 
خــارج کند امری که نمودار عزم جدی بایدن 
برای کاهش تعهدات ایاالت متحده در منطقه 

است.
ســوم؛ ایــران بشــدت خواســتار و پیگیــر 
خــروج نظامیــان امریکایــی از خاورمیانه 
اســت. موضوعی کــه به ویژه بعــد از ترور 

ناجوانمردانه ســردار ســپهبد شهید سلیمانی 
به سیاســت رســمی ایــران در قبال حضور 
نیروهای ایاالت متحده در منطقه بدل شــده 
اســت، حال در صورت حصول توافق برجام 
بیــن ایران و امریــکا قطعًا می توان به تحقق 
چنین رویدادی امیدوار بود اما شکست برجام 
به احتمال زیاد بر این خواسته ایران و متحدان 

منطقــه ای آن تأثیر معکوس می گذارد.
چهــارم؛ ایران بــا برجام این امکان را خواهد 
داشــت وفق توافق هســته ای بــه تعمیق و 
توســیع دانش هسته ای خود بپردازد بی آنکه 
فعالیت های دانشمندان ما با چالش و مخالفت 
جامعه بین الملل مواجه شود. فراموش نکنیم 
بــه اتکای برنامه جامع اقدام مشــترک و در 

چارچــوب مفاد آن امروز ایــران می تواند در 
مقام واکنش به تروریســم هسته ای اسراییل 
بالفاصلــه اورانیــوم ۶0 درصــد تولید کند و 
این موضوع نشــانگر حفظ توان هســته ای 

کشــورمان در کنار تعهد به برجام است.
پنجــم؛ بــا رفع تحریم ها ایــران می تواند به 
قرارداد جامع همکاری های 25 ســاله با چین 
لباس عملیاتی بپوشاند و از این منظر با کارت 

چیــن در مقابل امریکا بازی کند.
ششم؛ ایران در پرونده های مهمی مثل جنگ 
داخلی ســوریه، جنگ یمن و نفوذ استراتژیک 
در عــراق و لبنــان بــه پیروزی های مهمی 

دســت یافته اســت بطوریکه متحدان تهران 
در عمــده این فقرات دســت بــاال را دارند و 
از آنجــا که در همه این مناقشــات، رقابت ها 
و ســتیزه ها به نظر مرحلــه درگیری میدانی 
فروکش کرده و دیپلماســی جای خود را پیدا 
کــرده یا می کند موفقیت دیپلماتیک برجامی 
و تنش زدایی از روابط خارجی با غرب به ویژه 
امریکا در ســهم بیشتر کشورمان در مذاکرات 

دیپلماتیــک آینده مؤثر خواهد بود.
خبرهــای بیــرون آمده از مذاکــرات وین، 
ســخنان نماینــدگان روســیه، چین و هیات 
اروپایــی، مصاحبه اخیر بایدن و صحبت های 
عباس عراقچــی مجموعًا ناظر بر موفقیت و 
پیشــرفت مذاکرات اتریش تعبیر می شــود تا 
آنجــا که رییس هیات مذاکــره کننده ایران 
گفــت بــه زودی می توانیم کار روی نگارش 

متــن توافق جدید را آغاز کنیم.
شروع مذاکرات مســتقیم ایران – عربستان 
در بغداد که قرار است هفته بعد ادامه یابد بعد 
دیگر تحرکات دیپلماتیک اخیر تهران اســت 
که به موازات تالش های برجامی نویددهنده 

آتیه بهتر روابط منطقه ای ایران اســت.
رویدادهــای اخیــر در رابطــه بــا روندهای 
دیپلماتیک کشــورمان نشان می دهد هرگاه 
دســت دیپلمات های ایــران برای مذاکره باز 
باشــد آن ها می توانند موفقیت های عمده ای 
تحصیل کنند و با تدبیر و عقالنیت دســتگاه 
تصمیم ســازی سیاســت خارجــی هر چقدر 
اســراییل و هم پیمانان آن تقالی بیشــتری 
بــرای نابودی برجام بکار بســتند از مطلوب 

خود فاصله بیشتری گرفتند.
به نظر، علی رغم دشــوار بودن مســیر پیش 
روی مذاکــرات مرتبط با توافق هســته ای با 
توجه بــه اراده تهران برای احیای برجام بعد 
از ســه سال صبر اســتراتژیک و نیز دست ُپر 
ایران در مذاکرات که آخرین اهرم آن افزایش 
درجه غنی سازی بود محور مقابل چاره ای جز 
شتاب بیشتر در لغو تحریم ها نخواهد داشت و 
به باور نگارنده از همین حاال می توان نســبت 

به ســرانجام مثبت برجام امیدوار بود.

نــه تنهــا در  بــه نظــر می آیــد اســراییل   
تحصیــل مطلــوب خــود از رهگــذر اقــدام 
تروریســتی اخیــر نــاکام مانــد بلکــه بــه 
شکلی پارادوکسیکال طرفین مذاکرات را 
بــا افزایــش ابــزار چانه زنــی تهران متعاقب 
تغلیــظ ۶۰ درصــدی اورانیــوم بــه ســمت 
شــتاب بیشــتر در حصــول تفاهــم ســوق 

داده است.
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مذاکرات وین با یک جلســه مجازی آغاز شد. روز 
2 آوریل، به اصطالح »اتاق وضعیت« ســرویس 
خدمات خارجی اتحادیه اروپا در تماسی هفت جانبه، 
میان معاونین وزیر یا مدیران سیاسی چین، فرانسه، 
آلمان، انگلستان، روسیه و ایران تماس برقرار کرد. 
هدف این تماس این بود که روندی را پایه گذاری 
کند که در حالت ایده آل می بایســت به بازگشــت 
ایاالت متحده به توافق موسوم به برجام و بازگشت 
ایران به پایبندی کامل به تعهداتش منجر می شد.
ایــن تماس، یکــی از دو روند موازی ای اســت 
که در وین در جریان اســت. یکی که رســمی تر 
اســت، هفت عضو توافق )شش عضو فوق الذکر 
به عالوه اتحادیه اروپا( را در کمیســیون مشترک 
گردهم می آورد. جوزپ بورل، نماینده عالی اتحادیه 
اروپا هماهنگ کننده کمیسیون است. روند دیگر، 
گفت وگــوی ایران و ایاالت متحده اســت که در 
ادبیــات دیپلماتیک به روش گفت وگوی نزدیک 
برگزار می شود، یعنی روشی که در آن دو طرف به 
دلیل محدودیت های سیاسی با یکدیگر دیدارهای 
رو در رو ندارند، اما در فضای فیزیکی یا نزدیک به 
هم هستند )در این مورد، آن ها در دو هتل در کارتنر 
رینگ وین هستند( و از طریق هماهنگ کننده که 
اینجــا به عنوان تســهیل گر عمل می کند، با هم 

تعامل می کنند.
هدف هر دو روند، یکی اســت: بدل کردن برجام 
به یک توافقنامه عملیاتی و مؤثر. این امر مستلزم 
احیای توازن ظریفی اســت که این توافق از ابتدا 
بر آن بنا شده بود: از یک سو تضمین اینکه برنامه 
هسته ای ایران صرفاً دارای اهداف صلح آمیز است 
و از ســوی دیگر، رفع تحریم های اعمالی از سوی 
جامعه بین الملل. این تحریم ها زمانی اعمال شــد 
که مشخص شد که ظن وجود یک برنامه نظامی، 
بیش از آنچه تصور می شد، به واقعیت نزدیک بوده 
اســت. این توازن زمانی در هم شکست که دولت 
دونالد ترامپ این توافق را ترک کرد، تحریم هایی 

را که پیش از این رفع شده بود بار دیگر اعمال کرد 
و در چارچوب سیاست فشار حداکثری تحریم های 
بسیار بیشتری هم اضافه کرد. این سیاست نتوانست 
ایــن هدف را محقق کند که جمهوری اســالمی 
ایران پای میز مذاکره آمده و وادار شــود توافقی را 
بپذیرد که از دید دولت سابق ایاالت متحده توافق 

مناسب تری بود.
تأثیرات این سیاست بر اقتصاد ایران ویران گر بوده 

است و با توجه به ماهیت فراسرزمینی تحریم های 
ایــاالت متحده، منجر به آن شــد که عماًل تمام 
بازیگران اقتصادی بین المللی از ایران خارج شــده 
و یک خشکسالی در زمینه سرمایه گذاری و روابط 
تجاری، ایجاد شود. با این وجود، جمهوری اسالمی 
برای بیش از یک ســال، به پایبندی به این توافق 
ادامه داد. نهایتاً، این کشــور هم شــروع به اتخاذ 
تصمیماتی کرد که آشکارا از برجام انحراف داشت. 
در ماه های اخیر این تصمیمات سرعت گرفته اند و 
برخی از آن ها نظیر غنی ســازی ۶0 درصد و تولید 
اورانیــوم فلزی اقداماتــی به غایت جدی بوده اند. 
تمامی این تصمیمات، حتی آنها که اکنون در حال 
اتخاذ آن هستند، در گفت وگوهای وین به عنوان 

موضوعاتــی که باید حل و فصل شــوند، مطرح 
هســتند. و مســئله اینجاست که با اتخاذ اقدامات 
تــازه از جانــب ایران، اهداف گفت وگوها هم دائمًا 
در حال تغییر است. در حالی که بازی جریان دارد، 

هدف در حال حرکت است.
مسابقه با مانع  �

گفت وگوها با موانع متعدد در سطوح متعدد روبه رو 
هســتند. در وهله اول، سیاست داخلی در تهران و 
واشنگتن. در هر دو پایتخت، تعداد بدخواهان توافق 
احتمااًل بیشتر از حامیان آن است. دالیل متعددی 
وجــود دارد. در خصوص ایاالت متحده، خصومت 
تاریخی ای که به واسطه رفتار جمهوری اسالمی 
در ســال های آغازین تأسیســش به وجود آمد، با 
یــک جریان فکری که نفوذ قدرتمندی در کنگره 
دارد، پیوند خورده است. این جریان فکری، بیش از 
آنکه نگران منافع ملی ایاالت متحده در خاورمیانه 
باشد، دغدغه آن را دارد که سیاست ایاالت متحده 
منافع مهمترین متحد این کشــور در آن منطقه را 
تأمیــن کند. دولت ترامپ در چارچوب این جریان 
فکری فعالیت می کرد و روابط میان ایاالت متحده 
و کشورهای عربی را تابعی از منافع مشروع اسرائیل 
می دید. در خصوص ایران، مسئله هسته ای بازتابی 
از گرایشی است که چند سالی است که در این کشور 
شکل گرفته است: جایگزینی ایدئولوژی اسالمی 
با ملی گرایی ای که هموراه در افکار عمومی ایران 
طنین قدرتمندی داشــته است )چنانکه در تمامی 
انقالب هــا رخ می دهد، جذابیت ایدئولوژی برای 
نســل های بعد به مراتب کاهش می یابد(. از این 
منظر، به هرگونه محدودیت بر برنامه هسته ای )که 
هیچ کس به صورت علنی ادعای نظامی بودن آن را 
ندارد(، به چشم مداخله ای غیرقابل قبول نگریسته 
می شود. حتی به اصطالح »نمونه کره شمالی« هم 

این برداشت را تغییر نمی دهد.
این وضعیت بی عالقگی )داخلی به توافق(، منجر 
به وضعیتی شده است که در هر دقیقه از مذاکرات 

یک قهوه در وین
انریکه مورا

 بدل کردن برجام به یک توافقنامه عملیاتی 
و مؤثر. این امر مستلزم احیای توازن ظریفی 
اســت کــه ایــن توافــق از ابتــدا بــر آن بنا شــده 
بود: از یک سو تضمین اینکه برنامه هسته ای 
ایــران صرفــاً دارای اهــداف صلح آمیز اســت و 
از ســوی دیگــر، رفــع تحریم هــای اعمالــی از 
سوی جامعه بین الملل. این تحریم ها زمانی 
اعمال شد که مشخص شد که ظن وجود یک 
برنامه نظامی، بیش از آنچه تصور می شــد، 

به واقعیت نزدیک بوده است
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)دو طرف( این نگرانی را دارند که مبادا در طرح های 
ارائه شــده »زیاده روی« کرده باشند، چه در زمینه 
رفع تحریم ها و چه در زمینه بازگشــت به تعهدات 
هســته ای. همه در این خصوص اتفاق نظر دارند 
که هر دو دولت، حتی با صرف شرکت در مذاکرات 
هم در حال هزینه کردن از خود هستند و برای آنکه 
مذاکرات به ثمر بنشیند، باید هزینه سیاسی سنگینی 
بدهند. بر این اوضاع، عدم تقارن شدیدی هم که در 
وضعیت سیاسی دو کشور وجود دارد را هم اضافه 
کنید: در واشنگتن یک رئیس جمهور تازه کارش را 
آغاز کرده و در تهران، رئیس جمهور در حال رسیدن 

به نقطه پایان دوران کارش است.
مانع دیگر، بی اعتمادی شدید میان ایاالت متحده 
و ایران اســت؛ بی اعتمادی ای که ســابقه آن به 
دهه هــا قبــل بازمی گردد و دولت ترامپ به میزان 
قابل توجهی آن را تشدید کرد. این بی اعتمادی در 
نحوه انجام مذاکرات هم نمایان شده است. طرف 
ایرانی به واســطه دستور اعالم شده از سوی رهبر 
عالی، نمی تواند به صورت فیزیکی با هیأت ایاالت 
متحده دیدار کند و در نتیجه گفت وگوها به صورت 
»مذاکرات نزدیک« پی گرفته شده است. این مسئله 

می تواند بر نتیجه احتمالی هم اثرگذار باشد.
سوم، خصومت شدید با توافق، هم تا حد زیادی از 
سوی کشورهای عربی و هم البته از سوی اسرائیل 
است. اما در این رابطه تغییراتی در حال وقوع است. 
یک نمونه خوب تغییر در این حوزه، اظهارات ریاض 
کریملــی رئیس بخش تحلیل و پیش بینی وزارت 
امور خارجه عربســتان ســعودی است که اکنون 
احیــای توافق را یک گام نخســت می خواند، بر 
خالف سیاســت دیرینه عربســتان که این توافق 
را امــری منفی و غیرقابل پذیرش می دانســت. 
تغییری کوچک. حتی در طرف اسرائیلی هم تغییر 
و تحوالتی در موضع افراد برجســته که مناصب 
مهمــی را در وزارت خارجه و سیاســت امنیتی در 

اختیار دارند، در حال وقوع است.
توافقی مشابه در شرایطی متحول شده  �

تــا االن به موانع پیش روی گفت وگو پرداختم. اما 
مشــکالت اصلی مانع توافق چیست؟ برای درک 
آنها، باید یک عامل بســیار مهــم در مذاکرات را 
مد نظر قرار داد، عاملی بســیار مهم آن اســت که 
می توان گفت که اساساً چیزی برای مذاکره وجود 

ندارد. هم تعهدات هسته ای و هم تحریم هایی که 
باید رفع شوند، به صراحت در برجام عنوان شده اند. 
گفت وگوها در خصوص بازگشت به توافق، اصواًل 
باید محدود به زمان بازگشــت به توافق باشــد. اما 
به این سادگی هم نیست. دشواری به وجود آمده، 
ناشی از عوامل مختلفی است از جمله زمانی که از 
امضای توافق گذشــته است، تجربه دو طرف )که 
از منظر ایران بســیار منفی بوده است( و همچنین 
برداشــت هایی که گذشت زمان، با توجه به سابقه 
بی اعتمادی شــدیدی که به آن اشاره کردم، برای 
طرفین ایجاد کرده اســت. نیازی به گفتن نیست 
که تغییرات ژئوپلیتیکی پســا ژانویه 2015 هم به 
جهت گیری های مختلف دیگر اعضای توافق منجر 
شده است. مدیریت مذاکراتی که متن توافقنامه آن 

یک بار از سوی اعضا مورد توافق قرار گرفته و حاال 
آن متن با وجود آنکه روی کاغذ ثابت مانده، اکنون 
برداشت های متفاوتی ایجاد می کند، امری پیچیده 
است. اما به هر حال، این وضعیتی است که اکنون 

ما در آن قرار داریم.
نخســتین چیزی که زمان با خود به همراه آورد، 
ظاهراً چیزی بود که هیچ کس انتظارش را نداشت: 
خروج یکی از اعضا. نشانه اثبات این امر هم آنکه 
هیچ گاه بندی در این ارتباط در متن توافق در نظر 
گرفته نشده بود، در حالی که چنین چیزی در تمامی 
دیگر اســناد بین المللی معمول است. اینجا جای 
آن نیست که بخواهیم در مورد نحوه شکل گیری 
سیاســت های دولت، از جمله سیاست خارجی در 

کشــوری بپردازیم که بیشترین اهمیت را در این 
زمینه در جهان دارد. اما واقعیت این است که قطبی 
شدن فضای سیاسی و اجتماعی در ایاالت متحده، 
منجر به وقوع تحوالت شدید و گاها 180 درجه ای 
در سیاست خارجی این کشور شده است. این تغییر و 
تحول می تواند اثری ویرانگر داشته باشد، کمااینکه 
برای برجام چنین بوده اســت. نتیجه آنکه طرف 
ایرانی اکنون خواهان این تضمین است که چنین 
امــری مجدداً تکرار نشــده و در آینده این خروج 
تکرار نشــود و یا اینکه دستکم تضمینی چند ساله 
برای بازیگران اقتصادی وجود داشته باشد. بدیهی 
است که به دالیل سیاسی و به واسطه روند تغییر 
و تحوالت ســاختار دموکراتیک، چنین تضمینی 

بسیار بعید می نماید.
در مقابل، ایران همواره دغدغه آن را داشته که تأکید 
کند که تصمیماتی که بر خالف توافق هسته ای اتخاذ 
کرده، بازگشــت پذیر هستند. استدالل آن ها پس از 
هریــک از این اقدامات، همواره این بوده اســت که 
»ما می توانیم هر زمان که بخواهیم غنی ســازی را 
متوقف کرده و به محدودیت های تعیین شده در توافق 
بازگردیم«. هرکس که به ترمودینامیک آشنایی داشته 
باشــد، از ماهیت بنیادین و وجودی بازگشت ناپذیری 
هرآنچه که در زمان حرکت کرده، مطلع است. تصور 
من این است که در این اینجا هم ما استثنایی نداریم. 
اگر بخواهم یک مثال بزنم، باید به بازگشت ناپذیری 
دانشی اشاره کنم که دانشمندان ایرانی کسب کرده اند. 
میزان سرعت و اثر اقدامات آن ها ظرف تنها سه ماه 
فاصله گرفتن از توافق، این مســئله را به خوبی ثابت 
کرد.و یک نکته پایانی در خصوص نقش اتحادیه اروپا. 
در این گفت وگوها، اتحادیه اروپا همزمان دو کار انجام 
می دهد. تعامالت چندجانبه را هماهنگ و دوجانبه را 
تســهیل کرده و همزمان از منافع خود در حوزه عدم 
اشاعه و ثبات در خاورمیانه دفاع می کند. چنین امری 
در گذشــته به ندرت برای ما سابقه داشته است. فکر 
می کنم این عنصر تازه ای است که باید به مناظرات 
جــاری در خصوص ضــرورت وجودی اتحادیه اروپا 
)که از دید برخی، به دالیلی مشــروع، بدون ضرورت 
اســت( در محیط ژئوپلتیکی ای متفاوت و به مراتب 

پیچیده تر، افزوده شود.
معاون دبیرکل ســرویس اقدام خارجی اتحادیه 

اروپا

 ایــران همــواره دغدغــه آن را داشــته کــه 
تأکیــد کنــد کــه تصمیماتــی کــه بــر خــالف 
توافق هســته ای اتخاذ کرده، بازگشــت پذیر 
هستند. استدالل آن ها پس از هریک از این 
اقدامــات، همــواره ایــن بــوده اســت که »ما 
می توانیم هر زمان که بخواهیم غنی سازی 
محدودیت هــای  بــه  و  کــرده  متوقــف  را 

تعیین شده در توافق بازگردیم
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در ســال 1989 و با فروریختن دیوار برلین، 
مرکل یک شــیمی دان 35 ســاله بود که در 
یک موسســه تحقیقاتی کار می کرد. او پس 
از پیوســتن به اتحادیه دموکرات مســیحی، 
توســط هلموت کهل بــرای وزارت زنان و 
جوانان انتخاب شــد. پس از استعفای کهل، 
مرکل به ریاســت حزب رســید. شش سال 
بعد در ســال 2005، او اولیــن فرد از آلمان 
شــرقی و اولین زنی بود که به صدر اعظمی 

آلمان می رسید.
به استثنای والدیمیر پوتین، مرکل بیشترین 
دوره ریاســت در هر کشــور بزرِگ صنعتی 

را تجربه کرده اســت. از نظر ظاهری، قابل 
توجه ترین نکته در مورد صدراعظم "معمولی 
ماندن" اوســت. لباس کار او تشکیل شده از 
شلوارهای مشکی و شمار زیادی از کت های 
تقریبًا بلند در رنگ های مختلف. تنها امنیت 
قابل مشــاهده حضور یک افســر پلیس در 
مقابــل ســاختمانش اســت. او گاهی دیده 
می شــود که مشغول خرید از سوپر مارکت یا 

قدم زدن در مرکز شــهر برلین است.
هنــگام هم صحبتی بــا مرکل خود را تحت 
یک موشــکافی دقیق و همه جانبه می بینید. 
صدراعظم در تنظیم نکات دســتور کار خود 

بســیار مصمم و از تعارف و حاشیه روی بیزار 
اســت. اخالق کاری مــرکل به اندازه حس 
شــوخ طبعی و اشتهایش برای کسب آگاهی 
و شنیدن اســتدالل، افسانه ای است. با این 
حال، آنچه او را واقعًا از همسن و سال هایش 
متمایز می کند توانمندی اش در حفظ قدرت 

در برابر همه احتماالت است.
یکــی از ویژگی های بارز مرکل بهره گیری 
از شــیوه سخنرانی ضد ســخنرانی است. او 
می توانــد در مجلس آلمان یک ســخنرانی 
ویرانگر ارائه دهد که همگی را مبهوت می کند. 
در پِس این شیوه که تحلیلگران آلمانی آن را 

 مرکل قابل 
اعتمادترین 

رهبر جهان است

صدراعظم 
نه نمو

آنــگال مــرکل، اکنون به آخریــن ماه های 
دور چهارم صدراعظمی اش رســیده اســت. 
نظرســنجی موسســه Pew ســال گذشته 
نشــان داد که مــرکل قابل اعتمادترین رهبر 
جهان است. مجله فوربس برای ده سال پیاپی 
او را قدرتمندتریــن زن دنیا معرفی کرد. برای 
مدتی حتی مفســران ایاالت متحده و بریتانیا 
که از رهبران خود دلســرد شده بودند، از او به 
عنوان رهبر جهان آزاد یاد می کردند )عنوانی 

که برای خود مرکل ناخوشــایند است.(
مالحظــه کاری تکنوکراتیــک مرکل اغلب 
باعث ناامیدی آن دســته افرادی اســت که 
خواهان تصویر روشــن تری از نقش آلمان در 
نظم لیبرال جهانی هستند و می خواهند که این 
کشور مســئولیت بیشتری برای شکل دادن 
آن نظــم به عهــده گیرد. مرکل محافظه کار 
۶۶ ســاله همچنان محبوب ترین سیاستمدار 
کشــورش اســت اما با افزایــش ناامیدی از 
مدیریــت همه گیری، تأیید عمومی دولت او 

به شدت کاهش یافته است.

کنستانزه تلزنمولر 
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لشگرکشــی نامتقارن می خوانند، او می تواند 
مســائل را از اهمیــت بیندازد، درگیری ها را 
غیرسیاسی کند و رأی دهندگان حریف را از 
شــرکت در انتخابات منصرف کند. مرکل به 
این ترتیب توانســته حزب محافظه کار خود 
را مــدرن و بــه روز نگه دارد و آن را به کانون 
سیاســت کشور تبدیل کند و همزمان اجزای 
دموکرات احزاب ائتالفی را به حاشــیه براند 
و عناصر مشــترک سیستم عامل های آنها را 

انتخاب کند.
نحــوه مدیریت قدرت توســط مرکل به این 
شــیوه است که مســئولیت را منتقل می کند 
امــا اعتماد را نــه. درونی ترین حلقه انتخابی 
صدراعظم متشکل است از تیم بسیار کوچک 
و وفادار که ســال ها و چه بســا دهه ها با آنها 

کار کرده است.
ویژگــی دیگــر مدیریــت مــرکل ارزیابی 
سرســختانه و پاســخ گویی به مبانی مورد 
نظر خودش اســت. اشپیگل چند سال پیش 
فاش کرد که دبیرخانه او به طور متوســط در 
هفته سه نظر سنجی برگزار می کند. دو گزینه 
جسورانه مرکل – تصمیم به خاموش کردن 
نیروگاه های هســته ای آلمان طی یک دهه 
پس از فاجعه هســته ای فوکوشــیما و امتناع 
از بستن مرزهای آلمان به روی یک میلیون 
پناهنــده از خاورمیانه در ســال 2015 – بر 

مبنای نظرسنجی گرفته شد.
میراث مرکل چیســت و آیا او شایسته است 
تا یک رئیس عالی خوانده شــود؟ ســه نفر از 
هشت صدراعظم آلمان پس از جنگ شایسته 
چنین عنوانی هستند. کنراد آدنائر، با پیوستن 
به ناتو و آشتی با فرانسه و اسرائیل، جمهوری 
جــوان آلمان غربی را در اتحاد فراآتالنتیک 
قرار داد. میراث ویلی برانت طلب بخشــش 
از اروپای شرقی، تسلیم شدن در برابر گتوی 
ورشو )Warsaw ghetto( و تنش زدایی 
با اتحاد جماهیر شــوروی بود. هلموت کهل 
نیز زمینه های اتحاد دو آلمان را فراهم کرد، 
مارک آلمان را رها و یکپارچه شــدن آلمان 

در اتحادیه اروپا را در دســتور کار قرار داد.
مرکل بدون شــک سیاســت آلمان پس از 

جنــگ را دگرگــون و حزب خود را آزاد کرد 
و گســترش قابل مالحظه قدرت اقتصادی و 
سیاسی آلمان در اتحادیه اروپا را رقم زد. با این 
حال، عنوان صدراعظم شایسته شاید مناسب 
او نباشــد. شــاید به این خاطر که بســیاری 
از دســتاوردهای مهم دوران او با الیه های 

زیرین تاریکی همراه بوده است.
قبــل از همه گیری ویــروس کرونا اقتصاد 
آلمــان از وضعیــت ناخوشــایند عمیقــی 
برخاســته و بــا افزایش ســطح اســتاندارد 
زندگی، اشــتغال باال و مــازاد بودجه دولتی 
به چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل شــده 
بود. با این حال، مجموعه ای از رســوایی ها، 
فرهنگ ســازمانی ناقص و مقاومت در برابر 
پاسخگویی و نظارت، اقتصاد آلمان را ابزاری 

مورد عالقه برای جرائم سازمان یافته، افراط 
گرایان و دشــمنان اقتدارگرا کرد. دور شدن 
از انرژی هســته ای در ســال 2011 نیز تنها 
باعث وابســتگی بیشتر آلمان به ذغال سنگ 

شده است.
پیشــینه مرکل در اروپا نیز پیچیده اســت. 
کشــورهای اروپای جنوبی دل خوشــی از 
سیاست های ریاضیتی تحمیل شده از برلین 
در بحــران منطقه یورو و گسســت یونان از 
اتحادیــه اروپا ندارنــد. با این حال، مرکل با 
کمــک 82۶ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا در 
مــی 2020 در مقابله با همه گیری موافقت 

کرد که مانع از هم پاشــیدگی اتحادیه شد.
تصمیــم مرکل در نبســتن درهای آلمان به 
روی آوارگان خاورمیانــه در ســال 2015 
فشــار را از روی دیگر کشــورهای کوچک 
حوزه بالکان برداشــت و در نوع خود تصمیم 
بشردوستانه ای بود. با این وجود، هزینه های 
داخلی و خارجی چنین تصمیمی بســیار زیاد 
بــود. بدتر از همــه، این تصمیم جنبش های 
ملی گرایی در سرتاســر اروپــا را زنده کرد. 
مــرکل در انتخابات ســال 2017 با بدترین 
نتیجــه حزب خود پس از جنگ دوم جهانی 
)سی و سه درصد از آرای عمومی( پیروز شد.
ترسیم روابط در حال گذار آلمان با قدرت های 
بزرگ، بزرگ ترین چالش دوران مرکل بوده 
اســت. در یک دهه گذشــته، برلین مسکو و 
پکن را به مانند شــرکایی راهبردی در نظر 
می گرفت اما امروز یک روســیه نوگرا و یک 
چین در حال ظهور به مانند رقبای راهبردی 
غــرب در بســیاری از نقاط دنیــا خودنمایی 
کرده اند. دگرگونی های اخیر باعث شــده تا 
طبقه سیاســی آلمان به ارزیابی دوباره ای از 
روابط با مسکو برسند. اقتدارگرایی های چین 
نیز نگرش ها نســبت به این کشور را سخت 

کرده است.
با این حال، زمانی که آلمان ریاست دوره ای 
اتحادیــه اروپا را در نیمه دوم ســال 2020 
برعهــده داشــت، مــرکل علی رغــم ابراز 
نگرانی ها از هر دو ســوی آتالنتیک، توافق 
ســرمایه گذاری چین – اتحادیه اروپا را به 

سرانجام رساند.
هیچ چیز برای مرکل آزاردهنده تر از برخورد 
با ایاالت متحده در زمان ترامپ نبود. مرکل 
که حتی از جنگ بوش در عراق دفاع کرده بود 
در مــی 2017 در اجالس گروه G-7 گفت: 
دورانــی که می توانســتیم کاماًل به دیگران 

اعتماد کنیم، به ســر رسیده است.
مــرکل از انتخاب جو بایدن اســتقبال کرد. 
وزیــر دفاع او، آنه گــرت کرامپ – کارنباو، 
همچنان خواهان افزایش هزینه های دفاعی 
آلمان است. درست مانند تردید مرکل برای 
ایستادن در برابر روسیه و چین، ضعف نظامی 

مــرکل از انتخــاب جــو بایــدن اســتقبال کرد. 
وزیــر دفــاع او، آنه گــرت کرامــپ – کارنبــاو، 
هزینه هــای  افزایــش  خواهــان  همچنــان 
دفاعــی آلمــان اســت. درســت ماننــد تردید 
مرکل برای ایستادن در برابر روسیه و چین، 
ضعف نظامی آلمان، امنیت اروپا و ناتو را به 

خطر انداخته است.
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آلمــان، امنیت اروپا و ناتو را به خطر انداخته 
است.

به نظر می رســد فضــای تاریک ژئوپلتیکی 
و تهدید راســت افراطی، ترســی را در دل 
مرکل انداخته اســت. او در ســال 2018 با 
گروه پارلمانی حزب خود پیرامون جنگ های 
خونیــن مذهبی پــس از اصالحات صحبت 

کرد.
در مارس 2020 و با افزایش شــیوع ویروس 
کوویــد 19، مرکل بــا قاطعیتی مثال زدنی 
در یک ســخنرانی تلوزیونی به ملتی حیرت 
زده گفت: این جدی اســت، شــما هم باید 
آن را جــدی بگیرید. از زمــان اتحاد آلمان 
و نــه از جنــگ جهانی دوم، هیچ چالشــی 
ماننــد این چالش وجود نداشــته، جایی که 
همبســتگی مشترک ما بسیار مهم است. در 
حالی که ویروس در دیگر جاها بیداد می کرد 
سیاستگذاران آلمانی سریع، قاطع و یکپارچه 
عمل کردند و آلمان به عنوان نمونه درخشان 

رهبری مورد ستایش قرار گرفت.
با این حال، اکنون به نظر می رســد مرکل با 
بزرگترین شکست خود در خانه روبه رو شده 
اســت. از مارس 2021 تعداد تلفات کرونا به 
بیش از 70 هزار نفر رســیده است. این هرج 

و مرج دالیل زیادی دارد. در سیستم مجلس 
آلمان، صدراعظم حق وتو بر سیاســت هایی 
که از اختیارات دولت فدرال اســت را ندارد و 
تنهــا کاری که می تواند بکند، متقاعد کردن 
بقیه اســت. مدیریت سالمت کشور قوانین 
بیش از حدی دارد و به خوبی ســازمان یافته 

نیست.
به نظر می رسد که مرکل به طور فزاینده ای 
ناامید و صبر و تحمل بی پایان او از دست رفته 
اســت. آلمان حاال بــا چالش های گوناگونی 
دســت و پنجــه نرم می کنــد و تنها چند ماه 
مانده به انتخابات سراسری کشور، این سؤال 
که چه کســی می تواند صدراعظم آتی آلمان 
باشد هنوز یک سؤال باز است. نظرسنجی ها 
نشــان می دهد کــه دولت آتی آلمان را یک 
صدراعظــم محافظه کار هدایت خواهد کرد 
همراه با ســبزها به عنوان شــرکای ائتالف. 
بــا این حال، حال و روز ناخوش حزب مرکل 
شانس خوبی را برایش در انتخابات سپتامبر 
متصــور نمی شــود. وارث سیاســی مرکل، 
آنه گــرت کرامپ – کارنباو، تنها پس از یک 
سال از رهبری حزب استعفا داد. رهبر جدید 

نیز عملکرد ضعیفی نشــان داده است.
ممکن اســت روزی آلمان هــا قدردان این 

واقعیــت باشــند کــه مرکل فاقد کاســتی 
شــخصیتی سه سلف بزرگ خود بوده است. 
آدنائر، برندت و کهل هر ســه تحت فشــار و 
برخــالف میل خود از قدرت کنار کشــیدند. 
امانتداری و فداکاری مرکل برکسی پوشیده 
نیســت و او اولین رئیس از روســای دولت 
آلمان اســت که به خواســت خود از قدرت 

کنار می رود.
همچنان که آلمان در اندیشــه اســت که چه 
کســی جانشین وی خواهد بود، درس هایی 
از فاجعه فوکوشــیما قابــل توجه می نماید. 
پس از بدترین حادثه انرژی هسته ای جهان 
از زمان رویداد چرنوبیل، مشــخص شــد که 
مطالعه پیرامون آســیب پذیری معماری این 
نیــروگاه نادیده گرفته شــده بود. به عبارت 
دیگــر، با برنامه ریزی و اقدام مناســب این 
حادثه قابل پیشگری یا شدت آن کاهش پذیر 
بود. دموکراســی های مدرن نیز با آینده ای از 
دگرگونی هــا و بحران ها روبرو خواهند بود. 
وضعیت کنونی آلمان درســی است پیرامون 
خطــرات شکســت در آماده ســازی برای 
محافظت از خود، همســایگان و متحدان در 

برابر اختالل بعدی.
منبع: فارن افرز  
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ایرانی هــا می داننــد لغــو یکبــاره تمامی 
تحریم ها یا در مدت زمانی اندک از ســوی 
واشــنگتن غیرممکن اســت زیرا کنگره با 
آن موافقــت نخواهد کــرد و دیگر این که 
هرگونــه توافق جدیدی بدون بحث و گفت 
وگو درباره سیاست خارجی ایران و جبهه ها 
و درگیری های این کشور دشوار است. این 
مســئله یعنــی این که تهــران باید قبل از 
امضای توافق جدید عقب نشــینی هایی را 
انجام دهد و نیز شــروط فنی را پیش از لغو 

تدریجی و جزئی تحریم ها بپذیرد.
مجموعه مســائل داخلــی و نیز مربوط به 
خاورمیانــه وجود دارد که باعث می شــوند 
کار مذاکره کنندگان ایرانی آســان نباشــد. 
از یک ســو انتخابات ریاســت جمهوری بر 
روحانی و تیم مذاکره کننده او فشار می آورد 
و آنهــا می خواهنــد پیش از برگزاری آن به 
پیشــرفت های مهمی در مذاکرات دســت 
یابنــد. از طــرف دیگر البی اســرائیل در 
آمریکا تالش می کند شــروط توافق آتی را 
دشــوار کند. تحوالت عراق، سوریه، لبنان 
و یمن نیز از ســوی ســپاه اداره می شوند که 
روحانــی و ظریف هیچ قدرتی در آن ندارند 
و این نهاد تاکنون ضرورتی بر عقب نشینی 

و امتیازدهی نمی بیند.
درباره جبهه های خارجی ایران اوضاع نشان 
می دهد دستیابی به هرگونه حل فصل جدی 

با آمریکایی دشوار است:
جبهــه نخســت عراق: ایــران در برابر هر 
مســئله ای که احتمااًل نفوذ این کشــور یا 

متحــدان عراقی اش را تضعیف کند، از خود 
ســختگیری نشــان می دهد و در نتیجه تا 
زمانی که می تواند از اهرم های فشار امنیتی 
تاثیرگذار علیه آنها اســتفاده کند و تا زمانی 
که احتمال درگیری نظامی گســترده با آنها 
وجود ندارد، ضرورتی برای عقب نشینی در 
برابر آمریکایی ها یا دشــمنان داخلی اش در 

این کشور نمی بیند.
جبهه دوم سوریه: ایران که می داند هر گونه 
راه حــل بین المللــی و جدی به خروج این 
کشور از ســوریه نیازمند است، تالش دارد 
تأییــد کند بیشــترین حضور میدانی را دارد 
و همکاری اش با روســیه به معنای تســلیم 
شــدن در برابر خواســته این کشور نیست و 
هر گونه مذاکره ای باید با این کشــور و نه 
فقط روســیه باشد. سوریه گذرگاه ایران به 
ســوی لبنان است و نیزعرصه ای است که 
به وســیله آن می تواند به حمالت اسرائیل 

پاسخ دهد.
با توجه به این که حضور ایران باعث سیطره 
این کشــور بر مرزهای ســوریه – لبنان و 
نیز بخشــی از مرزهای عراق – ســوریه و 
نیــز حفاظت از قوس راهبردی امتداد یافته 
از تهران تا مرزهای اســرائیل شــده است؛ 
بنابرایــن داوطلبانــه از این حضور دســت 

برنخواهد داشت.
جبهه سوم لبنان: با توجه به برتری سیاسی 
و نظامــی حزب اهلل در این جبهه نفوذ ایران 
مورد تهدید نیست و به تالش استثنایی برای 
دفــاع از آن نیاز نــدارد. برای مقابله با خطر 

فرپاشی مالی و اقتصادی نیز ایده این کشور 
از کاهــش موقتی تنش ها و افزایش فضای 

تصمیــم گیری حزب اهلل فراتر نمی رود.
جبهه چهارم یمن: تنها جبهه ای است که در 
حال حاضر شــعله ور است و فرسایش و نیز 
شکســت های پی در پی نظامی و رسانه ای 
عربســتان و متحدانش را باعث شده است. 
این امر باعث می شــود در هر گونه راه حلی 
در آینده، حوثی ها شریک در حکومت باشند. 
این به معنای این اســت که سپاه پاسداران 
نیــازی به هرگونــه گفت وگویی درباره آن 
ندارد زیرا در صورت عملی شــدن هر کدام 
از ســناریوها جای پایی در دریای سرخ پیدا 

خواهد کرد.
با توجه به آنچه گفته شــد پیش بینی این 
کــه ایرانی ها خــود را مجبور به امیتازدهی 
در کدام جبهه بینند، دشــوار است. با وجود 
این به باور ناظــران انگیزه های اقتصادی 
و مســئله تحریم ها تنها عاملی اســت که 
احتمــال دارد توازن قــدرت در ایران را به 
نفــع طرفداران مذاکــره یا به عبارتی میانه 

روها تغییر دهد.
بــه ایــن ترتیب منطقه احتمااًل به ســمت 
مرحله ای پیش می رود که طی آن بازیگران 
قدرتمند مواضع خود را حفظ کرده و در انتظار 
روشن شــدن اولویت های آمریکا هستند. 
تنها نزدیک شــدن واقعی ایران به ســاخت 
بمب اتم ممکن اســت این عرصه و رویکرد 

بیشتر طرفها را تغییر دهد.
منبع: القدس العربی  �

لغو یکباره تمامی تحریم ها فعال امکان پذیر نیست

جبهه های خارجی ایران
 زیاد ماجد



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ اردیبهشت ماه1400 / شماره2060

Bilingual Economic Monthly  

هدف از تحریم های شــدید علیه ایران 
ایجاد فشار بر رهبران این کشور از طریق 
دشــوار کردن زندگی برای شهروندان 
آن است. این تحریم ها تاکنون در ایجاد 
بحران اقتصادی و آســیب رساندن به 
رفــاه ایرانی های عــادی موفق عمل 
کرده اند. در این مقاله به تأثیر تحریم ها 
از سال 2010 بر مصرف خانوار و اشتغال 
پرداخته شده و طبق نتایج آن، در حالی 
کــه درآمد و مصرف خانوار متحمل به 
شدت آسیب دیده، اما وضعیت اشتغال 

انعطاف بیشتری داشته است.
ی: صحت آنالیز سقوط در ورطه فقر

بــه افزایش کلــی نرخ فقر در ایران در 
ســال های اخیــر و به ویــژه وضعیت 
اســفناک روستایی ها اشاره شد، اما فقر 
محدود به مناطق روســتایی نیست و 
تعداد فقرا در شــهرها به اندازه مناطق 
روستایی است. اگر فقر صرفًا یک مساله 
جغرافیایی نباشــد، سؤال این است که 
چه ویژگی های دیگری به غیر از محل 
زندگی افراد، آن ها را در برابر فقیر شدن 
آسیب پذیرتر می کند. در این مقاله برای 
پاســخ به این سؤال از پنل خانوارها در 
ســال های 2018-2019 برای برآورد 
احتمال فقیر شــدن یــک فرد )فردی 
که در ســال 2018 بــاالی خط فقر و 
در ســال 2019 زیر آن بوده( به عنوان 
تابعی از موقعیت )روســتا، شهرستان و 
استان( و خصوصیات خانوار مانند سن، 
جنسیت و تحصیالت سرپرست خانوار، 
اندازه خانوار و ســرانه هزینه ها استفاده 
کرده است. یک تابع ساده برای احتمال 
فقیر بودن در ســال 2019 مشروط به 
فقیر نبودن در ســال 2018 بوده است. 
شــاید مهم ترین نکته این است که در 
ســال های 2018-2019 مشروط به 
ویژگی های خانوار، ســاکنان شهری 
بیش از ســاکنان روســتاها دچار فقر 
شــده اند؛ مساله ای مهم که باید مورد 
توجه سازمان های بهزیستی ایران قرار 
بگیــرد. این اتفــاق منافاتی با آنچه در 

نمودار 3 مشــاهده شــد مبنی بر اینکه 
ســاکنان روســتاها به طور متوسط در 
ســال های اخیر بیشتر در معرض خطر 
فقر بوده انــد، ندارد. تفاوت را می توان 
بــا تفاوت ها در خصوصیــات افراد در 
مناطق روســتایی و شــهری توضیح 
داد. در تجزیــه و تحلیــل تابع، چندین 
مورد از این ویژگی ها ثابت نگه داشــته 
می شــوند و آنچه مورد مقایســه قرار 
می گیــرد، زندگی فردی در یک خانوار 
با متوســط ســطح درآمد، تحصیالت 
سرپرست و غیره در یک منطقه شهری 
با شخصی با همان مشخصات در یک 
منطقه روســتایی است. این احتماالت 
که امکان برآورد آنها از ضرایب گزارش 
شده، نشان می دهند که با فرض ثابت 
و مشــابه بودن شاخصه های خانوار، در 
ســال 2019 یک فرد شهری دو و نیم 
برابر بیشــتر از یک فرد روستایی )4.1 
درصــد در مقابل 1.۶ درصد( با احتمال 

فقیر شدن مواجه بوده است.
خانواده های زنان سرپرست خانوار 37 
بیشــتر در خطر فقیر شدن بوده اند )در 
ســال 2019، حدود 8 درصد از افراد در 
چنین خانه هایی زندگی می کرده اند(. 
همچنیــن می توان اینطور پیش بینی 
کرد که بیمه درمانی 35 درصد این خطر 
را کاهش داده است. همچنین می توان 
اینطــور پیش بینی کــرد که آموزش 
یــک عامل تعیین کننده در شــرایط 
بوده اســت: کسانی که در خانوارهایی 
زندگــی می کنند که سرپرســتان آنها 
تحصیالتی بیش از دیپلم داشــته اند، 
کمتــر از 0.1 درصــد در معرض خطر 
فقیر شــدن بوده انــد؛ در حالی که در 
خانواده هایی که سرپرســتان آنها بی 
ســواد بوده اند، این خطــر 7.2 درصد 
اســت )حــدود 15 درصــد از افراد در 
چنیــن خانه هایی زندگــی می کنند(. 
کســانی که در خانوارهــای بزرگ تر 
زندگی می کنند بیشتر در معرض خطر 
فقیر شــدن هستند، اما با افزایش سن 

سرپرســت خانوار ایــن خطر کاهش 
می یابــد. زندگــی در خانه های تحت 
سرپرســتی افراد مســن احتمال فقیر 
شدن را کاهش می دهد. پیرترین گروه 
)باالی ۶0 سال( با کمترین خطر فقیر 
شدن )احتمال 2.3 درصد( و جوان ترین 
گروه سنی )15 تا 29 سال( با بیشترین 

خطر )12 درصد( مواجه بوده اند.
ضرایب برآورد شده برای استان نشان 
می دهــد که اثــرات موقعیت مکانی 
در احتمال فقر فراتر از تقســیم بندی 
روستایی/شــهری است. برای نمونه، 
در صــورت مســاوی بودن همه دیگر 
شــاخصه ها، یک ســاکن تهران که 
پیشرفته ترین استان در ایران است، در 
برابر یک ســاکن سیستان و بلوچستان 
که محروم ترین اســتان ایران قلمداد 
می شود، سه برابر بیشتر با خطر سقوط 
به ورطه فقر مواجه بوده است. دلیلش 
می تواند این باشد که برخالف تهران، 
در سیســتان و بلوچستان ویژگی هایی 
که فرد را فقیر می کند همان هایی است 
که تعیین کننده ســقوط در ورطه فقر 
است. یعنی، افراد غیر فقیر در سیستان 
و بلوچســتان کمتــر از تهران در خطر 
ســقوط به زیر خط فقر هستند. درسی 
که می توان گرفت این است که با وجود 
پایین بودن نرخ فقر در مناطق مرفه تر 
مانند تهران، اما ســاکنان این استان ها 
بیشــتر در خطر فقیر شدن هستند. به 
زبان ســاده تر، محل اقامت یک عامل 
مناسب برای پیش بینی درست آسیب 
پذیری در برابر بحران اقتصادی نیست.

افزایش نرخ اشــتغال به کاهش   �
فقر معنی نشد

به رغم اهمیت انتقال پول نقد، اشتغال 
همچنــان برای اکثــر ایرانی ها منبع 
اصلی درآمد به شــمار می رود. ســهم 
درآمد حاصل از حقوق و دســتمزد کار 
ثابت و درآمد خود اشــتغالی در ســال 
2019 دریان روستایی ها 53.3 درصد و 
در میان خانواده های شهری 47 درصد 

تحریم چه 
خسارت هایی به 

کشور زد

از 
افزایش 

خط 
فقر تا 
بیکاری

جواد صالحی اصفهانی
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دستمزدها به عنوان منبع درآمد و بزرگ ترین 
هزینــه تولیــد نقشــی دوگانــه در هر اقتصادی 
دارنــد. افزایــش قابــل توجــه در دســتمزدهای 
واقعــی در ایــران در دهــه 2000 تــا اندازه زیادی 
در کاهش فقر تأثیر داشت، اما از آنجایی که 
افزایــش دســتمزد در نتیجــه بهــره وری باالتــر 
نبود، باعث کاهش رقابت تولید داخلی شد.

بود. منابع اصلی درآمد بدون اشتغال هم حقوق 
بازنشســتگی، انتقــال نقدی از راه های مختلف 
و اجاره بها هســتند. درآمد حاصل از مشــاغل با 
درآمد ثابت نیز اهمیت بیشتری از خود اشتغالی 
داشته و ۶3 درصد از کل موارد درآمدی را تشکیل 
داده است. این مساله نشان می دهد که هرگونه 
افت در وضعیت اشتغال یا دستمزدها تأثیر قابل 
توجه منفی بر متوسط درآمد خانوار خواهد داشت. 
بنابراین، برای درک بهتر چگونگی انتقال شوک 
منفی تحریم ها به بودجه خانوار درک اینکه چه 
اتفاقی برای اشتغال رخ داده مهم است. بررسی 
روندهای زیر نشــان می دهد اشــتغال نسبت به 

درآمد و مصرف نسبتًا پایدار بوده است.
الف: روندها در اشتغال

با تشدید تحریم ها در سال های 2010 تا 2019، 
تولید ناخالص داخلی و متوسط درآمد خانوار راکد 
بود، اما اشتغال به رشد خود البته با سرعت اندک 
ادامه داد. نرخ اشــتغال در سال 2018 نسبت به 
ســال 2011 که تحریم ها برای اولین بار تشدید 
شــدند، در همه بخش ها باالتر بود. در تصویر 7 
داده های سه ماهه منتشر شده توسط مرکز آمار 
ایران آمده که نشان می دهد تعداد کل شاغالن 
از حدود 20 میلیون نفر در سال 2011، در سال 
2019 بــه 27 میلیون نفر رســیده که به معنای 
افزایش ســاالنه 2.1 درصدی است. این درصد 
رشــد ساالنه نرخ اشتغال از 1.1 درصد نرخ رشد 
جمعیت اصلی جویای کار )20 تا 54 ســال( در 
سال های 2011 تا 201۶ بیشتر است. بیشتر این 
افزایــش در بخــش خدمات بوده که 2.7 درصد 
رشــد داشــته و پس از آن در صنعت و کشاورزی 
بوده که هر دو 1.5 درصد رشد داشتند. افزایش 
تعداد شــاغالن در صنعت، بخشــی که به ویژه 
پس از سال 2018 بیشتر در معرض تحریم های 
تجاری بوده، نشــان دهنده تأثیر مثبت کاهش 
ارزش پول ملی بر تولید داخلی است؛ اما افزایش 
اشتغال کاهش واقعی دستمزدها را جبران نکرده 
و بــه همین دلیل اســت که بــه رغم نرخ باالتر 

اشتغال، فقر افزایش یافته است.
اما این وضعیت در ســال جدید ایرانی 1399 که 
تاثیــرات منفی اولیه همــه گیری کوید-19 بر 
اشــتغال آشکار شــد، ادامه نیافت. در بهار سال 

2020 اقتصاد ایران با از دست رفتن 1.4 میلیون 
فرصت شغلی مواجه شد که بیشتر آنها در بخش 
خدمــات بودنــد و این در حالی بود که 2 میلیون 
نیروی کار از این بخش خارج شــدند. داده های 
منتشر شده حاکی از کاهش نرخ بیکاری در سه 
ماهه اول ســال جدید نســبت به سال قبل )9.8 
درصــد در برابر 10.9 درصــد( بودند که نتیجه 
کاهش شــمار نیروی کار بود. این روند کاهشی 
در سه ماهه دوم سال ایرانی کاهش یافت چون 
ایرانی ها به رغم همه گیری به کار خود بازگشتند. 
نرخ اشــتغال و شــمار نیروی کار هر دو باالتر از 
ســه ماهه قبل، اما بســیار کمترتر از ســه ماهه 
مشــابه در ســال قبل بودند. همه گیری کرونا 
برخــالف تحریم ها صدمات زیادی به وضعیت 

مشاغل وارد آورد.
ب: روندها در دستمزد حقیقی

دســتمزدها به عنوان منبع درآمد و بزرگ ترین 

هزینه تولید نقشی دوگانه در هر اقتصادی دارند. 
افزایش قابل توجه در دســتمزدهای واقعی در 
ایــران در دهه 2000 تا اندازه زیادی در کاهش 
فقر تأثیر داشت، اما از آنجایی که افزایش دستمزد 
در نتیجــه بهــره وری باالتر نبود، باعث کاهش 
رقابت تولید داخلی شد. هر دو پدیده در تاریخچه 
دستمزد در سه دهه آشفته گذشته قابل مشاهده 
هستند. دستمزدهای واقعی در سه منطقه مورد 
بررسی در تصویر 8 آمده که نشان می دهد کاهش 
دستمزدها در مناطق شهری و روستایی شاخص 

قیمــت مصرف کننده را کاهش داده و به تنظیم 
مجدد هزینه های زندگی انجامیده است. در هر 
ســه منطقه آماری دســتمزدهای واقعی تا سال 
2008 که قیمت نفت به دلیل بحران مالی جهانی 
به شــدت کاهش یافت و اقتصاد ایران منقبض 
شد، در حال افزایش بود. در فاصله اندکی از این 
تحوالت هم تحریم ها علیه ایران اعمال شــدند 
و به افزایش دســتمزدها پایان دادند. دســتمزد 
واقعی همانند سرانه مصرف در مناطق روستایی 

با شدت بیشتری کاهش یافت.
در سال های 2000 تا 2010 دستمزدها همچنین 
در برابری با دالر آمریکا افزایش داشت که حاکی 
از کاهــش قدرت رقابتی کاالها و خدمات تولید 
شــده در ایران بود. این اتفاق را می شــود نتیجه 
مســتقیم رونق نفت دانســت که باعث افزایش 
دســتمزدها و سایر درآمدها بدون افزایش بهره 
وری کارگران شد. متوسط دستمزد در دهه 2000 
بیش از چهار برابر ســریع تر از نرخ غیررســمی 
برابری ارز افزایش یافت و سبب گرانی کاالهای 
ایرانی نســبت به کاالهای خارجی شد. در سال 
2018 کــه دولــت ترامپ کارزار اعمال فشــار 
حداکثــری را آغــاز و ارزش ریــال در پی آن به 
شــدت سقوط کرد، نرخ برابری دستمزد در برابر 
دالر هم کاهش یافت. متوســط نرخ دستمزد در 
برابر دالر در ســال 2019 کمتر از نصف ارزش 
آن در ســال 2017 بود. این اتفاق را می شــود 
بیــش از هر عامل دیگری در افزایش متوســط 

اشتغال مؤثر دانست.
مســاله آخر در رابطه با دستمزد این است که آیا 
دولت از قدرت خود برای تعیین حداقل دستمزد 
برای محافظت از دســتمزدهای واقعی کارگران 
محروم اســتفاده کرده یا خیر. استفاده از حداقل 
دســتمزد به عنوان ابزاری برای تأثیر بر درآمد 
فقــرا دو محدودیــت دارد. اول، اجرای قوانین 
حداقل دســتمزد بسیار سخت است؛ 48 درصد 
از کارگران در ســال 2019 دســتمزد ماهانه زیر 
حداقل دســتمزد را گزارش کردند. دوم، افزایش 
حداقل دستمزد می تواند تقاضا برای نیروی کار 
را کاهش دهد. با وجود این دو مشــکل، دولت 
هر ســاله با پوشش گســترده رسانه ای و در پی 
مذاکره با مجلس، حداقل دســتمزد را مبتنی بر 
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تورم سال قبل افزایش می دهد.
دستمزد در نظر گرفته شده در اینجا پایه حقوق 
اعالم شده توسط دولت است که معمواًل حدود 20 
درصد کمک هزینه خانوار به آن اضافه می شود. 
خط سیر در هر دو مورد کاماًل مشابه بوده است. 
حداقل دســتمزد واقعی برای افراد با تحصیالت 
کمتر از دبیرســتان تا اواسط دهه 2000 کمتر از 
دستمزد واقعی بود. این روند به تدریج و به ویژه 
پس از ســال 2000 با افزایش سطح تحصیالت 
تغییــر کرد و کارگران با تحصیالت کمتر که به 
طور فزاینده مشــاغل با کارآمدی کمتر به آنها 
واگذار می شــد، با کاهش سرعت رشد دستمزد 
واقعی مواجه شــدند و این در حالی بود که روند 
رشــد حداقل دستمزد ثابت بود. افزایش قیمت 
نفت دولت را قادر می ساخت که حداقل دستمزد 
را بسیار سریع تر از قبل افزایش دهد به طوری که 
تا سال 2005 حداقل دستمزد از متوسط دستمزد 

کارگران با تحصیالت پایین خیلی بیشتر بود.
اشتغال در تحریم ها آسیب ندید، در کرونا چرا

تحریم های شدید از سال 2011 بی شک ضربه 
بزرگــی به اقتصاد ایران وارد کرده اســت. این 
تحریم ها صادرات نفت را به شدت کاهش داده و 
تجارت بین المللی ایران را مختل کرده اند. با این 
حال، عوامل دیگر داخلی و خارجی نیز بی شک 
در رشــد اقتصادی کند یک دهه گذشــته نقش 
داشته اند. پایین آمدن قیمت نفت از سال 2014 
درآمدهای دولت را بیشــتر کاهش داده و ســوء 
مدیریت و فساد اقتصادی مانع از واکنش مناسب 
در سیاســت گذاری در برابر شوک های خارجی 
شده است. با توجه به شدت شوک خارجی ناشی 
از تحریم ها، هیچ سیاســت گذاری نمی توانست 
مانع از بروز یک بحران اقتصادی شــود یا مردم 
عادی ایران را کاماًل در برابر سقوط سطح زندگی 
محافظت کند. در بخشی از این گزارش به طور 
تفصیلی به برآورد میزان افت ســطح زندگی در 
مناطق مختلف )شهری و روستایی( و گروه های 
مختلف درآمدی پرداخته شد؛ اما امکان مشخص 
کردن دقیق اینکه چه میزان از افت سطح زندگی 
به دلیل تحریم ها بوده یا اینکه کدام سیاست ها 
می توانند خســارت را بهتر محدود کنند، از توان 

این گزارش خارج بوده است.

یافته هــای اصلــی این گزارش درباره ســطح 
اســتانداردهای زندگی عبارتند از: اول، متوسط 
سرانه مصرف از زمان تحریم های ایاالت متحده 
در ســال 2011 به میزان قابل توجهی کاهش 
یافته است. سرانه مصرف در سال 2019 نسبت 
به سال 2010 برابر با 17.7 درصد کاهش داشت 

و به سطح سال 2002 رسید.
دوم، کاهش ســرانه مصرف به طور مساوی در 
مناطــق مختلف اتفاق نیافتاده اســت. مناطق 
روســتایی بیشــترین آســیب را دیدند و پس از 
آنهــا مناطق شــهری به اســتثنای تهران قرار 
می گرفتند. در مقایســه با سال 2010، میانگین 
مصرف در مناطق روستایی 30 درصد و در سایر 
مناطق شــهری 22.۶ درصد کاهش داشت، اما 

در تهران کاهش سرانه مصرف تنها به 9 درصد 
رسید.

ســوم، نرخ فقر در ســه منطقه جمعیتی افزایش 
یافته اســت. در ســطح ملی تقریبًا دو برابر شده 
و از پایین ترین نقطه یعنی ۶.4 درصد در ســال 
2012، در سال 2019 به 12.1 رسیده است که 
یعنی در ســال 2019 چهار میلیون نفر بیشتر از 
ســال 2012 ســطوح مصرف زیر خط فقر بین 
المللی 5.50 دالر )دالر به نرخ دولتی( داشــتند. 
همانطور که انتظار می رفت، بیشترین میزان فقر 
در مناطق روســتایی )22.9 درصد( و پس از آن 
سایر مناطق شهری )8.8 درصد( و تهران )7.5 
درصد( بوده است. نکته قابل توجه این است که 

سیاست انتقال وجه نقد )یارانه دولتی( که توسط 
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ســابق، اجرا 
شــد، در ســال های 2011 و 2012 پس از موج 
اول تحریم ها از افزایش نرخ فقر جلوگیری کرد 
و حتی آنها را کاهش داد. در موج دوم تحریم ها 
در سال های 2018 و 2019 دولت حسن روحانی 
سخاوتمندی در انتقال پول نشان نداد که بعضًا به 
دلیــل مخالف بودن او با چنین رویکردی از نظر 
ایدئولوژیک بود و بعضًا به دلیل اینکه منابع الزم 

برای اجرای چنین سیاستی را نداشت.
چهارم، با اســتفاده از داده های جمع آوری شده 
در ســال های 2018 و 2019 برآوردهایی درباره 
ویژگی های خانوار صورت گرفت که در ســال 
2019 بیشــترین ارتباط را با فقر داشتند. تجزیه 
و تحلیل ها نشــان دادند برخی از الگوهای رایج 
که در سایر نقاط جهان در حال توسعه نیز قابل 
مشــاهده است از جمله در معرض خطر شدیدتر 
فقر بودن خانواده هایی که سرپرســت زن دارند، 
خانواده هایــی کــه فردی بــا تحصیالت کمتر 
سرپرست آنهاســت و خانواده های پرجمعیت، 
در ایــران هم وجود دارنــد. اما نکته تعجب آور 
این بوده که در صورت مشابه بودن ویژگی های 
خانوار، ساکنان شهری نسبت به ساکنان روستا 
بیشتر در معرض فقر قرار گرفته اند و این در حالی 
است که در آمار کلی نرخ فقر در مناطق روستایی 

به طور متوسط بیشتر از مناطق شهری است.
پنجــم و آخر اینکه تأثیر بحــران اقتصادی در 
اشتغال کمتر از میزان مصرف بوده است. این امر 
تا حدی به این دلیل بوده که اشتغال در ایران نسبتًا 
سخت و ثابت است و انقباضات تولیدی به سرعت 
در آن منعکس نمی شود. به عالوه، موافقت دولت 
با افزایش قیمت ها در شرایطی که ارزش ارز ملی 
به دلیل تحریم ها کاهش داشــت، تولید داخلی 
در برخــی از بخش های تولیدی توانایی رقابت 
بیشتری یافت. در حالی که این سیاست اشتغال 
را نســبتًا در برابر شوک تحریم ها مقاوم ساخته، 
امــا قــادر به محافظت از درآمد واقعی نبوده چرا 
که اساسًا دلیل اصلی ثبات در آمارهای اشتغال، 

کاهش دستمزدهای واقعی بوده است.
منبع: دانشــکده مطالعات پیشرفته بین الملل 

دانشگاه جان هاپکینز

پنجــم و آخــر اینکــه تأثیــر بحــران اقتصــادی 
در اشــتغال کمتــر از میــزان مصــرف بــوده 
اســت. ایــن امــر تــا حــدی بــه این دلیــل بوده 
که اشــتغال در ایران نســبتاً ســخت و ثابت 
اســت و انقباضــات تولیــدی بــه ســرعت در 
آن منعکس نمی شــود. به عالوه، موافقت 
دولــت بــا افزایــش قیمت ها در شــرایطی که 
ارزش ارز ملــی بــه دلیــل تحریم هــا کاهــش 
داشت، تولید داخلی در برخی از بخش های 

تولیدی توانایی رقابت بیشتری یافت. 



23 نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ اردیبهشت ماه1400 / شماره60

Bilingual Economic Monthly  

چه چیزی موجب دگرشی 180 درجه ای در موضع 
محمدبن ســلمان در برابر ایران شده است؟ یک 
عامل از بقیه مهمتر اســت: نشــانه هایی فزاینده 
از اینکه ایاالت متحده به طور جدی در اندیشــه 
انتقال تمرکز خود از خاورمیانه است. در اینجا آنچه 

آمریکا انجام نمی دهد مهم اســت: اینکه 
مثل گذشته پیوسته به شرکای امنیتی اش 
اطمینان دهد که هر رفتار بی پروایی هم 
داشته باشند، از پشتیبانی بی قید و شرط 

واشنگتن برخوردار خواهند بود.
کناره جویی واشــنگتن از درگیرشدن در 
کشــمکش ها و درگیری های شرکای 
خاورمیانه ای، قدرت های منطقه را وادار 
کرده تا به سراغ ظرفیت دیپلماتیک خود 
برونــد. برخالف پیش بینی های بدبینانه 
ســاختار سیاست خارجی آمریکا، با آغاز 
رونــد خروج نظامی آمریکا از منطقه، نه 
تنها آشــوب و آشفتگی ســر بر نداشت 
بلکه دیپلماسی منطقه ای هم فعال شده 
اســت. به گزارش سایت خبری امواج، از 
ماه ژانویه، دســت کم پنج نشست میان 
ایران و کشورهای منطقه برگزار شده که 
در آنها عالوه بر عربستان، نمایندگانی از 
امارات، اردن و مصر هم شرکت داشته اند.
در ایــن گفــت وگوها، که بر جنگ یمن 

تمرکز داشته، همچنین اوضاع سوریه و لبنان هم 
به میان آمده است. در این گفت وگوها، مقام های 
ارشد امنیتی کشورهای یادشده شرکت داشته اند 
از جمله دیداری میان اســماعیل قاآنی، فرمانده 
سپاه قدس ایران و خالد الحمیدان رییس دستگاه 

اطالعاتی عربستان.
البته هنوز هم احتمال ناکامی این گفت وگوها برای 
پل زدن میان اختالفات ایران و دشــمنان عربش 
وجود دارد اما چند فاکتور نشان می دهد که این گفت 

وگوها، درونمایه الزم برای دگرش ســپهر روابط 
ســعودی با ایران و فراتر از آن اوضاع کلی امنیتی 
منطقــه را در خــود دارد. این واقعیت که این گفت 
وگوها با شــرکت چندین قدرت منطقه ای برگزار 
شــده، نشــان می دهد که بیشتر شبیه یک گفت 

وگوی منطقه ای است که بسیار هم ضرورت دارد 
و نه یک گفت وگوی دوجانبه برای خنثی کردن 

تنش ها.
خاورمیانه به شکل غریبی غیرنهادینه است به این 
معنی که فاقد یک سازمان دربرگیرنده منطقه ای یا 
مجمعی است که بتواند یک گفت وگوی چندجانبه 
را کلید زده است و ساماندهی کند تا تنش ها کاهش 
یابد و گزینه هایی برای آرام سازی و مدیریت بی 

اعتمادی فراهم آید.

دومین عامل خوشــبینی آن اســت که این گفت 
وگوهای جنینی، ظاهراً به ابتکار خود قدرت های 
منطقــه ای آغــاز و هدایت شــده یعنی توســط 
قدرت هــای عمده خــارج منطقه به آنها تحمیل 
نشــده و تحت هدایت آنها هم قرار ندارد. رهبری 
و قیمومیت منطقه ای این فرایند، شرطی 
اساسی در موفقیت و تداوم آن است. البته 
معنی اش این هم نیست که آمریکا هیچ 
نقشی در این فرایند نداشته که بی گمان 

داشته است.
رویکــرد بایدن تا به اینجــا، پیام بدون 
ابهامی برای قدرت های منطقه ای دارد: 
خاورمیانه از آن جهت برای دولت بایدن 
یک اولویت اســت که بتواند راه هایی را 
برای کاهش حضورش در آنجا پیدا کند... 
این است که ناگهان، دیپلماسی به گزینه 
ارجح شرکای امنیتی آمریکا در خاورمیانه 

تبدیل شد.
دولــت ترامپ با کشــتن ژنرال قاســم 
سلیمانی، گفت وگوهای ایران و عربستان 
را هم کشت. دولت وی خود را به رویارویی 
با ایران متعهد کرده بود و سعودی ها هم 
خود را با این واقعیت ســازگار کردند: رد 
هرگونه دیپلماســی ای میان عربستان با 

ایران.
پس درســی که واشــنگتن باید بگیرد هم روشن 
است: اگر آمریکا از نظر نظامی، یک گام به عقب 
بردارد، شرکای منطقه ای اش هم ترغیب می شوند 
که در عرصه دیپلماتیک، یک گام به جلو بردارند.
اکنــون، ایــن وظیفه بر دوش خــود قدرت های 
منطقه ای و نه واشنگتن است که این گفت وگوها 
را به موفقیت برســانند و این یک بازی برد – برد 

برای آمریکا و برای خاورمیانه است.
منبع: فارن پالسی  

زمانی برای تغییر معادالت  تهران و  ریاض

چرخش 180 درجه ای بن سلمان
تریتا پارسی
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در شــرایط همه گیری جهانی ویروس کرونا 
گروه کارشناســان مستقل حقوق بشری ملل 
متحد در یک اعالن عمومی در تابستان 2020 
اعالم کردند که اســتثنائات مربوط به تحریم 
برای مقابله با بیماری کرونا کفایت نمی کند و 
تحریم های مرتبط باید در شــرایط همه گیری 
بیمــاری برای تقویت دولت های تحت تحریم 

برای مقابله با بیماری برداشــته شوند.
تحریم های یک جانبه آمریکا در شرایطی شامل 
کشورهایی چون روسیه، ایران، ونزوئال، کوبا، 
ســوریه و... می شود که فرایند مبادالت و دادو 
ســتد بین المللی را برای این کشورها در نظام 
تبادل بین المللی سخت و دسترسی به خدمات 
را در پرتو تجارت بین المللی دشوار و بعضًا غیر 
ممکن می کند. مهم تر در شــرایط همه گیری 
بیماری دسترســی به دارو، واکسن، تجهیزات 
پزشکی و دیگر امکانات مربوط به بهداشت و 
درمان ســخت می شود که باعث ایجاد موانع 
در پیشــگیری و درمان بیماری می شود. برای 
نمونه در شــرایط تحریم شرکت های خارجی 
فروشنده دارو و تجهیزات پزشکی به دلیل عدم 
امــکان مبادالت مالی با کشــور تحت تحریم 
و خطرات ناشــی از نظــام تحریم های ثانویه 
آمریکا از تجارت با کشور تحت تحریم اجتناب 
می کنند که این اجتناب مانعی برای بهداشــت 

و درمان و تضمین ســالمت عمومی است.
رژیــم تحریم مانع فراهم شــدن واکســن، 
دارو، امکانات پزشــکی برای افراد انسانی در 
کشــورهای تحت تحریم می شود و حتی مواد 
اولیــه بــرای تولید دارو به کشــورهای تحت 
تحریم نمی رسد. این عدم دسترسی به دارو و 

امکانات پزشــکی به افزایش انواع بیماری ها 
و مرگ و میر ناشــی از بیماری منجر می شود. 
در شــرایط همه گیری کرونا عدم دسترسی به 
واکسن منجر به افزایش سرعت ابتالء و عدم 
وجود دارو و امکانات درمانی منجر به افزایش 
مرگ و میر ناشــی از کرونا می شــود. افزایش 
بیماری به دلیل عدم دسترســی به واکســن و 
ســایر امکانات نقض حق بر سالمت به عنوان 
یک حق بنیادی بشــری اســت که در ماده 25 

اعالمیه جهانی حقوق بشــر و ماده 12 میثاق 
حقوق اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی مورد 
شناسایی قرار گرفته که تهدید حق بر سالمت 
نقض آشــکار حقوق بشــر است که تحریم ها 
چه به صورت مســتقیم یا غیر مســتقیم مانع 
دسترســی به دارو، واکسن و امکانات پزشکی 

شــوند نقض حق بر سالمت هستند.
مرگ و میر ناشی از کرونا در کشورهای تحت 

تحریــم با وجــود رابطه ســببیت بین کمبود 
واکســن، دارو و انواع تجهیزات پزشکی نقض 
حق بر حیات اســت زیرا که تحریم به افزایش 
مرگ ناشــی از بیماری کرونا در کشــورهای 
تحــت تحریم منجر می شــود و نقض ماده ۶ 
میثاق حقوق مدنی سیاســی یعنی حق حیات 
اســت که حق بر حیات بــه عنوان اولین حق 

انســانی در شرایط تحریم نقض می شود.
مرگ و میر و آسیب ناشی از کرونا در کشورهای 
تحت تحریم سبب بیماری عده زیادی از افراد 
و افزایش مرگ ناشــی از بیماری می شود که 
تعداد بــاالی فوت عنصر گســتردگی مرگ 
ناشــی از تحریم اســت به این معنا که تحریم 
به افزایش تلفات ناشــی از بیماری در کشــور 
تحــت تحریم منجر می شــود که به صورت 
سیســتماتیک در یک فرآیند پیچیده نسبت به 
کشور تحت تحریم اعمال می شوند، که آگاهی 
کشور تحریم کننده نسبت به آثار منفی تحریم 
وجود دارد؛ لذا با اســتناد به ماده 7 اساســنامه 
دیــوان بین الملل کیفری کــه عنصر قانونی 
جنایت علیه بشریت را تعریف کرده است باید 
گفــت تحریمی کــه منجر به افزایش بیماری 
و مرگ ناشــی از کرونا به علت عدم دسترسی 
به واکســن، دارو و امکانات پزشــکی می شود 
عماًل یک فعل سیستماتیک است که به مرگ 
و میر گســترده منجر می شــود و نه تنها دولت 
تحریــم کننده بلکه افــکار عمومی دنیا نیز بر 
این مطلب علم دارند لذا این قســم تحریم ها 

جنایت علیه بشریت هستند.
 *فعال حقوق بشــر، پژوهشــگر حقوق بین 

الملل بشر

نقض جدی حقوق بشــر در مقابله با کرونا

وقتی که تحریم به دارو و
 واکسن هم رحم نمی کند

امیر بی پروا*
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مذاکرات عربســتان-ایران منافع منطقه و آمریکا را تأمین می کند

خرد تنش زدایی در خلیج فارس

جدای از پیشرفت های گزارش شده از احیای برجام، یک 
مساله دیگر که می تواند به احتمال صلح فزاینده در منطقه 
خلیج فارس اشاره داشته باشد، خبرها درباره آغاز مذاکرات 
کاهش تنش بین ایران و عربستان سعودی است. اینکه 
هیچ یک از این دو کشور به صراحت مذاکرات را تصدیق 
نکرده اند، اتفاقی دلگرم کننده ای اســت مبنی بر اینکه 
گفــت و گوها را جدی می گیرند و نمی خواهند اختاللی 
خارجــی یا داخلــی آنها را به خطر اندازد.تنش زدایی در 
سراسر منطقه خلیج فارس به نفع همه کشورهای منطقه 
از جمله دو قهرمان اصلی یعنی ایران و عربستان است. 
واقعیت اساسی این است که این دو کشور هر اندازه هم 
که دیگری را تحت فشــار بگذارند، اساســاً به قوت خود 
باقــی خواهنــد ماند و از این رو، به نفع هر دوی آنها و در 
منافع امنیتی و شــکوفایی آنهاســت که راه هایی برای 
اشــتراک همسایگی مسالمت آمیز بیابند. دو کشور این 
واقعیت را در گذشته به خوبی درک کرده بودند و اکنون 
هــم مبتنــی ظاهراً بنا دارند مبتنی بر چنین درکی عمل 
کنند.ایران و عربستان سعودی به عنوان تولیدکنندگان 
بزرگ نفت در امنیت تجارت نفت ســهیم هستند و این 
امر برای اقتصاد هر دو ضروری اســت. دشــواری های 
مالی عربســتان در سال های اخیر انگیزه های اقتصادی 
دو کشور در رابطه با تجارت نفت را بیش از پیش کرده 
و ســبب شــده هر دو به پایین نگه داشتن قیمت ها برای 
دلســرد کردن مصرف کنندگان از روی آوردن به منابع 

جایگزین انرژی تمایل نشان دهند.
دولت عراق که طبق گزارش ها میانجی مذاکرات بوده، 
منافع خاص خود را در کاهش تنش بین ایران و عربستان 
دنبال می کند. بغداد به خوبی می داند که در صورت هر 
گونــه تقابلــی در خلیج فــارس و بدتر از آن یک جنگ 
علنی، صادرات نفت و ســایر اقالم عراق به خســارت 
جانبــی تبدیل می شــود. عراقبنا به دالیل مختلف باید 
بــا هر دو همســایه خود کنار بیایــد و هرچه که ایران و 
عربستان از یک بازی »مجموع، صفر« فاصله بگیرند، 
شرایط برای عراق ساده تر خواهد شد. سایر کشورهای 
منطقه به ویژه عمان و کویت نیز انگیزه های مشــابهی 
دارند و در دوره های مختلف به میانجی گری بین ایران 

و رقبای آن کمک کرده اند.
مســاله مهم دیگر اینکه تنش زدایی بین عربســتان و 
ایران به نفع ایاالت متحده است. هر اتفاقی که تنش و 
خطر جنگ در آن قسمت از جهان را کاهش دهد، خطر 
افــراط گرایی تهدیــد کننده منافع آمریکا را نیز کاهش 
می دهد. این تنش زدایی همچنین می تواند احســاس 
نیاز به اســتقرار نیروهای نظامی ایاالت متحده یا سایر 
تعهدات پرهزینه به نام حمایت از دوســتان در منطقه را 

کاهش دهد.
وسواس معمول آمریکا در مقابله با ایران سبب شده این 
مســاله ای که برداشت از تهدید ایران صرفاً یک مساله 
درون منطقه ایست، در هاله ای از ابهام فرور رود. ادعاها 
درباره تهدید ایران صرفاً متوجه همسایگان این کشور یا 
نیروهای آمریکایی است که برای کمک به محافظت از 
همسایگان در منطقه مستقر شده اند. اگر روابط بین ایران 
و همســایگان آن خوب باشــد، تهدیدها عمدتاً برطرف 
می شوند و ایاالت متحده هم مجبور نخواهد بود واکنشی 
نشان دهد. از بین دو قهرمان اصلی خلیج فارس، ایران 
که بیشــتر هدف طردشدگی گسترده بین المللی بوده، 
تمایل بیشــتری به بهبود روابط در حاشــیه خلیج فارس 
داشته است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، یک 
ساختار چندجانبه برای تقویت صلح و امنیت در منطقه 
خلیج فارس پیشــنهاد کرده اســت؛ فرمولی که کاماًل با 
تالش های دو جانبه در جهت تنش زدایی با عربســتان 
سعودی سازگاری دارد. رویکرد عربستان در این معادله 
متغیر بوده اســت. سعودی ها برای حفظ وضعیت تقابل 
در برابر ایران چند دلیل داشــتند که یکی از اصلی ترین 
آنها ترس از ناآرامی در میان جمعیت شیعه در کشورهای 
عربی حاشیه خلیج فارس به تحریک ایران بوده است. اما 
شاید بزرگ ترین انگیزه سعودی در موضع گیری مقابله با 
ایران، استفاده از رویارویی به عنوان مبنایی برای رفتار 
مطلوب ایاالت متحده از جمله در عرضه مداوم تسلیحات 
و البته تحمل موارد بیشمار نقض حقوق بشر توسط دولت 
سعودی باشد. این الگو در دولت ترامپ به اوج خود رسید.

اما محمد بن ســلمان، ولیعهد ســعودی و حاکم بالفعل 
عربستان، دالیل خوبی برای تجدیدنظر در این استراتژی 

داشــته است. جنگ یمن به یک باتالق پرهزینه تبدیل 
شــده و خاک عربســتان در دو سال گذشته بارها مورد 
حمله قرار گرفته و نشــان داده ادامه تنش ها در منطقه 
می تواند برای اقتصاد عربســتان آسیب رسان باشد. و با 
تغییر دولت در واشنگتن، آشکار شده که ایاالت متحده 
دیگر خصومت بی پایان با ایران را به عنوان اولویت اصلی 
در خاورمیانه درنظر نمی گیرد و ممکن است توجه ویژه 

به اقدامات قابل اعتراض رژیم سعودی را آغاز کند.
بــا ایــن حال، برای ریاض و تهران ضروری اســت که 
در پیشــروی به ســمت تنش زدایی روابط را از مختل 
کنندگان احتمالی از جمله تندروها در هر دو کشور حفظ 
کنند. البته بزرگ ترین عامل اختالل خارجی یعنی دولت 
راســت گرای اســرائیل را نیز نمی توان فراموش کرد. با 
توجه به سابقه دیرینه اسرائیل در خرابکاری در مذاکرات 
بــرای احیای برجام در شــرایطی که این توافق به نفع 
امنیت اسرائیل است، ایران و عربستان می توانند انتظار 
خرابکاری از آن جناح را داشته باشند. دولت نتانیاهو دالیل 
دیگری ههم برای مخالفت با هرگونه تنش زدایی با ایران 
دارد: جلوگیری از هرگونه تنش زدایی بین آمریکا و ایران 
و حفظ وضعیت اســرائیل به عنوان تنها دوســت واقعی 
آمریکا در خاورمیانه؛ تضعیف و منزوی کردن یک رقیب 
برای نفوذ منطقه ای؛ و منحرف کردن توجه بین المللی از 
اشغال سرزمین فلسطین و سایر اقدامات اسرائیلی که این 
توجه را الزام آور می کند. تنش زدایی بین ایران و عربستان 
سعودی یا هر یک از دیگر کشورهای عربی حوزه خلیج 
فارس با این اســتراتژی سازگار نیست و نتانیاهو هرچه 
در توان دارد برای مختل کردن این روند انجام می دهد.
الزم اســت رئیس جمهوری جــو بایدن هر گونه تنش 
زدایی احتمالی با ایران را نه تنها از دولت اســرائیل، که 
از شاهین های آمریکایی که با هرگونه آرامش در روابط 
با ایران مخالف هســتند، محافظت کند. مقامات دولت 
احتمــااًل درک خواهند کرد که هرگونه تنش زدایی بین 
ریاض و تهران، چشم انداز موفقیت مذاکرات بعدی پس 
از برجام را برای رسیدگی به سایر موضوعات مربوط به 

ایران بهبود می بخشد.
منبع: ریسپانسیبل استیت کرفت  �

 پل پیالر
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اکنون که زمزمه هایی از وین برای احیای   �
برجام به گوش می رســد بیش از هر زمان 
دیگری شائبه سیاسی شدن توافق هسته ای 
مطرح است؛ مسئله ای که محمدجواد ظریف، 
وزیــر امور خارجه بارها در خصوص آن ابراز 
نگرانی کرده و همواره احزاب و جریان های 
داخل ایران از سیاســی کردن برجام نهی 
کرده اســت. کما اینکــه در آخرین مورد، 
رئیس دســتگاه دیپلماسی در جریان جلسه 
با اعضای کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس عنوان داشته است که احیای 
برجام و نشســت وین به هیچ وجه تالشی 

سیاســی برای حضور در انتخابات ریاست 
جمهوری خردادماه پیش رو نیســت. اما با 
این وجود سیاســی بودن و سیاســی شدن 
برجام، حتی در شــرایط و فضای انتخاباتی 
لزوماً امری منفی اســت. به هر حال توافق 
هســته ای اگرچه دارای ابعــاد دیپلماتیک، 
اقتصادی، تجاری، امنیتی، حقوق بین الملل، 
روابــط بین الملل و حتی تأثیرات اجتماعی و 
فرهنگی است، اما بی شک یکی از مهمترین 
ابعاد آن نیز به حوزه سیاست باز می گردد. به 
عبارت دیگر چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه 
قبول داشته باشیم و چه قبول نداشته باشیم، 

توافق هسته ای دارای یک خوانش سیاسی 
نیز است. زیرا برجام یک روح سیاسی دارد، 
پس پرســش کلیدی و بنیادی این است که 

دیالکتیک برجام و سیاست چیست؟
در پاسخ به این سؤال کلیدی شما باید چند نکته 
را کالبد شکافی کرد که اتفاقًا در پرسش شما هم 
مطرح شــد. نکته اول ناظر بر این مسئله است 
که اگر نگوییم بُعد سیاســی برجام پررنگ تر از 
خوانش دیپلماتیک، امنیتی، اقتصادی و تجاری 
آن اســت، کمتر از این ابعاد نیســت. به هرحال 
توافق هسته ای نتیجه کنش و واکنش و گفت 
وگوی جریان های سیاسی نسبت به مذاکره با 

احیای برجام بازیچه سیاسی انتخاباتی

عبدالرحمن فتح الهی

در حالی که سید عباس عراقچی، معاون وزیر 
امــور خارجــه ایران در پایــان دور دوم گفت 
وگوهای کمیســیون مشترک برجام در وین 
از شــکل گیری تفاهم جدید ســخن به میان 
آورد و در سوی دیگر جو بایدن نیز از پایبندی 
تهران به مذاکرت غیرمســتقیم با واشــنگتن 
ابراز خرســندی کرده است، اعضای 1+4 نیز 
به عنوان عضو برجام نسبت به روند مذاکرات 
وین ابراز خوشــبینی کرده اند. در همین رابطه 
میخائیل اولیانوف، ســفیر روســیه در آژانس 
بین المللی انرژی هســته ای عنوان داشت که 
مذاکــره در وین به مرحلــه تهیه پیش نویس 
یــک توافق رســیده، اگرچه تا نهایی شــدن 

راه کارهای عملی برای احیای برجام هنوز راه 
مانده است. انریکه مورا، معاون رئیس سیاست 
خارجی اروپا در توییتی بیان داشت که آمریکا 
در حال پیوســتن دوباره بــه برجام و اجرای 
کامل آن اســت. اما همزمان با پررنگ شدن 
امیدها برای احیای برجام شــاهد سیاســی تر 
شــدن توافق هســته ای در بستر رقابت های 
احزاب و جریان های داخلی کشــور در آستانه 
انتخابات ریاســت جمهوری خرداد ماه پیش 
رو هســتیم؛ نکته ای که دولت و به خصوص 
محمــد جواد ظریــف، وزیر امور خارجه آن را 
یک آفت بســیار جــدی می داند و همواره در 
این رابطه عنوان داشــته است که نباید برجام 

سیاســی شــود. ولی با این جود آیا برجام یک 
ســند سیاسی نیست؟ اساسًا دیالکتیک برجام 
و سیاســت چیست؟ آیا نمی توان برای برجام 
یــک روح سیاســی قائل بود؟ در این صورت 
سیاســی بودن و سیاسی شــدن برجام لزومًا 
امــری منفی و غلط تلقی خواهد شــد؟ برای 
پاســخ به این ســؤاالت و بررسی بیشتر تأثیر 
فضای سیاســی کشــور بر آینده و سرنوشت 
 برجام، نشست وین و احیای توافق هسته ای، 
گفــت وگویــی با احــد رضایان قیه باشــی، 
پژوهشــگر پسادکترای آینده پژوهی دانشگاه 
تهران و کارشــناس مســائل بین الملل انجام 

شده که در ادامه می خوانید:

طی گفت وگویی تفصیلی  با احد رضایان قیه باشــی
 پژوهشــگر پسادکترای آینده پژوهی دانشگاه تهران مطرح شد
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غــرب خصوصًا ایاالت متحده در قبال پرونده 
فعالیت های هســته ای بود. نکته مهمتر به این 
واقعیــت باز می گــردد که اگر چه برجام دارای 
بُعد سیاســی و یا بهتر بگویم خوانش سیاســی 
داخلی اســت، اما متفاوت از آن است که توافق 
هســته ای »بازیچه سیاسی انتخاباتی« شود. 
لذا این دو مقوله باید از هم تفکیک شــود؛ بله 
برجام سیاسی است، اما بازیچه سیاست نیست. 
مضاف بر این، همزمانی شــرایط خاص کنونی 
برجام با انتخابات ریاســت جمهوری خرداد ماه 
باعث شده است که اکنون توافق هسته ای بیش 
از هر زمان دیگری سیاســی شود. البته که این 
امر بســیار طبیعی اســت. چون برجام یکی از 
مهمترین توافقات و اسناد دیپلماتیک در عرصه 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران است 
که تاثیرات بســیار مهم، حــال مثبت و منفی 
روی تمام ابعاد و وجوه کشــور گذاشــته است. 
پس طبیعی است که برجام یکی از محورهای 
رقابت های سیاســی انتخاباتی در کشور باشد. 
پیــرو این نکته اگر نشســت وین برای احیای 
برجام در شــرایطی روی می داد که ما شــاهد 
برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری در کشور 
نمی بودیم تا این اندازه توافق هسته ای سیاسی 
نمی شد. یعنی احزاب و جریان های داخلی تا به 
این اندازه بر شــبهه سیاسی شدن برجام دامن 
نمی زدند. پس همزمانی برگزاری نشست وین 

برای احیای برجام با برگزاری انتخابات ریاست 
جمهــوری بیش از هــر زمان دیگری عماًل به 
کاتالیزوری برای سیاســی شــدن برجام بدل 

شده است.
با این گفته هایتان شما مشخصاً سیاسی   �

بودن و سیاســی شدن برجام را لزوماً امری 
منفی تلقی نمی کنید؛ با این وصف آیا حتی اگر 
کشور در آستانه برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری قرار نداشــت و نشست وین برای 
احیای توافق هســته ای با ایــن انتخابات 
همزمان نمی شــد، باز هــم لزوماً خوانش 

سیاسی برجام غلط بود؟
لزومًا خیر. ولی همانگونه که اشاره کردم برجام 
در کنــار دیگــر ابعاد خود به هرحال دارای یک 
خوانش و بُعد سیاســی هم هســت، اما اینجا 
مسئله ای که یک امر منفی برای سیاسی شدن 
برجام تلقی می شــود این است که جریان های 
سیاســی داخلی، بــه خصوص اصولگرایان که 
مجلس یازدهم را در دست دارند سعی می کنند 
توافق هسته ای و احیای برجام را به یک بازیچه 
سیاســی انتخاباتی بدل کنند. یعنی این جریان 
ســعی می کند این گونه تلقین کند که احیای 
برجام و نشســت ویــن عماًل به تالش ظریف 
و جریــان حامــی او برای پیروزی در انتخابات 
تبدیل شــده است. لذا برای رفع این نگرانی در 
تالشــند که از اهرم »عــدم احیای برجام« یا 

»تأخیــر در احیــای برجام به بعد از انتخابات« 
به عنوان یک بازیچه سیاسی برای پیروزیشان 
در انتخابات استفاده کنند. اینجاست که سیاسی 
بودن و سیاســی شــدن برجام به عنوان یک 
بازیچه مطامع انتخاباتی می تواند آســیب ها و 
تبعــات مخرب جدی برای منافع ملی کشــور 
داشــته باشــد. در کنار این نکات یاد شده حتی 
اگر فرض مطرح شــده شــما در پرسشــتان را 
مــالک تحلیل قرار دهیــم و این گونه عنوان 
کنیم که اگر نشســت وین برای احیای برجام 
بــا برگــزاری انتخابات ریاســت جمهوری در 
کشــور همزمان نمی شد باز هم شاهد سیاسی 
شــدن برجام و مشخصًا بازیچه سیاسی شدن 
توافق هســته ای نمی بودیم؟! قطعًا چرا. چون 
اساســًا جریان اصولگرا با یک نگاه و خوانش 
ایدئولوژیــک و انقالبــی هیــچ گونه رغبت و 
تمایلی برای تالش داخلی به منظور مذاکره و 
گفت وگو با غرب و به خصوص ایاالت متحده 
آمریــکا ندارد. این مســئله در زمان گفت وگو 
های برجامی در دولت یازدهم بعد از انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال 92 هم مطرح بود که 
در آن زمــان فضای انتخاباتی وجود نداشــت. 
پــس چون جریــان اصولگرا مخالف مذاکره و 
گفت و گو اســت همواره ســعی می کند همه 
تالش هــا و تحرکات دیپلماتیک برای مذاکره 
بــا غــرب را امری سیاســی یا بهتــر بگوییم 
بازیچه ای سیاســی جلوه دهد تا با حساســیت 
آفرینــی گاهــا کاذب آن را مختــل کند. چون 
عماًل برجام، گفتمان جمهوری اســالمی را در 
حوزه سیاســت خارجی تغییر داده است. یعنی 
توافق هســته ای به جهــان اعالم می کند که 
بنای ایران بر تنش زدایی در عرصه روابط بین 
الملل است. لذا این جریان سعی می کند برای به 
حاشیه کشاندن این گفتمان، عماًل ذیل سیاسی 
کردن این تالش ها، شرایط را به نفع خود تغییر 
دهــد. کما اینکه همین نگاه منفی در خصوص 
برجام پیرامون FATF هم مطرح است. پس 
سیاسی شدن برجام ربطی به انتخابات ریاست 
جمهوری ندارد. یعنی همزمانی نشســت وین 
بــا برگــزاری انتخابات ریاســت جمهوری در 
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کشــور اگرچه بســتر و فضای مناسبی را برای 
اصولگرایــان به منظور سیاســی کردن برجام 
فراهم کرده است، اما مطمئن باشید در فضای 
غیر انتخاباتی هم نشســت وین و تالش برای 
احیاتی برجام سیاســی می شد و کشور در یک 
فضای دو قطبی سیاســی بــا محوریت احیا یا 
عــدم احیای توافق هســته ای قرار می گرفت، 
همچنان که این فضای دو قطبی برای پیوستن 

یا نپیوســتن به FATF شکل گرفت.
در راســتای تحلیلتان قطعاً سیاســت   �

به نوعی تالش برای کســب قدرت است. 
بنابراین همانگونه کــه اصولگرایان برای 
کسب قدرت در انتخابات ریاست جمهوری 
از اهرم عدم احیای برجام و یا تأخیر در این 
مهم استفاده می کنند، اصالح طلبان هم نگاه 
جدی به وین بر حصول توافق جدید دوخته اند 
تا بتوانند از این مهم برای امتیازگیری و برگ 
برنــده خود در انتخابات پیش رو اســتفاده 
کننــد. با این وصف نگرانی اصولگرایان هم 
چندان بی ربط و بی مورد نیست. ضمن این 
که اقتضائات رقابت سیاســی دو جریان و 
نفس این کشــاکش هم مطرح است، با این 
وصف شما تالش اصولگریان برای سیاسی 
کردن برجام، ولو به قیمت بازیچه سیاســی 
کردن برجام به منظور کسب مطامع و منافع 

سیاسی را مذموم می دانید؟
باز هم تکرار می کنم برجام سیاســی اســت، 
اما نباید بازیچه سیاســی احزاب و جریان های 
سیاسی داخلی شود. چون در این صورت منافع 
کشور نابود خواهد شد. کما این که در این هشت 
ســال شــاهد این واقعیت تلخ بودیم. بنابراین 
جریان های سیاسی می توانند خوانش سیاسی 
از توافق هســته ای داشته باشــند اما نباید آن 
را بازیچــه مطامع حزبــی کنند. از ظرف دیگر 
نگاه و ارزیابی شــما کاماًل درست است. به هر 
حال هرگونه تالش سیاسی نهایتًا برای کسب 
قدرت اســت. همانگونه کــه اصولگرایان هم 
به دنبال کســب قدرت هستند، اصالح طلبان 
و دیگــر جریان های معتــدل حامی دولت هم 
از هیچ تالشــی برای احیــای برجام به منظور 

کســب برگ برنده در آستانه انتخابات ریاست 
جمهــوری دریغ نمی کند، اما اینجا نکته مهمی 
که باید مالک نظر باشــد به »اخالق سیاسی« 

باز می گردد.
اما جناب قیه باشــی در علم سیاســت   �

هدف غایی کســب قدرت است، همانگونه 
که در حوزه دیپلماسی، منافع کشورها تعیین 
کننده رفتار، تصمیمــات و اقدامات آنها در 
مناســبات بین الملل اســت که مشخصاً در 
خصوص برجام هم ما شــاهد این واقعیت 
بودیم. پس زمانی که کســب قدرت و منافع 
مالک عمل در سیاســت است دیگر اخالق 
رنگ می بازد. شما منکر این مسئله هستید؟
این نکته شــما زمانی درســت بود که ما در یک 
کشــور غیر اســالمی زندگــی می کردیم و یا 

نگرش های سیاســی چپ مانند مارکسیست ها 
و دیگر مکاتب سیاســی شــاکله حکومت در 
ایــران را تشــکیل می داد که »هدف وســیله 
را توجیــه می کــرد«، اما زمانــی که حکومت 
در ایران بر مبنای سیاســت نبوی اســت و از 
همــه مهمتر جریان اصولگرا خود را داعیه دار 
مکتــب انقالب می دانــد، ولی در عمل اخالق 
را در فعالیت های سیاســی خود کنار می گذارد 
و از هیــچ گونــه تهمت، افتراء، تهدید، ارعاب، 
فحاشــی، هتاکی و در برهه هایی حتی توســل 
به زور و خشــونت دریغ نمی کند، باید این نقد 

مطرح شــود. کما اینکه همین بی اخالقی در 
خصوص سیاســی شدن برجام از سوی جریان 
اصولگــرا شــکل گرفت و در طــی تمام این 
هشــت سال توافق هســته ای و تمام حامیان 
آن را غرب گرا، جاســوس، نفوذی، انسان های 
سست عنصر نامیدند و از هیچ گونه اتهام زنی، 
فحاشــی، هتاکی، تهدید، ارعاب و گاهی همذ 
امنیتی کردن پرونده آنها کوتاهی نکردند. پس 
منتقدان برجام با بی اخالقی تمام، ذیل سیاسی 
کــردن توافق هســته ای عماًل یک فضای دو 
قطبی را برای رســیدن به مطامع و منافع خود 
ایجاد کردند که اتفاقًا ذیل همزمانی نشســت 
ویــن با برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری 
در کشــور شــعله ور تر شــده است. به هر حال 
سیاســت نبوی و مکتب انقالب باید شرایط را 
به گونه ای فراهم آورد که زمین سیاست خالی 
از اخالق نباشــد. اما متاســفانه این جریان به 
نــام دین و انقالب هرگونه بی اخالقی را برای 
خود جایز می شــمارند. پس در پاسخ مشخص 
به سؤال شــما قطعًا نگرانی اصولگرایان بابت 
احیای برجام و استفاده ابزاری اصالح طلبان و 
جریان حامی برجام برای رســیدن به قدرت در 
انتخابات کاماًل درست است، اما نحوه مواجهه 
با آن و بی اخالقی های شکل گرفته همه چیز 
را تحت الشــعاع قرار می دهد، حتی منافع ملی 
کشــور را هم قربانی می کند. یقین بدانید اگر 
مــن هم جای اصولگرایان بــودم این نگرانی 
را داشــتم که احیای برجام ذیل نشســت وین 
می توانــد برگ برنده جــدی در اختیار حامیان 
توافق هســته ای برای پیــروزی در انتخابات 
ریاســت جمهوری قرار دهــد، اما برای اینکه 
اصولگرایان هم بتوانند اهرم فشار خود را داشته 
باشند باید میانه سیاسی کردن برجام با بازیچه 

سیاســی شدن آن حد و مرز قائل شوند.
حال این مســئله را از ســر دیگر آن را   �

بررســی کنیم. همانگونه که برجام اکنون به 
یکــی از موضوعات و محورهای رقابت های 
سیاسی کشور در آستانه انتخابات بدل شده 
اســت در آن سو خود رقابت های سیاسی تا 
چــه اندازه می تواند بــر احیا یا عدم احیای 

 یقین بدانید اگر من هم جای اصولگرایان 
بودم این نگرانی را داشتم که احیای برجام 
ذیــل نشســت ویــن می توانــد بــرگ برنــده 
جــدی در اختیــار حامیــان توافق هســته ای 
برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 
قــرار دهــد، امــا برای اینکه اصولگرایان هم 
بتوانند اهرم فشــار خود را داشــته باشــند 
باید میانه سیاســی کردن برجام با بازیچه 

سیاسی شدن آن حد و مرز قائل شوند.



29 نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ اردیبهشت ماه1400 / شماره60

Bilingual Economic Monthly  

توافق هســته ای و در کل روند نشست وین 
اثر بگذارد. خصوصاً که در همین رابطه شاهد 
بودیم بعد از برخی تهدیدها و فشــارها علیه 
محمد جــواد ظریف در جلســه با اعضای 
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس، رئیس دستگاه دیپلماسی در پست 
اینســتاگرامی به طور ضمنی عنوان کرد که 
در صورت افزایش فشــار امکان حضور در 
انتخابات ریاســت جمهــوری از جانب وی 

محتمل است؟
در ایــن خصــوص باید پارامتــر مهمی مانند 
شــرایط و اقتضائات حســاس کنونی کشور به 
ویژه در حوزه اقتصادی، معیشــتی و اجتماعی، 
آن هم در آســتانه انتخابات ریاست جمهوری 
را مــد نظــر قرار دهیم که در ســایه این نکته 
و نگرانــی اتفاقــًا عالوه بر جریان حامی برجام 
حتــی برخی از جریان هــای معتدل و میانه رو 
اصولگــرا نیــز معتقدند باید تالش جدی برای 
پیگیــری مذاکرات در وین بــه منظور احیای 
برجام شــکل گیرد. چون تداوم شرایط کنونی 
به واســطه افزایش فشارهای اقتصادی ناشی 
از تحریم هــای ایاالت متحــده آمریکا باعث 
شــده اســت که اکنون عالوه بر وضعیت نابه 
سامان اقتصادی و معیشتی، شرایط ملتهبی هم 
برای کشور در حوزه اجتماعی و سیاسی شکل 
بگیرد، به گونه ای که بسیاری از کارشناسان و 
ناظــران امر معتقدند یک قهر جدی بین جامعه 
با انتخابات شــکل گرفته است. بنابراین اگرچه 
یــک طیف رادیکال از جریان اصولگرا ســعی 
می کند برجام را بازیچه مطامع سیاســی خود 
قــرار دهد، اما قاطبه جریان های سیاســی در 
کشور و به خصوص مقام معظم رهبری با درک 
درســتی از شرایط حساس کنونی کشور سعی 
می کنند مانع از سیاســی شدن برجام در آستانه 
انتخابات شــوند و در همین راستا در تالشند با 
احیای برجام و لغو تحریم ها گسل شکل گرفته 
بین مردم و صندوق رأی پر کنند. به همین دلیل 
رهبری اخیراً در سخنرانی خود حمایتشان را از 
تیم مذاکره کننده در وین اعالم داشتند. چون به 
وضعیت حساس کنونی کشور واقفند. بنابراین 

وضعیت حســاس و اضطراری در کشــور سایه 
ســنگینی بر تمایل اصالح طلبان برای برجام و 
یــا تالش طیف رادیــکال اصولگرا برای عدم 
احیــای برجام و شکســت مذاکرات وین و در 
کل عدم بازیچه سیاســی شــدن برجام خواهد 
داشــت. اکنون اولویت حل مشکالت کشور به 
واسطه رفع تحریم هاست. اتفاقًا به همین دلیل 
اقدام خرابکارانه اســرائیل در نطنز فعاًل با آغاز 
غنی ســازی ۶0 درصدی پاســخ داده شد. اگر 
این خرابکاری در شرایطی غیر از شرایط امروز 
کشــور اتفاق می افتاد، یقینًا جمهوری اسالمی 
ایران پاسخ مقتضی را می داد، اما اکنون تهران 
تنها با غنی ســازی ۶0 درصد پاســخ به این 

خرابکاری را در دســتور کار قرار داد.
پیــرو نکته ای که اشــاره کردید اگر در   �

نهایت نشســت وین به احیای برجام و لغو 
تحریم های ایاالت متحده آمریکا منجر شود 
تا چه اندازه می تواند باعث پر شــدن گسل 
جامعه با انتخابــات و به تبعش حل بحران 
کاهش مشــارکت و یا عدم مشارکت شود؟ 
آیا احیای توافق هسته ای می تواند قهر مردم 

با صندوق را به آشتی بدل کند؟
اگر بخواهیم واقع بینانه و برمبنای انتظارات مردم 
برخورد کنیم احیای برجام، نه در سطح راهبردی، 
بلکه در ســطح تاکتیکی و مقطعی می تواند باعث 
افزایش نســبی مشارکت مردم در انتخابات شود، 

البته به شــرط آن که نشســت وین به بازگشــت 
آمریکا به توافق هســته ای و لغو فوری تحریم ها 
منجــر شــود. به گونه ای کــه نتیجه عملی آن در 
معیشــت مردم مشــهود باشد که این مهم به نظر 
می رسد تا قبل از انتخابات خرداد ماه دست نیافتنی 
باشــد. چون علیرغم پالس هاتی مثبت از وین که 
حتی زمزمه نوشــتن متن توافق مشــترک را هم 
به گوش می رســاند یقینًا راه بســیار دشواری در 
نشست مذاکرات وین وجود دارد و تا زمان برداشته 
شدن تحریم ها و آثار ملموس آن بر معیشت مردم 
فاصله زمانی بســیاری وجود دارد. ضمن حتی اگر 
ایــن تاثیرات مثبــت و ملموس لغو تحریم قبل از 
انتخابات بر معیشــت مردم شــکل بگیرد به نظر 
می رســد که نمی تواند گســل عمیق مردم و ملت 
بــا صنــدوق رأی را به طور تمــاو و کمال پر کند. 
چراکه جامعه اساســًا نســبت به سیستم و ساختار 
سیاســی در کشــور بی اعتماد شده اند. یعنی قهر 
کنونــی مردم با انتخابات و صندوق رأی یک قهر 
جدی اســت که نتیجه ســال ها خستگی ملت از 
حضور در انتخابات و تغییر دولت ها بین جریان های 
سیاسی در کشور است. به عبارت دیگر عماًل غبار 
چهل سال مشارکت مردم در انتخابات و در نهایت 
خروجی ناامید کننده دولت ها ســبب شــده است 
که اکنون مردم در بســتر بحران های اقتصادی و 
معیشتی دیگر اهمیتی برای انتخابات و مشارکت 
قائل نباشند. چون قهر مردم با انتخابات و صندوق 
رأی حاصل انباشت مشکالت و چالش های متعدد 
اقتصادی، معیشــتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی 
و غیره در طول این ســال ها اســت. پیرو همین 
نکتــه عماًل گفتمان »نه به انتخابات« جای خود 
را بــه گفتمان »نه به جمهوری اســالمی ایران« 
داده اســت. اتفاقًا در ســایه همین نگرانی هاست 
که اکنون اکثر جریان های سیاســی در کشــور در 
تالشند که نشست وین به یک نتیجه مثبت برای 
لغو تحریم ها ختم شــود تا حداقل بتواند بخشی از 
بحران کاهش مشــارکت را حل کند. ذیل همین 
مهم اســت که من معتقدم مقــام معظم رهبری 
تاکید داشتند مذاکرات وین فرسایشی نشود تا در 
کمترین زمان ممکن لغو تحریم ها و نتایج ملموس 

آن بر معیشــت مردم شکل بگیرد.

اگر بخواهیم واقع بینانه و برمبنای انتظارات 
مردم برخورد کنیم احیای برجام، نه در سطح 
راهبردی، بلکه در سطح تاکتیکی و مقطعی 
می توانــد باعــث افزایــش نســبی مشــارکت 
مــردم در انتخابــات شــود، البتــه به شــرط آن 
که نشست وین به بازگشت آمریکا به توافق 
هســته ای و لغو فوری تحریم ها منجر شــود. 
بــه گونــه ای کــه نتیجه عملی آن در معیشــت 

مردم مشهود باشد.
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یک اقتصاددان با بیان اینکه رئیس جمهور ســیزدهم با 
4 بحران بزرگ اقتصادیـ  اجتماعی مواجه خواهد شــد، 
انتخــاب مــردم در 28 خرداد را تنهــا فرصت باقی مانده 
برای اصالح رویه مدیریت اقتصادی کشــور دانست که 

سرنوشــت دهه آینده را رقم خواهد زد.
  در آســتانه سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، 
برخی اقشار مردم نسبت به عدم تحقق وعده ها در گذشته 
نه چنــدان دور بــا نوعی حس رخوت و بی میلی در تعیین 
سرنوشــت کالن کشــور مواجه شده اند. برای برخی این 
سؤال پیش آمده است که؛ اساسًا انتخابات چه تاأثیری بر 
سرنوشت آنها دارد؟"، به عقیده این قشر رفتن و آمدن ها 
در ســطوح کالن مدیریتی کشور تأثیری به خصوص در 

وضعیت و معیشــت مردم ندارد، این درحالی اســت که 
در نگاه دوم،  بخش مهمی از مشــکالت کشــور ناشی از 
تصمیمات مدیریتی بوده اســت و اگر تصمیمی درست تر 
در انتخاب های گذشته اتخاذ می شد، چه بسا شرایط کشور 

در پایــان دهه 90 به گونه دیگری رقم می خورد.
در همین راســتا چالش مذکور را بــا برخی اقتصاددانان 
مطرح کردیم تا مشــخص شــود آیا نگاهی که بخشی از 
توده مردم درگیر آن شــده اند نگاه درستی است، یا اینکه 
آوردگاه انتخابات و تعویض مدیریت می تواند در سرنوشت 
مردم اثرگذار باشد. در ادامه گفتگوبا وحید شقاقی شهری 

رئیس دانشــکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی را بخوانید:
شــقاقی شــهری با بیان اینکه بحث انتخابات واقعًا بحث 

طی گفت و گویی تفصیلی با وحید شــقاقی شهری  چشم انداز اقتصاد ایران بررسی شد

حیاتی ترین دهه اقتصاد ایران
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مهمی برای هر کشــوری است، گفت: وقتی 
انتخابات مطرح می شود چهره های جدیدتر و 
نگاه های نو و تفکرات نو می تواند ظهور پیدا 
کند از ســوی دیگر عماًل انتخابات به نحوی 
شــرایط پاسخگویی و بررســی عملکرد و 
کارنامه دولت گذشــته را هم فراهم می کند. 
همه جای دنیا می خواهم بگویم همین است 
وقتی انتخابات مطرح می شــود می بینید که 
کاندیداهایی که آمدنــد می توانند عملکرد 
دولــت گذشــته را نقد و موشــکافی کنند، 
دالیل ضعف عملکرد را مشخص کنند، این 
در ذات انتخابات در همه جای دنیاست، آن 
بحث نگاه نو، تفکرات نو، ظهور نگرش های 
جدید و به نحوی آشکارســاختن ضعف های 
دولت گذشــته مطرح می شود، در همه جای 

دنیا هم چنین بحثی است.
ولی واقعیت این است که این بحثی که شما 
مطرح می کنید که برخی از اقشــار دلســرد 
شــدند، واقعیت این اســت که تا زمانی که 
رفتارهــا و نگرش ها به صورت عوام فریبانه و 
بر مبنای پوپولیســتی باشد، یعنی شعارها و 
بحث ها عوام فریبانه باشــد، مردم از فضای 

مدیریتی کشور زده خواهند شد.
وی افزود: به نظر بنده واقعیت این است این 
دهــه پیِش رو مهم ترین دهــه و از نظر من 
حیاتی ترین دهه اقتصاد ایران اســت. عنوان 
دهه 90 را باید بگذاریم دهه فرصت سوزی ها 
و ما فرصت طالیی را در دهه 90 از دســت 
دادیم و واقعیت این اســت که وقتی از دهه 
40 تا دهه 90 را من در حوزه اقتصاد تحلیل 
می کنم بدترین عملکرد برای دهه 90 بوده 

است.
شــقاقی شــهری ابراز کرد: میانگین رشد 
اقتصــاد ایران در دهــه 90 صفر و میانگین 
تورم در این دهه 24 درصد شد و متوسط رشد 
ـ درصد شد. از  تشــکیل سرمایه ناخالص 5ـ 
سوی دیگر شرایط رکود و تورمی را داشتیم 
به ویــژه در دهه 90 آن بار تحمیلی که روی 
اقتصاد ایران شــد، قدرت خرید مردم را هم 
به شدت تنزل داد و مهمتر از همه بی نظمی 

اجتماعی در دهه 90 گســترش پیدا کرد.

در دهــه 90 ما بــا یک بحران های جدیدی 
مواجه شــدیم مثاًل بحران امید، بحران امید 
برای حل مســائل، من چون بین توده مردم 
هســتم و زندگــی می کنــم و درد مردم را 
درک می کنــم، می خواهــم بگویم مردم در 
دهه 90 امیدوار بودند که بخشــی از مسائل 
اقتصادی شــان با شــعارهایی که داده شده 
بود برطرف بشــود، ما شعارهای مهمی را در 
اقتصاد داده بودیم، گفته بودیم رونق اقتصاد 
ایجاد می شــود و رفاه ایجاد می شــود و افق 
روشــنی ایجاد خواهد شد و به نحوی اقتصاد 
ســامان پیدا خواهد کرد که مردم به یارانه ها 
نیــاز پیــدا نکنند و امثال این شــعارها، ولی 
می خواهم بگویم دهه 90، مصادف شــد با 
دو بار تحریم، به انضمام تصمیمات اشتباهی 

که در حوزه اقتصادی گرفته شــد و آن نظم 
اجتماعــی حاکــم بر فضای اقتصادی از هم 

پاشــید و شرایط سختی بر مردم گذشت.
چهار چالش بحرانی پیِش روی ایران  �

اســتاد دانشگاه خوارزمی گفت: واقعیت این 
اســت که فارغ از اینکــه نمی توانم از زبان 
مردم سخن بگویم اما به نظر من، دهه 1400 
حیاتی ترین دهه در طول نیم قرن اخیر است، 
باز هم جمله ام را تکرار کنم دهه 1400 یعنی 
دهه پیِش رو، حیاتی ترین و مهمترین دهه در 
طول نیم قرن گذشته است، از این منظر که 
ما چالش های انباشت شــده اقتصادی داریم 

کــه برخی از این چالش هــا به یک مرحله 
بحرانی رسیده است. مردم باید بدانند که ما 
در دهــه پیــِش رو 4 بحران بزرگ را پیِش رو 
داریــم. بحران آب، بحران جمعیت، بحران 
صندوق های بازنشســتگی و بحران پایان 

عصر صادرات نفتی.
وی اضافــه کرد: این 4 بحران، چهار بحران 
الیه اول است. ما در الیه دوم، چالش نظام 
بانکی را داریم و در الیه ســوم، چالش هایی 
مثل بیکاری، فضای نامناســب کسب و کار، 
مثــل نابرابری، چالــش آالینده ها و دیگر 
چالش هــای اقتصادی را داریم. اما الیه اول 
بســیار بسیار خطرناک است، به عنوان مثال 
بحران آب، امروز آخرین گزارش ها نشــان 
می دهــد که هفتاد درصد ایــران به مرحله 
تنش آبی رسیده است و نظام بهره وری پایین 
در بهره برداری از آب موجب شــده است که 
ما وارد بحران آب می شــویم و این بحران 
آب خطرناک اســت چون می تواند موجی از 
اعتراض اســتان به استان و روستا به روستا 

را ایجاد بکند.
ایــن کارشــناس اقتصادی گفــت: آخرین 
گزارش هــا در حوزه رشــد نشــان می دهد 
کشــور ما متأسفانه رشــد جمعیتش به زیر 
یک درصد رســیده اســت و بحث این است 
که برآوردها نشان می دهد که اگر نتوانیم یک 
دگرگونی اساســی ایجاد بکنیم در پایان این 
دهه پیِش رو رشد جمعیت ایران صفر خواهد 
شد و برآوردها نشان می دهد که رشد جمعیت 
جهان در 2100 صفر خواهد شد اما ما با این 
وضعیت بحرانی هفتاد سال زودتر از دنیا رشد 
جمعیتمان صفر می شــود و این بسیار بسیار 
خطرناک اســت، همچنیــن صندوق های 
بازنشستگی ما به مرحله فاجعه آمیز رسیدند 
و بحث این است که هر چقدر جمعیت دهه 50 
و ۶0 به مرحله سن بازنشستگی دارد می رسد 

این بحران عمیق و عمیق تر می شــود.
پایان عصر نفت و تشــدید چالشهای   �

بودجه ای ایران
وی گفت: پایان این دهه دنیا از واردات نفت 
عبور خواهد کرد و دیگر چیزی به نام صادرات 

میانگین رشد اقتصاد ایران در دهه 90 صفر 
و میانگیــن تــورم در ایــن دهــه 24 درصــد شــد 
و متوســط رشــد تشــکیل ســرمایه ناخالــص 
5ـ ـــ درصــد شــد. از ســوی دیگــر شــرایط رکــود 
و تورمی را داشــتیم به ویژه در دهه 90 آن بار 
تحمیلــی کــه روی اقتصــاد ایــران شــد، قدرت 
خرید مردم را هم به شدت تنزل داد و مهمتر از 
همه بی نظمی اجتماعی در دهه 90 گسترش 

پیدا کرد.
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نفــت و اوپک و تحریــم نفت ایران بی معنی 
خواهــد بود چــون خریدار نفتی وجود ندارد و 
دنیا وارد تولید خودروهای برقی خواهد شــد. 
انرژی های نو جایگزین انرژی های فســیلی 
خواهد شد و دنیا به سرعت از نفت عبور خواهد 
کرد و این 4 بحران، بحران های ســطح اول 
دهه پیِش روست. ما در الیه دوم چالش نظام 
بانکــی را هم داریم، مــن این نظام بانکی را 
چالش می گویم بحــران نمی گویم. ناترازی 
نظام بانکی ما بیش از هزار هزار میلیارد تومان 
اســت و اصالح نظــام بانکی جزو ضروریات 

است.
ایــن اســتاد دانشــگاه گفت: فــارغ از همه 
وعده هایی که در دوره های گذشــته داده شد 
و اجرایی نشــد و من حق را به مردم می دهم 
و حافظــه تاریخی مردم را دســتخوش این 
نااطمینانی کرده اســت ولــی باید بگویم که 
عدم انتخاب درســت مــا و عدم مطالبه گری 
از ســوی مردم و انتخاب های اشتباه می تواند 
این بحران ها را شــدت بخشــد و سرعتش را 
شــدیدتر بکند و آن موقع ما حیاتی ترین دهه 
را از دســت می دهیــم. در دهه 1400 که دو 
دولت خواهیم داشــت، این دو دولت بســیار 
مســئولیت ســنگینی را برای حفظ تاریخ این 
سرزمین به عهده دارند چون وقتی کشور درگیر 
بحران آب بشود، درگیر بحران جمعیت بشود 
درگیر بحران صندوق های بازنشستگی و اگر 
از آن تمکن مبتنی بر صادرات نفتی عبور کنیم 
واقعًا اداره کشــور بسیار سخت خواهد شد لذا 
من پیشنهادم این است که همه کاندیداها به 

این مباحث توجه کنند.
وی ادامه داد: یک زمانی ما صاحب 50 ســال 
نفت بودیم و می توانستیم نفت صادر بکنیم و 
بسیاری از چالش ها را با نفت یا پوشش دادیم 
یا بــه تعویق انداختیم. دهه ۶0 صندوق های 
بازنشســتگی مــا به نحوی بــود که دولت از 
منابع صندوق ها می توانســت برداشت بکند 
یعنی صندوق ها صاحب منابع آزاد بودند و چون 
ورودی استخدام بیش از خروجی بازنشستگی 
بود پس صندوق ها مازاد داشــتند و دولت به 
صندوق ها بدهکار شد ولی اآلن ورق برگشته 

است اآلن به ازای هر یک بازنشسته هفت دهم 
ورودی داریــم و در پایان این دهه به ازای هر 
یــک و نیــم تا دو نفر بازنشســته، ما یک نفر 
ورودی خواهیم داشت و تعهدات دولت بیش 
از هزار و پانصد هزار میلیارد تومان اســت به 

صندوق های بازنشستگی.
شقاقی شهری اضافه کرد: رفع بحران جمعیت 
هــم کــه رهبری بارها تأکید کردند با شــعار 
و بــا حرف و اینها ایجاد نمی شــود، جمعیت 
نیازمند یک دگرگونی اساسی در ساختارهای 
اجتماعی و اقتصادی کشور است. این هشدار 
را هــم بایــد به کاندیداها بدهیم فارغ از اینکه 
کاندیدا چه کسی است، من اقتصاددان هستم 
و نمی خواهــم وارد تحلیل هــای سیاســی و 

جناح بندی ها شــوم. می خواهــم بگویم هر 
کسی در این دهه و دو دولت خواهد آمد واقعًا 
کار بسیار سختی را دارد و درگیر با این مسائل 
خواهد شــد، خدا کمک بکند و مردم و دولت 
باید شــبانه روزی پای خود بایستند تا حداقل 

ما از شدت بحران ها بکاهیم.
وی گفت: مردم هم اگر فرصت را از دســت 
بدهند و انتخابشــان اشــتباه باشد یا حمایت 
نکنند یا مطالبه نکنند اگر واقعًا حمایت نکنند 
از دولــت مطالبه هم نکنند، مطالبه هایشــان 
هم بحق نباشــد این می تواند سرنوشت بدی 
را بــرای فرزندان ما در دهه های آینده ایجاد 
بکند، بســیار بسیار دهه پیِش رو حیاتی است، 

این انتخابات و انتخابات 4 ســال بعدی جزو 
مهمترین انتخابات کشــور است و مسائل ما 
بســیار مسائل بغرنجی شــده است و لذا این 
آگاهــی را به مردم بدهیــم که "مردم، حتمًا 
مطالبه بکنید، حتمًا ناامید نباشید چون ناامیدی 

هیچ فایده ای ندارد".
ایــن اقتصــاددان افــزود: درســت انتخاب 
بکنیــم و مطالبه بکنیم یعنی مردم می توانند 
مطالبــه بکنند، من اقتصاددان هم باید بتوانم 
حرفهایم را بزنم و هشــدار بدهم و تلنگر بزنم 
به کاندیداها، به مشــاورین ایــن کاندیداها 
برنامه هایشان را بتوانیم نقد بکنیم و ان شاءاهلل 
که این هشــدارهای ما، تالش های ما بتواند 
تاحدودی آن رســالت تاریخی خودمان را ایفا 

بکند.
این کارشــناس اقتصادی در بخش پایانی 
مباحــث خــود گفت: امیــدوارم که مردم 
انتخاب درســتی را انجــام بدهند. باید در 
کشــور مطالبه جدی شکل بگیرد و بر سر 
حل مســائل اقتصادی یک گفتگوی ملی 
و یک اجماع ملی هم شکل بگیرد. به نظرم 
این بحران ها را با یک دولت و مخالفین و 
اینها نمی شود حل کرد این چالشها نیاز به 
یک اجماع دارد، دلسوزی دارد، کسانی که 
دلســوزان این کشور هستند از هر جناحی 
بایــد تالش بکنند که بــه دولت منتخب 
کمک بکنند تا بتواند دست به جراحی های 
عمیــق و بزرگ بزند. این بحران ها بدون 
جراحی هــای عمیق حل نخواهد شــد. با 
شــعار،  با عوام فریبی، با به تعویق انداختن، 
با برخورد مسّکن وار این مسائل بدتر خواهد 
شد لذا ما باید واقعیت ها را بگوییم، مردم هم 
باید آگاه باشــند و هم نباید مردم را ناامید 
بکنیــم، امیدوار باشــیم این مطالبه جدی 
بتواند برخی از مســائل کشور را حل بکند. 
کاندیداها هم به نظرم باید به این مســائل 
آگاه باشــند بدانند که چه رسالت سنگینی 
را، چه مسئولیت سنگینی را به عهده دارند 
و دیگــر گذشــت آن دورانی کــه با نفت 
ما می توانســتیم بســیاری از چالشــهای 

اقتصادی مان را پوشش بدهیم.

میانگین رشد اقتصاد ایران در دهه 90 صفر 
و میانگیــن تــورم در ایــن دهــه 24 درصــد شــد 
و متوســط رشــد تشــکیل ســرمایه ناخالــص 
5ـ ـــ درصــد شــد. از ســوی دیگــر شــرایط رکــود 
و تورمی را داشــتیم به ویژه در دهه 90 آن بار 
تحمیلــی کــه روی اقتصــاد ایــران شــد، قدرت 
خرید مردم را هم به شدت تنزل داد و مهمتر از 
همه بی نظمی اجتماعی در دهه 90 گسترش 

پیدا کرد.
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نرخ ارز که قبل از انقالب اســالمی وابســته به دالر 
امریکا بود،بعد از انقالب شناور شد، ولی دولت به علت 
شــرایط انقالب و ســپس پیش آمدن مسئله جنگ ، 

قیمت ارز را ثابت اعالم می کرد .
این در حالی بود که بازار قیمت های بسیار باالتری را 
برای خرید و فروش اعمال می نمود. بعد از روی کار 
آمدن دولت اقای رفسنجانی شرایط اندکی تغییر کرد 
و ایشان با دادن شعار اقتصاد آزاد و برشمردن مفاسد و 
مضار اقتصاد دولتی، در مصاحبه ها و خطبه های نماز 
جمعه، قیمت ارز را و پیرو آن حتی خروج ارز از کشور 

را به هر مقدار آزاد اعالم کرد.
در ایــن زمان بانک مرکزی گاه گاهی با فرســتادن 
عوامل خود به بازار و تحت عنوان مبارزه با گرانی در 
بازار دخالت می نمود. شــاید همکارانی که هم ســن 
و ســال من هستند به خاطر داشته باشند، آقائی بنام 
نجفی را .... مرحله بعد پشیمان شدن آقای رفسنجانی 

از سیاست بازار آزاد  در خردادماه سال 1373 بود.
در آن زمــان ایشــان با سیاســت تثبیــت نرخ ارز و 
ممنوعیــت معامله ارز توســط مردم و احیای مجدد 
سازمان تعزیرات و دستور قلع وقمع صرافان به میدان 
آمد و درست 180 درجه از سیاست های اعالمی قبلی 
عقب نشــینی کرد، و تندترین شــعار ها را علیه بازار 
آزاد مطرح کرد، و البته اعضای دولت ایشان هم که 
موسوم به کارگزاران بودند ، در هر دو مرحله در تبلیغ 

مواضع متناقض ایشــان با او همراه بودند ، و البته به 
جز یک نفر که مردانه و جوانمردانه بعد از تغییر موضع 
آقای رفســنجانی از دولت ایشــان استعفا داد و کناره 
گیری نمود ، که انشااهلل هر کجا هست ، خدایش به 
ســالمت دارد.او مســعود روغنی زنجانی بود، به هر 
حال آقای رفســنجانی در موضع گیری جدید خود 

سنگ تمام گذاشت .
یادم هست یک نوبت در نماز جمعه دالر فروشی را با 
تریاک فروشی مساوی دانسته و صرافان را نصیحت 
نمودند به یافتن شغلی آبرو مند ! این زمان نیز بگذشت 
. دوران اقای خاتمی رســید بار دیگر خرید و فروش 
ارز آزاد شــد و قیمت آن هم که در بازار آزاد تا 950 
تومان در تابســتان 1378 رسیده بود با سیاست های 
تک نرخی شدن ارز و با شیب مالیم رو به افول نهاد. 
بعد از اینکه به حدود 800 تومان رسید بار دیگر ولی 
با شیبی کم شروع به افزایش نمود. و این سیاست تا 
شهریور ماه سال 1389 ادامه داشت تا این که قیمت 
دالر به حدود یک هزار تومان رسید، ولی نرخ متوسط 
تورم طی این حدود ده سال حداقل 20 در صد بوده که 
اگر با دالر 950 تومان محاسبه کنیم قیمت دالر در آن 
زمان می بایست حدود 4000 تومان را نشان می داد.
حال اگر مبنا را 800 تومان در ســال 1380 در نظر 
بگیریم و نرخ تورم را هم متوسط 20 درصد که تقریبا 
مساوی نرخ سود بانکی بود، باز هم نرخ دالر باید چیزی 

درحــدود 3000 تومان می بود. پس نرخ هزار تومانی 
در آن زمان نشــانه فشــرده بودن فنر قیمت هاست و 
دیدیم که همین مسئله باعث فرار فنر در اواخر سال 
91 شــد ، بعد از آن هم در دولت آقای روحانی، ســعی 
در نگه داشتن قیمت ارز به ضرب و زور تزریق بیش 
از تقاضا داشــتند و در حالی که متوســط نرخ تورم در 
چهار ســال نخســت دولت ایشان بیش از 30 در صد 
بود ، نرخ ارز تا اول سال 97 کمتر از 15 در رشد کرد.
البته طبق انتظار این وضعیت نمی توانست دوام آورد 
و دیدیم که در سال های 98 و 99 چه اتفاقاتی در بازار 
افتاد و با در رفتن فنر قیمت ها ، دالر تا 34000 تومان 
نیز در مهر ماه سال 99 پیشروی کرد. تصور حقیر این 
است که بار دیگر همین اتفاق در حال رخ دادن است، 
و متاســفانه با سیاست های فشار بر روی فنر قیمت، 
می باید منتظر فاجعه ای دیگر در بازار ارز باشیم. البته 
همه می دانند که هر چه پول ملی قوی تر باشد رفاه 
برای مردم بیشــتر اســت . ولی پائین بودن نرخ ارز به 
تنهائی در حالی که نرخ تورم و ســود بانکی باالست 
و انواع کاالها هر روز گرانتر می شــود ، نه تنها باعث 
رفاه مردم نمی شود بلکه منجر به افزایش واردات ،٬ 
کاهش صادرات، بســته شدن کارخانه ها و افزایش 

بیکاری و .... شده و می شود.
 رییس اسبق کانون صرافان  �

ارزانی مصنوعی دالر با اقتصاد ایران چه می کند؟
علی اصغر سمیعی*
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برای چندین دهه مســاله تک کشــوری در اسرائیل و فلسطین 
مطرح بوده اســت. از ســال 19۶7 میالدی فقط یک کشــور از 
لحاظ نظامی بر کل این ســرزمین، از کرانه رود اردن گرفته تا 
دریای مدیترانه، حاکمیت داشــته اســت. بدیهی است که این 
کشور همان اسرائیل است. طی بیش از از نیم قرن، کسانی که 
چشــم بر واقعیت ها بستند، اشغال گری به ظاهر موقت را تقویت 

و آن را به اشــغالگری ای دائمی تبدیل کرده اند.
قدرت نهایی که زندگی فلســطینیان را در کرانه باختری شــکل 
می دهد، دولت اسرائیل است و نه تشکیالت خودگردان فلسطین. 
چرا که تشــکیالت خودگردان فلســطین فاقد اختیارات است و 
موجودیت آن به خواست و اراده اسرائیل بستگی دارد. مقامات 
این تشکیالت باید برای ورود و خروج از جایی که ظاهراً اختیار 

حاکمیت آن را دارند، از اســرائیلی ها اجازه 
بگیرنــد و ادامه موجودیــت آنها به میزان 
هماهنگی امنیتی شــان با اشــغال نظامی 

اسرائیل بستگی دارد.
اکنون، نیم قرن پس از سال 19۶7 میالدی، 
واقعیت تک کشــوری به شــدت تقویت و 
تحکیم شــده است. استعمار کرانه باختری 
از ســوی اســرائیل در این سال ها توسعه 
یافتــه و اســرائیل میلیاردهــا دالر صرف 
یکپارچه ســازی شهرک ها با سایر مناطق 
کشور کرده است. در نتیجه، مناطق تحت 
محاصره فلســطینی ها پراکنده و منزوی 
شــده اند، بدون اینکه مجاورتی با یکدیگر 
داشــته باشــند. در حالی که اسرائیلی ها، 
بــدون توجــه بــه اینکه در کجــای این 
ســرزمین ساکن هســتند، از حقوق کامل 
شــهروندی برخوردارند، فلســطینی ها، 

در قالــب شــهروندان درجــه دو یا افرادی کــه کاًل فاقد امتیاز 
شــهروندی هستند، حقوق محدود و متفاوتی دارند.

در واقع خط ســبز ســال 1949 میالدی فقط روی نقشــه ها 
وجود دارد – که روز به روز نیز از تعداد این نقشــه ها کاســته 
 Gershom( می شــود. همان طور که گرشــام گورنبــرگ

Gorenberg( نوشته است، خط سبز پس از دستور ییگال 
آلــون )Yigal Allon( در 30 اکتبــر 19۶7 میالدی، چند 
ماه پس از اشــغال کرانه باختری، غزه و اورشــلیم، از نقشه های 

رسمی اسرائیل ناپدید شد.
با عمیق تر شــدن واقعیت تک کشــوری و افزایش سال به سال 
نقض حقوق بشــر، چشــم انداز خط ســبز روز به روز بیشــتر به 
لفاظی ای توخالی تبدیل می شــود. بــرای دموکرات ها »از راه 
حل دو کشوری حمایت می کنیم« به شعاری تبدیل شده است 
تــا اعضــای این حزب بتوانند در ســایه آن خود را از پیامدهای 
ناگواری دور کنند که ظرفیت پیشــگیری از آن را داشــته اند اما 
به دلیل شــانه خالی کردن از بار مســئولیت از انجام چنین کاری 

خودداری کرده اند.
چشــم انداز خط ســبز همچنیــن باعث 
همیشــگی شــدن چارچوبی می شود که 
در آن برابری کاذبی بین کشــور قدرتمند 
اســرائیل و فلســطینی های فاقد کشور به 
تصویر کشــیده شــده است. این فرایند به 
ایجــاد واقعیت های مــوازی می انجامد 
و باعث می شــود سیاســتگذاران نگاهی 
متفاوت به واقعیت ها داشــته باشــند. خط 
سبز باعث می شود ما از اهمیت تشکیالت 
خودگردان فلســطین، مثــاًل از »دولت«، 
انتخابات و سیاست های آن، سخن بگوییم 
و بین اســرائیل و فلسطین توازنی ظاهری 
ایجــاد کنیم، در حالی کــه یکی از آنها بر 

دیگری سلطه دارد.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارشــش از 
حقوق بشــر در اسرائیل و فلسطین همواره 
چشــم انداز خط ســبز را در نظر دارد. این 
گزارش به دو بخش تقسیم می شود، بخش نخست برای اسرائیل 
و بخش دوم برای کرانه باختری و غزه اســت. با تکیه بر چنین 
دیدگاهی اســت که در این گزارش بخش مربوط به اســرائیل 
با این جمله آغاز می شــود: »اســرائیل دموکراسی ای پارلمانی و 
چندحزبی است«. این در حالی است که میلیون ها انسان تحت 

واقعیت هایی که کسی نمی بیند

وغ های باورنکردنی خط سبز و در

اکنون، نیم قرن پس از سال 1967 
میالدی، واقعیت تک کشــوری به 
شــدت تقویــت و تحکیــم شــده 
اســت. اســتعمار کرانــه باختــری 
از ســوی اســرائیل در این ســال ها 
توسعه یافته و اسرائیل میلیاردها 
یکپارچه ســازی  صــرف  دالر 
شــهرک ها با ســایر مناطق کشــور 
کــرده اســت. در نتیجــه، مناطــق 
فلســطینی ها  محاصــره  تحــت 

پراکنده و منزوی شده اند.

یوسف مونایر
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حاکمیت اســرائیل )اعراب اســرائیلی( حق ندارند به دولتی رأی 
بدهنــد که بر آنها حاکمیت دارد.

خانه آزادی )Freedom House( نیز از مشکل چشم انداز 
خط سبز رنج می برد و همواره اسرائیل را کشوری »آزاد« می نامد، 
چرا که میلیون ها فلســطینی ای را که اســرائیل بر آنها کنترل 
نظامی دارد، از مردم این کشــور جدا می داند و کســانی را که 
اســرائیل به آنها حق رأی نمی دهد، در دســته بندی جداگانه ای 
قرار می دهد. چشــم انداز خط ســبز همچنین واقعیت ها را در 
گفــت وگوهــای پیرامــون راه حل و آنچه بایــد انجام داد نیز 
تحریف می کند. حتی در مواردی که پیرامون اقدامات ویرانگرانه 
اســرائیل، مثاًل در مورد شهرک سازی های اسرائیلی ها، اجماع 
گسترده بین المللی وجود دارد، چشم انداز خط سبز باعث می شود 
کــه نتایجی متفاوت و غیرمنطقی درباره واکنش های عملی به 
دست آیند.شهرک سازی ها در چارچوب سیاست اسرائیل انجام 
می شــود، سیاســتی که توسط دولت اسرائیل طراحی و از سوی 

عوامل و ارتش این کشــور 
اجرا شده است. اما چشم انداز 
خط ســبز باعث می شــود 
شهرک ســازی ها  دیگران 
را اقدامی جدای از کشــور 
و دولت اســرائیل بدانند، از 
ایــن رو، جریــان مخالفت 
بــا شهرک ســازی ها خود 
شهرک ها را هدف می گیرند 
و نــه کشــور و دولتی را که 
مســئول ســاخت و حفظ 

آنهاست.
این رویکرد در جنبش بایکوت، عدم ســرمایه گذاری و تحریم 
اســرائیل هم مشــاهده می شود و چشم انداز خط سبز باعث شده 
که شــهرک ها، و نه دولت اســرائیل، هدف این تحریم ها قرار 
بگیرند. حتی سیاســت ها مربوط به برچســب زدن محصوالت 
اســرائیل نیز تحت تأثیر دیدگاه خط ســبز قرار دارد و به همین 
دلیل بین محصوالت تولید شــده در اســرائیل و سرزمین های 

اشغالی فرق گذاشته می شود.
بســیاری از کارشناســان مســائل خاورمیانه، اخیراً، با پی بردن 
به واقعیت تک کشــوری، دیدگاه خط ســبز را رها کرده اند. طبق 
یافته های نظرسنجی اخیری که از کارشناسان و تحلیلگران امور 
خاورمیانه پیرامون مسائل سیاسی جاری در منطقه انجام شد، 59 
درصد از مشارکت کنندگان »واقعیت کنونی در اسرائیل، کرانه 
باختری و غزه« را »واقعیتی تک کشــوری و مشــابه آپارتاید« 

توصیف کردند.
دیدبــان حقــوق بشــر اخیراً در گزارشــی طوالنی و مســتند 

نتیجه گیری کرد که اســرائیل در حال ارتکاب جنایت آپارتاید و 
تفتیش عقاید علیه مردم فلسطین است و این اقدام از سیاست این 
کشور برای سلطه گری علیه فلسطینیان در سراسر سرزمین های 

اشغالی ناشی می شود.
موسســه کارنِگی نیز در گزارشــی مشروح که اخیراً منتشر کرد، 
راه حل صلح دو کشوری را »داربستی برای تقویت اشغالگری« 
اســرائیل توصیف و اعالم کرده اســت که این راه حل »از لحاظ 
ساختاری قابلیت تأمین صلح و امنیت انسانی« را ندارد. در این 
گزارش آمده است که دولت آمریکا باید اعالم کند که در غیاب 
راه حل دو کشوری، ایاالت متحده از »راه حل جایگزینی حمایت 
می کند که تضمین کننده برابری کامل و حق رأی تمام ساکنین 

ســرزمین های تحت کنترل اسرائیل خواهد بود.«
از مدت ها پیش تحلیل گران و سیاستگذاران در محافل و گفت 
وگوهای خصوصی به واقعیت تک کشــوری اعتراف می کردند 
اما اکنون آن ها کاماًل آشکارا دیدگاه خط سبز را رها کرده اند. با 
افزایش شمار افرادی که در 
سراسر جهان چشم انداز خط 
ســبز را رها می کنند، بسیج 
فلسطینی ها نیز به گونه ای 
شکل می گیرد که نمایانگر 
واقعیت تک کشوری است.

رویدادهــای اخیر مربوط به 
آوارگی اجباری فلسطینیان 
از خانه هایشــان در شــیخ 
جراح در اورشــلیم شــرقی 
)بیت المقدس شــرقی( به 
خوبی بیانگــر این گرایش 
است. رویدادهای این شهر باعث شد فلسطینی ها از تمام مناطق، 
عماًل گرد هم بیایند و این بسیج حتی در فضای مجازی نیز شکل 
گرفت. هزاران نفر از شــهروندان فلســطینی ساکن در اسرائیل 
بسیج شدند و به اعتراضات یافا، حیفا، ناصره و ام الفهم پیوستند، 
شهرهایی که همگی در داخل خاک اسرائیل واقع شده اند. بسیج 
مشــابهی که در برابر ممنوعیت ورود مسلمانان به بیت المقدس 
شکل گرفت، لغو این محدودیت ها و ورود 90 هزار فلسطینی به 

مســجداالقصی و اقامه نماز در آن را به دنبال داشت.
آینــده اســرائیل و فلســطین بدون توجه به خط خیالی ســبز 
رنــگ شــکل خواهد گرفت. خطوطــی که باید از آن عبور کرد، 
آســتانه های شجاعت سیاسی است – و روز به روز شکل گیری 
چنین تغییراتی آســان تر می شــود، چرا که نه تنها پیرامون به 
رسمیت شناختن واقعیت های موجود، بلکه درباره راه رویارویی 

با این واقعیت ها نیز نوعی اجماع شــکل گرفته است.
منبع: فارن پالسی  �
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مباحثــات جاری درباره برجام با حضور کشــورهای 
اروپایی، روســیه، چین، ایران و در حاشیه آن، ایاالت 
متحده، با اضطراب در بازارهای بین المللی نفت همراه 
بوده است. هنوز درباره احتمال پیوستن مجدد ایاالت 
متحده به توافق هســته ای بین المللی ایران تردید 
وجود دارد، اما به نظر می رســد که دولت جو بایدن 
دارد چنیــن اقدامی را بررســی می کند. ایران اعالم 
کرده است که تنها در صورت لغو تحریم های ایاالت 
متحده بر بخش های اصلی اقتصادی خود، یعنی نفت 
و گاز، به تعهدات برجامی بازخواهد گشت. در همین 
حــال، تحلیل گران نگران پیامدهای منفی احتمالی 
احیــای برجام در میزان عرضه و قیمت نفت در بازار 

جهانی هستند.
بازار جهانی نفت در حال حاضر به سمت ثبات پیش 
می رود، اما بهبودی کامل آن هنوز قطعی نیست. تنها به 
دلیل اقدامات عربستان سعودی با کمک دیگر اعضای 
سازمان اوپک پالس بوده که امکان احیا و بازیابی این 
بازار فراهم آمده است. و یکی از مهم ترین دالیلی که 
عربستان قادر بوده این کاهش تولید یکجانبه را پیش 
ببرد، این بوده که ســایر تولیدکنندگان از بازار خارج 
شده اند. ایران و ونزوئال به دلیل تحریم های بین المللی 
مجبور به محدودیت در سطح تولید و شاهد کاهش 
امکان عرضه بوده اند و لیبی و عراق از درگیری های 
داخلی و درگیری های سیاسی رنج می برند. عربستان، 
امارات و روسیه بدون حضور این بازیگران توانستند 
بازار جهانی نفت را با موفقیت تحت کنترل درآورند. 
لغو تحریم های ایران بر اســاس توافق جدید بر ســر 
برجام تولیدکنندگان عرب، تولیدکنندگان نفت شیل 
ایاالت متحده و تولیدکنندگان روس را نگران می کند؛ 

اما این نگرانی ها احتمااًل بی اساس هستند.
اکثر تحلیل گران بازار نفت اینطور استدالل می کنند 
کــه موفقیت مذاکرات برجام می تواند بازارهای نفت 
و گاز را بی ثبات کند، نوسانات قیمت را افزایش دهد 
و حتی به بازگشت وضعیت اشباع بازار نفت پیش از 
کرونا بیانجامد. اما این نوع تجزیه و تحلیل یک نقص 

عمده دارد چون مبتنی بر این فرض است که تحریم ها 
در خارج کردن کامل نفت ایران از بازار موفق بوده اند. 
بی شــک، درســت است حجم فروش نفت ایران در 
باالترین سطح آن در تاریخ نیست، اما هنوز بسیار قابل 
توجه است. ردیاب های نفت و نفتکش مانند »سمیر 
مدنــی« و دیگران بارها نشــان داده اند که صادرات 
نفت ایران نه تنها بسیار انعطاف پذیر بوده که به طور 
فزاینده روندی تهاجمی داشته است. به گزارش آژانس 
بین المللی انرژی، چین هرگز خرید نفت از ایران را به 
طور کامل متوقف نکرده است. ناظر انرژی سازمان 
توســعه و همکاری اقتصادی هم اعالم کرده میزان 
فروش نفت ایران به چین در ســه ماهه چهارم ســال 
2020 برابر با 3۶0 هزار بشکه در روز بوده، در حالی 
که در 9 ماهه اول سال به طور متوسط به 150 هزار 
بشکه در روز می رسیده است. درست پیش از شروع 
گفت و گوهای برجام ایران صادرات خود را به چین 
به حدود ۶00 هزار بشــکه در روز افزایش داد. اوپک 
همچنین گزارش داده که میزان تولید نفت خام ایران 
در مارس ۶.3 درصد )137 هزار بشکه در روز( افزایش 
داشته است. طبق گزارش اوپک، میانگین تولید نفت 
ایران در سال 2020 به 1.985 میلیون بشکه در روز 
رســیده که از 2.35۶ میلیون بشــکه در روز در سال 
2019 و 3.553 میلیون بشکه در روز در سال 2018 
کمتر اســت. مشتریان عمدتاً آسیایی ایران در چین، 
هند و ســایر کشــورها از خریدن نفت ایرانی به دلیل 
قیمت بسیار پایین و جذابیت آن خوشنود خواهند شد. 
فراموش کردن یا تالش برای کاهش نقش ایران در 

بازار نفت یک خطای اساسی است.
موفقیت مذاکرات برجام نه تنها تهدیدی برای قیمت 
نفــت خواهد بود، بلکه بــه افزایش درآمد پایه ایران 
می انجامــد. در حال حاضر صــادرات نفت ایران بر 
اســاس فروش غیرقانونی یا تا حدودی »ناشناخته« 
به مشــتریان با قیمت های پایین تر اســت که درآمد 
محــدودی دارد. در صورت لغو تحریم ها بر صادرات 
نفت ایران، این کشــور نه تنها حجم صادرات خود را 

افزایش خواهد داد، که فروش نفت خام با تخفیف را 
نیز متوقف خواهد کرد. نفت ایران احتمااًل در سطوح 
عادی قیمت بازار قیمت گذاری می شــود. در کوتاه 
مــدت بــه دلیل حجم باالتر فــروش جریان بالقوه 

درآمدی را افزایش خواهد داد.
در عین حال، برای ایران این واقعیت مطرح اســت 
که مشتریان کنونی آن تمایلی به خرید حجم باالی 
نفت با قیمت بیشــتر نخواهند داشت. وضعیت فعلی 
عرضه و تقاضا شرایط را برای ورود میلیون ها بشکه 
اضافی نفت به بازار دشوار کرده است. صرف نظر از 
موفقیت در بحث های برجام، ورود حجم باالی نفت 
ایران به بازار جهانی در ماه های آتی ممکن نخواهد 
بود. با توجه به ظرفیت بالقوه صادرات نفت ایران در 
حدود 2 میلیون بشــکه در روز در حالی که صادرات 
فعلی آن حدود 1 میلیون بشکه در روز برآورد می شود، 

بازارها شوکه نخواهند شد.
تقاضا هنوز ضعیف اســت و تهدیدی دوباره با توجه 
به موج سوم کرونا در اروپا و مشکالت در بازگشایی 
بازارهای آن و افزایش تلفات همه گیری کرونا در غول 
نوظهور آسیا یعنی وجود خواهد داشت. اما بعید است 
پتانسیل و صادرات نفت ایران بازار را از خطر بیاندازد. با 
نگاهی به استراتژی ها و انسجام اوپک پالس می توان 
به طور قطع گفت که 1 میلیون بشکه اضافی در روز 
از ایران شوکی به سیستم وارد نخواهد کرد. اما بازار 
قادر به دریافت حجم بیشتری نخواهد بود و بعید است 
که مشــتری های ایرانی هم تمایل به افزایش خرید 
در صورت گران شــدن قیمت نفت این کشور داشته 
باشند. تالش ســرمایه گذاران »نایمکس-آیس« 
بــرای معنا کــردن همه این تحوالت در روند قیمت 
گذاری در بازارهای نفت جالب است؛ اما فعاال استفاده 
از برگ ایران به عنوان توجیهی برای کاهش قیمت ها 
ممکن نخواهد بود. با توجه به شــرایط کنونی، هنوز 
هــم رهبران اوپک پالس بازیگران اصلی قدرت در 

بازار نفت هستند.
منبع: اویل پرایس  

قدرت اوپک پالس در کنترل عرضه و تقاضا

بازگشت ایران به بازار جهانی نفت تهدید نیست
 سیرل ویدرشوون
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می گویند: ناصرالدین شاِه ما و امپراتور ِمی جِی 
ژاپــن در یک زمان به اروپا رفتند؛ قرار بود این 
ســفر، نگرشــی تازه برای زمامداران دو کشور 
به وجود آورد. ِمی جی از ســفر که بازگشت، سه 

هیات با ســه مأموریت ویژه به اروپا فرستاد.
- یک گروه مسئول بررسی و کنکاش در نظام 
آموزش و پرورش چند کشور مثل بلژیک، هلند، 

آلمان، فرانسه شد.
- گروه دوم مسئول بررسی قانون اساسی این 

کشــورها و نحؤه اجرایی شدن آن شد
- و گروه ســوم هــم مأموریت یافت تا صنایع 
جدیدی که در اروپا متداول شده بود را فرا گیرند. 
به هر ســه گروه البته مأموریت ویژه »بررســی 

نظام حکومتداری کشــورها« نیز محول شد.
اما رهاورد ناصرالدین شــاه از سفر به اروپا، سه 

دستور عجیب بود.
- او سالن نمایش »آلبرت هال« را در لندن دید و 
دستور داد تا با الگوبرداری از آن، »تکیه دولت« 
را در تهران احداث کنند و در آن گروه های تعزیه 

هنر خود را به نمایش بگذارند!
- دستور دومش این بود که به رسم رقاصه های 
اروپایــی، زنان حرمســرا، دامن های چین دار 

بپوشند.
- و سومین دستور این که »سرسره« وارد کشور 
کنند تا او از باال به آغوش زنان حرمسرا بیفتد! 
شنیده ام استفاده های دیگری هم از آن سرسره 

کرده اســت که فعاًل وامی گذاریم.
امپراتــور ِمی جی با تکیه بر گزارش های ســه 
هیات، در اولین قدم ژاپن را به هشــت قســمت 
تقســیم کرد، در هر قســمت 200 مدرسه، 30 
دبیرستان و یک دانشگاه تأسیس کرد. عجیب 
اینکه در همان ســال ها در ایران، حسن رشدیه 
برای تأسیس مدرسه به فالکت دچار شده بود 
و مدارســش را تخریب می کردند و از ترس، از 

شهری به شهر دیگر پناه می برد و نهایتًا با این 
تعقیب و گریزها موفق شــد 15 مدرسه بسازد.

تحلیل و تجویز راهبردی:  �
اگر این مطلب را جستجو کنید. می بینید که در 
بسیاری وبسایت ها این مطلب درج شده است. 
این داســتان جعلی از سلسله مطالبی است که 
نتیجه اش سرکوفت زدن به ایران و ایرانی است 
و آخرش هم خیلی زیرپوســتی نتیجه می گیرد 
که ما الیق همین وضعیت هســتیم. برخی این 
نوشــته را بهانه می کنند و می گویند که ایرانی 
جماعت همین اســت و ســطح فهم و شعورش 
به ژاپنی ها نرسیده و نمی رسد. اما همان روزگار 
بودند هزاران هزار مصلح بزرگ و کوچک که از 
جهان بسیار چیزها آموختند و چندین گام ما را 
به جلو بردند. از حسن رشدیه بگیر تا امیرکبیر. 
حاال اینکه چرا به همان اندازه ژاپن پیش نرفتیم 

و عقــب ماندیم بحث دیگری می طلبد.
یادآوری می کنم ناصرالدین شــاه، اولین شــاه 
ایران اســت که جــرات می کند قلمرو خودش 
را تــرک کنــد و به اروپا مســافرت کند. برخی 
تاریخ نگاری ها مســافرت های شاه قاجاری را 
در حــد »عیش ونوش و عیاشــی در فرنگ« 
تقلیل داده اما این مســافرت ها در آشنایی شاه 
و ایرانیان با تحوالت اروپا تأثیر زیادی داشــته. 
ســفرنامه هایی که ناصرالدین شاه نوشته نشان 
می دهد این ســفر روی افــکار و برنامه هایش 
تأثیر گذاشته. روایتی هم که در باال نقل شده، 
روایتــی محدود اســت که بــه هیچ وجه همه 

واقعیت را بیان نمی کند.
حاال به یک سؤال صادقانه پاسخ بدهیم! امروز 
اگــر من و تو بخواهیم از غرب )اروپا و آمریکا( 
کــه البتــه االن شــرق )ژاپن و کــره و چین و 
سنگاپور( هم به آن اضافه شده چیزی را بیاوریم 
چــه می آوریم؟ ماشــین و موبایل و برج؟ حاال 

اگر کمی فرهیخته تر باشیم دانشگاهش )نظام 
آموزش عالی( و بیمارســتانش )نظام درمانی( 
و کارخانه هایــش )نظام صنعتی( را می آوریم. 
کــدام مــان با خــود قوانین آلمانی و ســخت 
کوشــی ژاپنی ها و شیوه کشورداری نروژی ها 
را می آوریــم؟ واردات محصــوالت لوکس آیا 
همان سرســره های ناصرالدین شاهی نیست؟ 
آیا تولید انبوه دکترا، دامن چین دار رقاصه های 

اروپایی نیست؟
 برویم ســراغ می جی. او چه گفت؟ به هر ســه 
گروه دســتور داد که عالوه بر حوزه تخصصی 
خود، متمرکز شــوید روی »نظام حکومتداری 
کشــورهای اروپایی«. واقعًا حیرت انگیز است. 
او دست روی کلیدی ترین نقطه گذاشته است. 
چیزی که ســال ها بعد بانک جهانی و ســایر 
نهادهای بین المللی بر اهمیت آن تاکید کردند.

تــا زمانی کــه نظام حکمرانی و کشــورداری 
درست نباشــد، بهترین مدیران، اخالقی ترین 
کارگزاران، خوش قلب ترین سیاســت مداران 
هم به نارکارآمدی، فساد، استبداد و خطا کشیده 
می شــوند. نظام حکمرانی و نهاد سیاست است 
که نظام درمانی، نظام آموزشی و نظام صنعتی 
یک کشــور را هدایت می کنــد. هر چند وقت 
یــک بار باید بهترین هــای جهان را در حوزه 
حکمرانی و کشورداری انتخاب کنیم و از آنان 
بیاموزیم. می دانم در دانشگاه های ما این امور 
تدریس می شود اما آیا یک بار پای این دروس 

از دانشــگاه به حوزه عمومی باز شده است؟
اکنون تجربه جهان بیشتر از گذشته، پیش روی 
ماســت. این ماییم که باید انتخاب کنیم: دامن 
چین دار رقاصگان اروپایی یا نظام حکومتداری 

بهینه؟
*مشـــاور وزیر امـــور اقتصـادی و دارایی و 

استاد دانشگاه صنعتی شریف

وز بخواهیم از جهان پیشرفته چیزی بیاوریم چه می آوریم؟ اگر امر

وپایی دامن چین دار رقاصگان ار
دکتر مجتبی لشکربلوکی*
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 زیرساخت های هسته ای ایران مستعد نفوذ هستند

ادامه انتقام جویی ها
ری تاکیه *
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به نظر می رسد واشنگتن و تهران به رغم 
انتقادات داخلی از هر دو طرف و خرابکاری 
آشکار در تاسیسات هسته ای ایران، برای 

احیای برجام مصمم هستند.
آیا انفجار 11 آوریل در تاسیسات نطنز که 
ایران مســئولیت آن را با اسرائیل می داند، 
برنامه هســته ای ایــران را به طور قابل 

توجهی عقب انداخته است؟
ارزیابــی تاثیرگــذاری چنیــن حمالتی 
همیشــه دشــوار اســت. انفجار اخیر به 
احتمــال زیاد برنامه هســته ای ایران را 
عقــب خواهد انداخــت، اما برای ناظران 
خارجی غیرممکن است که بگویند چقدر. 
چیــزی کــه واضح به نظر می رســد این 
اســت که زیرساخت های هسته ای ایران 
مســتعد نفوذ هســتند. نطنز تاسیســات 
هســته ای اصلی ایران به شــمار می رود 
و نســل جدیدی از سانتریفیوژها در آنجا 
تولید و نصب می شــوند. در چندین حمله 
متعدد ســایبری و حمله مستقیم فیزیکی 
هدف گرفته شــده است. و با این حال، به 
نظر می رســد دولت ایــران در محافظت 
از دارایی هســته ای که می داند توســط 
دشــمنان آن هدف گرفته می شود، ناتوان 
اســت. این یک شکست جدی اطالعاتی 

برای ایران است.
آیــا این حادثــه مذاکرات ویــن درباره 
بازگشــت به توافق هســته ای را از بین 

می برد یا به تأخیر می اندازد؟
احتمــال اینکه حمله اخیر گفت و گوهای 
وین را از مســیر خارج کند، اندک اســت. 
ایــاالت متحده و ایران هر دو می خواهند 
به شــیوه ای مطابق با منافعشان به توافق 
بازگردنــد. ایــن حمله از ســوی ایران با 
محکومیــت مواجه شــده اســت، اما به 
مانعی در برابر دیپلماســی تبدیل نخواهد 
شــد. شبکه هســته ای ایران پیشتر مورد 
حمله قرار گرفته بوده و دو طرف همچنان 

موفق شــدند که در سال 2015 برجام را 
محقق کنند.

اگر ایــران بخواهد برنامه هســته ای را 
بیشتر به زیرزمین ببرد، مساله بازرسی ها 
می تواند اهمیت بیشتری بیابد. آیا امکان 
برقرار شدن مجدد بازرسی ها پس از چنین 

چیزی وجود خواهد داشت؟
ایران پیشتر رژیم بازرسی ها را کاهش داده 
اســت. آژانس بین المللی انرژی اتمی که 
مسئول بازرسی هاست، با ایران در تماس 
بوده. اگر برنامه ایران بیشــتر به زیرزمین 
رود، این کشــور محل تاسیســات خود را 
اعالم نخواهد کرد، اجازه بازرسی منظم را 
نخواهد داد، و به سؤاالت حل نشده پاسخ 

نخواهــد داد. انتظار می رود طرفین برجام 
برای چنین شــفافیتی اعمال فشار کنند.

موضوعــات اصلــی گفــت و گوی وین 
تاکنون چه بوده است؟

ایــران اصــرار دارد از آنجایی که ایاالت 
متحده دیگر عضوی از توافق هســته ای 
نیســت، باید پیش از آنکه بخواهد به طور 
منظم در مذاکرات باشــد، به توافق عمل 
کند. ایاالت متحده اینطور استدالل می کند 
که قبل از پیوســتن مجدد آن به توافق، 
ایران باید به تعهدات خود بازگردد. از این 
رو، گفــت و گوهای به اصطالح مجاورت 
بــرای تهیه برنامه ای گام به گام برای هر 

دو طرف طراحی شــده است تا به تدریج 
به انطباق با توافق بازگردند. در این راستا 
دو کارگروه ایجاد شــده است؛ یکی برای 
شناسایی تحریم هایی که ایاالت متحده 
بایــد لغو کند چــون پس از خروج آمریکا 
در ســال 2018 اعمال شده اند، و دیگری 
برای تشــخیص اصالحاتی که ایران باید 
در برنامه هســته ای خود ایجاد کند تا به 

انطباق با توافق هسته ای بازگردد.
آیا کشــورها می تواننــد قبل از انتخابات 
ریاســت جمهوری ایران در ماه ژوئن به 
توافق برســند؟ اگر چنین نشود، انتخابات 
چگونــه تاثیــری بر دیپلماســی خواهد 

داشت؟
مشــخص نیســت که آیا توافــق قبل از 
انتخابات ریاست جمهوری ایران حاصل 
خواهد شــد یا خیر؛ امــا انجام این امر از 
اهمیت اساســی برخوردار نیســت. این 
مســاله کــه ایران در صورت بازگشــت 
ایــاالت متحــده به انطباق بــا توافق به 
تعهدات خود بازخواهد گشت، یک مساله 
جناحی نیســت. انطباق موضعی است که 
مقــام معظم رهبری علی خامنه ای گرفته 
و موضع رســمی دولت اســت. به عالوه، 
مشــخص نیست که رئیس جمهور بعدی 
ایران چه کسی خواهد بود، زیرا پیش بینی 
نتایج این انتخابات از قبل غیرممکن است.

اگر توافق هرگز احیا نشــود، چه عواقبی 
برای امنیت منطقه خواهد داشت؟

بســیاری از متحدان ایــاالت متحده در 
خاورمیانه از جمله عربســتان ســعودی و 
اســرائیل درباره بازگشت ایاالت متحده 
بــه توافق نگران هســتند چون به اعتقاد 
آنها بدون مســدود کردن مســیر سالح 
هســته ای، منافع اقتصــادی برای ایران 
فراهــم می کند. بنابراین، فارغ از چشــم 
انــداز توافــق، تنش هــای منطقه ای و 
الگــوی حمالت و انتقــام جویی ها ادامه 

خواهد یافت.
منبع: شورای روابط خارجی  �

*کارشناس شورای روابط خارجی

مشــخص نیســت کــه آیــا توافــق قبــل از 
انتخابــات ریاســت جمهــوری ایران حاصل 
خواهــد شــد یــا خیــر؛ امــا انجــام ایــن امر از 
اهمیــت اساســی برخــوردار نیســت. ایــن 
مساله که ایران در صورت بازگشت ایاالت 
متحده به انطباق با توافق به تعهدات خود 
بازخواهــد گشــت، یــک مســاله جناحــی 

نیست.
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از آن جا که در نظام توتالیتر ســاکت بودن 
معنا ندارد و فرد دائم باید تبعیت و وفاداری 
خــود را اثبــات کنــد، آدمفروشــی وظیفه ای 
ناگزیر اســت. در این میان داســتان مردی 
را شنیدم که گویا چنان ترسیده و دستپاچه 
شــده بــود کــه در جریــان ایــن اتهام زنی ها و 
آدمفروشــی ها چاره را در این دیده بود که 

خود استالین را به خیانت متهم کند! 

بالیی که استالین به جان مردم شوروی انداخته بود 
چیزی مگر »جنون آدمفروشی« نبود. هیچ کس، 
مگر خود اســتالین، از تیرهای پیدا و ناپیدای این 
جنون در امان نبود. از زمین و آسمان نیزه می بارید. 
کوچک ترین بی احتیاطی کافی بود تا زندگی یک 
نفر به خاطر یک جمله، یک تفســیر، یک تحلیل، 
یک نظر یا یک بی احتیاطی ساده در بیان عقیده اش 
نابود شــود. اما عمق فاجعــه را هنوز نمی دانیم... 
این باتالق اجتماعی که استالین درست کرده بود 
مهلک تر و ناجوانمردانه تر از چیزی بود که در این 
توصیف آمد، زیرا نوعی »زمان پریشِی هولناک« 

نیز وجود داشت! یعنی چه؟
در نظام توتالیتِر پیشــوامحور کســی از فردا خبر 
ندارد، کســی نمی تواند سیاست را پیش بینی کند، 
کسی نمی تواند با تحلیل منطقی، عقالنی و حتی 
ایدئولوژیک حدس بزند مسیر سیاسی کشور فردا 
چگونه خواهد بود. فقط می توان آینده ای نزدیک 
را پیش بینــی کــرد، آن هم نه با تحلیل عقالنی و 
با شناخت از دنیای سیاست، بلکه راهش خواندن 
روزنامه است! باید صبح علی الطلوع روزنامٔه دولتی 
ـ مانند روزنامٔه پراودا یا ایزِوســتیا  را تهیه کنیدـ 
ــ و آخرین صحبت پیشــوا در جریان تأســیس 
فالن کارخانٔه نورد فوالد را بخوانید و ســپس از 
بین ســطرهای او حــدس بزنید در آیندٔه نزدیک 
بایــد منتظــر چه رخدادی بود. حاال این به چه درد 
می خورد؟ اصاًل به شــهرونِد حاکمیت توتالیتر چه 
که پیشوای یونیفورم پوش کشور چه خوابی دیده 

است؟
مســئله همان زمان پریشی است که باالتر گفتم. 
زمان پریشی در این جا یعنی تقدم و تأخر رخدادها 
در هم ریخته اســت. شهروند در دولت توتالیتر نه 
تنها باید امروز مراقب باشد چه می گوید، بلکه باید 
مراقب باشد چیزی که امروز می گوید فردا برایش 
خطرناک نشود، حتی اگر امروز حرفش خطرناک 
نباشــد! یعنی ممکن اســت حتی حرفی که امروز 

باعث ترفیع شــغلی او می شــود و باعث می شود 
محبوب رده های باالی حزب شود، فردا به دردسر 
بزرگی برایش تبدیل شود، زیرا فردا حاکم توتالیتر 
عزم می کند فالن دســته از همحزبی ها را بگذارد 
ســینٔه دیوار و ناگهان تئــوری توطئٔه جدیدی را 
مطرح می کند تا دسته ای را حذف کند. پس حرفی 
که شــهروند بیچاره در گذشته زده، ممکن است 
امروز به دردســری بزرگ برایش تبدیل شود، به 

ویژه وقتی جنون آدمفروشــی و جاسوسی متقابل 
بر فضای اجتماعی خیمه زده است...

پیش تــر چیزهایی دربــارٔه پیامدهای اجتماعی 
و روان شــناختی این سیاســت هولناک نوشته ام 
و در این جــا فقــط به نمونٔه شــگفت آوری از این 
آدمفروشی ها اشاره می کنم تا ببینیم چه وضعیت 
مضحکی می تواند پدید آید. اگر با تاریخ فرمانروایی 
استالین آشنا باشید، می دانید که او در چند مرحله 
چنــد تئوری توطئه علیه شــوروی را مطرح کرد 
و بر اســاس آن پاکسازی های حزبی و اجتماعی 
گسترده ای انجام داد. استالین با حذف تروتسکی 
کار را شروع کرد و بعد هم نوبت به کسانی رسید 
کــه اتفاقــًا به او کمک کرده بودند تروتســکی را 

حذف کند؛ یعنی زینوفیِف و کاِمنِف. به این ترتیب 
مهلک ترین اتهامی که می شد علیه کسی مطرح 
کرد این بود که فرد به »ترورتسکی گرایی« متهم 
شــود. نابودی و مرگ یا رفتن در محاق اردوگاه و 

تبعید در انتظار او بود.
از آن جــا کــه در نظام توتالیتر ســاکت بودن معنا 
نــدارد و فــرد دائم باید تبعیــت و وفاداری خود را 
اثبات کند، آدمفروشــی وظیفه ای ناگزیر است. در 
این میان داســتان مردی را شنیدم که گویا چنان 
ترســیده و دستپاچه شــده بود که در جریان این 
اتهام زنی ها و آدمفروشــی ها چاره را در این دیده 
بود که خود اســتالین را بــه خیانت متهم کند! او 
گفته بود که رفیق اســتالین نســبت به دارودستٔه 
تروتسکی – زینوفیف رویکردی آشتی جویانه در 
پیش گرفته است. بگذارید این طور بگویم: استالین 
برای توجیه پاکســازی بزرگ حزبی اتهامی را به 
جان جامعه انداخته بود و حاال یکی آمده بود خود 
اســتالین را به چنین چیزی متهم کرده بود! این 
اتهام آن زمان دست کم به معنای اخراج بی درنگ 
از حزب بود. اما طبعًا مردم شــوروی چنین بخت 
و اقبالی نداشــتند که کسی استالین را اخراج کند! 
بی درنگ کس دیگری پیدا شــد و آن مرد را که 
کوشــیده بود از اســتالین پیشی بگیرد، به »عدم 
وفاداری سیاســی« متهم کرد و نفر اول هم درجا 

به اشتباه خود »اعتراف کرد.«
ایــن فقط تصویر ناچیز و بســیار دورافتاده ای از 
آن پوچی محضی اســت که توتالیتاریسم به جان 
جامعٔه انســانی می انــدازد، در این میان یکی هم 
چنان دســتپاچه می شود که می خواهد استالین را 

به استالین بفروشد!
پی نوشت:

این ماجرا را آرنت در کتاب »توتالیتاریســم« نقل 
کرده اســت. بنگرید به »توتالیتاریسم«، ترجمٔه 

مهدی تدینی، ص 372.
* مترجم، نویسنده و پژوهشگر  

باتالق اجتماعی که استالین درست کرده بود

جنون آدمفروشی
مهدی تدینی*
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اگر به شــاخص توســعه انسانی که پای فیل 
اســت نگاه کنیم، ایران را کشــوری توسعه 
یافتــه، اســتوار و محکم از لحــاظ میانگین 
طول عمــر و تعداد تحصیل کرده های جوان 
در می یابیــم. اگر به شــاخص تولید ناخالص 
داخلی که شــکم فیل اســت، نــگاه کنیم، 
ایران کشــوری متوســط رو به باال و در حال 
توسعه است که از غذاهای رنگارنگ پر شده 
اســت. حتی اگر ایــن غذاها اغلب حاصل از 
درآمد نفت باشــد و یا فقط در اختیار برخی از 
ارگان هــای بدن فیــل قرار بگیرد، اما با نگاه 
به شکم فیل این عدم توازن درک نمی شود، 
آنچه به چشــم می آید تنها شــکم بزرگ فیل 

اســت. اما اگر به شــاخص حکمرانی و دولت 
شــکننده نگاه کنیم متوجه چشمان کم سو و 
گوش های کم شنوای فیل می شویم، گزارش 
جهانی شــادی خبر از دل آزرده فیل می دهد، 
شــاخص شدت انرژی خبر از پرخوری فیل و 
عدم کارآمــدی عملکرد بدن فیل می دهد و 
شــاخص سهولت کسب وکار و رقابت پذیری 
نشــان از انزوای فیل از محیط طبیعی اطراف 
خود را دارد. به حساب شاخص های اخیر ایران 
کشوری توســعه نیافته است که در وضعیت 

هشدار به سر می برد.
اگر “توســعه” فیل موالنا باشــد که هر کسی 
از ظن خود یار آن می شــود و آن را می فهمد 

فیل توسعه ایران
 واقعیت های آشکار و پنهان توسعه!

محسن رنانی

اگر به شــاخص توســعه انســانی که پای فیل 
است نگاه کنیم، ایران را کشوری توسعه یافته، 
استوار و محکم از لحاظ میانگین طول عمر و 
تعــداد تحصیل کرده هــای جوان در می یابیم. 
اگر به شاخص تولید ناخالص داخلی که شکم 
فیل است، نگاه کنیم، ایران کشوری متوسط 
رو به باال و در حال توسعه است که از غذاهای 

رنگارنگ پر شده است. 
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و تعریف می کند، آن وقت می توان گفت 
هر یک از ابعاد و شــاخص های توســعه 
عضــوی از بدن این فیل هســتند. پس 
بیایید با هم فیل توســعه ایران را برانداز 

کنیم.
اگر به شاخص توسعه انسانی که پای فیل 
است نگاه کنیم، ایران را کشوری توسعه 
یافته، اســتوار و محکم از لحاظ میانگین 
طــول عمر و تعــداد تحصیل کرده های 
جوان در می یابیم. اگر به شــاخص تولید 
ناخالص داخلی که شکم فیل است، نگاه 
کنیم، ایران کشــوری متوسط رو به باال 
و در حال توســعه اســت که از غذاهای 
رنگارنگ پر شــده اســت. حتی اگر این 
غذاها اغلب حاصل از درآمد نفت باشــد 
و یــا فقــط در اختیار برخی از ارگان های 
بدن فیل قرار بگیرد، اما با نگاه به شــکم 
فیل این عدم توازن درک نمی شود، آنچه 
به چشــم می آید تنها شــکم بزرگ فیل 
است. اما اگر به شاخص حکمرانی و دولت 
شکننده نگاه کنیم متوجه چشمان کم سو 
و گوش های کم شــنوای فیل می شویم، 
گزارش جهانی شــادی خبر از دل آزرده 
فیل می دهد، شــاخص شــدت انرژی 
خبــر از پرخوری فیــل و عدم کارآمدی 
عملکــرد بدن فیل می دهد و شــاخص 
سهولت کسب وکار و رقابت پذیری نشان 
از انزوای فیــل از محیط طبیعی اطراف 
خود را دارد. به حساب شاخص های اخیر 
ایران کشــوری توسعه نیافته است که در 

وضعیت هشدار به سر می برد.
پــس بــا توجه به این همه تفاوت و تنوع 
در شــاخص ها، در ایران کارشناســان 
می تواننــد بدون اینکــه دروغ بگویند با 
استفاده از آمار منتشر شده توسط مراجع 
جهانی وضعیت توســعه ایران را مطابق 

با میلشان گزارش کنند!
امــا در این نوشــتار می خواهیم نگاهی 
متفــاوت به فیل توســعه ایران داشــته 

باشــیم. می خواهیم بدانیم غذاهایی که 
وارد بدن فیل شــده اســت )نفت یا تولید 
واقعی بخش خصوصی(، چقدر توانســته 
به کارآمدی، توانمندی و قوت فیل کمک 
کند و در یک کالم، چقدر توانســته است 
توســعه خلــق کند. به عبــارت دقیقتر 
می خواهیم ببینیم دســتگاه گوارش فیل 
چگونه و چقدر ســالم کار می کند؟! البته 
که مقایســه عملکرد فیل توسعه ایران با 
دیگر کشورها داده های ارزشمندتری هم 

در اختیار ما قرار می دهد.
بگذاریــد از بزرگی اقتصاد یا همان تولید 
ناخالص داخلی شروع کنیم و گام به گام 

جلو برویم. در طول ســال های گذشــته 
روند و رتبه ایران در تولید ناخالص داخلی 
بــه دالر بر اســاس برابری قدرت خرید 
]2[ نوســان قابل توجهی داشته است. بر 
اســاس آمار بانک جهانی ایران در سال 
201۶ در شــاخص تولید ناخالص داخلی 
بــه برابــری قدرت خرید، رتبه 20 دنیا را 
به خود اختصاص داده اســت، و در سال 
2019 بر اساس همین شاخص رتبه 23 
دنیــا که معادل 491 میلیارد دالر اســت 
]3[ را داشــته است. یعنی ایران به لحاظ 
بزرگی اقتصاد بیست و سوم دنیاست. البته 

برخی کشورها داده های جدید ندارند و از 
رتبه بندی حذف شــده اند که اگر آخرین 
داده های موجود آنها لحاظ شــود، ایران 
به رتبه 2۶ سقوط خواهد کرد. )این مورد 
در داده هــای صندوق بین المللی پول در 
ســال 2020 لحاظ شده و ایران رتبه 2۶ 
را به خود اختصاص داده اســت ]4[(. این 
شاخص البته از جنبه های سیاسی اهمیت 
ویــژه ای دارد، چــرا که هر چه رتبه بهتر 
باشد، می توان در معادالت جهانی نقش 

موثرتری ایفا کرد.
حــال اگر بخواهیم تصویر واقعی تری از 
نقش تولید ناخالص داخلی در رفاه مردم 
در جامعــه ارائه کنیم، باید تولید ناخالص 
داخلی را به سرانه یعنی بر حسب جمعیت 
هر کشــور در نظر بگیریــم. برای مثال 
بزرگــی اقتصاد هند لزومًا به معنی رفاه و 
توسعه نیســت، چون هند دومین کشور 
پرجمعیت جهان است که بیش از 15 برابر 
ایران جمعیت دارد. اما در مورد ایران در 
حالیکه این کشور در سال 2020 در تولید 
ناخالص داخلی رتبه 2۶ جهان را به خود 
اختصاص داده در شاخص تولید ناخالص 
داخلی سرانه در بین 187 کشور توانسته 

تنها رتبه 103 را کســب کند.
حال سؤال اصلی این است که کشورها از 
درآمدهای کســب شده چقدر توانسته اند 
در راســتای خلق توســعه در همه ابعاد 
اســتفاده کننــد؟ با درآمدی مشــابه با 
درآمد خوب ایران، چه حجم از توســعه 
را می تــوان خلق کرد؟ جایگاه ایران در 
شــاخص »توان تبدیل پول به توسعه« 

در میان بقیه کشورها کجاست؟
رابطه بین درآمد سرانه کشورها به دالر با 
»فراشاخص توسعه ]5[« نشان می دهد 
به طور میانگین هرچه کشورها به لحاظ 
درآمد سرانه وضعیت بهتری داشته باشند، 
فراشاخص توسعه آنها نیز بهتر است، که 
این رابطه بســیار قوی و معنادار اســت. 

اگر بخواهیم تصویر واقعی تری از نقش تولید 
ناخالص داخلی در رفاه مردم در جامعه ارائه 
کنیم، باید تولید ناخالص داخلی را به سرانه 
یعنــی بــر حســب جمعیــت هــر کشــور در نظــر 
بگیریم. برای مثال بزرگی اقتصاد هند لزوماً به 
معنی رفاه و توسعه نیست، چون هند دومین 
کشــور پرجمعیت جهان اســت که بیش از ۱۵ 

برابر ایران جمعیت دارد. 
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الزم به ذکر اســت فراشــاخص توسعه 
یعنی کِل فیل توسعه در یک نگاه! یعنی 
مجموعه ای از شــاخص های اقتصادی، 
سیاســی، فرهنگی، اجتماعی، زیســت 
محیطی و حتی فردی که شــامل 124 
زیر شاخص و 734 نماگر توسعه است و 
زمانی که با هم تجمیع شــوند، برای هر 
کشور تا حد قابل قبولی کل ابعاد توسعه 

آن کشور را نمایش می دهد.
در رابطه بین تولید ناخالص داخلی سرانه 
و فراشــاخص توسعه، برخی از کشورها 
پایین تــر از توان بالقوه خود در توســعه 
قرار گرفته اند، که به این معنی است که 
نتوانســته اند درآمدهــای خود را به طور 
کامل اســتفاده کنند و از آن توسعه همه 
جانبــه خلق کنند. شــاید موانع نهادی 
اجازه نداده درآمد مربوطه به توســعه در 
همه ابعاد منجر شــود. امــا در این بین 
برخی کشــورها هم هســتند که بیش از 
ظرفیــت بالقوه خــود از لحاظ درآمدی 
توســعه آفرینی کرده اند. یعنی آنها باالتر 
از حد ظرفیت خود، توسعه آفرینی کردند 
که این عملکرد بسیار خوب آنها را نشان 

می دهد.
شــاخص »توان تبدیل پول به توسعه«، 
فاصلــه بین مقدار بالقوه توســعه )که از 
روی تولید ناخالص سرانه بدست می آید( 
با مقدار بالفعل توســعه را نشان می دهد. 
یعنی به طور ســاده این شــاخص نشان 
می دهد هر کشــور بــا درآمد فعلی خود 
چقدر نســبت به وضعیت توســعه بالقوه 
خود فاصله دارد یا چقدر از ســرمایه های 
خود را برای توســعه استفاده کرده است.
بر این اســاس، ایــران بیش از 10 نمره 
پایین تر از وضعیت بالقوه خود عمل کرده 
اســت )مقیاس کل از 100 نمره است(. 
این پایین تر بودن از نقطه توســعه بالقوه 
را می تــوان به دو شــیوه تحلیل کرد. از 
یک ســو واضح اســت که ایران نتواسته 

است از تولید، درآمد و سرمایه های خود 
به خوبی اســتفاده کرده و توسعه سازی 
کنــد و چنانچه به همین رویه ادامه دهد 
افزایش تولید و درآمد کمک قابل توجهی 
به توســعه ایران نخواهد کرد. از ســوی 
دیگر می توان این برداشــت را ارائه کرد 
که ایران با همین درآمد موجود به شرط 
تحــول نهادی می تواند حداقل 10 نمره 
به فراشــاخص خود اضافــه کند، یعنی 
تقریبــًا 20 درصد در توســعه همه جانبه 
ارتقا پیدا کند.حال ســؤال این است که 
جایگاه امروز ایران از لحاظ »توان تبدیل 
پول به توسعه« در بین سایر کشورها در 

کجــا قرار دارد. نمودار زیر جایگاه ایران 
را نشان می دهد.

ایران در بین 147 کشوری که داده های 
آنها در همه ابعاد فراشــاخص توسعه در 
ســال 2020 وجود داشته است، از لحاظ 
توان تبدیل پول به توســعه رتبه 143 را 
به خود اختصاص داده اســت و تنها ســه 
کشــور در دنیا هستند که وضعیتی بدتر 
از ایــران دارند! بیاییــد نکته اصلی این 

جمع بنــدی را با هم مرور کنیم:
در حالیکــه ایــران همین امروز به لحاظ 
تولیــد ملی، تواِن خلق توســعه به اندازه 

20٪ بیشــتر از وضعیت موجود را دارد، 
اما در زمره ناتوان ترین کشورها در توان 
تبدیل پول به توســعه قرار گرفته است.

پاورقی:
 ]1[ دکتر مرتضی درخشــان و دکتر الهه 

شعبانی
 Gross Domestic  ]2[  
 Product. purchasing
 power parity. )constant

.)$ international 2017
 ]3[ منبــع: داده هــای بانــک جهانی 
در مــورد تولید ناخالــص داخلی، برابر 
قدرت خرید، به دالر ثابت، برای ســال 
2019 اســت )آمار 2020 همه کشورها 
موجود نیســت(. در این رتبه بندی 191 
کشــور فهرست شــده اند. در این لیست 
کشــورهایی کــه باالتر از ایــران قرار 
دارنــد عبارتند از: چیــن، آمریکا، هند، 
ژاپن، آلمان، روسیه، اندونزی، انگلیس، 
برزیل، فرانســه، ایتالیا، مکزیک، ترکیه، 
کره جنوبی، اســپانیا، کانادا، عربستان، 
تایلند، لهســتان، استرالیا، مصر، نیجریه. 
الزم به ذکر است بر اساس آمار صندوق 
بین المللــی پول )IMF( برای همین 
شاخص در ســال 2020 ایران رتبه 2۶ 

دنیا را دارد.
h t t p s : / / d a t a b a n k .
worldbank.org/source/
world-development-

indicators
https://www.imf.org/  ]4[  
en/Publications/WEO/
/2 0 2 0 /w e o - d a t a b a s e

October
 ]5[ ایــن شــاخص در واحــد رصدخانه 
توســعه، در پویش فکری توسعه تنظیم 
و تدوین شــده اســت و در گزارش ملی 
توســعه ایــران به طــور کامل معرفی و 

منتشر خواهد شد.

در رابطه بین تولید ناخالص داخلی ســرانه و 
فراشاخص توسعه، برخی از کشورها پایین تر 
از توان بالقوه خود در توســعه قرار گرفته اند، 
کــه بــه ایــن معنــی اســت کــه نتوانســته اند 
درآمدهای خود را به طور کامل استفاده کنند 
و از آن توســعه همه جانبه خلق کنند. شــاید 
موانــع نهــادی اجــازه نــداده درآمــد مربوطه به 

توسعه در همه ابعاد منجر شود. 
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تأمیــن مالی دولت ها و حکومت ها یکی 
از مســائل مهــم و تاثیرگــذار در حوزه 
متغیرهــای کالن اقتصادی، توســعه 
اقتصــادی و در نهایت معیشــت مردم 
جامعــه به شــمار مــی رود. بودجه کل 
کشــور به عنوان مهمترین ســند مالی 
کشور، بیانگر نحوه تأمین مالی دولت ها 

و حکومت ها است.
متاســفانه عمــده مطالعات اســاتید 
دانشگاهی، مراکز مطالعاتی و همچنین 

امور مرتبط با تأمین مالی کشور در نهاد 
سیاســت گذاری برنامه ریزی و بودجه 
کشور به صورت نخبه گرایی آکادمیک 
و در قالــب پی جویی هایــی منفــک از 
دغدغه های عملی و به شــکل مطالعات 
صرفاً تجربی و کمی برون ســپاری شده 
و یا اینکه بر اســاس روش های سنتی و 
مرســوم تأمین مالــی و فارغ از پیامدها 
و هزینه های این ســبک از تأمین مالی 

انجام می شود.

بنابرایــن در گام اول بایســتی وضعیت 
موجود تأمین مالی کشور مورد بررسی و 
تجزیه و تحلیل قرار گیرد. طی دهه های 
گذشته عمده تأمین مالی کشور بر اساس 
فروش نفت و مشتقات نفتی انجام گرفته 

است.
بــه عبارتــی طی این مــدت از فروش 
نفــت به عنوان ابزاری برای پوشــش 
ســوء مدیریت های حکمرانی در بخش 
عمومی کشــور اســتفاده شده است. در 

تأمین کسری بودجه بدون چاپ پول

حسین پارسیان*



45 نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ اردیبهشت ماه1400 / شماره60

Bilingual Economic Monthly  

نظام تأمین مالی کشور هم ابتدا تمامی 
هزینه هــای جاری و تملک دارایی های 
ســرمایه ای کشور با رشدی معادل تورم 
یا درصدی از تورم محاسبه و پیش بینی 
شــده و در مقابل درآمدها و منابع کشور 
هم عمدتاً از محل فروش نفت و مشتقات 
نفتی و کسری بودجه هم به شکل سنتی 

از طریق سیستم بانکی تأمین می شد.
برآینــد این ســبک از تأمین مالی هم 
رشــد نقدینگی، تورم، وابستگی هر چه 
بیشــتر اقتصاد به سیستم بانکی و … 
بــود. اصالحاتــی که در ایــن مدت در 
خصــوص بودجه ریــزی و نحوه تأمین 
مالی صورت گرفته اســت عمدتاً شکلی 

بوده تا محتوایی.
از جملــه تغییر فرم هــای بودجه ریزی، 
بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد شــکلی، 
محاسبه هزینه واحدها نه بهای تمام شده 
است که سنجه های اسمی، نحوه تأمین 
مالی مبتنی بر منابع در دســترس بدون 
در نظر گرفتن پیامدها و هزینه های این 
روش های تأمین مالی و … بوده است.
متاســفانه نگاه قالــب در بودجه ریزی، 
همان بودجه ریزی سنتی افزایشی بوده 
کــه در حوزه تخصیص منابع همچنان 
رویکــرد چانه زنــی غالب اســت. این 
موضوعات نشــان دهنده فقدان الگوی 
جامــع تأمین مالی دولــت و در نهایت 

کشور است.
به عبارتی تأمین مالی دولت در وضعیت 
فعلی کشــور عمدتاً از طریق سیســتم 
بانکــی، درآمد ناشــی از وصول مالیات 
و ســود ویژه شرکت های دولتی، منابع 
صنــدوق توســعه ملی، درآمد ناشــی 
واگــذاری شــرکتهای دولتــی، اوراق 
بدهی، بازار ســرمایه و نهادهای مالی، 
درآمد مالیات، فروش اموال و دارایی های 

مازاد وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و 
… انجام می پذیرد.

با توجه به تحریم های اقتصادی و کاهش 
قابل توجه درآمد نفت و مشــتقات نفتی 
و حتــی کاهــش قابل توجه وصول این 
ارقام فروش رفته، منابع مالی کشــور به 
طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.
در بعــد هزینه هــای جاری دولت هم با 
توجه به نقدینگی و تورم ناشی از اقدامات 
نهاد سیاســت گذار در حوزه برنامه ریزی 
و بودجه برای تأمین کســری بودجه از 
سیستم بانکی به شیوه های مختلف طی 
ســالیان متمادی باعث شده هزینه های 

جاری و تملک نسبت به قبل رشد قابل 
توجهی داشته باشند.

برآیند این درآمدها و هزینه های دولت، 
نشــانگر ناترازی بودجــه و وجود رقم 
قابل توجهی کسری بودجه خواهد بود. 
بنابراین ارائه الگویی جامع و مناسب برای 
تأمین مالی دولت بیش از پیش ضروری 

بنظر می رسد.
الگــوی تأمین مالی که بــه کار گرفته 

می شود بایستی حداقل دارای ویژگی ها 
و ابعاد مختلفی از جمله عدالت، شفافیت، 
کارایــی، پایــداری، کفایت و در نهایت 
عملیاتی بودن باشد. به نحوی که نحوه 
دقیق تأمین مالی از محل هر منبع را به 
روشنی مشخص کند و منافع عمومی و 
معیشت مردم در این الگوی جامع تأمین 

مالی نظر گرفته شود.
این نحوه تأمین مالی دارای کمترین تأثیر 
از جمله رشــد نقدینگی، تورم، کاهش 
قدرت خرید واقعی و … روی معیشــت 
اقشار ضعیف جامعه باشد. الگوی جامع 
تأمین مالی پایدار باشــد و نه اینکه نهاد 
سیاســت گذار به صورت موردی از این 

منبع مالی استفاده کند.
آنهم با هــر هزینه ای، این منابع تأمین 
مالــی تکافــوی هزینه های پیش بینی 
شــده را می کند، این نحوه تأمین مالی 
تحقق پذیر اســت و …. در تدوین این 
الگوی جامع تأمین مالی کشور بایستی 
به منابع موجود و همچنین مزایا، معایب 
و محدودیت های این منابع تأمین مالی 
توجه داشت که در زیر به اختصار به برخی 

از آنها اشاره شده است.
در این الگوی تأمین مالی قاعدتاً بایستی 
سهم قابل توجهی از منابع درآمدی دولت 
از محل وصول مالیات تأمین شود. مالیات 
پایدارترین منبــع تأمین مالی دولت به 
شــمار می رود که با برنامه ریزی صحیح 
می تواند اثرات مطلوبی در توسعه پایدار 
کشــور، رفع نابرابری هــای اجتماعی، 
توزیع عادالنه ثروت در جامعه و افزایش 

رفاه داشته باشد.
از منابع صندوق توسعه ملی، به عنوان یک 
نهاد عمومی غیردولتی، صرفاً بایستی در 
قالب اعطای وام برای پروژه های عمرانی 
در چارچــوب اساســنامه صنــدوق و با 

بودجه ریــزی،  فرم هــای  تغییــر  جملــه  از 
بودجه ریــزی مبتنــی بــر عملکــرد شــکلی، 
محاسبه هزینه واحدها نه بهای تمام شده 
اســت که ســنجه های اســمی، نحوه تأمین 
مالــی مبتنــی بــر منابــع در دســترس بــدون 
در نظــر گرفتــن پیامدهــا و هزینه هــای ایــن 

روش های تأمین مالی و … بوده است.
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تصویب مجلس شورای اسالمی استفاده شود.
پرداخــت هرگونه مبلغ بــدون تصویب مجلس و 
همچنین بر خالف مفاد اساسنامه صندوق بایستی 
ممنوع باشد. مطابق با مفاد تبصره های قانون بودجه 
کــه نقطه شــروع آن هم به دهــه 80 بر می گردد، 
شرکت های دولتی مکلفند که هر سال 80 درصد از 
سود پیش بینی شده در بودجه را به عنوان سود ویژه 
و در خصوص مالیات نیز 25 درصد سود شرکت را به 
عنوان مالیات پیش بینی و به صورت علی الحساب 

به خزانه داری کل کشور واریز کنند.
به عبارتی مشــاهده می شــود نهاد سیاست گذار و 
قانون گــذار فارغ از اصــول نظام راهبری خوب، با 
تدوین قوانین متعدد، حوزه فعالیت شرکت را مختل 
می کنــد. این قوانین عمدتــاً با نگاهی درآمدی به 
شــرکت های دولتی درآمد ناشی از وصول مالیات 
و سود ویژه شرکت های دولتی و برای تأمین مالی 
جهت پرداختهای جاری دســتگاههای اجرایی و یا 
پرداخت موارد دیگر وضع شده اند و در عمل باعث 
می شــوند که نظام راهبری شــرکت های دولتی از 
انجام وظایف و ماموریت های اصلی شرکت فاصله 

بگیرند.
بنابرایــن ضرورت بازنگری اساســی در قوانین و 
مقررات و تطابق بیشتر این قوانین با اصول راهبری 
شــرکتی خوب، بیش از پیش احساس می شود. در 
مورد شــرکت هایی که مطابق با سیاست های کلی 
اصل 44 قانون اساسی نسبت به واگذاری آنها بایستی 
اقدام شود، درآمد ناشی واگذاری شرکت های دولتی 
می تواند به عنوان یکی از ظرفیت های تأمین مالی 

کشور به شمار آید.
در ایــن حوزه علیرغم برخی موفقیت های نســبی 
در نیــل به اهداف خصوصی ســازی خیلی موفق 
عمل نشــده، تغییرات مکــرری در گروه بندیهای 
فعالیت های اقتصادی موضوع گروه ماده 5 قانون، 
ضمن بالتکلیف اعالم نمودن برخی شــرکت ها، 
عمــاًل عرصه را برای حضور بخش های غیردولتی 
در اقتصاد محدود و نیل به رقابت پذیری را مخدوش 

ساخته است.
یکی از چالش ها و مشــکالت دیگر در این زمینه 
ارزش گــذاری دارایی هــای شــرکت ها بر مبنای 
غیرمنصفانــه و غیرواقعی اســت کــه بعضاً مبلغ 
واگذاری با ارزش واقعی شــرکت تفاوت فاحشــی 

دارد و همچنیــن نحــوه واگذاری های که به جای 
نحوه واگذاری مذاکره ای، رد دیون و عرضه بلوکی 
و … به نظر می رســد عرضه مســتقیم سهام در 
بورس می تواند کمک شــایانی به حوزه واگذاری 
ســهام به بخش خصوصی، تأمیــن مالی دولت و 
همچنین هدایت پس انداز مردم به ســمت تولید، 

کنترل نقدینگی باشد.
ایــن مهم منجر به ســهامداران شــدن مردم در 
شرکت های بزرگ دولتی که واگذار می شوند خواهد 
شــد. از دیگر راه های متداول تأمین مالی کســری 
بودجه دولت، انتشــار اوراق مشارکت و تأمین مالی 

از بازار بدهی اســت که باعث می شود دولت بتواند 
از محــل درآمدهــای آینده خود در زمان حال خرج 

کرده و هزینه های خود را اجرایی نماید.
همانطور که در باال هم اشــاره شــد در ایران، سهم 
قابــل توجهی از مخارج دولت توســط درآمدهای 
نفتی تأمین می شود و درآمدهای نفتی نیز در طول 
ســالهای گذشته نوسانات زیادی را تجربه کرده و 

موجب ناپایداری درآمدهای دولت شده است.
کاهش درآمدهای نفتی و به وجود آمدن کســری 
بودجه و نبود بازار اوراق بدهی دولتی توســعه یافته 
بــرای جبران کاهــش درآمدهای نفتی با به وجود 
آوردن بی ثباتی های مالی، موج بی ثباتی های پولی 

نیز شده است.
بنابراین اســتفاده از ظرفیت بازار بدهی در اقتصاد 
ایران ضروری به نظر می رسد. میزان تأمین مالی از 
بازار بدهی بایستی با در نظر گرفتن میزان توان دولت 

در بازپرداخت اصل و ســود اوراق بدهی، نرخ های 
سود، زمان سررسید و نرخ تنزیل اوراق بدهی باشد 
و میزان اوراق بدهی که توسط دولت منتشر می شود 
نبایستی بازار سرمایه و حتی بازار پولی رو مختل کند.
بازار ســرمایه نیز یکی دیگر از ظرفیت های بالقوه 
در تأمیــن مالــی بنگاههای اقتصادی اســت. در 
اقتصادهای توســعه یافته، تأمین مالی بنگاه های 
بزرگ از طریق بورس انجام می شــود. این بنگاه ها 
از طریق افزایش ســرمایه، فروش اوراق بدهی و 
یا عرضه اولیه ســهام منابع مالی مورد نیازشــان را 

تأمین کنند.
دولت ها هم می توانند از ظرفیت بازار سرمایه برای 
تأمین مالی بخش عمومی استفاده کند، چه از طریق 
عرضه مستقیم سهام شرکت ها و چه از طریق فروش 
اوراق بدهی به صندوق های سرمایه گذاری با درآمد 
ثابت و …... نکته مهم ظرفیت تأمین مالی از بازار 
سرمایه این است که دولت ها می توانند از این ظرفیت 
تأمین مالی بالقوه استفاده نمایند مشروط بر اینکه در 

بازار سرمایه دخالت و دخل و تصرف نکنند.
یکی از منابع دیگری تأمین مالی کشور ظرفیت بازار 
بیمه اســت که در مدل موجود تأمین مالی کشــور تا 
حدودی مغفول واقع شده است. شرکت های بیمه ای 
در ابتدای هر دوره مالی می توانند بخشی از منـابع خـود 
را در بورس و فرابورس، در سیستم بـانکی و سپرده، 
شــرکت های غیربورسی، طرح ها و سرمایه گذاری 

مستقیم سرمایه گذاری و مشارکت کنند.
تأمیــن مالــی و ســرمایه گذاری خارجی نیز یکی 
دیگر از ظرفیت های بالقوه در تأمین مالی کشــور 
به شــمار می آید. با توجه به عدم پذیرش مقررات 
FATF، تحریم های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز 
برای بازپرداخت اقساط وام، استفاده از این ظرفیت 
تأمین مالی تأمین مالی خارجی در عمل با مشکالت 

جدی و اساسی مواجه است.
بــا توجــه به مطالبی که در باال بیان شــد ضرورت 
تدوین الگوی جامع و بهینه تأمین مالی کشور بیش 
از پیش احساس می شود. الگوی مناسبی که تمامی 
ظرفیت ها و منابع بالقوه و موجود تأمین مالی کشور 
را دربرگیرد و در حداقل ترین سطح ممکن معیشت 
اقشار ضعیف جامعه و در سطوح باالتر زمینه توسعه 

اقتصادی کشور را فراهم کند.
*کارشناس سازمان برنامه و بودجه کشور

دولت ها هم می توانند از ظرفیت بازار سرمایه 
برای تأمین مالی بخش عمومی استفاده کند، 
چه از طریق عرضه مستقیم سهام شرکت ها و 
چه از طریق فروش اوراق بدهی به صندوق های 
سرمایه گذاری با درآمد ثابت و …... نکته مهم 
ظرفیت تأمین مالی از بازار سرمایه این است 
کــه دولت هــا می تواننــد از ایــن ظرفیــت تأمین 

مالی بالقوه استفاده نمایند
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نویسندگان بیکار ایرانی و شومن های پرکار

سید عبدالجواد موسوی

ظاهرا در یک برنامه تلویزیونی از خداداد عزیزی و فیروز کریمی می 
خواهند سه نویسنده ایرانی را نام ببرند.

هر دوشــان شــروع می کنند به خندیدن و مسخره کردن و در نهایت 
آقــای فیــروز کریمی می فرمایند: نویســنده های ایرانی بیکارند و ما 
که بیکار نیســتیم چیزهایی که آن ها می نویســند را بخوانیم. مجری 
بامــزه برنامــه هم که جناب رامبد جوان باشــد از این حرف که گوله 

گوله از آن نمک می بارد ریســه می روند و روی 
مبل ولو می شوند.

حاال یک عده از نویسندگان محترم برداشته اند نامه 
نوشته اند به صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 
که باید بابت چنین توهینی از این قشر زحمت کش 
عذرخواهی کنید. البته بوده اند دوستان نویسنده ای 
که چنین چیزی را اصال مهم ندانســته اند و یکی 
شان هم که از دوستان خوب من است نوشت:مهم 
این اســت که خداداد عزیزی یکی از مهم ترین 
گل های فوتبال زندگی مارا به ثمر رسانده است. 
چه می توان گفت؟ اصال حرفی برای گفتن باقی 

مانده است؟
از چه کسی و چه چیزی باید انتقاد کرد؟ انتقاد وقتی 
شکل می گیرد که شخصی و یا موضوعی برایتان 
اهمیــت پیدا کند. االن تلویزیون اهمیت دارد این 

وسط یا سخنان گهربار فیروز کریمی یا یخ بودن رامبد جوان و یا بی 
اعتنایی خداداد عزیزی به فرهنگ و ادبیات؟ در مملکتی که به همت 
کارگردانان فرهنگی تیراژ کتاب به ســیصد نسخه رسیده چه اهمیت 
دارد که شومن و فوتبالیست و سلبریتی درباره نویسندگان چه افاضاتی 
مــی فرماینــد؟ فرض بر این که تلویزیون بابت این کار نابخردانه اش 
عذرخواهی کند. که چه شود؟ چه مشکلی از نویسندگان این مملکت 
حل می شود؟ فکر می کنید در دیگر برنامه ها به نویسندگان توهین 
نمی شود؟ این موسیقی های مبتذل، این سریال های بی مخاطب، این 
مجریان بی مایه و پرمدعا، این کارشناسان فرمایشی و نمایشی،  همه 
و همــه توهین به نویســندگان که چــه عرض کنم توهین به اصل و 

اساس فرهنگ این سرزمین است.
فقط کافی اســت نگاهی به پیام های بازرگانی باســمه ای تلویزیون 
بیندازید تا عمق فاجعه را دریابید. درکجای این تبلیغات که پر اســت 
از آدم های شکم سیر و بی درد نشانی از فرهنگ می بینید؟ جز تبلیغ 
بــرای دامــن زدن بــه حرص و آز این مردم بــی پناه که به قول خود 
حضرات فقط 15 میلیون از 85 میلیون نفرشان قادر به خرید و خوردن 
برنج هستند چه چیز دیگری در این پیام های 

به اصطالح بازرگانی مشاهده می فرمایید؟
بر خداداد عزیزی و فیروز کریمی حرجی نیست. 
به حکم از کوزه همان برون تراود که در اوست 
از آن هــا انتظــاری جز ایــن نمی رود. باز خدا 
پدر و مادرشــان را بیامرزد که ادای آدم های 
فرهیختــه را در نمی آورند و در روزگار رنگ و 
ریا شکل خودشانند. آن ها باید در کار خودشان 
خوب باشــند که هستند. از بهترین های حوزه 
خودشان هم هستند. مشکل سیستم ریاکارانه 
ایســت که ســعی می کند در کنار دلقک بازی 
ســهمی را هم به فرهنگ اختصاص دهد. چه 
کار فرهنــگ دارید؟ کار خودتان را بکنید و بار 

خودتان را ببرید.
اصال شما را چه به نویسندگان ایرانی؟ نویسنده 
ایرانی در خلوت خود غریبانه می نویسد. آن هم برای دل دیوانه خود 
و آن اندک مخاطبی که در این روزگار وانفسا هنوز درد فهمیدن دارد. 
شما که مظهر بی دردی هستید چه کار به اهل درد دارید؟ بروید پول 
پارو کنید و به ریش ملت ایران و ســاده دالنی که شــمارا هنرمند می 
نامند بخندید اما شمارا به همه مقدساتتان کاری به کار آدم هایی که 
بخت از آن ها روگردانده و بی رحمانه به تماشای غربت و رنج آن ها 

نشسته نداشته باشید و بدانید:

در کوی ما شکسته دلی می خرند و بس
بازار خود فروشی از آن سوی دیگر است

بــر خــداداد عزیــزی و فیــروز کریمی 
حرجــی نیســت. بــه حکــم از کــوزه 
همــان بــرون تــراود کــه در اوســت از 
آن هــا انتظــاری جــز ایــن نمــی رود. 
بــاز خــدا پــدر و مادرشــان را بیامــرزد 
کــه ادای آدم هــای فرهیختــه را در 
نمــی آورنــد و در روزگار رنــگ و ریــا 

شکل خودشانند.



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ اردیبهشت ماه1400 / شماره4860

Bilingual Economic Monthly  

در باور عمومی پرونده وضعیت هر ســال با اتمام آن ســال بسته 
می شود و ایرانیان به رسم دیرین انتظار تغییر در شرایط زندگی 
و اقتصادی خود را با تغییر فصل و سال انتظار می کشند. امسال 
تقارن تغییر ســال به تغییر قرن همزمان اســت و این خوش ینی 
را به وجود آورده است که همه این روزهای سیاهی که در سال 
جاری گذراندیم تمام شــود و از شــروع فصل بهار در قرن جدید، 
کشــور به ناگاه تغییر خواهد کند و اتفاقات بد ســال حاری تبدیل 

به یک خاطره گنگ شود.

اما متاسفانه روند زندگی و خصوصًا مدیریت اقتصادی کشور یک 
روند پیوســته اســت که چندان از تغییرات تقویمی متأثر نیست. 
اقتصاد ایران تنها در حال واکنش نشان دادن به اشتباهات مکرر 
تصمیمات خطای دهه های گذشــته اســت و هزینه تصمیمات 
غلــط در مدیریــت پولی و مالی کشــور و بنگاه داری را بر مردم 

تحمیل می کند.
چشم پوشی از مقابله با ابرچالش های بانکی، نظام بازنشستگی، 
جذب سرمایه خارجی و مدیریت بنگاه های اقتصادی وابسته به 

و در سال ۱۴۰۰ چالش های بازار خودر
 فربد زاوه*
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دولت، روزهای ســخت فعلی را منتج شده است.
حــال، هنوز هیچ تغییر محسوســی در سیاســت ها و نگرش ها 
مشاهده نمی شود که بتوان امیدوار بود شیب منفی اقتصاد ایران 
به نقطه عطف رسیده است و بعد از این فشار کاهش خواهد یافت.

از موضوعاتــی ماننــد نحوه تعامل بــا دنیا تا نحوه اداری اقتصاد 
و بنگاه هــا در اثر اشــتباهات و لجاجت بــر تصمیمات غلط، به 
ابرچالش تبدیل شــده اند و متاســفانه حلقه بسته مدیریتی کشور 
اجــازه نمی دهــد با ورود افراد جدید به چرخــه مدیریتی بتوان 

حداقل از آنها فاصله گرفت.
ســاختار تــورم محور مدیریت اقتصاد ایــران، تنها راهکار برای 
پوشــش زیان و فســار ساختاری شده است که دیگر نفس جامعه 
را بند آورده است و شاخص های اقتصادی کشور را در محدوده 

نگران کننده تنزل داده است.
متأثر از این مشــکالت عدیده داخلی، حل و فصل 
محدود مشــکالت بین المللی مانند تنش با ایاالت 
متحده یا پذیرش قوانین مدیریت نقدینگی جهانی 
هم نمی تواند به حل مشــکالت کمک کند هرچند 
ضرورت بســیار حیاتی دارد ولی مطلقًا برای عبور 

از ابرچالشها کافی نیست.
بازار خودرو در ســال 99 با جهشــی سنگین مواجه 
بود و متوســط قیمت در این بازار بیش از دو برابر 
شد. محصوالت قدیمی و بسیار بی کیفیت در سایه 
انحصار دولتی بازار هم منجر به ســودآوری نشــده 
اســت و نهایتــًا بدهی عظیم چنــد میلیارد دالری 
این صنعت بســیار بیشــتر از ارزش سرمایه گذاری 

آن شده است.
قدرت خرید در تورم عمومی نابود شده است و درصد 
زیادی از مشــتریان طبقه متوسط هم از بازار خرید 

خودرو حذف شــده اند. این ســطح قیمت ها خبر از انقباض بازار 
خودرو به کمتر از نیم میلیون دســتگاه با شــرایط فعلی فروش 
می دهــد که وزارت صمت و خودروســازان از صفوف فشــرده 

متقاضیــان رانت قیمت گذاری دولتی آن را معتبر نمی دانند.
بازار در ســال 1400 با مشــکل تقاضا و حتی انصراف در صورت 
آزادســازی قیمت ها مواجه می شــود که می تواند رویه مدیریتی 
پانزی محبوب در خودروســازان را به پرده آخر برســاند و مانند 
مؤسسات مالی و اعتباری کل اقتصاد کشور را به چالش بکشد.

خودروســازان در یک حلقه ارزش افزوده منفی به ســر می برند و 
افزایش تولید در شــرایط کنونی به معنی تعمیق زیان و خسارت 
به سازمان است ولی مدیریت این بنگاه ها فارغ از منافع سازمان 
خود، به پروپاگاندای دولتی وفادار هســتند که نه از باب کیفیت 
مدیریــت که از بــاب وفاداری به مدیران دولتی می توانند منافع 

شخصی خود را حفظ کنند.
در این شــرایط احتمااًل بازار خودرو با فشــار دو ســویه انقباض 
تقاضا و انبســاط بهای تمام شــده ناشی از سیاست های پولی و 
تورم عمومی مواجه شــود که ممکن اســت از ابتدای تابســتان 

خودروســازان را با چالش های بسیار مهمی روبرو کند.
خودروهــای تجــاری که همیشــه در حاشــیه بودند، وضعیت 
اســفناک تری دارند، قیمت یک خودروی تجاری به بیش از دو 
برابر بازارهای جهانی رســیده اســت و تالش وزارت راه برای 

واردات کامیون دســت دوم هم با شکست مواجه شده است.
افزایش شــدید قیمت لوازم یدکی و مصرفی که از تبعات فســار 
ســاختاری دولتی در مدیریت کالن بازار اســت و تنها به اجحاف 
در حق رانندگان ختم شــده اســت، ســرکوب نرخ حمل و نقل و 
ســایر مشــکالت اجرایــی، این صنعت را بــا خطر جدی توقف 
و مشــکالت اجتماعی حاد مواجه می کند که 
احتمااًل اولین نشــانه های آن در ابتدای ســال 
آتی دیده خواهد شد و اگر زودتر اقدامی برای 
کوتاه کردن دست خودروسازان نشود، ممکن 

اســت تبعات سنگینی داشته باشد.
فشــار ممنوعیت واردات خودرو که تصمیمی 
شتابزده به بهانه صیانت از منابع محدود ارزی 
بود، ســبب تشدید انبســاط قیمت ها ناشی از 
کاهش عرضه شــد و آزادسازی سریع واردات 
می توانــد عالوه بر اینکــه نرخ های نجومی 
خودروهــای کارکرده موجود در کشــور را که 
بیش از چند برابر قیمت نمونه صفرکیلومتر آن 
است را بشکند، نرخ گزاف خودروهای مونتاژی 

چینی را هم کاهش می دهد.
این کاهش نرخ عالوه بر اینکه راه سودجویی 
واردات در پوشش تولید را می بندد، سبب تعدیل نرخ خودروهای 
داخلی در بازار می شــود. اتفاقی که به نظر می رســد توسط دولت 
بعدی اجرایی می شود تا از بروز بحران اجتماعی جلوگیری کند.

ورود خودروســازان بین المللی در ســال آتی دور از ذهن اســت 
و حتــی اگر مشــکالت برجامی و روابــط بین الملل حل و فصل 
شــود، محدودیت های شــدید در نقل و انتقال پول ناشی از عدم 
پذیرش اف.ای.تی.اف و همچنین ســایر مشــکالت بین المللی 

مانع از عادی شــدن روابط در کوتاه مدت می شود
بــه نظر نمی رســد حتی با بازگشــت امریکا بــه برجام، رغبتی 
در ســرمایه گذاری در ایران و دنیای غرب برای شــرکت های 
بین المللــی به وجود بیاید که ضرورتی حیاتی برای برون رفت از 

بحران در صنایع خودروســازی کشور است
*کارشناس صنعت خودرو

متأثــر از ایــن مشــکالت عدیــده داخلی، 
حل و فصل محدود مشکالت بین المللی 
ماننــد تنــش بــا ایاالت متحده یا پذیرش 
قوانیــن مدیریــت نقدینگــی جهانی هم 
نمی توانــد بــه حــل مشــکالت کمک کند 
هرچند ضرورت بســیار حیاتی دارد ولی 
مطلقــاً بــرای عبــور از ابرچالشــها کافــی 

نیست.
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1- آبــان مــاه 21 ســال پیش، جام 
ملت های آســیا ســال 2000 لبنان. 
مــردم قهرمانی می خواســتند. تیم 
فوتبــال ایران تا یــک قدمی فینال 
رســیده بود. تیــم مقابل کره جنوبی 
بــود. دقیقه 25 بــازی، کریم باقری 
گلــی خاطره ســاز زد. از میانه زمین 
حریف با یک شــوت ســنگین، گل 

اول ایران را زد.
امیدهــا برای موفقیت ایران بیشــتر 
شــد. هر لحظه که می گذشت انتظار 
پیروزی بیشــتر می شد. در نیمه دوم 
اســترس ها به اوج رسیده بود. بازی 
در حال تمام شــدن بود. همه منتظر 

شنیدن سوت پایانی بازی بودند.
اما چند ثانیه مانده به پایان بازی کرنر 
شد. بازیکن کره جنوبی توپ را سانتر 
کرد. مدافع ایرانی با سر توپ را کمی 
دور کــرد. توپ به پــای مهاجم کره 
جنوبی رســید. او شوت زد. دروازه بان 
توپ رو مجدداً دور کرد. توپ به علی 
دایی رسید. کسی انتظار نداشت دایی 
آنجا باشد. همه منتظر دور کردن توپ 
توســط علی دایی بودند. پای راست 
خــود را که بــاال آورد، ناگهان قیچی 
او تبدیل به یک ســوتی بزرگ شد. او 
سایه توپ را زد و توپ آرام به مهاجم 
کره جنوبی رســید. او گل زد و همه 

امیدهــای ایرانی ها برای قهرمانی را 
به باد داد. به همین سادگی کسی که 
بیشترین گلزنی تاریخ فوتبال ایران را 
داشــت آرزوها را به یک یاس تبدیل 

کرد.
2- »کســی انتظار نداشت علی دایی 
آنجــا باشــد« همه از او مســئولیت 
دیگری را انتظار داشــتند. وقتی آنجا 
که نباید باشــی، باشــی شاید آخرش 
می شــود دامن زدن به بحران تا حل 
بحــران. اما این اتفاق چه ارتباطی به 
این یادداشت اقتصادی دارد؟ »تنظیم 
بازار« دقیقًا همان اســت که اول این 
بند نوشته شده. کسانی انتظار حضور 
دولــت در بازارهای مختلف را ندارند 
اما وقتی بازاری بحرانی می شود نقش 
دولت در آن را به وضوح می توان دید.

3- مهم ترین بحران امروز بین اقالم 
چیســت؟ مرغ. برای مرغ چه اتفاقی 
افتاده است؟ سه سال پیش در روزهای 
آغازین بهار معاون اول رئیس جمهور 
جلوی دوربین صداوســیما از توزیع 
دالر 4200 تومانــی خبــر داد. هدف 
اصلــی چه بود؟ تنظیم بازار کاالهای 
اساســی. چند ماه بعد که قیمت دالر 
گران شــد دولت همچنان اصرار کرد 
کــه دالر 4200 تومانی توزیع خواهد 
کــرد. تا همین امروز هم دالر 4200 

تومانی توزیع می کند.
اما قیمت دالر در بازار چقدر اســت؟ 
حداقــل 25 هزار تومان. یعنی حداقل 
20 هزار تومان در هر ارز دولت رانت 
می دهد تا آن هدف تنظیم بازار محقق 
شــود. اما این ها چه ارتباطی به مرغ 
دارند؟ آن دالرهــای 4200 تومانی 
قــرار بود برای خوراک همین مرغ ها 
خرج شود. با این کار دولت می خواست 
قیمــت مرغ را تنظیــم کند اما نتیجه 

چه شد؟
4- محاســبات نشــان می دهــد از 
ابتــدای آن ســال تا همیــن امروز 
حداقــل 500 هزار میلیــارد تومان 
دولت یارانه ارزی داده تا بازار اقالم 
اساسی مثل مرغ تنظیم شود. حاصل 

آن چه شده است؟
محمد باقر نوبخت، رئیس ســازمان 
بودجــه یعنی متولی اصلی این توزیع 
یارانه در تلویزیون گفته است: بخشی 
از این حمایت به مردم نرسیده است. 
رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صمت 
نیز به دلیل همین مســاله موافق این 
توزیع یارانه نیســتند امــا همچنان 
امســال قرار اســت با مصوبه دولت و 
مجلــس در بودجه ســال 1400 این 
دالرهای ارزان توزیع شوند. اما این به 
هدف نرسیدن یارانه مدنظر دولت در 

گرانی دســت کیست؟

ابراهیم علیزاده
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کجا خود را نشان داده است؟ آمارهای 
وزارت صمت از قیمت اقالم اساسی.
طبق آخرین آمار این وزارتخانه خوراک 
مــرغ و دام بیش از 4 برابر یک ســاله 
افزایش قیمت داشــته است. بیشترین 
افزایش قیمت طی یک سالی که وزارت 
صمت گزارش داده. خوراک که گران 
برســد، تولید که بــرای مرغداری به 
صرفه نباشد، معلوم است که تولید کم 
می شود. تولید که کم شود، واردات هم 
ممنوع باقی بماند، معلوم است که نیت 

خیرخواهی به نتیجه نمی رسد.
5- ماجرای خیرخواهی برای بازارها 
به مرغ ختم نمی شــود. اقالم زیادی 
هستند. از میوه گرفته تا شکر و گوشت 
و اقالم دیگر. اوایل زمســتان ســال 
گذشــته دولت از ذخیره سازی سیب و 
پرتقال برای عرضه در بازار شب عید 
خبــر داد. ثبت تورم 1۶2 درصد برای 
پرتقال یک رکورد تکرارنشــدنی بود. 
تورم نقطه به نقطه بهمن ماه این میوه 
زمانی به این رقم رسیده که به دستور 

دولت برای تنظیم بازار دیگر پرتقالی 
در ایــن بازار نمانده بود. این اتفاق با 

شــدت کمتر برای سیب هم رخ داد.
یــک هفتــه از نوروز که آغاز شــد 
اخبــار جدید رســید. دپوی ســیب 
در ســردخانه های دماونــد که این 
میوه هــای تنظیــم بــازاری به بازار 
داده نشــده است. چند روز بعد، رئیس 
جهادکشاورزی استان اردبیل هم در 
نامــه ای به نهادهای اقتصادی اعالم 
کرد که میزان انبوهی ســیب زمینی 
و ســیب درختی مرغــوب در انبارها 
و ســردخانه های این اســتان برای 
مصــرف در صنایع تبدیلی و صادرات 
وجود دارد. در واقع میوه ها دپو شدند، 
ناشــی از این دپو در اواخر سال گران 
شــدند و بعد در هنگام استفاده اصاًل 
بازار مناســب نبود. حاصل آن شد که 
میوه هــای ذخیره شــده تنها در انبار 
ماندند. حداقل چرا صادر نشدند؟ علت 
این هم بخشــنامه هفته پایانی اسفند 
ماه بود که ستاد تنظیم بازار صادرات 

سیب را ممنوع اعالم کرد.
۶- »شکر اصاًل پیدا نمیشه ….. گران 
ارزان هم نداره اصاًل نیست ….. االن 
یــک ماهه در بــه در دنبالشــیم پیدا 
نمی کنیــم…..« این تنها یک کامنت 
منتشــر شده مردم است. در آستانه ماه 
رمضان چرا شــکر نیســت؟ چند روز 
پیــش دولــت خبر داد که قرار اســت 
شــکر تنظیم بازار را با کیلویی 8700 
تومان یعنــی 1300 تومان ارزان تر از 
بازار بفروشــد. دولت از کجا شکر آورده 
اســت که می خواهد ارزان بفروشد؟ آیا 
ارتباطی با کمیابی شــکر و گران شدن 
آن در مقطع فعلی ندارد؟ از این دســت 
ســؤاالت در اقتصاد ایران بسیار است. 
دولت خیرخواه هرجا که بخواهد نقش 
دیگــری به جز آن نقش خود ایفا کند، 
حاصلــش همان می شــود کــه هنوز 
ایرانی هــا بعد از 21 ســال آن خاطره 
تلــخ فوتبالی ســال 2000 را فراموش 
نکرده انــد. خطاها به ســختی از ذهن 

مردم پاک می شود.
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چندی بود که رئیس جمهور اعالم کرد 
مصوبــه کارت اعتباری در هیات دولت 
نهایی می شــود و پــس از آن بانک ها 
می توانند برای مردم با پشــتوانه سهام 
عدالــت یا هر پشــتوانه دیگری )مانند 
یارانه یــا اوراق بهادار( کارت اعتباری 

صادر کنند.
عباس معمارنــژاد، معاون امور بانکی، 
بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد، 
هم درگفت وگو با خبرگزاری ایسنا گفت 
که مصوبه ای از سوی دولت آماده شده 
که به جز بانک های ملی و تجارت باید 
بانک های دیگر هم برای صدور کارت 
اعتباری سهام عدالت مشارکت کنند و تا 
اردبیشهت سال جاری، سایر بانک ها نیز 
به صدور کارت اعتباری ســهام عدالت 

ورود خواهند کرد.
از نخســتین باری کــه مفهوم کارت 
اعتباری در دنیا اســتفاده شده قریب به 
100 سال می گذرد. اما امروزه استفاده 
از اعتبار و کارت اعتباری به شرطی الزم 
در اقتصاد بدل شده و در چند دهه اخیر 
در دنیا، کارت اعتباری به روشــی رایج 
و ســاده برای اعطای اعتبار )به نوعی 
تسهیالت( توسط بانک ها به مشتریان 

تبدیل شده است.
در ایران به نســبت بســیاری کشورها 
اســتفاده از کارت های اعتباری ترویج 
بســیار کمتری داشته و توسعه الزم در 

سطح جامعه را نداشته است.
در ترکیــه 30 درصد از کارت ها از نوع 
کارت اعتباری هســتند. در پاکســتان 

تعداد افراد بدون حســاب بانکی بیشتر 
از ایران است، اما با این حال 15 درصد 
کارت ها اعتباری هستند. در انگلستان 
کارت اعتبــاری 40 درصــد از کل 

کارت های کشور را تشکیل می دهد.
بنابراین کارت اعتباری محصولی رایج 
در بانک هــای جهــان اســت، نه یک 
امتیــاز ویــژه. وقتی کل نظام بانکی به 

این جمع بندی برسد که کارت اعتباری 
را سنگ محک درآمد افراد بداند و برای 
بانک ها نیز جذابیت ایجاد شــود، دیگر 
الزم نیســت که اعتبــار بانکی صرفًا 
به صورت محدود و به افراد و گروه های 

خاص داده شود.
نــگاه بانکــداری ســنتی به   �

تسهیالت و اعتبار
فلسفه اعطای کارت اعتباری چیست؟ 
کارت اعتباری در صنعت بانکداری یک 

محصول بانکی اســت و بانک باید قادر 
باشد از آن کسب درآمد کند.

واقعیت این اســت که ســاختار بانکی 
کشور ما هنوز مبتنی بر بانکداری سنتی 
اســت. این رویکرد سنتی در بانکداری 
برای این اســت که بانک بتواند بدون 
ایجاد پیچیدگــی خاصی، ورودی ها و 
خروجی هــای مالی خــود را کنترل و 

محاسبه کند.
بــه عبارت دیگر در بانک های ما هنوز 
وام ها و تسهیالت با مبالغ باال جذابیت 
دارد و چــون پرداخت های ُخرد دارای 
دردسر و هزینه است، بانک ها وارد این 

عرصه نمی شوند.
اما داستان کارت اعتباری با تسهیالت 
متفاوت است. در وام های عادی، بانک 
سود ســال های آتی را از قبل محاسبه 
کــرده، مبلغ آن را جزو درآمدهای خود 
قرار داده و بر اســاس اعتبارســنجی و 
دریافت تضامین از مشــتری، این سود 

را برای خود تضمین کرده است.
داستان اعتبار اما اینگونه نیست. چنانچه 
اعتبــار در یک بازه زمانی مشــخصی 
مصرف نشــود، بانکدار نمی داند با آن 
اعتبــار چه کاری بایــد انجام دهد؛ در 
واقع بانک در قبال یک تخصیص اعتبار 
مشــخص انتظار سودی را داشته که با 

این شرایط به او برنمی گردد.
از طــرف دیگــر ما بــا مجموعه ای از 
پارامترهای مختلف در رفتار مشــتری 
نیز روبه رو هستیم. مشتری ممکن است 
اعتبار دریافتی خود را در یک بازه زمانی 

چرا کارت اعتباری در ایران جذاب نیست؟
قریببه۱۰۰سالازعمرکارتاعتباریمیگذرد

کارت  مفهــوم  کــه  بــاری  نخســتین  از 
اعتباری در دنیا اســتفاده شــده قریب به 
۱۰۰ ســال می گــذرد. امــا امروزه اســتفاده 
از اعتبار و کارت اعتباری به شــرطی الزم 
در اقتصاد بدل شده و در چند دهه اخیر 
در دنیــا، کارت اعتبــاری بــه روشــی رایــج 
و ســاده بــرای اعطــای اعتبــار )بــه نوعــی 
تســهیالت( توســط بانک ها به مشــتریان 

تبدیل شــده است.

 فرهنگ فرزان
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کوتاه مدت مصرف کند، یا یک بازه زمانی 
بلندمدت، حتی ممکن است اساسًا از اعتبار 

خود استفاده ای نداشته باشد.
مجموعه این پیچیدگی ها سبب می شود که 
بانــک نتواند درآمدهای حاصل از اعتبار را 
برای خود پیش بینی و محاسبه کند و برای 
همین ترجیــح می دهد تا به جای اعطای 
اعتبار، به مشتری تسهیالتی ارائه کند که 
سود آن در یک بازه زمانی مشخص تضمین 

شده است.
بانک ها وقتی مجبور می شوند درصد سود 
تســهیالت را به صورت دستوری کاهش 
دهنــد، به ســمت اعطای تســهیالتی با 
مبالــغ باال و دوران بازپرداخت کوتاه مدت 

می روند.
بــرای مثال تســهیالت را بــا بازپرداخت 
ســه ماهه اعطا می کنند تا اصل پول خود 
را طی ســه ماه برگردانند و بتوانند ســه تا 
چهار بار در ســال با مبلغ مربوطه اعطای 
تسهیالت و در نتیجه آن درآمدزایی کنند.

این در حالی است که در یک کارت اعتباری 
50 میلیــون تومانی، هنگامــی که دوره 
تنفس تمام شــود، شخص 3۶ ماه فرصت 
بازپرداخــت دارد. در واقع نظام بانکداری 
ســنتی هنوز نپذیرفته که تسهیالت خرد 
که کارت اعتباری هم نمونه ای از آن است، 

چه فواید و مزایایی دارد.
البتــه کــه این امر به هیچ وجه دور از ذهن 
نیست. در ایران از یک سو بار اصلی اقتصاد 
کشــور بر دوش بانک هاســت و در مقاطع 
مختلف و تنگناهای اقتصادی دولت کاماًل 
متوسل به بانک ها بوده و هست و از سوی 
دیگر در بسیاری از موقعیت ها، شرایط برای 
افزایــش و یا حتی کســب درآمد بانک ها 

محدود می شود.
از ســوی دیگــر در زیســت بوم پرداخت 
الکترونیکی کشــور هم شاهد این هستیم 
که پذیرنده، تمــام هزینه های پذیرندگی 

را بر عهده بانک و شــرکت های پرداخت 
)PSP ها( می گذارد، ریسک نکول و عدم 
بازپرداخــت پــول او را هم بانک می پذیرد 
و از ســوی دیگــر دارنده کارت نیز متوجه 
می شود که در شرایط تورمی امکان خرید 

و بازپرداخت آن را طی 3۶ ماه دارد.
در این شــرایط و علیرغم این توضیحات، 
 PSP( شــرکت های پرداخت الکترونیک
ها( به طــرز حیرت انگیزی در دادن امتیاز 
به پذیرنده ها )شــخصی و سازمانی( گوی 
ســبقت را از یکدیگر می ربایند و بانک ها 
کــه در حقیقت مالکیــن اصلی این زمین 
بازی هســتند تا حد زیادی به تدارکاتچی 

این بازی تبدیل شده اند.
توســعه کارت هــای اعتباری و   �

توسعه فراگیری مالی
خوشــبختانه مــا در کشــورمان به لحاظ 

زیرســاخت های فنی مشــکلی در توسعه 
کارت های اعتباری نداریم. چندین ســال 
است که نمونه های موفقی از این موضوع 
در شرکت تخصصی بانک ملی اجرا شده و 
در واقع سال هاست که فناوری های الزم از 
سوی شرکت های دانش بنیان ایرانی برای 

این موضوع فراهم است.

از طرف دیگر نکته بسیار مهم این است که 
کارت اعتباری از نظر فرهنگی برای مردم 
ما جذابیت دارد؛ اغلب مردم به شدت تمایل 
دارند )و یا شاید بهتر باشد امروز بخوانیم نیاز 
دارند( در زمان حال خرید خود را انجام داده 
و وجه آن را در زمانی دیگر پرداخت کنند.

بدیهی است نرخ باالی تورم در اقتصاد ما 
خود عاملــی مهم در افزایش چند برابری 
اشــتیاق به ســناریوی مذکور اســت. در 
مجموع برای افرادی که نیاز خرید را دارند 
امــا توانش را نه، کارت اعتباری به مثابه از 

این ستون به آن ستون است.
نباید فراموش کرد که توســعه کارت های 
اعتباری به طور کاماًل مســتقیم با توسعه 
فراگیری مالی نیز در ارتباط اســت. ایجاد 
دسترسی به دامنه وسیعی از خدمات مالی، 
از جملــه اهداف برنامه های فراگیری مالی 
در دنیاست و اخذ اعتبار در کنار پارامترهایی 
چون دسترســی بدون محدودیت و ساده و 
ارزان به حســاب بانکی، امکان پس انداز و 
سرمایه گذاری و همچنین خدمات بیمه ای 
از جمله این خدمات مالی به شمار می آیند.

در این بین شاید بزرگترین اقدام برای ترویج 
این محصول که در این یادداشــت از ابعاد 
مختلفــی به مزایا و به نوعی حتی الزامات 
وجودش در زیســت بوم مالی کشور اشاره 
شــد، ایجاد جذابیت بــرای بازی گردانان 

اصلی آن یعنی بانک هاست.
بایــد امیدوار بود که به جز بخش نامه های 
دســتوری از ســوی نهادهای قانونگذار و 
باالدستی، راهکارهای انگیزشی و جذابی 

نیز پیش روی بانک ها قرار گیرد.
البته بدیهی است بانک ها نیز از موضوعاتی 
نظیر اســتارت آپ های فین تک، تحوالت 
دیجیتال و کســب وکارهای تحول آفرین 
برهم زننــده )Disruptive( و احتمال 
ایجــاد زمین های بازی جدید در این زمینه 

نباید غافل باشند.

توســعه  کــه  کــرد  فرامــوش  نبایــد 
کارت هــای اعتبــاری بــه طــور کامــالً 
مســتقیم با توســعه فراگیری مالی نیز 
در ارتباط اســت. ایجاد دسترســی به 
دامنــه وســیعی از خدمــات مالــی، از 
جملــه اهــداف برنامه هــای فراگیــری 

مالی در دنیاست.
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 گرفتاری های بزرگ نهاد بودجه ریزی 
ایران

حسین پارسیان
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ســازمان برنامه و بودجه کشور مهمترین 
نهاد سیاســتگذار در حوزه برنامه ریزی و 
بودجه کشــور است که عهده دار راهبری 
و رصد توســعه کشــور، انجام مطالعات 
و بررســی های اقتصــادی، اجتماعی و 

فرهنگی، است.
همچنین انجام مطالعات و بررســی های 
علمی برای بهبود نظام های برنامه ریزی 
و بودجه ریزی، تهیه و تنظیم راهبردهای 
توســعه و برنامه هــای کوتاه مدت، میان 
مــدت و بلندمــدت، ارائه پیشــنهاد خط 
مشی ها و سیاست های مربوط به بودجه، 
تهیــه و تنظیم بودجه ســنواتی و نظارت 
مستمر بر اجرای برنامه ها و بودجه از جمله 

دیگر وظایف مهم این سازمان است.
بــه جز این تهیــه و تدوین طرح آمایش 
ســرزمینی، ارزیابــی عملکرد، مدیریت، 
هدایــت و راهبری نظــام فنی و اجرایی 
و تشــخیص صالحیــت، رتبه بنــدی و 
ارزشیابی مهندسین مشاور و پیمانکاران، 
هماهنگی و راهبری روش ها و برنامه های 
آمــاری در چارچــوب نظام آماری و تهیه 
نقشــه و ارائه اطالعــات مکانی از دیگر 

وظایف این سازمان شناخته می شود.
بــا وجود جایگاه ســازمانی و اهمیت این 
نهاد سیاســتگذار در حوزه توســعه کشور 
و موفقیت های نســبی این سازمان طی 
سالیان گذشــته در حوزه های اقتصادی، 
سیاســی، اجتماعی، فرهنگی و …، این 
ســازمان از وجود چالش های اساســی و 
عمده در درون خود و همچنین در تعامل 
با سایر نهادهای سیاستگذار از جمله بانک 
مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
وزارت کار تعــاون و رفاه اجتماعی و … 

رنج می برد.
به همین دلیل در این یادداشــت ســعی 
می شــود مهمتریــن چالش هــای نهاد 
سیاستگذار برنامه ریزی و بودجه کشور و 
همچنین راهکارهایی جهت ارتقا، تحول 
و فائــق آمدن بر چالش های پیشــروی 

سازمان ارائه شود.

مشــکالت ســاختاری که از بدو تأسیس 
ســازمان برنامه و بودجه کشــور تا االن 
ســازمان تا حدودی بــا آن ها مواجه بوده 

عبارتند از:
• تدوین برنامه های توســعه اقتصادی در 
حالت ایده آل به شــکلی که مبانی فکری 
تدوین این برنامه ها تفاوت قابل توجه ای 

با واقعیت های اقتصادی کشور دارد.
• تــا حدودی نقش غیرفعال، غیرنوآور و 
دبیرخانه ای سازمان در تدوین برنامه های 

توسعه اقتصادی.
• فقدان نگاه سیســتمی و جامع به حوزه 
توسعه در بخش تدوین برنامه های توسعه 
اقتصادی به شکلی که هنوز هدف نهایی 

برنامه توســعه اقتصادی و میزان موفقیت 
در دستیابی به برنامه ها به وضوح مشخص 
نمی باشــد. به عنوان نمونه در موفق ترین 
برنامه های توســعه کشــور )البته به زعم 
کارشناســان و صاحبنظران( یعنی برنامه 
ســوم و چهارم عمرانــی، توزیع و جذب 
اعتبــارات قابــل توجــه در پروژه های 
عمرانی به عنوان عامل موفقیت نســبی 

در برنامه ریزی محسوب شده است.
• نظام بودجه ریزی سنتی و افزایشی

• تخصیص منابع بر مبنای میزان اقتدار، 
نفوذ و فشــار گروه های ذی نفع و عمدتًا 

بر مبنای چانه زنی

• فقــدان الگــوی جامــع و بهینه تأمین 
مالــی بــرای پرداخت هــای جــاری و 
تملک دارایی های ســرمایه ای دولت در 
پایین ترین سطح با توجه به معیشت اقشار 
ضعیف جامعه و در حالت مطلوب با توجه 

به توسعه اقتصادی کشور.
• توزیــع نامتقارن و بعضــًا بدون توجیه 
اقتصــادی منابع با توجه به ذی نفع بودن 
نظــام راهبری )حکمرانــی( و همچنین 
میــزان نفوذ و قــدرت نمایندگان محترم 
قوه مقننه جهت کســب رضایت عمومی 
حوزه انتخابی و به تبع آن توسعه نامتوازن 

کشور
• بعضًا عدم وجود ارتباط مؤثر و ســازنده 
نهاد سیاســتگذار برنامه و بودجه با سایر 

دستگاه ها و نهادهای سیاستگذار
• ســاختار و تشکیالت عمودی سازمان و 
عدم مشارکت بدنه کارشناسی سازمان در 
برهه هایی از تاریخ سازمان قابل مشاهده 

می باشد.
• عدم وجود ســامانه های مستندسازی 
تجربه مدیران ارشــد و اجرایی کشــور 
که بعضًا مشــاهده می شود بعد از گذشت 
سالیان مدیدی همچنان برخی تصمیمات 
اقتصادی غیرکارآ، رانت زا، مغایر با بهبود 
فضای کسب و کار و … در تاریخ سازمان 

تکرار می شوند.
جهــت ارتقاء و تحول ســازمان برنامه و 
بودجه کشور و فائق آمدن بر چالش هایی 
که در باال ذکر شــد راهکارهای به شــرح 

زیر پیشنهاد می شود:
• ارتقــاء جایــگاه و تشــکیالت ادارای 
ســازمان به شــکلی که سازمان برنامه و 
بودجه کشور زیر نظر حکومت تشکیل و به 
ادامه فعالیت بپردازد تا ریاست جمهوری.

• در رأس ســازمان برنامــه و بودجــه 
کشــور باید از ظرفیت علمی و مدیریتی 
تکنوکرات هایی بهره گرفت که: مستقل، 
شــجاع، ســازش ناپذیر، خطــوط قرمز 
ایــن تکنوکرات ها صرفــًا رعایت منافع 
ملی، داشــتن ارتباط مؤثر بــا نخبگان، 

همچنیــن انجــام مطالعــات و بررســی های 
علمــی بــرای بهبــود نظام هــای برنامه ریــزی 
و بودجه ریــزی، تهیــه و تنظیــم راهبردهــای 
توسعه و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت 
و بلندمدت، ارائه پیشــنهاد خط مشــی ها و 
سیاســت های مربــوط بــه بودجــه، تهیــه و 
تنظیــم بودجــه ســنواتی و نظــارت مســتمر 
بــر اجــرای برنامه هــا و بودجــه از جملــه دیگر 

وظایف مهم این سازمان است.
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صاحبنظــران و کارشناســان حرفه ای، 
داشــتن روحیه همکاری و تعامل با سایر 
دســتگاه های سیاستگذار، نداشتن تضاد 
منافع و …. باشــند. ایــن تکنوکرات ها 
جهت توســعه متوازن کشور تحت هیچ 
شــرایطی نباید دنبــال رضایت تمامی 
گروه ها، افراد و دســتگاه ها با هر نیتی ولو 

حفظ پست مدیریت خود باشند.
• اســتقرار سیســتم جامع جذب سرمایه 
انســانی دارای صالحیت و شایســته )به 
کارگیــری نظــام راهبری خوب در حوزه 

کارشناسی و مدیریتی)
سیستم جذب نیروی انسانی بایستی افراد 
دارای صالحیت و شایستگی را بر اساس 
ضوابط و نه بر اساس روابط مورد ارزیابی 
قرار داده و از طریق برگزاری آزمون جامع 
و سراســری نسبت به جذب کارشناسان 

اقدام نماید.
بدیهی اســت که جــذب نیرو به صورت 
قــراردادی، شــرکتی، کارمعین، حجمی 
و … عمدتــًا بــر اســاس روابط صورت 
می گیرد تا ضوابط و همچنین زمینه برای 
عدم رعایت قانون منع مداخله کارمندان و 
یــا حتی قانون ممنوعیت تصدی بیش از 
یک شــغل برای برخی مدیران در انجام 
برخــی پروژه ها، قراردادها و … را فراهم 

می کند.
شایسته است که بعد از استخدام و کسب 
مهارت و دانش سازمانی، از ظرفیت های 
کارشناسی این سرمایه انسانی جذب شده 
در راســتای حفظ منافع ملی و معیشــت 
مــردم بهره برد. انجام کارهای تخصصی 
و کالن کشور توسط گروهی از مشاوران 
و کارشناســان نزدیک به مدیریت ارشد 
ســازمان باعــث اینجــاد روزمرگــی، 
فرســودگی شغلی و اتالف منابع می شود. 
بنابرایــن بایســتی از تخصص، مهارت و 
تجربه کارشناســان متخصص و مجرب 
سازمان جهت حل مسائل کشور استفاده 

کرد.
• سیستم ارزیابی عملکرد و و ارتقاء نیروی 

انسانی
در راستای اســتقرار نظام راهبری خوب 
در ســازمان، بایستی از سامانه های جامع 
ارزیابی عملکرد مدیران و کارشناســان 
حرفــه ای بهره گرفت. در این میان ارتقاء 
مدیران و کارمندان بایستی صرفًا بر مبنای 
تخصص، شایستگی و صالحیت حرفه ای 
افراد باشــد نه روابط غیررسمی، حزبی و 
…. در این سیســتم متناسب با عملکرد 
هر فرد بایســتی از سازوکارهای تشویقی 
و تنبیــه ای برای ارتقاء یــا مواخذه افراد 

استفاده کرد.

• سیستم جبران مزایای خدمت کارکنان 
و مدیران

سیستم جبران مزایای خدمت کارکنان و 
مدیرانی یکی از عواملی است که می تواند 
نحوه تصمیم گیری مدیران و کارشناسان 
سازمان را تحت تأثیر قرار دهد. عدم تأمین 
معیشت و نیازهای ضروری نظام راهبری، 
ناخواسته باعث ایجاد تضاد منافع و اولویت 
دادن منافع شخصی به منافع ملی می شود. 
به همین دلیل ضرورت اســقرار سیستم 
جبران مزایای خدمت کارکنان قابل قبول 

و بهینه بیش از پیش احساس می شود.
• استفاده از سیستم فن آوری های نوین

اســتفاده از سیســتم فن آوری های نوین 
در حــوزه تجزیــه و تحلیــل داده های 

کالن، در حــوزه برنامه ریــزی مدرن، در 
حوزه هــای مربوط به بودجه ریزی نوین، 
تخصیــص بهینــه منابــع، نظرخواهی 
از خبــرگان، صاحبنظــران، تحلیلگران 
و … در خصــوص لوایــح تقدیمــی به 
دولت یا مجلس شــورای اسالمی، ارتباط 
موثرتر، ســازنده تر و برخط دســتگاه ها و 
سازمان های سیاستگذار با یکدیگر، … 
می تواند به بهبود عملکرد سازمان کمک 

شایانی نماید.
• ایجاد نگاه سیســتمی در سطح کالن و 

خرد سازمان
با توجه به ساختار سازمان برنامه و بودجه 
کشور و اینکه مسائل، مشکالت، چالش ها 
و … در قالب امورهای مختلفی سازمانی 
مطرح می شــوند، همواره در طول تاریخ، 
اولویت دادن به امورهای بخشی سازمان 
بر اســاس ابزارها و فشــارهایی است که 
دستگاه های هر امور از آن بهره می بردند 
که این مهم باعث می شود توزیع منابع و 
اعتبارات بین امور بخشــی محل مناقشه 

باشد.
معمواًل دســتگاه های امور بخشــی که 
از ارتباطــات، البی و فشــار مدیریتی یا 
حتی فشــار افکار عمومی بیشتری بهره 
می گیرند سهم بیشتری از منابع را مطالبه و 
در نهایت هم دریافت می کنند. به عبارتی 
اولویت بنــدی و توزیع منابع در ســازمان 
با نگاهی بخشــی صــورت می پذیرد. در 
راســتای توزیــع متقارن منابــع و به تبع 
آن توســعه متوازن کشور بایستی با نگاه 
جامع و سیســتمی به مسائل و مشکالت 
کشور پرداخت و در توزیع منابع و اولویت 
بندی نگاهی جامع و سیستمی با رویکرد 
حداکثری منافع ملی و کمک به توســعه 

اقتصادی کشور داشت.
امید اســت با بهره گیری از ظرفیت علمی 
و مدیریتــی نظام راهبــری خوب زمینه 
تحول و ارتقاء عملکرد نهاد سیاســتگذار 
برنامه ریزی و بودجه و در نهایت رشــد و 

توسعه اقتصادی کشور فراهم شود.

بــا توجــه بــه ســاختار ســازمان برنامــه و 
بودجه کشــور و اینکه مســائل، مشکالت، 
چالش هــا و … در قالــب امورهــای مختلفی 
سازمانی مطرح می شوند، همواره در طول 
تاریــخ، اولویــت دادن بــه امورهای بخشــی 
ســازمان بــر اســاس ابزارهــا و فشــارهایی 
اســت که دســتگاه های هر امور از آن بهره 
می بردند که این مهم باعث می شود توزیع 
منابــع و اعتبــارات بیــن امــور بخشــی محل 

مناقشه باشد.
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در شــرایطی کــه ارزش تقریبی 2.۶ میلیــون واحد خالی موجود در 
کشور به عدد افسانه ای 1957 تریلیون تومان رسیده دولت و مجلس 
عزم خود را برای ورود خانه های خالی به بازار مصرف جزم کرده اند؛ 
هرچنــد با توجه بــه معافیت اقامتگاه دوم از مالیات، عماًل نمی توان 
امیــدوار بود بخش قابــل توجهی از واحدهای خالی فروخته یا وارد 
بازار اجاره شــود. طبق سرشــماری ســال 1395 حدود 2.۶ میلیون 
واحد مســکونی خالی در ایران وجود دارد. متوســط مساحت خانه ها 
در ایران طبق آخرین آمار از معامالت کشــور در تابســتان 1399 به 
میزان 105 متر مربع بوده اســت. میانگین قیمت مســکن کشور در 
همــان مقطــع نیــز متری هفت میلیون و 172 هزار تومان بود که از 
طرف مرکز آمار اعالم شد. یعنی ارزش هر واحد مسکونی در کشور 
به طور میانگین 753 میلیون و ۶0 هزار تومان اســت و اگر همین 
رقم را مالکی برای قیمت خانه های خالی قرار دهیم ارزش تقریبی 
2.۶ میلیــون واحــد خالی به عدد افســانه ای 1957 تریلیون و 95۶ 
میلیارد تومان می رســد! البته واضح اســت که این ارقام از تابســتان 
گذشته تاکنون نیز افزایش یافته است. حدود 500 هزار واحد از 2.۶ 
میلیون مســکن خالی کشــور در تهران قرار دارد. قیمت هر متر خانه 
در تهران طی اســفندماه 1399 به طور متوسط 30.2 میلیون تومان 
و میانگین مســاحت واحدهای معامله شــده در پاییز سال گذشته 87 
متر بوده اســت. یعنی به طور تقریبی هر خانه در تهران هم اکنون 
2 میلیــارد و ۶27 میلیــون تومــان ارزش دارد. اگر این مبلغ را برای 
واحدهــای خالــی در نظر بگیریم هم اکنون با 1313 تریلیون و 700 
میلیارد تومان حبس ســرمایه از طریق خانه های بدون سکنه تهران 
مواجهیم. این در حالی است که عمده آپارتمان های خالی تهران در 
شمال شهر قرار دارند که ارزش آنها بیش از متوسط قیمت پایتخت 
اســت. از حدود یک ســال قبل دولت و مجلس برای آنکه واحدها 
خالــی را وارد بــازار مصرف کنند طــرح مالیات بر خانه های خالی را 
دنبال کردند که پیش نیاز آن راه اندازی ســامانه امالک و اســکان 
بود؛ ســامانه ای که می بایســت از سال 1394 راه اندازی می شد اما 
به هر دلیل بین دو وزارتخانه راه و شهرســازی و اقتصاد پاســکاری 
شــد تا اینکه نهایتًا مســئولیت آن به وزارت راه و شهرســازی رسید 
و از مردادماه ســال گذشــته شــکل اجرایی به خود گرفت. اما ثبت 
امالک توســط سرپرســتان خانوار از 19 فروردین ماه 1400 آغاز 
شــده و قرار اســت ظرف دو ماه صاحبخانه ها اطالعات واحدهای 

خود را در این ســامانه ثبت کنند.
شــهرهای کمتر از 100 هزار نفر مشــمول مالیات خانه خالی   �

نیست
در اصالحیه ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم، اقامتگاه دوم خانوار 

در شــهر دیگر معاف از مالیات اســت. خانه های واقع در روســتاها و 
شهرهای دارای جمعیت کمتر از 100 هزار نفر نیز در صورت خالی 
بودن مشــمول مالیات نمی شــود. واحدهای نوســاز هم پس از 12 
ماه و در طرح پروژه های انبوه ســازی پس از 18 ماه از زمان صدور 
گواهی اتمام عملیات ســاختمانی مشــمول مالیات موضوع این ماده 
می شــوند. با توجه به این مشــوقها به نظر نمی رســد که تعداد قابل 
توجهی از 2.۶ میلیون خانه بدون ســکنه در کشــور مشمول مالیات 
واحدهای خالی و به بازار مصرف عرضه شــود. مســئوالن وزارت 
راه و شهرســازی مــی گوینــد که ثبت امالک در این ســامانه هیچ 
نــوع مالیاتــی را برای هموطنان در پی نخواهد داشــت؛ مگر اینکه 
واحــد را خالــی نگه دارند. در واقع اگر اجــاره بدهند بجز خانه های 
باالی 150 متر در تهران و باالی 200 متر در شهرســتانها که باید 
مالیــات متعلــق بر اجاره را بپردازند، هیچ نــوع مالیاتی به آن تعلق 
نمی گیرد و افراد می توانند تا ده ها و صدها خانه در تملک خود داشته 
باشــند. اما بعضی کارشناســان از جمله عضو هیات مدیره انجمن 
انبوه ســازان معتقدنــد کــه هر نوع مالیات از بازار مســکن نهایتًا به 
خریداران منتقل می شــود. حســن محتشم می گوید که جریمه های 
مالیاتی برای واحدهای خالی از ســکنه ممکن اســت در کوتاه مدت 
منجــر بــه عرضه این واحدها و کنترل نســبی قیمتها شــود اما در 
بلندمدت تأثیر منفی بر حوزه ســاخت و ســاز دارد و به رشــد قیمتها 

منجر خواهد شد.
مالکیت یک فرد حقوقی بر 24 هزار واحد مســکونی  �

از طــرف دیگــر در تملــک گرفتن امالک و زمین توســط بانک ها، 
دســتگاه ها، ارگان ها و اشخاص حقوقی به یکی از معضالت اقتصاد 
ایران و بخصوص حوزه مســکن تبدیل شــده اســت. آمار دقیقی از 
تعــداد واحدهــای در اختیار بانک ها وجود ندارد اما مردادماه ســال 
گذشــته محمود محمودزادهـ  معاون وزیر راه و شهرســازیـ  گفت 
که 1000 واحد مســکونی در اختیار یک بانک اســت. چند روز بعد 
هم در جریان اجرایی شــدن ســامانه امالک و اســکان اعالم کرد 
که یک فرد حقیقی ۶05 واحد و یک شــخصیت حقوقی 23 هزار و 
800 واحد مســکونی را در تملک دارد. با این حال تعداد واحدهای 
خالــی در اختیار دســتگاه ها و ارگانهای دولتــی هنوز به طور دقیق 
مشــخص نشــده است. البته شــاید پس از ثبت اطالعات سکونتی 
اشــخاص حقیقی و حقوقی در ســامانه امالک و اســکان، آماری در 
این زمینه به دســت بیاید. به هر حال خرید مســکن توســط افراد 
اگر در بازار اجاره یا فروش عرضه شــود اشــکالی ندارد. کما اینکه 
همواره کارشناســان و مســئوالن به این موضوع اشــاره کرده و در 
اختیار گرفتن امالک برای اشخاص حقیقی را بالاشکال دانسته اند.

بانک ها مسبب افزایش قیمت مسکن هستند

ارزش خانه های خالی در ایران
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جدای از پیشــرفت های گزارش شــده از 
احیای برجام، یک مساله دیگر که می تواند 
بــه احتمال صلح فزاینده در منطقه خلیج 
فارس اشــاره داشــته باشد، خبرها درباره 
آغــاز مذاکرات کاهش تنش بین ایران و 
عربســتان سعودی است. اینکه هیچ یک 
از این دو کشــور به صراحت مذاکرات را 
تصدیق نکرده اند، اتفاقی دلگرم کننده ای 
است مبنی بر اینکه گفت و گوها را جدی 
می گیرنــد و نمی خواهند اختاللی خارجی 

یــا داخلی آنها را به خطر اندازد.
تنش زدایی در سراسر منطقه خلیج فارس 
بــه نفع همه کشــورهای منطقه از جمله 
دو قهرمان اصلی یعنی ایران و عربســتان 
اســت. واقعیت اساســی این است که این 
دو کشــور هــر اندازه هم کــه دیگری را 
تحت فشــار بگذارند، اساسًا به قوت خود 
باقــی خواهنــد ماند و از این رو، به نفع هر 
دوی آنها و در منافع امنیتی و شــکوفایی 
آنهاســت کــه راه هایی برای اشــتراک 
همســایگی مسالمت آمیز بیابند. دو کشور 
این واقعیت را در گذشــته به خوبی درک 
کــرده بودند و اکنون هم مبتنی ظاهراً بنا 

دارنــد مبتنی بر چنین درکی عمل کنند.

ایران و عربســتان ســعودی بــه عنوان 
تولیدکنندگان بزرگ نفت در امنیت تجارت 
نفت سهیم هستند و این امر برای اقتصاد 
هر دو ضروری اســت. دشواری های مالی 
عربستان در ســال های اخیر انگیزه های 
اقتصادی دو کشور در رابطه با تجارت نفت 
را بیش از پیش کرده و ســبب شده هر دو 
به پایین نگه داشتن قیمت ها برای دلسرد 
کردن مصرف کنندگان از روی آوردن به 
منابع جایگزین انرژی تمایل نشان دهند.

دولــت عراق که طبق گزارش ها میانجی 
مذاکــرات بوده، منافــع خاص خود را در 
کاهش تنش بین ایران و عربستان دنبال 
می کنــد. بغداد به خوبــی می داند که در 
صــورت هر گونــه تقابلی در خلیج فارس 
و بدتــر از آن یــک جنگ علنی، صادرات 
نفت و سایر اقالم عراق به خسارت جانبی 
تبدیل می شــود. عراقبنا به دالیل مختلف 
باید با هر دو همســایه خــود کنار بیاید و 
هرچه که ایران و عربســتان از یک بازی 
»مجموع، صفر« فاصله بگیرند، شــرایط 
برای عراق ســاده تر خواهد شــد. ســایر 
کشــورهای منطقه به ویژه عمان و کویت 

خرد تنش زدایی 

در خلیج فارس

مذاکرات 

عربستان-ایران 

منافع منطقه و 

آمریکا را تأمین 

می کند

پل پیالر
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نیــز انگیزه های مشــابهی دارند و در 
دوره هــای مختلف بــه میانجی گری 
بین ایران و رقبای آن کمک کرده اند.
مساله مهم دیگر اینکه تنش زدایی بین 
عربستان و ایران به نفع ایاالت متحده 
است. هر اتفاقی که تنش و خطر جنگ 
در آن قسمت از جهان را کاهش دهد، 
خطــر افراط گرایی تهدید کننده منافع 
آمریکا را نیز کاهش می دهد. این تنش 
زدایی همچنین می تواند احساس نیاز 
به اســتقرار نیروهــای نظامی ایاالت 
متحده یا ســایر تعهــدات پرهزینه به 
نــام حمایت از دوســتان در منطقه را 
کاهش دهد.وســواس معمول آمریکا 
در مقابله با ایران سبب شده این مساله 
ای که برداشــت از تهدید ایران صرفًا 
یک مســاله درون منطقه ایســت، در 
هاله ای از ابهام فرور رود. ادعاها درباره 
تهدید ایران صرفًا متوجه همســایگان 
این کشــور یــا نیروهــای آمریکایی 
اســت که برای کمک به محافظت از 
همســایگان در منطقه مستقر شده اند. 
اگر روابط بین ایران و همســایگان آن 
خوب باشــد، تهدیدها عمدتًا برطرف 
می شــوند و ایاالت متحده هم مجبور 

نخواهد بود واکنشی نشان دهد.
از بین دو قهرمان اصلی خلیج فارس، 
ایران که بیشــتر هدف طردشــدگی 
گســترده بیــن المللی بــوده، تمایل 
بیشــتری به بهبود روابط در حاشــیه 
خلیج فارس داشــته اســت. حســن 
روحانــی، رئیــس جمهــوری ایران، 
یــک ســاختار چندجانبه برای تقویت 
صلــح و امنیت در منطقه خلیج فارس 
پیشنهاد کرده است؛ فرمولی که کاماًل 
با تالش های دو جانبه در جهت تنش 
زدایی با عربســتان سعودی سازگاری 
دارد.رویکرد عربســتان در این معادله 
متغیر بوده است. سعودی ها برای حفظ 
وضعیــت تقابل در برابــر ایران چند 
دلیل داشــتند کــه یکی از اصلی ترین 

آنهــا ترس از ناآرامی در میان جمعیت 
شیعه در کشورهای عربی حاشیه خلیج 
فارس به تحریک ایران بوده است. اما 
شــاید بزرگ ترین انگیزه سعودی در 
موضع گیری مقابله با ایران، اســتفاده 
از رویارویــی به عنــوان مبنایی برای 
رفتار مطلوب ایاالت متحده از جمله در 
عرضه مداوم تســلیحات و البته تحمل 
موارد بیشــمار نقض حقوق بشر توسط 
دولت سعودی باشد. این الگو در دولت 
ترامــپ به اوج خود رســید.اما محمد 
بن ســلمان، ولیعهد ســعودی و حاکم 
بالفعل عربســتان، دالیل خوبی برای 
تجدیدنظر در این اســتراتژی داشــته 

اســت. جنــگ یمن به یــک باتالق 
پرهزینه تبدیل شده و خاک عربستان 
در دو سال گذشته بارها مورد حمله قرار 
گرفته و نشــان داده ادامه تنش ها در 
منطقه می تواند برای اقتصاد عربستان 
آســیب رسان باشــد. و با تغییر دولت 
در واشــنگتن، آشکار شده که ایاالت 
متحده دیگر خصومت بی پایان با ایران 
را به عنوان اولویت اصلی در خاورمیانه 
درنظر نمی گیرد و ممکن اســت توجه 
ویژه بــه اقدامات قابل اعتراض رژیم 

سعودی را آغاز کند.
بــا ایــن حال، برای ریــاض و تهران 

ضــروری اســت که در پیشــروی به 
ســمت تنش زدایی روابط را از مختل 
کننــدگان احتمالــی از جمله تندروها 
در هــر دو کشــور حفظ کننــد. البته 
بزرگ تریــن عامل اختــالل خارجی 
یعنی دولت راســت گرای اســرائیل 
را نیــز نمی تــوان فرامــوش کرد. با 
توجه به ســابقه دیرینه اســرائیل در 
خرابــکاری در مذاکرات برای احیای 
برجام در شرایطی که این توافق به نفع 
امنیت اسرائیل است، ایران و عربستان 
می توانند انتظار خرابکاری از آن جناح 
را داشــته باشند. دولت نتانیاهو دالیل 
دیگری ههم برای مخالفت با هرگونه 
تنش زدایی با ایران دارد: جلوگیری از 
هرگونه تنش زدایی بین آمریکا و ایران 
و حفظ وضعیت اسرائیل به عنوان تنها 
دوســت واقعی آمریکا در خاورمیانه؛ 
تضعیــف و منــزوی کردن یک رقیب 
برای نفوذ منطقه ای؛ و منحرف کردن 
توجه بین المللی از اشــغال ســرزمین 
فلسطین و سایر اقدامات اسرائیلی که 
ایــن توجه را الــزام آور می کند. تنش 
زدایی بین ایران و عربســتان سعودی 
یا هر یک از دیگر کشــورهای عربی 
حــوزه خلیج فارس با این اســتراتژی 
سازگار نیست و نتانیاهو هرچه در توان 
دارد برای مختل کردن این روند انجام 
می دهد.الزم است رئیس جمهوری جو 
بایدن هــر گونه تنش زدایی احتمالی 
بــا ایران را نه تنها از دولت اســرائیل، 
کــه از شــاهین های آمریکایی که با 
هرگونــه آرامــش در روابــط با ایران 
مخالــف هســتند، محافظــت کند. 
مقامــات دولت احتمااًل درک خواهند 
کرد که هرگونه تنش زدایی بین ریاض 
و تهران، چشم انداز موفقیت مذاکرات 
بعدی پس از برجام را برای رســیدگی 
به ســایر موضوعــات مربوط به ایران 

بهبود می بخشد.
منبع: ریسپانسیبل استیت کرفت  

بــا توجــه بــه ســاختار ســازمان برنامــه و 
بودجه کشــور و اینکه مســائل، مشکالت، 
چالش هــا و … در قالــب امورهــای مختلفی 
سازمانی مطرح می شوند، همواره در طول 
تاریــخ، اولویــت دادن بــه امورهای بخشــی 
ســازمان بــر اســاس ابزارهــا و فشــارهایی 
اســت که دســتگاه های هر امور از آن بهره 
می بردند که این مهم باعث می شود توزیع 
منابــع و اعتبــارات بیــن امــور بخشــی محل 

مناقشه باشد.
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روابط نزدیکی که ریاض و پکن بنا کرده اند

دالیل نگرانی عربستان از قرارداد همکاری 25 ساله ایران و چین

ماه گذشته هنگامی که خبر امضای برنامه همکاری 25 ساله 
ایران و چین منتشــر شــد، رسانه ای که خیلی تالش کرد تا با 
تبلیغات مسموم خود ذهن مردم را نسبت به همکاری بلند مدت 
ایران و چین خراب کند، شــبکه ایران اینترنشــنال )شبکه ای 

که با پول عربســتان اداره می شود( بود.
حال ســوالی که مطرح اســت این است که روابط عربستان با 
چین در چه وضعیتی است؟ مگر عربستان با چین رابطه گسترده 
اقتصادی ندارد. با یک بررســی مختصر متوجه می شــویم که 

عربســتان خیلی زودتر از ایــران، برنامه جامع همکاری های 
اقتصادی خود با چین را منعقد کرده و حداقل از ســال 2012 
تا کنون پیشــرفت خیلی زیادی در آن داشــته اســت. با این 
وجود، درخصوص برنامه همکاری عربستان و چین هیچ گونه 
جنجالی از ســوی غربی ها به راه نیفتاد و هیچ کس عربســتان 
را متهم به فروش کشــورش به چین نکرد. اگر توســعه رابطه 
عربستان با چین خوب است، چرا برای ایران خوب نباشد مگر 

اینکه دالیل دیگری در میان باشــد.

در این یادداشت سعی بر آن است تا به این موضوع بپردازیم که توسعه 
رابطه ایران با چین دالیل منطقی دارد و حتی عربستان به عنوان یک 
متحد کلیدی آمریکا برای رســیدن به اهداف توســعه ای خود چاره را 
در همکاری با چین یافته اســت، ایران که عالوه بر دالیل اقتصادی 

دالیل دیگری نیز برای اقدام خود دارد که این 
رابطه را توجیه پذیر می کند.

روابط جمهوری خلق چین و پادشاهی عربستان 
نسبتاً روابط جوانی است و دو کشور هیچگونه 
رابطه دیپلماتیکی تا سال 1990، با هم نداشتند. 
تا ســال 1990 عربســتان سعودی تایوان را به 
عنوان دولت اصلی چین به رسمیت می شناخت 
و به جای چین با تایوان رابطه برقرار کرده بود. 
بررســی ها این را نشــان می دهند که از همان 
ابتدا تجارت و اقتصاد پایه روابط این دو کشور 
بوده اســت. در تعریف این نوع رابطه می توان 
گفت که مناسبات بین پکن و ریاض، یک رابطه 
مشــارکت انرژی و همکاری اقتصادی اســت 
و نه یک اتحاد اســتراتژیک سیاســی. چرا که 
عربستان از لحاظ سیاسی کاماًل در جناح رقیب 
چین قرار دارد. از همان آغاز برقراری رابطه بین 
دو کشــور، تمایل و قصد چین در جهت خرید 

نفت از عربستان بود و دولت سعودی نیز در صدد جذب سرمایه گذاری 
چینی ها در پروژه های بلندپروازانه خود بود. عالقه و اشتیاق چین برای 
برقراری رابطه با عربســتان دو دلیل عمده داشــت، که یکی موقعیت 
عربستان در جهان اسالم و دیگری منابع گسترده انرژی های فسیلی 
عربســتان )به عنوان یک کاالی راهبردی که 

چین خیلی به آن نیاز دارد( است.
در شرایط کنونی عامل دوم ذکر شده، عربستان 
را بــه اولین تأمیــن کننده نفت مورد نیاز چین 
تبدیل کرده اســت. حادثه 11 ســتامبر موجب 
احســاس خطر و نگرانی عربســتان از احتمال 
ایجاد تالطم روابط بین ریاض با غرب شد. به 
همین دلیل، عربستان نیم نگاهی هم به شرق 
کرد تا بدین ترتیب در روابط خود با آمریکا و چین 
نوعی توازن برقرار کند. در زمینه همکاری های 
اقتصادی، عربســتان از زمانی که بن ســلمان 
برنامه »چشم انداز 2030« کشورش را معرفی 
کــرد، روی حمایت های چین برای اجرای این 
برنامه حســاب ویژه ای باز کرده است. در حال 
حاضر، عربستان یک چهارم نفت تولیدی خود 
را در داخل مصرف می کند، و این میزان مصرف 
با ســرعت هفت درصد در ســال در حال رشد 

روابط جمهوری خلق چین و پادشاهی 
عربستان نسبتاً روابط جوانی است و 
دو کشور هیچگونه رابطه دیپلماتیکی 
تا سال 1990، با هم نداشتند. تا سال 
1990 عربســتان ســعودی تایــوان را بــه 
عنــوان دولــت اصلــی چین به رســمیت 
می شــناخت و بــه جــای چیــن بــا تایوان 

رابطــه برقرار کرده بود.

 حسین آهن*
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اســت. چنانچه این روند ادامه یابد، عربســتان تا سال 2038 به یک 
وارد کننده نفت تبدیل می شــود. به همین دلیل عربستان سعودی، 
به توســعه انرژی های تجدید پذیر و هســته ای گرایش پیدا کرده و 

چین در این زمینه می تواند به این کشور کمک کند.
در ژانویه 2012 در ســفر نخســت وزیر چین به عربســتان زمینه را 
برای تقویت همکاری های علمی، فناوری و اقتصادی بین جمهوری 
خلق چین و عربســتان ســعودی فراهم کرد که در زمینه هایی مانند 
نگهداری و توسعه نیروگاه های هسته ای و راکتورهای تحقیقاتی و 

همچنین تأمین اجزای سوخت هسته ای متمرکز است.
در سال 201۶، پس از سفرشی جین پینگ، رئیس جمهوری چین 
به ریاض، دو کشــور در مورد یک همکاری اســتراتژیک جامع تر 

که شــامل همکاری در زمینه های اقتصادی، 
سیاسی و نظامی باشد توافق کردند. از آن زمان 
قراردادهای متعددی بین دو کشــور بسته شده 
است. کمتر از یک سال بعد از امضای آن سند، دو 
طرف قراردادی به ارزش 20 میلیارد دالر برای 
ســرمایه گذاری در آرامکو امضا کردند. در ماه 
مارس همان سال قراردادی ۶5 میلیارد دالری 
برای معامالت تجاری در بخش هایی از جمله 
پاالیش نفت، پتروشیمی ها و الکترونیک منعقد 
شــد. در فوریه ســال 2019 و طی سفر محمد 
بن ســلمان به چین، دو کشــور 35 توافقنامه 
و چهــار مجوز برای شــرکت های چینی امضا 
کردنــد. ارزش کل این قراردادها به حدود 28 
میلیارد دالر می رســد. اگرچه این قراردادها در 
مقایسه با تجارت چند ده میلیارد دالری اسلحه 
با آمریکا چشمگیر نیست، اما تالش عربستان 
برای متنوع نمودن روابط اقتصادی و سیاســی 
خود را نشان می دهد. همین سیاست عربستان، 

آمریکا را نیز ترغیب کرد تا ســرمایه گذاری و روابط اقتصادی خود 
را با عربســتان افزایش دهد تا جایگاه پیشــین خود را حفظ کند و از 

چین عقب نماند.
روابط عربستان سعودی و چین در حال تبدیل شدن به یک رابطه 
فزاینده مهم اســت که دارای پیامدهای جهانی و منطقه ای اســت. 
فعــاًل چین خــودش را از تعامالت منطقه ای خاورمیانه دور می کند 
و فعاًل تمرکزش بر روی روابط اقتصادی اســت. در مارس 2017 
به مناســبت پایان ســفر ملک سلمان به چین، بیانیه ای مشترک از 
سوی دو کشور صادر شد که حاکی از تغییراتی در مواضع عربستان 
در رابطه با تایوان بود. در بخشی از این بیانیه آمده است جمهوری 
خلق چین از سیاست های عربستان سعودی جهت محافظت از ثبات 
منطقه حمایت نموده و از نقش مثبت این کشور در منطقه و جهان 

پشــتیبانی می کند. عربستان سعودی نیز بار دیگر نسبت به موضع 
خود در حمایت از چین یکپارچه تاکید کرد.

در هر حال باید به این نکته توجه داشته باشیم که عربستان از لحاظ 
امنیتی همچنان وابســته به چتر حمایت آمریکا باقی خواهد ماند و 
در ایــن زمینه نمی توانــد روی حمایت های چین در درگیری های 
منطقه ای حساب باز کند و قابل تصور نیست که روابط عربستان و 
آمریکا آنقدر خراب شود که این کشور از دایره نفوذ آمریکا خارج شود 
و چین جای خالی آمریکا را پر کند. اما چین به عنوان طرف دیگر این 
رابطه قطعًا دورنمای وسیعتری را برای حضور خود در منطقه ترسیم 
کرده است و همکاری ایران و چین بر عکس روابط اقتصادی مبتنی 
بر انرژی با عربســتان منحصر به حوزه اقتصاد انرژی نیســت، چین 
به اهمیت منطقه خاورمیانه کاماًل واقف اســت 
و حتماً برای رقابت با حضور آمریکا در منطقه 
اهدافی را در سر دارد. چین برای اهداف آینده 
خــود در منطقه کــه در تقابل با آمریکا خواهد 
بود، می تواند به همکاری گســترده تر با ایران 
چشــم داشته باشــد، در حالی که اگر آمریکا، 
عربســتان را تحت فشار قرار دهد ممکن است 
که این کشور ناگهان در اصل رابطه خود با چین 
تجدید نظر کند. ایران و چین از لحاظ سیاسی 
می تواننــد روی یکدیگر به عنوان یک متحد 
استراتژیک حساب کنند و آنچه موجب نگرانی 
محافل غربی به ویژه آمریکا و متحدینشان در 
منطقه خلیج فارس از گســترش رابطه ایران با 
چین شده است این وجه از رابطه ایران و چین 
اســت در حالی که رابطه عربستان با چین این 
خطر را برای آمریکا ندارد. در ســالهای اخیر با 
افزایش تولید نفت شیل در آمریکا از وابستگی 
آمریکا به نفت حوزه خلیج فارس کاسته شده و 
به همین جهت با چین در این حوزه رقابت نمی کند. آمریکا می داند 
کــه عربســتان فقط راه های متنوع فــروش نفت و روابط دو جانبه 
اقتصادی را با چین تجربه می کند و چیزی بیش از این نیســت. اما 
ایــران ظرفیت های بالفعل در منطقــه دارد و در کنار ظرفیت های 
گسترده سیاسی و امنیتی ذخایر قابل توجه هیدروکربن نیز دارد که 
می تواند نیازهای انرژی چین را پاسخ بگوید و از اهمیت عربستان 
بــه عنــوان تأمین کننده اصلی انــرژی مورد نیاز چین بکاهد و این 
همان نکته ای اســت که موجب شــده شبکه ایران انترنشنال که با 
پول عربســتان اداره می شــود اینقدر نسبت به رابطه ایران با چین 
نگران شــده و به هر دروغ و اقدام غیر حرفه ای رســانه ای برای زیر 

سؤال بردن رابطه ایران و چین متوسل شود.
*کارشناس روابط بین الملل

در هــر حــال بایــد بــه ایــن نکته توجه داشــته 
امنیتــی  لحــاظ  از  کــه عربســتان  باشــیم 
همچنان وابسته به چتر حمایت آمریکا باقی 
خواهــد مانــد و در ایــن زمینــه نمی تواند روی 
حمایت های چین در درگیری های منطقه ای 
حساب باز کند و قابل تصور نیست که روابط 
عربستان و آمریکا آنقدر خراب شود که این 
کشور از دایره نفوذ آمریکا خارج شود و چین 

جای خالی آمریکا را پر کند. 
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یکی از ابزارهای توســعٔه پایدار کشــورها توجه به 
آثار زیست محیطی توسعه صنعتی است. متناسب 
با افزایش تولید و گســترش شهرک های صنعتی، 
منابع تولید در معرض خطر نابودی و کاهش هستند 
که این مهم به طور ویژه منابع انرژی تجدید ناپذیر 
را دربرمی گیرد. از سوی دیگر عدم امکان بازیافت 
برخی مصنوعات صنعتی کشــورها را با مشکالتی 
نظیر ظرفیت دفن پســماندها مواجه ساخته است. 
حمایــت دولت ها از طرح های زیســت محیطی و 
لزوم بازیافت تولیدات صنعتی که عماًل عمر مفید 
آن ها به پایان رســیده و در انتهای چرخه حیات و 
زوال قرار دارند، ســبب شــده است تا موضوعاتی 
نظیر پشتیبانی معکوس برای بازیافت پسماندهای 
صنعتی در محافل علمی و صنعتی ترویج شــود. از 
نقاط قوت این روش بهبود شرایط زیست محیطی 
و بازگرداندن مجدد ضایعات به چرخه تولید است. 
در این شــرایط افراد یا شــرکت ها می توانند با ارائه 
ضایعات صنعتی خود به سازمان های بازیافت زمینه 

استفاده مجدد از آن ها را فراهم نمایند.
در این راستا دولت ها با وضع مقررات مناسب و در نظر 
گرفتن مشوق های الزم بسترهای توفیق این طرح 
را افزایش می دهند. از ســوی دیگر غلبه بر معضل 
جهانی گرمایش کره زمین و آلودگی محیط زیست 
و تبعات ناشــی از آن که دغدغه مهم سازمان های 
دوســتدار محیط زیست در سراســر جهان است، 
ســبب شده که ابزارهای کنترلی و سلبی متعددی 
به کشورهای مختلف در این حوزه توصیه گردد تا 
از طریق آن میزان تولید کربن و آثار ناشــی از آن 
کاهش یابد. یکی از این ابزارهای بازدارنده در این 
زمینه که از آن با عنوان "مالیات کربن" یاد می شود؛ 
شرکت های تولیدی و سازمان های صنعتی را ملزم 
می نمایــد تا بــه ازای مقدار کربن تولیدی، مالیات 
بپردازند و البته درآمد حاصل از این قانون نیز می تواند 
به عنوان یک منبع درآمدی صرف بهبود شــرایط 

زیست محیطی شود.
از دیگر سو شرکت ها نیز با لحاظ این قانون بازدارنده 
مجبور می شــوند که برای رهایی از این پرداخت 

جریمــه ای اضافی، ســاختارها و تجهیزات خود را 
بــرای کاهش تولید میــزان کربن اصالح نموده و 
بهبود بخشــند. نمونه های فراوانی از اجرای موفق 
و اثربخش این طرح در برخی کشــورهای اروپایی 
نظیر بریتانیا، ایاالت متحده و اســترالیا پیاده سازی 
و نتایج آن مســتند شــده اســت که هر یک دارای 
درجــات متفاوتــی از کارآمــدی بوده اند اما آنچه 
مســلم اســت، آن است که اعمال مالیات بر کربن 
از منظــر اقتصادی نیز به عنــوان یک منبع درآمد 
برای دولت ها، می تواند در صورت مدیریت صحیح 
عالوه بر کاهش کربن به بهتر شدن زیرساخت های 
زیســت محیطی کمک نماید. از سوی دیگر لزوم 
بازیافــت صحیح مصنوعــات صنعتی نیز چالش 
دیگر فراروی اقتصاد کشــورها است. بازیافت غلط 
پسماندهای صنعتی خطر افزایش کربن را افزایش 
می دهد و لذا ضرورت استفاده از فن آوری های فیلتر 
کردن کربن را مضاعف می سازد که این خود باعث 
ایجاد هزینه های اضافی برای شرکت های بازیافت 
پسماندهای صنعتی می شود بنابراین حمایت های 
دولتــی در زمینــه صنعت و بازیافت مواد صنعتی را 
ضروری می نماید.ازجمله این پشتیبانی ها می توان 
به اختصاص یارانه، بودجه و سایر ابزارهای حمایتی 
در حوزه های مالی بازیافت سبز اشاره نمود. در این 
راســتا برای رســیدن به نتایج مطلوب الزم است 
به بهترین تجربیات کشــورهای پیشــرو در زمینه 
کاهش کربن و اســتفاده بهینه از درآمد ناشــی از 
مالیات های کربن مراجعه نمود.مالیات کربن دارای 
محسنات دیگری نیز هست که از آن جمله می توان 
به جلوگیری از مصرف بی رویه منابع انرژی فسیلی 
اشاره کرد که دارای آثار مطلوب کاهش آلودگی هوا 
منتهی می شــود. ازاین رو در برخی منابع از مالیات 
کربن با عنوان مالیات سبز نیز یاد می شود زیرا سبب 
می شود آثار زیست محیطی فعالیت های صنعتی از 
طریق ابزارهای سلبی به حداقل مقدار خود برسد.

مالیــات کربــن همچنین دارای آثــار اقتصادی و 
اجتماعی متعددی نیز هست که از آن جمله می توان 
به ایجاد منابع درآمد پایدار برای دولت ها اشاره نمود 

و از ســوی دیگر نیز شــرکت ها و افراد را به استفاده 
از فن آوری های دوســتدار محیط زیست ترغیب و 

تشویق می نماید.
در این شــیوه شــرکت ها در رویکردهای صنعتی 
خــود کاالهــا و محصوالتی را تولیــد نمایند که 
دارای کمترین آثار ســوء زیســت محیطی باشد. 
برخی نمونه های موفق مالیات ســبز را می توان در 
کشــورهایی نظیر بریتانیا، تایوان و ایاالت متحده 
مشــاهده می شود که بر اســاس نتایج تحقیقات 
صورت گرفته مشاهده می شود که اعمال جریمه ها 
و مالیات های کربن بر اســاس ضوابط تعیین شده، 
می توانــد میزان رفــاه اجتماعی افراد جامعه را نیز 

افزایش دهد.
هرچنــد مالیــات کربــن در برخی مــوارد دارای 
چالش هایی نیز هســت که از آن جمله می توان به 
کاهش تولید در برخی موارد اشاره نمود اما با لحاظ 
مزایــای آن در یک افق بلندمدت از طریق کاهش 
مصرف مواد اولیه و نیز کاهش آلودگی هوا می توان 

منافع برتری را کشورها به همراه داشته باشد.
البته باید به خاطر داشت که توفیق این مهم مستلزم 
تدوین مدل هایی است که نرخ بهینه مالیات کربن 
را بر اســاس واقعیت ها و شــرایط مالی شرکت ها و 
منافع اجتماعی وضع نماید. چنین روندی در تنظیم 
ســناریوهای مالیات سبز به کاهش آلودگی هوا و 

رشد اقتصادی منتهی می شود.
مــرور مبانــی نظری و ادبیات موضــوع در حوزه 
مالیات های سبز داللت بر آن دارد که ایران ازنظر 
شــاخص های مرتبط با محیط زیســت و مصرف 
انرژی از جایگاه مطلوبی برخوردار نیســت ازاین رو 
تجدیدنظر در سیاست ها و برنامه ریزی برای اجرای 
پروژه هــای حفاظت از محیط زیســت و کاهش 
آلودگــی هوا از قبیل مالیات کربن می تواند ضمن 
ایجاد زمینه مناسب برای کاهش مصرف انرژی در 
بخش صنعت، تبعات ناشــی از انتشار آالینده ها را 
میان بردارد که دراین بین ســهم دولت و نهادهای 
مردم نهاد برای مقابله با آلودگی از وزن بیشــتری 

برخوردار است.

نگاهی به جایگاه اقتصادی مالیات بر کربن و ملزومات پیاده سازی آن

حفاظت از محیط زیست به روش مالیات کربن
پژمان صالحی
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فعالیت های انسانی عامل کاهش آب های زیرزمینی در ایران

مدیریت کوته بینانه آب های زیرزمینی  دلیل 
خشکسالی ایران

آب هــای زیرزمینی بــا تأمین 3۶ درصد 
از آب آشــامیدنی و 42 درصــد از آب 
کشــاورزی، منبع اصلی آب شــیرین در 
سطح جهانی به شمار می روند. در شرایط 
کنونی »آنتروپوِســن )دوره تاثیرگذاری 
عمده فعالیت های انســان بر اکوسیستم 
و ســاختار زمین شــناختی(«، ذخایر آب 
زیرزمینــی بــه دلیل تغییــرات طبیعی و 
فعالیت هــای انســانی به شــدت تحت 
فشــار قرار گرفته اند. در ایران، داده های 
متوســط ماهانه ســطح آب زیرزمینی در 

478 زیــر حوضــه و 30 حوضه در ایران و 
بررســی عناصر طبیعی و انسانی تاثیرگذار 
بــر پویایی ذخیره آب هــای زیرزمینی در 
ســال های 2002 تا 2015 نشان می دهد 
کــه کل تخلیه آب های زیرزمینی در این 
دوره 74 کیلومتــر مکعــب و تاثیرات آن 
بر ســطح زمین، افزایش شوری خاک در 
کل کشــور و افزایــش فرکانس و میزان 
فرونشســت زمین در ارتفاعات هویدا بوده 

است.
ایــران از اوایل قرن بیســت و یکم تحت 

شــرایط خشکسالی طوالنی مدت و شاهد 
از بیــن رفتن دریاچه ها و تاالب ها همراه 
با تنش آبی بیش از حد در سراســر کشــور 
بوده است. همانطور که قباًل در رابطه با در 
دســترس بودن آب های سطحی در ایران 
مطرح بود، چنین شــرایط خشکســالی از 
انسان برآمده و نمونه هایی از »خشکسالی 
های انسانی« است که به تنش آبی ناشی 
یا تشــدید شده از مدیریت تهاجمی، کوته 
بینانــه و ناپایدار آب و زمین اشــاره دارد. 
در اینجا، وضعیت خشکســالی انســانی با 

ســمانه اشرف، علی ناظمی و امیر آقاکوچک
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نســبت بیش از حد برداشــت آب بر منابع 
آب زیرزمینــی تجدیدپذیــر موجــود در 
حوضه های اصلی ایران آشــکار می شود. 
این امر غیرشهودی نیست: شمار چاه های 
ثبت شده از 4۶0 هزار مورد در سال 2002 
در سال 2015 به 794 هزار مورد افزایش 
یافته اســت )شکل 4؛ دایره میانی( و نرخ 
همــه حوضه هــای ایران از 1.9 درصد در 
ابرقــو به 350 درصــد در هامون هیرمند 
متغیر اســت. به رغم تغییر روز افزون در 
تعداد چاه ها، برداشــت انسانی از آب های 
زیرزمینی انســانی در دوره مطالعه در 25 

حوضه از 30 حوضه کاهش یافته اســت.
اســتدالل ما این است که تغییر کاهش در 
برداشــت انســانی در مقیاس حوضه و در 
مقیاس کشوری شــواهدی روشن برای 
بهــره بــرداری بیش از حــد از ذخایر آب 
زیرزمینــی به جای تنظیــم میزان جذب 
آب های زیرزمینی است. برداشت انسانی 
در 23 حوضــه از 30 حــوزه در سراســر 
کشــور افزایش یافته اســت )شــکل 4؛ 
دایره بیرونی(. بهره برداری بیش از حد از 
ذخایر آب زیرزمینی ایران زمانی آشکارتر 
می شــود که این مساله مورد بررسی قرار 
بگیرد که در نیمی از حوضه ها، متوســط 
برداشــت انســانی در کل دوره مطالعات 
باالتــر 0.9 بوده که نشــان می می دهد 
بیــش از 90 درصــد از کل خروجــی از 
ذخیــره آب زیرزمینــی در مقیاس حوضه 
فقط مختص برداشــت انسانی بوده است. 
افزایش برداشــت متداول انسانی در عین 
کاهش کلی برداشــت نشــان می دهد که 
در برخــی حوضه ها، ذخایر آب زیرزمینی 
ممکن اســت به یک نقطه بحرانی رسیده 
باشــد که در آن برداشت آب توسط ذخایر 
تخلیه شده آب زیرزمینی محدود می شود. 
ســطح برداشت کلی در بیشتر زمین های 
کشــور، به ویژه در مناطق با آبیاری زیاد 
و/یــا مناطــق پرجمعیت، به رغم افزایش 
قابل توجه برداشــت های متداول انسانی، 

کاهش یافته است.

اگرچه تخلیه گسترده آب های زیرزمینی در 
ایران تا حد زیادی انســانی است، اما در اثر 
خشکسالی هواشناسی و/یا هیدرولوژیکی 
شدت گرفته اســت. با نگاهی به تغییرات 
همزمان در سرتاسر کشور در محرک های 
طبیعی و انســانی تغییــر در ذخیره آبهای 
زیرزمینــی )شــکل 2( می تــوان اینطور 
استدالل کرد که واکنش آب های زیرزمینی 
به فشــارهای انســانی سه مرحله ای بوده 
اســت. این دوره ها به ســال های مرطوب 
2002 تا 200۶ )شــاخص اســتاندارد ته 
نشینی مثبت(، ســال های خشک 2007 
تا 2010 )شــاخص اســتاندارد ته نشینی 

منفی( و ســال های عادی 2011 تا 2015 
)شاخص اســتاندارد ته نشینی نزدیک به 
صفر( قابل تقســیم هستند. در طول دوره 
اول، وضعیت هواشناســی مرطوب منجر 
بــه بارندگی و شــارژ مجدد نســبتًا باالتر 
می شــود. در حالی که تعداد چاه ها به طور 
قابل توجهی بین سال های 2002 و 200۶ 
افزایــش یافته و برداشــت ها در باالترین 
میانگیــن خود قرار داشــتند، میزان تخلیه 
آب های زیرزمینی انباشــته در مقایســه با 

دو دوره دیگر در کم ترین سطح بود. بدین 
ترتیب، دوره مرطوب 5 ساله با خشکسالی 
هواشناســی 4 ساله جایگزین شد؛ پس از 
ســال خشک 2010، به رغم افزایش تعداد 
چاه ها و برداشــت متداول آب، هم شارژ و 
هم برداشت به میزان قابل توجهی کاهش 
یافته است. این روند نشان دهنده فشارهای 
شدید بر ذخایر آب زیرزمینی ایران در نتیجه 
برداشت های تهاجمی و بسیار زیاد انسانی 

در سال های گذشته است.
اگرچــه این احتمال وجــود دارد که دوره 
مرطــوب اخیــر 2019-2020 تنش آب 
زیرزمینــی را در برخــی از مناطق ایران 
کاهش داده باشد، اما تجزیه و تحلیل های 
صورت گرفته به وضوح نشان می دهد که 
منابع آب زیرزمینی ایران بسیار سریع تر از 
زمان مورد نیاز برای جبران، خالی می شود. 
در دوره 14 ساله در نظر گرفته شده، از هر 
30 حوضه 12 مورد آن بدون یک ســال 
بهبــودی، به طور مداوم کاهش تدریجی 
را تجربه کرده اند. این حوضه ها عمدتًا در 
مناطق برداشــت واقع شده اند که به طور 
عمده توســط منابع آب زیرزمینی آبیاری 
می شــوند. این هم غیرشــهودی نیست: 
کل مســاحت مجهز شده برای آبیاری در 
ایران در ســال های 2005 تا 2010 برابر 
بــا 8.85 میلیون هکتار بوده که ۶2 درصد 
آن از طریــق آب هــای زیرزمینی آبیاری 
می شده است. به عالوه، کل منطقه آبیاری 
و همچنین ســطح اختصاص یافته برای 
آبیــاری محصوالت اســتراتژیک ایران 
)یعنــی گندم و جو( در طول دوره مطالعه 
بــه ترتیــب 12 و 1۶ درصد افزایش یافته 
اســت. مناطق آبیاری ایــن دو محصول 
اســتراتژیک پس از ســال خشک 2010 
کاهش یافت، اما از ســال 2011 در مسیر 
بهبــود قــرار گرفته و دلیلش هم این بوده 
که برداشــت های عادی به دلیل افزایش 
تعداد چاه ها بیشــتر شده و به تنش باالتر 

در منابع آب زیرزمینی انجامیده اســت.
منبع: سایت »نیچر«  

ایران از اوایل قرن بیست و یکم تحت شرایط 
خشکســالی طوالنــی مــدت و شــاهد از بیــن 
رفتــن دریاچه هــا و تاالب هــا همــراه بــا تنــش 
آبی بیش از حد در سراسر کشور بوده است. 
همانطــور کــه قبــالً در رابطــه بــا در دســترس 
بــودن آب هــای ســطحی در ایــران مطــرح بــود، 
چنین شــرایط خشکســالی از انســان برآمده و 
نمونه هایــی از »خشکســالی هــای انســانی« 

است.
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دریای ســرخ یکی از مســیرهای 
مهــم تجــارت جهانی اســت که 
تقریبــًا 10٪ کاالهــای کره زمین 
از طریــق آن جابجا می شــوند. این 
دریا به عنوان راه ارتباطی بین تولید 
کنندگان انــرژی در خلیج فارس و 
مصرف کنندگان آن در غرب و مسیر 
اصلی ارسال صادرات منطقه شمال 
شرقی آســیا از اهمیت استراتژیک 
برخوردار اســت. این مسیر از زمان 
شــروع جنــگ داخلــی در یمن و 
افزایش دزدی دریایی در ســومالی 
که موجب کاهش ثبات آن شده اند، 
بیشتر مورد توجه قدرت های بزرگ 

قرار گرفته است.
حضور مجدد نیروی دریایی روسیه 
پــس از دو دهــه در دریای ســرخ 
می تواند به مســکو اجازه دهد که بر 

جریان کاالها از اقیانوس آرام به اروپا 
و بــه طور بالقوه بــر صادرات منابع 
نفتی از خلیج فارس احاطه داشــته 
باشــد. روسیه در سال 2012 تمایل 
خــود را برای ایجاد پایگاه نظامی در 
جیبوتی به ویژه برای نیروی هوایی 
ابــراز کرده بــود، اما مذاکرات میان 
دو کشــور به دلیل بحران اوکراین 
در ســال 2014 بــی نتیجــه ماند. 
عالقمندی روســیه بــه وضعیت 
جدیــد ژئوپلیتیکــی در جیبوتــی 
هشداری برای واشنگتن بود تا مانع 
از ایجــاد پایگاه هــای رقیب در این 
کشور کوچک در غرب دریای سرخ 
شــود. علیرغم ناکامی در جیبوتی، 
مســکو میزبانان بالقــوه دیگری را 
در دریای ســرخ ســراغ داشت که 
پذیراترین آنها ســودان بود. قرارداد 

روســیه و ســودان در سال 2020 
با توافق بر ســر ایجــاد یک پایگاه 
نظامی روســی در بندر سودان قدم 
بعدی مســکو برای ورود به دریای 
سرخ بود تا با گسترش دامنه نیروی 
دریایی جایگاه ژئواستراتژیک خود 
را در منطقه آسیا-آفریقا ارتقا بخشد. 
برای روســیه دسترســی به پایگاه 
دریایــی در بندر ســودان با امکان 
نفوذ دریایی در شــمال شرق آفریقا 
و در امتداد مسیرهای حیاتی انرژی 
و کاال از ســوی خلیج عدن و گذر از 
دریای سرخ برای رسیدن به مدیترانه 
و برعکس همراه اســت. حضور در 
این پایگاه این امکان را برای مسکو 
فراهم می نماید تا مسیر کشتی های 
نفتی از دریای سرخ و منطقه شمال 
شــرقی آفریقا را تحت کنترل داشته 

باشد. با توجه به آنکه صادرات نفتی 
از میادین ســودان جنوبی کاماًل به 
جمهوری ســودان وابســته است، 
کنترل ترمینال نفتی بندر ســودان 
اثرگذاری مســتقیم بر اســتراتژی 
انرژی روسیه داشته و منطقی است 
که روســیه بــازی طوالنی مدتی را 

مدنظر داشته باشد.
داشــتن این مزایا برای روسیه منوط 
به رقابــت با دیگر بازیگران منطقه 
اســت و مســکو در تــالش برای 
اســتقرار مجدد خــود در قاره آفریقا 
پــا به عرصه ای می گذارد که از قبل 
توســط ایاالت متحده و چین نشانه 

رفته بود.
بــرای ایاالت متحــده تقویت نفوذ 
روســیه در کشورهای دریای سرخ 
با این احساس همراه خواهد بود که 

خ تالش برای دستیابی به توازن جدید در دریای سر

رقابت تنگاتنگ قدرت ها 
برای نفوذ در شاخ آفریقا

در 28 فوریه 2021 کشــتی جنگی روســی 
دریاســاالر گریگوروویچ برای اولین بار وارد 
بندر ســودان در ســاحل دریای ســرخ شد. 
امضای قرارداد 25 ســاله روسیه و سودان در 
دســامبر 2020 برای ایجاد پایگاه دریایی در 
بندر سودان در سواحل دریای سرخ مجوزی 
برای لنگر انداختن این کشــتی روســی در 
آبهای ســودان بود. روسیه در سال های اخیر 
همزمان با تجدید نفوذ ژئوپلیتیکی نگاه خود 
را به آفریقا و دریای سرخ معطوف کرده است. 
تنها یک روز پس از پهلو گرفتن ناو روســی، 
ناو آمریکایی وینستون چرچیل نیز در همان 

بندر پهلو گرفت.
روســیه که با میزبانی ســران پنجاه کشــور 
آفریقایی در نشســت سوچی در اکتبر 2019 
نقطه عطفی را برای آغاز گسترش ژئوپلیتیکی 
به سوی آفریقا رقم زد تا بتواند غیبت بیست 
و پنج ســاله خود را در این قاره جبران نماید، 
ایده ســاخت تاسیســات در دریای ســرخ را 
تنهــا چند هفته پــس از قصد ایاالت متحده 
برای حذف ســودان از فهرســت کشورهای 
حامی تروریســم، اعالم کرد. تصمیم ایاالت 
متحده مبنی بر خارج ساختن سودان از لیست 
کشــورهای حامی تروریسم به دنبال توافق 

عادی ســازی روابط میان سودان با اسرائیل 
در اکتبر 2020 صورت گرفته اســت. سودان 
که از سال 1993 به عنوان حمایت از گروهک 
القاعده و به اتهام پناه دادن به اسامه بن الدن، 
در لیســت کشورهای حامی تروریسم آمریکا 
قــرار گرفته بود، با امضای توافقنامه ابراهیم 
و قبول عادی سازی روابط با اسرائیل خروج 
خود را از فهرســت حامیان تروریسم رقم زد. 
نگاه روســیه و ایاالت متحــده به آفریقا در 
منطقه دریای سرخ ایده تالش برای دستیابی 
بــه یــک توازن جدیــد در منطقه را در ذهن 

متبادر می سازد.

شهره پوالب
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مسکو با شروع نفوذ نظامی و امنیتی بیشتر در حال 
دخل و تصرف در حوزه نفوذ ســنتی واشنگتن در 
عرصه دریای سرخ است. سودان از عالئق ایاالت 
متحده نیز در شــاخ آفریقــا بوده تا همگامی این 
کشــور را برای ائتالف با کشــورهای عرب حوزه 
خلیج فارس در به رسمیت شناختن اسرائیل و طرح 
“صلح خاورمیانه” جلب نماید. فشار بر سودان برای 
عادی ســازی روابط با اســرائیل همراه با اعطای 
مشــوق های مالی و حذف ســودان از فهرســت 
حامیان مالی تروریســم در جهت یک تغییر قابل 
توجه در توازن قدرت در خاورمیانه بوده که توسط 
کاخ سفید به عنوان یک کودتای بزرگ در سیاست 

خارجی ارائه شده است.
از دیگر مراکز مبارزه برای نفوذ در آفریقا از سوی 
واشنگتن در برابر روسیه، جیبوتی است که از نظر 
استراتژیک در ورودی دریای سرخ از سوی خلیج 
 “ ”Lemonnier عدن قرار دارد. کمپ لمونیر
پایــگاه نیروی دریایی ایاالت متحده در جیبوتی 
تنها پایگاه نظامی دائمی ایاالت متحده در آفریقا 
از سال 2008 است که امریکا آن را به عنوان پایگاه 
اصلی در منطقه برای پشتیبانی از عملیات آزادی 
پایدار در شــاخ آفریقــا از جیبوتی اجاره کرد. این 
پایگاه یک دارایی استراتژیک برای مأموریت های 
ایاالت متحده در خارج از کشــور اســت که برای 

فعالیت های اطالعاتی و ضد تروریستی آمریکا در 
قاره آفریقا و فراتر از آن استفاده می شود.

چین نیز سالهاســت کــه از طریق مأموریت های 
صلح طلبانه، آموزش پرسنل نظامی و ابتکار عمل 
صلــح و امنیت چیــن و آفریقا، روابط نظامی خود 
را در آفریقا گســترش داده اســت. چین در ســال 
2017 اولین پایگاه نظامی خارج از کشــور خود را 
در جیبوتی افتتاح و آن را بخشــی از تالش های 
مداوم برای کمک به ایجاد صلح و امنیت در منطقه 
قلمداد کرد. این پایگاه در نزدیکی باب المندب در 
ورودی دریای سرخ در یک بخش مهم از ترافیک 
دریایی به ســمت کانال ســوئز و دریای مدیترانه 
است. پایگاه نظامی چین در جیبوتی نگرانی های 
ایاالت متحده در مورد انگیزه های چین در منطقه 
را افزایش داده است زیرا با حضور چین در جیبوتی 
مسیرهای منتهی به پایگاه ایاالت متحده و حرکت 
کشــتی های نیروی دریایی امریکا تحت کنترل 
خواهند بود. همچنین از منظر واشــنگتن حضور 
نظامی چین در دریای سرخ یک نگرانی جدی تلقی 
می شود چنانچه تأکید چین برای تبدیل شدن به 
یــک نیروی دریایی جهانی بدان معنا خواهد بود 
که می بایست به دنبال امکانات پشتیبانی نیروی 

دریایی بیشتری در دیگر مناطق دنیا باشد.
موقعیت جغرافیایی جیبوتی در نزدیکی شلوغ ترین 

مسیرهای حمل و نقل جهان، یک ضرورت اساسی 
برای ابتکار اقتصادی یک کمربند- یک جاده چین 
)BRI( ایجاد می کند که ســرمایه گذاری های 
عظیم در امکانات بندری جیبوتی را توجیه نماید و 
برای پیشگیری از هر گونه ضرر سعی در محافظت 
از ســرمایه گذاری های خود در این کشور داشته 
باشد. وام های چینی )در قالب دیپلماسی دام بدهی 
یا تله وام(، قراردادهای ســاخت و ســاز و سرمایه 
گذاری های زیربنایی در منطقه وسیع دریای سرخ 
و شاخ آفریقا خصوصًا در طرح یک کمربند- یک 
جاده بســیار بیشتر از وام های ایاالت متحده بوده 
که می تواند حاکی از تفاوت رویکرد دو کشور باشد. 
چنانچه در حالیکه واشنگتن جیبوتی و شاخ آفریقا 
را عمدتًا از طریق منشــور امنیتی مشاهده کرده، 
زاویه دید پکن عمدتًا بر مبنای توســعه ترســیم 

شده است.
بدیــن ترتیب یک صحنه کاماًل اســتراتژیک در 
دریای سرخ و کشورهای ساحلی در غرب این دریا 
“منطقه شاخ آفریقا” در حال تشکیل است که این 
منطقه را به سرعت به کانون رقابت نزدیک میان 
قدرت های بزرگ جهان روسیه، ایاالت متحده و 
چین تبدیل کند تا توازن منطقه را در جهت منافع 

خود تغییر دهند.
* مرکز بین المللی مطالعات صلح  
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در روزهای آینده یک سری رویدادها وجود دارد 
که سؤاالت پیچیده ای را به دنبال خواهد داشت: 
آیا می توان قدرت طلبی چین را کنترل کرد؟ آیا 
غرب هنوز آن قدر قوی است که بتواند حرف خود 
را با اعتماد به نفس بزند؟ به چه قیمتی حاضریم 

این کار را انجام بدهیم؟
در جلسه روز دوشنبه گروه جی – 7 که با حضور 
وزرای امــور خارجه و همچنین وزرای توســعه 
کشــورهای عضــور برگزار شــد، از نمایندگان 
کشــورهای مجــاور چین هم دعــوت به عمل 
آمده بود. از جمله این کشــورها اســترالیا بود که 
چین به دلیل انتقاد از سرکوب اویغورها و جنبش 
دموکراســی خواهی در هنگ کنگ تحریم هایی 
را علیه آن اعمال کرده اســت. همچنین نماینده 
کشــور هند کــه در درگیری های مرزی با چین 
که تا کنون با خشــونت همراه بوده اســت نیز در 
این نشست حضور داشت. روز شنبه هم روسای 
دولت ها و ســران کشــورهای اتحادیه اروپا با 
نخســت وزیر هند، نارندرا مؤدی در یک نشست 

آنالین دیدار می کنند.
در عرصــه جهانــی اتفاقات زیــادی در حال رخ 
دادن اســت. پکن در حالی مشــغول ایجاد یک 
شبکه تجارت چین – محور )جاده ابریشم جدید( 
است، که یک استراتژی اقتصادی برای افزایش 

خودکفایی در بخش فناوری پیشــرفته و اعمال 
نفوذ در بســیاری از کشــورهای فقیر از طریق 
اعطای وام را دنبال می کند. در عین حال، دولت 
ایاالت متحده تحت ریاست جمهوری جو بایدن 

آماده می شود تا خود را از چین دور کند.
تنش هــا در دریای جنوبی چیــن رو به افزایش 
اســت. تهدیدهایی برای حمله نظامی به تایوان 
که یک دموکراســی با بازار آزاد است وجود دارد، 
زیرا که چین تایوان را به چشم یک استان ناآرام 
خــود می بیند. تحــرکات نظامی از جمله نقض 
حریم هوایی تایوان توســط جنگنده های چینی 
در دســتور کار این کشــور است و اوضاع ناپایدار 
به نظر می رســد. مجله انگلیسی اکونومیست در 
یکی از شــماره هایش عنــوان اصلی خود را به 
ایــن موضــوع اختصاص داده که تایوان در حال 
حاضر »خطرناک ترین مکان در جهان« به شمار 

می رود.
تاکنون، تهدید حمله انتقام گیرانه ایاالت متحده 
مانع از اقدام نظامی چین علیه این جمهوری بسیار 
توســعه یافته شده است. اما توازن قوا پیوسته در 
حال تغییر به نفع چین است که به طور گسترده 
تجهیــزات خود را ارتقا داده اســت. محدودیت 
تدریجــی آزادی هــای مدنی در هنگ کنگ که 
زمانی انگلســتان آنها را در قرارداد تحویل این 

جزیره به چین تضمین کرده بود، نشان می دهد 
که رهبری پکن آماده رویارویی مستقیم است.

و امــا اروپا؟ اروپا قــدرت چندانی برای مخالفت 
با همه این مســائل نــدارد. اتحادیه اروپا از نظر 
نظامی بازیگر ناچیزی به شــمار می آید. از نظر 
اقتصادی، ما به طور فزاینده ای به چین وابســته 
هســتیم. این به ویژه برای آلمان صدق می کند 
چرا که طی یک دهه گذشــته، چین به شــریک 
غالب اقتصادی برای آلمان تبدیل شــده است، 
یعنی هم تراز با ســایر کشــورهای اتحادیه اروپا 

و ایاالت متحده.
موفقیت اقتصادی – مشکل سیاسی  �

در تجارت خارجی، چین هم اکنون مهمترین بازار 
خارجی آلمان به شمار می رود. طبق اعالم اداره 
فدرال آمار آلمان، در سال 2020، حجم مبادالت 
چیــن و آلمان )واردات و صادرات در مجموع( به 
میزان باورنکردنی 212.۶ میلیارد یورو رســیده 
است. تا آنجا که به صادرات آلمان مربوط می شود، 
شرکت های آلمانی در حال حاضر تقریبًا به همان 
اندازه که با ایاالت متحده آمریکا تجارت می کنند 

در چین فروش دارند.
در ســال 2020، دایملــر بــا مدل های مختلف 
مرســدس بنــز، 3۶ درصد از فــروش خود را در 
چین، یعنی بیش تر از هر کشــور دیگری انجام 

وابستگی مرگبار آلمان به چین

استخوان های اروپا له می شود؟
هنریک مولر

آلمــان بــه دام افتاده اســت. از نظر 
اقتصادی، ما بیشــتر و بیشتر در حال 
وابســته شــدن به چین هستیم. این 
مشــکلی در درگیری هــای جهانی 
اســت که شاهد یک ابرقدرت اتوریته 
آســیایی است که پیوســته در حال 
افزایــش تهاجمات خود اســت. در 
نهایت، ما یک گزینه اساســی پیش 

رو داریم: پول یا آزادی.
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داد. چین همچنین در ســال های اخیر به عنوان 
یک مقصد ســرمایه گذاری اهمیت فزاینده ای 
پیدا کرده اســت. به عنوان مثال، فولکس واگن 
اکنون 42 درصد از تولید خود را در شــرق آســیا 

انجام می دهد.
فقط شــرکت های بزرگ خودروسازی و تأمین 
کنندگان این خودروها نیستند که طی چند سال 
گذشــته در شــرق آسیا سود قابل توجهی کسب 
کرده اند. شــرکت های آلمانــی در مجموع 84 
میلیــارد یورو در چین ســرمایه گذاری کرده اند. 
اگــر چه این تنها یک دهــم مراودات اقتصادی 
آلمان با کشــورهای اتحادیه اروپاســت، اما باید 
گفت که توجه آلمان روز به روز به شــرق آســیا 
بیش تر می شــود. بین سال های 2015 و 2018، 
سرمایه گذاری های مستقیم شرکت های آلمانی 
در چین به مقدار یک ششم افزایش یافته است. در 
همین دوره، تعداد کارکنان در این شرکت ها 10 
درصد و فروش آنها 20 درصد افزایش یافته است. 
طبق آمارهای بوندس بانک اخیراً شــرکت های 
آلمانی تقریبًا 2300 شرکت تابعه را در چین تحت 

مدیریت خود داشته اند.
اروپــا در موقعیتی دشــوار قرار خواهد   �

گرفت
ایــن همه درهــم تنیدگی اقتصادی باعث ایجاد 
وابســتگی می شــود. همین هم یکی از دالیلی 
اســت که اروپا و به ویژه آلمان از تعیین مرزهای 
مشــخص در روابطشان با چین پرهیز می کنند. 
در اواخر ســال 2020، دولــت جو بایدن تالش 
فراوانــی کرد تا به یک موضع مشــترک غربی 
در برابر پکن دســت یابد. این تالش ها در حالی 
انجام می گرفت که اتحادیه اروپا، تحت ریاســت 
دوره ای آلمان در شورای اتحادیه اروپا توافق نامه 
بحث برانگیز ســرمایه گذاری را به امضا رساند. 
واشــنگتن از این اتفاق راضی به نظر نمی رسید. 
پارلمــان اتحادیه اروپا هــم که باید توافقنامه را 

تصویب کند ناراحت بود.
از این گذشــته، چنــد هفته پیش ایاالت متحده 
آمریــکا، اتحادیــه اروپا، کانادا و انگلیس به طور 
مشــترک تحریم هایی را به خاطر اقدامات پکن 
علیــه اویغورها اعمال کردنــد. چین بالفاصله 
بــا اقدامــات متقابل، از جملــه ممنوعیت ورود 

نمایندگان اتحادیه اروپا به این کشــور تحریم ها 
را بی پاسخ نگذاشت.

خطــر رویارویی بــه دلیل اختالفات ناشــی از 
سیاســت های تجاری قابل توجه است. رهبری 
پکن در حال حاضر استرالیا را به عنوان نمونه ای 
بــرای بقیه ارائه می کند: به دلیل موضع انتقادی 
کانبرا، چین زرادخانه ای گســترده از تحریم های 
تجاری و سیاســت های بایکوتی را علیه استرالیا 

به خدمت گرفته است.
خطــر گیر افتادن در میــان دو جبهه برای اروپا 
وجــود دارد. بر اســاس تحقیقات بنیاد مطالعات 
علمــی و سیاســی )SWP(، ایــن خطر وجود 
دارد کــه »تشــدید رقابت اســتراتژیک« میان 
ایــاالت متحده آمریکا و چین »به یک درگیری 
ســاختاری در جهان منجر شود.« در پایان، این 
درگیری می تواند به یک »جهانی ســازی زدایی 
)Deglobalisierung(« منجر شود، یعنی 
تقسیم جهان به دو نظم متفاوت، که یکی تحت 
ســلطه ایاالت متحده آمریکا و دیگری در حیطه 
قدرت چین خواهد بود. در صورت تحقق این امر، 
»اروپا خود را در موقعیتی دشواری خواهد یافت.«

بیداری دیرهنگام  �
برای مدتی طوالنی، سیاســت اروپا تحت تأثیر 
این خیال سهل انگارانه بود که گشایش و توسعه 
اقتصادی در چین دیر یا زود منجر به گشــایش 
سیاســی و اجتماعی در این کشور خواهد شد. در 
واقع، چین ثروتمندتر و ثروتمندتر شــده، اما در 
عین حال کمتر و کمتر شاهد آزادی در این کشور 
بوده ایم و این گرایشی است که تحت حکومتشی 
جین پینگ شــدت هم گرفته است. چین به یک 
چالش تبدیل شده است، چه از نظر اقتصادی و چه 
از نظر امنیتی. اما برای مدت ها به سختی کسی 

در اروپا پیگیر این تغییر و وخامت اوضاع بود.
این روند همچنان ادامه داشــت تا ســال 2019 
کــه یک بازنگــری – تقریبــًا دیرهنگام – در 
سیاســت های اروپا آغاز شد. کمیسیون اتحادیه 
اروپــا و اتحادیه صنایع آلمان )BDI( مقاالتی 
را منتشر کردند که در آنها از چین به عنوان یک 
مخالف اســتراتژیک یاد می شد. چین به عنوان 
کشوری توصیف شد که به قوانین غربی، ارزش ها 
و توافق نامه های بین المللی پایبند نبود و همیشه 

سعی در حفظ منافع ملی خود می کرد. در دنیایی 
که دیگر فقط تجارت کاالهای ملموس در جریان 
نیست بلکه داده ها نیز از اهمیت برخوردار هستند، 
موضع چین برای غرب غیرقابل قبول بود، یا بهتر 

بگوییم که باید غیر قابل قبول باشد.
ما هیچ سیاستی برای چین نداریم  �

در حقیقت، ما آن قدر ضعیف هســتیم که توان 
مقابله با قدرت طلبی پکن را نداریم. بنیاد مطالعات 
علمی و سیاســی می نویســد که آلمان و اروپا 
»برای حفاظت از خطرات اســتراتژیک حداقل 
باید بتوانند تا یک سیاســت مشخص برای چین 
داشته باشند.« اگر چه این گفته بسیار محتاطانه 
بیان شــده، اما باید گفت که یافته ای هشدارآمیز 
است چرا که ما حتی قادر به طرح و تنظیم منافع 
خود در برابر چین نیســتیم، چه برســد به این که 

بخواهیم آنها را جامه عمل بپوشانیم.
یکی از پیش نیازهای اتحادیه اروپا برای افزایش 
ظرفیت خود در زمینه سیاســت خارجی، سرمایه 
گذاری برای حفظ اتحاد اروپاســت. دولت بایدن 
در حال حاضر نحوه انجام این کار را به خوبی در 
ایاالت متحده نشــان می دهد: اول از همه، این 
کشــور تالش می کند تا با توســعه زیرساخت ها 
و نظام رفاهی، ملتی را که توســط ترامپیســم و 
بحران کرونا از هم پاشــیده است، دوباره در یک 
جا جمع کند. ســپس بایدن خواهد توانســت تا 
تالش خود را به مقابله با قدرت جهانی چین – و 
همچنین روســیه غیر قابل پیش بینی والدیمیر 

پوتین – معطوف کند.
اتحادیــه اروپــا البتــه از این هدف دور اســت. 
رویکردهایــی بــرای تقویت انســجام اروپا، از 
جملــه صندوق مالی کرونا، وجــود دارد. دیدار 
ســران کشــورها و دولت هــای اروپایی در روز 
جمعه، کنفرانس اروپا در روز یکشــنبه و افزایش 
همکاری هــای نظامــی در گام هــای کوچک 
می تواننــد به این امــر کمک کنند، اگر چه هیچ 
کــدام از این ها کافی نیســتند و کارها به کندی 

پیش می روند.
مورخــان در آینده قضاوت خواهند کرد که آیا ما 

زمان کافی خواهیم داشت یا نه.

منبع: اشپیگل / ترجمه: علی مفتح  
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چالش فیلترینگ کالب هاوس در ایران

خاطــره ورود یکــی از نزدیکان به خانه، همراه با بســته ای پیچیده در پتو یا 
ملحفه، که در آن شیء مستطیل شکلی قرار داشت، برای بسیاری از متولدین 
دهه 50 و ۶0 تصویری آشناســت. باید ســال ها می گذشت تا سیاست گذاران 
فرهنگی دریابند نتوانسته اند جلوی ورود »ویدئو« به خانه ها را بگیرند. ورق 
که برگشــت، همان نوجوانان و کودکانی که آن تصویر آشــنا را دیده بودند، 
بزرگ تر شــده بودند و حاال به ویدئو کلوب های رســمی سطح شهر می رفتند 

تا فیلم کرایه کنند.
مقابله سلبی با تکنولوژی های جدید، حکایت امروز و دیروز جامعه ما نیست. 
در ســال های اخیر ابزارهای ارتباطی هســتند که به ویژه، هدف مســتقیم 

ممنوعیت ها و محدودیت های قرار گرفته اند.
تجربه ها در این زمینه به حدی تکراری و آشناســت که خیلی زود کاربران 
فضای مجازی سرنوشت احتمالی کالب هاوس، اپلیکیشن صوت محوری را 

 سارا اسالمی
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که این روزها گل کرده اســت، پیش بینی کردند؛ »پرداخت وام برای 
ساخت یک مدل بومی« در کنار »فیلترینگ رقیب قدرتمند خارجی«.

حــاال بــا صحبت های معاون مرکز ملی فضای مجازی، جای تعجب 
نیســت اگر در آینده، شــاهد تحقق چنین اتفاقی باشیم. هر دو بخش 
ماجرا البته مســبوق به ســابقه است. همین اتفاق ها مو به مو در مورد 

تلگرام و پیام رسان های داخلی هم رخ داد.
امیر خوراکیان از بخش خصوصی دعوت کرده است که نمونه داخلی 
اپلیکیشن کالب هاوس را طراحی کنند. این عضو مرکز ملی فضای 
مجــازی چنــد باری هم تاکید کرده اســت که ارائه مدل بومی لزومًا 
به معنای مسدود کردن نمونه خارجی نیست. اما تجربه های پیشین 
در مورد برخی ســایت های انتشــار ویدئو، پلتفرم های نمایش فیلم و 

اپلیکیشن های داخلی، چیز دیگری را نشان می دهد.
وام های بی نتیجه  �

با وجود این نگرانی ها، حجت االســالم محمدجعفر 
منتظــری، دادســتان کل کشــور چنــدی پیش 
گفت: »هنــوز راجع بــه فیلترینگ کالب هاوس 
تصمیم گیری نشــده است«. محمدجواد ظریف و 
محمدجــواد آذری جمهوری، وزیران امور خارجه و 
ارتباطــات هم قول داده اند که مسدودســازی این 

اپلیکیشن، در دستور کار نیست.
در ایــن شــرایط حتــی اگر نگرانــی از فیلترینگ 
کالب هاوس را کنار بگذاریم، باز هم مســاله اصرار 
برخی مســئوالن بر بومی ســازی همه چیز، باقی 
می مانــد. اصراری که تنها دســتاورد آن، بودجه ها 
و هزینه های زیادی بوده که در ســال های گذشته، 

صرف پروژه هایی با نتایج مبهم، شده است.
پرداخت وام های پنج میلیارد تومانی به پیام رسان ها 
و شــبکه های اجتماعی داخلی، هزینه 400 میلیارد 
تومانــی برای راه اندازی مرکــز داده و اختصاص 

بخشی از درآمد اپراتورها به پیام رسان ها، از جمله اخباری هستند که 
در سال های گذشته انتقاداتی را برانگیخته اند.

همــه ایــن حمایت هــا در حالی صورت گرفته اســت کــه برخی از 
پیام رســان هایی کــه چنیــن وام هایی را دریافــت کرده اند از جمله 
بیسفون، به صورت خودخواسته تعطیل شده اند. مابقی هم بر اساس 
ادعاهای مسئوالن، مجموعًا 20 میلیون کاربر دارند؛ رقمی که حتی 
خبرگزاری ایرنا نیز آن را با توجه به میزان حمایت های صورت گرفته، 

ناکافی می داند.
موضوع البته فقط مخصوص پیام رسان ها نیست. جویشگر ملی را هم 
باید پروژه دیگری دانست که تا کنون میلیاردها تومان برای آن هزینه 

شده است؛ بدون اینکه نتیجه مشخصی داشته باشد.
بر اساس گزارشی که روزنامه همشهری در سال 1397 منتشر کرد، 

تا آن زمان 52 میلیارد تومان صرف زیرســاخت های پروژه جویشــگر 
فارســی شــده بود. دو سایت جستجوی »یوز« و »پارسی جو« نیز هر 

کدام، حدود 2 میلیارد تومان کمک مالی دریافت کرده بودند.
در برخــی اخبــار البتــه ارقام باالتری هم آمده اســت؛ برای مثال در 
ســال 1393 ایســنا به نقل از یکی از مسئوالن وقت وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات نوشت که راه اندازی سایت یوز، 7 میلیارد تومان 

برای این وزارتخانه هزینه داشت.
با وجود همه این هزینه ها، سایت دیجیاتو اسفند سال گذشته گزارش 
داد که »یوز« مدتی اســت نتیجه ای را به کاربران نشــان نمی دهد و 
این می تواند به معنای پایان کار آن باشد. البته این اختالل تا همین 

امروز ادامه داشته است.
جویشگر پارسی جو هم عملکرد جالبی دارد. به گونه ای که برای مثال، 
پنج نتیجه نخســت جســتجوی کلمه »کالب هاوس« در این موتور 
جســتجوگر، مربوط به سال های 98 )دو مورد(، 9۶ 
و 95 اســت. هیچکدام هم طبیعتًا   به اپلیکشــن پر 

سر و صدای این روزها ارتباطی ندارد!
درس عبرتی که گرفته نشد  �

احتمااًل همین ارقام و واقعیت ها باعث شــده است 
که برخی در وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای 
مجــازی، اذعان کنند که هر دو پروژه پیام رســان 
و جویشــگر بومــی موفق نبوده انــد. لنزور هم که 
اینســتاگرام ایرانی لقب گرفته بود، تن به تعطیلی 
خودخواسته داد. همه اینها نشان می دهد که بدون 
مدل کســب و کاری دقیق، اعتمادســازی و توان 
جذب کاربر، نمی توان با تکیه به حمایت های مالی 
موفق شد. اما حاال این نگرانی وجود دارد که همان 
فرایند اشتباه در مورد کالب هاوس هم تکرار شود.
کاربران ایرانی، پنجشــنبه شــب برای ساعاتی با 
اختالل در این اپلیکیشن مواجه شدند، حتی شایعاتی 
هــم در مورد احتمــال فیلترینگ آن مطرح بود. این اختالل ها رفع و 
شــایعه ها نیز تکذیب شــدند. اما علیرضا معزی، معاون اطالع رسانی 
رئیس جمهور، در مورد زمزمه های فیلترینگ کالب هاوس هشــدار 
داد و در توئیتر نوشت: »گویا فیلترینگ شکست خورده تلگرام درس 

عبرت نشده است.«
امروز هم اخباری از فیلتر و رفع فیلتر این اپلیکیشن، روی اپراتورهای 
تلفن همراه منتشر شد، هر چند وزارت ارتباطات موضوع را به اختالل 
مرتبــط می دانــد. برخی از همان کاربرانی که وقوع چنین فرایندی را 
پیش بینی کرده بودند )و در ابتدای متن به آن اشــاره شــد( اسامی ای 
نیز برای مدل ایرانی کالب هاوس پیشــنهاد داده بودند که با چاشــنی 
طنز همراه بود. اما تجربه نشان داده گاهی همین طنزها، نشانه هایی 

از واقعیت می یابند.

با وجود همه این هزینه ها، سایت دیجیاتو 

اســفند ســال گذشــته گزارش داد که »یوز« 

مدتــی اســت نتیجــه ای را بــه کاربران نشــان 

نمی دهد و این می تواند به معنای پایان کار 

آن باشــد. البتــه ایــن اختــالل تا همین امروز 

ادامه داشته است.
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اهمیــت درآمد مالیاتی در اقتصاد ایران
مالیات از مهم ترین ارکان درآمدی دولت ها 
محســوب می شــود. عمومًا در کشورهای 
توســعه یافتــه مالیــات مهم ترین بخش 
درآمدزایی دولت ها برای صرف هزینه های 
جــاری کشــور اســت. اما ایــن اتفاق در 
کشــورهای کمتر توسعه یافته رخ نمی دهد، 
علی الخصوص کشورهایی که دارای منابع 
طبیعی مانند نفت و گاز هســتند معمواًل از 
درآمدهــای مالیاتی برای تأمین هزینه های 
جــاری خود بهره الزم را نمی برند. ایران نیز 
در زمره کشــورهایی است که دارای منابع 
طبیعــی بــوده و تا حد زیــادی برای تأمین 
هزینه هــای خــود از درآمدی هــای نفتی 
اســتفاده می کند و از آنجایی که اســتفاده از 
درآمد حاصل از فروش نفت در بودجه جاری 
کشــور منجر به افزایش پایه پولی و نهایتًا 
افزایش تورم می شــود، هرچه دولت بتواند 
هزینه های جاری خود را با تکیه بر مالیات از 

درآمدهای نفتی جدا کند برای اقتصاد کشور 
نیز بسیار مفید خواهد بود.

درآمدهــای مالیاتــی اقتصاد ایران؛ در مدار 

نزول
با توجه به اینکه سال 99 تازه به پایان رسیده 
اســت آماری از مالیات ســتانده شده در این 
ســال هنوز منتشر نشــده است. پیش بینی 
می شــود از آنجا که در سال گذشته به علت 
شــیوع ویروس کرونا دولت نتوانست مالیات 
مــورد نظر خود را وصول کند، درآمد مالیاتی 
کشــور در سال 99 نسبت به سال های قبلی 
پایین تر باشد. البته آمار دقیقی از درآمدهای 
مالیاتی ســال 98 منتشــر نشده است اما به 
گفته رئیس سازمان امور مالیاتی در سال 98 
ماهیانــه حدود 10 هزار میلیارد تومان درآمد 
مالیاتی کشــور است. بر این اساس می توان 
گفت کل درآمد وصول شده در سال 98 حدود 

120 هزار میلیارد تومان برآورد می شــود.
چنانچــه این برآورد درســت باشــد درآمد 
مالیاتی کشــور در ســال 98 نسبت به سال 
97 کاهش یافته است، چراکه طبق آمارهای 
بانک مرکزی کل درآمد مالیاتی کشــور در 

شهریار صادقی

گزارش مرکز آمار نشان می دهد که در طول سالیان دهه 90 سهم 
مالیات غیر مسقیم یا مالیات پنهان از کل درآمدهای مالیاتی دولت 
در حال افزایش بوده است. بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز 
آمار، سهم مالیات مستقیم از کل درآمدهای مالیاتی کشور در سال 
90 از 79 درصد به 58 درصد در ســال 98 رســیده اســت. همچنین 
ســهم مالیات بر کاال و خدمات که از آن تحت عنوان مالیات غیر 
مســتقیم یاد می شــود از کل درآمد مالیاتی از 21 درصد در سال 90 
به 42 درصد در ســال 98 رســیده اســت. این موضع بیانگر تمرکز 

دولت بر گرفتن مالیات پنهان از مردم اســت. طی گزارشــی که 
مرکز آمار تحت عنوان عدالت اجتماعی منتشــر کرده است مالیات 
مسقیم شامل مالیات بر اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد و مالیات 
بر ثروت بوده و مالیات غیر مســتقیم نیز مالیات بر کاال و خدمات 
در نظر گرفته شده است. این در حالی است که بانک مرکزی طی 
گزارش هــای قبلــی خود مالیات بــر واردات را نیز جزئی از مالیات 
غیر مســتقیم در نظر می گرفت. به نظر می رســد مرکز آمار مالیات 

بر واردات را در یکی از اجزای دیگر مالیاتی در نظر گرفته اســت.

چنانچــه ایــن بــرآورد درســت باشــد درآمــد 

مالیاتی کشــور در ســال 98 نســبت به ســال 

97 کاهش یافته است، چراکه طبق آمارهای 

بانــک مرکــزی کل درآمــد مالیاتــی کشــور در 

ســال 97 بالــغ بــر 127 هــزار میلیــارد تومــان 

بوده است.

بررسی ترکیب درآمدهای مالیاتی دولت نشان می دهد

صورت حساب مالیات های پنهان برای مردم
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ســال 97 بالغ بر 127 هــزار میلیارد تومان 
بوده است.

ترکیب درآمدهای مالیاتی دولت
براســاس گزارش ســازمان امور مالیاتی در 
ســال 98 سهم مالیات اشخاص حقوقی 30 
درصــد، مالیات بر درآمد 22 درصد، مالیات 
بر ثروت ۶ درصد و مالیات بر کاال و خدمات 
نیــز 42 درصد از کل درآمد مالیاتی کشــور 
را تشــکیل داده اســت. مالیات بر اشخاص 
حقوقی، درآمد و ثروت مالیات آشــکار تلقی 
می شود و همچنین مالیات بر کاال و خدمات 

نیز مالیات پنهان محســوب می شود.
چنانچــه فــرض درآمد 120 هــزار میلیارد 
تومانی در سال 98 صحیح باشد، دولت حدود 
48 هزار میلیارد تومان مالیات پنهان از مردم 
دریافت کرده است. به طوری که دولت این 
مقدار درآمد را توانسته است با مالیات بستن 

بر قیمت کاال و خدمات کســب کند.
کاهش 26 درصدی اشخاص حقوقی   �

از درآمدها مالیاتی
در ســال 90 مالیات بر اشخاص حقوقی 5۶ 
درصــد از کل درآمدهای مالیاتی کشــور را 
تشــکیل می داد، در ســال های 91 و 92 نیز 
به ترتیب به 53 و 43 درصد تقلیل پیدا کرد. 

همانگونه که در ســطور باالتر نیز گفته شده 
ســهم اشــخاص حقوقی از کل درآمدهای 
مالیاتی کشــور به 30 درصد رســیده است. 
به بیان دیگر در طول دهه 90 ســهم مالیات 
دهی شرکت ها بسیار کم شده است. کاهش 

شدید این سهم در سال های اخیر را می توان 
تا حدود زیادی به علت مشــکالت اقتصادی 

در کشور دانست.

تمرکز دولت بر مالیات های پنهان  �
در ســال 90 سهم مالیات مستقیم )اشخاص 
حقوقــی، درآمد و ثروت( حدود 79 درصد از 
کل درآمدهای مالیاتی را تشکیل می داد و در 
همین سال سهم مالیات بر کاال و خدمات که 
از آن تحت عنوان مالیات پنهان یاد می شود 

21 درصد بوده است.
در حالی که در سال 98 این سهم برای مالیات 
مستقیم به 58 درصد و برای مالیات غیر مستقیم 
به 42 درصد رسیده است، به بیان دیگر سهم 
مالیــات بر کاال و خدمــات از کل درآمدهای 
مالیاتی دولت در طول 8 ســال دو برابر شــده 
اســت. این تغییر نسبت ناشی از کاهش سهم 
مالیات اشــخاص حقوقی است. این امر نشان 
می دهد که تمرکز دولت در طول چندین سال 
گذشــته بیشتر از دریافت مالیات از شرکت ها، 
بــر روی اخذ مالیات به صورت پنهان از مردم 
بوده اســت. البته در این گــزارش مرکز آمار، 
مالیات بر واردات در نظر گرفته نشــده اســت. 
از آنجایــی که مالیــات بر واردات نیز جزئی از 
مالیات غیر مستقیم تلقی می شود، چنانچه این 
قسمت نیز محاسبه می شد به احتمال زیاد سهم 
مالیات هــای غیر مســتقیم و پنهان از مالیات 

مستقیم از کل بیشتر می شد.

در سال 90 سهم مالیات مستقیم )اشخاص 

حقوقــی، درآمــد و ثــروت( حدود 79 درصد از 

کل درآمدهای مالیاتی را تشکیل می داد و در 

همین سال سهم مالیات بر کاال و خدمات که 

از آن تحت عنوان مالیات پنهان یاد می شود 

21 درصد بوده است.
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فروردین 1400 را باید ماه سیاه اصناف دانست، ماهی که تعطیالت 
اجباری کرونای بالفاصله پس از اتمام نوروز، سبب ضرر و زیان های 

فراوان کاسبان شده است.
یکی از بازارهایی که از تعطیالت کرونایی بیشترین تأثیر را پذیرفته، 
بازار خودرو بوده است. بازاری که حداقل از نیمه دوم سال 99 به شکل 
حیرت انگیزی وارد دوره رکود عمیقی شــده که تعطیالت نوروزی 

و اجباری کرونایی بر عمق آن بیش از پیش اضافه کرده اســت.
در تعطیالت اجباری کرونایی، تمام نمایشگاه های خودرو مجبور به 
بستن واحدهای صنفی خود شدند و حتی اگر فعالیت نصف و نیمه ای 
هم داشتند، تحت تأثیر نبود مشتری نتواستند به درآمدی دست یابند.

در روزهای نخســت فروردین 1400 قیمت خودرو در بازار مجازی 
رونــد صعــودی طی کــرد و بعد از 14 فروردین ماه و فقط برای چند 
روز، فعالیت نمایشگاه داران توانست از شدت قیمت های تعیین شده 

از ســوی دالالن و مالکان در این بازار بکاهد. 
هرچند اظهارات رییس شورای رقابت مبنی بر 
افزایش قیمت خودرو، سبب واکنش های بازار، 

مردم و مســووالن به این مساله شد.
فرود و نزول قیمت ها در بازار خودرو  �

واکنش ها آنچنان شدید و منفی بود که شورای 
رقابت از مبحث قیمت گذاری خودرو به صورت 
آشکار عقب نشینی کرد به طوری که رضا شیوا، 
رییس شــورای رقابت در آخرین موضع گیری 
خود اعالم کرد: »این شــورا برای دستورالعمل 
۶ ماهه قیمتی خودرو تصمیمی نگرفته اســت، 

از این رو جای نگرانی نیســت.«
البته کاهش نرخ ارز و برگشــت دالر به کانال 
23 هــزار تومــان نیز یکی دیگر از دالیل عقب 

نشــینی خودروها از قیمت های باال بود.
در کنــار آن بایــد به تأثیر مســائل و تحوالت 

سیاســت خارجی و افزایش امیدواری به نتایج نشست ها و مذاکرات 
وین، افزایش احتمال آزادسازی پول های بلوکه شده ایران در سایر 

کشــورها و کاهش ســفته بازی در بازار ارز نیز اشاره کرد.
بررسی ها نشان می دهد، قیمت خودروهای داخلی در فروردین 1400 
افزایش یافته که نشــان دهنده بازدهی مثبت این بازار اســت. بازار 

خــودرو با توجه بــه تعداد اندک معامالت به دلیل تعطیالت نوروزی 
و شــیوع دوباره کرونا بار دیگر عرصه را برای فعالیت واســطه گران 

و دالالن فراهم کرد.
کاهش تقاضای کاذب در بازار خودرو  �

به گفته ســعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشــگاه داران خودروی 
تهران، در فروردین، تقاضای کاذب به کمترین میزان خود رســید و 

فقط خریداران واقعی دســت به معامله زدند.
وی بر این باور اســت که در این شــرایط جاذبه بازار خودرو برای 
دالالن و واسطه ها به میزان چشمگیری کاهش یافت و سبب شد تا 
این بازار را محل مناسبی برای سرمایه گذاری و سودآوری ندانند در 
سایه همین مساله تعداد زیادی از آنها از این بازار خداحافظی کردند.

از ابتدای سال 1400 بازار رسمی خودرو به جز روزهای انگشت شمار، 
تعطیل بوده و هیچ معامله ای در آن انجام نشده البته در کنار آن بازار 
مجــازی خرید و فروش در فضای مجازی داغ 
بوده به طوری که هر روز بر تعداد آگهی فروش 
خودروهــای صفر کیلومتر مدل های 98، 99 و 
1400 در این بازار غیررسمی افزوده شده است.
بــه اعتقاد رییس اتحادیه نمایشــگاه داران در 
روزهــای آینده، اگر نــرخ ارز به هر دلیل روند 
کاهشــی در پیش بگیرد یا عرضه خودروسازان 
افزایــش یابد، می توان انتظار داشــت که نرخ 

خودرو کاهش بیشتری یابد.
بــازار مجازی خودرو مورد تأیید اتحادیه   �

نیست
نایب رییس اتحادیه نمایشــگاه داران نیز بر این 
باور است: هیچ معامله ای انجام نمی شود و تمام 

اعضای این صنف تعطیل هســتند.
نعمت اهلل کاشــانی نســب درباره قیمت های 
اعالم شــده برای خودروها در دنیای مجازی 
توضیح داد: به هیچ عنوان قیمت های اعالم شده در فضای مجازی 
مــورد قبــول اعضای اتحادیه و این صنف نیســت و این قیمت ها را 

تأیید نمی کنیم.
وی خطاب به شــهروندان گفت: شــهروندان بهتر اســت از دنیای 
مجــازی خــودروی مورد نیاز خود را خریــداری نکنند زیرا این بازار 

محمد میرزایی

شــهروندان بهتــر اســت از دنیــای مجــازی 
خــودروی مــورد نیــاز خــود را خریــداری نکننــد 
زیرا این بازار اصالً مورد تأیید اعضای اتحادیه 
نیست و در صورت بروز مشکل نمی توانیم به 
خریداران کمکی ارائه کنیم.وی تصریح کرد: 
هیچ اطالع دقیقی از روند فعالیت و نحوه خرید 
و فروش و تعیین نرخ خودرو در دنیای مجازی 

وجود ندارد و مورد تأیید ما نیست.

هیچ خرید و فروشی در بازار خودرو انجام نمی شود

افزایش احتمال بازگشت خودروسازان خارجی
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اصاًل مورد تأیید اعضای اتحادیه نیســت و در صورت بروز مشــکل 
نمی توانیــم به خریداران کمکی ارائــه کنیم.وی تصریح کرد: هیچ 
اطــالع دقیقــی از روند فعالیت و نحــوه خرید و فروش و تعیین نرخ 
خودرو در دنیای مجازی وجود ندارد و مورد تأیید ما نیست.کاشانی 
نســب درباره خســارت و ضرر تعطیالت اجباری کرونایی بر اعضای 
این صنف اظهار کرد: تعدادی از همکاران ما در واحدهای اجاره ای 
نمایشــگاه دایر کرده اند که با وجود این تعطیالت ناچار به پرداخت 
اجــاره، مالیات و بیمه هســتند در حالی کــه کار نکرده اند تا بتوانند 

قادر به پرداخت این هزینه ها باشــند.
وی ادامــه داد: بــا توجه به تعطیلی اتحادیه هنوز اطالعی از وضعیت 
اعضــا نداریــم اما پیش بینی می کنیم اگر این شــرایط ادامه یابد و 
اعضا درآمد نداشــته باشــند، همانند سال گذشته شاهد تغییر شغل و 
درخواســت ابطال پروانه و جواز کســب از سوی تعدادی از همکاران 

خود باشیم.
پیش بینی روزهای آینده بازار خودرو  �

کاشــانی نســب درباره وضعیت این بــازار در روزهای آینده گفت: 
هیــچ پیــش بینی دقیقی از روزهای آینده این صنف و قیمت خودرو 
نمی توان داشــت البته قیمت ها در این بازار به نرخ ارز وابســته است 
اما با توجه به تعطیلی اصناف هرگونه پیش بینی درباره وضعیت بازار 
و قیمت خودرو در روزهای آینده، کار اشــتباهی محســوب می شود.

وی تاکید کرد: هیچ معامله ای در این شرایط انجام نمی شود و همه 
در انتظار بازگشــایی اصناف و رونق بازار هستیم.

 بازار خودرو سال 1400 را امید به دور جدید نشست ها و مذاکرات بین 
المللی آغاز کرد و نه تنها خریداران، بلکه شرکت های خودروسازی 
و قطعه ســازان چشــم انتظار نتایج این مذاکرات هســتند چرا که در 
ســایه به نتیجه رســیدن برجام تحریم ها لغو خواهد شــد و حداقل 
واردات قطعات و ... با ســهولت بیشــتری امکان پذیر خواهد شد و در 
نتیجه هزینه های تولید نســبت به سال های گذشته می توان کاهش 
چشــمگیری یابد و در ســایه به نتیجه رســیدن مذاکرات، احتمال 
بازگشــت خودروســازان خارجی نیز به کشور بیش از پیش می شود 
و در نتیجــه قیمــت تمام شــده تولید کاهش می یابد و قیمت خودرو 

برای مصرف کننده نهایی منصفانه تر خواهد شــد.
با این حساب می توان به افزایش میزان تولید خودرو در اردیبهشت 
1400 و ماه هــای آتــی امیدوار بود و بدیــن ترتیب عرضه افزایش 

می یابد و از صف های خریداران کاســته خواهد شد.
افزایش تولید و باالرفتن تیراژ شرکت های خودروساز داخلی می تواند 
منجر به کوتاه کردن دست دالالن و واسطه ها در این بازار شود زیرا 
پس از مدتی تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار خواهد شد و خودرو 
از کاالیی ســرمایه ایی به جایگاه اصلی خود یعنی کاالیی مصرفی 
بازخواهد گشــت و بدین صورت جاذبه این بازار برای ســودجویان 

از بین می رود.
با این روند می توان به نزدیک شدن قیمت حاشیه بازار به نرخ های 
کارخانه ای نیز امیدوار بود. اگر همه این موارد اتفاق بیافتد، می توان 

بــه کاهــش قیمت خودرو در هفته ها و ماه های آینده امیدوار بود.
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نمی توان با طرح های موقتی تولید مسکن و تکمیل 
سیاست هاِی ثبتی، مستاجران کم درآمد و بی نوا را 
خانه دار کرد. نباید از یاد برد که نرخ رشد مستاجران، 

در شیب افزایشی قرار دارد.
در ایران دسترسی به مسکن و بهره مندی از اسکان 
رسمی به معمایی تبدیل شده که هرکس برای آن 
راه حلی ارائه می دهد؛ یکی می گوید باید صفر تا صِد 
قیمت گذاری در دست دولت باشد که الزمٔه این کار، 
جمع کردن بســاط مشاوران امالک و سایت های 
مسکن یاب است؛ دیگری هم می گوید دخالت تام 
و تمام دولت، مسکن را به رکود می اندازد و جذابیت 
این بازار را برای ســرمایه گذاران از بین می برد. در 
کشــاکش این دیدگاه ها، هر روزی که می گذرد، از 
قدرت خرید مسکن شهروندان -به ویژه صاحبان 
درآمدهای ثابت- کاســته می شــود و سالی چند 
میلیون تومان بر روی هزینه های مسکن خانوار قرار 
می گیرد؛ حتی قوانینی که از آستین دولت ها برای 
ســاماندهی این بازار درمی آیند، هم کمکی به حل 
آشوب حاکم بر بازار مسکن نکرده اند. و طرح هایی 
مانند »مســکن مهر« و »اقدام ملی مسکن« هم 
نتوانســتند ساماندهی بازار مسکن را محقق کنند؛ 
مسکن مهر به دلیل ابعاد مالی آن به موتور افزایش 
45 هزار میلیارد تومانی پایه پولی کشور تبدیل شد و 
تورم 34 درصدی ابتدای دهٔه 90 را خلق کرد و اقدام 
ملی هم درگیر عدم اســتقبال بخش سرمایه گذار 
و مشــکل تأمین زمین اســت؛ به طوری که »بنیاد 
مســکن انقالب اسالمی« به عنوان مسئول تولید 
138 هزار مسکن در این طرح، از نیمٔه دوم 99 تنها 
موفــق به مکان یابی بــرای زمین 37 هزار و ۶51 
واحــد و آغــاز عملیات اجرایی ۶ هزار و 18۶ واحد با 
پیشرفت فیزیکی ۶ درصد و پیشرفت عملیاتی 12 

درصد شده است.

در همیــن حال، بر اســاس سیاســت وزارت راه 
و شهرســازی؛ ایــن واحدهــا و 2۶2 هــزار واحد 
دیگری که توسط بخش های دیگر باید تا انتهای 
1400 تکمیل شــوند، بر اســاس هزینٔه تمام شده، 
قیمت گذاری می شــوند و شاید خیلی از متقاضیان 
که وجه واریز کرده اند، در سطح تماشاچی و نه پیش 
خریدار قطعی باقی بمانند؛ به ویژه اینکه 80 درصد 
افزایش قیمت مسکن مربوط به نرخ تورم عمومی 
است. از آنجا هزینه ساخت هر متر مسکن، 4 میلیون 
تومان برآورد شده است-بدون توجه به میزان آوردٔه 
متقاضیــان- قیمــت خرید یک واحد 55 متری در 
حدود 220 میلیون تومان است؛ در حالی که سقف 
تسهیالت خودمالکی با اولویت طرح های نیمه تمام، 
مبلغ 100 میلیون تومان و با سود 18 درصد است. در 
نتیجه عده ای مانند کارگران کم درآمد، توان تأمین 
هزینه های خانه دار شــدن را ندارند. به همین دلیل 
مجتبی یوســفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، 
از وزارت راه و شهرســازی خواسته که برای اقشار 
آسیب پذیر و تحت پوشش کمیته امداد و کارگران 

و کارمندان فکری عاجل داشته باشد.
ماده 54 مالیات های مســتقیم و سامانه ملی   �

امالک و اسکان
بــه دلیــل تحــرکات هجومی قیمت مســکن و 
آســیب های جبران ناپذیــر آن بــه هزینه هــای 
خانوارهای کم درآمد، تعریف سیاستی برای جبران 
کنتــرل نرخ تورم ضــروری می نماید اما دولت و 
مجلس که از کاهش نرخ تورم ناامید شــده اند، به 
دنبال اجرای طرحی هستند که بر مبنای آن دامنٔه 
مالکیت مسکن برای افرادی که مایل به پرداخت 
مالیات واحدهای اضافه تر نیستند، محدود می شود 
و در ضمن مالیات سنگینی بر خانه های خالی وضع 
می شود؛ به این اُمید که سوداگری در بازار مسکن 

برای همیشــه پایان یابد. در ایران ســوداگری به 
عنوان متهــم اصلی کاهش قدرت خرید مردم در 
حوزه مســکن معرفی می شود. مجلس این شرایط 
را در اصالحیــه جدید »ماده 54 قانون مالیات های 
مستقیم« متصور شده است؛ اصالحیه ای که اجرای 
آن در ثبت نام اجباری خانوارها در سایت سامانه ملی 

امالک و اسکان کشور، معنا می یابد.
سلب حقوق شهروندی متخلفان از ماده 54  �

بر اساس اصالحیٔه جدید، دستگاه های خدمت رسان 
مجاز هستند که به خانواری که به عنوان مالک یا 
بهره بردار، وضعیت مالکیت خود را در این ســامانه 
به صورت »خوداظهاری« مشخص نکنند، خدمات 
ارائــه نکنند. متخلفــان از این قانون به محرومیت 
از سیاســت های حمایتــی )یارانــه نقدی، کمک 
معیشــتی و...(، افتتاح حســاب و صدور دسته چک 
توســط بانک ها و مؤسســات اعتباری، تعویض 
پــالک خــودرو، صدور دفترچه بیمــه و بیمه نامه 
توســط ســازمان تأمین اجتماعی و بیمه مرکزی 
ایــران، تخصیص خوابگاه دولتی به دانشــجویان 
توسط وزارت علوم، تخصیص کد بورسی، سهمیه 
طرح های مدیریت ترافیک و آلودگی هوا توســط 
شهرداری ها، ثبت نام مدارس توسط وزارت آموزش 
و پرورش، ارسال اسناد و مدارکی نظیر گواهینامه، 
دسته چک، اخطاریه، ابالغیه و… که بنا به ضوابط 
قانونی می بایســت به محل ســکونت افراد ارسال 
شــود، صدور انواع پروانه، گواهی و مجوز توســط 
شــهرداری ها و ارائه انواع تسهیالت بانکی مربوط 
به حوزه مسکن، ارائه انشعاب جدید آب، برق یا گاز 

طبیعی محکوم می شوند.
بانک ها متهم اصلی خانه های خالی  �

در واقع طیف وسیعی از حقوق شهروندی خود را از 
دست می دهند؛ البته هر خانوار از نوع مالک می تواند 

خوداظهاری امتیازی برای حقوقی های مالک واحدهای خالی است

خلع سالح قدرت خرید در برابر سیر تهاجمی 
قیمت مسکن

پیام عابدی
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یک مســکن فرعی و یک مســکن اصلی معرفی 
کند؛ مشروط به اینکه مسکن فرعی در شهری به 
غیر از محل مسکن اصلی واقع شده باشد؛ یا اینکه 
مسکن فرعی در همان شهر در مالکیت فرد دیگری 
از اعضای خانوار باشد. تنها در این محدوده خانواری 
مشمول مالیات های مندرج در اصالحیه جدید ماده 
54 قانون مالیات های مستقیم نمی شود البته هدف 
غایی قانونگذار اخذ مالیات از مالکان خانه های خالی 
است اما گفته می شود بخش عمده این واحدها در 
اختیار حقوقی ها از جمله بانک هاست. حسین عبده 
تبریزی، مشــاور وزیر سابق راه و شهرسازی سال 
9۶ گفتــه بــود که 2 و نیم میلیــون خانه خالی در 
کشور وجود دارد که بخش قابل مالحظه ای از آنها 

در اختیار بانک هاست.
به گفتٔه وی، بانک مرکزی فشار زیادی برای فروش 
خانه های خالی بر بانک ها وارد کرده اســت. ســال 
گذشته پروانه اصالنی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن 
وزارت راه و شهرسازی گفته بود که یک نهاد، یک 
هــزار واحد را در تملک دارد. مدتی بعد معاون وزیر 
راه و شهرســازی این نهاد را یک بانک شبه دولتی 
معرفی کرد. ســال گذشته سید احسان خاندوزی، 
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم اعالم 
کرد که 8 بانک بیش از 500 واحد مسکونی خالی 
را در اختیار دارند؛ البته اشــخاص حقیقی که مالک 
تعداد زیادی واحد اجاره ای یا خالی هستند هم کم 
نیستند؛ خاندوزی همان زمان اعالم کرد 250 ایرانی 
زیر 18 سال بیش از 5 واحد مسکونی را در مالکیت 

خود دارند.
در مجمــوع بــه گفتٔه محمد اســالمی، وزیر راه و 
شهرسازی، حدود 1 میلیون و 800 هزار واحد متعلق 
به افرادی است که بیش از یک واحد مسکونی دارند. 
اسالمی حتی گفت که فردی وجود دارد که بیش از 
۶00 واحد مسکونی را در مالکیت دارد؛ البته تا سال 
گذشته تنها برای 1 میلیون و 300 هزار نفر پیامک 
خوداظهاری ارسال شده است که مشخص نیست 
چه تعداد از آنها حقیقی و چه تعداد حقوقی هستند 
و چه تعداد از حقیقی ها در ارتباط با مسائل حقوقِی 
مرتبط با حقوقی ها، به نام خود سند مالکیت دریافت 
کرده اند. جدا از اینکه بر اساس اصالحیه جدید ماده 
54 اشــخاص حقوقی به ازای هر تعداد واحد خالی 
باید 2 برابر اشخاص حقیقی مالیات بدهند، اجرای 

مکانیــزم خوداظهــاری برای دریافــت مالیات از 
ابرمالکان، می تواند دارای ایرادهای جدی باشد.

ایرادهای وارده به مکانیزم خوداظهاری
در درجٔه اول مکانیزم های روشــنی برای دریافت 
مالیــات از حقوقی ها وجــود ندارد و حتی اظهارت 
متناقضــی در مــورد اینکــه بانک هــا یــا دیگر 
مجموعه هــای حقوقی صاحــب واحدهای خالی 
هستند یا نیستند، شنیده می شود؛ مقام های بانکی 
مدعی هســتند که بانک ها هیچ واحد خالی را در 
اختیــار ندارند. در درجٔه دوم حقوقی ها برای فرار از 
پرداخت مالیاِت 2 برابری، هزار و یک راه برای انتقال 
مالکیت به حقیقی های نزدیک به خود پیش روی 
دارند. از طرفی با وجود اینکه بر اساس متن اصالحی 

ماده 54 قانون مالیات های مستقیم، وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی ملزم به این شده که اطالعات 
خانوارها را در اختیار وزارت راه و شهرسازی بگذارد 
تا مبنای انطباق خوداظهاری ها با اطالعات واقعی 
شود، اما سامانه ملی امالک و اسکان با مشکالت 
نرم افرازی مانند عدم اتصال کد ملی صاحب ملک 
با کد پستی ملک است؛ این یعنی هیچ پیغام خطایی 
از بابت هر کد پستی 10 رقمی که به ازای یک ملک 

وارد سامانه شود، نشان داده نمی شود.
فاقدان ابزارهای راستی آزمایی  �

حســین میرزایی )مدیر آزمایشــگاه توسعه دولت 
الکترونیک( در مورد ایرادهای مکانیزم خوداظهاری 

در این سامانه، گفت: »در پروژه ملی در این مقیاس 
کــه قرار اســت تکلیف حــدود 30 میلیون ملک 
مشــخص شــود، باید اطالعات پایه ای در اختیار 
باشــد؛ وگرنه با یک مکانیزم خوداظهاری که فاقد 
ابزارهای راســتی آزمایی است مواجه خواهیم بود. 
باید سرپرســت خانوار به محض ورود به ســامانه، 
اطالعــات امالک مرتبط با کدملی خود و اعضای 
زیرمجموعه خود را مشاهده و آن را تأیید، اصالح یا 
رد کنــد. امکان افزودن ملک نیز برای مواردی که 
در سامانه وجود ندارد، قرار داده شود. در حال حاضر 

سیستم بر پایه خوداظهاری بنا نهاده شده است.«
وی با بیان اینکه از ســال 93 در وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی بدنبال برقراری ارتباط بین شماره 
ملی و کدپســتی و بروزرســانی آن هستیم، گفت: 
»بزرگ ترین تحول در نظام تصمیم گیری کشور، 
اطالع دقیق از اقامتگاه رسمی شهروندان و در اختیار 
داشــتن شناسنامه اقتصادی – اجتماعی آنهاست. 
دومی محقق شده است. اما بحث اقامتگاه رسمی، 
23 سال بر زمین مانده است که سامانه ملی امالک 
و اسکان، قرار است در کنار تعیین تکلیف مالکیت 
و وضعیت ســکونت در امالک، موضوع اقامتگاه 
رســمی آحاد جامعه را نیز پوشــش دهد. از طرف 
دیگــر، اطالع دقیق از وضعیت تملک امالک، که 
یکی از شاخص هایی اقتصادی است که در اجرای 
آزمون وســع به آن احتیاج داریم تا وضعیت مالی 
افراد و خانوارها را ارزیابی کنیم، نداریم.« وی افزود: 
»پرسش این است که آیا این سامانه و تیم اجرایی 
آن، امکان تحقق این دو مســاله کالن در کشــور 
را دارند یا خیر؟ اما در کل چند مســاله وجود دارد؛ 
مسئلٔه اول این است که اطالعات امالک موجود در 
کشور را در اختیار نداریم. در حال حاضر تنها سازمان 
ثبت اسناد و امالک، سامانه کدرهگیری معامالت 
مسکن، سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و سازمان 
اوقاف و امور خیریه و چند دستگاه دیگر، اطالعات 
امالک موجود در کشور را در اختیار دارند. در اینجا 
2 پرسش مطرح می شود: اگر اطالعات امالک در 
اختیار سامانه ملی امالک و اسکان قرار دارد، چرا باید 
مردم کلیه اطالعات امالک را وارد سامانه نمایند؟ 
اگــر اطالعات امالک موجود در کشــور در اختیار 
این سامانه نیست، اطالعاتی که توسط مردم وارد 

می شود را چطور راستی آزمایی می کنند؟«

بانــک مرکــزی فشــار زیــادی بــرای فــروش 
خانه های خالی بر بانک ها وارد کرده است. 
سال گذشته پروانه اصالنی، مدیرکل دفتر 
اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته 
بود که یک نهاد، یک هزار واحد را در تملک 
دارد. مدتی بعد معاون وزیر راه و شهرسازی 
ایــن نهــاد را یــک بانــک شــبه دولتــی معرفی 

کرد. 
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آیا دهه هشــتادی ها عجیب و غریب هســتند؟ آیا وقتی از زبان آنها 
کمتر ســر در می آوریم نباید این پرســش جدی مطرح شــود که این 

نســل با تغییر زبان چه هدفی را دنبال می کند؟
شــاید برای شــما هم پیش آمده باشــد ناگهان رو به رویتان دختر 
یا پســری از دهه هشــتاد باشــد و میانه گفتگو به خودتان بیایید که 
چیــزی حــدود 50 درصد محتوای گفتگــو را دارید حدس می زنید. 
آنقدر ســرعت به گوش رســیدن کلماتی که خارج از روتین گفتگوی 
روزانه به گوشــتان می رســد باالست که قدرت پردازش هم ندارید. 
به قول یکی از اهالی توئیتر گاهی شاید فقط کلمات ربط حرف های 
طرف مقابل به گوشــتان آشــنا بیاید! البته همه دهه هشتادی ها که 
حاال طیف نوجوان را تشــکیل می دهند اینگونه نیســتند ولی تقریبًا 
آنهایی که وارد متوســطه دوم شده اند عمومًا از واژه های غیرفارسی 
در کالمشــان زیاد اســتفاده می کنند و بیشــتر این کلمات در دنیای 
مجازی کاربرد دارد و حاال در مکالمه روزمره هم آنها را گنجانده اند! 
هر چه نباشــد این نســلی اســت که با دنیای مجازی اینستاگرام و 
تلگــرام و توئیتــر و حاال هم فضاهای جدید شــبکه های اجتماعی 

بزرگ شده است.
گاهی پدر مادرها گالیه می کنند که متوجه صحبت فرزندانشان با هم 
نسل هایشان نمی شوند. از محتوای چت های آنها سر در نمی آوردند 
و… حتی گاهی برای متوجه شــدن برخی محتواهای نوشــتاری 
این نســل باید به مترجمی از همان نســل دسترسی پیدا کرد. آیا این 

اختالف نســلی اســت؟ آیا این میزان تفاوت این نســل با نسل های 
پیش از خود بسیار بیشتر از تفاوت دهه هفتادی ها و دهه شصتی ها 
با نســل های قبل از خود نیســت؟ حتی این روزها دهه هفتادی ها 
هم کمتر دهه هشــتادی ها را می فهمند. مبنای این میزان شــکاف 
چیست؟ آیا باید آن را به گسست نسلی نسبت داد و آن وقت منتظر 

پیامدهای اجتماعی و فرهنگی اش نشســت؟
دهه هشتادی ها عجیب و غریبند؟  �

این یک واقعیت اســت که دهه هشــتادی ها دنیای دیگری دارند و 
به نظر می رسد مسیر دیگری را می پیمایند و فضای مجازی هم به 
کنارشان آمده و نوع گفتمانشان را تغییر داده است. این در روزهایی 
است که طبق گفته و هشدار متخصصان میزان گفتگو در خانواده ها 
پایین آمده است و حاال با شیوع کرونا و دوری نوجوانان از یکدیگر 
و فضای مدرســه مشکالتشان، هیجاناتشان و بدخلقی هایشان هم 
افزایش چشــمگیری داشته است. در این میان هستند متخصصانی 
در حوزه جامعه شناسی و روان شناسی که می گویند این نسل عجیب 
و غریب نیست و حتی درکشان از مسائل عمیق تر از نسل های قبلی 
اســت و اگر آنها را پای گفتگو بنشــانید متوجه این مســاله خواهید 
شــد اما آنها هم اعتراف می کنند عموم این نســل به دالیل متعدد 
ترجیــح می دهند با هم نسالنشــان به گفتگو بنشــینند. برزو نیک 
نژاد از معلمان با ســابقه متوســطه در این خصوص گفت: قطعًا دهه 
هشــتادی ها متفاوت هســتند. تفاوت نســلی قباًل شاید هر ده سال 

دهه هشتادی های عجیب و غریب!
فرزانه پیری

نسلی 
که زبان 

محاوره اش 
را هم تغییر 

می دهد
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بود اما االن یک تفاوت درون خود نســل ها هم دیده می شــود. وی 
ادامه داد: چهارچوب های فرهنگی اجتماعی این نســل تغییر کرده 
و زیر بار مسیر نسل های قبل نمی روند. مثاًل عمومًا با درس خواندن 
مشکل دارند. شاید اگر ما هم بچه امروز بودیم دنبال درس خواندن 
نمی رفتیــم و یــا خانواده را راضی می کردیم که در زندگی مســیری 
دیگــر برویــم. این روزها مالک ها و ارزش های دهه های گذشــته 
که به نســل های جدید منتقل می شــود به ســرعت تغییر می کند. 
یــک فاصله هــای زائدی هم میان نســل ها ایــن دوره وجود دارد. 
وی دربــاره این فاصله های زائــد بیان کرد: زمانی بود که همانطور 
که گفتم هر 10 ســال یک بار مثاًل چهارچوب های اجتماعی و… 
تغییر می کرد اما االن شــده هر 4 ســال و 5 ســال یک بار. اختالف 
نظرها در کوتاه ترین زمان رخ می دهد. همین ارتباط را سخت کرده 
اســت. من این را به وضوح در مدرســه به عنوان یک معلم می بینم. 

این معلم باســابقه و کارشناس مسائل آموزش 
و پــرورش ادامه داد: به خاطر گســترش فضا 
مجازی و دسترسی گروه های مختلف سنی به 
این فضاســت که این مهم رخ داده است. حتی 
تغییر دیگر این اســت که فاصله شهرســتان ها 
و پایتخت هم کم شــده اســت. زمانی که من از 
شهرســتان به تهران آمدم تفاوت در پوشش و 
رفتــار مردم در تهران را به وضوح می دیدم اما 
االن شــما به مراکز شهرها بروید دست کم در 
ظاهر تفاوتی حس نمی کنید. باز هم گســترش 
فضای مجازی به نظرم دخیل اســت که باعث 
شــده اســت اختالف دیدگاه ها حتی در جهان 
در معــرض دید باشــد. وی درباره اینکه برای 
ارتباط با این نســل تالش شــما به عنوان یک 
معلم چیســت، گفت: ببینید من ســعی می کنم 
حداقل عالقه ها یا موارد مورد بحث این نســل 

را بشناســم. من هم می دانم فالن خواننده رپ گزینه خوبی نیســت 
امــا وقتی ســر کالس درباره اش حرف می زننــد من معلم باید او و 
موســیقی اش را بشناســم که حرف ما مبنایی داشته باشد. مثاًل این 
نســل خیلــی وقت ها می گوید فالن کــس را ما چه کار داریم رفتار 
اجتماعی اش چکونه هســت یا اصاًل خالفکار است، ما موسیقی اش 
را دوســت داریم مثاًل. نســل ما به هیچ وجهه نمی تواند شاخص های 
رفتاری یک فرد را مثاًل از لذت بردن از موسیقی آن فرد جدا نگه دارد. 
من ســعی می کنم بتوانم وارد گفتگو شــوم و بتوانم تأثیری بگذارم.

آیا تغییر زبان دهه هشــتادی ها مکانیسم دفاعی است؟  �
احســان محرابی روان شــناس و مشاور مدرسه درباره اینکه آیا واقعًا 
دهه هشــتادی ها همینقدر متفاوت هســتند که درباره اشــان گفته 
می شــود، گفت: این نســل متفاوت نیست و بیشتر تظاهر به تفاوت 

می کند. البته خود این تظاهر به تفاوت یک آســیب شناســی جدی 
نیاز دارد. آیا این تفاوت یک نوع مکانیســم دفاعی برای این نســل 
نیست؟ ببینید یک بخش ماجرا این است که هر نسلی تفاوت با نسل 
قبلی را درک می کند. اشــتباهات نســل قبل از خود را درک می کند. 
اما ممکن اســت مشــکل از اینجا باشد که در این دوره اطالعات به 
قدری زیاد در دســترس اســت که قدرت پردازش را از همه می گیرد 

خصوصًا از نوجوان.
وی ادامه داد: والدین بسیاری گالیه دارند که این نسل به ارزش های 
مــا احترام نمی گذارد. موضوع این اســت وقتی نوجوان به ســمت 
اینترنت می رود و مدام با اشــکاالت بزرگ در رفتارهای اقتصادی 
و اجتماعی و… بزرگ ترهایش رو به رو می شــود با خود می گوید 
چرا آنها الگوی من شــوند؟ حتی امروزه دانش آموزان نســبت به 
معلم هایشان هم دافعه دارند. نباید این را انکار کنیم. هستند معلمانی 
کــه ســعی در برقراری ارتبــاط مؤثر دارند اما 
چقدر هســتند؟ وقتی ســر کالس معلم نتواند 
بــا دانش آموز ارتباط بگیــرد از معنای معلمی 
دور می شــود و فقط می شود یک منتقل کننده 
دانش. شــاید بخشــی از مشــکل ما در همین 

کالس های درس است.
وی دربــاره زبان عجیب دهه هشــتادی ها نیز 
گفت: االن نسل جدید دارد برای خودش حتی 
زبان جدید خلق می کند. وقتی این کار را بکند 
دیگــر ما هیچ تســلطی بــر او نداریم. در واقع 
او هــم همین را می خواهد. می خواهد تســلط 
را از بزرگترهــا بگیرد. بــه نظرم وقتی همدل 
پیدا نمی کند به ســمت این مکانیســم دفاعی 
می رود. اگر مبنای فهم این نســل را بشناسیم 
آن وقــت می بینیم او زبانش را تغییر می دهد و 
در قالــب زبــان رایج قــرار می گیرد. من بارها 
در ایــن موقعیــت قرار گرفته ام که مراجــع نوجوان ابتدا دافعه دارد 
و بــا زبانــی عجیب حرف می زند و بســیار هم روی دور تند. بعد که 
همدلــی می گیــرد به گونه ای ارتباط برقرار می شــود که هر جا هم 
متوجه کلمه ای نشــوم می پرســم و او توضیح می دهد و دیگر هم از 

آن کلمه استفاده نمی کند.
محرابی بیان کرد: خیلی خطرناک است اگر با زدن انگ نسل متفاوت 
آنها را بیشتر از خودمان برانیم. ولی من والدین بسیاری را دیده ام که 
درباره دهه هشتاد یا دهه نود از واژه ای شبیه اینکه آنها هیوال هستند 
اســتفاده می کنند و می خندند. بله به واســطه تکنولوژی در دسترس 
هوش این بچه ها با نســل های قبل متفاوت اســت. این نسل قدرت 
تحلیل دارد ولی گاهی اوقات هم اصرار دارد سطحی رفتار کند. این را 
هم به عنوان هشدار می گویم که برخی اختالالت شخصیت متأسفانه 

 االن نسل جدید دارد برای خودش حتی زبان 
جدید خلق می کند. وقتی این کار را بکند دیگر 
ما هیچ تســلطی بر او نداریم. در واقع او هم 
همیــن را می خواهــد. می خواهــد تســلط را از 
بزرگترهــا بگیــرد. بــه نظرم وقتــی همدل پیدا 
نمی کنــد بــه ســمت ایــن مکانیســم دفاعــی 
می رود. اگر مبنای فهم این نسل را بشناسیم 
آن وقت می بینیم او زبانش را تغییر می دهد.
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در میان نوجوانان زیاد شــده اســت که نیاز به کالبد شکافی دارد. 
عمومــًا هــم به تربیت آنها بر می گردد یا نظام خانواده و تغییراتی 
که کرده است. مثل اینکه چند درصد دهه هشتادی ها فرزند طالق 
هستند؟ آیا کسی در این مورد آماری دارد؟ من یک مراجع نوجوانی 
داشتم که بسیاری از دوست هایش با تک والد زندگی می کردند و 
همین او را دچار تعارض کرده بود. مشکالت اقتصادی و مشکالت 
والدین رو این بچه ها اثر می گذارد. وی درباره اینکه چه توصیه ای 
به والدین دارید نیز گفت: اول اینکه تناقض در تربیت پدر و مادر 
آســیب جدی به بچه ها می زند. باید والدین اختالف نظرشــان را 
حداقل در نوع تربیت و بایدها و نبایدها کنار بگذارند و پیام های 
متناقض به بچه ها ندهند. ریشــه بســیاری از اختالالت روانی 
همین پیام های متناقض والدین اســت. اضطراب، افســردگی، 
پرخاشــگری و… از همین جا می آید. اینکه والدین محیط خانه 
را برای فرزندشــان امن کنند. اینکه اگر متوجه تغییر رفتاری در 
او شــدند با همدلی و نزدیک شــدن به او دلیل آن را کشف کنند. 
گاهی خیلی دیر والدین به دالیل پی می برند. واقعیت این است 
برای والد یک نوجوان بودن هم باید هشــیار بود و هم بســیار 
منعطف. ما والدین آگاه خیلی کم داریم و رســانه ها هم کمتر به 
ایــن موضوعات می پردازنــد. عماًل در یک فضای بدون آگاهی 
بخشــی همه چیز رها شــده است. وی در پایان گفت: یک دوره 
من در مدارس یک منطقه برای والدین کارگاه گذاشــتم و قبل 
از آن با بچه ها جلســه داشــتم برای گفتگو می دیدم اصاًل فرقی 

ندارد بچه ها درس خوان هســتند نه و یا از خانواده فقیر هســتند 
یا غنی عمومًا انگیزه و امید به آینده شــغلی شــأن پایین بود. با 
والدیــن هــم که حرف زدم دید می گویند بچه هایمان ما را درک 
نمی کنند. متوجه نیســتند ما خیر و صالح آنها را می خواهیم. به 
هــر حال راه حل درون خانواده و درون جامعه گفتگوســت ولی 
گفتگویی که قرار باشــد به یک تفاهمی حداقلی برســد. گاهی در 
همین شبکه های اجتماعی می بینیم مبنای گفتگوها این است که 
هر کســی حرفش را بزند و برود. این گفتگو نیســت. همین اتفاق 
در خانواده هم رخ می دهد. در آموزش و پرورش هم متأســفانه 
روش های گفت وشنود آموزش داده نمی شود. واقعیت این است 
که در یک گزارش نمی توان همه آنچه زیر پوســت دهه هشــتاد 
در حال رخ دادن است را بیان کرد. هنوز هم مشخص نیست آیا 
این اتفاق یک گسست نسلی است یا همان تفاوت نسلی. حضرت 
علی )ع( می فرماید: )ال تقســروا اوالدکم علی اخالقکم، فانهم 
مخلوقــون لزمــان غیر زمانکم( فرزندانتان را به اخالق )آداب( و 
خوی های خودتان منحصر و مقید مسازید؛ چه آنها برای زمانی 
جز زمان شما آفریده شده اند. )ده گفتار، مرتضی مطهری(. شاید 
پویایی یک جامعه نیز در گرو همین تفاوت هاست اما این را هم 
بایــد در نظــر گرفت با هر میزان تفاوت، مبنای گفتگو نباید قطع 
شــود و باید راهی برای انتقال ارزش ها با انعطاف الزم از نســل 
قدیم به نســل جدید مهیا باشــد. در غیر این صورت چیزی که 

مورد هدف قرار می گیرد هویت اســت.
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گــزارش مرکــز آمار نشــان می دهد که ضرب 
جینی ســال 98 برای مناطق شهری 0.382 به 
ثبت رســیده است. البته بیشترین مقدار به ثبت 
رســیده ضریب جینی در شهرهای کشور حدود 

0.45 است.
ضریب جینی در ســال 98 نســبت به سال 97 
کاهش پیدا کرده اســت، بــه بیان دیگر میزان 
شــکاف درآمدی در ســال 98 نســبت به سال 
گذشــته خود کاهش یافته اســت. البته برخی 
اقتصاددانــان این اتفــاق را رویداد خوبی تلقی 
نمی کنند. بیشترین و کم ترین ضریب جینی در 
شهرهای کشور به ترتیب 0.45 و 0.2۶ در سال 
98 به ثبت رســیده اســت. همچنی در سال 98 
ضریب جینی کل مناطق روستایی کشور 0.35 

برآورد شده است.
از ضریب جینی در اقتصاد به عنوان اندازی گیری 
میــزان نابراری درآمدی یا به عبارت دیگر برای 
ســنجش کیفیت توزیع درآمدی در جامعه از آن 
استفاده می شود. این ضریب عددی بین صفر و 
یک است که هرچه میزان نابرابری در جامعه ای 
بهتر باشد، ضریب جینی آن به صفر نزدیک تر و 
هرچه نامطلوبتر، به یک نزدیک اســت. به بیان 
دیگر ضریب جینی صفر به معنی برابری کامل 
درآمــدی و ضریب جینی یک به معنی نابرابری 

کامل درآمدی است.
ضریب جینی نسبتی است بین درآمد تجمعی و 
جمعیت، به بیان دیگر بیان می کند که هر درصد از 
جامعه چه سهمی از درآمد را داراست. برای مثال 
در جامعه ای فرضی سهم دهک اول 5 درصد از 
درآمد کل و ســهم دهک دوم ۶ درصد از درآمد 
کل است، اکنون می توان گفت 11 درصد از درآمد 

کل متعلق به 20 درصد جمعیت است.
وضعیت ضریب جینی در ایران در دهٔه 90 تقریبًا 
روند صعودی دارد و روبه افزایش نابرابری داشته 

است. پس از کاهش ضریب جینی در سال های 
90 و 91 از ســال 92 این ضریب رو به افزایش 
بوده اســت تا اینکه در ســال 97 این ضریب به 
عدد 0.4093 رســید و این عدد باالترین میزان 
برای دهه نود بوده است. به بیان دیگر وضعیت 
نابراری درآمدی و جامعه ایران در سال 97 نسبت 

کل دهه وضعیت بدتری را داشته است.
کاهش ضریب جینی در سال 98  �

ضریب جینی در ســال 98 نســبت به سال 97 
کاهش یا بهبود یافته و به عدد 0.3992 رســده 
اســت. با وجود بهبود توزیع درآمد در ســال 98 
نســبت به سال 97 اما هنوز هم این عدد نسبت 
به سال 90 تا 9۶ عدد باالتری را نشان می دهد. 
با بهبود نابرابری نسبی درآمدی در سال گذشته 
باید به این نکته توجه داشت که هنوز هم وضعیت 
توضیع درآمد نسبت به سال های آغازین دهه در 
حالت بدتری قرار دارد. به طور تقریبی می شــود 
بیان کرد که ضریب جینی سال گذشته در حدود 

ضریب جینی سال 9۶ قرار دارد.
کاهش ضریب جینی در سال به عقیده بسیاری 
از کارشناســان نه تنها خبر خوبی نیست چراکه 
به معنی بهبود توزیع درآمد نیست. اقتصاد دانان 
کاهش ضریب جینی در ســال 98 را ناشــی از 
کاهــش درآمــد دهک های باالیی و متوســط 

می دانند.
ضریب جینی در مناطق شهری و روستایی  �

به طور کلی ضریب جینی مناطق روســتایی و 
مناطق شهری از همان روندی پیروی کرده است 
که ضریب جینی کل کشــور در دهه 90 داشــته 
اســت، با این تفاوت که وضعیت توزیع درآمد در 
مناطق روستایی مطلوب تر از مناطق شهری بوده 
است. ضریب جینی در مناطق شهری کشور در 
ســال 97 به رقم 0.394 رسید که باالترین عدد 
این شاخص برای دهه 90 است. در سال 98 نیز 

این شاخص به 0.382 کاهش یافت.
ضریب جینی در مناطق روستایی نیز از قله خود 
که در سال 97 با رقم 0.359 به 0.353 در سال 
99 کاهش یافت. کاهش ضریب جینی در سال 
98 در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی 

کاهش چشمگیرتری داشته است.
چرا ضریب جینی کل کشــور از مناطق   �

روستایی و شهری باالتر است؟
همانگونه که گفته شد ضریب جینی یک شاخص 
برای اندازه گیری نابرابری است. عموماً کسانی 
که در مناطق شــهری ســاکن هستند به لحاظ 
درآمدی وضعیت بهتری نســبت به ســاکنین 
روســتایی دارند، به طبع زمانی که روســتائیان 
و شــهر نشــینان از نظر درآمدی در یک محل 
ســنجش قرار می گیرند واضح است که فاصله 
بین پولدارترین و فقیرترین بیشــتر خواهد شد. 
که این افزایش شــکاف نیز موجب افزایش در 

ضریب جینی خواهد شد.
ضریــب جینــی بر حســب کم ترین و   �

بیشترین مناطق
بیشــترین رقم ضریب جینی یا بیشترین میزان 
نابرابری درآمدی برای مناطق شهری کشور در 
ســال 98 حدود 0.45 برآورد شده است. به بیان 
دیگر بیشــترین شهری که در ایران از نابرابری 
درآمدی در ســال 98 رنج برده اســت، با ضریب 
جینی 0.45 رو به رو بوده است. همچنین کم ترین 
ضریب جینی در بین مناطق شهری در سال 98، 
0.2۶ به ثبت رسیده. بیشترین و کم ترین ضریب 
جینی برای مناطق روستایی نیز به ترتیب 0.37 و 
0.25 در سال 98 به ثبت رسیده است. این موضوع 
بیان می کند نابرابری حتی بین خود شــهرهای 
کشور نیز به شکل قابل توجهی وجود دارد. به بیان 
دیگر در برخی از شهرها شکاف درآمد بسیار باال 
و در برخی دیگر توزیع درآمد بسیار مطلوب است.

شاخص ضریب جینی در کشور از ارتفاع نابرابری در ایران خبر می دهد

آخرین آمار از شکاف فقیر و غنی
شهریار صادقی
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هر بسته انسولین خارجی novorapid که 
این روزها کمیاب اســت، بدون دفترچه بیمه 
برای بیمار حدود 150 هزار تومان اســت، اما 
در بازار سیاه 500 هزار تومان و به وفور یافت 

می شود.
چندین ماه اســت که بیماران دیابتی با کمبود 
انســولین مواجه هستند، تا جایی که این دارو 
ســهمیه بندی شده و صرفًا در داروخانه های 
منتخب عرضه می شــود. مدیر کل دارو و مواد 
تحت کنترل ســازمان غذا و دارو اواخر ســال 
گذشــته دلیــل عمدٔه این کمبود را مشــکل 
تحریم هــا اعالم کرده و گفته بود: »به اندازٔه 
یک ماه مصرف کشــور انســولین داریم، البته 
باید به اندازٔه 3 ماه ذخیره داشــته باشیم.« اما 
با چرخی ســاده در بین دالالن خیابان ناصر 
خســرو متوجه می شویم هر نوع انسولین اعم 
از ایرانی یا خارجی را در این خیابان می توان با 
قیمت چند برابری پیدا کرد، همچون انسولین 
خارجــی novorapid که در داروخانه یک 
بستٔه پنچ تایی آن بدون بیمه حدود 150 هزار 
تومان است، اما در بازار سیاه این مبلغ به 500 

هزار تومان می رسد.
گفتگویــی بــرای بررســی وضعیت فروش 
انســولین در بــازار ســیاه دارو صورت گرفته 

است که در ادامه می خوانید:
انسولین؛ 500 هزار تومان  �

ســاعت حدود 11 ظهر اســت در هر قدم که 
در خیابان ناصرخســرو تهــران جلو می روم، 
داللــی در کنار خیابان ایســتاده و به محض 

عبور رهگذران از کنارش، آرام پیشنهاد خرید 
و بیشــتر فــروش دارو را می دهد، در خیابان 
ناصرخسرو یا همان بازار سیاه تهران، هر چند 
متــر بــه چند متر، تعــدادی از مردان جوان و 
میانســال کنار هم ایســتادند و در هنگام عبور 
هــر رهگذر، چیــزی را آرام تکرار می کنند، به 
طرف یکی از آنها که مردی حدوداً 40 ساله و 
با صورتی نیمه سوخته است، می روم، به دیوار 
ســاختمانی کهنه تکیه داده، از او می پرســم: 
»دارو کجــا پیــدا کنم؟« کــه مرد دیگری به 
ســرعت به طرف مــا می آید و می گوید: »چه 
دارویــی می خواهــی؟« من هم عکســی از 
انســولین خارجــی novorapid که طبق 
گفتــٔه بیماران دیابتی این دارو کمیاب شــده 
اســت را به آنها نشــان می دهم و می گوید: 
»یک بسته 5 تایی 500 تومان، یعنی هر عدد 
100 هزار تومان اســت.« این دالل میانسال 
در مورد شــرایط نگهداری انسولین می گوید: 
»همٔه این انسولین هایی که ما داریم، مطمئن 
اســت و در یخجال نگهداری می شود و تاریخ 
هیچکدام شــان مشکل ندارد.«در مورد قیمت 
دیگر انسولین ها می گوید: »انسولین النتوس 
که خارجی اســت هم دارم که 5 عدد آن 350 
هزار تومان اســت، البته از نــوع ایرانی یعنی 
بازالین هم دارم که 450 هزار تومان می دهم.«

این دالل دارو با اشــاره به انســولین هندی 
ادامــه می دهد: »انســولین هندی هم داریم، 
ولی قیمتش را باید بپرســم، خیلی کســی از 

این مدل نمی خرد.«

در پایان مکالمه از واکســن کرونا چند ســؤال 
می کنم که با نگرانی ســری تکان می دهد و 
می گویــد: »ما نداریم، من خبر ندارم.« و مرد 
کناری، دســتان مرد دیگر را می گیرد و از کنار 

من دور می شوند.
انســولین هندی هم داریــم اما خیلی   �

فروش ندارد
در خیابان مســیرم را از ســر می گیرم و جلو 
می روم، بیشتر مغازه ها تعطیل هستند و کم تر 

رهگذر خانم به چشم می خورد.
چند متر جلوتر پســر جوانی ایســتاده که کاله 
نقاب داری به سر دارد و زیر لب به هر رهگذری 
چیزی می گوید، نزدیک می شوم و از او قیمت 
انسولین novorapid را می پرسم که همان 
لحظــه تلفــن همراه را از جیبش درمی آورد و 
از کســی در پشت خط موجودی می گیرد، بعد 
می گوید: »دارم، ولی یک بسته 5 تایی را 500 
هــزار تومان می دهــم، بازالین هم دارم 450 
هزار تومان می دهم، البته انسولین نوویکس و 
النتوس هم داریم که آنها کمی گران تر است، 
اما اگر بخواهی تا نیم ســاعت دیگر به دستت 

می رســد و آن را تحویل می دهم.«
در مورد شرایط نگهداری انسولین ها هم طبق 
گفتٔه دیگر دالل هــا اطمینان می دهد، تحت 
شــرایط مناســب و در جای خنک نگهداری 

می شوند.
این جوان به انســولین هندی اشاره می کند و 
ادامــه می دهد: »انســولین هندی هم داریم، 
ولی خیلی فروش ندارد چون کســی خیلی به 

وخته می شود انسولین در کشور به ۳ برابر قیمت فر

بازار سیاه انسولین
نسترن فرخه
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آن اعتماد ندارد.«
در پایان مکالمه، از او در مورد خرید واکســن 
کرونا می پرسم و می گوید: »اطالعی در مورد 
این موضوع ندارم، خبرنگار هســتی؟« و بعد 
پسر جوان دیگری که کمی دورتر از ما ایستاده 
او را صــدا می زنــد تا از کنار من برود و امکان 

سؤال دیگری نداشته باشم.
انســولین بخواهی تا یک دقیقه دیگر در   �

دستت است
از کنار مغازه های بســته و دالل هایی که هر 
کدام در انتظار فروش دارو به فردی هستند که 
از فرط ناچاری پایش به این خیابان باز شــده، 
می گذرم، وارد جمع کوچکی از چند مرد جوان 
و میانســال می شــوم که هر کدام داللی دارو 
می کنند، به سمت یکی از آن جوان ها که شاید 
30 ســال داشته باشد می روم، چشمانش قرمز 
است و کمی با کرختی گام بر می دارد، قیمت 
انسولین novorapid را از او می پرسم که با 
صدای آرام و سست، همچون اغلب دالل های 
این خیابان قیمت یک بســته پنج تایی را 500 
هــزار تومان می دهد و با چند دقیقه چانه زدن 

قیمت را به 470 هزار تومان می رســاند.
از او در مورد دیگر انواع انســولین ها می پرسم 
که می گوید: »همه نوع انسولین دارم، ایرانی ام 

دارم، ولــی از نــوع هندی نــدارم، اگر همین 
االن بخواهــی، تا یک دقیقه دیگر انســولین 

در دستت است.«
انســولین را 470 هزار می خریم و 40   �

هزار روی آن می کشیم
کم کم به اواســط خیابان رســیدم و چشمم به 
پســر جوانی می افتد که روی موتوری در کنار 
دیوار نشســته است، جلو می روم و از انسولین 
novorapid از او می پرسم که با لبخندی 
می پرســد: »خبرنــگار که نیســتی؟« و بعد 
کــه اطمینان می دهم برای شــخص بیماری 
انسولین می خواهم، قیمت را 500 هزار تومان 
اعــالم می کند و می گوید: »ما خودمان 470 
هزار تومان می خریم و 30 الی 40 هزار تومان 

روی آن می کشیم و می فروشیم.«
زمانی که از قیمت دیگر انسولین ها می پرسم، 
می گویــد: »اگــر می خواهی باز هم در همین 
خیابان بگرد تا قیمت دســتت بیاید، اما بیمار 
هــر دارویی که دکتر گفته را باید مصرف کند 
و نرو هر چیز که ارزانتر بود را بخر، چون چیز 

دیگر به درد بیمار نمی خورد.«
در هنگام خداحافظی از قیمت واکسن کرونا و 
خبرهایی که در مورد فروشش در ناصر خسرو 
مطرح اســت، می پرسم که می گوید: »چیزی 

نمی دانــم و این خبرها نیســت.« اما توضیح 
اضافه نمی دهد.

انسولین را جلوی درب خانه هم می آورم  �
به انتهای خیابان رسیدم و با آخرین داللی که 
می بینم شروع به صحبت می کنم، پسر جوان و 
الغر اندامی است که تنهایی کنار در بستٔه یکی 
از مغازه ها نشسته و قیمت فروش انسولینش از 
بقیه دالل ها کم تر است و می گوید: »هر بسته 
5 تایی را 430 هزار تومان می دهم، ولی االن 
5 بســته دارم که اگر همه را بخری، بسته ایی 

400 می دهم.«
از روش تحویــل دارو کــه می پرســم، اینطور 
می گوید: »تا غروب انسولین را دم خانه تحویل 
می دهم، چون انسولین ها خانه است و نمی توانم 
بخاطر یک انسولین االن تا خانه بروم و دوباره 

برگردم، همه را غروب تحویل می دهم.«
بــه بهانٔه خبــر دادن و هماهنگی برای خرید 
انســولین، از دالل آخر دور می شــوم، خیابان 
کمی شلوغ شده، در بین رهگذران به سرعت 
گام برمــی دارم تا در نگاه دالل ها گم شــوم، 
اما همچنان افراد مســتأصل و درمانده ای که 
چاره ای جز تهیٔه دارو در این خیابان را ندارند، 
تک و توک به چشــمم می خورد و از آنها دور 

می شوم.
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the Persian Gulf is bounded by the Arvand 
River in the north, which forms the fron-
tier between Iran and Iraq, and the Strait of 
Hormuz in the south, which links the Per-
sian Gulf to the Sea of Oman and the Indian 
Ocean.
It shares boundaries with littoral states Iran 
(Persia), Oman, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, 
Bahrain, Qatar, the United Arab Emirates. 
The Strait of Hormuz connects the Persian 
Gulf to the Gulf of Oman.
Connecting the Middle East to Africa, India 
and China, the Persian Gulf is one of the 
most important waterways and strategic ar-
eas in the world.
The Middle East’s first discovery of oil in 
the Iranian city of Masjed Soleiman in the 
early 19th century increased the geopolitical 
weight of the Persian Gulf region, and con-
sequently, the start of a wave of explorations, 
extractions and exploitations changed the re-
gion's – and the world's – history.
The Persian Gulf is now considered the en-
ergy hub of the world. Close to 20 million 
barrels of crude and condensates are shipped 
from the Persian Gulf and through the stra-
tegic Strait of Hormuz per day. With the 

normal global oil consumption amounting 
to about 100 million bpd, that means almost 
a fifth of world demand passes through the 
strategic strait.
About 50,000 ships navigate through the 
waterway annually, of which 17,000 are oil 
tankers that head to Asian countries.
However, the variable geopolitical factors in 
the Persian Gulf are not merely limited to oil. 
In fact, different periods of history have laid 
different impacts on the strategic water body.
The Persian Gulf region has been the scene 
of severe tensions between the regional and 
non-regional powers in the past decades.
The several wars between the neighbors in 
the past decades and the heightened military 
activities by the regional and non-regional 
countries, such as the naval drills and the es-
tablishment of military bases in the Persian 
Gulf's Arab states, are among other proofs to 
the undeniable position of the strategic water 
body to all.
Experts believe that not maintaining security 
in the Persian Gulf and the Strait of Hormuz 
will adversely affect economies throughout 
the world since they are closely intercon-
nected.
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Iran is celebrating the Persian Gulf National 
Day, which marks the anniversary of the ex-
pulsion of colonial and foreign forces from 
the strategic water body in 1622.
The 10th day of Ordibehesht – the second 
month on the Iranian calendar, which fell on 
April 30 this year – has been designated as 
the Persian Gulf National Day to commem-
orate not only the historical victory of the 
Iranian forces against the trespassers in the 
southern waters but also to remind all that 
the true name of the Persian Gulf will remain 
so forever.
The Persian Gulf has always been a source of 
pride and honor for Iranians. For thousands 
of years, the people of Iran have lived along-
side the Persian Gulf and have enjoyed its 
endless benefits.
In addition to having vast resources of en-
ergy and economic significance, the Persian 
Gulf has an ancient and unique history and 
culture that can be seen in the people who 
lived by it.
The rare cultural and artistic identity of the 
neighboring regions of the Persian Gulf is a 
category that entails a true strive to preserve 
and promote until it passes on this ancient 
culture to the next generations.
The southern Iranian gulf has been referred 
by historians and ancient texts as "Persian" 
since the Achaemenid Empire was estab-
lished (550 BC) in what is now modern-day 
Iran.
According to the book “Documents on the 
Persian Gulf's Name, the Eternal Heritage 
of Ancient Time,” the term Persian Gulf and 
its equivalents have been used continuously 
since earlier than 400 BC in all languages, 
especially in the Arabic language.

On almost all maps printed before 1960, and 
in most modern international treaties, docu-
ments and maps, this body of water is known 
by the name "Persian Gulf."
Persia is the historic name for Iran.
However, since the mid-19th century, some 
Arab-speaking countries, along with their 
western allies, have been trying to change 
the historical name of the Persian Gulf in the 
mass media but Iran has attributed such ef-
forts as politically motivated which will be 
of no avail.
In this regard, back in 2006, Iran designat-
ed the Tenth of Ordibehesht as the Persian 
Gulf National Day, to remind them all that 
the name of the water body will remain Per-
sian forever.
The date designated as the national day coin-
cides with the anniversary of Abbas I of Per-
sia's successful military campaign when the 
Portuguese navy was driven out of the Strait 
of Hormuz in the Capture of Ormuz.
In the Persia–Portugal war in 1602, by the 
order of Abbas I, the Persian army under the 
command of Imam-Quli Khan, managed to 
expel the Portuguese from Bahrain. In 1612, 
the Portuguese Empire took the city of Gam-
run and transliterated the name to Comorao. 
Almost two years later (in 1615), the city 
was taken by Abbas the Great after a naval 
battle with the Portuguese and renamed it 
Bandar-e ‘Abbas, or "Port of ‘Abbas".
In 1622, Abbas completely retook Hormuz 
from the Portuguese in the Capture of Or-
muz.
Geopolitics
The Persian Gulf has been in the spotlight for 
its geopolitical significance for a long time.
Spanning some 250,000 square kilometers, 

Persian Gulf: 

 From rich history to security depth
By: Zahra Mirzafarjouyan
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Most of the victims were civilians and  
schoolgirls.
The attack occurred around 4 p.m., as the 
girls were leaving and the streets were 
packed with residents preparing for the 
end of the holy month of Ramadan. A 
car bomb was detonated in front of the 
school on Saturday afternoon, and as  
students rushed out, two more bombs were 
set off, said Tariq Arian, a spokesman for  
Afghanistan’s Interior Ministry. 
No one has claimed responsibility for the 
attack, but the government has blamed the 
Taliban for the attack. On the other hand, 
the Taliban have condemned the attack 
and said they were not involved.
However, the Afghan government  
continues to insist on its previous  
position that the Taliban were involved in the 
incident, with the Afghan Interior Ministry 
spokesman saying that the similarity of the  
attack to some of the previous attacks 
implies that the blast was carried out by 
the Taliban.
The increasing terrorist acts in  
Afghanistan in recent days  
simultaneously with the withdrawal of US 
troops from the country are suspicious. 
that it remains to be seen who benefits 
from these explosions and what they seek.
The people of Afghanistan have been 
living in the fires of war, violence, 
lawlessness, homelessness and  
displacement for 40 years; With the defeat 
of the Taliban and the US presence in this 
country in 2001, there were hopes that 
insecurity would be eradicated or at least 
reduced.
Afghanistan emerged as a significant US 
foreign policy concern in 2001, when the 
United States attacked the country after 
September 11, 2001, under the pretext of 
confronting  Al Qaeda and the Taliban.
Afghanistan, as a buffer state between 
Russia and the Indian Ocean and a  
transit route for goods from South Asia to  
Central Asia and Europe, has long been of  
particular importance in geopolitical  

theories and been considered by the great 
powers.
Afghanistan's geopolitical position,  
including elements such as sectarian 
internal instability, relative position, 
landlockedness, and proximity to energy 
resources, led to the occupation of this 
country by Britain in 1919, the Soviet 
Union in 1979, and the United States and 
NATO since 2001.
The 9/11 attacks came at a time when 
the United States was at its peak of 
confidence and was able to dominate 
the new world order with the collapse 
of the Soviet Union. The US invasion of  
Afghanistan created the conditions 
for the US to materialize its military  
presence by land to dominate Central Asia, 
which had been there through its airbases  
until 9/11. The United States has used the  
opportunity to prevent any regional alliance 
between Russia and the region, and to  
prevent China from advancing west and 
into Central Asia.
Experience has shown that any  
country backed by the United States has not 
been in a good situation, and that poverty,  
misery, and extremism have grown at an 
unprecedented rate. The US presence in 
Afghanistan is fruitful for it in various 
ways as insecurity continues.
Numerous terrorist attacks and the killing 
of civilians in Afghanistan by different 
US-backed terrorist groups are certainly 
the strategy of the United States and its 
allies to create insecurity in the region 
in order to legitimize the military presence 
in Afghanistan and easy access to its  
resources in the long run.
Now, two decades after the US  
presence in the country, on the one hand, it 
is claimed that US President Joe Biden is 
in a hurry to end the military presence in  
Afghanistan, and on the other hand,  
Washington officials have made this  
biased comment that without the presence 
of foreign forces, Afghanistan will fall 
back into the abyss of war and crisis.
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Two decades after the US military  
presence in Afghanistan, the country is 
still witnessing several explosions in  
recent days, instead of moving away from  
insecurity and instability.
Another bloody evening was marked 

for the people of the Afghan capital on  
Saturday. Powerful explosions outside 
Sayed -ul- Shuhada High School in the 
west of Kabul where many residents 
are of the Hazara ethnic minority, killed 
58 and wounded at least 150 others. 

Afghanistan after two decades 

of US presence

By: Zahra Mirzafarjouyan
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ity family time during the unprecedented isola-
tion at home.
However, the examples on the working togeth-
er of religion and policy were not confined to 
religious leaders. Religious communities and 
public movements have had a significant role in 
this regard. This pandemic was in fact an op-
portunity for Iran’s society to see how religious 
motives and faith can build bottom-up jihadi 
movements to support health workers and poli-
cymakers in crises. 
Figure 1. Mohammad Maddah, an Iranian cler-
gyman, is mourning the death of his wife preg-
nant with twins. 
 A day after burying his family, he returned to 
that same hospital as a voluntary clerical group 
member helping staff and patients fight COV-
ID-19. This photo was captured when he tried 
to disappear for a moment and grieve before 
returning to work. This story exemplifies Iran's 
experience with COVID-19 and namely its 
community-based movements. 
Figure 2 shows another example where jihadi 
movements and voluntary clergymen are disin-
fecting public sites, streets, and shopping malls. 
This was mainly mobilized by the Basij, a com-
munity-based organization supported by the 
government (Figure 2). 
While Iran was  one of the earliest countries hit 
by this virus, (South Korea and China), it also 
unparallelly suffered from  (a) unprecedented 
US-led sanctions on all economic and medical 
aspects, (b) considerably lower per capita health 
facilities and human resources, and (c) very lim-
ited knowledge about the behavior of the virus 
in the early phases Interestingly, Iran achieved 
this not by merely a top-down approach, strict 
quarantines, overreliance on the professional 

health system and/or forceful policy actions, but 
a nuanced model was in place which has largely 
been built on public, community-based, volun-
tary, and jihadi movements. 
For example, while the government never 
forced-quarantined its citizens  at home, there 
was a Stay at Home to Save Lives Campaign 
which has gradually improved the public aware-
ness and voluntary self-quarantines. As widely 
discussed, Iranians have not been panic-buying 
during COVID-19 either. The country was able 
to maintain a good supply of commodities dur-
ing the COVID-19 pandemic, including toilet 
rolls, with no large queues for food and wash-
ing liquids. And although Iran did experience a 
shortage of face masks and hand sanitizers, that 
experience was very comparable to America 
and Europe. 
An example of how communities and science 
worked together to advance policies related to 
COVID-19 is the public movement by volun-
teers to sew masks and dresses for both the med-
ical community and ordinary citizens soon after 
the shortage began (Figure 3). 
In all, Iran was able to showcase a consistency 
between religion on one side and science and 
policy on the other in managing the COVID-19 
pandemic. For religion, even a leading role 
could be argued. 
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An untold story about fighting COVID-19 
pandemic in Iran

By:Kamal Iranidoost

This article presents the untold story of how 
religion unified the political, scientific, and so-
cietal communities- particularly the communi-
ty-based movements – of Iran in confronting the 
novel coronavirus.
 “The [Iranian]government learned early on 
about the outbreak—but, from a combination of 
cynicism and ideology [i.e. the religious institu-
tions], decided not to do anything about it”. 
“The coronavirus has sparked intense debate in 
Iran between ultra-conservative Shia clerics and 
the government”.
 “In the Islamic Republic [of Iran], the pandem-
ic is also exposing social and religious rifts that 
have been simmering under the surface for dec-
ades, and which come to light at times of crisis”. 
 “Iran confronts coronavirus amid a ‘battle be-
tween science and conspiracy theories… Iran’s 
medical system was ill-prepared to handle the 
explosion of COVID-19 cases”.
These remarks exemplify the one-sidedness in 
how Iran is being portrayed, i.e. the depiction 
of a government and health system operating 
irrationally, dysfunctional, and barely coping 
with COVID-19, while the religious institutions 
worsening the situation. This article presents the 
untold story of how religion unified the polit-
ical, scientific, and societal communities- par-
ticularly the community-based movements – of 
Iran in confronting the novel coronavirus. 
Religion and Policy Along with Science
The outbreak of COVID-19 was first officially 
announced in Iran on 19 February 2020. Short-
ly after, Iran’s government ordered the closure of 
schools, universities, cultural centers, cinemas, 
and art events on 22 February. Religious institu-
tions in Iran have been able to complement the 

science surrounding COVID-19 and move socie-
ty with evidence-based policies. One example of 
how religion and science worked together is the 
strong advice from religious leaders on praying 
at home, observing health and seeing medical in-
structions as a divine task. Religious and health 
teachings have been promoted as complementa-
ry to science, rather than contradictory. Friday 
prayers were then canceled in Tehran and 22 oth-
er cities since 27 February, and since then, a se-
ries of closures have taken place at holy shrines, 
mosques, and important annual religious gather-
ings. But again, mainstream The religious lead-
ers also devoted half of the religious donations to 
combat COVID-19. Western media was critical of 
Iran’s religious figures and the faithful to Islam 
on not closing holy shrines earlier. However, what 
they overlooked was that religion was able to steer 
politics, align itself with science and policy, and 
arguably strengthen the country’s social capital.
Another example of how religion and science 
worked together was when Supreme Leader 
Ayatollah Ali Khamenei emphasized the co-
herence of religious, humanitarian, and jihadi  
motives on 15 March. At that speech, he also 
gave special thanks to the officials and the 
health system combating COVID-19. Another 
example comes from Ayatollah Abdollah Java-
di Amoli, a high-ranking religious figure, who 
acknowledged the medical community on 21 
March while advising them and the society to 
pray for all those affected by this virus, and the 
medical community on the frontlines. In another 
instance, Ayatollah Mohsen Gharaati also called 
on the people of Iran to turn this threat into an 
opportunity by observing medical precautions, 
getting closer to God, and capitalizing on qual-
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 Elections in Iran and the
 Resistance countries have
 always been important for
 the West and the region.
 Because the developments
 and equations of the region
 will be influenced by any
 government that comes to
.power
 Presidential elections and  
 any political events in Iran
 or in any Islamic Resistance
 countries are significant,
 influencing equations in the
.region and in the world
 Holding any political process,
 in which the participation
 of the people enhances the
 authority and power of the
 Islamic Republic of Iran, will
 be followed by strengthening
.the Axis of Resistance
 Contrary to the definition
 of other revolutions that
 took place on the basis of
 economic demands or for the
 purpose of political change,
 the Islamic Revolution of
 Iran had a different and
 important feature through
 which influenced other
.nations as well
 Actually, Islamic Revolution
 was beyond borders and its

 discourse and ideologies
 created a new model for the
.nations of the region
 Before the victory of the
 Islamic Revolution, any
 movements against Zionists
 had no ideological basis
 and they were formed
 based on Arab ethnicity and
.nationalism
 After the victory of the
 Islamic Revolution,
 resistance movements were
 formed with Islamic suffixes
 .appearing on their title
 During all these years,
 there ,2000 especially since
 has been a fundamental
 change in the geography of
.resistance
 After the victory of the Islamic
 Revolution, the models that
 Iran chose for the struggle, as
 well as the originality of the
 nations, led to the elimination
.of ISIL from the region
 Iraqi Army and Popular
 Mobilization Unit (also
 known as Hashd al-Sha’abi),
 the Yemeni and Syrian
 resistance groups were
 influenced by the discourse
 of the Islamic Revolution of
.Iran

 The discourse of the Islamic
 Republic of Iran, changing
 regional models, is a source
 of concern for western
.countries
 In return, western countries
 resorted to creating ISIL
 terrorist groups so as to
 counter and weaken such
.discourse
 Elections in Iran and the
 Resistance countries have
 always been important for
 the West and the region.
 Because the developments
 and equations of the region
 will be influenced by any
 government that comes to
power

Iran, Syria elections to strengthen
 discourse of Resistance

Reporting by Mehdi Azizi

نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ اسفند ماه 1399 / شماره58








