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ما مردم و جامعه عجیبی هستیم؛ قدرت فراوانی داریم که از هر پدیدهای
علیه خود استفاده کنیم و دست به خودویرانگری بزنیم .هر اتفاقی هم که
در خارج مرزهای ایران رخ میدهد ،بهســرعت تبدیل به چماقی داخلی
برای کوبیدن بر سر رقیب داخلی میشود .پیروزی ترامپ هم یک نمونه
روشن است.
عباس عبدی
هرکس میخواهد آن را تبدیل به چماقی در دســت خود و علیه دیگران
کند .یکی میگوید انتخاب ترامپ دلیل و علت یک دورهایشدن ریاست
جمهوری ایران خواهد بود .دیگری طرف مقابل را به رفتار همدالنه اوباما
و جان کری ارجاع میدهد که بعدا آرزوی آن را خواهید داشــت و حســرت خواهید خورد ...ولی
کمتر در ذهنمان میگنجد که این رویداد را تبدیل به فرصت کنیم.
کدام فرصت؟
واقعیت این اســت که جامعه ایران در بســیاری از موضوعات کلیدی ازجمله موضوعات ناظر بر
مفهوم منافع ملی فاقد یکپارچگی الزم است؛ فقدان اتحاد نظر درباره این موضوع عوارض شدیدی
برای جامعه ایران دارد .برای نمونه برخی از افراد با برخی از خطوط اصلی سیاستهای گوناگون
کشــور همدل و همراه نبودند و نیســتند؛ این تفاوت موجب بدبینیهای عمیق میان طرفین نیز
میشــود و مثل ســلولهای سرطانی که متاســتاز میکنند و به سایر نقاط بدن سرایت میکنند،
این بدبینی به تمامیرفتارها و سیاســتها نیز ســرایت میکرد .اکنون انتخاب ترامپ فرصتی را
فراهم کرده اســت که نوعی از نمایش همدالنه و ملی را از خود نشــان دهیم و تمامینیروها و
جناحهای داخل و بیرون حکومت و حتی نیروهای به حاشیه رانده شده ،درک و فهم و سیاست
مشترکی از خود را در برابر این پدیده نشان دهند .قرار نیست که در برابر آمریکای ترامپ «هل
من مبارز» طلبید و حتی آب به آسیاب نگاه افراطی آنان ریخت .بلکه هدف نشاندادن این اراده
اســت که ایرانیان فارغ از هرگونه تمایزات فکری و سیاســی ،در برابر موجودیتی به نام ایران و
منافع آن متحد و همدل هســتند.ما برای زدن بر ســر یکدیگر چماقهای زیادی در اختیار داریم؛
حتی میتوانیم چماقهای جدید خلق کنیم ،ولی استفاده از چماق ترامپ خطرناک است .چماق
ترامپ احتماال به آمریکا و خودشــان نیز رحم نخواهد کرد ،چه رســد به ایران و ایرانیان .نکته
مهم ماجرا این است که نشاندادن این وحدت موضع و نظر ،بیش از هر اقدام دیگری در جهت
واکســینهکردن ایران در برابر اقدامات ضد ایرانی دیگران اثر دارد.خطری که این ایده را تهدید
میکند ،این است که نیروهای اصلی سیاست کشور در اتخاذ موضع مشترک در برابر این پدیده
تأخیــر کننــد و تــا آن زمان ترامپ در فضای مجازی تبدیل به یک چماق علیه یکدیگر شــود و
هنگامیکه این چماق باال رفت و فرود آمد ،به احتمال زیاد سایر نیروها را نیز درگیر فراز و فرود
خود خواهد کرد .ایرانیان میتوانند پیام روشنی در ادامه سیاست گذشته و توافق درباره موضوع
برجام بدهند؛ اینکه ما و حکومت ما به آنچه که توافق کردهایم ،متعهد و ملتزم هستیم.اصل الزام
دولتها به تعهدات دولتهای پیشین خود را ضروری میدانیم .تعهدات دولتها فردی نیست،
ما در برابر زیادهخواهی و تحقیر و توهین پاسخ مشترک میدهیم .اینکه مردم آمریکا خواستهاند
ترامپ را به کاخ ســفید روانه کنند ،مســأله خودشــان است؛ ولی هزینه این کار بر دوش سایر ملل
از جملــه ایــران نبایــد بیفتد .انتخاب مردم آمریکا و هر کشــور دیگری ازجمله ایران باید محترم
شمرده شود؛ ولی این احترام نافی التزام به تعهدات و رعایت حقوق دیگران نیست .آمریکا کشور
قدرتمنــدی اســت ولــی این قدرتمندی ایجاد حق ویژه برای آنــان و علیه دیگران نمیکند.این
قدرتمندی مثل هر قدرت دیگری در درجه اول ایجاد مسئولیت میکند .ایاالت متحده نمیتواند
یک جاده یکطرفهای را برای حقوق و اخالق و سیاســت تعریف کند و بیتوجه به منافع ســایر
ملتها از آن عبور کند و دیگران را نیز به عبور از آن فرا بخواند .ما باید با صدای بلند اعالم کنیم
که ایرانی هســتیم و این ویژگی ما به اشــتراک در مواضع سیاســتهای ما در برابر هر پدیدهای
که خود را ضد ایران و ایرانی بداند و معرفی کند ،منجر خواهد شــد .آنچه که با آمدن ترامپ در
داخل آمریکا خواهد گذشــت ،مســأله اصلی ملتهای دیگر نیســت؛ هر چند از آن نیز متأثر شوند،
ولی چگونگی ارتباط او با سایر کشورها مسأله ما و همه کشورهای دیگر است.بنابراین برخالف
گذشته که وقوع هر پدیدهای میتوانست به افزایش چالشهای داخلی ایران منجر شود ،پیروزی
ترامپ این ظرفیت را دارد که به نمایشی از همدلی و وحدت در میان نیروهایی که به نظر متضاد
و غیرهمســو میآید ،تبدیل شــود .در گذشــته نیز شــاهد چنین وضعی بودیم .هنگامیکه دولت
آمریکا به دسیسه راکفلر و هنری کیسینجر شاه را پس از  ٩ماه سرگردانی به ایاالت متحده برد،
پاسخ همه نیروهای سیاسی ،حتی آنان که در برابر یکدیگر ایستاده بودند ،مشابه و یکسان بود.
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تراژدی ترامپیسم

دونالد ترامپ رئیس جمهور شــد .جمله ای ساده که
جهــان را تــکان داد .انتخاب این تاجر بی تجربه در
سیاست به عنوان رئیس جمهور آمریکا از آن پیچهای
تند تاریخ است .اعداد و تقدیر تاریخ هم از رقص در
این پیچ تاریخی غافل نشــده اند .از اواخر صبح این
دو عدد فضای شــبکههای مجازی را درنوردیده اند:
« 9/11و »11/9؛ دو روز متفــاوت در تاریخ آمریکا،
اولی به معنای حادثه 11سپتامبر روزی تلخ که هرگز
فرامــوش نخواهد شــد و دومی9نوامبر  ،روزی که
ترامپ رئیس جمهور شد.
ورق زدن تاریــخ این روز طنز تلخ تاریخ را آشــکار
خواهــد9 .نوامبــر  ،1989در تقویــم تاریخ به روز
فروریختن دیوار برلین معروف اســت .روزی الهام
بخش برای آزادی27 .ســال پیــش 9نوامبر ،دیوار
برلین ،ســرآغاز پایان جنگ سرد به نفع اندیشههای
مدنی و پیروزی دموکراســی آمریکایی بر کمونیسم
اتحاد جماهیر شــوری بود .حاال کمتر از سه دهه بعد
9نوامبر  ،2016روز رای دادن به فردی است که شعار
اصلی اش باالبردن دیواری به دور آمریکا ،جلوگیری
از مهاجرت ،گسترش تنفر و نژادپرستی است .فضای
مجــازی آمریکا را طوفانی از اظهار نظرهای متفاوت
برداشته است ،اظهارنظرهایی مملو ازجوک و شوخی،
معذرت خواهی و توهین.
شوخی شوخی ،جدی شد!
کاربری به نام ویل مینویسد«:خندیدیم ،به اشتراک
گذاشتیم و الیک زدیم و کامنت گذاشتیم و هیچ وقت
فکر نمیکردیم به اینجا برســیم .حاال باید طوالنی
بخندیم ».همه چیز در فضای مجازی به نفع کلینتون
بود ،آدمهای مجازی به ترامپ میخندیدند .حرفها
و شعارهایش را نقد میکردند و احتمال انتخاب او را
صفر میدانســتند .درحالی که آن بیرون و در دنیای
واقعــی حقیقت در جریان بــود ،حقیقتی که فعاالن
مجازی که بیشتر آنها به خودشان زحمت رای دادن
را هم ندادند ،نمیتواســتند ببینند .آدمهای مجازی
نمیبیننــد که در دنیای حقیقی چــه میگذرد و این
حقیقتی اســت که دنیا را در بر گرفته است .حقیقتی
که هنوز با آن شــوخی میشود ،کاربری با نام سانتا
کالوز مینویسد« :امسال بابانوئل فقط به ایالتهایی
که به کلینتون رای داده اند ســر میزند ».اما سال بد
آغاز خواهد شد و این شوخی کوین در توییتر هم جلوی
آن را نمیگیرد« :دارم سوار ماشین زمانم میشوم تا
به ســال  1945برگردم و فرد ترامپ(پدر ترامپ) را
متقاعد کنم که از روشهای پیشگیری استفاده کند».
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اما ترامپ حقیقتی زنده و حداقل برای 4ســال ادامه
دار است ،حتی اگر بن کولمن در فیسبوکش بنویسد:
«برندههای حقیقی مایاها هستند که 4هزار سال قبل
پیــش بینی کردند جهان در ســال  2012به پایان
برسد ،هرچند 4سال در محاسبه اشتباه کردند ».هیچ
چیز عوض نخواهد شــد حتی اگر مجری معروف ای
بی سی جورج اســتفانوپولوس توییت کند« :باورم
نمیشود کسی که معتقد است گرمایش جهانی یک
حقه چینی است رئیس جمهور شده».
پای لرد ولدمورت وسط است
تنها مردمیکه به ابرقهرمانان باور داشــته باشــند
میتوانند بین یک تاجر بی تجربه با شعارهای احمقانه
و سیاســتمداری پرســابقه ،اولی را انتخاب کنند.
آمریکاییها باهالیوود زندگی میکنند و در تلویزیون
غرق هســتند .اینجاســت که پای لرد ولدمورت و
پرفســور دامبلــدور به میان میآید .دو شــخصیت
اساســی ســری کتابهای هری پاتر اثر جی.کی
لورینــگ .قبــل از انتخابات طرفــداران و مخالفان
ترامــپ او را بین جادوگر تاریکی ولدمورت و جادوگر
روشنایی دامبلدور پاس میدادند .رولینگ هم از این
پدیده اســتفاده میکرد .او پیش از انتخابات توییت
کرد « :چه وحشــتناک .ولدمورت اصال به بدی ترامپ
نبــود ».و در زمان انتخابــات گفت « :چه این طرفی
چه آن طرفی ،تاریخ امشــب ساخته میشود .خوب
رقمش بزنید .خواهش میکنم خوب رقمش بزنید».
اما آیا برای ملت طرفــدار ابرقهرمانان تاریخ خوب
رقم خواهد خورد؟ کاربری به نام پرفسور اسنپ(یکی
دیگر ازشــخصیتهای رولینگ) مینویسد« :آمریکا
شکست خورد» و کاربری به نام کیتی توییت میکند:
«هیچ وقت قدرت گروه بزرگی از مردم نادان را دست
کم نگیرید ».مارک دایس نویسنده معروف آمریکایی
میگوید« :این اتفاقی است که وقتی تلویزیون مدام
ســریالهای احمقانه نشــان میدهد ،میافتد ».اما
یک فرد عادی از ناامیدی از ابرقهرمانان مینویســد:
«حاال نوبت اونجرهاست ...بازگرد کاپیتان آمریکا...
بازگــرد .»...در حالی کــه کریس اوانز ،بازیگر فیلم
«کاپیتان آمریکا» هم نوشــته است« :این شبی شرم
آور برای آمریکاست .ما اجازه دادیم تا یک دالل نفرت
انگیز رهبر ملت ما شــود .اجازه دادیم یک قلدر ما را
هدایت کند .ویران شده ام ».خیلیها هم رسانههای
آمریکایــی را به بــاد انتقاد گرفتنــد ،دیوید گفت:
«ترامپ و برکســیت نشان میدهد چقدر رسانهها و
سیاستمداران از توده مردم فاصله دارند».

سلبریتیها و جنگ مهاجرت
صبح امروز ســایت مهاجرت کانادا برای دقایقی به
دلیل بازدید زیاد از دســترس خارج شد .آژانسهای
خبری مقالههای قدیمیزیادی را رو کردند .ایندیپندت
درباره شــغلهایی خــارج از آمریکا برای مهاجرت
نوشت ،آسوشیتدپرس لیست بهترین کشورها برای
مهاجرت آمریکاییها را رونمایی کرد و فوربس مقاله
چگونه از آمریــکا به مقصد بهتری مهاجرت کنیم را
بازنشرداد .جی جی کاربر خوشحال از پیروزی ترامپ
نوشــت« :خیلی از ســلبریتیها باید از آمریکا فرار
کنند» چرا که خیلی ازســلبریتیهای آمریکایی قبل
از انتخابات در سمت کلینتون قرار گرفتند .ست مک
فارلین توییت کرد« :اصال نمیتوانم تصور کنم که این
موجــود بی ربط و پرتی را که در مناظرهها میدیدم،
در کاخ سفید ببینم ».لیل مانوئل میراندا ،برنده جایزه
تونی برای موزیکال «همیلتون» هم توییت کرد« :گفتم
نفس عمیق بکش» .پتن اســوالت کمدین و بازیگر
سرشــناس آمریکایی نوشت« :آنچه تا اینجای کار
فهمیدم این اســت که در آمریکا تبعیض جنســیتی
بیش از تبعیض نژادی اســت ».ســارا سیلورمن هم
نوشــت« :یک نفر بیاد به من امیــد بده» .دمیلواتو
خواننده سرشــناس آمریکایی هم نوشت« :امشب
خیلی مضطربم نمیتوانم بخوابم ».و شِ ــر ،خواننده
مشهور توییت کرد :چطور گذاشتیم او تا اینجا پیش
برود؟ او باید در زندان باشد و کلیدش را دور بیندازیم.
زمانی برای تاسف و امید
آمریکاییها حاال متاسف هستند .برای همدیگر ،برای
خودشان و برای جهان .تاسف آنها از چیست؟ ماتیو
مینویســد« :امروز برنده ای وجود نداشت .ترامپ
نبرد ،بلکه سکســیم ،فاشیست و افراطی گری پیروز
شــد ».الکس توییت میکند« :واقعا بین کســی که
ایمیلهایشمشکلداشتویکمتجاوزروانیدومیرا
انتخاب کردیم؟» انگلیسیها اما سربلند هستند آنها
حاال خود را در مقام دوم احمقها میبینند« :خوشحالم
که آمریکایی نیســتم ،انتخاب ترامپ از برکسیت هم
بدتر است ».مایکل مور ،مستند ساز معروف آمریکایی
میگوید« :به هر حال این نیز تمام میشود ،این جایی
اســت که از آن شــروع میکنیم ».در حالی که جری
پیکو نگران فرزندش است و مینویسد« :حقیقت دارد
بچه ام باید به مدرسه ای برود که عکس ترامپ کنار
اوباما قــرار میگیرد ».و الکس با طنز تلخش ضربه
آخر را میزند« :نگران ترامپ نباشید ،سیاستمدارها
قولهایی را که میدهند عملی نمیکنند».
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ترامپ و قواعد برجام
دکتر حسین احمدی نیاز
استاد حقوق بین الملل

پرونده

باید بــه متن توافق برجــام توجه کرد.
برجام یــک رابطه متقابل بین دو کشــور یا
قرارداد دوجانبه محسوب نمیشود که شخص
آقای ترامپ بتواند آن را لغو کند .برجام توافقی
چند جانبه و بین المللی اســت که طرفین آن
 5عضو دائم شــورای امنیت و آلمان هستند.
بنابرایــن آمریــکا صرفا یکــی از طرفهای
قرارداد محســوب میشود نه همه طرفهای
قرارداد .از این بیان چند نکته ضروری است:
اول آن که آن چه موجب تصویب برجام
میان اعضای  5+1شده ،قطعنامههای شورای
امنیت سازمان ملل است .از منظر حقوق بین
الملل مبنای تصویب و شــکل گیری برجام،
قواعد و مقررات حقوق بین الملل است که به
صورت ویژه از طریق شــورای امنیت سازمان
ملل ،در اختیار  5کشــور عضــو دائم و آلمان
قرار گرفتــه که بتوانند بر اســاس آن توافق
با جمهوری اســامیایران را شــکل دهند.
بنابراین شــخص آقای ترامپ نمیتواند القا،
تهدید یا بازبینی نسبت به برجام داشته باشد.
آنچه ترامپ پیــش از انتخابات بیان میکرد،
شــعارهای پوپولیستی بود؛ چرا که معاون اول
او بعدها مطرح کرد که قصد پاره کردن برجام
را نخواهیم داشــت ،اما موضــوع اصالح در
فرایند برجام را خواهیم داشت .اما نه شخص
آقای ترامپ یا کشــور آمریکا ،و نه هیچ فرد
دیگری جز با توافــق همه طرفین و رضایت
جمهوری اســامیایران نمیتواند اصالحیه،
تبصره یا حدودی نســبت بــه مقررات برجام
داشته باشد .همان طور که خانم موگرینی به
صراحت بیان کرد که آمریکا ملزم و مکلف به
پذیرش برجام و انجام تعهدات بین المللی در
پایبندی به مفاد برجام است.
دوم آن کــه ،مکانیــزم نظارتی و کنترل
ایــران در نحوه تحقق اهــداف در خود مفاد
برجــام بیان شــده که بر اســاس آن آژانس
بین المللی انــرژی اتمیبه صورت ماهیانه یا
فصلــی گزارشهای خود را ارائه میدهد .کما
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ایــن که به تازگی ســخنگوی وزارت خارجه
آمریکا اذعان داشت که ایران شفاف و روشن
عمل کرده و هیچ گونه پنهان کاری نداشــته
اســت .بنابراین مقام کنترل کننده رفتار ایران
در انجام توافقات و پایبنــدی به مفاد برجام،
آژانس بین المللی انرژی اتمیاســت ،نه یکی
از اعضا به نــام آمریکا .آن چه مهم بوده این
اســت که اگر آمریکا بخواهد خالف تعهدات
بین المللی خود عمل و آنها را زیر سوال ببرد،
مقوله ای خارج از برجام و تعهدات بین المللی
دولتها در این عرصه است و نمیتوان با هیچ
موضوع دیگری مقایســه کرد .این مساله به
سیاســت خارجی آقای ترامپ باز میگردد که
بخواهد دســت به چنین شیطنتی بزند .هیچ
کدام از مقــررات یا قواعد برجــام این پیش
بینی را نکرده که آمریکا میتواند چنین کاری
انجام دهد .زمانی اقدام آمریکا موثر است که
تخلفی از ســوی جمهوری اسالمیایران سر
زده و احراز شــود .احراز این مســاله از سوی
آژانس بین المللی انرژی اتمیو شورای امنیت
باید تایید شود .و سپس مکانیزم توقف برجام
در آمریکا شــکل گیرد .این در حالی است که
ایران تا کنون پایبندی خــود را انجام داده و
طرفهای اروپایی نیــز آن را تایید کرده اند.
بنابراین بهانه ای در دســت آمریکا نیست .اما
آمریکا میتواند بهانه تراشی کرده و دست به
هــر کاری بزند .همان طور که زمانی عده ای
در ایران ،قطعنامههای شورای امنیت را کاغذ
پاره میخواندند .مهم برداشــتی اســت که از
قواعد و مقررات میشود.
ســوم آن که با مرور اظهارنظر ســران
اروپایی پــس از پیروزی آقای ترامپ از جمله
فرانسوا اوالند ،رییس جمهوری فرانسه ،خانم
ترزا مینخست وزیر انگلستان ،و حتی مقامات
آلمان این نگرانی را مطــرح کردند که آقای
ترامپ پایبند بــه تعهدات بین المللی در قبال
جامعــه جهانی به خصوص در حــوزه برجام
نباشد .این نگرانی همواره از حوزه کشورهای
اروپایی برجام وجــود دارد .درواقع اروپاییها
بیشتر از ایران نگران هستند .نکته اینجاست

کــه آقای ترامــپ به عنــوان رییس جمهور
برگزیده شده است .مساله جانشینی دولتها در
فصل حقوق بین المل مطرح میشود .رییس
جمهور آمریکا توســط مردم با یک نگرش و
روش خاصی برگزیده شــده است .این رییس
جمهور ملزم و متعهد بــه تمامیعهدنامهها،
قراردادها و  ...اســت که آمریکا تا به امروز با
سازمانهای بین المللی یا کشورهای مختلف
بــه صورت دو جانبه یا چند جانبه منعقد کرده
اســت .این موضوع جزء تکالیف دولت آمریکا
اســت .از طرفی ،طرفین اروپایی برجام نشان
داده اند که اگر آمریکا بخواهد اقدامیمبنی بر
انجام ندادن تعهدات مفاد برجام داشته باشد،
او را همراهی نخواهنــد کرد .و همواره تاکید
کرده اند که مراتــب اطمینان را به جمهوری
اســامیایران داده و پشتیبان ایران در تداوم
برجام خواهند بود .بنابرایــن باید منتظر ماند
و دید که مشــاوران آقای ترامپ دست به چه
اقداماتی پــس از روی کار آمــدن دولت در
مساله برجام خواهند زد.
چهــارم ایــن که ،متاســفانه دســتگاه
دیپلماســی ایران در زمــان انتخابات آمریکا،
گزینه احتمالی پیروزی ترامپ را مورد بررسی
و واکاوی خود قرار نداد .با توجه به دشــمنی
میان ایران و آمریکا ،اما در فرایند برجام روابط
قابل توجه و مثبتی میان وزرای امور خارجه دو
کشور و تیم وزارت امور خارجه طرفین شکل
گرفته بود که موجب تصویب برجام شد .گرچه
همگان انتظار داشــتند که هیالری کلینتون
پیروز انتخاب شود و دولتش تداوم دهنده راه
دموکراتها و آقای اوباما باشد .هرچند ممکن
بود دســت به تغییرات اندکی بزند .اما به این
مســاله ورود نکردند که بــا آمدن ترامپ چه
کنند و دست به چه اقدام پیشگیرانه ای بزنند.
متاسفانه نه فقط دستگاه دیپلماسی ایران کم
کاری کرده ،بلکه حوزه رسانه ای ما نیز دچار
چنیــن خالئی شــد .ای کاش گزینه پیروزی
ترامپ هــم مورد توجه قــرار میگرفت و بر
اســاس دیدگاههای ترامپ تجزیه – تحلیلها
و رایزنیهای مورد نیاز انجام میشد.
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پرونده
تمامینظرســنجیها ،بازارهــای پیــش بینــی و
کارشناسان سیاسی روی پیروزی هیالری کلینتون در
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حساب میکردند.
بســیاری از این کارشناســان یا نسبت به شیوههای
متعدد دموکراتها برای رسیدن به کاخ سفید اطمینان
داشتند یا پیروزی گسترده ای را پیش بینی کرده بودند
که نقشه انتخاباتی آمریکا را به کل تغییر میداد؛ غافل
از این که همگی آنها در اشتباه بودند.
دونالد ترامپ و هزاران طرفدار کمپین انتخاباتی وی
نیز به اندازه همین کارشناسان به پیروزی خود در این
انتخابات اطمینان داشتند .ترامپ و هوادارنش معتقد
بودند که میل و اشتیاق بسیاری در میان عموم مردم
برای تغییر وجود دارد .آنها بر این باور بودند که هیالری
کلینتون در طول چهار دهه فعالیت سیاســی خود آن
قدر دوقطبی عمل کرده که نمیتواند نظر مردم کشور
دو دســته ای همچون آمریکا را به خود جلب کرده و
آرای آنها را بدســت آورد .دونالد ترامپ در نخســتین
ســخنرانی خود پس از پیروزی در انتخابات ریاســت
جمهوری آمریکا عنوان کرد« :من از همان ابتدا بارها
گفتم که کمپین من یک کمپین انتخاباتی نیست ،بلکه
این کمپین جنبشی شگفت انگیز و بزرگ است».
اگرچــه ماهیت رقابتهــای انتخاباتی آمریکا برای
تحلیلگران سیاسی هر دو جناح بسیار شگفت آور بوده
است اما با کمیدقت میتوان دریافت که نشانههای
آن از همــان ابتدای این رقابتها کام ً
ال آشــکار بود.
بــه عنــوان مثال ،از روزی که ترامپ نامزدی خود در
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا را رســم ًا اعالم
کــرد ،بی اعتنایــی و همچنین مخالفت وی با قواعد
مرسوم و ُعرف سیاسی آغاز شد و پس از آن نیز هرگز
متوقف نشد.
ترامپ اغلب در سخنرانیهای انتخاباتی خود از واقعه
برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) و رای موافق
مردم بریتانیا به این موضوع صحبت میکرد .ترامپ در
تجمع هواداران خود در ایالت پنسیلوانیا گفت« :همان
طور که هیچ کس نتیجه همه پرســی مردم انگلیس
را در مورد خروج این کشــور از اتحادیه اروپا درســت
پیــش بینی نمیکرد ،همین فرض در مورد انتخابات
آمریکا هم صادق است و همه خواهند دید که نتیجه
نظرســنجیها درباره ایــن انتخابات هم غلط از آب
در خواهــد آمد .انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا
«مافوق برگزیت» ،و «پنج برابر برگزیت» است».
این درحالی اســت که بســیاری تصــور میکنند در
نظرســنجیهای انجام شــده پیروزی ترامپ در این
انتخابات پیش بینی نشــده بود ،اما این تصور اشــتباه
اســت .تعدادی از نظرســنجیهای انجام شده پیش
از انتخابــات پیــروزی ترامپ را به وضوح پیش بینی
کــرده بودند اما بازاهای شــرط بندی ،کارشناســان
و صاحــب نظرانــی که صرف ًا بر نتایــج مورد دلخواه
خود تأکید داشــتند ،این نتایج را به طور کامل نادیده

تمــام قدرت ،تبلیغــات و منابع در اختیار خود را برای
پیروزی در دیگر نقاط بســیج کرد .کلینتون و تیم او
معتقــد بودند بــرای این که بتوانند با برتری ترامپ و
موفقیت وی در جلب آرای سفیدپوستان طبقه کارگر
رقابت و مقابله کنند ،الزم اســت تا در ایالتهایی که
دارای جمعیت باالی التین تبار هستند پیروز شوند و
حمایت و پشتیانی آنها را از آن خود کنند.
نشــانههای ظاهر شده در اواخر هفته گذشته ،حاکی
از آن بــود که این ریســک کلینتــون میتواند نتیجه
معکوس داشــته باشــد .اگرچه نظرسنجیها نشان
مــیداد کــه او همچنان با اختالفــی اندک ،در اکثر
ایالتهای اصلی و سرنوشت ساز پیشاز است ،اما او فاقد
پایههایی بود که اوباما چهار سال قبل در اختیار داشت.
جمهوری خواهان کنترل مجلس نمایندگان و سنا را
به دســت گرفته اند اما آیا با ریاست جمهوری ترامپ
بن بســت به پایان خواهد رســید؟ ترامپ که تنها چند
هفته پیش از ســوی رهبران حــزب جمهوری خواه
طرد شــده بود ،حاال مواضع تهاجمیتری را در پیش
گرفته است« .کلیان کانوی» ،مدیر کمپین انتخاباتی
ترامپ روز یکشنبه اعالم کرد که کمپین آنها حداقل
در شش ایالت مورد مناقشه و سرنوشت ساز توانسته
به پیروزی دست یابد.
کلینتون ،همســر وی ،باراک اوبامــا و دیگر عناصر
عملیاتــی رده باال بــرای پناهگاههای به ظاهر امنی
همانند میشــیگان و ویرجینیا تقال میکردند .کانوی
در کنفرانــس مطبوعاتــی خود با خبرنگاران به طعنه
گفت« :آنها ما را در اطراف این ایالتهای آبی تعقیب
میکردند .ما نقشــه خود را گســترش داده ایم و حاال
در ایالتهایــی که مردمش از ماهها پیش ما را نادیده
گرفته بودند ،در حال رقابت هستیم».
ترامپ روز یکشــنبه و در یک حرکت بسیار تهورآمیز
و قابل توجه ،ســخنرانی انتخاباتی خود را در آشــیانه
فرودگاهــی در مینیاپلیس ترتیب داد و هزاران نفر در
ایــن تجمــع حضور پیدا کردند آن هم در ایالتی که از
سال  1972به بعد جمهوری خواهان در آن به پیروزی
نرســیده بودند.پس از نیمه شــب این ماراتن بزرگ،
ترامپ به ویرجینیا رسید .ویرجینیا پنجمین ایالتی بود
که ترامپ در یک روز برای ســخنرانی به آن جا رفته
بود .صدها تن در این سخنرانی حضور داشتند .تعداد
حاضران این تجمع کمتر از چیزی بود که ترامپ بعدا ً
ادعا کرد اما با توجه به زمان این تجمع میتوان گفت
که جمعیت قابل توجهی در آن جا حضور داشــتند .در
حالی که بســیاری از حاضــران و هواداران در داخل
محوطه جا نمیشدند ،اما باز هم از همان جا ترامپ را
تشویق میکردند .ترامپ در جمع هوادارن خود گفت:
«ما در حال رسیدن به یکی از بزرگترین پیروزیهای
تمام تاریخ هستیم .انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
 50برابر برگزیت خواهد بود».
منبع :لوس آنجلس تایمز
 مترجم :زهره شهریاری
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نویسنده :نوآه بیرمن

گرفتند .شــباهت میان کمپیــن انتخاباتی ترامپ و
واقعه برگزیت واضح و آشــکار اســت .هر دو جنبش
از حمایت و پشــتیبانی «سفیدپوستان طبقه کارگر»
برخــوردار بودند؛ طبقه ای که احســاس میکرد در
بحبوحــه تغییرات فرهنگی و اقتصادی به طور کامل
فراموش شده است.
در همین حال ،بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان
هشدار دادند در صورتی که مردم بریتانیا به خروج این
کشــور از اتحادیه اروپا رای دهند و یا رای دهندگان
آمریکایی در انتخابات ریاســت جمهوری این کشور،
ترامپ را انتخاب کنند ،اقتصاد ،موقعیت و جایگاه ملی
این دو کشــور با عواقب و پیامدهای هولناکی روبرو
خواهد شد .آنها اطمینان داشتند که مردم به راهنمایی
و نظرات آنها در این خصوص توجه کرده و آن را دنبال
خواهند کرد .اما مردم و رای دهندگان نظرات نخبگان
خود را به باد تمســخر گرفتند .مردم آمریکا و بریتانیا
کــه با پدیدههایی چون جهانی شــدن و مهاجرت به
شدت مخالف بودند ،تصمیم گرفتند تا خطرات پیش
رو در این مســیر را به جان خریده و سیســتم فاســد
کشورهایشان را به طور کامل مختل کنند.
اگرچه به نظر میرسید که ترامپ با گزافه گویی ،توهین
و اهانت ،موضع گیریهای نژادپرستانه ،افشاگری در
مورد اشــتباهات گذشــته ،ابراز نارضایتیهای بدون
علت یا سیاستهای ضعیف به جایگاه انتخاباتی خود
آســیب خواهد زد ،اما هــوادارن و حامیان وی از این
مسائل چشم پوشی کرده و با وی همراه شدند .برخی
هوادارنی که نســبت به موضوع کنترل دیوان عالی
ایاالت متحده آمریکا نگرانی داشــتند یا به کلینتون
اعتماد نداشــتند ،به ناچار به کمپین هواداران ترامپ
پیوستند.
ماه گذشــته در پی انتشــار فایل ویدئویی مربوط به
ســال  2005کــه در آن ترامپ اظهــارات رکیکی را
دربــاره زنان عنوان کرده بود ،برخی از رهبران حزب
جمهــوری خواه یکی پــس از دیگری ترامپ را طرد
کردند .نظرســنجیهای انجام شده پس از این اتفاق
همگــی حاکی از پیشــتازی کلینتون در رقابتهای
انتخاباتی بودند .شرایط به گونه ای بود که حتی حامیان
و طرفــداران ترامپ نیــز در مورد امکان دوام وی در
رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به شک
و تردید افتادند .اما ترامپ علی رغم تمامیمشکالت
پیش آمده همچنان اصرار داشــت که نظرسنجیها
عمدا ً و به منظور کاهش مشــارکت مردم ،میزان رای
وی را کمتر از رقم حقیقی نشان میدهند.
در حالی که ترامپ با نظرسنجیها درگیر بود ،کلینتون
به طور آزمایشــی دایــره فعالیتهای انتخاباتی خود
را گســترده تر کرد و از ایالتهایی چون میشــیگان،
ویسکانســین و پنســیلوانیا که به پیروزی در آنها نیاز
داشــت فراتر رفت ،به این امید که بتواند نقشــه اش را
تا آریزونا گســترش دهد .کلینتون پس از جلب آرای
عمومیدر ویرجینیا و کلرادو در جوالی و آگوســت،
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ما و رئیسجمهور تاجر

ســتاره اقبال دونالد ترامپ در کدام ســپهر سیاســی  -اجتماعی طلوع کرد؟ آنچه نامزد
جمهوریخواهان را کلیددار کاخ ســفید کرد ،کدام شــرایط داخلی و خارجی بود؟ پیروزی
ترامپ به نفع ایران اســت یا به ضرر آن؟ صاحبنظران سیاســی ایران در پســتهایی که
در اینســتاگرام خود و یا دیگر شــبکههای اجتماعی منتشــر کرده اند ،به این ســوالها
پاسخ داده اند:

پرونده
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اظهار نظر صاحبنظران سیاسی ایران درباره ترامپ؛

ســید محمدصادق خرازی ،ســفیر سابق ایران در سازمان ملل و فرانسه :پایان مبارزات
انتخاباتی و سونامیسیاسی امریکا که جهان را در ابعاد اقتصادی ،سیاسی ،امنیتی تحت
تاثیــر قــرار خواهــد داد .آقای ترامپ در نطق پیــروزی از ادبیات دیگری بهره گرفت .او
میداند که بایست از شعارهای انتخاباتی فاصله بگیرد و واقع بینانه مشکالت کشورش
را سامان دهد .بایست منتظر ماند…

سید محمدعلی ابطحی ،رئیس دفتر سابق رئیس جمهور :در این چند روز چند بار نوشتم
ترامپ بهتر است .ترامپ که بیاید ،در چارچوب حقوقی جهان باید زندگی کند .نه توافق
هسته ای را پاره میکند و نه جنگی راه میاندازد .مردم امریکا آقایی بر کشور خودشان
را بر آقایی بر دنیا ترجیح دادند .بیزینس من هیچ وقت خطرناک نیست .من که قب ً
ال هم
گفتم به نفع ما و خاورمیانه و جهان است که ترامپ رئیس جمهور است.
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مصطفی معین ،وزیر ســابق علوم :اینگونه نیســت که سرنوشــت یک ملت و یا یک
کشــور خود به خود دســتخوش زوال و دگرگونی شــود .زوال قدرت و مزیتهایی چون
برخورداری از ثروت و رفاه ،صلح و ثبات ،امنیت و اقتدار جهانی امری تقدیری ،جبری و
یا اتفاقی نیست .فرآیند زوال و فروپاشی به نوع رفتار و انتخاب مردم کشورها و عملکرد
حکومتهایشان وابسته است .وقتی ملتی بزرگ و مدعی تمدن و برتری ،فردی فاسد،
جنگ طلب و افراطی با ویژگیهای اخالقی و شخصیتی ترامپ را به ریاست جمهوری
کشورشان برمیگزینند ،طبیعی است که دیر یا زود تاوان انتخاب خود را خواهند داد .البته
در این میان ممکن است خسارتهای بزرگی هم به سایر ملل و کشورهای دنیا تحمیل
شــود ،همانطور که انتخاب جرج بوش به نابودی اســتقالل ،کشــتار و آوارگی میلیونها
کودک ،زن و مرد مظلوم افغانی و عراقی و اشغال و تخریب زیرساختهای آن کشورها
منجر گردید .آنچه در این میان مورد امید و انتظار است ،روشن تر شدن چهره واقعی و
ضد بشری نظام سلطه گر و امپریالیستی آمریکا و سگهای زنجیری و مزدوران محلی
آن همچون رژیم صهیونیســتی و حکومت جنایتکار ســعودی برای جهانیان اســت که
آگاهی و آزادی خواهی ملتهای تحت ســلطه را به ارمغان خواهد آورد .این آگاهی و
رشــد که خیزشــی عمومیو ضد استعماری را در پی خواهد داشت به مفهوم ایجاد زمینه
و طلیعه فروپاشی نظام سلطه جهانی و حاکم شدن ملتها بر سرنوشت خود خواهد بود.
حمیدرضا جالیی پور ،اســتاد جامعه شناســی دانشگاه تهران :چرا هیالری کلینتون از
ترامپ باخت؟
از راه دور شاید بتوانیم این گمانهها را مطرح کنیم:
 )۱مجموع آرای دو کاندیدای رقیب ،هیالری و ترامپ ،مساوی بود (حتی هیالری صد
و پنجاه هزار رای بیشتر کسب کرد) ولی نتوانست بخشی از مردم خسته از وضع موجود
و ناکام را به ســمت خود جذب کند ،شــاید ســندرز میتوانســت و این یک خطای حزب
دموکرات در چند ماه گذشــته بود( .به بیان دیگر جمعیت خاموشــی که در میان چهل
درصدی که معموال در انتخابات آمریکا شــرکت نمیکردند از ســوی دموکراتها جدی
گرفته نشــدند .جالب اســت که بخشــی از این جمعیت خسته تا ساعت آخر دست خود را
برای حتی پرسشگران نظرسنجیها رو نکردند.
 )۲در امریکا بخاطر تداوم وضعیت بد اقتصادی و علل دیگر «سرمایه اجتماعی» کاهش

پرونده

سید امیر خرم ،عضو شورای مرکزی نهضت آزادی :باالخره نتیجه انتخابات اخیر ریاست
جمهــوری امریــکا معین گردید و آقای دونالــد ترامپ به عنوان چهل و پنجمین رئیس
جمهور آمریکا برگزیده شــد .پیروزی ترامپ در این انتخابات در عین شــوک بزرگی که
نه تنها به بخش قابل توجهی از جامعه امریکا بلکه به جامعه جهانی وارد ساخت ،دارای
نکات جالب توجه و درس آموزی بود که ذی ً
ال به بعضی از آنها اشاره خواهم کرد.

نکته اول :این انتخاب نشان داد که برآمدن پوپولیسم در هر جامعه ای امکان پذیر است
و این ربطی به شــکل آن جامعه ندارد .روزی در ایران شــاهد پیروزی پوپولیســم بودیم و
اینک در امریکا دو جامعه با کمترین شــباهت ظاهری به یکدیگر .فقط کافیســت نقاط
ضعف جامعه را خوب بشناسی و بر همانها تاکید کنی ،شعارهای تند بدهی و تصویری
همچون یک منجی از خود در ذهن مردم ایجاد کنی.
نکته دوم :این انتخابات نشــان داد که اقشــار فرودســت جامعه بیش از آنکه تحلیل و
تفکر را دنبال کنند ،از شعارهای زیبا پیروی خواهند کرد .اینکه این شعارها تا چه اندازه
راهگشای حل مشکالت جامعه باشد ،چندان مورد توجه این قشر نیست ،مهم آن است
که از زبان فرودستان گفته شود و حرف دل آنها باشد.
نکته سوم :وقتی فضای جامعه دوقطبی شود ،کسی در این میانه برنده خواهد شد که بهتر
شعار دهد و بهتر بتواند معایب موجود را بر گردن حریف اندازد .آنچه امروز در امریکا رخ
داد شباهت بسیاری به انتخابات سال هشتاد و چهار در ایران داشت .هنگامیکه حمایت
نخبگان جامعه از یک نامزد انتخاباتی ،در فضای دوقطبی و در مقابل پوپولیســتی که
حریــف را مقصر تمام مشــکالت موجود معرفــی میکرد ،رنگ باخت و به میدان آمدن
فرودستان پیروز آن انتخابات را تعیین کرد.
نکته چهارم :گاهی نارضایتی از وضع موجود چنان فراگیر میشــود که هر کس شــعار
جذاب تری بدهد جمعیت ناراضی را با خود همراه خواهد ساخت .سیاستمدار کسی نیست
که تنها در دوره مســوولیت خود خوب عمل کند ،بلکه میبایســت با توجه به خواســت

تمامیاقشــار جامعه از جمله طبقات فرودســت ،بگونه ای عمل کند که این راه پس از
او نیز باز بماند .توجه داشــته باشــیم که آقای ترامپ پس از آقای اوباما بر ســر کار آمد،
همانگونه که آقای احمدی نژاد پس از آقای خاتمی.
نکته پنجم :برخی از جریانها و مردان سیاسی در ایران از اینکه خانم کلینتون انتخاب
نشــده اســت ،ابراز خوشحالی کرده اند .کافی است کمیبگذرد تا این دسته از سیاسیون
پی ببرند که بازی با کســی که چندان قابل پیش بینی نیســت آن هم در شــرایطی که از
حمایت نمایندگان مجلســین برخوردار اســت ،چندان آســان نیست .سالهای پیش رو
هــم بــرای حکومــت ایران در مقابل جریان نیرومنــد جمهوریخواه در امریکا که اینک
کاخ ســفید را هم تســخیر کرده اســت و خواهان کسب امتیازهای هرچه بیشتر از ایران
است ،سالهای دشواری خواهد بود و هم برای جریان اصالح طلب که باید در فضایی
پروژه دموکراسی را پیش ببرد که نسبت به قبل ادبیات آن احتما ًال خشن تر خواهد شد
همچنان که محتمل است مسایل داخلی ایران از جمله مساله حقوق بشر و دموکراسی،
برای سیاســتمداران امریکایی از اولویت خارج شــده و بیشتر به نقش ایران در تحوالت
منطقه ای و بین المللی توجه شود.
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یافتــه و رقابــت دو حزب اصلی جذابیت زیادی برای مردم ندارد .لذا ترامپ «مطرود» از
حزب جمهوریخواه میتواند در کسب کارتهای الکترال از کاندیدای «جا افتاده» حزب
دموکرات (یعنی هیالری) پیشی بگیرد.
 )۳ترامــپ در تبلیغــات انتخاباتی اش وعده «یک انقالب از موضع راســت» را به مردم
ناکام امریکا داد و از میان جمعیت منفعل انتخاباتی رای جمع کرد.
 )۴دموکراتها روی «شهروندان سفید ،مسیحی ،چشم زاغ و ناکام امریکا» کم حساب
کرده بودند ،ولی ترامپ در طول انتخاباتش فقط روی همین جمعیت تمرکز داد .خصوصا
میلیونها نیروی کار و یقه آبی که از پیامدهای اقتصاد جهانی و دیجیتالی ضربه خورده
بودند و بیکار شده بودند به ترامپ دلبستند.
 )۵وحشــت از گســترش ناامنی و تروریسم در داخل امریکا به ضرر هیالری عمل کرد و
ترامپ روی این موج وحشت سوار شد.
 )۶برای جمعیت ناکام ســخنان رســمیو به ظاهر کارشناسانه و حقوقی هیالری خسته
کننده بود ولی ســخنان ترامپ که نامتعارف و مخالف وضع موجود (و حتی با مضامین
غیراخالقی بود) برای این جمعیت جذاب بود.
 )۷قولهای غیرعملی ترامپ در دفاع از جلوگیری از خروج سرمایه و صنایع از آمریکا،
ظاهرا برای بخشی از مردم امریکا جذاب بوده است.
آیا اصالح جویان در ایران باید از این نتیجه نگران باشند؟
شاید برای پاسخ به این سوال االن زود باشد ،ولی اجماال من زیاد نگران نیستم زیرا:
 )۱در درجه اول این آمریکا و مردم آن هســتند که ضربه خوردند و وضع دوقطبی فعلی
و دوره بالتکلیفی و خسارت اقتصادی تداوم پیدا میکند.
 )۲ترامــپ توانســت در داخــل آمریکا رای جمع کند ولــی او ( با موقعیت ضعیفی که در
داخل طبقه متوســط آمریکا دارد) نمیتواند همچون اوباما در ســطح جهانی اجماع بین
المللی علیه کشوری ایجاد کند.
 )۳ترامپ گرایشات ناسیونالیستی و افراطی دارد ولی او یک افراطی نرم و تاجر و معامله
گر و قالتاق است ،نه یک افراطی نظامییا اطالعاتی مثل پوتین.
 )۴مهمترین عامل بازدارنده ترامپ مقاومت طبقه متوسط امریکا است که بدون فاصله
رای از جبهه ترامپ باخته است .این مقاومت طبقه متوسط اجازه پشتک و باروی زیادی
به حکمرانی ترامپ نمیدهد.
 )۵در ایران ممکن است تندروها در کوتاه مدت از پیروزی ترامپ خوشحال شوند ولی به
زودی به یاد فرصت طالیی دوره اوباما میافتند که ایران از این فرصت کم استفاده کرد.
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پرونده

وقتی همه
میبازند
على موسوى خلخالى

شــوک بــزرگ انتخاباتی امریکا رقــم خورد؛ در کمال
شــگفتی و در حالــی که تا لحظاتی قبــل از برگزاری
انتخابات ،نظرســنجیها پیــروزی هیالری کلینتون را
قطعی میدانستند ،دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا
شــد تــا این چهره جنجالی جمهــوری خواهان چهل و
پنجمین رئیس جمهوری ایاالت متحده امریکا شود .به
اعتقاد بسیاری از ناظران مردم امریکا سرانجام میان بد
و بدتــر ،بدتــر را انتخاب کردند چون از وضعیت حاکم بر
کشورشــان به شدت ناراضی هستند .به اعتقاد بسیاری
از کارشناسان ،مردم امریکا وضعیت حاکم بر کشورشان
را ناشی از باندبازیهای شرکتهای بزرگی میدانند که
اقتصاد و اجتماع امریکا را به سخره گرفته اند ،برای همین
به کسی رای دادند که اساسا مخالف این وضعیت باشد و
شعارهایش همگی علیه وضعیت موجود است .کسی که
تمامیشرکتهای بزرگ ،اصحاب رسانه ،روشنفکران،
اندیشــمندان ،اهالی سینما ،فرهنگیان و سیاستمداران
مخالف او هســتند .شــوک پیروزی ترامپ به قدری بود
که شبکههایی مانند سی ان ان ،بلومبرگ ،بی بی سی،
ای بــی ســی و یورو نیوز برای مدتــی حاضر به اعالم
پیروزی وی نبودند .حتی شبکه سی ان ان تالش داشت
به جای اعالم پیروزی ترامپ ،بیشــتر کمپین هیالری
کلینتون را پوشــش دهد تا شــوکی که به آن وارد شده
است را باور نکند.
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پیروزی ترامپ همه جامعه فرهنگی و فکری را در شوک
فرو برد .تا آن جا که جمعی از طرفداران هیالری کلینتون
که شبکه العربیه امریکا آنها را دانشجویان خشمگین و
افسرده توصیف میکرد و از پیروزی ترامپ شوکه شده
بودند ،در مقابل شــبکه خبری ســی ان ان تجمع کردند
و علیه رســانههای جمعی و بنگاههای خبری شــعار سر
دادنــد .آنها رســانهها را متهم بــه پنهان واقعیت ،قلب
واقعیــت و دروغ گویی در جهت فریب جامعه میکردند
و میگفتند که اشتباههای این چنینی آنها بود که باعث
شــد جامعه امریکا فریب بخورد و نتواند تصمیم صحیح
و درســت را بگیرد .عمده کارشناســان مســائل امریکا
نیز در رســانههای تصویری که ظاهر میشدند اعتراف
میکردند که از پیروزی ترامپ شوکه شده اند و به هیچ
وجه باور نمیکردند او پیروز انتخابات ریاست جمهوری
امریکا شود .به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران پیروزی
ترامپ در حقیقت به مثابه شکست جامعه روشنفکری و
فرهنگی امریکا است.

واکنش شبکههای عربی

بکههــای عربــی که برخی از آنها مثل العربیه و الحدث
مورد حمایت عربســتان ســعودی و شبکه اسکای نیوز
مورد حمایت امارات متحده عربی هستند نیز از پیروزی
ترامپ ابراز شگفتی میکردند .اما آنها تالش میکردند
ضمن ابراز شــگفتی از این پیروزی از واقعیتها عقب
نمانند و حقایق را درک کنند .برای همین نیکول تنوری،
خبرنگار شبکه العربیه و الحدث که مجری زنده پوشش

ویژه خبری انتخابات ریاست جمهوری امریکا بود ،گفت
که برای این که به واقعیتها نزدیک باشیم منبع خبری
خود را شــبکه فاکس نیوز انتخاب کرده ایم که بیش از
همــه نزدیک به جبهه جمهوریخواهان اســت و اخبار
انتخابات را لحظه به لحظه پوشــش میدهد .شــبکه
اسکای نیوز نیز که در ابتدا از پیروزی هیالری کلینتون
حمایت میکرد به وضوح گفت باید واقعیت را پذیرفت
و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آینده امریکا دانســت.
شــبکه خبری الحره امریکا نیز که وابســته به وزارت
امور خارجه ایاالت متحده است با وجود این که تالش
میکرد شــوک شکست هیالری کلینتون در انتخابات
را عادی جلوه دهد ،گزارش داد هیچ کس باور نمیکند
که رئیس جمهوری بعدی امریکا دونالد ترامپ باشــد.
شبکه خبری الجزیره ،وابسته به قطر نیز گزارش داد که
اکنون بسیاری این سوال را مطرح میکنند که آیا واقعا
کارنامه باراک اوباما تا این اندازه است که باید جانشین
او شــخص مجهولی مانند دونالد ترامپ باشــد؟ با این
حال روشن است که کشورهای عربی از پیروزی ترامپ
خشــنود نیســتند .عربستان سعودی او را به دیده فردی
میبیند که قرار است به رابطه دوستی امریکا با عربستان
خاتمه دهد .ترامپ بارها از عربســتان ســعودی انتقاد
کرده بود و این کشــور را مروج تروریســم و حامیافراط
گرایی دانســته بود .ترامپ همچنین عربستان را به گاو
شیردهی تشبیه کرده بود که وقتی شیرش تمام میشود

پرونده

واکنش جامعه جهانی

با این حال ملک سلمان بن عبدالعزیز ،پادشاه عربستان
در همان ساعات اولیه در پیامیپیروزی دونالد ترامپ را
تبریک گفت .اما این عبدالفتاح سیسی ،رئیس جمهوری
مصر بود که به عنوان اولین رهبر عرب به دونالد ترامپ
تبریــک گفــت .وی ابراز امیدواری کــرد که روابط دو
کشور در دوره ریاست جمهوری ترامپ در همه زمینهها
تحکیم شود .دیدار طوالنی سیسی با ترامپ در نیویورک
انتقادهای بسیاری را نسبت به سیسی ایجاد کرده بود.
والدیمیــر پوتین ،رئیس جمهور روســیه نیز با تبریک
به پوتین اعالم کرد امیدوار اســت کشــورش با رئیس
جمهوری جدید آمریکا همکاری خوبی در مسائل جهان
داشــته باشــد .وی گفت« :روابط آمریکا و روسیه به نفع
منافع دو کشــور اســت .میخواهیم روابط با آمریکا را
ترمیم کنیم اما میدانیم این کار آسان نیست ».کرملین
همچنین با صدور بیانیه ای اعالم کرد که روابط با آمریکا
بایــد بهبود یابد و دو کشــور نیاز بــه گفتگو در این باره

ییلدیریم ،نخســت وزیر ترکیــه نیز به دونالد ترامپ به
عنــوان رئیس جمهوری جدید آمریــکا تبریک گفت.
ییلدیریم در ادامه با اشــاره به مســاله اســترداد فتح اهلل
گولن ،روحانی در تبعید و مخالف دولت ترکیه از آمریکا
گفت :اگر ترامپ گولن را تحویل دهد ،صفحه جدیدی
در روابط آمریکا و ترکیه باز میشــود .همچنین مولود
چــاووش اوغلو ،وزیر امــور خارجه ترکیه پس از اعالم
نتایج انتخابات ریاســت جمهــوری آمریکا در پیامیدر
توییتر به دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری جدید
آمریکا تبریک گفت .بکر بوزداغ ،وزیر دادگستری ترکیه
نیــز گفــت« :با تغییر رئیس جمهور در آمریکا روابط این
کشور با ترکیه تغییر نمییابد زیرا روابط میان دو کشور
براســاس منافع دو طرفه بــوده وبر پایه همکاریهای
استراتژیک است .امیدواریم همکاریهای استراتژیک
میان دو کشــور براساس اعتماد متقابل گسترش یابد».
فدریکا موگرینی ،رئیس سیاســت خارجی اتحادیه اروپا
نیز اعالم کرد ،اتحادیه اروپا به همکاری مشــترک خود
بــا آمریکا ادامــه خواهد داد .وی پس از پیروزی ترامپ
بــه عنوان رئیس جمهور آمریکا گفت« :روابط آمریکا –
اتحادیه اروپا عمیق تر از آن است که با هر تغییر سیاسی
دچار تحوالتی شود .ما به همکاری خود ادامه داده و به
تعمیق بیشتر آن تالش خواهیم کرد».
فرانک والتر اشتاین مایر ،وزیر خارجه آلمان نیز در واکنش
بــه انتخاب دونالد ترامپ گفت« :باید پیروزی ترامپ را
پذیرفت ».آلمان از کشورهایی است که نسبت به پیروزی
ترامپ هشدار داده بود .از جمله شخص اشتانمایر که بارها
گفته بود پیروزی ترامپ میتواند نه تنها برای امریکا بلکه
برای کل جامعه جهانی خطرناک باشد .هنگامیکه خبر
پیروزی ترامپ اعالم شد ،فون درالین ،وزیر دفاع آلمان
گفت« :این پیروزی «شوک عظیمی» است ».وی ادامه
داد« :من فکر میکنم که ترامپ میداند که این رایها
به وی نیست بلکه علیه واشنگتن و علیه بنیادهای آمریکا
اســت ».نوبرت روتگن از اعضای ارشد حزب محافظه
کار آنــگال مرکل ،صدر اعظــم آلمان نیز گفت« :هنوز
دولــت آلمان نمیداند که دونالد ترامپ نامزد جمهوری
خواهان چه کارهایی انجام خواهد داد ».وی گفت« :ما
هنوز نمیدانیم که اگر صدای اعتراض و عصبانیت وارد
دفتر ریاســت جمهوری آمریکا شده و به قدرتمندترین
مرد دنیا تبدیل شود ،چه کار خواهد کرد ».رئیس کمیته
امور خارجی پارلمان آلمان نیز اعالم کرد :از نظر موقعیت
ژئوپلتیکی ،ما در شــرایط بسیار نامعلومیقرار داریم .از
ســوی دیگر مارتین شولتز ،رئیس پارلمان اروپا با اشاره
به پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
گفت« :این انتخابات شرایط را برای همکاری اتحادیه
اروپا با آمریکا دشواتر خواهد کرد .شرایط سخت خواهد
شد .همکاری با دولت جدید آمریکا دشوارتر از دولتهای
پیشــین خواهد شــد .اما او رئیس جمهور منتخب و آزاد
آمریکا اســت ».وی ادامه داد« :ما باید به رئیس جمهور
آتی آمریکا احترام بگذاریم .من امیدوارم درباره مسائل
مختلف همکاری کنیم».
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باید سرش را برید .این مواضع ترامپ نگرانی عربستان
ســعودی را افزایش داده اســت .بر کسی پوشیده نیست
که عربســتان ســعودی و امارات متحده عربی و قطر از
هیالری کلینتون حمایت مالی میکردند و گمان داشتند
او رئیس جمهوری آتی ایاالت متحده امریکا است .حاال
با پیروزی ترامپ طبیعی اســت که رویکرد او نســبت به
این کشورها متفاوت باشد.

دارند .در این بیانیه آمده که روسیه امیدوار است مذاکرات
با واشنگتن درباره سوریه در دوره رئیس جمهوری جدید
بهتر شود .کرملین همچنین ادعاها درباره مداخله روسیه
در انتخابــات آمریکا را رد کرد .دونالد ترامپ بارها گفته
بود والدیمیر پوتین را دوست خود میداند و از اقتدار او در
عرصه بین المللی تمجید کرده بود .وی حتی گفته بود در
صورت پیروزی حاضر است روسیه را به عنوان نخستین
مقصد خارجی خود انتخاب کند .اظهارات دوستانه او در
قبال روسیه که جاه طلبیهایش در شرق اروپا ،به ویژه
در مورد اوکراین و گرجســتان باعث وحشت اروپاییها
شده است ،با انتقادهای بسیاری در جامعه غربی مواجه
شــده است .اما پترو پوروشنکو ،رئیس جمهور اوکراین
اعــام کرد که امیدوار اســت لحــن ترامپ پس از این
پیروزی تغییر کند.فرانسوا اوالند ،رئیس جمهور فرانسه
نیــز بــا تبریک به ترامپ اعالم کــرد در مذاکراتمان با
آمریکا درباره مســائل جهان شفاف و روراست خواهیم
بود .ترزا می ،نخســت وزیر بریتانیا نیز نسبت به تقویت
و تحکیم روابط با آمریکا در دوره ترامپ ابراز امیدورای
کــرد .رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهوری ترکیه هم
در پیامیاعالم کرد امیدوار است انتخابات جدید آمریکا
باعــث خیر و برکت شــود .رئیــس جمهوری ترکیه در
مراســمیاعالم کرد ،دوره جدیدی در آمریکا آغاز شده
است .امیدوارم این انتخاب چه در منطقه و چه در جهان
بر پایه قانون ،آزادی و دموکراســی خیر باشــد .بنعلی
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بازار
مسکن
ایران بعد از
«ترامپ»

محمدمهدی مافی

اثر انتخاب ترامپ بر بازار امالک در کشورهای
مختلف دیرتر خود را نشان میدهد.
انتخــاب ترامــپ به عنوان رئیــس جمهور
ایاالت متحده به دلیل تمرکز او به داخل آمریکا و
خودداری احتمالی از نزاعهای بینالمللی فرصتی را
به ایران میدهد تا در شرایط پسابرجام اقتصاد خود
را شکوفا کند و بخش مسکن را از رکود درآورد.
انتخاب ترامپ ابتدا ســریعا بر روی بازارهای
بورس ،طال و نفت تاثیر گذاشت ،اما اثر این انتخاب
بر بازار امالک در کشورهای مختلف دیرتر خود را
نشــان میدهد؛ زیرا این بازار تحت تاثیر اقتصاد
کالن قرار دارد و به دنبال آن حرکت میکند.
در شرایطی که احتماال ترامپ به دلیل روحیه
اقتصادی ،توجه خــود را به رقابــت اقتصادی با
اروپا و چین معطوف خواهد کرد ،فرصت اســتفاده
از فضای پســابرجام برای ایران مهیا میشــود و
میتوانــد یکی از اهداف اقتصادی خود در ســال
 ۱۴۰۵یعنی رســاندن انتظار خانهدار شــدن افراد
جامعه از  ۱۲به هشت سال را محقق کند.
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شــاید بتوان گفت هم اکنــون اقتصاد حرف
دوم را در دنیای امــروز میزند و امیدواریم دولت
جمهوری اســامیایران بتواند به رونق اقتصادی
مدنظر دســت یابد .این هدف میتواند از ســال
آینده با رشــد پنج درصد آغاز شود و به دنبال آن
بازار مسکن را از رکود خارج کند.مافی با اشاره به
افزایش تقاضای ســرمایهگذاری خارجی در بخش
مســکن گفت :در شرایط پســابرجام شرکتهای
خارجــی متعددی برای ســرمایهگذاری در بخش
ســاختمان در ایــران اعالم آمادگــی کردند که
امیدواریم گامهای عملی این همکاری در ســال
آینده برداشته شود.
هم اکنون شــرایط برای رونق بخش مسکن
فراهم شــده اســت .دولت در  ۳.۵سال گذشته تا
حدودی توانســت بر رکود غلبــه و تورم را کنترل
کند.
در طی  ۳.۵سال گذشته تورم حدود  ۱۵درصد
بود و قیمت مسکن ثابت ماند .به بیان دیگر قیمت
مســکن حدود  ۵۵درصد کاهــش یافت و از نظر
اقتصادی ،زمان برای رونق بخش مســکن مهیا
است.به گفته مافی ،هم اکنون فقط نیاز به شرایط

روانی و تصور بازار بهتری از سوی مصرف کننده
و تولیدکننــده داریم که نتیجــه انتخابات آمریکا
میتواند این شــرایط روانی را ایجــاد کند .اینکه
مردم فکــر کنند آینده بهتری وجــود دارد باعث
میشود که مصرفکننده و تولیدکننده برای ورود
به بازار مسکن تشویق شوند.
من به چند دلیل نســبت به اقتصاد ایران پس
از انتخاب ترامپ خوشــبین هستم؛ زیرا مواضعی
کــه ترامپ اتخاذ کرده و ســابقهای کــه از نظر
اقتصادی دارد نشــان میدهد او فردی اســت که
بیشــتر به داخل آمریکا تمرکز خواهد کرد تا اینکه
در کشــورهای دیگر دخالت کنــد .این فرصتی را
برای ما فراهــم میکند تا به دنبال امضای برجام
شرایط اقتصادی خود را بهبود دهیم.
ترامپ انتقاداتی به ناتو داشت و بیان میکرد
که چرا باید پولهای آمریکا به دفاع از کشــورهای
اروپایی در پیمان آتالنتیک شمالی اختصاص یابد.
لذا میتوان امیدوار بــود که او از ایجاد تنشهای
مضاعــف در خاورمیانه خودداری کند و اجازه دهد
ایران مســائل منطقه از جمله مساله سوریه را حل
و فصل کند.
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بازگشت اما و اگرهای
فروش هواپیما به ایران

با روی کار آمدن ترامپ به نظر میرســد
وی از ممنوعیتهــای جدید کنگره علیه بانکها و
همچنین ممنوعیت فروش هواپیمای مسافربری
استقبال کند.
اوباما پیشتر گفته بود چنانچه برقراری مجدد
تحریمهای هســته ای ایران در کنگره تصویب
شــود ،آنها را وتو خواهد کرد؛ امــا با روی کار
آمدن ترامپ به نظر میرسد وی از ممنوعیتهای
جدید کنگره علیه بانکها و همچنین ممنوعیت
فروش هواپیمای مسافربری استقبال کند.
بهدنبال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات
ریاســت جمهوری آمریکا و موضع متفاوت وی
در قبال ایــران و برجام ،کمیته مقررات مجلس
نمایندگان آمریکا پیشنویس «طرح ممنوعیت
فروش  80هواپیمای مســافربری» به ایران را
آماده کرده و درصدد است آن را در هفته جاری
به رأی بگذارد.
بعد از توافق هســتهای ایران با کشورهای
 ،5+1دولــت ایــران و کمپانــی بوئینگ برای
خرید  100فروند هواپیمای مســافری به توافق
رســیدند .همچنین در ژانویه سال جاری ایران
برای خرید  118فروند هواپیما از شرکت ایرباس
قراردادی به ارزش  22میلیارد یورو امضاء کرد.
این قرارداد نیــز ــ بهدلیل اینکه برخی قطعات
هواپیماهای ایرباس در آمریکا ســاخته میشود

ــ با چالش مواجه شده است.
قانونگــذاران مجلس نماینــدگان آمریکا
در حال حاضــر در تعطیالت به ســر میبرند،
ولــی آنطــور کــه «بیــل هویزنــگا» ــ از
جمهوریخواهان کنگره و طراح این پیشنویس
ــ گفته ،روز دوشــنبه و با آغاز به کار مجلس
نماینــدگان ،کار روی این طرح آغاز میشــود
و حداکثر تــا روز چهارشــنبه در صحن اصلی
مجلس نمایندگان به رأی گذاشته خواهد شد.
به گزارش «یواسایتــودی» هویزنگا در
بیانیهای که به همین مناســبت منتشــر کرده،
گفته است که فروش هواپیماهای مسافربری به
تهران «موجب تسلیح رژیم ایران» خواهد شد و
باید جلوی این کاری که بنایش در دولت اوباما
گذاشته شده ،گرفته شود.
کمیته قوانین مجلس نمایندگان قصد دارد
مفاد یک طرح دیگر در رابطه با تعامل بانکها با
ایران را نیــز در دل طرح بیل هویزنگا بگنجاند
و هر دو را با هم به رأیگیری بگذارد .هر دوی
این طرحهــا در ماه ژوئیه (اوایل مرداد) ســال
جاری در کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان
مطرح شده و رأی مثبت اولیه را کسب کردند.
باراک اوباما پیشــتر گفته بود چنانچه این
طرحهــا در کنگــره تصویب شــود ،آنها را وتو
خواهــد کرد؛ اما با روی کار آمدن دونالد ترامپ

از بیســتم ماه ژانویه و مواضع تند وی در قبال
توافــق اتمیایران و «جامعــه جهانی» ،به نظر
میرسد وی از این قوانین استقبال کند.
در همیــن راســتا ولیــد فا ِرس ،مشــاور
سیاســت خارجی دونالد ترامــپ ،در تازهترین
موضعگیری گفت رئیسجمهور منتخب توافق
هســتهای ایران و گروه  5+1را مورد بازنگری
قرار خواهد داد .همچنین روز پنجشــنبه مارک
تونر ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گفت
که توافق هستهای با ایران الزام قانونی ندارد و
ترامپ میتواند از رعایت آن ســرباز زند و حتی
دســتوراتی را که اوباما تاکنــون در جهت رفع
تحریمهای اقتصادی صادر کرده لغو کند.
از ســوی دیگر کمپانــی بوئینگ ــ که در
حــال مذاکره با ایران برای فــروش هواپیما به
این کشــور اســت ــ روز چهارشــنبه گذشته،
ضمن اســتقبال از پیروزی ترامپ ،انتخاب وی
را بهعنوان رئیــس جمهور آینده آمریکا تبریک
گفــت و ابراز امیــدواری کرد کــه بتواند برای
ارتقــای اقتصاد آمریکا با کاخ ســفید همکاری
کند.پیشتر وزارت خزانهداری دولت باراک اوباما
فروش  80هواپیماهای مســافربری شــرکت
بوئینگ به ایــران را با صــدور مجوز موردی،
بالمانع اعالم کرده بود.
منبع :یورونیوز
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آشنایی با کابینه اقتصادی ترامپ

با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گمانه زنیها درباره کابینه احتمالی وی آغاز شد.

سارا پیلین

پرونده

«ســارا پیلین» فرماندار سابق ایالت
آالسک ا که در سال  ۲۰۰۸نامزد معاونت
ریاســت جمهوری بود نیز از حامیان ســر
ســخت دونالد ترامپ در انتخابات بشمار
میرفــت .پیش بینیها حاکی از آنســت
که او نیز در کابینــه رئیس جمهور جدید
ایاالت متحده آمریــکا جایگاهی ویژه به
خصوص در امور مربوط به انرژی داشــته
باشد .پیشــتر دونالد ترامپ از او به عنوان
«محافظه کاری قابــل اعتماد» یاد کرده
بود که کارنامه ای درخشان در زمینه اداره
دولت با مخارج کم دارد و به شدت مخالف
سقط جنین و معتقد به کوچک بودن دولت
است.

مایکل فلین

«مایکل فلین» نیز از دیگر گزینههایی
است که گفته میشود برای وزارت دفاع یا
مشاور امنیت ملی انتخاب خواهد شد.
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کریس کریستی

«کریــس کریســتی» که ۷۴ســاله
دارد ،فرمانــدار نیوجرســی و نامزد حزب
جمهوریخواهــان برای تصدی ریاســت
جمهــوری آمریــکا در ایــن دوره بود .او
پس از انحــال کمپیــن انتخاباتی اش
به صف حامیان ترامپ پیوســت و نامش
برای ســمتهای متعددی از جمله وزارت
بازرگانی در دولت ترامپ مطرح است.

رودی جولیانی

«رودی جولیانی» شــهردار ســابق
نیویورک یکــی از گزینههای مطرح برای
کســب ســمت دادســتان کل است .وی
در ســال  ۲۰۰۸میالدی نامزد ریاســت
جمهــوری آمریکا بود امــا در رقابتهای
مقدماتی پس از «جان مک کین» و «میت
رامنی» سوم شد و کنار رفت.

باب کورکر

سناتور «باب کورکر» ،جمهوری خواه
از ایالت تنسی و رئیس کنونی کمیته روابط
خارجی ســنا نیز از دیگر نامزدهای مطرح
برای کســب وزارت خارجه است .کورکر
پیشتر اعالم کرده بود که پیشنهاد تصدی
وزارت خارجه را با جدیت بررســی خواهد
کرد.

نیوت گینگریچ

از «نیــوت گینگریچ» بــه عنوان
گزینه ای مطرح برای فعالیت در وزارت
خارجه آمریکا در کابینه ترامپ نام برده
میشود.
وی رئیس سابق مجلس نمایندگان
آمریکا بود و از مخالفان سرسخت توافق
هسته ای با ایران است.

استیو مونچن

نام «اســتیو مونچن» نیــز در بین گزینههای احتمالی بــرای وزارت خزانه داری آمریکا دیده
میشــود .برخی تحلیلگران معتقدند« ،کلیان کانوی» ،مدیر ســتاد انتخاباتی دونالد ترامپ نیز به
عنوان مشاور کاخ سفید در دولت دونالد ترامپ برگزیده خواهد شد.
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تاثیرات بلند مدت و کوتاه مدت ترامپ
سید محمد صادق الحسینی
تکیه «دونالد ترامپ» بر کرسی ریاستجمهوری امریکا
از دو جهت کوتاهمدت و بلندمدت بر اقتصاد ایران قابل
بحث و بررسی است.
در آثارکوتاهمــدت این انتخاب بــر اقتصاد جهانی باید
به این موضوعات اشــاره کرد :طبیعتا انتخاب ترامپ به
عنوان کلیددار اصلی کاخ سفید ،هم شوکی برای اقتصاد
امریکا به شمار میرود و هم شوکی بر بدنه اقتصاد جهانی
وارد کرده است .وارد شدن چنین شوکهایی حداقل در
کوتاهمــدت آثــار منفی برای اقتصاد به بار خواهند آورد،
چرا که ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش میدهند.
طبیعتا به واســطه اینکه ترامپ ،فرد ناشــناختهیی است و سیاستهای
او با عدم شــفافیت و ابهام همراه بوده ،تمام این عوامل باعث میشــود
کــه عدم اطمینان از اینکــه رییسجمهور منتخب امریکا در آینده چه
خواهد کرد ،در عرصههای مختلف ریسکها و شوکهای بسیاری بر
اقتصاد امریکا و جهان تحمیل کند .به هر حال باید پذیرفت که امریکا
بزرگترین اقتصاد و یک بازیگر عمده در اقتصاد جهانی است.
آثار کوتاهمدت باعث میشــود که قیمت کاالهای اساســی مثل فلزات
و ...یا کاالهایی که به «بهشت امن سرمایهگذاری» شهرت دارند مانند
طال ،نفت و ...با افزایش روبهرو شود .اما اینکه این افزایش قیمت چقدر
خواهد بود و چقدر دوام خواهد داشــت ،بســتگی به رویکرد و اقدامات
عملی ترامپ در آینده دارد .این در حالی اســت که تاثیرات کوتاهمدت
نامبرده ،از اکنون آغاز شــده و قیمت طال و فلزات اساســی مثل مس با
افزایش و نوساناتی همراه بوده است .مس لیدر کلیه فلزات اساسی در
دنیاست و هر زمان که قیمت این فلز افزایش پیدا میکند ،قیمت سایر
فلزات همراه با مس سیر صعودی در پیش خواهند گرفت.
از ســوی دیگــر اگر بخواهیــم تاثیرات کوتاهمدت نتیجــه انتخابات
ریاستجمهوری ایاالت متحده امریکا بر اقتصاد ایران را تحلیل کنیم،
از دو جنبه قابل بررســی اســت -1 :اگر به واسطه تاثیرات کوتاهمدت،
قیمت نفت و فلزات اساســی که ایران تولیدکننده انواع و اقســام هر
دوی این محصوالت اســت افزایش پیدا کند؛ این موضوع به کســب
درآمدهای کوتاهمدت کمک میکند .البته این افزایش قیمت دستاورد
بســیار بزرگی برای اقتصاد ایران به شــمار نمیرود و باید منتظر بود
تا دید عملکرد رییسجمهور جدید امریکاییها ،بر ســر شــاخصهای
اقتصادی چه خواهد آورد.

دوم اینکه ترامپ باعث شــده ریسک اقتصاد ایران هم
افزایش پیدا کند .البته نه از کانال ریاســتجمهوری،
بلکــه از کانــال متفاوتی که از طریق ســخنرانیها و
شــعارهایی کــه درخصوص برجام و پــاره کردن این
قطعنامه بینالمللی ایجاد کرد .این امر باعث میشــود،
ســرمایهگذاران اروپایی و بهطور کلی خارجی با تردید
بیشــتری به اقتصاد ایران نگاه کنند و بیشــتر در انتظار
باشــند که اقتصاد ایران به چه ســمت و سویی خواهد
رفت .تمام این عوامل دست در دست هم میدهند که
هزینههای اقتصاد ایران افزایش پیدا کند و عمال ثمرات برجام دیرتر و
سختتر به اقتصاد روانه شود .بنابراین در بخش تاثیرات کوتاهمدت ،هر
چند اثر کوچکی به نام افزایش قیمت نفت رخ میدهد اما تاثیر منفی آن
که افزایش شدید ریسکهای اقتصادی است ،بسیار بزرگتر خواهد بود.
و امــا تاثیــرات بلندمدت این انتخاب در امریکا ،باتوجه به اینکه دونالد
ترامپ تجربه کافی در بخش سیاســتگذاری ندارد و یک بیزینسمن
است ،اطرافیان ترامپ بسیار اهمیت پیدا میکنند ،چرا که این افراد عمال
در مدیریت امریکا نقش موثری خواهند داشت .با این حال باید دید که
رییسجمهور امریکا چه افرادی را منصوب خواهد کرد ،اما بدونشک
افراد منتخب ترامپ ،بســیار رادیکالتر و خطرناکتر از وزرای خارجه
و وزیــر اقتصــاد و ...خواهند بود و در نتیجــه در مورد ایران هم موضع
خشنتری را در پیش میگیرند .همچنین به نظر میرسد در بلندمدت
هم آثار منفی ایشان برای اقتصاد ایران خطرناکتر خواهد بود .اما تنها
جای امیدواری که وجود دارد ،این اســت که ترامپ به واســطه حرف
زدن اروپاییها ،چین و رفاقت با پوتین ،رییسجمهور روســیه امکان
اجماعسازی علیه ایران را از دست خواهد داد.
اما از آن سو امکان تحریمهای امریکا علیه ایران همچنان وجود دارد
و امریکاییها در  8ســال دوره احمدینژاد رییسجمهور ســابق ایران
یــاد گرفتهانــد چگونه یکطرفه ما را تحریم کنند .هر چند این موضوع
بــه ضــرر ایــران خواهد بود اما به دلیل اینکه امکان اجماعســازی در
عرصه بینالملل از امریکا ســلب میشــود ،باز کمککننده است و اثر
منفــی بــزرگ بلندمــدت را کمیتعدیل خواهد کرد .با این حال در یک
جمعبندی کلی باید عنوان کرد که ریســکهای پیشبینی نشــده در
انتظار اقتصاد ایران است.

*تحلیلگر اقتصادی

عکسها و مطالب خود را برای هفتهنامه تدبیر تازه ارسال نمایید

telegram.me/tadbiretaze
instagram.com/tadbire_taze
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رئیسجمهــور منتخب آمریکا در اولین مصاحبه بعد از پیروزی در انتخابات
گفت که بر خالف وعدههای تبلیغاتی قانون سالمت را کام ً
ال لغو نمیکند.
دونالد ترامپ ،در اولین مصاحبه پس از انتخاب شدن به عنوان رئیسجمهور
بعدی آمریکا گفته بعد از نشســت با باراک اوباما ،رئیسجمهور فعلی ،قصد
دارد برخــی از مفاد یک قانون ســامت که قبــ ً
ا وعده لغو آن را داده بود را
دســتنخورده نگاه دارد .وی در مصاحبه با والاستریتژورنال گفته یکی از
اولویتهایش اقدام فوری در زمینه «قانون بهداشت قابل دسترسی» است.
ترامپ گفت این قانون آنقدر ناکارآمد و پرهزینه شــده است که «نمیتوان
از آن استفاده کرد».
رئیسجمهور منتخب آمریکا علیرغم این گفت که بعد از نشســت با اوباما
در کاخ ســفید تمایل دارد دستکم دو بند از مفاد این قانون را دستنخوره
نگاه دارد.ترامپ گفت او از ممنوعیتهای وضع شده علیه اینکه شرکتهای
بیمه به خاطر شــرایط بیمار از بیمــه وی اجتناب کنند حمایت میکند .وی
گفت« :این موارد را خیلی دوست دارم».
وی گفت اولویتهای دیگرش بعد از ورود به کاخ ســفید برداشتن نظارت
از موسســات مالی برای دادن اجازه به آنها برای «وامدهی مجدد» اســت.
ایمــن کردن مرزها از ورود مــواد مخدر و مهاجران غیرقانونی اولویتهای
بعدی ترامپ هستند.
رئیسجمهــور منتخب آمریــکا گفت قصد دارد با راهانــدازی پروژههای
زیرساختی سراسری و بهبود شرایط قراردادهای تجاری شغل ایجاد کند.
ترامپ همچنین گفت که با وضع تعرفه برای محصوالت شرکتهای خارجی
که به کشورهای خارجی نقل مکان میکنند ،مشاغل آمریکایی را حفظ خواهد
کرد.در حالی که شــهرهای آمریکا بعد از انتخاب ترامپ صحنه اعتراض به
اظهارات نژادپرســتانه و فحاشــیهای علنی وی به رقیبانش است ،وی به
والاستریتژورنال گفت که قصد متحد کردن آمریکا را دارد.
ترامپ گفت« :من کشــوری میخواهم که مردم یکدیگر را دوســت داشته
باشــند .میخواهم تأکید کنم که بهترین راه برای کاستن از تنشها ،ایجاد
شغل در داخل است.
ترامپ در پاســخ به این ســوال که آیا فکر نمیکند لفاظیهایش در جریان
تبلیغات انتخاباتی از حد و مرزها عبور کرده گفت« :نه من برنده شدم».
رئیسجمهــور منتخب آمریکا همچنین تأکیــد کرد که او اکنون ،اظهارات
مثبتتری را مطرح خواهد کرد ،همانطور که درباره سخنرانی بعد از پیروزی
و دیــدارش بعــد از اوباما چنین بوده اســت .او میگوید «حاال اوضاع فرق
میکند».
ترامپ در پاسخ به این وعدهاش در یکی از مناظرهها که گفته بود در صورت
ورود به کاخ سفید یک دادستان ویژه برای تحقیق درباره استفاده کلینتون
از سرورهای شخصی برای ارسال ایمیل در دوران حضور در وزارت خارجه
تعیین خواهد کرد گفت« :این چیزی نیست که من درباره آن زیاد فکر کرده
باشــم ،چون میخواهم ســامت ،مشاغل ،کنترل مرزی و اصالح مالیات را
سر و سامان بدهم».
ترامپ درباره قانون ســامت و دلیل تغییر موضعش از فسخ کامل قانون به
نگه داشــتن برخی بندهای آن گفت که بعد از دیدار با اوباما به این نتیجه
رسیده است.وی گفت« :من به او گفتم که پیشنهادهایش را بررسی میکنم
و از سر احترام این کار را انجام خواهم داد».
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آینده بازارها
در دو سناریو
شــوکی که پــس از اعالم پیــروزی دونالد ترامپ در
انتخابات ریاستجمهوری آمریکا به بازارهای مختلف
جهان وارد آمد ،از همان روز چهارشــنبه تعدیل شــد؛
تعدیلــی کــه در روزهای پنجشــنبه و جمعه نیز ادامه
پیدا کرد.
همســو با پیشبینیها ،اعــام پیروزی دونالد ترامپ
شــوکی فوقالعاده را به بازارهای جهان وارد کرد ،اما
آنچــه تقریبا هیچ کس پیشبینــی نکرده بود ،خنثی
شدن این شوک ظرف چند ساعت بود .روندهای متاثر
از اعالم نتیجه انتخابات ریاستجمهوی ایاالتمتحده
بســیار زود تعدیل شــدند تا این پرسش پدیدار شود که
چنیــن نرمش اقتصادیای نشــانه کنار آمدن فعاالن
اقتصادی با واقعیت  4ســال آینده است یا آرامش پس
از زلزله هفته گذشــته ،پیشدرآمد زلزلههای پرشــمار
دیگری اســت .از ســویی تعدیل روند بازارها پس از
ســخنرانی پیروزی دونالد ترامپ ،برخی را به این باور
رسانده که شوک ترامپ بهطور کامل تخلیه شده است؛
درحالیکــه بعضــی دیگر معتقدند فردی چون او با هر
اظهارنظر در ماههای آینده بازارها را متاثر خواهد کرد.
بــه گزارش دنیای اقتصــاد  ،هنگامیکه آمریکاییها
آرای خود را به صندوق میریختند ،حاضران و ناظران
بازارهای جهانی مانند بیشــتر نخبگان ایاالتمتحده و
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دیگر کشورها به پیروزی هیالری کلینتون امید داشتند.
گرچه کلینتون هم نامزدی نامحبوب -چه در آمریکا و
چه در جهان -بود ،دست کم ادامهدهنده وضع موجود
در نظر گرفته میشد تا کمتر فعال اقتصادی هوادار به
قدرت رسیدن ترامپ باشد .وقتی برخالف برآیند آخرین
نظرســنجیهای انتخاباتی ،مشــخص شد این نامزد
جنجالی جمهوریخواهان است که از ژانویه  2017به
«دفتر بیضی» کاخ ســفید خواهد رفت ،شاخصهای
دالر و ســهام فروریختند و سرمایههای پناهگاه مانند
طال ،فرانک سوئیس و ین ژاپن خیز گرفتند .در سناریوی
بازارنوشته پیش از انتخابات ،این شوک باید دست کم
چند روز و بعد با وقفههایی با بازههای موردجدال ،ماهها
ادامه مییافت .با این همه ،ترامپ در سخنرانی پیروزی
خود لحنــی دگرگونه از کارزارهای انتخاباتی برگزید.
پافشاری او بر اینکه خواهد کوشید رئیسجمهور تمام
آمریکاییها باشد ،به سرعت بازارها را آرام کرد.
تخلیه شوک
شــاخص دالر که پول آمریکا را در ترازویی از  6ارز
عمده جهانی وزن میکند و در روز انتخابات به امید
پیــروزی بانوی اول و وزیر خارجه پیشــین نزدیک
 98واحد ایســتاده بود ،روز چهارشــنبه پس از آغاز
شمارش آرا شروع به افت کرد و پس از قطعی شدن

انتخاب ترامپ تا کف روزانهای زیر  96واحد سقوط
کــرد ،اما با تالش جمهوریخواهان برای اطمینان
بخشــی نسبت به انتقال آرام قدرت ،عدد نهایی این
شاخص در روز چهارشنبه  98 /5واحد شد ،باالتر از
عدد روز سهشــنبه .مهمتر اینکه روند رشد شاخص
روز پنجشنبه هم ادامه پیدا کرد .شاخصهای جهانی
بورس نیز روندی مشابه را از سر گذراندند .بازارهای
سهام اروپا که در مقطعی از روز چهارشنبه سقوطی
شدید را تجربه کرده بودند ،در ادامه روز روند خود را
تعدیل کردند و برخی حتی به روند رشــد بازگشتند.
بازارهای آســیا در روز پس از انتخابات این بخت را
نداشتند که به آرام شدن موقت ترامپ واکنش نشان
دهند ،اما روز پنجشــنبه ســقوط روز قبل را جبران
کردند .در آمریکا ،بازارهای آتی سهام بالفاصله پس
از اعالم پیروزی ترامپ ،ســقوط کردند اما بازارهای
آنی که پس از ایراد سخنرانی پیروزی ترامپ کار خود
را آغاز کردند ،با رشــد روبهرو شــدند .حتی شاخص
داوجونز باالترین سطح خود در تاریخ را تجربه کرد،
گرچه بعضی بازارها در روز پنجشنبه رشد چهارشنبه
را تعدیل کردند.
وضعیت پناهگاههای ســرمایه نیز در هفته گذشته به
لحاظ دو قطبیشــدن روندها همانند بازارهای پیش
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یک نکته که شــکاکان به روند تخلیه شــوک به آن
اشاره میکنند این است که بازارها گرچه به تغییر لحن
دونالد ترامپ واکنش نشان دادهاند ،اما به بهبود جایگاه
کلینتون در آخرین نظرسنجیها واکنش بیشتری نشان
داده بودنــد .ایــن یعنی اعتماد کمیبه سیاســتهای
ترامپ وجود دارد .مساله دیگر این است که او خواهان
افزایش نرخهای بهره اســت و این در حالی اســت که
مشخص نیست پس از افزایش احتمالی نرخهای بهره
فدرال رزرو در ماه دســامبر ،چه سیاست انقباضیای از
ســوی بانک مرکزی آمریکا پیگیری خواهد شد .ادامه
ابهام میتواند رشــد بازارهای سهام و همچنین قدرت
دالر را بــا مانــع مواجه کند .به ایــن ترتیب ،ماههای
اول ریاســتجمهوری ترامپ میتواند همانند ماههای
نخســت ریاستجمهوری اوباما با نوسان شدید بازارها
همراه باشــد .دونالد ترامپ چنان در جریان کارزارهای
انتخاباتی جنجال و ابهام را با هم آمیخت که دور از ذهن
اســت آرامش کنونی بازارها دائمیباشــد .ابهام درباره
سیاســتهای داخلی ،خارجی و اقتصادی او تداوم دارد
و از دیگرسو ،مسائلی چون مخالفت او با روند مهاجرت،
محدود کردن اقلیتهای غیرسفیدپوست غیرمسیحی
و انتقاد او به پیمانهای تجارت آزاد اثرگذار خواهد ماند.
بنابراین شــمار کارشناســانی که آرامش پس از تخلیه
شــوک ترامپ را مانا میدانند کم اســت ،با وجود این،
هستند متخصصانی که میگویند بازارها در هفتههای
آینــده به واقعیت تازه سیاســت آمریکا عادت خواهند
کرد .حقیقت این است که بازارها عمدتا به واقعیتهای
اقتصادی واکنش نشــان میدهند و اگر دولت ترامپ
از موضعگیریهــای جنجالی فاصله بگیرد ،سیاســت
خارجــی معقولــی را پیگیــری کند و بــا کمک الیت
جمهوریخواه حاضر در کنگره دست به سیاستگذاری
بزنــد ،اقتصــاد خرد و کالن ممکن اســت بهبود یابد.
دولت اوباما توانست روندی از احیا را در اقتصاد آمریکا
شــکل دهد ،اما این روند هنوز ضعیف اســت و تا رونق
بزرگترین اقتصاد جهان راهی طوالنی مانده اســت.
شدت شوک ترامپ مانند شوک «برگزیت» نشد و این
نقطه امید سناریوی دوم است.
اما سناریوی اول درهرحال قابل اعتناست .وقتی پزوی
مکزیک در واکنش به پیروزی ترامپ  13درصد سقوط
کرد ،مشخص شد که دنیا با پدیده تازهای روبهرو است.
حاال بازگشــت  5درصدی پــزو نمیتواند التیامبخش
زخمهایی باشــد که ممکن اســت بــه زودی درمان
نشــوند .ترامپ یکی از پیشبینیناپذیرترین روســای
جمهور تاریخ آمریکاســت .او در رقابتهای انتخاباتی،
چــه رقابتهای درونحزبــی و چه در مبارزه با رقبای
دموکرات ،نشــان داد که ممکن اســت به توصیههای
مشاوران نزدیک خود پایبند نباشد ،اما تحوالت روزهای
گذشته نشان میدهد آنقدر باهوش است که درک کند
بدون بزرگان حزبی که خود را به آن چسبانده ،ممکن
است شکست بخورد.
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گفتــه بود ،با این تفاوت کــه این کاالها ابتدا تقویت
و بعد تضعیف شــدند .اونس طال که روز سهشــنبه تا
بهای  1275دالر ســقوط کرده بود ،چهارشنبه تا اوج
 1338دالری بــاال رفــت ،اما بعد تا قیمت  1278دالر
عقب نشســت؛ عقبگردی که پنجشنبه تا رقم 1259
دالر نیز ادامه پیدا کرد .فرانک سوئیس و ین ژاپن نیز
روندی کم و بیش مشابه طال را تجربه کردند( .برای
مشــاهده جزئیات روندها ،جدول را ببینید ).روندهای
روز جمعــه نیز نشــان میداد کــه در بازارکوتاه مدت
خبری از شــوک ترامپ نیســت .روز جمعه ،بازارهای
ســهام همچنان رو به رشــد داشتند ،شاخص دالر به
رغــم افت فاصله چندانی از اوج پنجشــنبه نگرفت و
ســرمایههای پناهگاه با وجود حمایت وضعیت مبهم
درازمدت ،تحت فشــار ماندند .اونس طال با باز شدن
بازارهای آمریکای شمالی حتی به محدوده 1230دالر
رفت .البته بازارهایی که روز پنجشــنبه تعدیل شــده
بودند ،روز جمعه ،تعدیل روز پنجشنبه را تعدیل کردند
تا روندهای پساانتخاباتی دو معنی آشکار داشته باشد:
اول اینکه بازارها شــوک ترامپ را به امید همکاری
جمهوریخواهان باسابقه خنثی کردهاند ،اما نکته دوم
آن است که ابهام درباره آینده پابرجاست.

سناریوهای پساانتخاباتی
بازارهــا حــاال نهتنهــا به وعدههــای ترامپ مبنیبر
متحــد کردن ملتی دوقطبی دل خوش کردهاند ،بلکه
بــه نویدهای انتخاباتی او درباره افزایش رشــد ،رونق
اقتصــادی ،کاهش مالیاتهــا و کاهش بیکاری امید
بســتهاند .آیا این وضعیت ادامه خواهد داشت؟ بعضی
بر این باورند کســانی که باعث تعدیل بازارها شدهاند،
مرددانی هســتند که اکنون روندسازی میکنند وگرنه
معتقدان به ترامپ همان سهشــنبه اعالم موضع کرده
بودند .پس سوال این است که آیا کسانی که به ترامپ
شک دارند ،در طول ماهها و سالهای سیاستگذاری او و
گروه پیرامونش ،به او اطمینانی حداقلی پیدا خواهند کرد
یا نه.بهنظر میرسد آنچه فعال روندساز است ،از سویی
تمرکز بر سیاســتهای حامیکســب و کار ترامپ و از
سوی دیگر کنترل همزمان جمهوریخواهان بر دولت
و کنگره اســت .همزمان با انتخابات ریاستجمهوری،
انتخابات میان دورهای مجالس نمایندگان و ســنا نیز
دســت باال را به جمهوریخواهــان داد تا یکپارچگی
سیاسی امید معاملهگران بازارها را تشدید کند؛ بنابراین
دلیل تعدیل شــوک ترامپ چندان پیچیده نیســت ،اما
درازای این تعدیل همچنان محل تردید است.
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کارشناس آمریکا و مسائل بینالملل بررسی کرد:

انتخابات ریاســتجمهوری آمریکا به ایستگاه پایان خود
رســید و دونالدترامپ مسافر چهلوپنجم کاخ سفید شد و
قرار است برای مدت چهار سال بر مسند ریاستجمهوری
ایاالت متحده آمریکا تکیه زند.
انتخاب ترامپ را شــاید بتــوان یکی از آن غیرمنتظرههای
دنیای سیاســت نامید و در حالی که بســیاری از تحلیلگران
شــانس پیروزی کلینتون نامزد دموکراتها را بسیار بیش
از نامزد جمهوریخواهان میدانســتند و نظرســنجیها هم
این امر را مورد تایید قرار میداد ،اما  ۸نوامبر روز شــانس
ترامــپ بــود و روز پیروزی جمهوریخواهان .در راســتای
بررسی و تحلیل ساختاری انتخابات آمریکا و همچنین تاثیر
سیاستهای دونالد ترامپ بر سیاستهای منطقهای ایران،
پیروز مجتهدزاده کارشــناس آمریکا و مسائل بینالملل طی
گفت و گویی به سئواالت زیر پاسخ داده است.
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باتوجهبهپیروزیترامپدرانتخابات ۸نوامبر،انتخاب
نامزد حزب جمهوریخواه را چگونه تحلیل میکنید؟

انتخابات در آمریکا تابع شرایط خاصی است ،ایاالت متحده
آمریکا کشوری است که در آن دموکراسی حاکم است و با
همه نقصانها و کاستیهایشان که در مقایسه با دموکراسی
در آلمان ،ژاپن و فرانســه بیشــتر نمایان است ،دموکراسی
واقعی و حاکمیت مطلق قانون حکمفرماست .در حاکمیت
مطلق قانون همه در برابر ساختار سیاسی آمریکا یکسانند،
ترامپ یا کلینتون هرکدام به کاخ سفید راه یابند وارد سیستم
حکومتی دموکراتیک خواهند شد و باید طبق مقررات حاکم
بر ساختار سیاسی آمریکا رفتار و حرکت نمایند .رونالد ریگان
شــرایطشتاحدودیمشــابهوضعیتدونالدترامپبوداما
وقتی به ریاستجمهوری رسید ساختار سیاسی آمریکا از وی
شخصیتی ساخت که تبدیل به محبوبترین رئیسجمهور
آن دوره شد .این نشان از اهمیت ساختار سیاسی در ایاالت
متحــده دارد .البته خیلیهــا بر این نظرند که اگر ترامپ به
ریاســتجمهوری برسد تکلیف اخالق در جامعه بشری چه
خواهــد بود؟ ترامپ از لحاظ اخالقی فردی تماما بیاخالق
و ســمبل بیاخالقی و نژاد پرســتی است ،اما ترامپی که ما
در مناظرات انتخاباتی دیدیم بعد از راهیابی به کاخ ســفید
بدینگونهنخواهدبودیعنیسیستمسیاسیآمریکابهاواجازه
نخواهد داد که این بیاخالقیها را ادامه دهد .اما در ارتباط
با خانم کلینتون وی به سرقت اعتبارات دولت و سوءاستفاده
از ایمیلهای دولتی برای امور شــخصی متهم شد که البته
«اف بیای» طی گزارشــی این اتهام را رد کرده و کلینتون
را تبرئه کرده است هرچند این چیزی از اصل قضیه نکاست
وآرایاوبهشــدتریــزشکرد.عــاوهبراینتردیدهایی
ایجاد شد که چگونه در طی  ۸روز  ۶۵۰هزار ایمیل هیالری
کلینتون بررسی شد و خیلی زود نتیجهاش اعالم گردید .با
اینهمه در یک دموکراســی واقعی چیزی که ناموس اعلی
محسوب میشود قانون است و کسی که به قانون لطمه بزند
بدترین جرم را مرتکب شده است و با اینکه اتفاقاتی که در
انتخابات سال  ۲۰۱۶رخ داد در تاریخ این کشور بیسابقه بود
اما چنین نیست که ترامپ بتواند به رفتارهای دوران پیش از
ریاستجمهوریاشبرگردد .او ملزمبهحرکتدرچهارچوب
قانون و ساختار است.

به نظر شــما سیاستها و رویکردهای ترامپ در قبال
جمهوری اسالمی ایران چیست؟

سیاست روسای جمهور آمریکا در قبال ایران چندان تفاوتی
با هم ندارد و چنانکه گفتم ترامپ در داخل سیستم سیاسی
آمریکا مجبور اســت عاقالنهتر رفتار نماید اما درباره ایران
و توافــق برجــام آقای ترامپ آن را خیانت به ایاالت متحده
آمریکا قلمداد کرد ،در حالی که همه میدانند در قضیه توافق
هستهای ما همهچیز به آمریکا دادهایم اما چیزی از این توافق
عایدمانشدهاست.صحبتازاینبودکهایاالتمتحدهآمریکا
حداقل سرمایههای بلوکه شده ایران را به رسمیت بشناسد
وآنها را آزاد کند .هیچ کس نپرسید این سرمایهها چقدر است؟
من یادم هست که در زمان پهلوی دوم این سرمایهها ۲۰۰

پرونده

بــا تغییــر رئیسجمهــور در آمریکا آیا
سیاستهای ایاالت متحده نسبت به منطقه
خاورمیانه بهویژه تحوالت ســوریه ویمن
دستخوش تغییراتی خواهد شد یاخیر؟

در کوتاهمــدت شــاهد تغییراتی نخواهیم بود
اما در دراز مدت ممکن اســت شاهد تحوالتی
باشــیمکهآنتغییروتحوالتزیادچشــمگیر
نیســت زیرا آقای اوباما از خود یک شخصیت
صلح جو در روابط بینالملل درســت کرد ،اما
در سیاســت همیشــه حاصل کار را میسنجد
نه قولها ،وعدهها و شــعارهای داده شــده را.
حاصل کار درباره ایران و خاورمیانه هم همانی
اســت که جورج بوش میخواست .آنچه امروز
در ســوریه میگذرد حاصل برنامهای است که
اســرائیل شروع کرد ،عربستان سعودی به آن
دامــن زد و دولت آقای اوباما آن را تقویت کرد،
حتی تا آنجایی که به عربســتان سعودی اجازه
داد رســما ارتش خود را وارد سوریه کند .عالوه
بر این عربســتان و رژیم صهیونیستی دوستان
استراتژیک و ژئوپلتیک آمریکا هستند و ایاالت
متحده حاضر نخواهد شــد دوســتان خود را از
دستدهد.بنابراینچهکلینتونرویکارمیآمد
چه حاال که ترامپ رئیسجمهور شــده است،
این سیاســت کما فیالسابق ادامه پیدا میکرد
و تغییری چندانی نباید برایش متصور میشد.

به نظر شــما آیا ترامپ به توافق برجام،
اجرای آن و تعهدات آمریکا نسبت به ایران
پایبنــد خواهد بود؟ و آیا سیاســت اوباما را
در منطقــه خاورمیانه و نظام بینالملل ادامه

بــا روی کار آمــدن ترامپ بــه عنوان
رئیسجمهور در ایاالت متحده آمریکا ایران
بایددرقبالآمریکایبعدازاوباماچهموضعی
داشته باشد؟

از آنجا که ایاالت متحده آمریکا و رژیم حاکم بر
تالویو با یکدیگر روابط مستحکم و ناگسستنی
دارند و هر شــخصی به ریاستجمهوری برسد
باید از اسرائیل حمایت کند ،الجرم ترامپ نیز از
این قاعده مستثنا نیست و وقتی در ساختار قرار
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میلیاردبرآوردشدواگرهبهره ۴۰سالپیشراهم
بر آن اضافه کنید ،میبینید که  ۱۰برابر میشود.
بنــدهدرمقابــلاینحرفترامپمیگویمکه
آمریکا در مقابل این همه امتیازاتی که از ایران
گرفت فقط چند چمدان پول به ایران فرســتاد.
آیا این خیانت به آمریکاست یا خیانت به ایران؟
بنده اگر در این کشور مسئول بودم آن هواپیما
را باز میگرداندم و به آمریکاییها نشان میدادم
که ما باهوشتر از آن هســتیم که آمریکاییها
فکــر کنند با آزاد کردن مقداری از داراییهای
ایران ،در عمل بتوانند امتیازات فراوانی از ایران
بگیرند اما درسخن و کالم بگویند که این توافق
بــهنفــعایرانبودهوآمریکادراینارتباطضرر
کرده است .آقای ترامپ که گفته برجام خیانت
به آمریکا است نمیتواند سخن خود را بازپس
گیــرد و آن را خدمت به آمریکا بخواند ،الجرم
ممکن اســت وی آنچه از برجام باقی مانده را
«کان لــم یکن» اعالم کنــد یا لغو نماید .من
قاطعانــه میگویم کــه اگر ترامپ برجام را لغو
کند به نفع ماست.

خواهد داد؟

این مورد به هیچوجه ادامه نخواهد یافت .وقتی
خود اوباما که برجام ،دســتاورد فکری و اعتبار
اوست این توافق را اجرا نمیکند چه تضمینی
وجــود دارد که ترامپ اجرا کند .بنده از روز اول
بــاتماموجــودازمذاکرهدفاعکردمامامذاکره
رابایــدمذاکرهکننــدگانورزیدهانجامدهندو
چون این طور نشد نتیجه مذاکرات تماما به سود
ایاالت متحده آمریکا تمام شــد .عالوه بر این
دونالد ترامپ از ابتدا مخالف هرگونه گفتوگو
و مذاکره با ایران بود و اظهاراتش این موضوع را
تایید میکند که در صورت رسیدن وی به کاخ
سفید باید شاهد عکس العمل دیگری از ایاالت
متحده آمریکا نسبت به توافق هستهای و ایران
باشــیم .با آمدن ترامپ به عنوان رئیسجمهور
در آمریکا هیچ چیز اجرا نخواهد شد ،ترامپ به
دلیل شعارها و عوامفریبیهایش ،و اینکه برجام
را یک قرارداد شیطانی خوانده ،حتی اگر از برجام
فقط ته ماندهای باقی مانده باشد ،آن را هم کان
لــم یکن اعالم میکند و به عبارتی این توافق
را ملغی میکند.
براســاس دیدگاهها و نظراتی که درباره ساختار
ایــاالت متحده وجــود دارد جمهوریخواهان
همیشه خواستار جنگافروزی و مقابله نظامی
بودهاندامادموکراتهاهمیشهخواستارگفتوگو
و مذاکره .حال به نظر شــما آیا روی کار آمدن
ترامپ منجر به جنگ افروزی نخواهد شد؟
دموکراتها هیچ زمانی طرفدار حل مســالمت
آمیز مســائل نبودهاند ،چه در زمان کندی ،چه
در زمان کارتر و چه در زمان اوباما دموکراتها
سیاست صلحجویانه نداشته یا حداقل برای من
ثابت نشده است .البته باید تاکید کرد که روش
آنها مذاکره ،گفتوگو و دیپلماســی اســت اما
این فقط روش آنهاســت و منش دموکراتها
اینگونه نیســت .به عنوان مثال کندی که از
جانب دموکراتها به ریاستجمهوری رسیده
بودآنقدردرآتشجنگویتنامدمیدکهتبعاتش
دامن رئیسجمهور بعدی که نیکسون بود را نیز
گرفت.بنابرایناینراقبولندارمکهدموکراتها
صلحجو و جمهوریخواهان جنگطلب هستند.
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گیرد باید از آن پیروی کند .از سوی دیگر ایران
همیشــه از ابتدای انقالب خواهان نابودی و از
بین بردن رژیم صهیونیستی بوده و این موضوع
به یکی از موضوعات مهم در عرصه سیاســت
خارجی و اصول انقالب بدل شده است .در طرف
مقابل نیز رژیم حاکم بر تالویو همیشه درصدد
نابودی ایران و فع خطر ایران برای خود است و
چنیناستکهایرانورژیمصهیونیستیکینهها
و دشمنیهای ایدئولوژیک دارند و در این میان
قطعادولتآمریکابدونتوجهبهاینکهچهکسی
در راس قدرت باشــد باید از رژیم صهونیستی
دفاع کند و همین امر سبب میشود که تغییرات
چندانی در سیاســتهای ترامپ در قبال ایران
وجود نداشته باشد.

یکی از سیاستهایی که اوباما در ماههای
اخیر درصدد بود تا عملیاتی کند ،حل بحران
سوریه به کمک کشورهای تاثیرگذار منطقه
مانند ایران و روســیه بود ،آیا ترامپ و تیم
سیاســتخارجیاشاینسیاســترادر
دستور کار قرار خواهند داد یا خیر؟

دونالد ترامپ بیشــتر به ساختار داخلی ایاالت
متحده آمریکا نظر دارد و معتقد اســت در زمان
اوباما آمریکا از هر لحاظ تضعیف شده و باید این
امور تقویت شــود .وی در شعارها و وعدههای
انتخاباتیاشبیشــتربرمسائلسیاستداخلی
تاکید کرد .با اینهمه حل بحران سوریه به این
ترتیباتی کــه اوباما درصدد اجرای آن بود حل
نمیشــد .از طرف دیگر در اجالس مونیخ که
ســال گذشته برای تحوالت سوریه برگزار شد
شــاهد بودیم که آقای ظریف به جای اینکه در
کنار متحد خود یعنی وزیر خارجه روسیه بایستد،
در کنار جان کری ایستاد و جان کری گفت که
عربســتان سعودی اجازه دارد به سوریه نیروی
زمینی اعزام کند و آقای ظریف مطلقا سکوت
کرد،درحالیکهمسئوالننظامیدرداخلایران
اظهارداشتندکهاگرعربستاننیرویزمینیخود
را به سوریه بفرستد ،ما میتوانیم از حریم هوایی
ســوریه دفاع کنیم ،اما وزیر خارجه ایران یک
کلمه در این ارتباط سخنی نگفت .متاسفانه باید
گفــت با کدام ابتکار ژئوپلیتیک میتوان مثلت
مقاومــت در منطقه را حفظ نمود؟ بنابراین من
به این موضوع زیاد خوشــبین نیستم .حال باید
دید سیاســت ترامپ در قبال مسائل منطقهای
چگونه خواهد بود و البته چنان که در ابتدا اشاره
کردم روسای جمهور در ایاالت متحده آمریکا
باید تابع ســاختار سیاسی این کشور باشند و در
راستای آن حرکت کنند وهمین است که سبب
میشــود برای ایران تفاوتی نکند که چه کسی
بر سر کار میآید.
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تاالبهاي خوزستان ،کشتارگاه جديد پرندگان مهاجر

محیط زیست

آخرین
پرواز!

کشتار پرندگان مهاجر در فريدونکنار کم بود،حاال قصابان
و قاتالن پرندگان،تاالبهاي جنوب کشور را به َمحفِل
و عرصــهاي بــراي قرباني کردن آنهــا تبديل کردهاند.
مدتهاســت اخباري در رســانههاي محلي و کشوري
منتشر ميشود که مويد شکار پرندگان مهاجر در شمال
کشــور و برخي تاالبها و آبگيرهاي اين خطه سرســبز
است.
فريدونکنــار يکــي از اصليترين مراکز کشــتار اين
پرندگان به شــمار ميرود و کار به جايي رســيده که
چندي پيش برخي رسانههاي خارجي و بين المللي با
اشاره به کشتار وسيع پرندگان مهاجر در اين منطقه،به
جهانگــردان و توريســتها توصيه کردند ســفر به
فريدونکنــار را تحريم کنند.البته در اين ميان،برخورد
دوگانه رسانههاي غرب در ارتباط با چنين موضوعاتي
از يکسو و سکوت در برابر کشتار وحشيانه مردم و غير
نظاميان در منطقه خاورميانه از سوي گروههاي تحت
حمايت غربيها از سوي ديگر،از نکات تامل برانگيزي
اســت که بيش از پيش عمق چنين دلســوزيهاي به
ظاهر انساني را شفاف و مشخص ميکند.با اين وجود
قرباني شدن پرندگان زبان بسته مهاجر و کشتار باالي
آن ســوژه و موضوعي نيســت که از آن به ســادگي
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گذشــت.ميزباني ناميمون و شوم برخي از شکارچيان
و صيــادان فريدونکنار از پرندگان مهاجر کم بود،حاال
اخبار و گزارشات مويد تمرکز شکارچيان بر تاالبهاي
جنوب کشور است.
بر اساس برخي از گزارشات منتشر شده برخي تاالبها
همچــون هور العظيــم به عرصه و محفلي براي قرباني
شدن پرندگاني تبديل شده که از هزاران کيلومتر آنسوي
آبهــا طــي مســير ميکنند و با ورود به آســمان جنوب
کشــورمان ،آخرين پرواز خود را تجربه ميکنند.پروازي
که با شــليک گلوله و پهن کردن تور و پراکنده ســاختن
دانههاي مســموم خاموش ميشود تا با معامله جان اين
پرنــدگان ،مبلغــي پول به جيب عدهاي برود که حيات و
مرگ اين پرندگان بازيچه کســب درآمد و به اصطالح
معيشت آنها شده است.
صيد و شــکار پرندگان در برخي از مناطق جنوب کشــور
،امري نوظهور نيست و از سالهاي دو ِر گذشته اين سنت
يا رويه ديرين،در اين خطه جاري و ساري بوده و به واقع
عدهاي از خانوارها براي مصرف شــخصي خود به شکار
پرندگان مبادرت ميورزند.اما نکته تاسف بار معطوف به
اين امر ميشود که رويه کشتار و شکار افسار گسيختهاي
که مدتي است در شمال کشور باب شده،حاال در جنوب

ايران در حال شيوع و ظهور و بروز است.
*صيد پرندگان با دانههاي مسموم!
بر اساس گزارشات واصله،سود حاصل از فروش پرندگان
گاه به روزي  500هزار تومان ميرسد،رقم و عددي که به
هر حال برخي افراد طماع را به اين سمت سوق ميدهد
که براي کشتار پرندگان مهاجر به هر شيوه ممکني دست
اندازند،تا جايي که با مسموم کردن دانهها،اين گونههاي
مهاجر را به دامان مرگ هدايت ميکنند.
پرداخت مبالغ بســيار براي خريد پرندگان صيد شده ،در
شــرايطي واقع ميشــود که عده بسياري از مشتريان و
خريداران چنين پرندگاني،از مســموم بودن و نحوه صيد
و شــکار آن بي اطالع هستند.مســموميتي که به اعتقاد
برخي کارشناسان در صورت تناول و مصرف آن،انتقال
چنين سموميبه بدن انسان دور از ذهن نخواهد بود.
* فروش پرندگان صيد شده در بازار کيان اهواز
فــروش پرنــدگان مهاجر در نقاط متعدد جنوب کشــور
همچون سوسنگرد،آبادان،شادگان،خرمشــهر چندي
پيش به ميزاني تشديد شد که انتقاد فعاالن و دوستداران
محيط زيســت را به همراه داشــت،اما اصليترين مرکز
فــروش اين پرندگان،در بازار کيان اهواز متمرکز شــده

محیط زیست
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اســت.بر اســاس اخبار واصله در طول روز قريب به 300
تــا  400پرنده صيد شــده در ايــن مراکز خريد و فروش
ميشوند.البته طرحهايي براي برخورد با فروشندگان اين
پرندگان از ســوي محيط زيست منطقه مذکور،اجرايي
و عملياتي شــده،اما بعد از گذشت اندکي،مجددا فروش
اين پرندگان و صيد دوباره آن،از سر گرفته ميشود.
*وقتي زنان ُمسِ ن،سپر صيادان طماع ميشوند
حسن آقا شير محمدي،فرمانده يگان حفاظت از محيط
زيســت اســتان خوزســتان در خصوص دشواريهاي
برخورد با شــکار غير مجــاز پرندگان مهاجر و عرضه و
فروش آن در بازارهاي جنوب کشور ميگويد:شکارچيان
و فعاالن عرصه فروش پرندگان صيد شــده،با سپر قرار
دادن زنان مسن،مقابله با عرضه اين پرندگان در بازار را
دشوار ساختهاند و وضعيت بعضا بگونهاي رقم ميخورد
که حتي امکان ضبط ســيني پرندگان صيد شــده نيز با
دشــواريهاي خاص به خود همراه ميشود.وي با اشاره
بــه تالش مجموعه تحت مديريتي خويش براي مقابله
بــا چنين اقداماتي عنوان کرد:عزم ما براين امر اســتوار
اســت تا با تقويت گشــتزنيها و استقرار اکيپهاي ويژه
در محدودههاي شــکار و بخصوص هورا لعظيم،برخورد
با متخلفان و شکارچيان را در دستور کار قرار ميدهيم.

*ايجاد آبگيرهاي مصنوعي براي صيد پرندگان
غالمعلــي ســنگري،يکي از فعاالن عرصه زيســت
محيطي جنوب کشــور در گفت و گو با خبرنگار گروه
اجتماعي باشــگاه خبرنگاران جوان،با اشــاره به صيد
بــي رحمانه برخي از شــکارچيان در اين خطه عنوان
کرد:خشــکي تاالب هور العظيم و کاهش شديد منابع
آبي اين محدوده،باعث سوء استفاده برخي سودجويان
از پرندگان مهاجر شده و برخي از اين صيادان با ايجاد
آبگيرهاي مصنوعي و دانه پاشي براي پرندگان آنها را
بــه حضــور و فرود در اين آبگيرهاي مصنوعي ترغيب
و سپس با کشيدن تور صيد،بصورت دسته جمعي آنها
را صيــد ميکنند.وي افزود:عليرغــم برخورد محيط
زيســت اين منطقه با صيادان و شــکارچيان غير مجاز
پرندگان،ســود ناشــي از فروش اين پرندگان آنچنان
باال و چشــمگير اســت که شکارچيان و عوامل فروش
پرنــدگان مذکور،از هيچ فرصتي براي فروش و عرضه
اين گونههاي قرباني شده،دريغ نميکنند.
سنگري گفت:بعضا در بازار خريد و فروش اين گونههاي
جانوري،پرندگان حرام گوشــت نيز به فروش ميرسد و
در ســايه بي اطالعي خريداران به اســم پرندگان حالل
گوشت،عرضه ميشوند.

*لزوم تقويت يگان حفاظت از محيط زيست و تشديد
قوانين بازدارنده
رضــا نوروز زاده،يکي از کارشناســان عرصه محيط
زيست کشور با اشاره به ضرورت افزايش نيروي يگان
حفاظت از محيط زيست در مراکز و مناطقي که مسير
ورود پرندگان مهاجر هستند اظهار داشت:معضل مورد
اشــاره صرفا به جنوب کشــور خالصه نميشود و بايد
گفت شــمال ايران نيز به عرصهاي براي تاخت و تاز
شکارچيان و قربانگاه پرندگان مهاجر تبديل شده است.
وي افزود:بــدون ترديد وضعيت موجود،براي فعاالن
حوزه محيط زيست و يگان حفاظت،قابل قبول نيست
و يقينــا ايــن گروههاي فعال در بخش مقابله و مبارزه
با شــکار و صيد نيز از اين وضعيت ناراضي هســتند.
کارشناس محيط زيست گفت:با همه اين اوصاف نبايد
از نظر دور داشت که صرفا با اظهار تاسف و برخوردهاي
مقطعي با نيروها و امکانات معدود و محدود نميتوان
به توفيقي در اين عرصه نائل شد و بايد از لحاظ ِعدِه
و ُعدِه و تجهيزات يگانهاي حفاظت تقويت شوند تا
بتوان در برخوردها را با شــدت هر چه بيشــتري عمل
کرد.نوروز زاده گفت:از سوي ديگر،قوانين نيز آنچنان
کــه بايــد بازدارنده به نظر نميرســد و حضور مجدد
برخي از افراد دســتگير شــده و شکار پرندگان و ديگر
گونههاي جانوري مويد صحت اين ادعا است که بايد
در تعريــف و تصويب قوانين،بازنگري جديدي لحاظ
شود تا با حداکثر مجازات بتوان بر چنين اقدامات تاسف
آوري غلبه کرد.وي در خاتمه يادآور شــد:تخصيص
اعتبارات بيشتر ،فرهنگ سازي ،آموزش ،اطالعرساني
و گزارشات مردمياز مولفههاي حائز اهميتي محسوب
ميشــود کــه بايد با عزميجــدي و همتي فراگير مد
نظــر قــرار گيرد که در صورت حصول اين امر،غلبه بر
چنين معضلي،به نحوي شايســته و اثرگذار،تسهيل و
تقويت خواهد شد.
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*شليک به الشه پرندگان مسموم شده
اين فعال زيســت محيطي با اشــاره به مسموم کردن
پرندگان مهاجر از سوي برخي شکارچيان و فروش آنها
در بازارهاي جنوب کشور گفت:گاهي صيادان با جمع
آوري الشــههاي مسموم شده اين پرندگان،به سمت
آنها شــليک ميکنند تا به خريداران اين گونه وانمود
و القاء کنند که صيد آنها با شــليک گلوله محقق شــده
است.وي افزود:تالش نيروهاي يگان حفاظت محيط
زيست خوزستان،ستودني و قابل تقدير است،اما کثرت
شــکارچيان و دامنه اقدامات آنها آنچنان وسيع است
کــه اگر بخواهيــم منصفانه قضاوت کنيم بايد اذعان
کرد کهامکانات و تعدد نيروي حفاظت محيط زيست
دراين خطه از کشــور،با تعداد صيادان و حجم انبوه و
عظيم فعاليت آنها،قابل قياس نيست و عليرغم تالش
شــبانه روزي يگان حفاظت باز هم ســود جوييهاي
شــکارچيان از محل کشــتار پرندگان مهاجر ادامه و
استمرار دارد.
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چالشي به نام حسابهای
بیهویت بانکی
بعد از اعــام نظرات و آمــار متفاوت از ســوي مديران و

مســئوالن در رابطه با حسابهاي پرحاشــيه بي هويت بانکي،
تازهترين گزارشها حاکي از کاهش حدود هشت ميليوني مجموع

حسابهاي فاقد شناســه و کد ملي بوده و به حدود  ۳۰ميليون
حساب رسيده اســت ،در اين بين تعداد حسابهاي فعال فاقد

هويت که از اهميت ويژه اي برخوردار است تا  ۶۶درصد کاهش

اقتصادی

دارد.

مرداد ماه سال گذشته بود که رئيس کل بانک مرکزي از وجود حدود ۳۰۰
ميليون حســاب در نظام بانکي خبــر داد و اعالم کرد که در اين بين حدود ۳۸
ميليون حســاب با شماره شناســه و کد ملي تطبيق داده نشده و راکد است به
عبارتي عمليات در اين حســابها تا زماني که صاحبان آنها کد ملي ارائه نکنند،
متوقف شــده است سيف ،گفته بود که از اين  ۳۸ميليون ۳۰ ،ميليون شناسايي
شــده و  ۸ميليون شناسايي نشده هســتند اين در حالي است که الزامات مبارزه
با پولشــويي براي کل نظام بانکي الزم االجراست و بايد دارنده تماميحسابها
از هويت کامل قابل شناســايي برخوردار باشــند.به دنبال اين موضوع نظرات
متفاوتي در رابطه با چرايي وجود اين حسابها که اغلب فاقد کد ملي و يا شماره
شناســه طرف صاحب حساب بوده و هويت وي مشخص نبود مطرح ميشد .به
گونهاي که به اعتقاد برخي کارشناسان و مديران بانکي معلول نبودن مشخصات
صاحبان اين حســابها که عمدتا مربوط به سالهاي خيلي دور است ميتواند
در مواردي موجبات ايجاد فضايي براي پولشــويي و يا برخي تخلفات ديگر در
شــبکه بانکي شود .اين در حالي است که اخيرا پورمحمدي -وزير دادگستري-
در اظهارات خود از آمار تازه و متفاوتي از وجود حســابهاي بانکي مخدوش و
مجهول الهويه ســخن گفته و اعالم کرده بود  ۵۰ميليون حساب بانکي با اين
مشخصات وجود دارد که موجب وارد آمدن ضربه به اقتصاد و نظام بانکي کشور
خواهد شــد.اما با توجه بهامار متفاوتي که از ســوي مسئوالن در رابطه با تعداد
حســابهاي جعلي و مجهولالهويه اعالم شده ،پيگيري ايسنا از بانک مرکزي
در رابطه با آمار واقعي و مشخص اين حسابها همراه با توضيحاتي همراه بود.
تازهترين گزارش بانک مرکزي نشان داد که تا پايان تيرماه سال جاري تعداد
کل حســابهاي بانکي که بالغ بر  ۴۴۷ميليون و  ۲۶۲هزار و  ۳۵۷مورد متعلق
به اشــخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي است .از اين تعداد  ۴۱۶ميليون
و  ۷۸۷هزار و  ۴۲۷حســاب داراي شماره ملي ،شناسه ملي يا شماره اختصاصي
اتباع خارجي اســت ،بنابراين تعداد حسابهاي فاقد شماره ملي ،شناسه ملي و
يا شــماره ملي اتباع خارجي حدود  ۳۰ميليون و  ۴۷۴هزار و  ۹۲۷حساب است
که از اين تعداد تنها  ۸۱۴هزار و  ۱۵۳حساب فاقد شماره ،فعال هستند که البته
بانک مرکزي براي مسدود کردن اين حسابها اقدام کرده است .از سويي ديگر
 ۲۹ميليون و  ۶۶۰هزار و  ۷۱۴حســاب هم فاقد شــماره است ،اما مسدود شده
و در اولين مراجعه مشــتريان به بانکها و موسســات اعتباري شماره يا حساب
آنها اخذ و در ســوابق ثبت ميشود.اما جزئيات بيشتري از آمارهاي حسابهاي
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بدون هويت از اين حکايت دارد که با وجود اينکه در تيرماه سال جاري نسبت
به تيرماه سال گذشته حدود  ۹درصد در کل حسابها افزايش وجود داشته و از
 ۴۱۰به بيش از  ۴۴۷ميليون حساب افزايش يافته ،اما در تعداد حسابهاي فاقد
هويت در بخشهاي مختلف بين  ۲۰تا  ۶۶درصد کاهش وجود دارد.
*داليل شکل گيري حسابهاي مجهول الهويت

توضيحــات دريافتي از مســئوالن بانک مرکزي حاکي از آن اســت که
نداشتن شماره ملي ،شناسه ملي يا شماره اختصاصي اتباع خارجي نبايد به انجام
عمليات پولشــويي از طريق آن حســابها منجر شود .پولشويي ممکن است از
طريق حسابهايي که داراي تماميشماره حسابها باشد ،انجام شود.اما اينکه
چرا حســابهاي فاقد هويت اکنون در شبکه بانکي وجود دارد ميتواند داليل
متفاوتي داشته باشــد .در اين باره بانک مرکزي عنوان کرده براي مثال برخي
بانکها و موسسات اعتباري مجاز که در راستاي ساماندهي موسسات غيرمجاز
اقدام به جمعآوري آنها کردهاند ،حسابهاي فاقد شماره يا شناسه ملي يا شماره
اتباع خارجي را نيز به ارث برده که در بســياري از موارد دارندگان اين حسابها
هنوز براي تکميل اين اطالعات براي پروندههاي خود به موسسات ادغام شده
مراجعه نکردهاند.
دليل ديگر اين است که بسياري از اين حسابها راکد و غيرفعال هستند و
دارندگان آنها مدتهاســت که به بانکها مراجعه نکردهاند .در اين باره بانکها
و موسسات اعتباري موظفند در اولين مراجعه شخص به بانک اطالعات حساب
وي را براســاس مقررات ابالغي از ســوي بانک به وي اعالم کنند ،به عنوان
مثال برخي اشــخاص داراي حسابهاي متعددي هســتند که قبل از الزام به
اخذ شــماره يا شناســه ملي در کشور اين حســابها افتتاح شده است ،ولي در
اين مدت شــخص براي تکميل اطالعات خود به بانک مراجعه نکرده و با ديگر
حسابهايش کار ميکند .اين حســابها از يک سو فاقد شماره يا شناسه ملي
هســتند و از ســوي ديگر داراي فعاليت نبوده که در آمارها ارائه شــده ،احصاء
ميشــود .براين اساس مهم آن است که اين حسابها فعال نباشند و بانکها و
موسســات اعتباري نقص مدارک و اطالعات مشتريان را در اولين مراجعه آنها
درخواســت کند و ارائه خدمات بانکي را منوط به اخذ اين اطالعات از مشتريان
بدانند.
اما دربارهشــکلگيري حســابهاي بدون هويت بايد اين را هم گفت که
بخشــي از آن مربوط به اشخاصي است که سالهاست در ايران حضور ندارند.
همچنين برخي از اين حســابها ممکن است مربوط به کساني باشد که فوت
کردهاند ليکن که وارث شــخص مراجعهاي به بانک نداشــته است ،در مجموع
ميتوان به مشــکالت ناشــي از ساير نهادها و موسســات نيز اشاره کرد.بانک
مرکــزي اعالم کرد که با وجود همه مشــکالت و چالشهايي که در رابطه با
حسابهاي مجهولالهويه وجود دارد ،اما براي اجراي قانون مبارزه با پولشويي
و آييننامههاي اجرايي آن هم در زمينهي سياستگذاري يا همان تهيه مقررات
اقداماتي انجــام داده و هم در زمينــه ابالغ و اجراي مقررات بخشــنامههاي
متعددي براي شــبکه بانکي صادر کرده است که بر لزوم احراز هويت مشتريان
تاکيد داشته و با انجام بازرسيهاي متعدد و حسن اجراي آن نظارت ميشود.

اقتصادی
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اقتصادی

گزارش « افق تازه» از وضعیت تردد خودروهای پالک آزاد

«محدودیت» به سبک
خودروهای مناطق آزاد

میگویند هم شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
و هــم وزارت صنعت ،معدن و تجارت چندان دل خوشــی از
وضعیت تردد خودروهای پــاک آزاد در این مناطق ندارند و
ســخت در پی این هستند تا بســاط این قسم خودروها را در
کشور جمع کنند .ظاهرا در این راستا از هیچ کوششی فروگذار
محمد گلچین زاده
نشده اما نتایج چندان اثربخش نبوده است.در هفت منطقه
Mamad.golchinzade@gmail.com
آزاد شده کشور از نظر صنعتی و تجاری شامل کیش ،قشم،
ارس ،ماکو ،چابهار ،انزلی و اروند وضعیت این چنین است و در هر کوچه و پس کوچه
ای دیدن خودرویی که پیشــتر تنها در پوسترها مشاهده کرده بودیم امری به غایت
عادی جلوه میکند.
این مناطق هفت گانه در  6اســتان مرزی کشور مستقر هستند اما وضعیت در
یکی از اســتانها تا حدی متفاوت است .خودروهای لوکس تنها در مناطق آزاد شده
تردد نمیکنند بلکه در کل استان مشغول مانور دادن هستند؛ مساله ای که تا کنون
جنجالهای فراوانی به همراه داشته است.
بحث چند ساله و تقریبا چالش برانگیز خودروهای پالک آزاد در برخی مناطق
ایران فقط بر سر یک موضوع است؛ اینجا در پایتخت کشور خودروهای روز
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خارجی دست کم دو برابر قیمت واقعی خود به فروش میرسند اما در مناطق آزاد تقریبا
برابر با قیمت واقعی و اصلی خود .همین موضوع باعث شده است که وزارت صنعت
(به خصوص) مخالف اصلی و سرســخت این موضوع باشد چرا که از برای واردات
خودروهای خارجی به کشور سود مطلوبی نصیب دولت میشود .در این میان وقتی
در مناطق آزاد کشور مردم میتوانند به طور مثال با  40میلیون تومان ،یک خودروی
مزدا 2016را خریداری کنند که در دیگر نقاط کشــور دست کم  100میلیون تومان
قیمت دارد ،قدر مسلم به سمت خرید یک خودروی پرشیا که  40میلیون قیمت دارد و
امکاناتی متعلق به  3دهه قبل دارد ،نمیروند .مثالها البته از این دست زیاد است؛ شاید
محبوبترین خودروی مناطق آزاد که در دیگر نقاط کشور هم به وفور یافت میشود کیا
اسپورتیج باشد؛ خودرویی که در مناطق آزاد حدود  70میلیون قیمت دارد و در تهران
دســت کم  150میلیون تومان .همین موضوع سبب شده است که خرید خودروهای
تولید داخل در مناطق آزاد به شــدت کاسته شود .این موضوع تحت هیچ شرایطی
به مذاق مسئوالن مرتبط
با موضوع

اقتصادی

*ممنوعیت تردد در شمال غرب

این رونق خرید و فروش در سراســر خوزســتان اما در دیگر مناطق آزاد کشور
میسر نیست .در این میان دیگر ساکنین استانهایی که منطقه آزاد دارند سخت در پی
گرفتن مجوز برای تردد در کل استان هستند اما همچنان موفق به این کار نشده اند.
به طور مثال مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در استان آذربایجان شرقی به«تدبیر
تازه» میگوید« :در حال حاضر بر اســاس مصوبه هیأت دولــت ،تردد خودروهای
پــاک ارس از محدوده منطقه آزاد ارس تا  120کیلومتری یعنی ورودی تبریز مجاز
اســت و خودرویی حق ندارد از تبریز خارج شود مگر اینکه مرخصی یک ماهه اخذ
کند«».محسن خادم عرب باغی» در همین رابطه ادامه میدهد «:تمامیمردم استان
آذربایجان شــرقی میخواهند مانند ساکنین استان خوزستان از خودروهای روز دنیا،
در تمام اســتان بهره مند شــوند اما چنین اجازه ای به این استان تاکنون داده نشده
است».وی میافزاید «:این در حالی است که تقریبا روزانه با شهروندانی مواجهیم که
درخواست دارند تردد خودرو در سراسر استان را دارند».
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس توضیح میدهد«:خودروهای پالک ارس در
تبریز تردد میکنند ولی اینکه این خودروها در اســتان آذربایجان شرقی طبق قانون
بدون طی مراحل قانونی تردد کنند ،امکان پذیر نیست .البته خواست عمومیامکان
تردد این خودروها در داخل استان آذربایجان شرقی و حتی استانهای همجوار است
امــا دولت فعال اجازه این امر را به ما نداده اســت».عرب باغی در خاتمه اظهار
میکند« :خودروهایی با قیمت و کیفیت مناســب میتواند نیازهای

بســیاری از مردم را رفع کند اما مردم اســتان تنها میتوانند در تبریز و خود ارس
نسبت به خرید این خودروها اقدام کنند و دیگر شهرهای استان از این نعمت محروم
هستند».
*پرچم باالی مخالفان

با این حال مخالفان تردد خودروهای پالک اروند در خوزستان همچنان پرچم
باالیی دارند .گرچه در خوزســتان مدیران میگویند مشکلی نیست اما معاون فنی،
مهندســی و خدمات ترافیکی پلیس راهور ناجا در خصوص تردد خودروهای پالک
اروند در اســتان خوزستان چندی پیش گفته بود که تردد خودروهای پالک اروند در
سراسر استان خوزستان «غیرقانونی» است و استانداری خوزستان صالحیت افزایش
شــعاع تردد این خودروها را ندارد «.سرهنگ احمد رستمی» در همین رابطه اظهار
میکند« :هر مقام مســئولی که اجازه تردد خودروهای پالک اروند را به کل استان
خوزستان داده باشد کاری غیرقانونی انجام داده است».
وی اظهار میکند« :بر اســاس قوانین و مقررات جاری کشور ،خودروهایی که
وارد مناطق آزاد میشوند بر اساس آئین نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری-
صنعتی مصوب سال  1373باید شماره گذاری شوند و پالک ویژه مربوط به هر منطقه
همراه با لوگوی هر منطقه به آنها اختصاص داده میشــود ».این مقام مسئول در
پلیس راهور ناجا اما این را هم گفته که علی رغم مخالفتهای گسترده همچنان هیچ
کاری از پیش نبرده است و همچنان خودروهای پالک اروندی بی هیچ محدودیتی
در کل استان خوزستان تردد میکنند.
*منطقه آزاد اروند زیر بار نمیرود

گرچه به گفته مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد اروند هم اکنون بیش از  35هزار
خودروی خارجی پالک اروند در کل خوزســتان تردد میکنند اما سایت منطقه آزاد
اروند همچنان مصر اســت که خروج خودورها از اهــواز را غیر قانونی جلوه دهد.در
بخش «تردد خودروها» با شماره منطقه آزاد اروند آمده که این خودروها تنها میتوانند
تا پلیسراه اهواز در ابتدای محور اندیمشــک بروند یا تا پلیــسراه اهواز در ابتدای
محور رامهرمز خود را برسانند یا تا پلیسراه اهواز در ابتدای محور ماهشهر تردد کنند
یا تا ابتدای محــــــور مالثانی تقاطع کمربندی شــمالی اهواز و یا تا کیلومتر ۵
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خوش نیامده اســت .تقریبا هفته ای نیست که این نارضایتی با اشکال مختلف بیان
نشود اما به ظاهر مصوبه ای که استاندار پیشین خوزستان مبنی بر تردد خودروها در
کل استان از شورای عالی امنیت ملی گرفته است به این راحتیها ابطال پذیر نیست.
گرچه با اعمال محدودیتهایــی ،خودروهای پالک اروندی به راحتی نمیتوانند به
خارج از اســتان تردد کنند و در خصوص بیمه و سند هم معموال مشکالتی به وجود
میآید با این حال اما همچنان خرید و فروش این قبیل خودروها در سراسر خوزستان
رونق خوبی دارد.

Bilingual Economic Monthly

Bilingual Economic Monthly
نخستین ماهنامه اقتصادی -اجتماعی دوزبانه  /شماره  / 13آبان ماه 1395

اقتصادی

اهواز  -حمیدیه با خودروی خود رانندگی کنند .در واقع با تعین شدن مرزی دور تا دور
مرکز خوزســتان تاکید شــده خودروها نباید از این مرزها عبور کنند و در صورت عبور
جریمه میشوند.ســایت رسمیمناطق آزاد اروند همچنان تاکید میکند مسیر حرکتی
خودروهای با پالک منطقه آزاد اروند تا مرکز استان در سامانه  GPSتعریف شده ،که
بصورت روزانه توســط گمرک سازمان منطقه آزاد اروند کنترل و رهگیری میشود .لذا
تردد خودرو فقط تا اهواز مسیر آن طبق تعریف ماده ( )۵و نقشه طراحی شده در سیستم
 GPSخواهد بود.سایت رسمیمناطق آزاد اروند همچنین به صراحت میگوید چنانچه
صاحب خودرو از مســیر تردد خارج شود ،تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات
رفتار خواهد شــد .البته مسیرهای تردد به مرکز استان فقط محورهای آبادان  -اهواز
و خرمشهر  -اهواز میباشد .در آخرین نکته نیز تایید شده است که خروج بدون مجوز
از محدوده مصوب موجب خواهد شد که در طی حداکثر دو مرتبه ارتکاب جرم ،امتیاز
خودرو و بهرهبرداری از تسهیالت بطور کامل لغو شود.
*موضوع حیتثیتی شده است

با همه این احوال و حتی وقتی منطقه آزاد اروند (که از برای خرید و فروش خودورها خود
دارای سود میشود) حاضر نشده مصوبه قانونی شورای عالی امنیت ملی را لحاظ کند اما
خوزستانیها بی توجه به این قسم ایرادات مشغول خرید ،فروش و رانندگی با بهترین
خودروهای روز دنیا هستند .گرچه دیگر مثل سابق عبدالحسن مقتدایی ،استاندار قبلی
خوزستان بر مسند کار نیست تا تقریبا هر هفته و هر ماه دل دارندگان این خودروها را
قرص کند اما هر از چند گاهی کج دار و مریز و البته محتاطانه از استانداری خوزستان
خبر میرســد تردد فعال بالمانع است .ظاهرا موضوع حیثیتی تر از این حرفهاست و
هیــچ کس نمیخواهد با زیر بار رفتن موضــع وزرات صنعت و دبیرخانه مناطق ویژه
اقتصادی مبنی بر ممنوعیت تردد ،خود را نزد شهروندان خراب کند چه آنجا که استاندار
جدید خوزستان در پاسخ به نگرانیهای دارندگان خودروهای پالک اروند به شهروندان
اطمینان داده و میگوید« :دارندگان خودروهای پالک اروند همچنان میتوانند با خیال
راحت در سراسر اســتان خوزستان تردد کنند« ».غالمرضا شریعتی» در همین رابطه
به «تدبیر تازه» میگوید« :برخی اظهار نظرها توســط برخی افراد ،از روی دانش بیان
نمیشود و خیرخواهانه هم نیست و تنها موجب نگرانی و اظطراب مردم میشود».وی
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در همین رابطه اظهار میکند« :مجوز طرح تردد خودروهای اروندی در تمامیشهرهای
استان خوزستان که قبال مصوب شده است به قوت خود باقی است و هیچگونه مشکلی
برای تردد آنها در سطح استان نیست».شریعتی در پایان تاکید میکند« :فعال مشکل
خاصی نیست و دارندگان خودروهای پالک اروند هیچ گونه نگرانی از این بابت نداشته
باشند و با خیالی راحت میتوانند در سراسر استان پهناور خوزستان تردد کنند و نگران
جریمه شدن و توقیف خودروهای خود هم نباشند».
*عالقه مردم به خریدی عادالنه

در همه این هیاهوهای ایجاد شــده اما یک نکته به ظاهر فراموش شــده است؛ مردم
با خودروهای پالک اروندی در خوزستان خو گرفته اند.بنا بر آمار غیر رسمیتقریبا 30
درصد خرید و فروش خودروها در اســتان ،مربوط به خودروهای پالک اروندی است و
مردم حتی در پاییز  93مادامیکه توسط پلیس راهور ناجا به صراحت دستور داده شد
تا جلوی تردد این خودروها گرفته شــود ،همچنان مشــغول خرید و فروش بودند .به
نظر میرسد دیگر کار از کار گذشته و نمیتوان دست کم در خوزستان مردم را مانع از
خرید و فروش این خودروها را کرد .همانطور که ذکر شد یک خانواده برای خرید این
خودروها دســت کم باید  30تا  40میلیون وجه رایج مملکت را در این راه خرج نماید
پس نمیتوان مردم را وادار کرد ســرمایههای به نسبت عظیم خود را بال استفاده رها
کنند .در خوزســتان مردم با این خودروها انس گرفته اند و دیگر نمیتوان «جدایی» را
در این رابطه حکمفرما کرد .مردم در دیگر اســتانهایی که دارای مناطق آزاد هستند
خواهان این هســتند تا اقدامیکه در خوزســتان افتاد در این استانها هم بیفتد .آنها
میگویند دلیلی وجود ندارد خودرویی که در همه جای دنیا با یک قیمت معموال مصوب
خریداری میشود در کشور به بهایی بیش از  2برابر قیمت واقعی خود ،قیمت خورده
باشد .موضوعی که البته توسط کارشناسان بارها بیان شده است و تعرفه (اسمی) 120
درصدی واردات خودروهای روز دنی ارا ظلمیعنوان کرده اند که در هیچ نقطه این کره
خاکی مشابهتی ندارد .فعال اما گوش دست اندرکاران بدهکار نیست؛ توجیه این است
که برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی باید این سیاستها و تعرفههای سخت گیرانه
وضع شود .توجیهی که البته نزد مردم به «حمایت بی حد و حصر» دولت از خودروسازان
داخلی تعبیر میشود.
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روسیاهی برخمیردندانهای وارداتی با بنسر زغالی
حمایــت از تولیــد ملــی
سالهاست که از سوی مسئولین
بر زبان جاری اســت و بسیاری
معتقدنــد کــه تنهــا راه نجات
شقایق محبوبی زاده
اقتصاد کشــور باالبردن کیفیت
mahbobi.shaghayegh@gmail.com
محصــوالت تولیــد داخلی و از
طرفی حمایت مسئولین و همراهی مردم است.
در ایــن بین طی ســالهای اخیر ایــن عزم روند
بهتری نســبت به سالهای گذشته به خود گرفته است
و تولید کنندگانی در کشــور وجــود دارند که به دنبال
ارتقای کیفیت محصوالت خود و بازپس گیری ســهم
بازار از دست رقبای خارجی خود هستند.
از جمله محصوالتی که در شهر یزد تولید میشود
خمیر دندان زغالی بنسراســت کــه طی ماههای اخیر
تولید و توزیع میگردد.
محمد دوالبی مدیرعامل شــرکت بهدیس تدبیر
آتیــه در گفت و گو بــا خبرنگار «افق تــازه» اظهار
داشــت :خمیر دندان زغالی بنســر خمیر دندانی است
که حاوی مقدار اندکی فلوراید اســت که در مقایســه
با خمیر دندانهای دیگر بســیار ناچیز اســت .این در
حالی است که متخصصان معتقدند که فلوراید بسیار
برای دندان مضر است و پزشکان نسبت به مشکالت
گوارشی ناشی از آن هشدار داده اند.
وی در ادامه از خواص خمیر دندان زغالی بنسر به
نکات جالبی اشــاره کرد و افزود :در زمانهای گذشته
تلفیقــی از پــودر زغال و نمک برای ســفید کردن و
خوشــبو کردن دهان مورد استفاده قرار میگرفت .در
خمیر دندان زغالی بنســر وجود کربن اکتیو باعث رفع
بــوی بد دهان ،دفع باکتری و ســفید کردن دندانها
میشــود که این خاصیت زغال باعث سه مورد اشاره
شــده میگردد.وی در ادامه به میزان استقبال مردم از
این محصول اشــاره کرد و افزود :در حالی که تبلیغات
ما پنهان بوده است شاهد استقبال گسترده مردم بوده
و ســعی کردیم مردم خودشــان ایــن محصول را به
یکدیگــر معرفی کنند .چرا که اثــر آن را بعد از20روز
تا یکماه خواهند دید .ما به مردم میگوییم با توجه به
تضاد رنگی بین زغال و رنگ دندانها از این ســیاهی
نهراسند چنانچه این ضدیت درعمل میزان کارایی خود
را مشخص میکند.
وی در ادامه اظهار داشــت :محققین ما یکسال و
نیــم بر روی فرمول این نوع خمیر دندان کار کردند تا
موفق به تولید اولین خمیر دندان زغالی درکشور شدند
چنانچه زمانی که در سازمان غذا ودارو این خمیردندان
برای انجام پروســه آزمایش کیفی مورد بررسی قرار
گرفت از ما هیــچ گونه هزینه ای دریافت نکردند چرا

که از منظر آنان کیفیت خمیر دندان بنســر بسیار باال
بود و اظهار داشتند که مواد اولیه آن بسیار عالی است
و باید مورد تشویق نیز قرار گیرد.
محمد دوالبی در ادامه اذعان داشت :خمیر دندان
زغالی بنســر از نظر قیمتی بسیار مناسب است چرا که
ما بطوری برنامه ریزی کردیم که سودمان بسیار اندک
و کیفیتمان بسیار باال باشد با این هدف که عموم مردم
از خمیردندانی زغالی که اصال ضرر ندارد و بسیار مفید
است اســتفاده کنند.وی در ادامه اظهار داشت :هدف
ما این بود که این نــوع خمیردندان از طریق تبلیغات
شناخته نشــود بلکه با توجه به استفاده عموم مردم و
کیفیت آن شــناخته شــود و مردم خود ما را قضاوت
کنند.مدیر عامل شــرکت بهدیس تدبیر آتیه در ادامه
افزود :در بازار چند مدل خمیر دندان زغالی وجود دارد
که برای آمریکا ،روسیه و ژاپن است این در حالی است
که قیمت آنان اصال با قیمت ما قابل قیاس نیســت و
البتــه از منظر کیفیت نیز مــا در جایگاه ویژه ای قرار
داریم و لزوما ما به شــکلی وارد بازار شدیم که رقیب
خارجی نتواند وارد بازار شود.
وی در ادامه به نکته جالبی از سودجویی در بازار
اشــاره کرد و افزود :در بازار سودجویانی حضور دارند
که اصال ســامت مردم برایشان اهمیتی ندارد و این
افراد با دستکاری در تاریخ محصوالت آن را در بازار به
فروش میرسانند .از منظر کیفیتی هم دارای مشکالت
فراوانی است که امیدواریم با نظارت بیشتر جلوی این
سودجوییها گرفته شــود .در کارخانه ما دوربینهای
مداربسته وزارت بهداشت وجود دارد و بصورت آنالین
کارخانــه و کارگــران ما رصد میشــوند و این نکته
شاخص و بارزی است که در ارائه یک محصول خوب
و با کیفیت مورد نظر قرار گرفته است.
مدیرعامل شــرکت بهدیس تدبیرآتیــه درادامه

اظهارداشــت :تولیدکننــدگان مواد شــوینده درایران
مشــکالت فراوانی دارند که امیــدوارم هرچه زودتر
این مشــکالت بر طرف شود.وی خاطرنشان کرد75 :
درصد ســهم بازار مصرف خمیردندان کشور مربوط به
انواع وارداتی است و سالیانه 1/2میلیارد دالر ارز صرف
واردات خمیردنــدان میشــود و تولیدکنندگان داخلی
تنها ســهم  25درصدی از این بازار دارند.ما بر اساس
نیازســنجی بازار با تولید خمیردندان زغالی توانستیم
درصدی از سهم واردات این محصول را کاهش دهیم.
دوالبی تاکید کرد :تنها در مدت  60روز تولید توانستیم
درصد قابل توجهی از کاالی مشابه خارجی را به دست
آوریم و درخواستهایی نیز برای ایجاد نمایندگی تولید
این نوع خمیردندان در کشورهای ترکیه ،ارمنستان و
عراق دریافت شده است.
وی ابرازداشــت :تاکنــون  600هــزار تیــوپ
خمیردندان زغالی به بازار عرضه شــده و تاکنون حتی
یک مصرف کننده ناراضی نداشــتیم وامروزه فرهنگ
استفاده از مسواک و خمیردندان از کودکی در فرزندان
نهادینه شده ،بنابراین باید محصول کیفی قابل رقابت
بــا تولیدات خارجی روانه بازار شــود تا بتوان ســهم
خمیردندان وارداتی را کاهش داد.
وی اضافه کرد :در حال حاضر تولید خمیر دندان
زغالی از سوی «شرکت بهدیس تدبیر آتیه» حدود50
تن در ســال به همراه اشــتغالزایی بــرای  1200نفر
است،هرچند ظرفیت تولید 300تن خمیردندان زغالی
برای ما وجود دارد که در افزایش اشتغال میتواند نیز
سهم بسزایی داشته باشد.
وی درپایــان اذغــان داشــت :میــزان مصرف
خمیردندان کشور  300میلیون تیوپ در سال است وما
تــاش کردیم خمیردندان زغالی تولید داخل با قیمت
یک سوم مشابه خارجی به بازار عرضه شود.
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محمد دوالبی مدیرعامل شرکت بهدیس تدبیر آتیه در گفت و گو با «افق تازه» مطرح کرد:
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گفت وگوی افق تازه با مجید شایسته ،نایب رییس هیات مدیره بانک ایران زمین:

سیستم بانکداری ایران
شعبه محور و ویترینی است
براساس الزامات برنامه چهارم توسعه کشور و
مصوبه هیئت وزیران و به منظور توسعه همه جانبه
و پایدار بانکداری نوین ،در ســال «،1386شورای
راهبری بانکداری الکترونیک» تأسیس شد.
لزوم توجه به مباحث ســرمایههای انســانی،
آموزش کارکنان و مشــتریان نظام بانکی ،نشــر
ایدهها و آشنایی جامعه با بانکداری نوین ،این شورا
را برآن داشــت تا کارگروهی به نام «فرهنگسازی
و آموزش» راه اندازی کند .این کارگروه سپس به
مرکز فرهنگسازی و آموزش بانکداری الکترونیک
شــبکه بانکی کشور (فابا) ،تغییر نام پیدا کرد و در
 12ســرفصل کاری مأموریت یافت.بــا توجه به
اهداف و ماموریتهای این مرکــز ،برنامه ریزی
برای برگزاری «نمایشگاه بین المللی تراکنش» در
دستور کار مرکز فابا قرار گرفت .این رویداد برای
دومین بار در روزهای  11تا  13آبان ســال 1395
در مجتمع نمایشگاهی شهر تهران برگزار گردید.
به همین بهانــه با مجید شایســته ،نایب رییس
هیات مدیره بانک ایران زمین به گفتگو نشســتیم
تا نظرات وی را پیرامون اهداف این نمایشــگاه و
همچنین چالشها و پویشهــای بانکداری نوین
جویا شویم.
*چشم انداز نمایشــگاه فابا را چگونه ارزیابی
میکنید؟

با توجه بــه برگزاری نمایشــگاه بین المللی
تراکنــش و حضــور و حمایتهــای وزارت امور
اقتصــادی دارایی  ،بانک مرکزی ،نهاد ریاســت
جمهــوری ،وزارت ارتباطــات و فــن آوری و
حمایتهای راهبردی از برگزاری چنین نمایشگاهی
نشان دهنده اهمیت بانکداری الکترونیک و گذر از
بانکداری ســنتی به بانکداری نوین و دیجیتال به
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عنوان ضرورت اجتناب ناپذیر است.
*برگزاری این گونه نمایشــگاهها تا چه اندازه
میتواند به بهبود فضای کسب و کار کمک کند؟

آشــنایی صاحبان حرف و کسب و کار نه تنها
در شــرکتها و موسسات حرفه ای درگیر این امر
چه از نظر نرم افزاری و چه از نظر ســخت افزاری
یک ضرورت است.باید از چنین نمایشگاهی سایر
صاحبان کسب کار به منظور آشنایی با تسهیالتی
که بانکــداری الکترونیک و بــه تبع آن تراکنش
برای آنان ایجاد میکند نیز فعاالنه مشارکت کنند.

رعایت استانداردها و الزامات ارتباط با بانکهای بین
المللی فاصله زیادی دارند که مسئولین محترم بانک
مرکزی با برگزاری همایشها و دعوت از مسئوالن
ارشد بانکهای دولتی و خصوصی در صدد رفع این
کاستی و تســریع در برقراری الزامات الزم از جمله
الزامات تعیین شده در بازلهای  2و  3میباشند .
*برگزاری این گونه نمایشــگاهها تا چه اندازه و
چگونه میتواند به ظهور شرکتهای نوین و کمک
به بانکداری روز دنیا منجر شود؟

قطعآ برگزاری این گونه نمایشگاها نقش مهم
و ارزنده ای در پویایی شرکتهای دانش بنیان در
راستای کمک به بانکداری روز دنیا خواهد داشت .

*سیســتم بانکداری در کشــور ما تا چه اندازه

*به نظر جنابعالی چه تفاوتهایی میان سیستم

توانسته خود را با بانکداری روز دنیا وفق دهد؟

بانکداری ایران با سیســتم بانکداری کشورهای

با توجه بــه تحریمهای ظالمانــه در طی چند
سال گذشــته متآســفانه بانکهای داخلی از لحاظ

با توجه به تحریمهای ظالمانه در طی
چند سال گذشته متآسفانه بانکهای
داخلی از لحاظ رعایت استانداردها و
الزامات ارتباط با بانکهای بین المللی
فاصله زیادی دارند که مسئولین محترم
بانک مرکزی با برگزاری همایشها و
دعوت از مسئوالن ارشد بانکهای دولتی
و خصوصی در صدد رفع این کاستی و
تسریع در برقراری الزامات الزم از جمله
الزامات تعیین شده در بازلهای
 2و  3میباشند

توسعه یافته وجود دارد؟

سیســتم بانکداری ایران متآســفانه علیرغم
اقدامات مهم و ســرمایه گذاریهای انجام شــده
هنوز شعبه محور و ویترینی میباشد  .در صورتی
که بســیاری از بانکهای کشورهای توسعه یافته
از این مرحله گذر کرده و با برون سپاری بسیاری
از خدمات بانکی به شرکتهای دانش بنیان ،نگاه
و مآموریــت بانکداری الکترونیــک را پی گیری
میکند.
*چگونــه میتــوان فاصله و عقــب ماندگی
بانکداری ایران را نســبت بــه بانکداری روز دنیا
هرچه سریعتر حبران کرد؟

ابتدا باید شــناخت کافی از بانکداری روز دنیا
در تمام عملیات بانکداری اعم از بانکداری داخلی
و بانکداری بین المللی کشــورهای توســعه یافته
پیدا کرد و ســپس با برگزاری دورههای آموزشی
و گردهماییها همراه با ایجاد بســترهای الزم در
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کلیه ابعاد اقدام کرد .البته باید به بومیســازی این
امر نیز توجه الزم را کرد.
*در پســاتحریم چــه فرصتهایــی پیش روی
بانکداری کشورمان قرار گرفت؟

بدون شــک در دوران پســا تحریــم امکان
استفاده از مراودات بین بانکی با کشورهای دیگر،
جذب سرمایه گذاران خارجی و حتی ایرانیان مقیم
خارج کشور در صورت رعایت الزامات تعیین شده
از جملــه F A T Fگروه ویــژه اقدام مالی و
دستورالعمله ای بازل وجود خواهد داشت .

*اصوال «فابا» یک نهاد دولتی محسوب میشود

خود را حفظ کند.

یا یک نهاد خصوصی؟

فابا بایــد قطعآ یک نهاد خصوصی باشــد و
بــه نظر اینجانب هرچنــد از حمایته ای نهادهای
دولتی برخوردار میباشد ولی باید با نگرش بخش
خصوصی مدیریت و اداره شــود تــا بتواند پویایی

سیستم بانکداری ایران متآسفانه

*ورود و حضور شــرکتهای خارجی در زمینه
تجهیزات و خدمات بانکداری الکترونیکی فرصت
محسوب میشود یا تهدید؟

حضور شرکتهای خارجی در زمینه تجهیزات
و خدمــات بانکداری الکترونیکــی را باید فرصت
تلقــی نمود و باتوجــه به وجــود نیروهای جوان
کارامد و مجرب و داشــتن دانــش فنی میتوان
ضمن استفاده از این تجهیزات به توسعه آنها نیز
همت گماشت.

*به نظر جنابعالی سیســتمهای روز بانکداری

علیرغم اقدامات مهم و سرمایه

دنیا چگونه میتوانند در توسعه اقتصاد یک کشور

گذاریهای انجام شده هنوز شعبه

*در ســند چشم انداز  1404رتبه اول ایران از

محور و ویترینی میباشد  .در صورتی

حیث علمی ،اقتصادی و فن آوری مورد توجه قرار

که بسیاری از بانکهای کشورهای

گرفته است به نظر جنابعالی چنین جایگاهی قابل

توسعه یافته از این مرحله گذر کرده

دستیابی است و چه مخاطراتی این چشم انداز را

و با برون سپاری بسیاری از خدمات

تهدید میکند؟

نقش داشته باشند؟

سیســتمهای روز بانکداری دنیا قطعآ ضمن
تعلیل هزینههای مراودات بانکی از یکسو و تسریع
در انجام عملیات با استفاده از بانکداری الکترونیک
و همچنین تآمین نیازهــای کوتاه مدت و جاری
کلیه فعالیتهای اقتصادی میتواند نقش موثری
داشــته و ضمنآ به افزایش حجم پس انداز جامعه
کمک کند.

بانکی به شرکتهای دانش بنیان،
نگاه و مآموریت بانکداری الکترونیک
را پی گیری میکند

با توجه به همیت و غیرت موجود در جوانان
ما و همچنین پیشــرفتهای کسب شده از حیث
علمی ،اقتصادی و فناوری توســط آنان دستیابی
به ایــن امر قابل تصوراســت و حتــی میتوان
محدودیتها را به فرصت تبدیل کرد.
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گزارش روزنامه ال موندو

گردشگری

از جاذبههای گردشگری ایران
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داده اســت.در این ویژه نامه آمده اســت ایران که طی چند دهه فقط شاهد ارائه

مسجد شــیخ لطف اهلل ،بازار بزرگ این شهر و سی و ســه پل از جمله جاذبههای

گردشگری ایران به قلم «زاهیدا ممبرادو» خبرنگار این روزنامه در تهران اختصاص
تصاویرغیر واقعی از خود بوده و تقریبا خارج از برنامههای گردشــگری آژانسهای
مسافرتی قرار داشــته ،آنچنان مقصد جذاب توریستی گردیده که دهان هر بازدید

کننــده ای را از تعجب باز میگذارد.در این ویژه نامه آمده اســت« :شــاید بتوان

مطلب مشابهی در مورد دیگر کشــورهایی که احتماال مورد قضاوت نادرست قرار
گرفته باشــند هم گفت ،اما شکی نیســت قطعا هیچ کدام از آنها این همه زیبایی،

تاریخ ،فرهنگ ،سحر و جذابیت طبیعی ایران را ندارند».ممبرادو در ادامه به توصیف

تبلیغی جذابیتهای گردشــگری ایران پرداخته و تجربه شخصی خود از یک سفر

در ایران از شــمال به جنوب کشور را در گزارش منتشر کرده است.سفر نامبرده از
تهران شــروع شــده و در همین بخش به جذابیتهای گردشگری پایتخت ایران
از جمله کاخ گلســتان ،میدان آزادی و برج میالد اشاره گردیده است.مقصد بعدی
ممبرادو کاشــان بوده که به گفته وی معماری خانههای قدیمیاین شهر تاریخی،

هر گردشگری را اســیر خود میکند.نگارنده در بخشی از گزارش خود شبکه جاده

ای ایران را بســیار پیشرفته و امن میداند و میافزاید« :سفر زمینی در این جادهها

بسیار مطمئن میباشد».بازدید از ابیانه با شرح همه زیباییهای منحصر به فردش

سیاحتی خبرنگار ال موندو را تشکیل داده اند.میدان امام (نقش جهان) ،عالی قاپو،

گردشگری شهری عنوان شده اند که «برای خیلیها ،زیباترین شهر ایران به شمار

میرود».ممبرادو پس از بازدید از «اصفهان جادویی» عازم یزد شده و از زیباییهای
تاریخی این شهر کویری از جمله بادگیرهای آن برای خوانندگان این روزنامه گفته

است .آیین زرتشتی که در دوران قبل از اسالم مذهب اکثر ایرانیها بوده و هنوز در

این شهر گرامیداشته میشود مساله ایست که مورد توجه این ویژه نامه قرار دارد.
بازدید از شیراز و تخت جمشید نقطه پایانی سفر نگارنده بوده است .معرفی سعدی

و حافظ ،باغ ارم و کاخ محمد قلی خان ،به عنوان جاذبههای گردشــگری این شهر
تاریخی ایران معرفی شــده اند تا اینچنین نوبت به بازدید از تخت جمشید برسد.

خبرنگار ال موندو توضیحی هم در خصوص تخت جمشــید و آثاربه جا مانده از آن
برای خوانندگان ارائه کرده است.ممبرادو به صورت ویژه تاکید میکند که «علی رغم

آنچه تصور میشود ،ایران یک کشور بسیار امن است؛ شاخص جرم و جنایت در آن
بسیار پایین بوده و پلیس در برابر هر گونه مشکلی که برای گردشگران پیش بیاید

فورا به کمک گردشگر میآید».خبرنگار ال موندو همچنین میافزاید که «هیچ گونه

خطری برای زنانی که بخواهند به تنهایی در ایران مسافرت کنند هم وجود ندارد».
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روزنامه ال موندو ویژه نامه ســیر و ســیاحت خود را به تشــریح جاذبههای

برای یک گردشــگر خارجی و ســپس ورود به اصفهان نصف جهان ادامه گزارش
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کوچکترین «کافه دنیا»
در فهرست میراث ناملموس ایران
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گردشگری

قهوهخانه (کافه) نیز گفت :با توجه به قرار گرفتن مغازه
در راســته بازار تهران و ثبت ملی بازار تهران به طور
کامل ،نیاز به ثبت مجدد این بنا نبود.
«کوچکترین قهوهخانه ایران» یا «قهوهخانه
حاج علی درویش» در دل بازار بزرگ تهران ،کنار
مســجد حاج عبداهلل قرار گرفته است .بیش از ۹۰
ســال اســت که صاحبان این قهوهخانه به صورت
نسل به نسل از میهمانان خود پذیرایی میکند.
از چند سال پیش کاظم مبهوتیان ،پسر حاج علی
مبهوتیان که معروف به حاج علی درویش بود شــغل
پــدر را ادامه میدهد .به گفتــه او «این قهوهخانه در

ســال  ۱۲۹۷هجری شمسی توسط حاج محمد حسن
شمشیری تاسیس شد ،بعد از آن بود که پدرم این قهوه
خانه را با یک واسطه در سال  ۱۳۴۰از حاج شمشیری
خرید .تا هفت ســال پیش هم خودش این قهوهخانه
را میگرداند تا اینکه زمین خورد و کمرش شکســت
و دیگر نتوانســت بیاید و بعد از آن شخصا این کار را
برعهده گرفتم».
«این قهوهخانه از همان اول این متراژ نبود .پدرم
بخشی از زمین آن را فروخت و تنها همین اندازه از آن
از  ۴۵سال پیش تا امروز باقی مانده است .از همان روز
هم کوچک شــدن قهوه خانه تاثیری در کاسته شدن
مشتریها نداشت .حتی میتوانم بگویم مشتریهای
مان بیشتر شد که کمتر نشدند».
او اما درباره رسم چای خوردن امروزیها با مردم
گذشــته در بازار تهران هم گفته اســت« :در گذشته
رســم بود که چای را بــه در مغازهها میبردند و چای
توزیع میشــد .تا قبل از انقالب هم به همین شــکل
بــود ،اما بعد از آن به مرور زمان بازاریها خودشــان
چای در مغازههایشــان درســت کردند و دیگر چنین
فرهنگــی وجود ندارد .چنین اتفاقی به طور کلی رونق
قهوهخانههای بازار را انداخت».
اما نکته جالب توجه این کافه ،تغییر در قیمتهای
چای به مشــتریان کافه اســت و البته حتی ذکر شده
کــه این طبقهبندی قیمت ،ربطی به توان مالی افراد و
کیفیت و اندازه چای ندارد.
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بــا گذر از چند داالن باریک بــازار بزرگ تهران،
میتوان به کوچکترین قهوهخانه یا به قول امروزیها
کافه دنیا رســید؛ «قهوهخانه حــاج علی درویش» که
با وجود داشــتن مغازهای کمتر از دو متر مربع ،امروز
میان گردشگران خارجی هم مشهور است و حاال این
قهوهخانه در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
فرهــاد نظری ،مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی با
تائید ثبت این قهوهخانه در فهرســت میراث ناملموس
به ایسنا گفت :این قهوهخانه که در بازار تاریخی تهران
قرار دارد ،با توجه به دارا بودن خصوصیات و معیارهای
میراث ناملموس ،اوایل امســال در فهرســت میراث
ناملموس کشور به ثبت رسید.
سنت قهوهداری و چایخانهداری در
وی شیوه و ِ
این کافــه را از مهمترین معیارهای ثبت این کافه در
فهرســت میراث ناملموس دانست و افزود :این شغل
از سه نسل گذشــتهی این خاندان و به صورت نسل
به نســل تا امروز ادامه داشته است ،اقدامیکه یکی از
معیارهای مهــم در پروندههای ثبت میراث ناملموس
محسوب میشود.
به گفتــه او ،صاحب ایــن کافه در زمــان ارائه
نوشــیدنی به مشــتریهای خود ،خواص پزشکی هر
نوشیدنی که به مشتریاناش میدهد را بیان میکند ،در
نتیجه این نیز یکی از مواردی بود که در ثبت ناملموس
این کافه با توجه به آداب و رسومشان نقش داشت.
«نظری» هم چنین دربــاره ثبت ملی مکان این
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نقد و بررسی فیلم «سایههای موازی»به کارگردانی اصغر نعیمی

فقط سایهای
بر پرد ه سینما
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شهرزاد شاه کرمی
Shahrzad_a_sh@yahoo.com

«سایههای موازی» فیلمیاست که همچون
نامــش در ســایه باقی میماند؛ شــخصیتها و
رویدادهای پیرنگ نیز مانند ســایه تنها در سطح
جریان دارند و هرگز تجسمیعمیق نمییابند.
فیلم در معرفی شــخصیتها و ارائه درونیات
آنها به جای بهرهگیری از زبان ســینما ،بیش از
اندازه در دام گفتار گرفتار شــده اســت .شناخت
شــخصیتها و باورپذیــر ســاختن آنهــا نه از
طریــق کنشهــای بیرونی ،اعمــال گفتاری و
وقوع کشــمکش بلکه با تأکید بیش از اندازه بر
ســولیلوگ و دیالوگها انجام میگیرد .حدیث
نفس فرهــاد (ابولفضل پورعــرب) بدون منطق
روایــی در بافت فیلم ،اطالعاتــی را به مخاطب
انتقال میدهد که تنها به شــکلگیری سایهای
از شــخصیت فرهاد و همســرش نازنین (سمیرا
حســن پور) میانجامد .بنابراین شخصیتها در
فیلم بــه نمایش در نمیآیند بلکــه تنها تعریف
میشــوند .ســولی لوگ فرهاد به عنوان صدای
راوی در فیلــم کارکرد صحیحــی نمییابد .اگر
فرهاد را روایتگر داستان فرض کنیم ،برای توجیه
دوربین دانــای کل که راوی مالقاتهای نازنین
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شــعر و رفتن به امام زاده طاهر به عنوان دختری
با روحیات خاص و متفاوت تعریف میشود .او به
قول دایی اش در عین ضعف شــرایط اقتصادی،
خلقی اشرافی دارد .آمیزش این ویژگیها میتواند
نازنین را از تیپ دختران روشــنفکر به شخصیتی
پیچیده بدل ســازد ،حال آنکــه فیلم در پرداخت
آن موفق عمل نمیکنــد .نازنین در ابتدا تمایلی
به دانستن گذشــته فرهاد ندارد و حتی در جواب
فرهاد که بــه او میگوید« :نمیخــوای بدونی
من قبال با کســی بودم یا نه؟» میگوید برایش
اهمیتی ندارد .اما در ادامه شاهد هستیم که نازنین
با خواندن یادداشتهای گذشته و نیز کتاب چاپ
شده فرهاد ،او را بازخواست میکند که چرا درباره
گذشــته اش چیزی به او نگفته است .این موارد
نشــان از ابهام شخصیتها و ســردرگمیآنها در
فیلم دارد.
بازیها نیز در فیلم فاقد کشــش و جذابیت
است .در عین آنکه فیلمنامه در برخی از صحنهها
دیالوگهــا و موقعیتهای جذابــی را در اختیار
بازیگران قرار میدهد ،اما لحن و بازی آنها فرصت
بروز این پتانسیلها را از میان میبرد«].سایههای
موازی» اگرچه در بیان مضمون عاشــقانه فیلم
اثری الکن به شــمار میآید ،اما در زیر الیه خود
به مضمون دیگری نیز میپردازد؛ شخصیتها در
«سایههای موازی» گذشته و آینده یکدیگرند آنها
به هم شبیه هستند و ردپای اجتماع و تأثیرات آن
بر شــخصیتها قابل لمس است .ربیعی گذشته
فرهاد است و نازنین خود را به زن مشتری شبیه
میداند .تأثیرات اجتماع در شخصیتها نمودهای
متفاوتــی دارد که به کنشهــای گاه متمایزی
میانجامد .فرهاد تحقیر شده است؛ او برای انتقام
از جامعه ای که او را تحقیر کرده و رها ســاخته
اســت ،میخواهد نازنین را تحقیر و تصاحب کند
و برای خود تربیت ســازد .نازنین نیز تحقیر شده
و در مضیقه مالی روزگار گذرانده است ،اما حاضر
نیســت به هر قیمتی به پول دســت یابد .او در
مقابل تحقیر اجتماع بــر خالف فرهاد به کمک
و محبت میپردازد .در عیــن آنکه فرهاد به زن
مشتری بی اهمیت است و حاضر به کمک کردن
نیست ،نازنین کتاب قدیمیرا از او میپذیرد و به
او پول میدهد.
فیلــم اصغر نعیمییک داســتان جذاب را به
موقعیتی بدل ســاخته که نه عاشقانه است و نه
یــک درام اجتماعی یا روان شناســانه از دل آن
شــکل میگیرد« .ســایههای موازی» در حباب
غوغای گیشه این روزهای ســینمای ایران تنها
سایه ای بر پرده سینما باقی میماند...
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و آقای ربیعی (شهاب حسینی) در عتیقه فروشی
است ،منطقی نمییابیم و اگر فیلم از منظر فرهاد
روایت نمیشــود ،لزوم وجود سولی لوگهای او
چه خواهد بود؟
حضور همه شخصیتهای فرعی به جز یک
شــخصیت در فیلم همراه با زمینه چینی و توجیه
منطقی صــورت میگیرد .از خــال حرفهای
فرهاد بــا نازنین در مییابیم کــه او پدری دارد.
حضور زن مشــتری (حدیث فوالدوند) در عتیقه
فروشی امری منطقی و باورپذیر است ،زیرا پیش
از آن شاهد حضور مشتریهای دیگر نیز بوده ایم.
فرهاد در خانه نازنین با دایی او رو به رو میشــود
و میدانیــم که نازنین تنهــا زندگی نمیکند .اما
در این میــان ورود آقای ربیعی کام ً
ال تصادفی و
ناگهانی رخ میدهد .حضور او در داســتان برای
خلق مثلث عاشقانه فیلم عقیم میماند .از سویی
دیگر نیز این مثلث شخصیتی ،به نمایان ساختن
ویژگیهای دو شــخصیت اصلــی فیلم و یا بروز
درونیات آنها نمیانجامد .در حالی که فیلم برای
باورپذیر کردن سیر روابط میان نازنین و فرهاد و
تأثیرگذاری و باورپذیری سکانس پایانی ،نیازمند

تأکید بیشتری بر ویژگیها و درونیات شخصیتها
از قبیل حس حســادت و تملک فرهاد نسبت به
همسرش و یا نجابت نازنین است.
فیلم ســایههای موازی ریتم کندی دارد اما
این امر به خودی خود نکته ای منفی نخواهد بود.
فیلمنامه «سایههای موازی» اقتباسی از داستان
کوتاه «نازنین» اثر فئودر داستایوفسکی است .از
این داســتان فیلم دیگری نیز با عنوان «یک زن
نازنین» در ســال  1969میــادی به کارگردانی
روبر برسون ساخته شــده است .فیلم برسون نیز
ریتم کندی دارد اما این فیلم با حادثه خودکشــی
زنی آغاز میگردد و مخاطــب را تا پایان همراه
میسازد .حال آنکه ریتم کند «سایههای موازی»
نه با حادثه و رویدادی نقطه گذاری میشود و نه
شــخصیت پردازی برای مخاطب ایجاد جذابیت
میکند .شخصیت پردازی معما گونه فیلم در ورطه
ابهام باقی میماند .ما تنها به واسطه دیالوگهایی
در مییابیم که فرهاد در گذشــته نویسنده بوده و
به زندان افتاده اســت و همچنین دیالوگها ما را
وا میدارند که فرهاد را آدمیتنها بشناســیم که
اطرافیانش او را ترک گفته اند .نازنین با خواندن
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نقدي بر فيلميکه اين روزها خوب میفروشد

از «مرگ فروشنده»
آرتور ميلر
تا «فروشنده»
اصغر فرهادي

هنری
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اساســا مقوله اقتبــاس ادبــي در دوره مدرن
نگاههاي تازه اي را درروند توليد اثردراماتيک فراهم
کرده .به خصوص اســتفاده از آثــار ادبي همچون
رمان ،داستان و نمايشــنامه در توليد آثار سينمايي،
فصل جديدي اســت کــه بســياري از کارگردانان
ســينما از اين مقوله بهره بردهانــد .در ايران ،پيش
از اين داريوش مهرجويي با اقتباس از داســتان گاو
اثر غالحسين ســاعدي و بعدها «مهمان مامان» و
«اشباح »اثر ايبسن روند اقتباس ادبي را درسينماي
موج نــو ايران مطرح کرده .وي بــراي اولين بار با
اقتبــاس ادبي و ســاخت فيلــم «گاو» ،موفق به
دريافت جايزه ونيز شــد .با اين همه و با گذشــت
چند دهه يکبار ديگر اثر اقتباســي اصغر فرهادي با
عنوان«فروشنده» درسينماي جهان مطرح شد ودر
جشــنواره فيلم کن 2016نامــزد نخل طال و جايزه
بهتريــن فيلمنامه و همچنين برنــده جايزه بهترين
بازيگر مرد شــد.به همين مناسبت با بررسي اين اثر
اصغر فرهادي و اثر «مرگ فروشنده» آرتور ميلر به
مقوله اقتباس ادبي اين فيلمميپردازيم .در داســتان
مرگ فرو.شنده اثر آرتور ميلر ،فروشنده دوره گرد در
ابتداي انقالب صنعتي و گســترش علم ديگر جايي
براي فروش و عرضه آثار خود ندارد .بنابراين درمرز
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فقر تالش ميکند تا خانواده خود را حفظ کند .براي
حفظ خانواده خود دســت به خودکشي ميزند تا با
پول بيمه ،خانواده اش بتوانند مم ِّر درآمدي داشــته
باشــند و دچار فقر نشــوند .هرچند در مرور زندگي
خود و فــاش بکهايي که ويلــي لومان در طول
اثر به گذشــته خــود دارد رد پاي يــک خيانت به
همســررا نيز مرور ميکند .اينکــه در جواني با يک
فاحشــه ارتباط نامشروع داشــته و پسرش به طرز
ناگهاني از اين مســئله باخبر ميشــود اما در همان
جا مغفول ميماند .هر گز پســر بــه مادر اين واقعه
را نميگويد .زيرا روابط نامشروع مقوله چندان حائز
اهميتي در آمريکاي درحال صنعتي شــدن نيست.
ضمن آنکه پسر،خود نيز از چنين روابطي دور نيست.
اما اثر اصغر فرهادي به مراتب داستان پيچيده تري
دارد .يک روش براي آنکه اصغر فرهادي نشان دهد
که فيلمبه نوعي اقتباس مرگ فروشــنده آرتور ميلر
است .اســتفاده از زن و شوهري که شخصيتهاي
محوري اثر هستند به عنوان دو بازيگر کليدي يعني
فروشنده و همســرش است .آنهابه زودي با نمايش
مرگ فروشــنده در يکي از تاالرهــاي تهران بازي
خواهند داشــت .همچنين کاراکتر فاحشه در نمايش
نيز کودکي دارد که درحاشيه تمرينهاي نمايشي در

اثر حضور دارد .از ســوي ديگر زن و شوهر جوان بر
اثر ساخته شــدن يک برج ،منزلشان نشست کرده
و تخريب ميشــود .بنابراين مجبور ميشوند براي
مدتي خانــه اي را اجاره کنند .به همين مناســبت
از دوســت و بازيگر پارتنر خود درخواســت ميکنند
تا خانــه اي را به آنها معرفي کنــد .او نيز خانه اي
را معرفي ميکند .خانه چندان خانه نوســاز نيســت
اما اين زن و شــوهر ميپذيرنــد که در آنجا زندگي
کننــد .غافل از آنکهپيش از ايــن در اين خانه يک
روســپي و فرزندش زندگي ميکردند و حال بر اثر
باز کردن اتفاقي درب خانه توســط زن درشرايطي
که همسرش عماد –با بازي شهاب حسيني -در راه
اســت تا به خانه بيايد؛يکي از مشتريهاي پيشين
به ســراغ همســر ميرود و با دعــوا و زدوخورد در
حمــام او را مجروح ميکند.در نهايت هم ميگريزد.
اوبه قدري از اين حادثه مســتاصل شده که گوشي
موبايــل و ســوئيج وانتش را جا ميگــذارد .پس از
بهبودي همسر ،شوهر تصميم ميگيرد تا کسي که
همسرش را مورد ضرب و شتم قرار داده را پيدا کند.
او از طريق گوشي موبايل و وانتش او را پيدا ميکند
که پسر جواني اســت .با او قرار ميگذارد.اما در روز
مالقات ،پيرمردي ميآيد .از قضا اين پيرمرد همان

هنری

با آثار ديگر فرهادي همچنين آثار پست مدرنيستي
چيســت؟ از نظر اينجانب ،وجه افتراق اين اثر پايان
مشخص اســت .زيرا اثر مرگ فروشنده يک پايان
مشخص دارد .اصغر فرهادي درحين نگارش مجاب
به مشخص کردن مردي است که اساسا شخصيت
فروشــنده -ويلي لومان -را بازشناسي کند .درحالي
که درآثار پســت مدرنيستي ،پايان و آغاز نامشخص
اســت .يعني هرگز مشخص نميشود که چه کسي
قصد تعرض به همســر را داشته است.در فيلمهاي
پيشين اصغر فرهاديوجوه پست مدرنيستي بيشتري
وجود داشــت .زيرا پايان و آغاز اثر هر دو به نوعي
همچون گلوله نخهاي به هم پيچيده اســت که هر
گز گشوده نميشــد .در فيلم «درباره الي» مخاطب
هر گز متوجه نميشود که «الي» چه کسي بود؟ آيا
او در دريا غرق شده است و يا چه اتفاقي براي او رخ
داده؟  ...نوعي ايهام و ابهام در اثر وجود داشت و يا در
فيلم «چهارشنبه سوري» ،زن هرگز رابطه مخفيانه
همسرش را با زن همسايه بااليي نميفهمد و براي
مخاطبان نيز درهاله ابهام است .در فيلم «گذشته»
نيز پايان نامشــخص است .مسئله نامشخص بودن
پايان و آغاز مقوله اســت که گسترده پست مدرنيته
را در فيلم افزايش ميدهد .اما «فروشنده» ،پايان و
آغاز درام مدرن را با خود همراه دارد و تنها بازنگري
او بــه زندگي دو بازيگــر در دل بازي خود در نقش
ويلي لومان و همســرش تصوير ميشود .در حالي
که ويلي لومان اثر اصغر فرهادي ،پيرمردي اســت
کــه به زني جوان تعرض ميکنــد .پيرمردي که به
کاراکتر ويلــي لومان و يا ضد قهرمــان آرتور ميلر
شبيه نيســت .ويلي لومان آرتور ميلر مقصر نيست.
او تنها در زير چرخ دنده و چارچوب جامعه صنعتي و
تکنولوژي آمريکايي دست به خود کشي ميزند .اما
ويلي لومان اصغر فرهادي اگرچه به لحاظ ســاختار
بيرونــي و حتي فيزيکي به ويلــي لومان آرتور ميلر
شــبيه استاما مقصر است .او اساسا يک ضد قهرمان
در مقابل عمادنيســت بلکه او آنتاگونيست است که
با حمله وي(پروتاگونيست يا شخصيت مثبت در آثار
دراماتيک) نابود ميشــود و ميميرد .او خودکشــي
نميکند .بلکه بر اثر فشــار و اســترس رواني عماد
ميميرد .هرچند خانواده او هرگز مطلع نميشوند.اما
مخاطب به خوبي متوجه کاراکتر منفي يا آناگونيست
بودن او ميشــود.همين جاست که ديگر درام،پست
مدرن نيســت .بلکه اثري اقتباســي و در عين حال
مدرنيستي اســت .همچنين به دليل استفاده از هنر
نمايش دردل اثر ســينمايي به نوعي اثري متفاوت
درعين حال خاص ساخته شــدهزيرا مردم عاميدر
ايران با نمايشنامه مرگ فروشنده اثر آرتور ميلر آشنا
نيســتند .اما متخصصان در عرصه تئاتر و سينما اين
اثر را خوانده و بنابراين تنها بخشهاي ايرانيزه براي
مردم عادي قابل درک است وشايد به مقوله اقتباس
اثر واليههاي پنهاني فروشنده پي نبرند.
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مردي است که به همسرش  ،قصد تعرض داشته و
با درگيري او را مجروح کرده .در نهايت شــوهر او
را تهديد به فاش کردن رابطه نامشــروع پيشينش
نزد خانواده اش ميکند.مرد با حضور همســرش با
اينکه عماد به هيچ عنوان پرده از رابطه نامشروعش
بر نمــيدارد و تنها با يک ســيلي او را رها ميکند
که در راه پله جان ميســپارد .مسئله پايان اثر يعني
«مرگ فروشنده» و مســئله حفظ خانواده همچنان
ثابت است .آنچه متغير است سير قصه است .درعين
حال داستان به سياقي که آرتور ميلر نوشته با بازي
اين زن و شــوهر جوان نيز به روي صحنه ميرود؛
اما مشابهت قصه در زندگي واقعي اشان باقيميماند.
به اين منوال که با رورانس نمايش( روند تشــويق
تماشاگران) يکبار ديگر پايانتازه اي بر اين درام رقم
ميخورد.
اما به جز داســتان اثر که به صــورت دو گانه
اي در زندگــي دو بازيگــر محــوري نمايش مرگ
فروشــنده،منعکس ميشــود .مقوله ديگري نيز رخ
ميدهد اينکــه فيلم همچون آغاز يک نمايش بانور
موضعــي بر روي بخشهاي مختلــف صحنه آغاز
ميشود و در پايان با خاموش شدن نورهاي موضعي

صحنه تئاتر نيز به پايان ميرســد.بنابراين اساسا ما
شــاهدييک اثر دراماتيک و نمايشي هستيم .ضمن
آنکــه تاکيدات نوري بر مبلمان و تختخواب همه بر
مفهوم رابطه زناشويي تاکيد ميکند .از ديگر مفاهيم
برجسته اي که در اثر وجود دارد مقوله تاکيد نگرش
است .شهاب حسيني در نقش ويلي لومان در زندگي
روزمره اش معلم دبيرستان نيز هست و جالب آنکه
به بررســي فيلم گاو اثر داريوش مهرجويي و برخي
از آثار نمايشي به خصوص اثر مرگ فروشنده آرتور
ميلر براي پسران دبيرستاني ميپردازد .همين مسئله
سبب تاکيدگذاري براثراقتباسي نيزميشود .اثر اساسا
داراي ريشــههاي پست مدرنيسيتي است زيرا يکبار
ديگر تاويــل تازه اي از آثار دراماتيک را به شــيوه
ايرانيزه مطرح ميکند .به خصوص که عماد بر فيلم
«گاو» اثرداريــوش مهرجويي وديگر آثار نمايشــي
توجه ميکند و حتي برخي از قســمتهاي فيلم گاو
را درکالس پخش ميکند .ساختار تاويل متن و نگاه
مجدد به آثار نمايشي در اين اثر سينمايي خود باعث
ويژگي تناقض و تضاد ميشــود .ضمن آنکه مقوله
فيلمهاي پليســي و کارآگاهي خود ويژگي ديگري
از آثار پست مدرنيستي است .اما وجه افتراق اين اثر
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خودرو

ارتقاء كيفيت و صيانت از مشتري
مسئوليت همگاني ايران خودرو

مرور نتايج كيفي و شــاخص هاي ارزشــيابي كيفيت در
ســه سال گذشته مويد رشــد و ارتقا كيفيت محصوالت و
فرآيندهاي توليد گروه صنعتي ايران خودرو بوده است؛ اگر
چه هنوز با اهداف تعيين شــده و وضعيت ايده آل فاصله
وجود دارد.
توجهويژهمدیرعاملايرانخودروبهمقولهكيفيتباتشکیل
و راه اندازي ستاد عالی کیفیت کامال مشهود است و آثار آن
را مي توان در مصوبات اين ستاد و سرمايه گذاري كه در امر
ارتقا كيفيت در سه سال گذشته صورت گرفته ،مشاهده كرد.
انتظار و توقع مشــتري در مقوله كيفيت با گذشــت زمان و
با توسعه تكنولوژي و تغيير ذائقه و سليقه مشتري در حال
دگرگوني است .درحال حاضر خودروي فاقد ايربگ ،از نظر
مشــتري بي كیفیت اســت ،درصورتي كه درزمان گذشته
ايربگ به عنوان آپشــن خودرو تصور مي شــد .معيارهاي
كيفيت از نظر مشــتري و هم توليدكننده تغيير كرده و اين
موضــوع را مــي توان بــه بالندگي تعبير كرد كه با توجه به
تغيير سطح تكنولوژي و توقعات مردم طبيعي و قابل انتظار
بوده است.
از نظر مديران گروه صنعتي ايران خودرو ،مشــتری نقش
مهمی در ساختن کیفیت دارد .چنانچه مشتری مطلع باشد
و بدانــد محصولي كه خريــداري مي كند بايد چه ویژگی
هایی داشته باشد ،ديدگاه هاي خود را به عنوان مطالبه به
خودروساز منتقل ميکند ،تا در نهايت با اعمال ديدگاه هاي
وي سیستمکیفیت بهبود يابد .عكس اين موضوع نيز صادق
است ،اگر مشتری به کیفیت بی توجه بوده و حتی با تحویل
ناقص خودرو اظهار رضايت كند ،کیفیت رشد نخواهد كرد.
با همين رويكرد در حال حاضر نظام هاي ارزشــیابی ايران
خودرو براساس خواسته های مشتری به عنوان ولي نعمتان
اينشــركتطرحريزيشــدهاست؛یعنیحساسیتهای
مشتری در مولفه هاي ارزشیابی محصوالت اين خودروساز
دخالت داده شــده و سختگيري هاي كيفي خطوط توليد
با اولويت مشخصه هاي مد نظر مشتري صورت ميگيرد.
صنعت خودرو در جهان و ايران جزو صنايع پیشگام است،
در دوران تحريم نيز يكي از صنایعي که آســيب زيادي را
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متحمل شد خودروسازي بود .ركود در اين صنعت موجب
تعطيلي بيش از  60صنعت ديگر شده بود و با رونق دوباره
آن و عبور از شرايط بحراني صنايع وابسته نيز جاني دوباره
گرفتند و چرخه صنعت كشور به حركت افتاد .اين موضوع
در كيفيت نيز محرز اســت ،خودروســازي و صنايع وابسته
چرخه اي اســت كه افزايش كيفيت در يك بخش ،تاثير
مستقيم در كيفيت بخش ديگر دارد.
فاصله كنوني ســطح كيفي محصوالت با جريان مداوم و
متغير سليقه و رضايت مشتريان از يك سو و موانع و كاستي
هاي موجود در پيش روي صنعت خودرو ،مهم ترين چالش
خودروســازي كشور است .به هر روي با ورود محصوالت
خارجي به بازار و ارتقا سطح استانداردها ،انتظارات و سطح
توقع مشــتريان با ســرعت در حال تغيير است ،درحالي كه
منابــع و فرآيندهــاي موثر بر صنعت خودرو ،لزوما با همان
سرعت خود را بازسازي نميكنند.
در زنجيره تامین قطعات ،فرآيندهاي ساخت و توليد ،رشد
و توسعه متوازن نيست .يعني در زنجيره تامين فعلي برخي
قطعهســازان در سطح جهاني توليد ميكنند و برخي ديگر
هنوز به روشهاي ســنتي و كارگاهي قطعه ميســازند ،از
ديدگاه كارشناسان ايران خودرو تا زماني كه رشد و توسعه
متــوازن در كل زنجيره محقق نشــود ،همواره فرآيندها و
محصوالت دچار نوسان خواهند بود كه اين نوسانات خود
چالشــي بزرگ برای کیفیت اســت .با اين حال مسوولیت
نهایی كيفيت خودرو با خودروساز است .ايران خودرو از نظر
سيستم هاي بهينه كيفيت چيزي از خودروسازان بزرگ دنيا
كــم نــدارد از نظر مديران ايران خودرو مزيت رقابتي وقتي
ايجاد مي شود كه سيستم ها به درستي اجرا شود.
معاون كيفيت ايران خودرو معتقد اســت ،پروژه ها ،زمان،
منابع و همچنین اهمیت قایل شدن مدیران به سيستم هاي
كيفي می تواند در ارتقاي كيفي محصوالت اثر بخش باشد.
در پروژه هایی که اجرا می کنیم باید به هدف کیفی خاص
برسیم؛ وقتی نرسیم یعنی یک سری عیب به سیستم اضافه
کرده ایم .سیســتم های ما بايد به گونه ای باشــد که موقع
 S.O.Pپروژه هایمان به همه اهداف از پيش تعيين شــده

رســيده باشيم .اجراي درســت پروژه در سيستم از اهداف
ارتقاي كيفيت در ايران خودرو است.
تهيه مواد يكنواخت مورد نياز خودروساز از پيش شرط هاي
توليد با كيفيت است كه در اين ميان خودروساز نقش چنداني
در توليد مواد يكنواخت ندارد .مواد اوليه پليمري با كيفيت
يكســان ،ورق فوالد يكنواخت و ...همه از نيازمندي هاي
خودروســاز اســت كه سطح كيفي آن در كيفيت محصول
نهايي خودروساز تاثير مستقيم دارد .خوشبختانه با اجرايي
شدنبرجامبارقههاييازاميدبرايانتقالدانشوتكنولوژي
روز توليد قطعه ايجاد شده و مي توان براي يكنواختي كيفيت
در ميان سازندگان آينده روشني را تصور كرد.
البته معاون كيفيت ايران خودرو برجام را تسهيل كننده تلقي
مي كند و مي گويد :بايد نقش خود را در صنعت كشــور به
عنوان خودروساز ،قطعه ساز ،نماينده مجلس ،سازمان هاي
نظارت كننده و ...به خوبي اجرا كنيم.
بنابر اظهارات كارشناسان ،سهم کیفیت قطعات در خودرو
 45تــا 50درصــدکیفیتنهاییخودرواســتامابهلحاظ
اهمیت ،نقش كيفيت قطعات در محصول را مي توان تا 70
درصد پيش بيني كرد ،چرا که با وارد شــدن قطعه معیوب
به خط توليد ،کل سیستم خط توليد دچار بحران شده و به
مرور فرهنگ کیفیت نيز تحت تاثير قرار مي گيرد .بنابر اين
اصالح ورودي ها براي اصالح فرآيندها و درنهايت اصالح
خروجي ها ضروري است.
شــركت ايران خودرو از تالش قطعه ســازان افزايش توان
توليد قطعه و مجموع با كيفيت حمايت مي كند تا مســير
دســتيابي به دانش فني توليد ،بهبود كيفيت و پيوســتن به
شركت هاي بزرگ خارجي را كوتاه تر كند و موجب رشد و
بالندگي سازندگان زنجيره ارزش خودرو شود.
یکی از چالش های مهم کیفیت ،نحوه قیمت گذاری است،
این موضوع از سازنده تا خودروساز روی کیفیت محصول
تاثیر جدی دارد .متاســفانه با اجبار خودروســاز براي ثابت
نگه داشــتن قيمت در انتهاي زنجيره ارزش ،امكان توليد
و تعيين قيمت به خودروســاز براســاس « هزینه – فایده»
وجود ندارد ،لذا اولین موضوعي که برای رسیدن به قیمت

خودرو
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تمام شــده و کاهش هزینه ها ،تحت تاثیر قرار می گیرد،
کیفیت است .از سويي ديگر درحال حاضر حمايتي از سوي
دولتمردان در زمينه توسعه محصول صورت نمي گيرد .به
منظور توسعه و ارتقاي محصول تسهيالتي براي تاسيس
آزمايشــگاه تســت كامل خودرو و قطعات ضروري است.
درحال حاضر براي برخي تست ها و آزمايش ها قطعه و يا
محصول به خارج از كشور ارسال مي شود كه فرآيند توسعه
محصول را طوالني كرده است.
خطــوط بدنه ،مونتــاژ و رنگ ايران خودرو قابليت توليد در
سطح جهاني را دارند و برخي خطوط نيز براساس مصوبات
ســتادعاليكيفيتوپروژههادرحالنوســازياســتكه
قبل از نيمه نخســت ســال آينده بهره برداري شده و تاثير
نوسازي ها بر كيفيت محصول نمايان مي شود .ایران خودرو
دارای فرآیندهایی اســت که قابلیت تولید در سطح جهانی
را دارد چه آنكه پژو  2008در همين ســايت توليد خواهد
شد.معاونت كيفيت ايران خودرو پروژه هاي كيفيت را در سه
بخش به اجرا مي گذارد كه براساس بازخوردها و ارزيابي ها
تعريفميشود.بخشيازآنپروژههایزیرساختیاستکه
بیشتر مربوط به سیستم های کیفیت کل زنجیره ارزش می
شود كه مسووليت آن بر عهده ايران خودرو و شركت ساپكو
است.بخشي از پروژه های بهبود کیفیت محصول است که
ناظربرايراداتيابازخوردهايمشتريبرايبهبودمشخصه
كيفي خودرو است كه از سال  92تا كنون در دستور كار قرار
دارد و ساالنه پروژه هاي محصولي تعريف و اجرا مي شوند

و بخش ديگر از پروژه ها مجموعه هاي اصلي مانند موتور،
گیربکس ،مجموعه های خودرو است كه در هر سه بخش
در سه سال اخير موفقيت هاي زيادي كسب شده است .در
شــاخص هاي كيفيت نيز بهبودهايي صورت گرفته است.
از جمله در مراجعات مشــتری به شــبکه از ابتداي سال 93
کاهش  40درصدي به ثبت رسيده است.
پــروژه هــاي مربوط به نوســازی فرآیندها نيــز از ديگر
بخش هاي پروژه ها در ايران خودرو محســوب می شــود.
تعدادي از این پروژه ها مانند رنگ و مونتاژ یک و موتورسازی
در داخل ایران خودرو هســتند و بخشــي ديگر نيز در محل
شركت هاي تامين كننده ايران خودرو قرار دارد.
خودكنترلي در توليد از جمله اقداماتي اســت كه به منظور
نهادينــه كــردن و تبديل كيفيت به يك فرهنگ در ايران
خودرو شــكل گرفته است .کارگر فعال در زنجیره تامین تا
خدمات پس از فروش با كنترل عملكرد خود بايد با رويكرد
مشتري مداري ،كار خود را كنترل كرده و با افزايش دقت
از قطعات معيوب استفاده نكند.
خودكنترلــي در خطوط توليد ايران خودرو فرهنگ باالي
کیفیت اســت .در كنار اجراي دقيق سيســتم هاي كيفي،
نظارتكيفيبرتوليدوهمچنينتعهداتسازمانيواعتقادي
براي بهبود كيفيت محصول تعيين كننده است.
كاركنانومديرانايرانخودرواعتقادراسخدارندكهفرهنگ
مسووليت پذيري كه ريشه در اعتقادات و آموزه هاي ديني
دارد قطعــا در خروجي فعاليــت و كيفيت محصول نهايي

تاثير بسزايي دارد.
معــاون كيفيت ايران خودرو ترويج ارزشهاي ديني ،ارتقا
آگاهي كاركنان ،الگو ســازي و تكرار و تكرار اين چرخه تا
نهادينه شدن در رفتار تك تك افراد سازمان را برون رفتي
براي انجام مسووالنه فعاليت ها مي داند .مديران مجموعه
ايران خودرو معتقد هستند بزرگترین ناظر بر عملكرد افراد
خودشان هستند .وجدان فرد است که باید به حدی از بلوغ
برســد که بداند اگر کاری را درســت انجام ندهد آسیب آن
به مشتری می رسد.
كاركنان شــاغل در بخش كيفيت در تمام سطوح در التزام
بــه رعایت سیســتم ها و اجرای مقــررات باید یک قدم از
دیگران جلوتر باشــند تا الگويي براي رعايت ضوابط براي
ديگران باشند.
ايران خودرو براي بهبود كيفيت خدمات پس از فروش نيز
برنامه هاي متنوعي را در دست اجرا دارد .در شركت ایساکو
تغییرات ساختاری ایجاد شده كه به بهبود کیفیت و افزایش
رضایت مشتری در شبکه خدمات پس از فروش مي انجامد.
هم اکنون عزم جمعی در گروه صنعتي ايران خودرو شكل
گرفتــه و همه ســازندگان ،تامين كننــدگان و كارگران
ســالن هاي توليدي ايران خودرو و مجموعه خدمات پس
از فــروش ،بــا حمايت هاي مديرعامل گروه صنعتي ايران
خودرو مسير كيفي را آغاز كرده اند كه نقطه پاياني ندارد و
حصول رضايت مشــتريان دغدغه تك تك افراد حاضر در
زنجيره تامين و توليد ايران خودرو است.
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خوانندگان محترم که رمز درست
جدول را برای ما پیامک کنند
مبلغ یک میلیون ریال به صورت
نقدی اهدا میشود
شماره پیامک02186022778 :
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Saudi coalition attack on Yemen
funeral based on bad information:
investigation
The Saudi-led coalition attacked a funeral in Yemen after
receiving incorrect information that Houthi leaders were in
the area, an investigative body set up by the coalition said on
Saturday; Reuters reported.
The Saudi-led campaign in Yemen has come under severe criticism since last Saturday’s air strike hit the funeral gathering in
the Yemeni capital Sanaa, killing 140 people according to one
U.N. estimate.
Mourners killed in the attack included some of Yemen’s top
political and security officials, outraging Yemeni society and
potentially galvanizing powerful tribes to join the Houthis in
opposing a Saudi-backed exiled government.
“A party affiliated to the Yemeni Presidency of the General
Chief of Staff wrongly passed information that there was a
gathering of Houthi leaders in a known location in Sanaa, and
insisted that the location be targeted immediately,” the investigators concluded, according to a statement.
The Joint Incidents Assessment Team (JIAT) said in the state-
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ment that the coalition’s Air Operations Centre in Yemen also
failed to obtain approval for the strike from commanders, a
violation of protocol.
The JIAT called for a review of the rules of engagement, and
for compensation for the families of the victims. It also said
“appropriate action” should be taken against those who caused
the incident, without elaborating.
After the strike, the White House announced an immediate
review of Washington’s support for the 18-month-old military
push against the Iran-backed Houthis.
Senior U.S. officials later said the attack had killed senior figures who were important to the reconciliation process.
The strike has also threatened to escalate Yemen’s civil war
and pull the United States further into a conflict from which it
has sought to distance itself.
The United Nations estimates that 10,000 people have been
killed in the war and blames coalition air strikes for 60 percent
of some 3,800 civilian deaths since the attacks began in March
2015.

at checkpoints, government
offices and intersections.
The king had been in poor health
for several years but his death
has shocked the Southeast Asian
nation of 67 million people and
plunged it into grief.
Most people in the capital and in
towns across the country dressed
in black but shops opened for
business.
The cabinet declared a government holiday for mourning but

the Stock Exchange of Thailand
and other financial institutions
opened as normal.
ORDERLY SUCCESSION
The stock market’s benchmark
index .SETI rose at the open
and was up 4 percent at 0600
GMT while the baht currency
THB=TH strengthened about
1 percent against the dollar, on
hopes that there would be an
orderly succession. The central
bank governor said there had

been no abnormal speculation.
Crown Prince Maha Vajiralongkorn is expected to be the new
king but he does not command
the same adoration that his father
earned over a lifetime on the
throne.
At the Grand Palace, thousands
of mourners, some sobbing,
lined up to kneel before a portrait of the king and make a
ritual pouring of water as part of
royal funeral rites.
“I still feel like I’m dreaming. I
can’t believe it happened,” said
Supawan Wongsawas, 64, a
retired civil servant.
Suthad Kongyeam, 53, said it
felt like losing a father.
“He was the heart of the
whole country,” said Suthad.
“Everything is shaken. There is
nothing to hold on to anymore.”
Thailand has endured bomb
attacks and economic worries
recently while rivalry simmers
between the military-led establishment and populist political
forces after a decade of turmoil
including two coups and deadly
protests.
Military government leader
Prime Minister Prayuth Chanocha said on Thursday the country was in “immeasurable grief
... profound sorrow and bereavement”.
He said security was his top
priority and called for businesses
to stay active and stock investors
not to dump shares.
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Thailand faces
uncertainty, grief
without King
Bhumibol
Thousands of weeping Thais on Friday lined the
route the body of their beloved King Bhumibol
Adulyadej will take to the riverside Grand Palace
ahead of a funeral and a traditional royal cremation
that will need months to prepare.
The world’s longest-reigning monarch, who was
worshipped as a father figure during his 70-year
reign, died in a Bangkok hospital on Thursday. He
was 88.
The king stepped in to calm crises on several occasions during his reign and many Thais worry about
a future without him. The military, which took
power in a 2014 coup, has for decades invoked its
duty to defend the monarchy to justify its intervention in politics.
Many people sheltered beneath umbrellas on the
route from the hospital to the palace or cooled
themselves with fans along the narrow, sun-seared
pavements.
Military government leader Prime Minister Prayuth
Chan-ocha said on Thursday security was his top
priority and he ordered extra troops deployed
around the country.
Security was tight on Friday in the city’s old quarter of palaces, temples and ministries with soldiers
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large number of audiences.
A number of internationally-acclaimed professionals, including
Academy Award winning visual
effects supervisor and filmmaker
Scott E. Anderson, three-time
Oscar-winning Italian director
of photography Vittorio Storaro
and renowned Croat production
designer Milijen Kreka Kljakovic

collaborated in making the film.
Academy Award-winning Indian
music composer Allah-Rakha
Rahman has written music for the
movie.
According to the MWFF’s website, the film does not depict
Muhammad [PBUH] himself but
his world, the pagan age with all
its tyranny and oppression as seen
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m ‘Muhammad (PBUH)’ to Be
n Russian, Iraqi Cinemas Soon

through the eyes of young Muhammad [PBUH] from birth to the
age of 13.
Majid Majidi is an internationally
and critically acclaimed Iranian
film director, film producer, and
screen writer whose films have
touched on many themes and
genres and has won many international awards.
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Iranian Film
Screened in

Iran to begin direct carpet
export to US soon

Iran plans to begin direct export of domestic handmade carpets to the
US soon.
According to local media, Iran will start direct export of hand-woven
carpets to the United States from next year. Iran previously shipped
the valuable product to the country through Germany, but now it plans
to start the direct shipment of the cargo.
Since the Joint Comprehensive plan of Action and the removal of
sanctions in January, Iran has exported more than 1000 tons at value
of almost $40 million to the US through Germany.
Head of Iran National Carpet Center Hamid Kargar had said earlier
that the country has exported $134 million worth of handmade carpets
to 80 countries in the first eight months of the current year.
The reports suggest that a significant growth has been recorded at the
beginning of the new Iranian calendar year, which proves a flourishing
future for the country’s economy.
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Iranian biopic ‘Muhammad (PBUH),
the Messenger of God’, the latest
work by acclaimed director Majid
Majidi, will be screened at movie
theaters in Russia and Iraq in the
near future, one of the film’s producers announced.
Following the successful premiere
of the movie in Turkey, it will be
screened in Russian and Iraqi movie
theaters in the not too distant future,
said Mohammad Reza Saberi, the
CEO of Noor Taban company, which
produced Majidi’s acclaimed film.
He added that the film has so far
been received warmly in Turkey,
attracting more than 330,000 moviegoers.
Saberi further said that the movie
will premiere in Russia’s Dagestan
on November 17 with Persian and
Russian subtitles. Magomedsalam
Magomedov, the head of the republic of Dagestan, and a number of the
movie’s crew will be present at the
event.
He went on to add that the screening of the movie with Persian and
Arabic subtitles will start in the holy
cities of Najaf and Karbala as well
as Erbil in Iraq on November 10.
Muhammad, the Messenger of
God, which is the first part of Iran’s
big-budget trilogy on the life of
Prophet Muhammad (PBUH),
premiered in cinemas across Iran
on August 26, 2015 and attracted a

How the
Islamic State
has helped the
Middle East
ity, all of which is necessary to battle IS. The current
situation in Iraq is a prime example of this.Third, at the
international level, and especially in the West, there is
a gradual understanding that cooperating with regional
countries and strengthening existing state institutions
is the only way to battle IS. IS has managed to adjust
its operations to different geopolitical, historical and
socio-economic contexts of countries and regions. It
operates differently in Iraq, Syria, Afghanistan, Libya,
Egypt, Malaysia, France, etc. Therefore, it seems that
the West is reaching the conclusion that a less costly
way to battle IS is to enhance existing state institutions
— whether traditional or modern — and encourage
regional cooperation. As a function of this, the West
further perceives cooperation between Iran and Saudi
Arabia on regional crises as an urgent necessity and
precondition to seriously battle IS.
At the same time, the international community is increasingly realizing the complexities of the post-conflict
situations and state-building processes in the region.
This includes the necessity of enhancing existing state
institutions, such as police, armies and other security
forces. The experiences of Afghanistan, Iraq, Syria, Yemen and even Egypt show how the gradual weakening
of these institutional forces creates power vacuums that

provide the grounds and necessary political space for
the expansion of terrorist groups such as al-Qaeda or IS.
Similarly, the heavy presence of extra-regional actors
in regional equations is giving these extremist groups
the opportunity to justify their activities, mainly in the
name of a war against outsiders and their local partners,
thereby assisting with the recruitment of new forces.
As the issue of how to deal with IS is becoming ever
more complicated, the international community is realizing that the optimal policy at present is to initiate cooperation with the major regional states as new political
and security partners. For instance, the improvement in
relations between Iran and Europe is first based on the
acceptance of the value of their partnership in mutually
addressing regional problems, including IS.
In sum, the threat of IS is in effect strengthening the
states in the region. To defeat IS, three things must be
considered. First, regional/extra-regional cooperation is
necessary to create a common understanding of how to
preserve stability, thereby battling IS. Second, inclusive
governments must be established to attract all political forces to battle this common threat. And third, as a
result of increased public expectations, more independent policies by regional states must be pursued in their
relation with great powers.
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Kayhan Barzegar

The expansion of the Islamic State (IS) has caused
serious concerns about the possibility of states in the
Middle East collapsing. Yet a careful reading of the situation reveals that IS is in fact gradually strengthening
the state’s role as the pivotal actor in regional politics.
This is significant in three aspects.
First, powerhouses such as Iran, Turkey and Saudi Arabia are gradually acknowledging the necessity of regional cooperation. Of crucial importance, their approach is
mainly based on keeping current states and state institutions intact. This is particularly the case in crisis-hit
Iraq, Syria and Lebanon.To halt the spread of IS, which
seeks to establish a pan-Islamic caliphate that doesn’t
recognize current national borders as well as international norms and institutions, regional powers have been
forced to adopt proactive policies to prevent the complete collapse of weaker states. The priority of Iranian,
Saudi and Turkish policy toward Iraq and Syria is, thus,
to avoid the collapse of the respective Iraqi and Syrian
states. Needless to say, this objective is pursued with
different aims and principles.It is clear that for regional
powers intent on preventing the spread of insecurity into
their own territories — and who seek to preserve regional security for distinct political and economic reasons —
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there is no choice except to strengthen the institution of
the state in the neighborhood.Make no mistake; IS activities in Syria have so far been at the expense of both the
Syrian regime and moderate opposition groups. It is no
secret that the latter are jointly in favor of keeping the
Syrian state intact. The status quo is not benefiting the
interests of any of the regional nor extra-regional actors
involved in the Syrian crisis. Similarly, the expansion of
IS in Iraq, which has pushed the country to the brink of
collapse, is not benefiting any of the relevant parties.
Second, in the domestic arena, there has been a change
in the public view of the place of the state in establishing order and stability. IS is a new kind of common
threat that has brought with it extreme violence, increased sectarian divisions as well as attacks on human
values and historical heritage. This has increased the
sense of insecurity among people in the region. Indeed,
the situation is boosting popular support for current
states and state institutions as the only option to battle
these kinds of threats.In fact, as a result of the Arab
Spring, a shift from traditional minimal government to
maximal government is gradually taking place. As part
of this, we are witnessing the gradual establishment of
inclusive governments that allow all political forces to
address the current political crises and to bring stabil-
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U.S. fiscal year budget deficit
widens to $587 billion

The U.S. budget deficit widened to $587 billion for
the fiscal year 2016 on slower-than-expected revenues and higher spending for programs including
Social Security and Medicare, the Treasury Department said on Friday.The 2016 deficit increased to
3.2 percent of gross domestic product.
It was the first time the deficit increased in relation
to economic output since 2009, according to figures
from the Congressional Budget Office. That year,
the deficit peaked at $1.4 trillion amid the financial
crisis.Last fiscal year’s deficit was $439 billion, with
a deficit-to-GDP ratio of 2.5 percent. Accounting
for calendar adjustments, the 2016 fiscal year deficit
was $548 billion.Fiscal 2016 revenues grew 1 percent to $3.267 trillion, while outlays rose 5 percent
to $3.854 trillion.
Revenue growth was reduced by the retroactive
extension of some expired individual and corporate
tax deductions passed by Congress as part of the
Protecting Americans from Tax Hikes (PATH) Act
late last year, Treasury said.

With an aging population, mandatory spending for
Social Security and Medicare, the federal retirement and healthcare programs for the elderly, have
increased.
For September, the Treasury posted a $33 billion
budget surplus, a 63 percent decline from the same
month last year.
Analysts polled by Reuters had expected a $25 billion surplus for last month.
When accounting for calendar adjustments, September would have shown a $75 billion surplus
compared with an adjusted $91 billion surplus in the
same month a year ago.
Receipts last month totaled $357 billion, a 2 percent
decline from September 2015, while outlays stood
at $323 billion, an 18 percent rise from the same
month a year ago.
The non-partisan Congressional Budget Office has
repeatedly warned that increasing federal debt levels
are unsustainable over the long term unless Congress changes current laws.
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OPEC, Non-Oil Cartel Members
Discuss Production Cuts
OPEC officials held talks with Russia and other
non-cartel members Saturday in Vienna to debate
how to implement a plan aimed at cutting oil output
to reduce a global supply glut and bolster prices.«The recovery process has taken far too long and
we cannot risk delaying the adjustment any further,»
said Sanusi Barkindo, the secretary general of the
Organization of the Petroleum Exporting Countries,
in his opening remarks, AFP reported.«Therefore,
we should be calling for maximum commitment
from all OPEC and non-OPEC countries in this
regard and we should expect no less as this is our
commitment, not only to our member countries but
to the global community.»Moscow›s delegation
declined to comment before the meeting. But OPEC
and Russia -- the world›s top oil producer along
with Saudi Arabia -- have held several meetings recently to tighten cooperation to ease price volatility.
«There is an acute and urgent need to speed up the
rebalancing,» Russian Energy Minister Alexander
Novak said during a recent Vienna visit.Other non-
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OPEC members attending the technical committee
meeting included delegations from Oman, Bolivia
and Azerbaijan.«We will discuss the recognized
positions of countries, first of all the OPEC countries,» Azerbaijan›s Energy Minister Natig Aliyev
told reporters in Vienna.He added that some measures needed «to be taken to stabilize the market».
On Friday, OPEC-only members, led by oil kingpin
Saudi Arabia, had already met to try and hammer
out details of the plan ahead of a summit in late
November.In a surprise move, the cartel last month
agreed a deal to trim production by up to 750,000
barrels per day to between 32.5 and 33 millions per
day.The announcement of the first such move since
2008 sent prices surging.Production has outpaced
demand over the past two years, with the resulting
supply glut hammering prices from highs of more
than $100 a barrel in June 2014 to near 13-year lows
below $30 in February this year.Prices are currently
hovering around $50 a barrel, still too low for oil
revenue-dependent nations.

lack of state resources.
«There›s no money for anything,» said lawmaker Angel Alvarado, adding he bought printer
ink with his own money.
«This is a means of destroying
democracy ... They›re strangling
the Assembly.»
OPEC-member Venezuela is suffering through a severe economic

crisis with shortages of basic
goods and food and rising crime.
Half a dozen opposition lawmakers interviewed by Reuters say
they have not been paid for two
months, and those living outside
the capital Caracas say they have
never received travel expenses.
Gabriela Arellano, lawmaker for
Tachira state near the Colombian

border, said she had been twice
prevented from boarding state
airlines for a flight to Caracas
because her name was on a blacklist. For the last three months, she
has had to make the 14-hour trip
by road.Others said they had been
stopped when trying to travel to
Margarita Island in September
for a summit of the Non-Aligned
Movement.
Last week, a session of congress
was suspended because it did
not reach a quorum of 83 out of
167 lawmakers. The opposition
said the reason was the logistical
problems.
Maduro said attendance problems did not exist when he was a
congressman in the then Socialist
Party-controlled Congress, blaming «lazy» opposition lawmakers
for the suspension of 25 sessions
this year.
In a speech on Friday, Maduro
seemed to admit lawmakers were
not being paid because Congress
was defying the law, saying he
was only approving money for
National Assembly workers.
The Information Ministry and
Venezuela›s airlines association
did not respond to requests for
comment.
Lawmakers should receive a
40,000 bolivar monthly salary,
just over a dollar a day at the
black market exchange rate or
$60 a month at the weakest official rate.
«Now I›m a lawmaker, my mom
has to look after me,» said Arellano, the Tachira state representative.
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No pay, no expenses, no laws for
Venezuela›s opposition lawmakers
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They say they have not been paid
for two months, have had their
electricity cut and are sometimes
banned from flights - and the laws
they pass are blocked anyway.
Venezuela›s opposition lawmakers
accuse the socialist government of
sabotaging their work after winning
a majority in congress last December.

The pro-government Supreme
Court has blocked all congress›
bills from becoming law. Earlier this week, the high court also
allowed President Nicolas Maduro
to present the 2017 budget without
congressional approval.
On a smaller scale, congressmen
say they are also being blocked
from doing their job because of

continues and Clinton polling numbers
fall further there is an outside chance
that Trump could pull it off and win by
a hair.
It›s frequently suggested that Trump›s
candidacy was manufactured to put
Clinton in a better light since going into
the race she had historically high negatives. Only Trump was seen more negatively. If Clinton was to run against
any other Republican the likelihood
would be her defeat. This is a possibility, if one believes that the “deep state,”
a cabal of militarists, banksters and
financial magnates, actually selects the
candidates to run for president.
It can be argued that the neo-con presidency of George W. Bush was so discredited by war and economic collapse
that the only way to save the system›s
credibility was to promote the candidacy of the first “African-American”
president with a quasi-liberal agenda.
Obama has fulfilled his role admirably,
but his neo-liberal policies, particularly
his support of regime change and desta-

bilization abroad, have also been discredited. Clinton represents the status
quo which some in the ruling elite see
as bankrupt and a threat to US imperialism›s long-term interests. Critics of
the neo-con/neo-liberal interventionist
policy think that Clinton›s war policy
has backfired in the Middle East and
the South China Sea. They see a resurgent Eurasian axis consisting of China,
Russia and Iran, as an existential threat
to continued US hegemony.
The Trump camp in the ruling elite
wants to peel Russia away from this
emerging Eurasian alliance to further isolate both China and Iran and
fragment the anti-imperialist coalition.
Hence Trump›s overtures to Russia
while doubling down on his unrelenting
China and Iran bashing. Trump and
his “deep state” backers in the intelligence community and the FBI want to
“Make America Great Again” which is
code for a Reaganite policy of “Peace
through strength” abroad, i.e use the
US military to intimidate and bully
nations overseas, while imposing “law
and order” and economic austerity at
home. In other words, escalate attacks
on minorities, women and immigrants
while rhetorically promoting white
angst to create a backlash and divide
the US people against each other.
Trump›s domestic and foreign policy is
thus a proto-fascist one that resonates
well with certain powerful elements
in the US ruling class who want to
curtail the rise of any true alternative
to the corrupt system of US corporatist
imperialism.
There is, therefore, the distinct possibility that forces in the deep state selected
Trump as their representative and are
using Clinton›s baggage of scandals to
derail her candidacy at the finish line.
Nonetheless the contest between
Clinton and Trump is really a battle
amongst two camps within the “deep
state.” One which wants to preserve the
neo-con/neo-lib status quo and one that
wants to promote a more aggressive
policy of gun-boat diplomacy abroad
and retrenchment at home.
*Tasnim: Trump has repeatedly said

that the 2016 election is rigged, saying
a «large-scale voter fraud” is taking
place. What is your take on this? Is the
US election really rigged?
Etler: US elections have always been
“rigged” by the two party duopoly. The
Republicans have been pushing the
“large-scale voter fraud” argument for
years so Trump›s assertions are nothing
new. There is however no evidence for
it occurring. It is not necessary for the
system to remain intact and would be
extremely difficult if not impossible
to implement logistically. Since US
elections are basically fights within the
ruling class, for the vast majority of
people it matters little who wins. For
instance, ever since the Civil Rights
Movement began over 60 years ago
Black unemployment has stayed twice
that of whites, even after 8 years of
Obama. The two parties cater to different demographics and practice identity
politics to favor their own constituencies and disadvantage their adversaries.
*Tasnim: One of the most important questions is will Clinton rig the
election to win the White House like
she did in the primaries against Bernie
Sanders?Etler: The primary system in
the US is hardly democratic and quite
easy to manipulate. General elections
are quite a different story and follow
completely different rules and procedures. To expect Clinton›s primary
election manipulations to be repeated
at the national level is like comparing
apples and oranges.
*Tasnim: Is there any clear mechanism
to monitor the election process and
verify the official results?
Etler: Standard procedures are enough.
Election fraud on the scale needed to
influence the results is not an issue
except for those who do not want to
accept them.*Tasnim: According to
a recent report by Reuters, a militia
group in the US state of Georgia is preparing for civil unrest should Clinton
win in the upcoming election. What do
you think? Would they take up arms if
she wins?
Etler: A lot of empty talk. Heard the
same BS many times in the past.
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US Deep
State Picks
Presidential
Candidates:
American
Scholar
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An American political analyst said the American
deep state, a loosely organized cabal who has
taken power away from the official government,
possibly selects candidates to run for president in
the US.
“If Clinton was to run against any other Republican the likelihood would be her defeat. This is a
possibility, if one believes that the “deep state,”
a cabal of militarists, banksters and financial
magnates, actually selects the candidates to run for
president,” Dennis Etler, a professor of Anthropology at Cabrillo College in Aptos, California, told
the Tasnim News Agency.
Following is the full text of the interview.
*Tasnim: As you know, there is now only one day
left before America votes on its 45th president,
with Hillary Clinton›s polling lead over Donald
Trump having narrowed significantly in recent
days. Who will win the 2016 US presidential
election and why?
Etler: Conventional wisdom still puts its bet on
Clinton winning the presidency. She has had a
commanding lead until the home stretch, but now
the steady drip of hacked emails are beginning
to take their toll, exposing Clinton›s dirty politics, pay to play duplicity and double-dealing.
Trump is taking advantage of Clinton›s troubles
and is inching up in the polls. If his upward trend
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