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شرط عبور از 
شرایط سخت

 اتفاقــات اخیــر مبنــی بر خــروج آمریکا از برجام، کشــور را 
تحت الشــعاع قرار داده اســت. اتفاقی که سالها برای رسیدن 
به یک توافق جامعه هســته ای وقت صرف آن شــد و رئیس 
جمهور آمریکا در یک چشــم به هم زدن چشــم خود را بر آن 
بســت. این گونه معادالت سیاســی سالهاست که بر تارو پود 
کشــور تنیده شــده است و برای رهایی از آن الزام به کارگیری 
پارامترهای اساســی جهت تحوالت زیرساختی در کشور و بر 

هم زدن معادالت سیاســی - اقتصادی و عوامل برونگرا خارج از کشــور بیش 
از پیش نمایان می شود.

بدون شــک کشــورما سالهاســت که درگیر منازعات سیاسی و چالش های 
اقتصادی اســت و تاثیرات این رویه درمســائل اقتصادی و اجتماعی کشــور 
کاماًل مشــهود اســت. اما اینکه طی این همه سال برای مقابله با تحریم های 
چه رویکردهایی توسط دولت ها وجود داشته همیشه محل مناقشه بوده است.

با نگاهی اجمالی به سیاســت گذاری در شــرایط پیش از برجام متوجه اعمال 
تحریم هایی نفتی و بانکی می شویم که تاثیرش بر اقتصاد کشور کاماًل مشهود 
است در حال حاضر کشور با بحران هایی اعم از بانکی، بحران زیست محیطی 
و کاهش فروش نفت و دیگر مســائل روبرو اســت که این موارد اهمیت اتخاذ 

سیاســت های مناســب را در شرایط کنونی پیش رو دو چندان می کند.
از طرفــی تحریم هــای پیش رو می تواند تأثیر بســیاری بر دهک های پایین 
جامعه داشته باشد. طی دو ماه اخیر نوسانات قیمتی در اقتصاد کشور حکایت 
از کاهش قدرت خرید مردم دارد. اظهارات رئیس جمهور دیوانه آمریکا مبنی 
بر اعمال تحریم های بیشــتر علیه ایران نیز از منظر روانی بر اقتصاد کشــور 

تأثیر گذار بوده است.
با این تفاسیر اتخاذ سیاست ها باید دارای فاکتورهایی برای عبور از شرایط فعلی 
باشد. فاکتور اول توجه به منابع کم یاب اقتصادی کشوروتوجه ویژه به چگونگی 
تشــخیص مناسب منابع کم یاب درشــرایط پیشرواست. فاکتوردوم، کاهش 
اثرگذاری تحریم های پیشروبروضعیت مسایل اقتصادی درکشوراست. فاکتور 
بعدی، لزوم اتخاذسیاست هایی است که بتواندآثارمنفی تحریم ها را بر زندگی 
مردم کاهش دهد ودرنهایت، تشدید نظارت ها جهت مقابله با فساد و پیشگیری 
از تخریب نهادها اســت که طی ســالهای اخیر لطمات بســیاری را به اقتصاد 

کشور تحمیل کرده است.
 دولتمــردان و تمامی مســئوالن کشــور بــرای رهایی از شــرایط موجود و 
چشم انداز آینده باید سازو کارهای ویژه ای را برای آماده کردن کشور و عبور 

از شرایط سخت مهیا کنند.
این ســاز و کارها باید به دور از هر گونه دعواهای جناحی و سیاســی فراهم 
گردد. آنچه که امروز کشــور بدان نیاز مبرم دارد اتحاد و انســجام ملی اســت. 
این اتحاد نه تنها در بین مســئولین نظام بلکه باید در بین مردم نیز شــکل 
گیرد. اینکه در شــرایط خاص فعلی به دنبال متهم کردن یکدیگر باشــیم و 
شــب نامه صادر کنیم دردی از مشــکالت فعلی جامعه را درمان نخواهد کرد.

اکنون می بینیم که بسیاری از کشورها که پس از برجام در ایران حضور یافته 
بودند به دلیل ترس از تحریم های آمریکا عطای حضور در ایران را به لقایش 
بخشــیده اند. این رویکرد بی شــک زیان هایی را برای اقتصاد کشور به همراه 
خواهد داشت. برای عبور از این شرایط سخت باید تدبیری نو اندیشید و این 

تدبیر در ســایه همدلی و انســجام ملی تنها به بار خواهد نشست.
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سیاست

 خط مشی که الریجانی 
در پیش گرفته است

بازی در شطرنج 
سیاست داخلی

مژده هادی زاده

همیشــه علی الریجانی به عنوان یک 
چهره اصولگرا شناخته شده است اما 
اصولگرایی او متفــاوت از برادرانش 
اســت. تفاوت اینجا عیان می شود که 
علــی الریجانی تالش می کند بیش از 
آنکه خود را اصولگرای دو آتیشه نشان 
دهد و با استفاده از کلیدواژه هایی چون 
فتنه و سران فتنه و ... جناح اصالح طلب 
را از خــود برنجاند با در پیش گرفتن 
مشی اعتدالی هم حمایت جناح خود را 
در کارنامه داشته باشد، هم رأی اصالح 
طلبان را به سبدش اضافه کند. کما اینکه 
در مراسم عزاداری محرم در جماران 
کنار ســیدمحمد خاتمی نشست.او با 
این منش تا امروز به خوبی توانســته 
است نقش کلیدی در شطرنج سیاست 
داخلی را بــازی کند. بازی ای که حتی 
در روزهــای منتهی به انتخابات هیات 
رئیســه در اجالسیه سوم مجلس دهم 
توانست اصالح طلبان را در حمایت از 
عارف یا الریجانی دچار اختالف کند. او 
که می داند با کدام طیف چگونه نشست 
و برخاســت کند؛ این روزها به گونه ای 
رفتار کرده اســت که هم اصولگرایان 
تندرو و هم اصالح طلبان در شــرایطی 
که خطر حضور رقیب را احساس کنند؛ 
رأی خــود را به نــام او ثبت می کنند تا 
به قول خودشــان »دفع افسد« کرده 

باشند.

نقد مجلسی ها
وقتی آرای علــی الریجانی در مجلس 
دهــم از 237 رأی در اجالســیه اول به 
147 رأی در اجالســیه سوم می رسد، 
یعنی دلخوری هایی وجود دارد که برخی 
نمایندگان بعد از ســه سال در رایشان 
تجدید نظر کرده اند. برخی نمایندگان 
مدعی مدیریت جانبدارانه او در مجلس 
هســتند. تذکرات اخیر حاجی دلیگانی، 
ذوالنوری و مصطفی کواکبیان حاکی از 
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لزوم حرکت به سمت اولویت های 
واقعی جامعه

جامعه با چشــم انداز روشــن و مثبــت، امیدوار 
می شود. این چشم انداز را نیز مسئوالن و دستگاه های 
مختلف به طور بخشــی و عمومی می توانند ایجاد کنند. 
ما در خالء نیســتیم. وقتی آن طور که باید به اولویت ها 
و نیازهای جامعه پرداخته نمی شود، مخالفانی در داخل 
و خارج کشور وجود دارند که سعی خواهند کرد، از این 
مســئله به عنوان امر غالب برای تبلیغ یأس و ناامیدی 
در جامعه بهره برداری کنند لذا مهمترین نیاز ضروری 
در مقطع کنونی کشــور گشــودن فضاهای روشن در 
 مقابل چشــمان مردم اســت. نیل به ایــن مقصود با 
برنامه ریزی های روشــن و حساب شده قابلیت تحقق 
دارد.البته برای برچیدن بســترهای یــأس و ناامیدی 
باید کالن نگر بود و کاری به خواســته های جریان های 
اصولگرا و اصالح طلب نداشت. دولت فارغ از گرایش 
سیاسی مسیری را طی کند و مثال های عینی امیدوارانه 
برای مردم بیاورد. صرف اینکه گفته شــود خیلی کارها 
انجام شده، کافی نیست بلکه باید در حوزه های مختلف 
همچون اشــتغال، معیشــت، فرهنگ و غیره گام های 
مثبت بردارد؛ به طوری که جامعه احســاس کند پاسخ 
نیازهایش را در آینده می گیرد. این امر با بروکراسی های 
عادی اداری قابل مدیریت نیســت بلکه باید به سمتی 
حرکت کرد که دیدگاه و چشــم انداز مفیدی را مقابل 
چشمانی که دچار احساس منفی شده به تصویر بکشد.
البته برای برچیــدن زمینه های ناامیدی فقط نباید 
محــدود به دولت بــود، بلکه جناح های سیاســی هم 
 باید همین مســیر را پی بگیرنــد و به جای بحث های 
بی حاصل به سمت پاسخگویی به نیازها و اولویت های 
واقعی جامعــه حرکت کنند. به عبــارت دیگر از طرح 
شعارهای بی نتیجه و بی خاصیت با هدف تأثیرگذاری 
در حوزه سیاسی پرهیز کنند و تنها هدف و رویکردشان 
این باشــد که کارآمدی های خود را نشــان دهند. اما 
 اگر جناح های سیاســی به سمت بحث و درگیری های 
بی فایده بروند، باعث بی اعتمادی در جامعه می شوند 
که به نفع هیچ کدام از جریان های سیاسی نخواهد بود 

چراکه یأس و ناامیدی را در جامعه بیشتر می کند.
* عضو پیشین هیأت رئیسه مجلس دهم  

چنین نقدی اســت. چه آنکه کواکبیان 
از او می خواهــد که به جــای رئیس، 

سخنگوی مجلس باشد.
امــا بهروز نعمتی از اعضای شــورای 
مرکــزی فراکســیون مســتقلین و از 
حامیان علی الریجانــی در این رابطه 
به خبرآنالین می گویــد: همواره آقای 
الریجانــی بــرای تصمیم گیری های 
کالن در مجلس نظرســنجی می کند تا 
براساس مشــارکت جمعی، تصمیمی 
اتخاذ شــود؛ چرا که مبنای کار مجلس 
رأی گیری است. سپس هر دیدگاهی که 
بتوانــد رأی اکثریت نمایندگان را جلب 

کند، پیگیری می شود.

او یک اصولگراست
در جریــان ســومین انتخابات هیات 
رئیسه مجلس اتفاقی رخ داد که نه تنها 
علــی الریجانی بلکه هیچ کس دیگری 
فکرش را هم نمی کــرد. الریجانی در 
مواجهــه با محمدرضا عارف که یک بار 
آن را در هیات رئیســه موقت با اختالف 
68 رأی شکست داده بود، این بار کمتر 
از رقیــب رأی آورد و نهایتــاً با حمایت 
اصولگرایانــی مانند طیــف حمیدرضا 
حاجــی بابایی و اعضای جبهه پایداری 
کرسی ریاســت، دوباره به نام او ثبت 
شد.این روند حاکی از آن است که تمایل 
اصولگرایانه الریجانی بر همزیســتی 
مسالمت آمیزش با جریان چپ می چربد 
و همین موضوع باعث می شود تا حسن 
نوروزی نماینــده اصولگرای مجلس 
و عضو فراکســیون والیــی درباره او 
بگوید: ریاســت علی الریجانی را همه 
ما قبول داشــته و داریم، کســی علم و 
تجربــه او را بــرای اداره مجلس فعاًل 
ندارد. او می گوید: شــبهه هایی وجود 
داشــت که الریجانی ریاست خود را از 
اصالح طلبان وام می گیرد، اما اتفافات 
مجلس نشــان داد الریجانی ریاست 

خود را مدیون اصولگرایان اســت، چه 
مستقلین و چه والیی ها. چون حتی یک 
نفر هم از اصالح طلبان و فراکسیون امید 
بــه الریجانی رأی نداد، همه یک طرف 
ایستادند و الریجانی و اصولگرایان در 
یک طرف. او به ایلنا گفته اســت: برخی 
می گفتند الریجانی در انتخابات بعدی 
ریاســت جمهوری و بعد از روحانی در 
اردوگاه اصالح طلبان قــرار می گیرد، 
اما خالف این گفته ثابت شــد و همگان 
دریافتند کــه الریجانــی در اردوگاه 
اصولگرایــان اســت، در واقع تنها راه 
حیات سیاســی علــی الریجانی باقی 

ماندن در اردوگاه اصولگرایان است.

چــرا الریجانــی دوبــاره رئیــس 
شد؟

هرچند برای ریئس ماندن یا نماندنش 
جنجالی در مجلس به پا شــد اما علی 
الریجانی بــه دالیلی کــه غالمعلی 
جعفرزاده ایمــن آبادی آن را توصیف 
می کنــد رئیس ماند. جعفــرزاده در 
گفت و گو بــا خبرآنالین دلیل انتخاب 
دوباره علی الریجانی برای ریاســت را 
اینگونه تشــریح کرد: توانایی و قدرت 
اداره کردن 290 نماینده مجلس بسیار 
سخت است، آقای الریجانی تجربه و 
سابقه اداره مجلس در فضای به شدت 
چندقطبی را دارد و می تواند جناح های 
داخل مجلس را مدیریت کند.او گفت: 
هــر کدام از نماینــدگان از یک حوزه 
انتخابیــه با فرهنگ و آداب مخصوص 
آن منطقه بــه پارلمان آمده اند، ضمن 
آنکه جزء اقشــار مختلف اجتماعی از 
مهندس، دکتر، معلم و استاد دانشگاه 
تــا کارگر و کارمند هســتند. بنابراین 
همگراکــردن همه نماینــدگان برای 
تصمیــم گیری گروهــی، هنر خاصی 
می خواهد که فعاًل فقط آقای الریجانی 

این هنر را دارد.

محمدحسین فرهنگی *
دداشت

یا
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»پــای جمنا در اداره وضعیت مالی اش می لنگد« این تفســیری اســت 
کــه غالمعلی حداد عادل از روزهــای انتخاباتی جبهه مردمی نیروهای 
انقالب به زبان می آورد؛ همان روزهایی که جمنا همایش سه هزار نفره 
برگزار می کرد و بنرهای تبلیغاتی شــان در ابعاد بزرگ در ســطح شهرها 
خودنمایی می کرد. حاال صحبت بر ســر این اســت که آیا همانطورکه 
ســر لیســت ائتالف اصولگرایان در مجلس دهم و عضو شورای مرکزی 
جمنا در انتخابات 96 می گوید، اصولگرایان دخل و خرجشان با اما و اگر 
مواجه شــده است؟ البته مشــکالتی که امروز دامنگیر جمنایی ها شده، 

تنها به دایره امور مالی محدود نمی شود، بلکه معضل وقتی 
بیشــتر می شود که مشکل مشــروعیت هم پیش 

پای جبهه مردمی نیروهای انقالب می نشــیند.
دو دوتا چهارتای چمران

 کیست که نداند انتخابات و تبلیغات هزینه 
دارد و هرچه اقبال در جامعه کمتر باشد 
بــرای اقناع افکار عمومی باید راه های 
بیشــتر و البته پول های بیشتری خرج 
کرد؟! جمنا هم از این قاعده مســتثنی 
نبود و هرچند شروع کارش را با شکوه 

آغاز کرد؛ اما این شعله آتشین به سرعت 
فروکش کرد و حاال بعد از پایان انتخابات، 

عالوه بر انواع دلخوری ها، برایشان یک جیب 
خالی باقی مانده! مسئله ای که مهدی چمران 

از اعضای شــورای مرکزی این جبهه از 
راهــکاری می گوید تا بتواند کفگیر به ته 
دیگ خورده را باال بکشد. او گفته است: 
»ما یک سیســتم اقتصادی نیستیم که 
مشکل اقتصادی نداشته باشیم. افرادی 

که کارخانه دار و ثروتمند و این چیزها باشند 
یا به جاهایی وصل باشند و بتوانند منابع مادی جمنا را 

تأمین کنند، نداریم. بنابراین سعی کردیم بهترین روشی که فکر می کنیم 
مردمی تر هم هست را برای حل این مشکل به کار بگریم.« منظور او از 

بهترین روش، »دریافت حق عضویت« اســت.
جمنا تعطیل می شود؟

زمزمه های لنگیدن پای جمنا در اداره مالی اش تا جایی پیش می رود که 
حتی برخی گمانه ها حاکی از تعطیل شــدن این جبهه اســت. برخی هم 
می گویند که عماًل این اتفاق افتاده، چون جبهه مردمی نیروهای انقالب 
اسالمی اسپانسری ندارد که کمک کند. برای همین هم، افتاده اند به جان 
اعضاء تا پولی جمع کنند برای اداره تشکیالت. این ها را یحیی آل اسحاق 

به خبرآنالین گفته بود.هرچند او این مسئله را دلیلی برای تعطیل شدن 
جمنا نمی داند اما گفته هایش نشــان می دهد مشــکالت مالی شان بیشتر 
از آن است که بتوانند با حق عضویت آن را رفع کنند؛ آل اسحاق در این 
رابطه می گوید: این کار را از خود اعضای شــورای مرکزی شــروع کردند 

تا بعد به دیگران برســد و ببنیم اعضا چه کار می کنند.
او درباره ســطح بندی شــدن اخذ حق عضویت در جمنا ادامه داد: فعاًل 
هر کس در حد توانایی اش پولی می دهد. آقای حدادعادل واقع قضیه را 
گفت و خیلی صریح و راحت حرف زد. واقعًا مشکل داریم. حاال انشاءاهلل 

خدا کمک کند و مســاله درست شود.
نه نهاد نظامی نه موتلفه

حدادعــادل می گویــد »می لنگیــم«، چمران 
می گویــد »باید حق عضویت بگیریم« و آل 
اسحاق از نبود »اسپانسر« گالیه می کند؛ 
اما اگر پولی در بســاط نبود پس هزینه 
همایش های انتخاباتی جمنا که یکی با 
شــکوه تر و پرهزینه تر از دیگری برگزار 
شــد، چطور تأمین می شد؟ همایش سه 
هــزار نفره آنان با چنان هزینه ای برگزار 
شــد که انتقاد برخــی از جمله غرضی را 
برانگیخت که گفت: من دلم می خواهد ببینم 
این مجموعه را چه کس و کســانی رهبری و 
نامگذاری کردند. چه کســانی هزینه های مراسمی 
که 3 هزار نفر جمع شــوند را پرداخت کردند؟

گالیه از شــفاف نبــودن وضعیت مالی 
جمنــا به انتقاد غرضی ختم نشــد و حتی 
صدای اعتراض از درون خود اصولگرایان 
بلند شــد تا جایی که مصطفی میرســلیم 
از کاندیداهــای جریــان اصولگرایی پای 
حمایــت مالــی نهادهای نظامی از ایــن جبهه را به 
میان کشید و در توئیترش نوشت: »اگر جمنا در زمان انتخابات منسجم تر 
از حزب مؤتلفه اســالمی عمل کرد، تنها به دلیل اســتفاده آن از امکانات 

نهادهای نظامی بود.«
ایــن صحبت هــا انتقــادات حامیان جمنا را برانگیخــت و از آنجایی که 
ادعاهــای میرســلیم خون جمنایی هــا را به جوش آورده بود زمزمه های 
حمایت مالی موتلفه از جمنا نیز شدت گرفت؛ اما موتلفه که دلخوری اش 
از جبهه مردمی نیروهای انقالب عیان شده بود به سرعت این زمزمه ها را 
تکذیب کرد و حمیدرضا ترقی از اعضای شورای مرکزی موتلفه صراحتًا 

گفت که موتلفه پولی به جمنا نداده اســت.

زمزمه های لنگیدن پای جمنا
فائزه عباسی

سیاست
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رابطه فاصله قالیباف و مشکالت مالی جمنا
همان روزهایی که تازه خورشــید جمنا طلوع کرده بود و می خواســت 
برای دوازدهمین انتخابات ریاســت جمهوری کاندیدا انتخاب کند، نام 
محمدباقــر قالیبــاف و علیرضا زاکانی در بین پنج نامزد ابتدایی این جبهه 
بــه چشــم می خورد. شــاید حضور قالیباف توجیــه پذیرتر بود اما حضور 
علیرضا زاکانی در میان نامزدهای جمنا، آن هم بعد از آنکه نامش برای 
لیســت ائتالف اصولگرایان در انتخابات مجلس دردســر ساز شده بود و 
جای تعجب داشت. طولی نکشید که زمزمه ها از رفت و آمدهای معنادار 
زاکانی به شهرستان ها و جلب نظر نمایندگان این جبهه در استان ها شدت 
گرفت؛ مســئله ای که ابهام حول شــفافیت مالی این جبهه را بیشتر کرد. 
هرچند با پررنگ شــدن اختالفات زاکانی و جمنا این انتقادات فروکش 

کرد اما همه چیز روشــن نشــد که ماجرا از چه قرار بوده است.
هرچنــد بــود و نبود زاکانــی را برای جمنایی ها نمی تــوان خیلی مهم 
ارزیابی کرد اما قالیباف مهره ای نبود که گفته شود »باشد« یا »نباشد«. 
او شــهردار تهران بوده و ارتباطات خوبی داشــت؛ شــاید حتی بتوان پا را 
فراتر گذاشت و گفت که قالیباف اسپانسر خوبی هم برای جمنا بود. این 
گمانه را می توان از صحبت های محمود میرلوحی عضو شــورای شــهر 
تهــران دریافــت؛ او با انتقــاد از هزینه هایی که اصولگرایان در انتخابات 
کردند، به خبرآنالین گفت: واقعًا اگر زمانی قرار باشــد محاســبه شود که 
برای اینکه فردی از شــهرداری به پاســتور برود چه آقای قالیباف باشد و 
چه آقای احمدی نژاد چه هزینه هایی شده است سر به آسمان می گذارد! 
از آش رشــته ها و شــله زردهایی که آقای احمدی نژاد پخش می کرد که 
بگذریم بحث قرارداد بســتن با پیمانکارها حکایت دیگری اســت. وقتی 
حجم قراردادهای عمرانی شهرداری تهران به اندازه حجم بوجه عمرانی 
دولت اســت می توان حدس زد چه اتفاقی رخ داده اســت. 50 درصد از 
قراردادهایی که بســته شــده با ترک تشــریفات بوده است و قراردادها را 
چندین برابر بیشــتر با پیمانکاران خاص می بســتند که نشان می دهد در 
پشــت پرده زدو بند دیگری در جریان بود. برای مثال بخشــی از کارهای 

انتخاباتی به آنها سپرده می شد.

این صحبت وقتی در کنار اختالف و دلخوری قالیباف و فاصله گرفتن او 
از این جمنا قرار می گیرد این گمانه را در ذهن تقویت می کند که شــاید 
مشکل مالی امروز جمنا از نبود اسپانسری قوی مانند قالیباف و ... باشد.

روزنه امید جمنا
چالش برجام و خروج امریکا از این معاهده برای همه اگر شوک و ناراحتی 
به دنبال داشــت اما لبخند رضایت را به اردوگاه اصولگرایان آورد. جناح 
راســت که از ســال 92 به بعد همیشــه بازنده انتخابات ها بود؛ مشکالت 
ایــن روزهــای دولت را به معنای احتمــال پیروزی خود در انتخابات 98 
مجلس و 1400 ریاســت جمهوری تعبیر کرده اســت. حاال در کنار خیز 
اصالح تشــکل های اصولگرایانه از جمله جامعه روحانیت مبارز و حزب 
موتلفه، جمنا نیز وارد گود شــده اســت تا بتواند عالوه بر رفع مشــکالت 
اقتصادی اش راه را برای گرفتن تائیدیه از اصولگرایان هموار کند. اما از 
یک سو با اخم و دل پر افرادی مانند قالیباف و پایداری ها رو به رو است 
و از ســوی دیگر نیاز به یک ریش ســفید در نقش حامی دارد که بتواند از 
آن طریق تبعیت از جمنا را به دیگر تشــکل ها دیکته کند؛ و در این میان 

چه کســی بهتر از جامعه روحانیت مبارز.
جامعتین پدرخوانده اصولگرایان؟

محمدباقر قالیباف از هر تریبونی که به دســتش می رســد تالش می کند 
تــا خراشــی هم به صورت جمنا بیندازد. هرچنــد از همان روزهای آخر 
انتخابات 96 لب گزید و با دلخوری به نفع رئیســی از گود رقابت خارج 
شــد اما روزهای بعد از انتخابات دیگر تاب ســکوت نداشــت و علنًا جمنا 
را ناکارامد دانســت. جمنا هم که می خواســت مقبولیتش را ثابت کند به 
ســمت جامعتین چرخید تا این دو تشــکل روحانی بتوانند مشــروعیت از 
دست رفته را به آن بازگردانند؛ به این امید که این جناح، حکم پدرخوانده 

اصولگرایان را دارد.
امــا آنطــور که حمیدرضا ترقی از اعضای شــورای مرکزی موتلفه گفته 
اســت گویا این تیر جمنا هم به ســنگ خورده اســت چرا که به گفته او 
»اصولگرایــان پدرخوانده ندارند«. حاال باید دید جمنا برای رســیدن به 

قلــه قدرت چه راهی را در پیش خواهد گرفت.

سیاست
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پاپیولیســم�در�واقع�ایدئولوژی�خاصی�
اســت�برای�رهائی�از�ضوابط�فلســفی�
موجــود،�که�یا�معطوف�بــه�دامن�زدن�
آگاهانــه�عوامفریبان�به�زیســتمانهای�
غریــزی�حب-بغضــی�توده�ها�جهت�
حضور�در�ســطح�خیابان،�و�مقابله�با�نگاه�
نخبگان�گوناگون�مدرن�است،�و�یا�ناشی�
از�عکس�العمل�غریزی�شــخص�گرفتار�
در�این�حب�و�بغض�اســت،�که�در�جایگاه�
رهبران�پیروان�نیازمند�به�شــارژ�شدن�

حب�و�بغضی�است�
بنا�بــه�تعریف�دایرة�المعارف�فلســفی�
استانفورد،�پاپیولیسم�از�جمله�نگاههای�
رهایی�بخشــی�محسوب�می�شود�که�در�
اواخر�دهه��1960در�آرژانتین�ظهور�کرد؛�
ولی�در�دهه�19۷0،�سراســر�آمریکای�
التین�را�فرا�گرفت��به�نظر�می�رســد�که�
ایــن�بیماری�هم�اکنون�به�کشــورهای�
خاورمیانه�و�شــمال�آفریقا�کشیده�شده،�
و�بــه�این�لحاظ�غرب�منطقه�ای�را�تحت�
ســرعنوان��MENAو�گاه�خاورمیانــه�

وسیعتر�نامگذاری�کرده�است�
بــه�نظر�جــی�ای�گارســیا�و�مانویوئل�
وارگاس،�در�دوران�گذار�آمریکای�التین،�
رهایی�بخشی�به�شکل�پاپیولیستی�و�ضد�
فلسفی�ظهور�کرد��خمیرمایه�این�نگاه�بی�
مایه�فلســفی�را�شعارهای�ضد�استعمار،�
ضد�امپریالیسم،�ضد�جهانی�شدن،�ضد�
نژاد�پرستی�و�ضد�جنسیت�گرائی�تشکیل�
می�داد��این�گام�از�گذار�سرگشته�واکنشی�
عاطفی�و�غیر�استراتژیک�به�تجربه�های�
تلخ�ناشــی�از�استثمار،�نکبت،�بیگانگی،�
شــی�گشــتگی،�و�نگاههای�فلســفی�
وارداتی�به�نفع�دموکراســی�و�لیبرالیسم�
اســت��موتور�محرکه�این�رهائی�بخشی�
رمانتیک�معطوف�به�فروپاشــاندن�نگاه�
معرفتگرای�وارداتی،�به�نام�خودگردانی�

و�بازگشت�به�خویشتن�خویش،�بود�
البتــه،�چنانکــه�در�ذهــن�پردازیهای�
ســردمداران�مدل�وابســتگی�ستیز�به�
توسعه�در�آمریکای�التین،�و�عیدی�امین�
خاورمیانه�ای،�می�بینیم،�این�نگاه�بی�مایه�

پوپولیسم 
ترامپی

دکتر سید حسین سیف زاده*

سیاست
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فلسفی�خود�را�نهضت�ضد�فلسفی�نمی�دانند��به�عکس،�آنان�مدعی�اند�
که�بانی�نگاهی�عمیقتر�و�آگاهانه�تر�به�نظریه�پردازی�فلســفی،�و�حتا�

چگونگی�پیاده�شدن�آن،�هستند�
�از�لحاظ�تفســیری،�چنانکه�در�دو�کتاب�پانزده�مدل�توســعه�و�مبانی�
دانش�سیاســت�در�نظم�نوین�آورده�ام،�به�نظر�این�معلم�سیاســی،�
پاپیولیسم�مزبور�محصول�عصر�اطالعات،�و�خروش�توده�های�تحریک�
شده�توسط�رهبران�پیشامدرن�و�یا�ضد�مدرنی�است،�که�در�قامت�فره�
وشی�ظهور�می�کنند��از�منظر�سیاسی،�پاپیولیسم،�در�عصر�اطالعات،�
اصالتــاً«�با�دو�جهت�گیری�متناقض�1(�آنارشیســتی،�و�2(�به�عکس�
هرج�و�مرج�خواهی�و�نظم�ستیزی�آشوبگرا�زمینه�ساز�ظهور�دو�حرکت�
سیاســی�متناقض�دموکراســی�خواه�)جمهوری�چک(�و�یا�به�عکس�
مابوکراتیک�و�یا�غوغاســاالر�فزاینده�)کره�شمالی،�کوبای�کاسترو،�و�

ونزوئالی�چاوزی�به�بعد(�می�شود�
در�مواردیکه�فاصله�فکری�بین�اندک�نخبگان�ملی�گرای�مدرنیســت�
)نه�رومانتیک(�و�توده�های�احساسی�زیاد�باشد،�مدل�سوم�و�میانه�ای�
در�قالب�3(�اقتدارگرایی�ظهور�می�یابد��شــاید�استالین�بنیانگزار�این�
نگاه�باشد،�اما�اقتدارگرایان�سبعیت�استالین�در�کشتار�جمعی�را�نفی�
می�کننــد��در�مدل�اقتدارگرائی،�عقالی�ملی�گرا�)مانند�ســنگاپور�لی�
کوان�یو(�اقتدارگرایی�را�برای�مهار�پاپیولیســم�راهی�سنجیده�برای�
مهار�هیجانهای�توده�ای�در�جامعه�الزم�می�دانند��به�نظر�هرشــمن،�
بر�خالف�پاپیولیســتهای�ضد�نظم�و�هرج�و�مرج�خواهی�که�اقدامات�
خود�را�در�قالب�توجیهات�احســاس�برانگیز�برای�تحریک�توده�ها�و�
اشاعه�سیاســت�خیابانی�مطرح�می�کنند،�نخبگان�مدرنیست�خود�را�
موظف�به�مهار�احساســات�توده�ها،�و�مدیریت�نخبه�ســاالرانه�برای�

نجات�کشور�معرفی�می�کنند�
بر�خالف�دو�نگاه�اخیر�پاپیولیستی�و�مهار�کننده�پاپیولیسم،�امروزه�در�
جوامع�دموکراتیک�غربی،�نوعاً«�پاپیولیسم�به�عنوان�چاشنی�سیاسی،�
زمینه�را�برای�تشویق�غرور�و�افتخار�ملی،�و�افزایش�مشارکت�سیاسی�
فراهــم�می�کنــد��به�کالمی�دیگر،�به�یمن�وجــود�حوزه�عمومی�قوی�
)حاوی�استادان�دانشگاهها�برای�رهنمود�بخشی،�کانون�وکالء�برای�
ســنجش�قانونی�بودن�جهت�گیریهای�نخبگان،�و�اصحاب�رسانه�ها�
با�شــفاف�ســازی،�در�قامت�بازخواست�پذیر�کردن�نخبگان�سیاسی�
و�یا�اقتصادی�ظاهر�شــده،�و(�اجازه�نمی�دهند�که�هیچ�یک�از�دو�نوع�
پاپیولیســم�رهبران�عوامفریب�و�یا�فروپاشــیده�و�سرگشته�به�بالی�
سیاسی�در�جامعه�تبدیل�شود��تقابل�ها�با�ترامپ�در�آمریکا،�با�می�در�
انگلیس،�و�نازیســتها�در�آلمان�نشان�از�این�اقدامات�اصالحی�دارد�

تفاوت پوپولیسم ترامپی در امریکا با مناطق دیگر
در�واشکافی�تحلیلی�پاپیولیسم،�می�توان�گفت�در�هر�جامعه�سیاسی،�
اگر�اعضاء�نهاد�حوزه�عمومی�از�استقالل�و�جایگاه�محکم�نهادین�برای�
بازخواســت�کردن�اصحاب�قدرت�محروم�باشند،�توده�ها�به�آسانی�
بازیچه�دســت�صاحبان�قدرتی�می�شوند��صاحبان�قدرت�عوامفریب�
توده�ها�را�ابزار�پیشــبرد�مطامع�قدرت�طلبانه�سیاســی�و�یا�اقتصادی�
خود�می�کنند��آمریکای�تحت�مدیریت�ترامپ�پاپیولیســت�نیز�از�این�

قاعده�مستثنا�نیست،�اما�به�یمن�وجود�حوزه�عمومی�مستقل�و�محکم،�
به�وضوح�ترامپ�و�مدیریت�پاپیولیســتی�او�از�کارآئی�افتاده�است�

�در�مقابل،�در�جوامع�در�حال�گذار�پساســنتی�و�پیشــامدرنی�چون�
کوبا،�ونزوئال،�و�کره�شــمالی،�توده�ها�در�معرض�مدیریت�سیاســی�
رهبران�پاپیولیســتی�هســت�که�غالباً«�به�یمن�توهم�توطئه،�توده�ها�
را�علیه�دشــمنی�موهوم،�و�به�نفع�وضعیتی�هیجانی�شــورانده،�تا�با�
حضور�احساسی�خود�در�صحنه،�علیه�نخبگان�حوزه�عمومی�و�جامعه�
مدنــی�خــروش�کنند��در�این�مورد،�حــکام�بیگانه�با�مفهوم�ملی�و�یا�
ملی�ســتیز،�جامعه�را�در�دام�پاپیولیســم�دگر�ستیز�نگه�می�دارند��در�
مواردی�که�پاپیولیســم�بسیار�فراگیر�باشد،�یا�پاپیولیستهای�داخلی�
در�دام�هژمون�ستیزی�قدرتهای�رقیب�هژمون�)چون�روسیه�و�چین(�
بیفتند،�پاپیولیســم�یا�منجر�به�تجزیه�کشــور�می�شــود�)سودان(�یا�
�دولت�فروپاشــیده�ای�چون�ســومالی�و�افغانستان�نتیجه�کار�خواهد�

بود�
چنانکه�گفته�شــد،�در�جوامعی�که�مفهوم�ملی�جا�افتاده،�اما�»ملت«�به�
معنای�»مولد�قدرت�ناشی�از�علم«�هنوز�آفریده�نشده�است،�پاپیولیسم�
با�اقتدارگرائی�ملی�)نظامی-بوروکراتیک(�مهار�می�شــود��اگر�منافع�
قــدرت�هژمون�ایجاب�کند،�و�رقیب�هژمونها�توان�مقابله�با�هژمون�را�
نداشــته�باشــند،�با�کودتا�)اوگاندا(�و�گاه�با�حمایت�هژمون،�کشور�از�

شر�پاپیولیسم�نجات�می�یابد�
در�واشــکافی�تبار�شناختی�پاپیولیسم،�و�با�الهامگیری�از�نوشته�ای�از�
باربارا�تاکمن،�)استاد�فقیده�دانشگاه(�تحت�عنوان�»تاریخ�بی�خردی:�
از�تــروآ�تــا�ویتنام«،�در�مقاله�ای�تحت�عنــوان�»بی�خردی�و�جریان�
تاریخ«،�نویســنده�مدعی�می�شود�که�»بی�خردی�از�بنیادی�ترین�چیز�
آغاز�می�شــود:�اراده�معطوف�به�قدرت�بزرگتر�از�حد�و�خودویرانگر�«�
او�در�بازتابانــدن�پیــام�خانم�تاکمن،�نقل�قول�زیر�را�به�ذهن�خواننده�

متبادر�می�کند
�بدون�تفاوت�زمانی�و�مکانی،�پیروی�حکومت�ها�از�سیاست�های�مغایر�
با�منافع�خویش،�یکی�از�پدیده�های�مشهوِد�سراسر�تاریخ�است��گویا�
در�حکومت�بیش�از�هر�رشــته�دیگر،�بشــر�بی�کفایتی�از�خود�نشان�
می�دهد��خرد،�که�می�توان�گفت�داوری�بر�پایه�تجربه�و�عقل�ســلیم�
و�اطالعات�موجود�اســت،�در�این�رهگذر�کمتر�به�کار�می�افتد�و�اغلب�
َســر�می�خورد�و�ناکام�می�ماند��چرا�زمامداران�این�همه�بر�خالف�عقل�
و�منافع�خردمندانه�خویش�عمل�می�کنند؟�چرا�شــعور�چنین�به�ندرت�

وارد�کار�می�شود؟
در�پاســخ�به�این�سؤال،�نویســنده�باری�دیگر�از�خانم�تاکمن�الهام�

گرفته�و�می�نویسد:
انسانهائی�سخت�مصمم�اّما�بدجوری�خارج�آر�رده�)به�محضی�که«�وارد�
بن�بستی�شوند�بی�هیچ�راه�خروجی«�به�این�فکر�)بخوانید�توهم(�می�
افتند�که�جامعه�را�باید�به�راه�صحیح�اندازند:�جنگ�»�با�قدرتهای�برتر�

*اســتاد�بازنشسته�دانشگاه�تهران�و�استاد�مونتگمری�
کالج�–�راکویل�در�مریلند�امریکا

سیاست
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جامعه

آزار�جنســی�کودک�و�نوجوان�یعنی�هرگونه�
فعالیت�جنسی�با�کودک�و�نوجوان�که�در�دو�سطح�
انجام�می�شود��سطح�اول�فرد�متجاوزگر�با�کودک�
تمــاس�دارد�و�فرد�را�لمــس�می�کند�و�از�کودک�
می�خواهد�او�را�لمس�کند�و�یا�رابطه�جنســی�کامل�

با�کودک�دارد�
سطح�دوم�سطحی�است�که�هیچ�گونه�لمسی�بین�
متجاوزگر�و�قربانی�انجام�نمی�شود،�اما�کودک�را�
برهنه�می�کند�و�یا�از�او�می�خواهد�که�به�بدن�او�و�یا�
شــخص�دیگر�نگاه�کند�و�یا�فیلم�مستهجن�ببیند�
در�قوانین�و�جامعه�ما�تعریف�آزار�جنســی�به�طور�
دقیق�پرداخت�نشــده�که�همین�مســئله�موجب�
شــده�اســت�قربانیان�و�یا�افراد�متجاوزگر�و�یا�
قانونگذاران�در�صورتی�رفتاری�را�ســوء�استفاده�
و�آزار�جنســی�تلقی�کنند�که�رابطه�جنســی�کامل�
صورت�گیرد�لذا�در�این�رخداد�هم�شــاهد�هستیم�
که�متجاوزگر�خود�را�خاطی�محســوب�نمی�کند�و�
حتــی�اعاده�حیثیت�دارد��لذا�تعریف�کامل�و�دقیق�
آزارجنســی�و�تعیین�مجــازات�برای�آن�یکی�از�
مواردی�اســت�که�قانونگذاران�باید�به�آن�توجه�

کنند�
نکته�بعدی�حساسیت�ارگان�هایی�مانند�آموزش�و�
پرورش�به�انتخاب�و�گزینش�افرادی�است�که�با�
کودکان�و�نوجوانان�به�طور�مســتقیم�کار�می�کنند�
زیرا�معموالً�افرادی�که�دارای�اختالل�»بچه�بازی«�
یا�»پدوفیلیا«�هســتند�سعی�می�کنند�در�مشاغلی�
خدمت�کنند�که�با�بچه�ها�بیشتر�در�تماس�است�لذا�
در�انتخاب�پرسنلی�که�در�مدارس،�مهدکودک�ها�
و�آموزشگاه�ها�مشغول�به�خدمت�هستند�بایستی�
دقت�بیشــتری�به�عمل�آید،�یعنی؛�مصاحبه�های�
تخصصــی�با�هر�یــک�از�داوطلبین�صورت�گیرد�
و�با�گرفتن�تســت�هایی�چون��MMPIو��MCMIبه�
اختالالت�محور��Iو��IIپی�ببرند�و�این�اختالالت�مورد�
بررسی�قرار�گیرد،�زیرا�وجود�هر�یک�از�اختالالت�
در�افرادی�که�سرمشق�زندگی�کودکانمان�هستند�
و�آنهــا�را�تربیــت�می�کننــد،�می�تواند�موجبات�
آزارهای�جسمی،�روحی،�جنسی�و�عاطفی�را�برای�
کودکان�و�نوجوانان�فراهم�آورد�که�آســیب�های�
جدی�در�روند�رشد�کودک�و�نوجوان�ایجاد�می�کند�
تمــام�ارگان�هایی�که�به�کــودکان�خدمات�ارائه�
می�دهند�موظف�هســنند�حداقل�یک�ســال�اول�

افراد کودک آزار
 اصالً قیافه خاصی 

ندارند

فاطمه آدرتاش *
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جامعه

رفتارهای�فرد�گزینش�شــده�را�رصد�نمایند،�
در�تمام�کالس�ها�دوربین�نصب�کنند�و�شــخصاً�
موظف�باشد�رفتارها�را�مورد�بررسی�قرار�دهد��از�
کودکان�در�خصوص�نحوه�رفتار�مربی�سؤال�شود�

و�محیط�مناســبی�برای�این�تعامل�ایجاد�شود�
نکته�بعدی�در�خصوص�والدین�است��والدین�از��3
سالگی�سعی�کنند�با�آموزش�خود�مراقبتی�کودکان�
را�آگاه�نماینــد�و�محیط�امنی�برای�کودک�فراهم�
کنند�تا�بدون�شرم،�دغدغه�و�استرس�بتوانند�هر�
آنچه�که�در�خارج�از�خانه�برای�آنها�اتفاق�می�افتد�با�
والدین�در�میان�بگذارند�و�کنجکاوی�ها�و�سؤاالت�
خود�را�با�آنها�مطرح�کنند�و�هرگونه�شــبهه�ای�را�

در�کودکان�و�نوجوانان�حل�کنند�
لذا�آموزش�و�پیشــگیری�همواره�مقدم�بر�درمان�
است�باید�بدانیم�که�افراد�کودک�آزار،�اصاًل�قیافه�
خاصی�ندارند�که�شــبیه�خالفکاران�و�بزهکاران�
باشــد��در�اطراف�ما�هســتند،�حتی�نزدیک�تر�از�
آنچه�که�فکر�می�کنید�و�معموالً�متجاوزان�از�افراد�
مورد�اعتماد�و�نزدیک�به�کودک�هســتند،�در�تمام�
جوامــع�افراد�بیمار�وجود�دارند�که�با�آموزش�های�
مناسب�در�خصوص�مهارت�خود�مراقبتی،�مهارت�
نه�گفتن،�ایجاد�عزت�نفس�مناســب�در�کودک�و�
نوجوان�بایســتی�فرزندان�خــود�را�در�قبال�این�
حوادث�مصون�کنیم�و�مقاومتی�در�خصوص�تربیت�
جنسی�مناســب�فرزندانمان�نداشته�باشیم�که�
آمــوزش�در�این�خصوص�حق�مســلم�فرزندان�

ماست�
دولتمردان،�قانونگذاران�رســانه�ها�در�خصوص�
اطالع�رســانی�و�وضع�قوانین�روشن�و�مجازات�
سخت�در�این�خصوص�احتمال�این�گونه�تخلفات�
و�جرائــم�را�کاهش�دهنــد��از�طرفی�هم�فضای�
مناســبی�در�جامعه�ایجاد�شود�تا�چناچه�شخصی�
شــاهد�اینگونه�رفتار�بود�در�اسرع�وقت�گزارش�
دهد�نــه�اینکه�ترس�از�قضاوت�و�بازخواســت�
دیگران�در�مورد�نوع�پوشش�و�یا�رفتار�خود�داشته�
باشــد�و�به�جای�آنکه�متجاوزگر�بازخواست�شود�
قربانــی�را�مقصر�جلــوه�دهیم�تا�جرات�بیان�آزار�
را�نداشــته�باشــد،�تا�با�بهره�گیری�از�این�نکات،�
موجبات�کاهش�اینگونــه�رویدادها�را�در�جامعه�

ایجاد�کنیم�
*�مدرس�دانشگاه�و�مشاوره�خانواده
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قلع و قمع ویالهای غیرمجاز در مناطق خوش آب و هوا این روزها به صورت 
جدی دنبال می شود، اما سرنوشتی شوم در انتظار این زمین ها خواهد بود.

پدیده شــوم و خزنده زمین خواری این روزها به یکی از معضالت اساســی 
شــهرهای کشــور تبدیل شده است و این معضل رابطه معناداری با فاصله 
زمین اشــغالی با شــهرهای پر جمعیت دارد. بر این اســاس هرچه شهرها 
بزرگتر و پر جمعیت تر باشــد زمین خواری به طور گســترده تری در آن و 
حواشی آن اتفاق می افتد. اما این معضل دارای یک روی پنهان نیز هست 
که نه تنها مغفول مانده بلکه تا کنون هیچ کسی به آن توجه نکرده است.

در فرآیند تصاحب زمین و تبدیل و تغییر کاربری آن، برخی اتفاقات می افتد 
که اگرچه به چشم نمی آید و برای متولیان قانون اهمیت چندانی ندارد اما 
این موضوع واقعیتی تأسف بار است که غیر قابل تغییر بوده و آسیب های 
آن حتمی و حقیقی است. تبدیل اراضی کشاورزی به ویال و ساختمانهای 
مختلف مســتلزم گود برداری و عملیات ســاختمانی است که این اقدامات 
بطور حتم تخریب دائمی و ابدی زمین را در پی دارد که در اصطالح به آن 
زمین مرده اطالق می شــود.در این دســت از اراضی که مورد هجوم زمین 
خواران قرار می گیرند، حتی اگر ســازه تخریب شــود، در صورت پاکسازی 
قابلیت کشــت و زرع را ندارد و بطور حتم جزو اراضی بایر خواهد بود. این 
همه در حالیســت که حتی در صورت اجرای حکم قلع و قمع نخاله های 
ساختمانی در محل باقی می ماند و هیچ کس مسئولیت پاکسازی و تبدیل 

وضعیت زمین به حالت اولیه را ندارد.
در حقیقت باید گفت صدور حکم قلع و قمع برای ســازه های غیر قانونی 
حکم نوش داروی پس از مرگ را دارد که اگرچه جلوی ســاختمان ســازی 
و زمین خواری را می گیرد اما هیچ نفعی برای اراضی کشــاورزی ندارد و 
اصالح این روند از ضروری ترین اقدامات حاکمیتی اســت. اقدامی که با 
تشــخیص و شناســایی جهاد کشاورزی باید به سرعت با حکم قضایی رفع 
تصرف شده تا جلوی تخریب اراضی مستعد کشاورزی گرفته شود. در این 
زمینه جای فوریت دادرســی و تشدید مجازات های بازدارنده در این زمینه 
بخوبــی ملموس اســت. قوانینی که به راحتــی می توان عالوه بر تخریب 
ســاخت و ســازهای قانونی خاطی را ملزم کند تا با پاکسازی زمین تخریب 
شــده زمین تخریب شــده را با اقدامات ترمیمی مســتعد کشاورزی دوباره 
کند. زیرا در غیر این صورت با اتفاق افتادن زمین خواری زمین کشاورزی 
از بهره وری خرج می شــود و با وجود قلع و قمع دیگر در لیســت اراضی 

کشاورزی محسوب نمی شود.
تغییــر کاربری یک صــد هزار هکتار از اراضی کاربری ظرف 

16 سال
بر اساس آمارهای رسمی از مجموع مساحت کشور، حدود 23 میلیون هکتار 
معادل 15 درصد از مجموع وســعت کشــور مستعد فعالیت های کشاورزی 

است. 18 میلیون هکتار هم اکنون در چرخه تولید محصوالت کشاورزی 
قرار دارد که با این روند فعلی در صورت زمین خواری مزارع حتی در صورت 

قلع و قمع دیگر جزو اراضی کشاورزی محسوب نمی شوند.
طی حدود 16 سال گذشته قریب به یک صد هزار هکتار از اراضی کشاورزی 
کشور به صورت مجاز یا غیرمجاز تغییر کاربری داده شده و از چرخه تولید 
خارج شــده اســت. البته این آمار به غیر از گســترش محدوده شــهرها در 
اراضی کشــاورزی طی این مدت می باشــد. همچنین زندگی صنعتی و نیاز 
روزافزون به تولید کشــاورزی از یک طرف و افزایش نیاز مســکن و تفریح 
از طرف دیگر موجبات فشــار بر اراضی کشــاورزی و تغییر کاربری آنها به 

مناطق شهری، خدمات،  ویال و غیره را فراهم کرده است.
در واقع باید گفت تغییر کاربری 100 هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور 
به تأسیســات شــهری و ویال مصیبتی اســت که در سایه بی قانونی و عدم 
نظارت صحیح و رانت های مختلف اتفاق افتاده اســت و در کمال تعجب 
باید گفت نه تنها ســرعت این روند کاســته شــده است بلکه زمین خواری 

به اسم و عناوین مختلف به صورت چشمگیری در حال افزایش است.
شاید در یک تقسیم بندی بتوان گفت عدم رعایت قانون و تغییر کاربری های 
غیرمجاز، گسترش شهرها و توسعه شهرنشینی، گسترش نامتناسب حریم 
شهرها در اراضی کشاورزی، کم توجهی به حفظ اراضی در طرح های هادی 
روستایی، نابودی باغ های واقع در محدوده شهرها به بهانه توسعه شهری، 
ناهماهنگی دستگاه ها و صدور مجوزهای غیرقانونی و استفاده از رانت های 

مختلف از عمده ترین دالیل شیوع این پدیده در کشور است.
بر اســاس آخرین آمارهای منتشــر شده ابر شهر تهران یکی از بزرگترین 
پهنه های شــهری اســت که زمین خواری به شکل ها و اسامی مختلف در 
این گســتره پهناور در حال وقوع اســت و شهرستان های تابع آن نیز از این 
بلیه فزاینده در امان نبوده و شهرســتان های اطراف تهران نیز به صورت 

گسترده ای به این معضل الینحل مبتال شده اند.
شهرســتان پردیــس منطقــه ای جــذاب بــرای زمین 

خواران
شهرســتان پردیس در شــرق تهران به واسطه فاصله بسیار کم با تهران و 
خوش آب و هوایی منطقه یکی از جذاب ترین مناطق برای زمین خواران 
اســت اگر در ســال های گذشته مســیر تهران تا شهرستان های بومهن و 
رودهن را طی می کردید جز چند کلونی کوچک باغی و روســتایی ســازه 
خاص و گسترده ای در این مسیر جلب توجه نمی کرد اما امروزه با گسترش 
ناگهانی و انفجاری شــهر پردیس همه اراضی بین پردیس تا جاجرود به 

مطاعی گرانبها برای بلعیده شدن و تغییر کاربری تبدیل شدند.
شهرستان پردیس هم اکنون از جاجرود تا رودهن را دربرگرفته و رشد قارچ 
گونه ویالها و منازل و تأسیسات شهری در این اراضی در حال تبدیل این 

نوش دارو بعد از مرگ سهراب؛

پدیده شوم و خزنده زمین خواری در کشور

عاطفه عبدی اینانلو

جامعه
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منطقه به شهری وسیع و بدون انسجام است.
محمد قانبیلی عضو شورای شهر پردیس با تأیید افزایش نرخ زمین خواری 
در این زمینه می گوید: زمین خواران با دور زدن قانون اقدام به تغییر کاربری 
و فــروش اراضــی می کنند.به گفته قانبیلی، در دهه های گذشــته اراضی 
کشــاورزی منطقه با وســعت زیادی مورد استفاده اهالی بومی و کشاورزان 
و باغداران بوده است و اکنون با افزایش قیمت اراضی و توجه ویژه زمین 
خواران در کنار هجوم انفجاری جمعیت به این منطقه باغداران و کشاورزان 
با تفکیک و تقسیم این اراضی به قطعات کوچکتر اقدام به فروش زمین ها 
می کنند.وی گفت: زمین خواران با اســتفاده از خألهای قانونی موجود و 
ضعف نظارت دستگاه های ذیربط همچون جهاد کشاورزی در حال تغییر 

کاربری اراضی و تبدیل اراضی کشاورزی به ویال و مغازه هستند.
قانبیلی با اشاره به اینکه شورای شهر پردیس در زمینه پدیده زمین خواری 
بسیار حساس و فعال است، گفت: زمین خواری پدیده ای فرابخشی است 
که برای برخورد با این پدیده و جلوگیری از آن نیاز به همکاری دستگاه ها 

به خصوص جهاد کشاورزی و قوه قضاییه است.
وی همچنیــن بــه معضل بقای نخاله های ناشــی از قلع و قمع در اراضی 
کشــاورزی اشــاره کرد و گفت هیچ مرجعی تا کنون مسئولیت تخیله این 
نخاله ها را برعهده نگرفته و حتی دادگاه شخص خاطی و زمین خواران را 

نیز ملزم به پاکسازی اراضی نمی کنند.
جهــاد کشــاورزی عامــل تکمیل ســاخت و ســازهای 

غیررسمی
رضا فیروز رنجبر نماینده ســاوجبالغ در شــورای عالی استان ها با تأکید بر 
اینکه 99 درصد از قلع و قم های صورت گرفته به کاربری قبلی بازنگشته اند، 
گفت: ساوجبالغ به دلیل اینکه در مسیر شمال است دارای جذابیت زیادی 

برای ساخت و ساز است.
وی با بیان اینکه متأســفانه متولی این امر جهاد کشــاورزی است که خود 
آن عامل این کار اســت، گفت: اگر قبل از ســاخته شــدن خانه زمانی که 
مصالح توزیع می شــود از ســاخت آن جلوگیری کنند، این مشکالت پیش 
نمی آید. این در حالی اســت که جهاد کشــاورزی پس از اتمام کار به این 
امر ورود می کند و از طریق دستگاه های قضایی حکم قلع و قم می گیرد.

فیــروز رنجبــر افــزود: همچنین وزارت صنعت،  معــدن و تجارت با دادن 

مجوزهای کســب امالک و صدور پروانه های امالک نقش به ســزایی در 
این امر دارند.نماینده ساوجبالغ در شورای عالی استان ها تأکید کرد: الزم 
به ذکر است که کشاورزان برای گذران زندگی خود مستأصل مانده اند. سرما 
زدگی اخیر نیز به این امر دامن می زند و وقتی کشاورزی سودی نداشته باشد 
شخص به کارهای دیگر روی می آورد تا ارزش زمین خود را بیشتر کند.

محمد عظیمی نماینده شهرستان قرچک و شورای اسالمی استان تهران در 
این خصوص گفت: در حال حاضر تنها از یک سوم از اراضی مستعد کشاورزی 
بهره برداری می شود. مشکل اصلی ساکنان کمبود آب است که به ساخت 
و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری روی می آورند.وی افزود: متأسفانه در 
حال حاضر کشاورزی سود چندانی ندارد و شخص برای گذراندن امورات 
خود مجبور به تغییر کاربری و یا فروش زمین می شــود که مالکین جدید 
نیز در آن زمین ســاخت و ســاز می کنند.عظیمی خاطرنشان کرد: رسیدگی 
به ساخت و سازهای غیررسمی در حریم شهر توسط گشت های کشاورزی 
صورت می گیرد و ســاخت و ســازهای غیررســمی در خارج از حریم شهر 

توسط فرمانداری پیگیری می شود.
لزوم تشــکیل کارگروه به ریاست فرمانداری برای رسیدگی 

به ساخت وسازهای غیر رسمی
جالل بنار نماینده شهرستان فیروزکوه در شورای اسالمی استان تهران با 
تأکید بر اینکه در شهرستان فیروزکوه به کمک شهرداری ها اجازه نمی دهیم 
نخاله ســاختمان ها در زمین بماند، گفت: بخشــداری ها و فرمانداری ها نیز 
باید وارد عمل شوند.وی افزود: در واقع باید کارگروهی به ریاست فرماندار 
تشکیل شود و مانند کمیسیون بند 20 ماده 55 که شهرداری های مختلف 
اجازه ورود به این مســئله را دارند، بخشــداری ها و فرمانداری ها نیز بتوانند 

در این خصوص اقدام کنند.
بنار با بیان اینکه زمانی که ساختمان شخصی را ویران می کنیم دیگر میلی 
در او باقی نمی ماند، گفت: نظر مالک برای اینکه می خواهد از زمینش چه 

بهره برداری داشته باشد، شرط است.
نماینده شهرستان فیروزکوه همچنین در خصوص ساخت و ساز در اراضی 
ملی گفت: اراضی ملی در اختیار وزارت مسکن، راه و شهرسازی است که 
 اگر در این اراضی ســاخت و ســازی صورت گیرد، خود این وزارت وارد کار

 می شود.

جامعه



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ اردیبهشت ماه 1397 / شماره 1428

Bilingual Economic Monthly  

برای حبیب راه رفتن همراه چرخ دســتی حمل پارچه ها، میان داالنهای تو 
درتوی بازار پارچه فروشهای تهران آنقدر عادی شده که گاهی شبها خواب 
میبنید ســوار بر چرخ دســتی تا آن طرف مرزها می رود و برمیگردد..« کمرم 
خیلی وقتا درد میگیره.. بعضی وقتا که خیلی خسته میشم، میشینم یه گوشه 
روی چرخ دستی مردمو نگاه می کنم... بچه ها رو..« کمتر حرف می زند. مثل 
کودکاِن کارگر دیگری که تا به چشم هایت خیره نشوند، راز چشمهایشان و 
دســتهایی که هر روز پیرتر می شــوند را برمال نمی کنند. برای حبیب کودک 
10 ســاله افغانســتانی این رازها مگو نیست، اما حسرت های مگوی بسیاری 
دارد که با چشمهای رهگذران تقسیمش می کند. آنقدر که گاهی دردهای پا و 
کمر و سختی چند ساعت کار سنگین برایش قابل تحمل تر از زخم هایی است 
که روانش را می آزارد. »روان آدمی چیزی نیست که دیده شود. من همیشه 
ایــن مثال را می زنم که اگر جراحت های روانی آدمها همچون جراحت های 
جسمی شــان قابل مشــاهده بود بدون شک روان کودکان کار پر از ضربه ها 
و زخم های عمیق و متعدد بود، شــبیه آدمی که از هزار طرف، هزار بار چاقو 
خورده است. واقعیت این است که در کنار مشکالت بهداشتی و درمانی این 
بچه ها که اغلب با سختیهایی روبرو هستند، باید در این باره هم حرف زد...

دردهایی که هرگز دیده نمی شوند اما یکدفعه، یک جایی آوار می شوند روی 
جامعه ای که از دردهای این کودکان غافل است..« هادی شریعتی، حقوقدان 
و فعــال حقــوق کــودک در گزارش پیش رو به نتایج یک تحقیق میدانی در 
خصوص گستردگی تمایل به خودکشی در بین کودکان کار اشاره می کند، 

که قابل تأمل و نگران کننده است.
شیوع بیماری ها و اختالالت روانی در بین کودکان کار

اگر تا دو ســه ســال پیش دغدغه اغلب فعالین حوزه کودکان کار، شــیوع 
بیماریهای انگلی و ویروسی و مشکالت جسمانی بود، امروز مسائل پیچیده تر 
و حادتری ذهن آنها را به خود مشغول کرده است. مطالبه درمان رایگان برای 
کودکان کار و خیابان امروز دیگر محدود به درمانهای جسمی نیست. گاهی 
وقتها »زخم هایی که مثل خوره روح را می خراشد« آنقدر در پی نامالیمت های 
اجتماعی عمیق می شوند که کسی نمی داند در پس هر نگاه پرسشگر کودکان 
کارگر سر چهارراه ها، خطوط مترو،، کودکان زباله گرد، کودکان باربر بازار و 

غیره چه دردهای درمان نشده ای نهفته است.
هادی شــریعتی حقوقدان و فعال حقوق کودک، می گوید: شــیوع بیماریها و 
اختالالت روانی در بین کودکان کار نکته ای است که کمتر مورد توجه جامعه 
قرار می گیرد. وقتی حمایت های جسمانی از سالمت این کودکان به سختی 
و به کندی صورت می گیرد، قطعاً در بحث مداخله برای کاهش مشــکالت 

سالمت روان، بی توجهی ها و نامالیمات بیشتر است.
شریعتی با اشاره به نتایج تکان دهنده یک تحقیق 

میدانــی که طــی آن وضعیت زندگی حدود 75 
کودک کار در ســطح تهران مورد بررســی قرار 
گرفته است، می گوید: در حال حاضر و در مقطعی 
که در آن قرار داریم، بیماری هایی که این کودکان 
درگیر آن می شــوند شکل دیگری به خود گرفته 
است. حداقل نتایج کار میدانی روی جامعه آماری 

75 نفرهای که برای مدت بیش از یک سال 
آنها را مورد بررســی قرار دادیم نشان داد، 

موضــوع تمایل به مــرگ، نابودی و 
خودکشی یکی از بحران های جدی 

در بین کودکان کار و خیابان است.
در ایــن پژوهــش 75 کودک 

کار و خیابــان کــه دارای 
پرونده مددکاری در مراکز 
بودند.  مختلف حمایتــی 
نتایج این پژوهش نشــان 

می دهــد، نزدیک به 50 نفر 
از جامعه 75 نفره این کودکان 

بین میــل به زندگی و نابودی، 
میل به نابودی و ویرانگری )درونی و 

بیرونی( داشتند و باز هم در بین این 75 نفر، 
نزدیــک بــه 15 نفر از کودکان تجربه اقدام به 

خودکشی داشته اند. »برای هریک از این کودکان 
پرونده مددکاری تشــکیل شده بود و ما بر اساس 

شناختی که از آنها و محیط کار و شرایط خانوادگیشان 
و سایر عوامل درونی و بیرونی داشتیم، به سراغشان 

می رفتیــم و در حیــن گفتگوهای متعددی که با آنها 
داشــتیم، وضعیت روانی آنها را هم مورد بررســی قرار 

دادیــم. توجه کنید که اینها نمونهٔ محدودی از جمعیت 
چند میلیونی کودکان کار بودند که ما به آنها دسترســی 
داشــتیم و طبعاً وقتی جامعه آماری گســترده تر باشد، 
مشکالت و چالش هایی که این کودکان با آن درگیر 

هستند نیز بیشتر خواهد بود.«
دالیل خودکشی؛ پنهان و پیچیده است

شــریعتی در خصوص شیوه های اقدام به خودکشی در 

 هشدار تجاوز باید جدی گرفته شود

بحران 
خودکشی 

در میان کودکان کار

لیال رزاقی

جامعه
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بین این کودکان نیز می گوید: اقدام به خودکشی اینگونه نبوده که بخواهند 
به روش های معمول و مرســوم دســت به انتحار بزنند مثاًل ســم بخورند یا 
خودسوزی کنند اما چند نفر از آنها اعالم کردند که ما چند بار تالش کردیم 
خودمان را جلوی ماشین بیاندازیم. یا مثاًل در مترو، بچه ها می گفتند چند بار 
خواستیم خودمان را از باالی پله ها پرت کنیم یا جلوی قطار بیاندازیم. اما هر 

بار یا منصرف شدند و یا موفق نشده اند.
عواملی متعددی می تواند دلیل میل به خودکشی در این کودکان را تقویت 
کند، با این حال شــریعتی می گوید: این دالیل پنهان و پیچیده اســت. » ما 
به دلیل تعهدی که به اصول اخالقی در کار با کودکان داریم نمی خواستیم 
خیلی در حریم خصوصی این کودکان و دالیل این میل به مرگ و خودکشی 
تجسس کنیم. با این حال برخی موارد در حین گفتگو برایمان روشن می شد. 
یکی از این مواردی که از ســوی بچه ها مطرح می شــد، سنگینی و فشار کار 
بود. کار طوالنی مدت در خیابان باعث فرسودگی شدید روانی در آنها شده 
بود. تحقیری که این بچه ها در محیط کار و در جامعه متحمل می شــوند و 
بعضاً مقایســه هایی که بین دیگران و خودشــان در تنهایی انجام می دهند. 
رفتار غیر اصولی بعضی از شهروندان و آزارهای کالمی ویرانگری مثل » این 
بچه ها خانواده ندارند« به اینها اضافه کنید، ترس، استرس و اضطراب مداوم 
از ماموران شــهرداری و بگیر و ببندهای اینچنینی که مدام همراهشــان 
است. این اضطراب به خصوص در بین بچه های دستفروش مترو خیلی 
بیشــتر بود. با این بچه ها که حرف می زدیم، دائماً به پشــت ســر نگاه 
می کردند که مبادا مأمور دنبالشــان باشــد. حتی وقتی به آنها اطمینان 
می دادیم که کسی با شما کاری ندارد و ما مراقبتان هستیم، دائم به 
وسایلشان می چسبیدند که نکند کسی بیاید و بخواهد با آنها برخورد 

کند و وسایلشان را از آنها بگیرد.
به گفته این فعال حقوق کودک، فقر، مهاجرت، نابسامانی خانوادگی، 
زندگی در محالتی با فضای سرد و خشن، حسرت از شرایطی که کودکان 
دیگر دارند و من به عنوان کودک کار ندارم! و همچنین ترس از دستگیری 
توسط بهزیستی و شهرداری و انتقال به مراکزی شبیه زندان و فاقد استاتدارد 
که به اصطالح برای ســاماندهی آنها ایجاد شــده، از دیگر مواردی است که 
موجبات نگرانی و اســترس کودکان کار را فراهم می کند و در انها میل به 

نابودی را تقویت می کند.
میل به »نیستی« در بین دختران بیشتر است

او به نکته تأمل برانگیز دیگری هم اشاره می کند که به نظر می رسد بیشتر 
در بین دختران در این گروه شــیوع داشــته است. »میل به خودکشی در بین 
دخترانی که کار می کردند، بیشتر بود و در عین حال آنها به روش هایی فکر 
می کردنــد کــه خطرناک تر بود. همانطور که گفتم ما نمی توانســتیم خیلی 
واضح در مورد چرایی گرایش به خودکشــی از آن ها ســؤال کنیم اما به طور 
مثال می پرسیدیم؛ تا به حال کار خطرناکی انجام داده ای؟ و پاسخی که به 
خصوص از دختربچه ها می شنیدیم این بود که می خواستم خودم را از باالی 
پــل هوایــی یا پله های مترو پرت کنم یا خــودم را جلوی قطار بیاندازم. این 
روشــها که عمدتاً دخترها از آن حرف می زدند، خیلی خشــن تر از روشهایی 

بود که از پسرها می شنیدیم.«

یکی از دالیل افزایش میل به نیســتی در بین این دختران، آزارهای جنســی 
است که به گفته شریعتی موارد مختلفی از طیف آزار جنسی را دربرمی گیرد. 
»این آزارها از لمس بدن تا موارد دیگر را در برمی گرفت. از مترو تا خیابانهای 
شلوغ، مکان هایی بود که به خصوص دخترها عنوان می کردند مورد آزارجنسی 
به اشــکال گوناگون قرار گرفته اند.« و البته این به این معنا نبود که پســرها 

مورد آزار جنسی قرار نمی گرفتن اما آنها کمتر در این مورد حرف می زدند.
در نظر گرفتن بازه زمانی یک ساله برای بررسی وضعیت این تعداد کودک 
کار، فرصت مناسبی برای پژوهشگران بود تا از نزدیک با سایر دغدغه های 
روانی و ذهنی این کودکان نیز آشنا شوند. شریعتی در رابطه با شیوه سنجش 
وضعیت کودکان می گوید: ما ســراغ کودکانی رفتیم که وضعیتی به مراتب 
پیچیده تر به لحاظ شــخصیتی، خانوادگی و کاری از ســایرین داشتند. مثاًل 
در یک مورد با دختری مواجه شدیم برای اینکه در خیابان راحت تر اجناس 
خود را بفروشد، موهایش را از ته زده بود و لباس پسرانه پوشیده بود تا شبیه 

پسرها به نظر برسد.
ایجاد پایگاه سالمت روان؛ نیاز کودکان کار

او با تاکید بر این موضوع که وضعیت رسیدگی به موضوع سالمت و درمان 
کودکان کار باید در زمره الویت های وزارت بهداشــت قرار گیرد، می گوید: 
آمار کودکان کار دائم در حال افزایش اســت اما مشــکالت و چالشهایی که 
با آن مواجه هســتند، توســط مسولین انکار می شود و یا اصاًل دیده نمی شود 
از طرف دیگر ما با بحرانی در سالمت اجتماعی مواجه هستیم که نمی شود 
آن را دســت کم گرفت. ســالمت کودکان به سالمت اجتماع پیوند خورده و 
جداشدنی نیست. اگر ما کودکانی در سطح خیابان داشته باشیم که از لحاظ 
جسمی و روانی دچار مشکالت جدی باشند به مرور این آسیب همه سطوح 
جامعه را فرا خواهد گرفت و تبدیل به یک بیماری العالج اجتماعی خواهد شد.
شریعتی اولین گام برای سیاست گذاری در این باره را پذیرش وجود کودکان 
کار و بحران های مربوط به وضعیت سالمت جسمانی و روانی آنها می داند 
و می گوید: بهزیســتی و شــهرداری به عنوان نهادهای حاکمیتی و مسئول 
بیشــترین ارتباط را با این کودکان دارند اما شــیوه مواجه آنها با این کودکان 
علمی و تخصصی نیست. اگر این شیوه مواجه تغییر کند هم از فشار و استرس 
بچه ها کم می کند و هم می توانند اقداماتی درراستای بهبود وضعیتشان انجام 
دهند. »این نهادها چون به لحاظ قانونی، متولی ســاماندهی کودکان کار و 
خیابان هستند، می توانند به جای برخورد قهری با این کودکان و انتقال آنها به 
مراکز نفس گیر نگهداری، از این شرایط برای خدمات اجتماعی استفاده کنند 
و مثاًل در ماشین های بهزیستی و شهرداری از وجود مددکاران و روانشناسان 
برای بررسی مشکالت روانی، درمانی و اجتماعی نها استفاده کنند و بخشی 

از خدمات را به صورت خدمات خیابانی ارائه دهند.«
ایجاد پایگاه های سالمت روان برای کودکان کار یکی از مواردی است که این 
فعال حقوق کودک به آن اشاره می کند. او می گوید: کودکان کار هستند، وجود 
دارند در خیابان های پر ازدحام، در مترو، در مراکز بازیافت زباله، در کارگاه های 
زیرزمینــی نمــور آنهــا را باید دید و به جای نگرش حذفی به این کودکان به 
ســمت ارائه خدمات ســالمت، خدمات روانی و اجتماعی برای آنها حرکت 

کنیم تا به مرور زمان شاهد کمتر شدن روند رو به رشد کار کودک باشیم.

جامعه
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 کــودک نیــاز به حرکــت و جنبش دارد و بازی کودک بخش مهمی از 
این نیاز اوســت. این جمله یعنی والدین نباید فرزندان خود را از بازی 

و شیطنت منع کنند.
این روزها هر جایی که کودکی باشد صحبت از چگونگی بزرگ شدن 
و تربیت او نیز مطرح اســت این که چگونه کودک خود را رشــد دهیم 
تا هم ســالم باشــد و هم دارای آینده ای روشــن باشد دغدغه تمامی 

والدین است.
بــازی کــودک مهارت های مختلفی را در کودک پرورش می دهد که 

از جمله آن ها می توان به این موارد اشــاره کرد:
1-بازی کودک ،موقعیت اســتفاده از قوه تخیل را در کـــــودک به 

وجود می آید.
2- بازی کودک ،موجب شکـــوفایـــــی استعدادهای نهفته و بروز 

خالقیت می شود.
3-در بازی کودک همکاری ، همیاری و مشارکت کــــودک توسعه 

می یابد.
4-در بازی کودک، با رعایت اصول و مقــــــررات آشنا می شود.

5-در بازی ،کودک از ترس، کمرویـی و خجالت بیهوده رها می شود.
6-بازی کودک موجب ابراز احساســات، عواطف ، ترس ها و تردیدها 

،محبت ، خشــم و کینه و نگرانی ها می شود.
7-بازی کودک ،مـــوجب رشد هماهنگ دستگاهها و اعضای مختلف 

بدن می شود.
8-باعث تقویت حواس کــــودک می شود. نیـــرو و انرژی بدن را 

به بهتـــــرین شکل مصرف می کند.
9-بازی کودک در یادگیــــــری زبان نقش بسزایــــی دارد.

هـــــوشمندانه  10-رفتــــارهای 
کـــودک تقویت می شود.

اما بازی بــه تنهایی باعث باال رفتن 
این مهارت ها نمی شود. در کنار اینها 
والدیــن نیز نقش اساســی را ایفا می 

خی کنند.بــا راعایت کردن  بر
نکات به یک همبازی 
قابــل اطمینان برای 
تبدیــل  فرزندتــان 

 می شوید.

1- به بازی کـــودکان اهمیت دهیم، زیرا زندگی آنها در بازی، شکل 
واقعی به خود می گیرد.

بازی کودک,بازی کودک یک ساله,بازی کودک و نوجوان,بازی های 
کودک,بازی های کودکانه

2- در بــازی کــودکان دخالت نکنیم امــا راهنما و کمک کننده خوبی 
باشیم.

3- بـــرای متوقف کردن بازی کودک از امـــر و نهی استفاده نکنیم.
4- بــا توجــه به روحیه ی کنجکاو کودک، طوری او را راهنمایی کنیم 

که به تفکر مثبت و اندیشــه خالق و ســازنده دست یابد.
5- مراقب باشیم که محیط بازی کودک موجب آسیب جسمی، فکری 

و یا روانی او نشود.
6- در انتخــاب نــوع بــازی کودک ، به ســن ، جنــس و توانایی های 

فرزندمان توجه کنیم.
7- نــوع و مــدت زمان بازی کــودک مان را طوری کنترل کنیم که از 
فشــارهای هیجانی و روحی بیش از حد دور باشــد) به ویژه بازی های 

رایانه ای(.
8- از محدود کـــــردن کـــودک در هنگام بازی بپــرهیـــزیم.

9- وســایل بازی کودک را مناســب ســن و رشــد جسمی و ذهنی او 
تهیه کنیم.

10- آداب اجتماعــی و چگونگــی رفتار بــا دیگران را ضمن همبازی 
شــدن با کودکان می توانیم به صورت غیرمســتقیم به آنها بیاموزیم.

11- اگر در حضور فرزندمان با وسایل موجود در خانه برای او اسباب 
بازی )ماشــین ، عروســک و ...( بســازیم، ارتباط عاطفی میان ما و 

کودکانمان تقویت خواهد شد.
12- کودکان همواره نیازمند بازی هســتند، پس اســباب بازی های 

هر  مکان را همراه خود داشــته باشیم.مناســب 

 بازی کودک
 چرا و چگونه؟

سالمت
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بهترین زمان ســفر به ورشــو، از نظر برگزاری 
فستیوال ها و جشنواره ها و تجربٔه بهترین شرایط 

آب و هوایی چه زمانی از ســال است؟
کراکوف شــاید به عنوان پایتخت فرهنگی کشور 
لهســتان شناخته شــده باشد؛ اما پایتخت رسمی 
کشــور، شــهر ورشو است. این شهر هم به اندازه 
کراکوف برای مشــتاقان فرهنگ، جذاب است، 
باالخره ورشــو مکانی اســت که شخصیت های 
مشــهوری چون ماری کوری و فردیریک شوپن 

در آن بزرگ شدند.
پس از گذراندن یک روز در یک فستیوال موسیقی 
 Copernicus( یا مرکز علمــی کاپرنیکوس
Science Centre( می توانید به اکتشــاف 
در حاشــیه تاریخی بخش قدیمی شهر بپردازید 
یــا در تاریــخ غنی ولــی غالبًا تاریک گذشــته 
ورشــو در موزه هایــی چــون موزه قیام ورشــو 
و   )Warsaw Uprising Museum(
 POLIN( موزه تاریخ یهودیان لهستانی پولین
 Museum of the History of Polish

Jews( غرق شوید.
مهم نیســت که روزتان را چطور پر می کنید؛ اما 
می توانید آن را با خوردن نوشــیدنی های خوش 
طعم و غذاهای سنتی لذیذ )گوشت و سیب زمینی( 
در یکی از رســتوران های شــهر، کافه تریاهای 
لهستانی )bar mleczny( یا غرفه های غذای 

خیابانی به اتمام برسانید.
بهترین زمان ســفر به ورشــو بین ماه های ژوئن 
تا آگوســت )11 خرداد تا 9 شــهریور( است. البته 
ایــن چنــد ماه به عنوان فصل داغ گردشــگری 
در نظــر گرفتــه می شــوند و آب و هوای معتدل 
تابســتانی )10، 15٫6 و 21٫1 درجه سانتی گراد( 

و فعالیت های فراوان تابســتانی، جمعیت زیادی را با تور ورشــو به سمت 
جاذبه های گردشگری می کشاند.

اگر بودجه سفر شما کم است، بهترین تخفیف ها در مکان های اقامتی و 
بلیط های هواپیما را می توانید در فصل زمستان یعنی ماه های دسامبر تا 
فوریه )10 آذر تا 9 اسفند(، به دلیل دمای بسیار سرد 1٫1- تا 6٫7- درجه 
ســانتی گراد، پیدا کنید.ماه های مارس تا می )10 اســفند تا 10 خرداد( و 
ســپتامبر تا نوامبر )10 شــهریور تا 9 آذر(، فصول کوتاه پاییز و بهار نیز 
فصل های مقرون به صرفه ای برای ســفر به شــمار می آیند. ماه های مه و 
ســپتامبر با دمای میانگین 4٫4 تا 15٫6 درجه سانتی گراد فضایی دلپذیر 

برای گشــت و گذار در شهر فراهم می کنند.
گرم تریــن آب و هــوای ورشــو، در ماه های ژوئن، جوالی و آگوســت 

است. در فصل تابستان که فصل داغ گردشگری 
نیز هســت، بومیان و گردشــگران زیادی برای 
 Warsaw( دیــدن بنــای یادبود قیام ورشــو
Uprising Monument( و مناطق دیدنی 
مانند بخش قدیمی شهر و خیابان حومه کراکوف 
)Krakow Suburb Street( بدون نیاز به 

پوشــیدن لباس های گرم به ورشو می آیند.
یکی دیگر از جاذبه های ســفر در فصل تابستان، 
رویدادهای متنوعی چون کنسرت های رایگان پیانو 
 Lazienki( در پارک موزه ســلطنتی الزینکی
و   )Królewskie Museum›s park

فستیوال های فرهنگی متعدد است.
البته دانســتن این نکته نیز الزم اســت که ســفر 
در این فصل داغ گردشــگری، دارای معایبی نیز 
هست؛ بارش باران شایع، قیمت های مکان های 
اقامتی و بلیط های هواپیما در حداکثر مقدار خود 

و جمعیت گردشــگران بسیار زیاد است.
بــرای رویارویــی با این نکات منفی، حتمًا چتر به 
همراه داشــته باشــید و مکان اقامتی و پرواز خود 

را از چنــد ماه زودتر رزرو کنید.
پــس از ماه آگوســت، قیمــت پروازها و هتل ها 
کاهــش می یابــد و دمــای میانگین نیــز تا ماه 
نوامبــر به 4٫4 و 1٫1- درجه ســانتی گراد افت 
می کند.احتمــال بارش باران نیز با شــروع فصل 
پاییز کم می شود و شما با گردشگران کمتری در 
جاذبه های گردشگری ورشو روبه رو خواهید شد. 
اگر می خواهید از آب و هوای سرد پاییزی اجتناب 
کنید، در شــروع این فصل یعنی ماه ســپتامبر به 
ورشــو بیایید؛ زمانی که دمــای میانگین حدوداً 

15٫6 درجه سانتی گراد است.
کنسرت های در فضای آزاد رایگان پیانو کماکان 
در ایــن فصــل ادامه دارند. عالقه مندان به فیلم نیز، باید ســفری در ماه 
اکتبر )9 مهر تا 9 آبان(، زمانی که فســتیوال مشــهور فیلم ورشــو برگزار 

می شــود، به این شهر برنامه ریزی کنند.
فصل زمســتان: ماه های دســامبر تا فوریــه )10 آذر تا 9 

اسفند(
مســافرانی که با پوشــیدن لباس های گرم و روبه رویی با ســرما مشکلی 
ندارند، می توانند با سفر در ماه های زمستانی دسامبر تا فوریه، صرفه جویی 
خوبی در هزینه های سفر کنند.دما تا 1٫1- و 6٫7- درجه سانتی گراد در 
این فصل افت می کند؛ اما گردشــگران می توانند در موزه های ورشــو که 
خالی از جمعیت شده است، گرم شوند.نکته مثبت دیگر سفر در زمستان 
به ورشــو، پایین ترین نرخ بلیط هواپیما و هتل ها اســت؛ اما به یاد داشــته 

بهترین زمان سفر به ورشو؛

زادگاه 
ماری کوری 
در لهستان

نگین توکلی
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باشــید که بارش برف یکی از احتماالت اســت، پس لباس ها و وســایل 
مناســبی چون چکمه، کاله، دســتکش و کت های زمســتانی خود را به 
همــراه بیاورید.دمای میانگیــن در روز، قیمت های مکان های اقامتی و 
بلیط های هواپیما با نزدیک شدن فصل تابستان، افزایش می یابد. اگرچه 
دمای میانگین حداقلی )که بین 4٫4 تا 1٫1- درجه ســانتی گراد متغیر 
اســت( ســرد باقی می ماند« اما دمای حداکثری غالبًا بین 4٫4 تا 15٫6 
درجه ســانتی گراد اســت. این موضوع به این معنا اســت که می توانید به 
جای کت های سنگین زمستانی از ژاکت های سبک در طول روز استفاده 
کنید؛ اما به خاطر داشــته باشــید با گرم تر شــدن آب و هوای فصل بهار، 
گردشــگران بیشتری به ورشــو می آیند؛ بنابراین جاذبه های گردشگری 

و هتل ها در انتهای این فصل بســیار شلوغ هستند.
ماه می )1 اردیبهشت تا 10 خرداد( همچنین شروع مجموعه کنسرت های 
رایگان در فضای آزاد پیانو در ورشــو اســت.بیش از 50 ســال اســت که 
کنسرت های چاپین درست جلوی بنای یادبود فردیریک شوپن در پارک 
سلطنتی الزینکی، برگزار می شوند. پیانیست های برجسته ای هر یکشنبه 
ظهر و ســاعت 4 عصر از میانه های ماه می تا انتهای ماه ســپتامبر )اواخر 
اردیبهشت تا 8 مهر( در این کنسرت ها اجرا دارند. گردشگران و ساکنین 
شــهر ورشــو در طول این ماه ها این فرصت را دارند تا در حالی که روی 
زیراندازی زیر سایٔه درختان نشسته اند، به اجرای بهترین قطعات موسیقی 
کالسیک، گوش کنند.خیابان مد ورشو، نام فستیوالی برای جشن گرفتن 
مد، فرهنگ، هنر و موسیقی است که در گذشته در میان عموم و رسانه ها، 
محبوبیت بســیاری داشته اســت. این رویداد بزرگ فرهنگی با شوهای 
مد متعدد و مالقات با طراحان مشــهور، هر ســال در ماه ژوئن در یکی 
از زیباترین خیابان های شــهر ورشو برگزار می شود.جشن میانه تابستان 
هر ســال در کشــور لهســتان در تاریخ 23 ژوئن )2 تیر( برگزار می شود. 
در این روز مردم لباس های ســنتی می پوشــند و دختران، حلقه هایی از 
گل را بــه درون دریــای بالتیک، رودخانه یا دریاچه ها می اندازند.جشــن 
میانه تابســتان، ســاعت 8 شب آغاز می شود و تا طلوع آفتاب ادامه دارد. 
رویدادهای متنوع و محبوبی در طول این جشــن در شــهر ورشــو برگزار 

می شوند.
فستیوال بین المللی هنر خیابانی

فســتیوال بین المللــی هنــر خیابانی برای اولین بار در ســال 1993 به 
عنــوان یــک رویداد فرهنگی، برگزار شــد. هدف فســتیوال بین المللی 
هنــر خیابانــی حمایت از تبادل هنر میان کشــورهای اروپایی به عنوان 
راهــی برای آموزش و شــناخت تاریــخ و همچنین احترام به تفاوت ها و 
هویت های مســتقل هنری اســت.این فستیوال در ماه ژوئن تا جوالی در 
فضاهای عمومی شــهر مانند شــهر قدیمی ورشو، پارک های آگریکوال 
 )Mokotowskie Parks( و موتوکفسکی )Agrykola Park(
برگزار می شــود و افرادی که در حال گذر از این مناطق هســتند را به 
شــرکت در فعالیت های هنری تشــویق می کند. فســتیوال هنر خیابانی 
ورشــو متشــکل از اجراهای متنوع فرهنگی مانند رقص، تئاتر، سیرک، 

نمایشگاه های هنری و کارگاه ها است.

فســتیوال بین المللی هنر خیابانی 2018 در تاریخ 23 ژوئن تا 1 جوالی 
)2 تا 10 تیر 1397( برگزار خواهد شــد.
روزهای تابستانی جاز در ورشو

فستیوال روزهای تابستانی جاز در ورشو در ابتدای دهه 1990 در ورشو 
متولد شــد. این فســتیوال هر سال با اجراهای هنرمندان مطرح در زمینه 

موســیقی جاز در ماه جوالی برگزار می شود.
فســتیوال بین المللی جاز در بخش قدیمی شــهر ورشو که به روی عموم 
باز و میزبان عالقه مندان بســیاری اســت، یکــی از منحصربه فردترین 
رویدادهای لهســتان به شــمار می آید. این فســتیوال همچنین یکی از 
بزرگ ترین و محبوب ترین فســتیوال های موســیقی جاز اروپا است. این 
فســتیوال در دو ماه تابســتانی جوالی و آگوست برگزار می شود و یکی از 
طوالنی ترین فستیوال های موسیقی لهستان و قاره اروپا است. کنسرت ها 

هر شنبه برگزار می شوند.
پاییز ورشو یکی از بزرگ ترین جشنواره های بین المللی لهستانی موسیقی 
معاصر است. در واقع، برای سال های بسیاری، این تنها فستیوال در نوع 
خود در اروپای مرکزی و شرقی بود. این فستیوال در سال 1956 توسط 
دو آهنگساز مطرح تأسیس و به طور رسمی توسط هیئت مدیره اتحادیه 
آهنگسازان لهستانی، دایر شد. این رویداد سالیانه به طور معمول در نیمه 

دوم ماه ســپتامبر به مدت 8 روز در ورشــو برگزار می شود.
جشنواره بین المللی فیلم ورشو یک فستیوال فیلم است که اکتبر هرسال 
در شهر ورشو لهستان برگزار می شود. این جشنواره از زمان بنیان گذاری 
آن در سال 1985، هر ساله تاکنون بدون وقفه برگزار شده است. فستیوال 
ورشــو عهده دار اعطای جوایز فدراســیون بین المللی منتقدان فیلم برای 
ســینماگران اروپای مرکزی و شــرقی اســت.بازار کریسمس ورشو در 
ماه های نوامبر تا دسامبر در بخش قدیمی شهر برگزار می شود. با گشت 
و گذار در این بازار به دنیای قدیمی اروپای مرکزی و شرقی خواهید رفت.
جشن سال نو به مناسبت شروع سال جدید میالدی با جشن های متعدد 

و آتش بازی های خارق العاده در ماه دســامبر در ورشــو برگزار می شود.
فستیوال عید پاک لودویگ ون بتهوون که در سال 1997 تأسیس شده، 
یکی از مهم ترین رویدادهای فرهنگی لهســتان و همچنین بزرگ ترین 
فستیوال موسیقی کالسیک این کشور است. برنامٔه دقیقی توسط بهترین 

هنرمندان بین المللی برای این فســتیوال انتخاب می شود.
 ،)chamber concert( کنســرت های سمفونی و موســیقی سالنی
اوراتوریوهــا )یک ســاخته موســیقایی بــزرگ بــا درون مایه مذهبی 
برای اجرا به وســیله ارکســتر، گروه کر و تکنوازان(، اپراها و بســیاری 
از رویدادهــای فرهنگی متنوع مانند ســمپوزیوم بین المللی موســیقی 
 )International Musicological Symposium( شناسی
و نمایشگاه نسخ خطی و کالس هایی برای هنرمندان جوان، این فستیوال 

را بسیار منحصربه فرد کرده اند.
نمایشــگاه کتاب ورشــو هر ســال در ماه می با گرد هم آوردن ناشــران 
بین المللــی، زمینــه ای بــرای تبادل ایــده بین نویســندگان اروپایی و 

عالقه مندان به کتاب فراهم می کند.
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هشدار در مورد استفاده از شبکه های 
وای فای در جام جهانی 2018

امید جعفری

گردشگری
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دولت انگلیس به تازگی به شــهروندان خودش برای ســفر به روسیه هشدار داده است 
که از شبکه ای وای فای موجود در سطح شهر و هتل استفاده نکنند و در صورت لزوم به 
شــبکه دیتای موبایل وصل شوند.به طرفداران فوتبالی که در جام جهانی 2018 روسیه 
شــرکت خواهند کرد هشدار داده شده است که از شبکه های اتصال Wifi در شهرهای 
روسیه استفاده نکنند. این هشدار توسط مرکز امنیت سایبری انگلیس صادر شده و به 
مسافرانی که قصد سفر به روسیه دارند، صریحاً گفته است که به وای فای های داخل هتل 
و اماکن دیگر اطمینان نکنند و در مواقع غیرضروری دستگاه های خودشان را به آن ها وصل 
نکنند. همچنین در ادامه این توصیه های جدی سایبری از مسافران خواسته شده است 
که از انجام دادن تراکنش های بانکی خارج از کشور خودشان در روسیه خودداری کنند.

این هشــدارها، نتیجه تحقیقاتی است که چند ماه پیش مرکز امنیت سایبری انگلیس و 
آمریکا برای بررســی فعالیت های دولت روســیه در فضای سایبری انجام داده بودند. بر 
اســاس اطالعاتی که این دو ســازمان از دولت روسیه به دست آوردند، هکرهای روسیه 
به دنبال سرقت اطالعات مهم کاربران دیگر کشورها از جمله آمریکا و انگلیس هستند.

وای فای روسی
عالوه بر دولت ها، سازمان های فعال در زمینه امنیت شبکه و فضای سایبری از مسافرانی 
که قصد ســفر به روســیه دارند خواسته بودند که به هیچ وجه، به اتصاالت نامطمئن وای 
فای داخل هتل ها، ورزشــگاه ها و مکان های عمومی متصل نشــوند. بر اساس گزارش 

این ســازمان ها گروه هک روســی با نام APT28 فعالیت خودشان را در 
روزهای برگزاری جام جهانی 2018 به صورت مخصوص روی هک کردن 

وای فای های عمومی متمرکز خواهند کرد.
هکرهای روسیه به دنبال سرقت اطالعات مهم کاربران دیگر 

کشورها از جمله آمریکا و انگلیس هستند
آخرین اخطار که از سوی دولت و سازمان های تأمین امنیت شبکه به مسافران 
داده شــده، اســتفاده از شبکه دیتای سیم کارت به جای وصل شدن به وای 
فای است. عالوه بر این مرکز امنیت سایبری انگلیس از شهروندان خودش 
درخواســت کرده اســت که به هیچ وجه تلفن، لپ تاپ و حافظه های ذخیره 
اطالعات خودشان را در اختیار افراد ناآشنا قرار ندهند. همچنین از دریافت 
کردن هدیه هایی الکترونیکی از شــرکت ها و مسابقات در طول جام جهانی 

خودداری کنند.
در ادامه برخی از نکات امنیتی که دولت انگلیس به آن اشــاره کرده اســت، 

مشاهده می کنید:
 اپراتور تلفن همراه خودتان را چک کنید که در خارج از کشور توانایی 
استفاده از آن را داشته باشید، پرداخت هزینه اضافی بهتر از دزدیده شدن 

اطالعات شما توسط هکرها است.
  مطمئن شــوید که همه نرم افزارهای امنیتی روی گوشی و لپ تاپ 
شما به روز شده باشند. اگر از لپ تاپ استفاده می کنید، حتماً آنتی ویروس 

مطمئنی روی لپ تاپ نصب کنید.
  برای حفاظت بیشــتر از اطالعات می توانید همه اطالعات شخصی 
خودتان را قبل از سفر در حافظه لپ تاپ خانگی خودتان ذخیره کنید و هنگام 
ســفر گوشی خود را به تنظیمات کارخانه بازگردانید تا با خیال آسوده به هر 

شبکه ای که می خواهید وصل شوید.
 رمزهای خودتان را برای گوشی و لپ تاپ به روز کنید. سعی کنید از 
اثرانگشــت برای باز کردن گوشی استفاده کنید. رمز عبور را در اختیار هیچ 

فرد غریبه ای قرار ندهید.
 برای بسیاری از شبکه های مجازی و پیام رسان های خودتان، ورود 
دومرحله ای )two-factor authentication( را فعال سازی کنید؛ تا اگر 
کســی بدون اجازه بخواهد به حســاب شما دسترسی داشته باشد، به شما 

اطالع داده شود.
  اپلیکیشــن های خودتان را از اپ اســتور و اپل استور رسمی دانلود 
کنید و به دیگر فروشگاه های اینترنتی که اپلیکیشن موبایل عرضه می کنند، 

اطمینان نکنید. ممکن است برنامه دستکاری شده دانلود کنید.
 برخی از اپلیکیشن ها بر اساس اینکه روسیه می تواند آن ها 
را تحریم کرده باشد، در طول جام جهانی از دسترس شما خارج 
خواهد شد، بنابراین اگر نیاز دارید که آن ها را دانلود کنید، حتماً 

در کشور خودتان این کار را انجام دهید.
  از موبایل و دستگاه های خودتان به شدت مراقبت 
کنید، ســعی کنید در هتــل آن ها را به صورت خاموش در 

گاوصندوق یا صندوق امانات قرار دهید.
 هرگــز از تلفن خودتان به عنــوان کلید در اتاق هتل 

استفاده نکنید )درهای هوشمند(.
  از کارت هــای اعتباری اســتفاده کنید و 
کارت هــای اصلــی خودتان را بــرای پرداخت 

غیرضروری بکار نبرید.

گردشگری
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قبرستانی که مردم 
با استخوان های 

بیرون زده اش 
عکس می گیرند!

همــه مــا تا به حال به گورســتان های مختلف رفته ایــم و خیلی برایمان عادی 
اســت و شــاید برخی از ما باشــیم که از بودن در چنین جاهایی ترس بر جانمان 
مــی افتــد. به هر حال فرقی نمی کند که جزو کدام دســته هســتید، با رفتن به 
گورستان کولون که اسکلت افرادی که در آن دفن شده اند دیده می شود، حتمًا 
شــوک زده شــده و می ترســید. این قبرستان از آن دست جاهایی است که هیچ 
کس با آرامش خاطر آنجا را ترک نخواهد کرد. الی گشــت را در ادامه همراهی 

کنید تا گورســتان کولون در هاوانا را به شــما معرفی کنیم.
در این قبرستان ها هیچ خبری از جسد انسان نیست!

گورستان کولون در هاوانای کوبا نامش را از کریستوفر کلمبوس گرفته است و 
شهرت آن به خاطر یادبود و مقبره های معروفی است که در آن قرار دارد؛ البته 
ویژگی دیگر این گورســتان این اســت که تعداد مرده هایش بسیار بیشتر است. 
شــاید باورتان نشــود اما از زمانی که گورستان کولون در سال 1876 افتتاح شد، 

بیش از 1 میلیون نفر در اینجا دفن شــده اند. این گورســتان یکی از فعالترین ها 
در نوع خودش اســت که هرچه از افتتاح آن می گذشــت، افراد بیشــتر و بیشتری 

برای خاکســپاری به اینجا آورده می شدند.
اما در نهایت این قبرستان جای خالی اش تمام شد! برای اینکه قبرهای تازه ای 
برای افرادی که به تازگی مرده بودند ساخته شود، مسئولین گورستان مجبور به 
نبش قبر شدند و قبرهای 3 ساله به قبل را در جعبه جای دادند. اما در قرن 19 
و اوایل قرن 20، برای جا باز کردن قبرها، کار عجیب تری انجام گرفته بود. به 
گفته بســیاری از مردم، اســتخوان های مردگان به روش بسیار غیر محترمانه ای 
به بیرون ریخته و روی هم سوار می شد که همین هم باعث این شد که به مرور 
در بخشــی از این قبرســتان، جایی بوجود بیاید که پر از استخوان مردگان است.

در زمان گذشــته، قبل از آنکه گورســتان کولون ســاخته شود، هاوانا یک مکان 
رسمی برای دفن مردگان و خاکسپاری نداشت و به جای آن، افرادی که مرده 

گردشگری
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بودنــد را در دخمه های کلیســای محلی قرار می دادند که 
در آنجا آرام بگیرند. در سال 1806 اولین گورستان رسمی 
هاوانا به نام اسپادا )Espada( ساخته شد. این گورستان 
به این دلیل به وجود آمد که جمعیت مردگان شهر بسیار 
زیاد شــده بودند و زمین کلیســا جای بیشتری برای دفن 

آن ها نداشت.
در اواســط دهه 1800، بیماری وبا در سراســر آسیا تا 
اروپا، بریتانیای کبیر، آمریکا و همچنین چین و ژاپن 
شــیوع پیدا کرد و در نتیجه آن، متاســفانه میلیون ها 
نفر بیمار و در نهایت کشته شدند. با مرگ این تعداد 
انســان، گورســتان های سراسر دنیا با سیل عظیمی 
از جسدهای مردمی که وبا آن ها را از پای در آورده 
بود، پر شد و گورستان اسپادای هاوانا هم به همین 
وضعیت دچار شده و مرده ها دیگر جایی برای دفن 
شدند نداشتند. هنگامی که شیوع وبا در سال 1868 
تشــدید شد، ساکنان هاوانا متوجه شدند که آن ها 
به یک قبرســتان بزرگ برای دفن عزیزانشان نیاز 
دارنــد. کمتــر از یک دهه بعد، گورســتان کولون 
افتتاح و گورســتان اســپادا بســته شد.اما این که 
مردم خیالشــان بابت مرده ها و افتتاح گورســتان 

جدید راحت باشــد، چندان طول نکشــید. تاریخ برخی از عکس هایی 
که در متن مشــاهده می کنید، نشــان می دهد که اسکلت های بیرون 
ریخته شده در دهه 1890 نیز وجو داشت یعنی تنها کمتر از 20 سال 

قبل از اینکه گورســتان کولون افتتاح شود.
گورستانی با استخوان های دور ریخته شده!

اگر بخواهیم بیشتر در مورد این قبرستان عجیب صحبت کنیم باید سری 
بــه قیمــت قبرها در آن زمان بزنیم. با مطالعه منابع مختلفی در مورد این 
گورستان، اینطور نتیجه گیری می شود که قیمت هر قبر برای اجاره »5 
ســاله« در آن زمان، حدوداً 10 دالر بوده که قیمت کمی هم محســوب 
نمی شــد. حاال اگر شانســتان خوب بود و می توانســتید برای 5 سال بعد 
این پول را صرف کنید، جای مردگانتان راحت بود؛ اما اگر خانواده ای از 
عهده مخارج بعدی بر نمی آمد، اســتخوان های فرد مرده بیرون کشــیده 
می شــد و در یک گوشــه قبرســتان که پر از استخوان های افراد مختلف 

بود، ریخته می شد.
به این ترتیب خانواده های زیادی که نمی توانستند پول اجاره های بعدی 
را برای قبرســتان پرداخت کنند، شــاهد این بودند که افرادی نبش قبر 
کرده و اســتخوان های افراد را به بیرون می کشیدند. همه استخوان های 
مردگان، همان جایی که گفته شــد روی هم تلنبار می گشــت و حالت 

عجیبی را پدیدار آورده بود.
سربازها در گورستان کولون

این اســتخوان های روی هم ریخته شــده به مرور آنقدر معروف شــد که 
افــراد زیادی به این گورســتان می آمدند تــا این جاذبه را ببینید. از جمله 

کســانی کــه زیاد بــرای دیدن این جاذبه وهم آلود بــه اینجا می آمدند، 
ســربازهای آمریکایی بودند که در طول جنگ اســپانیا-آمریکا در سال 
1898، مقرشــان در این منطقه بود. شــاید برایتان جالب باشد که بدانید 
کارت پوســتال هایی که در متن مشــاهده می کنید هم توســط همین 
ســربازها درســت شده است. آن ها با این اسکلت و استخوان ها عکس ها 
می انداختند و از آن یک کارت درســت کرده و برای خانواده هایشــان 
می فرســتادند؛ عکس هایی که ســربازان را در حالی نشــان می داد که 
روی تپه ای از اســتخوان های تلنبار شــده ایستاده اند و در دست هایشان 

جمجمه های مردگان بیچاره دیده می شــد.
جعبه های اجساد

برخی از سربازها پا را کمی فراتر گذاشتند و با استخوان ها شروع به رژه 
رفتن در ســطح شــهر می کردند که حس و حال خوبی به مردم نمی داد. 
در نهایت ژنرال بروک، فرمانده ارتش آمریکا دســتور دارد که این کارها 
را متوقف کرده و روی اســتخوان های گورســتان کولون را بپوشانند. این 
توده های اســتخوان از آن زمان به بعد دیگر اضافه نشــدند اما هر زمان 
که هوس کردید به این گورســتان ســری بزنید و دلتان کمی ماجراجویی 
می خواســت، می توانید قبرســتان را دور زده، به پشــت بروید و در آنجا 
می توانید بقایای این اســتخوان ها را که جعبه جعبه شــده و منتظر شــما 
هستند، مشاهده کنید… البته اگر نمی ترسید که این مردگان به یکباره 

زنده شوند!!!
amusingplanet.com :منبع

گردشگری
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توسعه یا عدالت؛ کدامیک بر دیگری تقدم دارد؟ این 
گزاره ســؤال آشنایی است که بسیار در رسانه ها از 
زبان عده ای، حتی در سطوح سیاست گذاری شنیده 
شــده اســت. اما این تا چه اندازه موضوعیت دارد و 
آیا تحقق عدالت و توســعه توامان ممکن نیست؟ 
علی میرزاخانی، ســردبیر روزنامه »دنیای اقتصاد« 
معتقد اســت که این ســؤال جایگاهی در واقعیت 
ندارد. او در یک نشست دانشجویی، بحران نظری 
در مقوله توســعه و عدالت را عامل اصلی گمراهی 
سیاســت گذاری عنوان کرد و علت ســواالتی این 
چنینی را، غیبت تئوری مشــخص در جریان های 
سیاســی کشور دانســت. میرزاخانی تالش کرد با 
اســتدالل های گوناگون، نشــان دهد که فوبیای 
ســطوح سیاســت گذاری از اقتصاد آزاد بی اساس 

اســت. براســاس تحلیل او، ایجاد توسعه پایدار بر مبنای عدالت براساس 4 
نظریه »حاکمیت قانون«، »اقتصاد آزاد«، »نهادگرایی« و »نظریه عدالت 
امام علی )ع(« ممکن خواهد بود. میرزاخانی با دادن یک نقشــه راه برای 
رسیدن به توسعه عدالت محور، سعی کرد نشان دهد که در دوران اصالحات 

از چه کارهایی باید پرهیز و بر چه کارهای باید تمرکز می شد.
حلقه مفقوده عدالت

میرزاخانــی مباحث مطرح شــده در ایران با موضــوع عدالت را دچار یک 
آشــفتگی تئوریک دانســت و افزود: »عمر این آشفتگی به حدود نیم قرن 
می رسد و در دهه 40 ریشه دارد.« از نظر این تحلیلگر، آشفتگی تئوریک 
مورد اشــاره عالوه بر جریان های سیاســی، جریان های فکری در ایران را 
نیز در بر می گیرد و پس از انقالب و با به قدرت رســیدن این دو جریان، 
آشــفتگی تئوریک به سطح سیاست گذاری منتقل و موجب بحران نظری 
در این سطح می شود. میرزاخانی حاصل این بحران نظری را در نارضایتی 
از خروجی اقتصاد و نارضایت از ســطح عدالت در جامعه عنوان می کند. او 
یکــی از شــواهد داوری خــود را نارضایتی رهبر انقالب از کارنامه عدالت، 
عنوان و در ریشه یابی ناکامی در حوزه عدالت گفت: »به اعتقاد من نقش 
فســاد کارگزاران حکومتی در برقرارنشــدن عدالت کم رنگ تر از بحران 
تئوریک اســت و بحران تئوریک مقدم بر فســاد کارگزاران است؛ چه بسا 
با وجود یک تئوری درست، فرصت ایجاد فساد نیز به حداقل می رسید.«

معمار توسعه
اخیــراً صحبت هایــی پیرامون اینکه کشــور نیاز به یــک رئیس جمهور 
نظامی دارد، شــنیده می شــود. در طیف دیگر نیز برخی به دنبال یک سردار 
سازندگی می گردند. دسته سومی نیز وجود دارند که همچنان در پی عدالت 
رابین هودی هســتند؛ اما این آشــفتگی در جامعه به چه علت است؟ پاسخ 
این سؤال از نظر میرزاخانی این است که جامعه هیچ نظریه مشخصی در 
زمینه عدالت و توسعه در جریان های سیاسی نمی بیند. در واقع فقدان نظریه 
مشخص در جریان های سیاسی، باعث شده است که جامعه به دنبال الگو 
برود و در این راه به گذشته رجوع کند. در گذشته نیز الگوهای متعددی از 

رضاخــان تا احمدی نژاد برای مردم وجود 
دارنــد. از نظر میرزاخانی، اگر جریان های 
سیاسی کشــور زایش داشتند و نیروهای 
جدیدی تولید می کردند، جامعه دچار چنین 
آشــفتگی نمی شــد. او تاکید کرد: »آنچه 
اکنــون جریان های فکــری باید به دنبال 
آن باشــند، یک معمار توســعه و نه یک 
رئیس جمهور نظامی، ســردار سازندگی 
و... اســت.« اما شــاید در اولین گام برای 
بســیاری این ســؤال پیــش بیاید که آیا 
توســعه عدالت محور امکان پذیر است؟ یا 
برعکس، توسعه غیرعدالت محور می تواند 
پایدار باشد؟ میرزاخانی معتقد است که اگر 
یک جریان فکری بتواند به این ســوال ها 
در تئوری پاســخ دهد، می تواند به چشــم اندازی دست یابد که در عمل نیز 
به مســائل جامعه پاســخگو باشد. شــاید از دل همین پاسخ، گمشده مردم 
که معمار توسعه است، پیدا شود. میرزاخانی با پاسخ دادن به این سوال ها 
ســعی کرد نشــان دهد که جریان اصالحات چه کارهایی باید می کرد و از 

انجام چه کارهایی باید سر باز می زد.
4 بال توسعه عدالت محور

از نظر میرزاخانی راه توسعه عدالت محور از ترکیب 4 نظریه عبور می کند؛ 
»حاکمیت قانون«، »اقتصاد آزاد«، »نهادگرایی« و »عدالت امام علی )ع(«. 
بــه گفته این تحلیلگر اقتصــادی، نظریه های مذکور کاماًل منطبق بر هم 
هســتند و تاکنون جریان های سیاســی هیچ گونه توجهی به آنها جز در حد 
شعار نداشته اند. سردبیر »دنیای اقتصاد« با بیان اینکه این 4 نظریه می توانند 
پایه های تئوریک سیاست های اجرایی را بنا کنند، افزود: »نظریه های دیگر 
به سرمایه داری دولتی، سرمایه داری رفاقتی، اقتصاد رانتی، مرکانتیلیسم، 
حاکمیت تکنوکراســی، لیبرالیسم یوتیلیتاریانیسم )فلسفه فایده گرایی( یا 
تیــول داری منجر می شــوند.« از نظر ایــن تحلیلگر، ایران در حال حاضر 
در ملغمــه ای از تمامــی ایــن صفات قرار دارد. نمــاد این نوع از اقتصاد نیز 
سرمایه دارانی مانند بابک زنجانی یا مقامات بوروکراتیک میلیاردر هستند؛ 
درحالی که در هیچ اقتصاد آزادی چنین محصوالتی دیده نمی شود. به گفته 
میرزاخانی، اقتصاد آزاد شرایطی را برای کشف استعدادهای کارآفرین مهیا 
می کند و خروجی آن نیز افرادی مانند استیو جابز هستند. او بر این باور است 
همان طور که در عدالت، سیاست گذاری دچار یک بحران نظری است، این 
بحران در توسعه نیز مشهود است. سردبیر »دنیای اقتصاد« علت اصلی آن 
را فوبیای سیاست گذاران از اقتصاد آزاد دانست و گفت: »درحالی که مسیر 
توسعه در همه جای دنیا، از 4 مسیر ذکر شده می گذرد، اما فوبیای موجود 
باعــث شــد تا به دنبال روش های دیگری برویــم که در هیچ جای دنیا به 
نتیجه مطلوبی نرسیده است.« به عقیده این تحلیلگر، مباحث گمراه کننده 
و انحرافی نیز به علت فقر نظری مطرح می شوند؛ سواالتی از قبیل اینکه 
عدالت تقدم دارد یا توســعه، توســعه سیاسی تقدم دارد یا توسعه اقتصادی، 

الگوی
 توسعه 

عدالت محور

علی میرزاخانی
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یا نظریه های خطرناکی مانند اینکه برای توسعه باید شهید اقتصادی دهیم 
در ذیل فقدان نظریه قرار می گیرند و هیچ موضوعیتی ندارند؛ چراکه هیچ 

کدام از این گزاره ها مبنای تئوریکی در اقتصاد ندارند.
حاکمیــت قانــون و اقتصــاد آزاد: میرزاخانی تاکیــد دارد که اقتصاد آزاد و 
حاکمیــت قانون دو روی یک ســکه هســتند. اگرچــه برخی این تلقی را 
دارند که اقتصاد آزاد به معنای آزادی از قانون اســت، اما میرزاخانی دقیقًا 
خالف این نظر را دارد. او معتقد اســت که آزادی اقتصاد به معنی آزادی از 
»حاکمیت اراده های خاص« اســت و نه آزادی از قانون. در واقع اقتصاد 
آزاد عینًا مترادف با حاکمیت مطلق قانون است. اما دلیل بدبینی به اقتصاد 
آزاد از نظر میرزاخانی، وجود یک فوبیا از اقتصاد آزاد در ســطوح حاکمیتی 
اســت. این فوبیا موجب می شــود تا تمام سیاســیون در سطوح پایین تر نیز 
میل به ناســزا گفتن به اقتصاد آزاد داشــته باشــند؛ چراکه می توانند با این 
رفتار دنبال بازاریابی سیاسی باشند. در حقیقت دشنام دادن به اقتصاد آزاد، 
تبدیل به یک تبلیغات سیاسی شده است. او با بیان اینکه اقتصاد آزاد تنها 
موقعی می تواند شــکل بگیرد که قواعدی وجود داشــته باشند، توضیح داد: 
»این قواعد نیز همان خط قرمزها و حقوق اساسی بشر شامل حق حیات، 
حق مالکیت و حق آزادی انتخاب است.« به گفته این تحلیلگر، هیچ کس 
نمی توانــد این حقوق را از انســان ســلب کند، چراکــه این حقوق، حقوق 
طبیعی و خدادادی محسوب می شوند. وقتی این قواعد وجود داشته باشد، 
تمام دســتورالعمل ها و قوانین باید ذیل این حقوق تعریف شــوند و هیچ گاه 
نباید حقوق اساسی را نقض کنند؛ درحالی که از نظر میرزاخانی، بسیاری از 
بوروکراســی ها و مصوبات موجود در کشور علیه حقوق اساسی هستند که 
تبدیل به ضد اقتصاد آزاد می شــوند. رانت ها، مجوزهای اقتصادی، خرج 
منابع عمومی برای سرپا نگه داشتن شرکت های ورشکسته و... ضدقانون 

هستند و حقوق اساسی مردم را نقض می کنند.
نهادگرایی: میرزاخانی در مورد نظریه نهادگرایی، به قرائت »عجم اوغلو« 
از نهــاد رجوع کرده اســت. نهاد، قواعد حاکم بــر فعالیت های اقتصادی، 
قواعــد حاکــم بر رابطه دولت و فعــاالن اقتصادی و قواعد حاکم بر روابط 
میان خود فعاالن اقتصادی را شــامل می شــود. عجم اوغلو معتقد است که 
این نهادها دو نوع می توانند باشــند یا نهاد همه شــمول باشند یا نهادهای 
غیرهمه شمول. نهاد همه شمول به این معنی است که قاعده و قانون برای 
تمام فعاالن یکســان باشــد و هیچ استثنایی در این بین نباشد. درحالی که 
نهاد غیرهمه شــمول به این معنی اســت که قاعده برای عده ای متفاوت از 
دیگران باشد که مساوی با تبعیض است. عجم اوغلو معتقد است که تنها 
زمانی یک جامعه توسعه پیدا می کند که نهادهای همه شمول برقرار باشند. 
به تعبیر میرزاخانی، نهاد همه شــمول عینًا به معنی عدالت اســت و در واقع 
تنها زمانی یک جامعه در مســیر توســعه قرار می گیرد که عدالت نیز حاکم 
باشــد و این عدالت اســت که توســعه را به وجود می آورد. به عقیده عجم 
اوغلــو، اگــر نهادهای فراگیر حاکم باشــند آحاد مردم می توانند در فعالیت 
اقتصادی شــرکت کنند، درحالی که اگر گزینه دوم فعال باشــد، عده زیادی 
از فعالیت اقتصادی مستثنی خواهند شد و توسعه تحقق پیدا نخواهد کرد.

بر اساس تحلیل میرزاخانی، نهادهای همه شمول و اقتصاد آزاد دقیقًا منطبق 

بر یکدیگر هستند و هیچ نوع تناقضی با یکدیگر ندارند و اقتصاد آزاد یعنی 
اقتصاد قاعده مند. مثال او برای تفهیم اقتصاد قاعده مند بازی فوتبال است؛ 
چراکه بازی فوتبال نیز با قواعد و قوانینش اســت که معنی پیدا می کند و 
بدون وجود قواعد، از فرســتادن دو تیم 11 نفره به میدان، انتظار مشــاهده 
بازی فوتبال غیرعقالیی اســت. میرزاخانی دلیل تکیه طرفداران اقتصاد 
آزاد بر مســاله قیمت را نیز جلوگیری از حاکم شــدن نهاد تبعیضی دانست. 
چراکه اگر قیمت به شــیوه غیرصحیح تعیین شــود، می تواند موجب جرقه 
تبعیض و خســران اقتصادی شــود. او توضیح داد: »مثاًل در دوران دولت 
دهم، نرخ ســود بانکی به یکباره از 21 درصد به 12 درصد تنزل داده شــد 
و همین رویکرد موجب جوانه زدن مؤسســات غیرمجازی شــد که اکنون 
جامعه را ملتهب کرده اند. این مؤسسات در آن زمان با ترفند پرداخت سود 
بیشــتر، مشــتریان بانک های رسمی را جذب می کردند و هر روز بزرگ تر 
می شدند. درحالی که اگر قیمت به شیوه صحیح به حرکت خود ادامه می داد 
و نرخ بهره دســتوری تعیین نمی شــد، مجالی برای رشد آنها مهیا نمی شد. 
از این رو تاکید حامیان اقتصاد آزاد بر قیمت از این باب اســت که می تواند 

به یک نهاد ضدتوسعه و رانتی بدل شود.«
نظریه عدالت امام علی: میرزاخانی درباره تعریف عدالت به ســخنان امام 
علی )ع( رجوع کرد. چراکه او معتقد است که قرائت امام علی )ع( از عدالت 
دقیقًا مساوی با قرائت اقتصاد آزادی هایی همچون هایک و رابرت نوزیک 
است و قدمت آن نیز به سده های قبل تر باز می گردد. امام علی )ع( عدالت 
را حق هر کســی را به او دادن تعریف کرده اســت. این همان تعریفی است 
که حامیان اقتصاد آزاد از عدالت دارند. در واقع انســان ها در هر موقعیتی 

که باشند، حقوق برابر و مشترکی دارند.
میرزاخانی برای رســیدن به یک مفهوم مشــخص در مورد عدالت، یک 
تعریف دوطیفی ارائه داد و از طریق مفهوم متضاد عدالت، به شناسایی آن 
پرداخت: »متضاد عدالت، ظلم اســت و ظلم به معنی حق کســی را ضایع 
کردن. آن ســر طیف تعریف ظلم این اســت که به کســی چیزی را بدهیم 
که حقش نیســت. سوبســیدها، دالر ارزان، مجوزهای عجیب و غریب، 
یارانه هایی که مبنای مشــخصی ندارند در این تعریف می گنجند که ضد 
عدالت هســتند.« به گفته میرزاخانی، امام علی )ع( معتقد بود که »جود« 
مبنای سیاســت گذاری عمومی نمی تواند باشــد. جود به معنی بخشــش 
اســت؛ اما علی علیه الســالم عدل را مبنای سیاســت گذاری عمومی قرار 
داده بود، چراکه اعتقاد داشت حاکم از احوال تمامی مسلمین آگاه نیست 
و نمی تواند به یک شــخص از بیت المال کمک کند و شــخص دیگری را 
از این حق محروم. چراکه شاید شخص دیگری در یک نقطه از حکومت 
اســالمی به این کمک احتیاج بیشــتری داشته باشد؛ در نتیجه حاکم نباید 
اهل جود باشــد و تنها براســاس عدالت اســت که می تواند رفتار درست 
اقتصادی کند. میرزاخانی در پایان بندی ســخنانش با تاکید بر اینکه پایه 
توســعه و تنها راه مشــارکت وسیع مردم در فعالیت های اقتصادی، عدالت 
اســت، گفت: »اقتصاددانان ثابت کرده اند که اگر اقتصاد آزاد حاکم باشــد، 
یک نتیجه جمعی در پی دارد و آن، تخصیص بهینه منابع به طور خودکار 

بین آحاد جامعه است.«
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ابراهیم رزاقی گفت: وابستگی بخش مهمی از مردم ایران به مصرف 
گرایی پاشــنه آشیل اقتصاد تلقی می شود.

اقتصاددان و نظریه پرداز اقتصادی با اعالم این مطلب افزود: متاسفانه 
از فرصت های تاریخی در بزنگاه های مهم اســتفاده مطلوبی نشــد و 

فرهنگ مصرف گرایی در جامعه ایران رســوخ کرد.
وی بــا تاکیــد بر اینکه پس از روی کار آمدن دولت مرحوم هاشــمی 
و اجرای سیاســت تعدیل اقتصادی در کشــور، ترویج فرهنگ لیبرالی 
در دســتور کار قــرار گرفــت و چهار رییــس جمهور پس از وی نیز به 
نوعی همگی این اجرای این سیاست را تداوم دادند، ادامه داد: مردم 
الزم اســت دراین موقعیت خطیر خودشــان تا حدی از منافع خود با 
دوری از فرهنــگ مصــرف گرایــی، تجمل گرایی و ثروت اندوزی با 

هر شرایطی دوری کنند.
او با تاکید بر اینکه خأل تشــکل ها در اقتصاد ایران به شــدت احساس 
می شــود، گفت: متاســفانه مردمی که دوســت ندارند تحت سیطره 
پــول و ثــروت باشــند، همدیگــر را نمی یابند و قــدرت نمایی پول 
 ســبب شــده اســت ســاختارهای مصرف در ایران به شدت آسیب 

ببیند.
 این استاد بازنشسته اقتصاد با تاکید بر اینکه از لحاظ اقتصادی هنوز 

به آنچه در قانون اساســی گفته شــده اســت، عمل نکرده ایم، گفت: 
وقتی فرهنگ آمریکایی با المان های حداکثرســود، حداکثر ثروت و 
حداکثر لذت در ایران خریدار پیدا کرد، متاســفانه مقاومتی جدی در 
برابر آن صورت نگرفت و در نتیجه شــاهدیم که هر روز مردم بیش 
از گذشــته به ســمت مصرف گرایی و ثروت اندوزی حرکت می کنند 

و من در این پروســه آنها را چندان مقصر نمی دانم.
به گفته وی نتیجه این فرهنگ، فقر وبیکاری است، مردم از بیکاری 
ناراحت هستند اما توجه ندارند خرید کاالی خارجی سبب بروز بیکاری 
شده و دولتمردان نیز حساسیتی نداشتند تا با آموزش دقیق و درست 

این نکته را به نســل ها بیاموزند.
او با اشاره به اینکه تحریم اقتصادی ایران نوعی حمله به اقتصادکشور 
برای فراگیر کردن فقر و بیکاری است، توضیح داد: در این وضعیت به 
ســختی می توان از مردم خواســت در برابر این وضعیت مقاومت کنند 
و یا اینکه تالش کنند نقشــه دشــمن را خنثی کنند. متاسفانه بخشی 
از مردم چنان شــیفته مصرف، آن هم مصرف کاالی خارجی هســتند 
که دیگر کســی یارای توضیح دادن به آنها را ندارد. همین حاال آمار 
کســانی که به خارج ســفر می کنند را ببینید، واقعًا با چه هدفی در این 
موقعیت 12 تا 13 میلیون ایرانی به خارج می روند؟ چه هدفی دارند؟ 



ابراهیم رزاقی طی گفت وگویی تفصیلی مطرح کرد:

خأل تشکل ها 
در اقتصاد ایران
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جز این است که دالر ارزان را می گیرند و تالش می کنند عطش خود 
به مصرف را سیراب کنند؟

بحرانی به نام فاصله طبقاتی
رزاقی گفت: گذر از دوره های ســختی مانند دوره تحریم یاری مردم 
را می طلبــد، آگاهی نســبت به اینکــه مصرف نکردن کاالی خارجی، 
کاالی دشمن اقتصادی و تالش برای تقویت بنیه داخلی تا چه میزان 
مؤثر اســت، ضروری اســت اما وقتی با شــکاف عظیم طبقاتی روبرو 
می شــویم و حضور طبقه ای که به هر چه می خواهند دسترســی دارند 
و هر چه اراده می کنند را مصرف می کنند، ســبب می شــود همکاری 

طبقه متوسط نیز کاهش یابد.
این کارشــناس اقتصادی توضیح داد: در چنین شــرایطی مردم انگیزه 
کافــی را بــرای همــکاری پیدا نمی کنند و می گوینــد برخی هر چه 
می خواهنــد می کننــد و آن وقت از ما توقــع همکاری دارند از این رو 

امیدها ناامید می شــود و دستاوردها نیز به باد می رود.
او به حضور طبقه ای در ایران اشاره کرد که بسیار ثروتمند تلقی می شود 
و گفــت: این ها نمی دانند با پول هایشــان چــه کنند، چقدر خانه گران 
قیمت و خودرو و ... بخرند؟ در حالی که 75 درصد مردم سیســتان و 
بلوچســتان زیر خط فقر هســتند، وعده های غذایی با اندازه درآمد یک 

مــاه مصرف می کنند و فرهنگ جامعه را نابود می کنند.
او گفت: طبقه متوســط اما این چنین نیســت. فقرا تکلیفشــان روشن 
اســت، آن ها دسترســی به امکانات ندارند اما طبقه متوسط فرهنگی، 
در اوایل انقالب ســر از روســتاها درآورد و کار جهادی می کرد و به 
مردم فقیر می رســید؛ امروز اگر این روحیه کمرنگ شــده تحت تأثیر 
پیاده سازی ارزش های لیبرالی و همچنین شکل گیری طبقه نوظهور 

بســیار ثروتمندی است که جنون مصرف دارد.
به گفته وی در این شرایط بدون همکاری دولت و ایجاد تشکل سخت 
اســت که مردم را برای مقابله با دشــمنی های اقتصادی تجهیز کنیم.

او پیــش نیــاز اصالحات در ایــن رفتارهای اقتصــادی را راه اندازی 
تشــکل های مردم نهاد دانســت و گفت: در این شرایط مردم همدیگر 
را می یابنــد. مثــاًل در دوره ســخت تحریم می تــوان از طریق همین 
تشــکل ها و اعضایشــان مردم را هدایت کرد که مصرف چه کاالیی بر 
خالف منافع ملی است و مصرف چه کاالیی مانع رشد بیکاری می شود.

رزاقی تاکید کرد: به لحاظ فردی دوری از لذت جویی و حداکثر سازی 
سود و ثروت می تواند به انسان ها عمق و آرامش بدهد اما وقتی تشکل ها 
نباشــند این افراد همدیگر را نمی یابند و تاثیرگذاری چندانی بر محیط 

اقتصادی نخواهند داشت.
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 بازار ارز طی چند هفته گذشته روزهای پرالتهابی را تجربه کرد. ارز 
پس از این دوران پرفراز و نشــیب، تک نرخی شد و دولت قیمت آن 
را 4200 تومان اعالم کرد. این اقدام دولت پس از آن عملی شــد 
که شــاهد نوسان بی ســابقه ای در قیت ارز بودیم که موجب نگرانی 

کارشناسان اقتصادی و مردم شد.
خواســته همیشــگی تحلیلگران و فعاالن اقتصــادی، وجود ثبات 
و آرامش در بازار بوده اســت. از ســوی دیگر، بخش خصوصی از 
دولــت انتظار داشــته که زودتر از این ها به موضــوع ارز ورود پیدا 
کــرده و آن را تک نرخی کند. اختالف نظر در خصوص بروز التهابات 
یا بحران ارزی در بین سیاســت گذاران اقتصادی کشــور به وضوح 
دیده می شــود. برخی ریشــه این التهاب ها را به مسائل سیاسی و 
التهاب آفرینی آمریکا نســبت به برجام یا به عوامل پشــت پرده و 
توطئه گروه های سیاســی داخلی و خارجی نســبت می دهند، اما در 
مقابل برخی سیاســت گذاران و کارشناسان زمینه اصلی شکل گیری 
و پیدایش بحران ارزی را ناشی از مشکالت ساختاری اقتصاد ایران 

و سیاست های اقتصادی و... می دانند.
همه چیز به 12 سال قبل بازمی گردد

باید بپذیریم که ریشــه این گونه بحران های ارزی را نمی توان تنها 
محصول یک عامل دانســت، اما مهم ترین ریشــه بروز التهاب های 
ارزی و افزایش نرخ ارز یا به تعبیر صحیح تر، کاهش ارزش ریال را 
باید در سیاست های پولی و مالی در طول 12 سال گذشته جست وجو 

کرد.
در اقتصادهایی که رشد تولید ناخالص داخلی حدوداً با رشد نقدینگی 
برابر اســت، آن اقتصاد رونق می گیرد و تورم به وجود نمی آید. اگر 
در اقتصادی رشــد تولید ناخالص داخلی بیش از نقدینگی باشــد، 
آن اقتصاد دچار رکود می شــود، تولید ایجاد می شــود، ولی نقدینگی 
کافــی برای تأمین قدرت خرید مردم فراهم نمی شــود و در نتیجه 
واحدهای تولیدی به ناچار از ســطح تولید خود می کاهند تا آثار رکود 

را جبران کنند.
در اقتصادی که نقدینگی خیلی بیشــتر از تولید ناخالص داخلی رشد 
می کند، این مســاله موجب می شــود تقاضا افزایش یابد و تورم باال 
رود که در نهایت منجر به افزایش قیمت کاالهای عمومی و نوســان 

شدید قیمتی در بازارها می شود.
آنچه در 10 سال گذشته اتفاق افتاده، حاصل افزایش نقدینگی بوده 
است. به هر ترتیب در هر یک از دولت های گذشته برای این که اجازه 
ندهند رشد سریع نقدینگی اثر تورمی خود را نشان دهد، سعی کردند 
با ابزارهای جنبی و غیرکارا، مانع افزایش تقاضا شــوند، اما غافل از 
این کــه اثر این ابزارها بــرای مدت محدودی مانع از طغیان ماهیت 

نقدینگی می شود.
ماهیت نقدینگی

ماهیت نقدینگی، ایجاد تقاضا برای کاال و خدمات اســت و ابزارهای 
کنترلی تنها در کوتاه مدت مانند مســکنی می توانند آثار تورمی رشد 

نقدینگــی را مهار کنند تا به افزایش قدرت خرید عموم جامعه منجر 
نشــود. هیچ کدام از ابزارهــا نمی توانند ماهیت اصلی نقدینگی را از 
بیــن ببرنــد و اجازه ایجاد تقاضا را ندهند. به طــور نمونه، دولت با 
روش هایی همچون نرخ سود بانکی، بسیار بیشتر از تورم با سرکوب 
ارزی با عرضه ارز حاصل از صادرات نفت یا دارایی های ســرمایه ای 
تجدیدناپذیر بین نســلی کشور به قیمت پایین تر به بازار برای خود 
آرامش خیالی ایجاد می کند، چون با این ابزارها به طور موقت نرخ ارز 
باال نمی رود و قدرت پول ملی تضعیف نشده و تورم نمایان نمی شود.

به بیان دیگر، درســت اســت که در کوتاه مدت با چنین ابزارهایی 
خواســت دولت محقق می شــود و نقدینگی به بازارها ســوق پیدا 

نمی کنــد، امــا قدرت خرید نهفته در نقدینگی از بین نمی رود و به 
صورت فنری فشــرده شــده نگه داشته می شود و به محض 

این کــه اتفاق یا رخداد سیاســی و اقتصادی خاصی رخ 
دهد که اثر عمومی در کشــور بگذارد، باعث می شود 

این فنر فشــرده به یک باره آزاد شود. در نتیجه 
شاهد نوسان شدید و جهش قیمتی در بازارها 

خواهیم بود.
دالر 4200 تومانی چه می شود؟

در کنــار اثرگذاری عوامل اقتصادی که 
ذکر شــد، نباید نقش ثانویه اتفاقات، 

حــوادث و تحــوالت سیاســی و 
اجتماعی در داخل کشــور و مسائل 
بین المللــی را نادیــده گرفت. با 
این کــه دولت قیمت ارز را 4200 
تومان اعالم کرده، اما این نگرانی 
به صورت گسترده وجود دارد که 
مبادا این تصمیم هم به سرنوشت 

 نسخه 
آرامش 
بازار ارز

مجید سلیمی بروجنی
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تصمیمات دیگر دولت دچار شــده و به حاشیه رانده شود.
الزمه اجرایی کردن اقدام بزرگی همچون این موضوع، نیازمند این است 
که دولت با اقتدار وارد میدان شود و تمام توان خود را به کار گیرد تا یک بار 
برای همیشه به این ناهمگونی خاتمه دهد و ارز را تک نرخی کند. در ابتدای 
امر باید ساختار دولت نسبت به این موضوع توجیه شود تا همراهی الزم 

را برای اجرای این تصمیم بزرگ داشــته باشد.
موضوع مهم دیگر این است که دولت باید بداند که تنها با دستور نمی توان 
اقتصاد کشور را اداره کرد. این شعار همواره از سوی دولت داده 
شده است که باید از اقتصاد دستوری دوری کرد، اما 
واقعیت این اســت که در شرایط کنونی، 
دولت به ناچــار با این روش و 
شــیوه قصد دارد تا 
اقتصــاد 

کشور را اداره کند. انتظار جامعه این است که دولت به آرمان ها و شعارهای 
داده شده در عرصه اقتصاد وفادار بماند و آموزه های علمی را در مدیریت 
اقتصاد به کار گیرد. دولت باید نشان دهد که اداره واقعی در اجرای این کار 
را دارد، در این صورت می توان این اقدام را به صورت دائمی اجرایی کرد.

بازار ارز نیازمند آرامش است
ثبات تنها خواســته بخش خصوصی اســت تا بتواند در شرایط ثبات به 
فعالیت های اقتصادی بپــردازد. عدم ثبات در تصمیم گیری اقتصادی در 
کشور ما همواره معضل بزرگی است که فعاالن اقتصادی از آن گالیه دارند. 
تجربه نشان داده که هر وقت دولت به صورت جزیی وارد تصمیم گیری ها 

شــده، این رویه عاملی برای ایجاد مشکالت بعدی شده است.
به نظر می رســد که در تعریف گروه های هدف جدید برای تخصیص ارز، 
ابهام هایی را وجود دارد که ظاهراً می تواند به رانت جدیدی تبدیل شــود. 
اقتصــاد ایــران و بازار ارز نیازمند آرامش اســت و هر گونه التهاب در آن 

صدمــات جدی به اقتصاد تحمیل خواهد کرد.
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خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم ها، اثرات مســتقیم و غیرمســتقیمی 
بر اقتصاد ایران خواهد گذاشــت که در نهایت باعث افزایش محدودیت علیه 
اقتصاد ایران خواهد شــد. بنابراین به منظور پیشــگیری از وقایع ناخوشــایند 
اقتصادی پیشــروی کشــور، ابتدا می بایســت تصویری از آنچه در انتظار ایران 
بدون برجام اســت، متصور شــد تا بتوان برای مقابله با محدودیت های آینده 

راهکارهای مناسب را پیش بینی کرد.
بــه جــرات می توان گفت فاز اول بازگشــت تحریم ها که از خیلی پیش تر آغاز 
شده، شکل گیری جو روانی منفی در کل اقتصاد کشور است. برای مثال، حتی 
با وجود آنکه هنوز تحریم ها برنگشته است و وزارت دارایی آمریکا مهلت های 
۹۰ و ۱۸۰ روزه برای بازگرداندن تحریم ها اعالم کرده اســت، اما حتی پیش 
از اعالم رســمی رییس جمهور آمریکا نیز شــاهد بی ثباتی در بازار ارز، تعلل 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان در انجام هر تصمیمی و به طور کلی انجماد 
در بــازار بودیــم در واقع همه بخش های جامعه از مدت ها قبل از اعالم تصمیم 
نهایــی ترامــپ به نوعی منتظر بودند تا ببینند چه خواهد شــد. یکی از تاثیرات 
جو روانی منفی به واسطه بازگشت تحریم ها، کاهش 4۰ درصدی ارزش ریال 

از اســفند ماه تا خروج ترامپ از برجام بود.
همچنیــن بــا وجود آنکه اتحادیه اروپا از برجام حمایت سیاســی کرده اســت، 
شــاهد نگرانی ســرمایه گذاران اروپایی از ادامه فعالیت در ایران هســتیم؛ به 
طوری که نگرانی از کم رنگ شــدن حضور ســرمایه گذاران آلمانی در کشــور 
پس از هشــدار ســفیر آمریکا در آلمان جهت متوقف کردن فعالیت شرکت های 
آلمانــی در ایران، بیش تر نیز می شــود. توافق هســته ای برجــام این اجازه را 
 SMS، Danieli، Sarralle، بــه تولیدکننــدگان تجهیزات اروپایی، از جملــه
Outotec و Voestalpine داده بود تا در بخش فوالد ایران ســرمایه گذاری 
کنند یا سرمایه خود را افزایش دهند. درحالیکه بیم آن می رود با تصمیم جدید 
ایاالت متحده آمریکا، این شرکت ها در معرض ریسک قرار بگیرند. برای مثال 
گروه اس ام اس که یک گروه خصوصی آلمانی در زمینه ساخت کارخانه های 
فــوالد، آلومینیــوم و مس می باشــد، قراردادی را در مــاه فوریه به ارزش 4۰۰ 
میلیــون دالر بــرای اضافه کــردن 3.5 میلیون تن به ظرفیت تولید فعلی فوالد 
مبارکــه بــا امکان ارتقای این ظرفیت بــه 5 میلیون تن امضا کرد که حال این 
پروژه با مشکل یافتن تأمین منابع مالی با راه ها و روش هایی که با تحریم های 

آمریکا برخوردی نداشــته باشد، مواجه شده است.
در واقع شرکت های خصوصی اروپایی به دنبال تأمین منافع اقتصادی شرکت 
خــود چه در ایران و چه در آمریکا هســتند، بنابرایــن چنانچه حمایت اتحادیه 

از اروپــا از برجام، قابلیت پوشــش ریســک جریمه هــای احتمالی آمریکا و 
دســت دادن بازار بزرگ این کشــور را نداشــته باشــد، در حقیقت هیچ 

گشایشــی در ورود ســرمایه گذاران خارجی به ایــران روی نخواهد 
و داد و حمایت هــای لفظــی اتحادیــه اروپا اعتبــاری نه برای ایران 

نه برای شــرکت های اروپایی مایل به ســرمایه گذاری در ایران 
نخواهد داشــت. در نتیجه با توجه به نفوذ اقتصادی و سیاســی 

آمریــکا در معــادالت جهانی و ارجحیت اکثر شــرکت های 
بین المللی در از دســت نــدادن معامالت با اقتصادی مانند 

آمریکا در مقایسه با ایران و همچنین اجتناب آنها از ریسک 
جریمه های ســنگین مالی آمریکا در صورت معامله با 

ایران، به نظر می رســد اقتصاد ایران شــاهد خروج 
ســرمایه گذاران خارجی خــود و به تبع آن افزایش 

مشــکالت تأمین مالی پروژه های خود گردد.
تولیــد و صــادرات نفت از دیگر متغیر مهم و در 

تیررس مســتقیم تحریم ها است که به دلیل 
اقتصــاد نفتی ایران، این متغیر قابلیت نفوذ 
و اثرگذاری بر ســایر متغیرهای اقتصادی 
را دارد. در سال های بین ۲۰۱۲ تا ۲۰۱5 
کــه ایران در معرض تحریم های غرب 
قــرار گرفته بود، به طور متوســط در 
هــر روز حدود ۲/ ۱ میلیون بشــکه 
از صادرات نفت ایران کاســته شد. 
بر اساس پیش بینی های »موسسه 
مالــی بین المللی« کاهش تولید 

و صــادرات نفتــی ایران به حدی 
نخواهد بود که که نرخ رشد اقتصادی 

را به مرز صفر درصد برساند که البته این 
مهم جز با تقویت بخش غیرنفتی اقتصاد 

کشــور و افزایش سهم صادرات غیرنفتی 
محقــق نخواهد شــد. از طرفــی با کاهش 

درآمدهــای نفتــی، در آینده شــاهد افزایش 
کســری بودجه دولت خواهیم بود که به واسطه 

آن می توان انتظار داشــت تا دولت جهت پوشــش 
هزینه های خود، نســخه سیاست های مالی انقباضی 

مانند کاهش هزینه های دولت یا افزایش نرخ مالیات را 
برای اقتصاد کشور تجویز نماید و از آنجا که دولت به عنوان 

مصرف کننده بخش بزرگی از کاال و خدمات جامعه محسوب 
می شــود، کاهش هزینه های دولت یا به عبارتی کاهش مصرف 

دولت به معنای کاهش ســهم فروش بخش مولد جامعه بوده و از 
طرف دیگر افزایش نرخ مالیات نیز فضای کسب و کار را برای فعالین 

اقتصادی ســخت تر خواهد کرد. بنابراین در این مرحله دولت باید در فکر 
راهکارهایــی در برابــر کاهــش درآمد و بودجه آتی خود بوده و تدابیر الزم را 

 پسابرجام و 
اقتصاد ایران

بهرام شکوری *
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به نحوی بیاندیشــد که هم قادر به پوشــش هزینه های خود باشد و هم 
فشــار مالیاتی به گونه ای نباشــد تا در کنار از دست رفتن سرمایه گذاران 
خارجی، شاهد خروج سرمایه های داخلی نیز شویم. همچنین به منظور 
گذار از وابســتگی به تولید و صادرات نفتی به ســمت تولید و صادرات 
غیرنفتی باید تا فرصت باقی اســت و تحریم های جدید هنوز بر اقتصاد 
کشور سایه نیافکنده، اقدامات الزم صورت گیرد و زمینه و ایجاد اشتیاق 

برای ورود ســرمایه گذاران داخلی فراهم گردد.
در مجموع باید خاطرنشــان ســاخت که آثار مستقیم و جانبی تحریم ها 
زمانــی اقتصــاد ایــران را فلج می کند که نیروهــای اقتصادی داخلی 
توان مقابله با جریان های بازدارنده خارجی را نداشــته باشــند. در حال 
حاضــر حــوزه اقتصاد ایران با چالش هایی رو به روســت که در صورت 
عدم رســیدگی به موقع به آن ها به بحران های اساســی کشــور تبدیل 
خواهند شد. چالش هایی که هریک همانند یک بمب ساعتی می توانند 
ســاختار اقتصادی، اجتماعی و سیاســی کشور را به خطر اندازند. بحران 
صندوق های بازنشستگی، ناکارایی بودجه دولت، بحران نظام بانکی 
و بیــکاری گســترده و ناکارایی اشــتغال از جمله این چالش ها 
هســتند. برای مثال در ســال ۱3۹5 سازمان تأمین اجتماعی 
بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کســری نقدینگی داشــته که 
از شبکه بانکی استقراض نموده است و پیش بینی می شود 
این عدد در ســال ۱4۰۰ به 4۰ هزار میلیارد تومان و در 
سال ۱4۰4 به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برسد. از طرفی 
جمع بدهی های دولت به این ســازمان تا پایان ســال 
۱3۹5، بــه ۱۲۰ هــزار میلیارد تومان )معادل ۸ درصد 
GDP( رســیده است و همچنین در بودجه سال ۱3۹7 
تقریبًا ۲۲ درصد از بودجه، به صندوق های بازنشستگی 
تزریق می شود این درحالیست که با وجود این حمایت ها، 
بحران ورشکستگی صندوق های بیمه و بازنشستگی بسیار 
قریب الوقــوع اســت و آمریــکا و برجام در هیــچ جای معادله 

ورشکســتگی صندوق های بازنشستگی جای ندارند.
چالش بحران های داخلی تا حدی جدی است که صندوق بین المللی 
پــول و بانک جهانی در پی بررســی وضعیت اقتصــادی ایران، انجام 
اصالحات اساسی در بخش هایی مانند شفاف سازی مقررات و برخورد با 
فساد، انجام اصالحات اساسی در سیستم بانکی کشور، اصالح ساختاری 
در بانک مرکزی و استقالل آن در سیاست گذاری پولی، عدم مداخله در 
بازارها به ویژه ارز و خصوصی سازی واقعی صنایع دولتی و شبه دولتی 
را از توافقی مانند برجام برای اقتصاد ایران واجب تر و مهم تر دانسته اند 
و عــدم توجه به حــل این ابرچالش ها را موجب بروز بحران هایی حتی 
شــدیدتر از بحران های ناشی از تحریم های بین المللی تلقی کرده اند.

* رئیس کمیســیون معادن اتاق بازرگانی ایران
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تجارت چمدانی ســاز و کاری مخرب که عده ای به کســب ســود و منافع 
شــخصی مبادرت می ورزند، اما در ســطح کالن، این اقتصاد کشور است 
که متضر می شــود.تجارت چمدانی به پدیده ای اطالق می شــود که در 
قالب آن افراد و گروه هایی که به خارج از کشور مسافرت می کنند، هنگام 
بازگشــت کاالها و محصوالتی را به عنوان اقالم شــخصی به همراه خود 
وارد کشــور مبدأ می کنند و در فرصتی مناســب با عرضه و فروش آن به 
منافع و ســود اقتصادی نائل می شــوند.اگرچه در نگاه اول به دلیل حجم 
محدود و اندک این کاالها و محصوالت، تجارت چمدانی چندان مخرب 
و زیان بار به نظر نمی رســد، اما در ســطح کالن و با افزایش این پدیده 
نامبارک، اقتصاد کشــور متضرر خواهد شــد، زیرا طیف و گروه کثیری از 
افراد در قالب اجناس و وســایل شــخصی به خرید محصوالت خارجی از 
آن ســوی مرزها مبادرت می ورزند و بدون پرداخت عوارض گمرکی آن 

را روانه کشور می کنند.
کارشناســان و صاحب نظران اقتصادی معتقدند تجارت چمدانی از تبعات 
وضعیت نامساعد اقتصادی و بی انضباطی در تجارت و بازرگانی است در 
غیراینصورت هیچ فرد و گروهی با چنین اقداماتی به دنبال کســب ســود 
و منافع اقتصادی نخواهد بود.به واقع در شــرایط عادی و در بســتر یک 
اقتصادی ســالم، فعاالن اقتصادی به خرید و فروش اقالم و محصوالت 
مــورد نیــاز جامعه مبادرت می ورزند و در چارچوب منافع ملی کشــور و با 
قائــل بــودن به ضوابط و قوانین، فعالیت هــای بازرگانی مورد نظر خود را 

پیگیری می کنند.
به واقع در یک اقتصاد سالم و قاعده مند افراد و گروه هایی که به کشورهای 
خارجی مســافرت می کنند کاالها و محصوالت مورد نظر را بر اســاس نیاز 
خود خریداری می کنند و این خریدها با انگیزه فروش و تجارت و کســب 
ســود انجام نمی شود.غالم نبی فیضی، عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه 
طباطبایــی و مــدرس حقوق تجارت در خصــوص تجارت چمدانی اظهار 
کرد: در قوانین و مقررات کشــور موضوعی تحت عنوان تجارت چمدانی 
وجود ندارد و این اصطالح بر پایه مقررات گمرکِی کاالهای همراه مسافر، 
رایج و شایع شده است.وی معتقد است، وقتی حقوق یا امکاناتی همچون 
وارد کردن برخی کاالها در حد نیاز برای مسافران در نظر گرفته می شود 
عده ای به صورت سیســتماتیک و خود جوش، با تکیه بر حقوق مســافران 
)یا همان کاالهای مســافر( بدون متقبل شــدن عوارض گمرکی به خرید 
و وارد کــردن کاالهــا و محصوالتی خارجی مبادرت می ورزند که در واقع 

این فعل برخالف قانون نیز نیســت.
البته تجارت چمدانی صرفًا به خرید یک محصول یا کاال از آنسوی مرزها 
و واردات آن به داخل کشــور مبدأ اطالق نمی شــود بلکه در نقطه مقابل 
می تواند به خریوج یک کاال از کشــور مبدأ و فروش آن در کشــور مقصد 
نیز اطالق شود، که البته در هر دو حالت آنچنان که عنوان شده این پدیده 

برای اقتصاد کشــور زیان بار خواهد بود.
عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: تجارت چمدانی صرفًا 
منحصر به ایران نیست و بعضًا در کشورهایی که تجارت و بازرگانی در آن 
با بی نظمی مواجه می شود، چنین داد و ستدهایی ظهور و بروز پیدا می کند 
و در برخی مواقع، کشــورهای مشــترک المنافع جهان با هدف گســترش 

روابط تجاری یا تسهیل مقررات واردات و صادرات کاالهای مسافر، این 
نوع خاص از تجارت را به رســمیت می شناسند.

عوارض گمرکی باال و اعمال قوانین ســختگیرانه، بسترساز 
شیوع و گسترش تجارت چمدانی

عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی در تشریح عوامل مؤثر در شیوع و گسترش 
تجرات چمدانی گفت: عوارض گمرکی باال و وجود قوانین سختگیرانه برای 
دریافت مجوز منجر به افزایش حجم قاچاق در کشــور و تجارت چمدانی 
شــده اســت.وی افزود: متاسفانه برخی از افراد عادی با هدف فرار مالیاتی 
و عــدم پرداخــت عوارض گمرکی، به قاچاق کاال در قالب تجارت چمدانی 
اقدام می کنند و این در شــرایطی اســت که تولیدکننده داخلی می باید تمام 
مراحــل پرداخــت هزینه ها را طی کنــد و عوارض گمرکی مربوط را برای 
واردات کاال و محصوالت مورد نظر خویش تقبل کند و همین امر موجب 

تحمیل ضربات و خســارات جبران ناپذیری به اقتصاد کشــور می شود.
آرگــون تصریح کرد: متاســفانه برخــی از موانع و محدودیت ها در عرصه 
تولید کشــور، شــرایط را برای تولید کنندگان و صادرکنندگان نامناسب و 
دشوار کرده و شوربختانه عده ای در این میان با سودجوئی و سوء استفاده 

به تجارت چمدانی مبادرت می ورزند.
مهــدی پورقاضــی عضو اتــاق بازرگانی تهران در گفت وگــو با خبرنگار 
گروه اقتصادی باشــگاه خبرنگاران جوان، در ارتباط با این پدیده )تجارت 
چمدانی( بیان کرد: پوشاک، لوازم الکترونیک، عطر و ادکلن و غیره بخش 
عمده کاالهای چمدانی را به خود اختصاص می دهند و این در شــرایطی 
است کاالهای اینچنینی از حیث بهداشتی و استانداردهای امینتی، دارای 

مشکالت و نقیصه هایی هستند.
وی نیز معتقد اســت عوارض گمرکی باال و شــرایط ســخت موجود برای 
اخــذ مجوز واردات کاال باعث تشــدید تجــارت چمدانی یا همان کاالی 
مســافر می شــود.پورقاضی می گوید: البته در این میان برخی افراد نیز با 
هدف عدم پرداخت عوارض قانونی و ســودجویی هر چه بیشــتر به تجارت 

چمدانی مبادرت می ورزند.
عضو اتاق بازرگانی تهران در ارتباط با میزان تجارت چمدانی در کشــور 
گفــت: آمارهــا و اعداد و ارقام مطروحه در خصوص حجم تجارت چمدانی 
در کشــور متغیر اســت و با توجه به این واقعیت که تجارت مذکور در جای 
مشــخصی ثبت نمی شود، بنابراین نمی توان با قاطعیت و به صورتی دقیق 

در خصــوص ضریب و حجم این تجارت، اظهار نظر کرد.
با توجه به اظهارات مرقوم شــده، نتیجه گیری می شــود برای مقابله با 
تجارت چمدانی نمی توان به صورت دســتوری و ســلبی اقدام کرد و اساسًا 
منع مسافران از خروج یا ورود کاال نیز منطقی نیست بنابراین انتظار می ورد 
برای مهار و کنترل این عارضه با اتخاذ تدابیر هوشمندانه، شرایطی فراهم 
شود که افرادی که در پوشش مسافر به تجارت چمدانی مبادرت می ورزند 
ضرورت و نیازی برای چنین اقداماتی احســاس نکنند و به تبع در چنین 
شــرایطی متقاضیــان واردات یا صــادرات کاال بصورت محدود ضمن در 
نظر گرفتن مصالح اقتصادی کشــور قادر خواهند بود در چارچوب قواعد 
 و ضوابطی مشــخص و البته ســهل و آســان به تجارت مذکور مبادرت

 ورزند.
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بازار مســکن این روزها حال خوشــی ندارد چراکه تب قیمتی ملک به مرز 
40 درصد رسیده است.

این روزها وضعیت بازار مسکن نسبت به دو ماه گذشته بسیار متالطم و پر 
نوسان بوده است به طوری که نگرانی خریداران مسکن در این بازه زمانی 
دو چندان شــده اســت .این درحالیست که با افزایش قیمت ارز و بازگشت 
تحریم ها از سوی آمریکا بسیاری از  مالکان دندان طمع خود را گرد کرده 

و قیمت واحد مسکونی را 40 تا 50 برابر افزایش داده اند.
با این تفاســیر بســیاری از مسئوالن از آرامش بازار مسکن خبر می دهند و 
معتقدند که طی ماه های گذشته افزایش قیمت چندانی در این بازار وجود 
نداشــته اســت حتی  به تمامی خریداران قول داده اند که در ماه های آینده 

بازاری با جوی آرام  برای مردم ایجاد می کنند.
 بانک مرکزی آماری از معامالت مســکن در فروردین ماه ســال 97  ارائه 
کرد که در این گزارش تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران 
به 50 هزار واحد مســکونی رســید که نســبت به مدت مشابه سال قبل به 

ترتیب 59,0 و 6,3 درصد کاهش نشان می دهد.
همچنین حجم معامالت در فروردین ماه طبق روال هر ساله و تحت تأثیر 
تعطیالت نوروز در سطحی بسیار پایین تر از سایر ماه های سال رقم خورده 
است.در میان مناطق 22 گانه شهرداری بیشترین متوسط قیمت یک متر 
مربع زیر بنا به 116,4 میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن به منطقه 

16 با میانگین قیمتی 26,4 میلیون ریال تعلق داشته است.
بر اساس این گزارش در فروردین ماه قیمت خرید و فروش یک متر مربع 
55,2 میلیون ریال بوده که نســبت به مدت مشــابه سال قبل 29,5 درصد 

افزایش داشته است.
بــازار مســکن منتظر ثبــات بازارهای دیگــر اقتصادی 

است
 حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرســازی چندی پیش گفت: اکنون 
منتظر بازگشــت ثبات به بازارهای دیگر هســتیم تا بتوانیم وضعیت بازار 

مسکن را در سال 97 تبدیل کنیم.
وی افزود: در 3 ماه پایانی سال گذشته نشانه های خوبی در این بازار شاهد 

بودیم به طوری که تعداد مبایعه نامه ها افزایش یافته است.
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه بخشی از بازار مسکن 
بازار اقتصادی تلقی می شود ،گفت: ورود به این بازار نوعی سرمایه گذاری به 
شمار می رود و اگر سرمایه گذار احساس کند در بازار دیگری سود بیشتری 

نصیبش می شود در آن بازار سرمایه گذاری می کند.
وی گفت: با اتفاقاتی که در بازارهای موازی صورت می گیرد انتظار داریم 

بازار مسکن هم از خود واکنش نشان دهد.

 با ورود به ماه رمضان بازار مسکن کمی رنگ آرامش به خود می گیرد اما 
این آرامش ماندنی نیست و به گفته بسیاری از مشاوران امالک در ماه های 

آینده شاهد افزایش جهشی قیمت ها خواهیم بود.
افزایش 40 درصدی قیمت ملک در شرق تهران

بر اســاس گزارش های میدانی یکی از مشــاوران امالک واقع در منطقه 
شــهران می گوید: به دلیل افزایش جهشــی قیمت در این منطقه تعداد 
مراجعه کنندگان به مشــاور امالک بســیار کم شــده و میزان قیمت های 

خرید و فروش در این منطقه بسیار افزایش یافته است.
یکــی دیگــر از مشــاوران امالک واقع در منطقه تهرانپارس با اشــاره به 
اینکه بازار مســکن وارد دوران رکود تورمی شــده اســت،گفت: متأسفانه 
در منطقه تهرانپارس قیمت ملک از ســال گذشــته تا به امســال 2,5 برابر 

قیمــت افزایش یافته اســت به طوری که ســال گذشــته 
تومان یک ملک نوســاز متری 5 میلیون و 700 هزار 

به بــوده اما امســال متــری 11 میلیون تومان 
فروش می رسد.

هیچ خانه ای با 400 میلیون تومان در 
شرق تهران پیدا نمی شود

این مشاور امالک افزود: هم اکنون هیچ 
فایلی برای 400 میلیون تومان در شرق تهران 
وجود ندارد البته اگر مشتری یک میلیارد تومان 
پول داشته باشد می توانیم یک ملک خوب در 

این منطقه برای او پیدا کنیم.
وی بیان کرد: نوسان بازار مسکن طی چند 

ماه گذشــته هم زمان با صحبت  های 
رئیــس جمهور آمریکا  آغاز شــده و 

همچنان ادامه خواهد داشت.
این مشاور امالک گفت: در صورتی که 

متقاضیان هم زمان با گران شدن  مسکن، 
ملکی را خریداری نکنند ممکن است این 

بازار رنگ آرامش ببیند.
وی همچنیــن درباره بازار رهن و اجاره 
نیــز گفت: مالــکان در این منطقه هیچ 
انصافــی را رعایت نمی کنند به طوری 

کــه یک ملک 150 متــری با دو پارکینگ 250 
میلیون تومان برای رهن گذاشــته شده این درحالیست 

که قیمت رهن این ملک بسیار پایین تر است.

اقتصادی

دوای درد گرانی خانه ها دست کیست؟

تب میلیونی بازار مسکن! 

محبوبه کباری
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این مشاور امالک با وحشتناک خواندن بازار رهن و اجاره گفت: یک واحد 
90 متری در این منطقه 180 میلیون تومان برای رهن گذاشته شده است. 
متأســفانه برای بازار رهن و اجاره هیچ کنترلی وجود ندارد و مســئوالن در 

این باره هیچ دخالتی نمی کنند.
بر اساس این گزارش یکی دیگر از مشاوران امالک واقع در منطقه فردوس 
غرب نیز گفت: منطقه 5 از نظر کارشناسی یکی از پرفروش ترین مناطق به 
شــمار می رود و همین موضوع باعث شــده است تا قیمت ها در این منطقه 

نسبت به سایر مناطق دیگر رشد بیشتری داشته باشد.
وی گفــت: طــی چند ماه گذشــته قیمت ملــک در این منطقه حداقل 40 
درصد افزایش یافته و همین موضوع باعث شده است تا بسیاری از مالکان 

خانه های خود را احتکار کنند.
وی گفت: سال گذشته قیمت ملک در این منطقه متری 6 میلیون تومان 

بود اما امسال به متری 10 میلیون تومان رسیده است.
کاهــش ارزش پول ملی در بازار مســکن بــی تاثیر نبوده 

است
بسیاری از کارشناسان با صحبت های مشاوران امالک  درباره افزایش قیمت 
مسکن موافق هستند به طوریکه حسن محتشم عضو هیأت مدیره انجمن 
انبوه سازان مسکن استان تهران با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن قابل 
پیش بینی بوده و ما در چند ماه گذشته هشدارهای الزم را در این خصوص 
داده   بودیم، گفت: اگر میزان سرمایه گذاری همچنان به سمت بازار مسکن 

پیش برود قیمت ها تا چند ماه آینده بیشتر از قیمت فعلی خواهد شد.
وی  افزود: از ســوی دیگر با کاهش ارزش پول ملی بســیاری از کاالها 
دچار افزایش قیمت شــده و در این بخش کاالهای ســاختمانی نیز از این 

امر تأثیر خواهند پذیرفت.
محتشــم با بیان اینکه برخی از مناطق شــاهد افزایش قیمتی 15 تا 40 
درصدی هســتند گفت: این افزایش قیمت همچنان ادامه دارد.متأسفانه 
هیــچ راهــکاری برای جلوگیری وجود ندارد و دولت نیز در این بخش 

اقدام الزم را انجام نمی دهد.

شناسایی واحدهای خالی هنوز امکان پذیر نیست
پروانه اصالنی معاون دفتر اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرســازی در 
گفت وگو با خبرنگار  مســکن ،  گفت: با دریافت مالیات از خانه های خالی 
می توان به بازارخرید وفروش مســکن و نیز بازار رهن واجاره  کمک و تا 

حدودی جهش قیمتی در این بازار را کنترل کرد.
معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه مهمترین 
مشکل دریافت مالیات از خانه های خالی اشکال در ساختار سامانه امالک 
و اسکان ایران است، گفت: متأسفانه هنوز این سامانه طراحی نشده است 

از اینرو  در بخش شناسایی واحدهای خالی مشکل وجود دارد.
وی افزود: در صورتی که امکان شناســایی  واحدهای خالی فراهم شــود 
می توان بازار مســکن را رونق بخشــید و در نتیجه بازار رهن و اجاره نیز 
کنترل می شــود.اصالنی با بیان اینکه اولین اثر کاهش نرخ ســود بانکی 
در بخش رهن و اجاره رشد قیمتی در این بازار است، گفت: با کاهش نرخ 
سود بانکی مالکان تمایلشان به دریافت اجاره دو چندان خواهد شد و رهن 

کامل در این بازار کمتر می شود.
ایجاد رونق در بازار مسکن با ارائه بسته های تشویقی به تولیدکنندگان

فرشــیدپورحاجت با بیان اینکه دولت با پرداخت تســهیالت به سازندگان 
مســکن در بافت های فرســوده می تواند از نوســانات موجود در مســکن 
جلوگیری کند، گفت:پرداخت تســهیالت به انبوه ســازان به عنوان یکی 
از ابزارهای نوین در این بخش از 4 ســال گذشــته در شــورای پول واعتبار  

تصویب شده است و توانسته وضعیت این مناطق را بهبود بخشد.
وی ادامه داد: در شــورای پول و اعتبار مقرر شــده بود پرداخت تســهیالت 
به انبوه سازان با یارانه 10 درصدی صورت بگیرد که متاسفانه هنوز هیچ 
یارانه ای در این بخش پرداخت نمی شــود و همین موضوع انگیزه انبوه 

سازان را کاهش داده است.
 دبیر انجمن انبوه سازان مسکن کشور اظهار کرد:ارائه بسته های تشویقی 
به ویژه به انبوه سازان و سازندگان در مناطق مختلف می تواند زمینه ساز 

ثبات قیمتی در این بخش و در نتیجه رونق بازار مسکن شود.
پورحاجت تصریح کرد: طی ســه ســال گذشته با افزایش نرخ  تورم  قیمت 
تمام شــده ســاخت مســکن افزایش می یابد اما تا به امروز دولت میزان 
تسهیالت را افزایش نداده  است بنابراین درخواست بسیاری از سازندگان 

مسکن آن است که قیمت تسهیالت  افزایش یابد.
بر اساس این گزارش بازار مسکن به عنوان یکی از مهمترین بخش های 
اقتصادی کشــور این روزها حال خوشــی ندارد و در این بین متأســفانه 
مســئوالن تنها به فکر پرداخت تســهیالت مسکن هستند این در حالیست 
که پرداخت تســهیالت و کاهش نرخ ســود بانکی نه تنها به بازار مســکن 
کمــک نمی کنــد بلکه التهابات این بــازار را نیز دو چندان می کند امید 
اســت دولت با راه اندازی ســامانه امالک و اسکان که به گفته بسیاری 
از معاونت های وزرات راه وشهرســازی هنوز در مرحله طراحی اســت 
بــه تــوان به این بخش کمک کند. همچنین دولت می تواند 
با پرداخت تســهیالت به تولید کنندگان وانبوه سازان 

بخشی از التهابات بازار را کاهش دهد.

اقتصادی
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چرم ســازی،یکی از قدیمی ترین صنایع ایران به شمار می 
رود،فعالیتی که به رغم برخورداری از قدمتی کهن،در سالیان 

اخیر با رکود کالفه کننده ای مواجه شده است.
 چــرم ســازی از نمونه فعالیــت ها و صنایعی به شــمار 
 مــی رود کــه  قدمت دیرینــی در ایــران دارد،مطالعات و

 بررسی های انجام شده نشان می دهد،خرید و فروش چرم 
پس از حمله مغوالن به ایران،از رونق بسیاری برخوردار بوده 
است.اسنادی که از نوشته های خواجه رشید الدین فضل اهلل 
به جای مانده،موید این واقعیت است که شهر های تبریز و 
شــیراز در دوره مذکور به عنوان مراکز عمده چرم سازی در 
ایران به شمار می رفته اند و البته صدها سال بعد و در زمان 
حکومت قاجارها،همدان به عنوان قطب برجسته چرم سازی 
در ایران مطرح و شــهره می شــود.البته تبریز نیز از نمونه 
شــهرهایی به شــمار می رود که در زمینه تولید چرم،بسیار 
توانمند بوده و اساسا نخستین کارخانه چرم سازی)بصورت 
نیمه صنعتی(برای نخســتین بار در ایران در ســال 1308 
هجری شمسی در همین شهر احداث و راه اندازی شده است.

آنچنان که گزارش ها و کتب تاریخی به جای مانده نشــان 
می دهد،چرم یکی از عمده محصوالتی به شمار می رفته که 
در دوارن قاجار به کشــورهایی همچون هند ، عثمانی)ترکیه 
امروزی( و روسیه صادر می شده است.سه سال بعد در شهر 
همدان نیز کارخانه  چرم سازی با بهره گیری از تجهیزات و 
ادوات پیشــرفته مشغول به فعالیت می شود و به تدریج هر 
آنچه می گذرد بر تعدد و تکثر این کارخانه ها افزوده می شود.

آنچنان که شواهد و قرائن نشان می دهد،عموما کشورهایی 
در صنعت چرم سازی توانمند هستند که دامداری به عنوان 
یکی از پیشــه های شــایع در آنها مرسوم بوده است ، زیرا 
صنعت چرم با عرصه دامداری قرابت و تنیدگی بسیاری دارد.

ضعف در ســرمایه گذاری،جدی ترین چالش صنعت 
چرم سازی کشور

یکی از مشــکالت عمده صنعت چرم ســازی ایران به این 
عارضه معطوف می شود که سرمایه گذارِی بخش خصوصی 

در آن،کافی و مطلوب نیست  به نوعی بخش عمده سرمایه 
گذاری ها به واسطه شرکت های دولتی انجام می پذیرد.

با توجه به این اصل که نقش آفرینی بخش خصوصی یکی از 
مولفه های اساسی در رشد و شکوفایی فعالیت های تولیدی 
و صنعتی)منظور نظر صنایع خرد و متوســط (محسوب می 
شــود،به تبع در چنین شرایطی و به دلیل خالء حضور بخش 
خصوصی نمی توان آنچنان که باید شاهد رشد و شکوفایی 
قابل توجهی در این صنعت بود.محمد صارمی،یکی از فعاالن 
حوزه چرم سازِی با اشاره به مطلب فوق بیان کرد:در طول یک 
دهه اخیر، برخی از کارخانه ها و مراکز چرم سازی به بخش 
خصوصی واگذار شده است اما به دلیل جاری بودن مشکالت 
اقتصادِی متعدد،فعاالن این بخش نتوانســته اند آنچنان که 
شایســته و بایسته است در این حوزه به توفیقات برجسته 
ای نائل شــوند.وی افزود:اگرچه حضور بخش خصوصی در 
بخش های صنعتی،تولیدی و اقتصادی امری ضروری است  
و از آن به عنوان یکی از مولفه های اساسی در رشد و توسعه و 
شکوفایی یاد می شود،اما دستیابی به موفقیت های چشمگیر 
صرفا با نقش آفرینی بخش خصوصی محقق نخواهد شد و 
به موازات این ضرورت،تامین برخی پیش نیازهای دیگر نیز 
الزامی است، در غیر اینصورت،ظهور نارسایی و شکست در 
طرح های اقتصادی و تولیدی دور از ذهن نخواهد بود،آنچنان 
که در ســالیان گذشته بسیاری از حوزه های واگذار شده به 
بخش خصوصی دچار ورشکســتگی و بحران و مشــکالت 
عدیده شــده اند.صارمی گفت:یکــی دیگر از چالش های 
پیــش روی این صنعت،به عدم توجه کافی به ذائقه مصرف 
کننده و لحاظ کردن ابتکار و خالقیت در طراحی ها، متناسب 
با ســلیقه و نیاز روز برمی گردد.وی افزود:متاسفانه،بسیاری 
از طــرح های به اصطالح داخلی نیز با الگوبرداری از طراحی 
های خارجی، تولید و عرضه می شوند و کمتر شاهد یک طرح 
بومی و داخلِی نو و جوان پسند هستیم ، اگر هم الگویی مبنای 
تولید کنندگان قرار می گیرد،به نوعی طراحی آن از نمونه های 
خارجی الگوبرداری شده و این در شرایطی است که کشوری 

اقتصادی

کاهش قدرت خرید مردم بر بازار چرم تاثیر مخربی بر بازار چرم گذاشته است

کالف سردرگم 
صنعت چرم کشور! 

ناصررمضانی
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همچــون ترکیه در صنعــت مذکور،هر روز با طرح ها و 
الگوهای جدید در حال تسخیر بازار کشورهای مختلف 
است.این فعال در صنعت چرم سازی بیان کرد:ماشین 
آالت قدیمی،فرسوده و مستهلک یکی دیگر از مشکالت 
پیش روی این صنعت به شمار می رود که تبعات منفی 
این نقیصه هم در قیمت تمام شده محصوالت تولید و هم 
در ِظرافت طرح ها، بروز پیدا می کند.علی مردانی،یکی 
از توزیع کنندگان محصوالت چرمی در اســتان البرز در 
گفــت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشــاورزی،با 
اشــاره به رکود عمیق و سنگینی که در بازار محصوالت 
چرمی وجود دارد،مطرح کرد:در ســالیان نه چندان دور 
،بسیاری از مردم به خرید و تهیه کیف،کفش،کمربند و 
دیگر محصوالت چرمی مبادرت می ورزیدند اما متاسفانه 
امروز،ضریب متقاضیــان خرید چنین محصوالتی به 
میزان قابل توجهی کاهش یافته است.وی افزود:کاهش 
قدرت خرید مردم از یکسو و واردات مصنوعات چرمی با 
قیمت های بسیار  پایین)در مقایسه با محصوالت تولید 
شده از چرم اصل(باعث سلب رونق از بازار محصوالت 

و تولیدات چرمی در ایران شده است.
وی افزود:در صورت افزایش ضریب تولید و اســتفاده 
از تجهیــزات مــدرن و به روز،بــه تدریج قیمت تمام 
شــده محصوالت چرمی ایرانی نیز کاهش پیدا می کند 
و با اطالع رســانی هر چه بیشــتر برای عموم مردم و 
اقدامات حمایتِی دستگاه های ذی ربط می توان مجددا 
رونق را به این صنعت قدیمی در ایران بازگرداند و این 
امر،ضرورتی است که می باید در سالجاری که به حمایت 
از کاالی ایرانی مزین شــده است به نحو شایسته ای 

عملیاتی شود.
خرید چرم نیم ساخت ایرانی از سوی خارجی ها 

و فروش مجدد آن به چندین برابر قیمت
چندی پیش،سعید حیاتی،رئیس اتحادیه فروشندگان 
چرم طبیعی در گفت و گویی با رســانه ها در تشــریح 
مشــکالت پیــش روی صنعــت چــرم ایران،بیان 
کرد:متاســفانه به دلیل مشــکالت و رکــود اقتصادی 
موجود،در ســالیان اخیر،بســیاری از تولیدکنندگان 
ایرانی،بــه ناچار،چرم نیم ســاخت را به ترکیه ای ها و 
ایتالیایی ها می فروشــند و دو کشــور اشاره شده نیز 
پس از پاالیش چرم های مذکور،آن را با ارزش افزوده 
چندین برابری،مجدد روانــه بازار ایران می کنند.وی 
افزود:افزایش هزینه انرژی،مالیات و نیروی انســانی 
باعث می شــود،هزینه تمام شده محصوالت تولیدی 
بصــورت مضاعفی افزایش یابد و همین امر موجب می 

شود،متقاضیان چنین محصوالتی به خرید محصوالت 
تولید شده با چرم های مصنوعی، تمایل هر چه بیشتری 
پیدا کنند.حیاتی بیان کرد:در این میان،برخی کشــورها 
بــا اختالط چرم طبیعی و چرم مصنوعی به تولید برخی 
محصــوالت مبــادرت می ورزند)که بــه تبع در چنین 
شــرایطی هزینه تمام شــده کاالی تولیدی با کاهش 
هر چه بیشــتری همراه می شــود(و به تبع با توجه به 
شرایط نامساعد اقتصادی خرید چنین تولیداتی برای 
متقاضیان با ســهولت هر چه بیشتری انجام می پذیرد 
که البته نباید از نظر دور داشت برخی از توزیع کنندگان 
این محصوالت را تحت عنوان چرم اصل به مشــتریان 
عرضه می کنند که تشــخیص اصالت این تولیدات نیز 
برای بسیاری از افراد، امری بسیار دشوار خواهد بود.وی 
افزود:اخذ مالیات های سنگین،از دیگر مشکالت فعاالن 
این عرصه به شمار می رود و مجموعه این عوامل باعث 
شده اســت در سالیان اخیر بسیاری از تولید کنندگان 
محصــوالت چرمی،به فعالیت خود خاتمه دهند.چندی 
پیش،جواد حسینی خواه،عضو انجمن صنایع چرم ایران 
نیز در گفت و گویی با رسانه ها در تشریح مشکالت پیش 
روی صنعت مذکور اظهار کرد:کمبود نقدینگی و گردش 
مالِی پایین از نمونه معضالت این عرصه به شــمار می 
رود و به تبع در این شــرایط،امکان فعالیت طبیعی در 
چنین عرصه ای سخت و دشوار خواهد بود و در شرایط 
موجود بسیاری از تولیدکنندگان صرفا به زمان حال می 
اندیشند و همین امر،ماندگاری و پایداری شان را در بازار 
تضعیف می کند.وی افزود:متاسفانه در کشور، با مشکل 
نیروی انسانِی متخصص)در حوزه چرم سازی و فعالیت 
های مرتبط با آن(مواجه هســتیم و می طلبد با همیاری 
و همگرایی دولت و بخش خصوصی،توامان با یکدیگر 
این نارســایی ها مرتفع شــود.عباس ترکمان،نایب 
رئیس انجمن صنایع چرم ایران نیز با اشاره به معضل 
قاچــاق محصوالت چرمی از ســوی ترک ها به ایران، 
گفت:متاسفانه ترکیه با چنین اقداماتی در صدد پرکردن 
خالء های صادراتی خود است.وی افزود:فعاالن عرصه 
چرم ســازی ترکیه برای صادرات هر چه بیشتر،برنامه 
های مدونی تعریف و طراحی کرده اند و حتی در شرایط 
نامساعد اقتصادی نیز از تولید دست نمی کشند.ترکمان 
گفت:در مجموع،صنعت چرم ســازی برای 500 هزار 
نفر در ایران اشــتغالزایی ایجاد کرده و با این اوصاف 
و بــا عنایت به چنیــن ظرفیتی،می طلبد با اتخاذ تدابیر 
ویژه،چاره اندیشــی الزم برای برون رفت از مشکالت 

موجود در بخش اشاره شده ، مد نظر قرار گیرد.

اقتصادی
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کارآفرینی

ایده سازی برای راه اندازی
 کسب و کار با سرمایه اندک
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کارآفرینی

تینا سیلیگ، نویسنده کتاب »کاش وقتی 20 سالم بود می دانستم«، یک بار به دانشجویان 
خود در دانشــگاه اســتنفورد آمریکا تمرین جالبی داده بود. تمرین این بود: دانشجویان به 
چند گروه تقسیم شدند. به هر گروه 5 دالر داده و به آنها گفته شد زمان اندکی در اختیار 

دارند تا با این پول اندک کار کنند و سودآوری کنند.
 5 دالر پول بســیار کمی بود. اما وقتی پای خالقیت به میان بیاید، با کم ها هم می توان 

بیش ها را ساخت.
حاال ببینید دانشجویان چه کردند:

گــروه اول( آن هــا تصمیم گرفتند کل آن 5 دالر را نادیده بگیرند. استداللشــان این بود 
که این پول محدود، باعث می شــود فکرشــان محدود شــود. بنابراین تصمیم گرفتند با 
»صفر دالر« کار کنند. فکر جالبی به سرشــان زد. آن ها آخر هفته به رســتوران هایی که 
صف های طویلی در مقابلشان شکل می گرفت رفتند. هر کدام شان نوبت گرفتند و وقتی 
نوبتشان نزدیک شد، به کسانی که حال و حوصله در صف ایستادن را نداشتند فروختند.
اعضای گروه، فقط به کسب درآمد نپرداختند، بلکه تجربه نیز اندوختند. تجربه اولشان این 
بود که اگر دانشــجویان پســر در صف بایستند و دانشجویان دختر، جای آنها را بفروشند، 

موفقیتشان بیشتر می شود.
تجربه دوم این بود که در رستوران هایی که نوبت را با دستگاه »پیجر« در اختیار مشتریان 
قرار می دهند، سود بیشتری نصیبشان می شود زیرا پیجری که نوبتش رسیده را با پیجر 

مشتریان عوض می کردند و دوباره آن پیچر را با پیجر بعدی و همین طور الی آخر.
گروه دوم( آن ها در محوطه دانشگاه - که دوچرخه سواران زیادی دارد - مستقر شدند. 
به دوچرخه ســوارانی که رد می شــدند پیشــنهاد دادند باد الستیک دوچرخه هایشان را به 
رایگان کنترل کنند. اگر باد الســتیک در حد متعارف بود، از دوچرخه ســوار خداحافظی 

می کردند ولی در صورتی که کم باد بود، در ازای تنها یک دالر، باد کنند.
آن هــا بــه تجربــه دریافتند که اگر قیمت باد کردن الســتیک را )همان یک دالر( اعالم 

نکنند، مشتریان، پول بیشتری می دهند.
گروه ســوم( این گروه بر روی والدینی متمرکز شــدند که برای دیدن فرزندان خود به 
اســتنفورد می آمدند و طبیعتًا با محیط بیگانه بودند. اعضای گروه نقشــه هایی تهیه کرد 
که بر روی آن، رســتوران ها با ماژیک مشــخص شــده بود تا این افراد بتوانند به راحتی 

رستوران ها را پیدا کنند.

گروه چهارم( راه اندازی تیمی برای عکاسی از دانشجویان، کاری بود که این گروه انجام داد.
گروه پنجم( اعضای این گروه راهی یک پارکینگ شــدند و شســتن خودروها را برای 
درآمــد زایــی انتخــاب کردند.گروه های دیگر هم هر کــدام خالقیتی کاماًل متفاوت به 
خرج دادند، اما دو گروه اول و دوم، بیشــترین ســود را به دســت آوردند و تا 600 دالر سود 
کردند که در نوع خود یک رکورد محســوب می شــود.همان طور که می بینید نه فقط با 
ســرمایه اندک که با دســت خالی هم می توان کار و خلق ســود کرد.داستان واقعی یکی 
از میلیاردهای خودســاخته ایرانی هم بســیار آموزنده است. او که چندی پیش درگذشت، 
در آذربایجــان غربــی صاحــب اموال و امالک و هتــل و ... بود.او در دوران نوجوانی، نزد 
یک شیشــه بُر شــاگردی می کرد. بســیار فقیر بود ولی ادامه زندگی در فقر و شاگردی را 
دوســت نداشــت. فکر کرد که با دســت خالی چه می تواند بکند؟سرانجام تصمیم اش را 
گرفت و یک روز بعد از پایان ساعت کاری اش، راهی کوچه و خیابان شد و به شیشه های 
خانه ها و مغازه ها نگاه کرد. او در هر خانه و مغازه ای شیشــه ای ترک خورده یا شکســته 
می دید، وارد می شــد و می گفت که اگر مایل باشــند، بدون آن که زحمتی برای صاحب 
خانه یا مغازه باشد، می تواند شیشه بیاورد و خودش نصب کند.مردم از این ایده استقبال 
کردند زیرا کار کوچکی مانند تعویض شیشــه شکســته یا ترک خورده، در میان کارهای 
روزمره شــان گم می شــد و حاال پسر نوجوانی می خواهد کارشان را راحت کند... کار پسر 
نوجوان، مدت های زیادی همین بود و این اول راه برای یک فرد خودســاخته بود و در 
نهایت او توانست با جمع آوری سرمایه اولیه و البته استمرار »متفاوت فکر کردن« یکی 
از میلیاردرهای ایرانی شــود.فرد مشــابهی نیز در چین، با دیدن تابلوهای کثیف مغازه ها، 
تصمیم گرفت با دریافت مبالغ اندکی، تیمی برای تمیز کردن تابلوها به مغازه ها بفرستد. 
او اینک مالک یک شرکت بزرگ و پردرآمد است که کارش تمیزسازی تابلوهاست چرا 
که اکثر مغازه دارها، وقت، حوصله یا امکان تمیز کردن تابلوهایشــان را ندارند.می بینید 
که با ایده های کوچک می توان درآمدهای بزرگ داشت. هرگز نگذارید سرمایه اندکتان 
شــما را از پیمودن راه موفقیت باز دارد. اتفاقًا اگر »خوب فکر کنید« پایین بودن ســرمایه 
می تواند خالقیت را بیشــتر به کار اندازد. از فکرهای عجیب و غریب هم اصاًل نترســید. 
حداکثر ضرری که می کنید این است که کارتان نمی گیرد ولی خالقیتتان که ادامه دارد.
یادتان باشــد بســیاری از بزرگ ترین و گران ترین برندهای دنیا با سرمایه ای اندک شکل 

گرفته اند.
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گوناکون

دانشــمندان مشــاهده و تست هایی را شــروع کردند که بتوانند شیؤه 
عملکــرد مغــز را بهبود داده و انســان بتواند مهارت های جدیدی را در 

هر سنی کسب کند.
قرن بیســت و یکم نقطه عطفی بود که دانشــمندان توانستند به حقایق 
بزرگی در مورد مغز انسان دست پیدا کرده و بسیاری از باورهای اشتباه 
در مــورد قــدرت و عملکرد مغز را باطل کنند. مثاًل اینکه ســایز و وزن 

مغــز ارتباطی با میزان هوش ندارد.
باور اشتباه:  مغز هرگز خسته نمی شود

مغز از انجام کارهای هوشمندانه خسته نمی شود اما به گفتٔه روانشناسان 
و پزشکان، از میزان تمرکز و فعالیت آن ممکن است کم شود. تحقیقات 
اخیر نشــان داده جایی که شــما بتوانید صدای امواج را بشــنوید، نسیم 
دریــا را حــس کنید، طیف هایی از رنگ آبی را ببینید و ماســه های گرم 
را حس کنید، مغزتان می تواند بهتر کار کند. به همین دلیل اســت که 

مــا قــدرت خود را در کنار دریاها و اقیانوس ها زودتر بازیابی می کنیم.
نمــک درمانــی یا هالو تراپی کنید. در جنگل قدم بزنید، به شــهرهای 
ســاحلی ســفر کنید و بی محابا با پاهای برهنه روی ماسه ها قدم بزنید. 

ســعی کنید در هر فرصتی که برای تان پیش آمد به ســاحل بروید.
باور�اشــتباه:�با�نقاشی�کشــیدن�نمی�توانید�نابغٔه�ریاضی�

شوید
هر وقت که نتوانستید از پس کار سختی بربیایید یا باید تصمیم دشواری 
بگیرید نقاشی بکشید. نقاشی کشیدن باعث فعال سازی هر دو نیمکرٔه 
مغز شــده و ســریع تر می توانید به راه حل برســید. مطالعات نشان داده 
بچه ها اگر در دفترشــان نقاشــی کنند یا حتی خط خطی کنند، ریاضی 
را بهتر یاد می گیرند و اطالعات را ســریع تر به خاطر می ســپارند. پس 
۱۰ تا ۲۰ دقیقه نقاشــی کنید، از دســت غیر مســلط خود استفاده کنید. 
مثاًل اگر چپ دســت هســتید از دست راســت خود استفاده کنید. سعی 
 کنیــد هــر روز ایــن کار را انجام دهید تا در عرض فقط یک ماه اثر آن را 

ببینید.
باور اشتباه: تاب بازی فقط برای بچه هاست

تاب بازی در دوران کودکی، رشــد قســمت هایی از مغز را که مربوط 
به حرف زدن و پردازش اطالعات اســت تقویت می کند. تاب خوردن 
در هــر ســنی، دهلیز داخلی گوش را با بهبــود مهارت های جهت یابی 
فضایــی تقویــت می کند. این حقیقت را فضانوردان تائید کرده اند. دو تا 

ســه بار در هفته، ۱5 تا ۲۰ دقیقه تاب بازی کنید و چرخ و فلک بازی 
را هم فراموش نکنید.

باور اشتباه: توانایی های فرا روانشناختی وجود ندارند
در میان افرادی که مجبورند اندام های حســی خاصی را بیشــتر به کار 
ببرنــد چیزی به نام حس ششــم وجــود دارد. مثاًل افراد نابینا می توانند 
با تمرکز روی حس های شــنوایی، بویایی و گیرنده های لمســی خود، 

فضای اطراف شــان را حس کنند. مغز آنها برای عملکرد درســت، بر 
اساس اطالعات دریافتی، نقشٔه خاصی می چیند. چند بار در هفته 

تمرین هــای خاصی انجام دهید مثاًل عقب عقب راه بروید.
باور اشتباه: شــطرنج بهترین ورزش برای مغز 

است
مغــز حین تمرینات ســخت بدنــی بهتر کار می کند. 
هنگام تمرینات ِ سراســر بدن، هورمون های مسئول 
حافظه، تحلیل مهارت های جدید و نگهداری نرون ها 

تولید می شوند. مثاًل در آزمایشی، افراد باید مسائلی 
 A را حل می کردند. در زمان اســتراحت، گروه

 B تمرینات کششی انجام داد در حالیکه گروه
فقط استراحت کرد. نتایج نشان داد گروهی 

که اســتراحت کرده بــود، از پس حل 
مســائل برنیامد. نکتٔه مهم این است 
کــه ســالمتی خود را حیــن تمرین و 
ورزش بــه خطر نیندازیــد. بازیکنان 

راگبــی معمواًل اختــالالت مغزی دارند 
که علت آن آســیب های مکرر ســر است 

که حین مسابقات روی می دهد. پس تنها به 
شــطرنج و جدول اکتفا نکنید. شــنا کنید، برقصید و یوگا تمرین کنید 

تا تمام بدن تان رشد کند.
باور اشتباه:  شیر برای مغز خوب است

شــیر، منع مصرف های زیادی دارد. مصرف ســایر فرآورده های لبنی 
برای مغز و بدن بســیار بهتر از شــیر است. چاقی باعث تخریب 

کانالهای عصبی شــده و قند و چربیهای ترانس منجر به 
التهاب می شوند. در نتیجه مغز سراغ کارهایی می رود که 
انرژی کمتری نیاز دارند و افسردگی به وجود می آید. کم 

باور اشتباه درباره قدرت 
11 مغز که نمی دانستید
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غذایــی نیــز می تواند مغز را از حالت تعادل خارج کند: چون تمام انرژی 
خود را صرف پیدا کردن غذا می کند و می تواند باعث حســاس شــدن و 
پرخاشــگری فرد شــود. طول عمر مغز کوتاه شده و ریسک اختالالت 
مغــزی افزایــش می یابد. ماههای چرب، مغزها، میوه ها و ســبزی ها را 

وارد رژیــم غذایی هر روز خود کنید.
باور اشــتباه: خیلی از مهارت ها را فقط در کودکی می توان 

یاد گرفت
تقریبًا هر مهارتی را می توان در بزرگســالی یاد گرفت. مثاًل بســیاری از 
جراحان بعد از 3۰ ســالگی شــروع می کنند به یادگیری نواختن ویولون 
تا مهارت های حرکتی خود را تقویت کنند. بعضی از افراد در مشــاغل 
خاص، بازی های ویدیویی انجام می دهند تا ســرعت واکنش، منطق و 

تصمیم به رفتاری مناسب در ماموریتی خاص در آنها تقویت شود. 
از انجام کاری که زمانی در دوران کودکی آرزویش را داشــتید 
نترســید. مهارت های جدید، راههای عصبی جدیدی درســت 

می کنند که جلوی پیری مغز را می گیرد. پس نگران سن 
و سال تان نباشید.

باور اشــتباه: تفکر مثبت و خوشبینی فقط برای 
آنهایی است که مشکلی ندارند

خوشبین ها راحت تر با شکست و ناکامی کنار می آیند و زودتر هم به هدف 
می رسند. اما بدبین ها و آنهایی که مدام نگرانند بیشتر دچار بیماری های 
قلبی و ســرطان می شــوند. حتی اگر نگرش شما نسبت به زندگی تحت 
تأثیر ژن های تان اســت، تجربیاتی که خودتان در زندگی کسب می کنید 
می تواند از شــما آدم دیگری بســازد. به همین دلیل است که روانشناسان 
مدام توصیه می کنند خوشبین باشید و مثبت فکر کنید. راههای گوناگون 
و واقعــًا متنوعــی برای کنترل اضطراب و تصحیح نگاه تان به دنیا وجود 

دارد، دنبــال آنهــا بروید و یاد بگیرید چگونه متفاوت فکر کنید.
 بــاور اشــتباه: بعضی هــا اســتعداد ریاضــی دارند و 

بعضی ها نه
اساسی  ریاضی، یک غریزه اســت. ریاضی مهارت مهمی درک 

برای بقاست. مثاًل انسان اولیه باید می توانست 
تعداد افراد در قبیلٔه دشــمن را مشــخص کند. 
توانایی انجام ریاضیات در افراد، متفاوت 
اســت امــا حتی در بزرگســالی هم 
می تــوان آن را تقویــت کرد. تقویت 
مهــارت ریاضی بر عملکرد حافظه تأثیر 
می گذارد و برای کارهای خالقانه مفید اســت. 
با چیزهای ســاده شروع کنید؛ مسائل سادٔه ریاضی 
را حل کنید، محاســبات روزمره را ذهنی انجام دهید و 

سراغ ماشین حساب نروید.
باور اشتباه: هر روز قهوه بنوشید ، برای حافظه خوب  است

کافئین عملکرد مغز را تقویت می کند و می تواند ناهنجاری های 
حافظه که مرتبط با ســالخوردگی هســتند را به تأخیر بیندازد اما 
مجبور نیستید مدام قهوه بنوشید. شما می توانید حافظٔه خود را 
با خواندن کتاب های زیاد تقویت کنید و ســطح اطالعات خود را 
باال ببرید. هر هفته حداقل یک تا دو کتاب در ژانرهای گوناگون 
بخوانیــد. کتاب هــای قدیمی را دوبــاره بخوانید و اطالعات آن 
را بازیابــی کنیــد. اگر برای یــک مدت طوالنی از اطالعاتی که در 
مغزتان دارید اســتفاده نکنید، مغز آنها را از حافظه پاک خواهد کرد.

بــاور اشــتباه: تحریــک الکتریکی مغز، به آن آســیب 
می زند

تحریک الکتریکی مغز چیزی اســت که برای دانشمندان، ورزشکارانی 
خاص و آنهایی که می خواهند از یک آســیب مغزی یا ســکتٔه مغزی 
ریکاوری شــوند کاربرد دارد. این درمان، تمرکز را تقویت کرده، تفکر 
منطقی را رشــد می دهد، ســرعت عکس العمل را زیاد می کند، حافظٔه 
کالمی را تقویت می کند و تصویر ســازی و تجســم را برمی انگیزاند. 
مثاًل در مطالعه ای هیچ یک از افراد نتوانســتند یکی از مســائل 
ســخت منطق را حل کند، اما بعد از تحریک الکتریکی مغز، 
4۰ درصدشان توانستند به جواب درست برسند. شما فقط 
بعد از مشــورت با پزشــک و تجویز او می توانید این شیوه 

را به کار ببرید.
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عامل احتمالی 
انقراض دایناسورها 

کشف شد
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تیم تحقیقاتی دانشــگاه کلرادو، از شــبیه ســازی رایانه ای برای شناسایی اجرام 
کوچک و یخی فرانپتونی در مدار خورشــید اســتفاده کردند که می توانند یکی از 

مجرمین انقراض دایناسورها باشند.
در لبه منظومه شمســی، ســیاره های کوتوله کوچکی مانند ســدنا )Sedna( در 
مداری عجیب و غریب درحال حرکت هســتند. نتایج یک مطالعه جدید، توضیح 
دیگری در این مورد این دسته از سیاره های کوتوله ارائه می کند: گرانش جمعی 
ســیارک ها، احتمااًل مســئول بروز چنین رفتارهایی از ســوی کوتوله هایی مانند 

سدنا هستند.
یاکوب فالیســیگ )Jacob Fleisig(، از محققان دانشــگاه کلرادو در بولدر 
)آمریکا(، نتایج این مطالعه جدید را روز دوشــنبه )14 خرداد( در نشســت انجمن 

ســتاره شناسی آمریکا در دنور ارائه کرد.
وی تأکید کرد: احتمااًل هزاران جرم کوچکتر فرانپتونی )مانند سدنا( وجود دارند 
که در آینده کشــف خواهند شــد. انباشــتی از مدارهای اجرام کوچکتر را در یک 
سمت خورشید مشاهده می شود؛ این مدارها در برخورد با اجرام بزرگتر، از حالت 

بیضی به دایره ای شــکل، تغییر وضعیت می دهند.
وی افزود: این بدان معناست که مدار سدنا می تواند از وضعیت طبیعی به وضعیت 

تقریبًا جدا شــده از منظومه شمسی، تغییر حالت بدهد.
این گروه از سیارک های دور و سایر اجرام کوچک می توانند با دنباله دارهایی در 
لبه ســرد منظومه شمســی در تعامل باشند که نتیجه این تعامل، کوچک و بزرگ 
شدن مدارهای آنان در طول زمان است. این چرخه می تواند عامل حرکت دنباله 
دارها به ســمت زمین در هر 30 میلیون ســال باشــد یا حتی یکی از مجرمین در 
انقراض دایناسورها در اثر برخورد یک سنگ فضایی عظیم با زمین محسوب شود.

گفتنی اســت، ســیاره کوتوله اســرارآمیز سدنا در ســال 2003 کشف شد. سدنا 
دورترین ســیاره کوتوله ای است که تاکنون کشف شده است.
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یک�مطالعه�جدید�قابل�توجه�که�به�رهبری�محققان�دانشــگاه�کلمبیا�انجام�شــده�است،�
دریافت�که�سیستم�های�پیچیده�مغز�برای�پردازش�طعم�می�تواند�به�طور�موثر�دستکاری�

شود�
محققان�دانشگاه�کلمبیا�دریافتند�که�سیستم�پیچیده�مغز�برای�تشخیص�طعم�ها�می�تواند�

دســتکاری�شود�و�احساس�طعم�شیرینی�و�تلخی�را�در�موش�ها�تغییر�دادند�
به�گزارش�گیزمگ،�یک�مطالعه�جدید�قابل�توجه�که�به�رهبری�محققان�دانشــگاه�کلمبیا�
انجام�شــده�اســت،�دریافت�که�سیستم�های�پیچیده�مغز�برای�پردازش�طعم�می�تواند�به�

طور�موثر�دستکاری�شود�
محققان�قادر�به�دستکاری�مستقیم�نورون�در�مغز�موش�ها�و�از�بین�بردن�توانایی�چشیدن�

طعم�غذاهای�شــیرین�و�تلخ،�یا�تبدیل�غذاهای�شــیرین�به�تلخ�و�بالعکس�شدند�
»چارلز�زوکر«�محقق�ارشد�این�مطالعه�می�گوید:�هنگامی�که�مغز�ما�طعم�را�حس�می�کند،�
نه�تنها�کیفیت�آن�را�شناســایی�می�کند،�بلکه�یک�ســمفونی�فوق�العاده�از�ســیگنال�های�
عصبی�را�راه�می�اندازد�که�برای�تولید�یک�پاسخ�منسجم،�آن�تجربه�را�به�محتوا،�خاطرات،�

احساسات�و�حواس�دیگر�مرتبط�می�سازد�
تحقیق�جدید�بر�روی�یک�کار�بزرگ�انجام�شــده�اســت�که�علوم�اعصاب�طعم�را�بررسی�
کرده�اســت��مطالعات�قبلی�نشــان�داد�که�سلول�های�اختصاصی�در�زبان،�سیگنال�ها�را�به�
مکان�های�مختلف�مغز�می�رســانند�تا�با�قســمت�های�خاصی�ارتباط�برقرار�کنند��ارتباطی�

روشــن�بین�قشر�طعم�و�آمیگدال�نیز�مشخص�شد�
»لی�وانگ«�یکی�از�نویســندگان�این�مطالعه�می�گوید:�کار�قبلی�ما�یک�تقســیم�واضح�
بین�مناطق�احســاس�شــیرینی�و�تلخی�را�در�قشر�طعم�نشان�داد��این�جدایی�بین�مناطق�
شــیرین�و�تلخ�در�قشــر�طعم�و�آمیگدال�به�این�معنی�است�که�ما�می�توانیم�به�طور�مستقل�

این�مناطق�مغز�را�دســتکاری�کنیم�و�مانع�تغییرات�ناشــی�از�تغییر�رفتار�شویم�
بنابراین،�تیم�یک�مدل�موش�اصالح�شــده�با�نورون�های�آمیگدال�ایجاد�کرد�که�می�توان�
با�اســتفاده�از�نور،�آنها�را�دســتکاری�کرد�که�به�این�معنی�اســت�که�محققان�می�توانند�به�

صورت�مصنوعی�راه�های�احســاس�شیرینی�یا�تلخی�را�به�دلخواه�تغییر�دهند�
این�آزمایش�ها�راه�های�متضاد�را�با�موفقیت�تغییر�دادند�تا�کیفیت�درک�مزه�را�در�حیوانات�
تغییر�دهد��مثال�مواد�غذایی�شــیرین�را�می�توان�با�ایجاد�تغییر�در�راه�های�درک�تلخی،�به�

طعمی�ناخوشایند�تبدیل�کرد�
شاید�جالب�ترین�بخش�این�پژوهش،�کشف�این�باشد�که�به�نظر�می�رسد�آمیگدال�شدیدا�
به�غذا�پاسخ�هیجانی�دارد��هنگامی�که�محققان�اتصاالت�آمیگدال�حیوانی�را�به�طور�کامل�
غیر�فعال�کردند،�به�نظر�می�رســید�که�موش�ها�هنوز�توانایی�تشــخیص�طعم�های�شیرین�

و�تلخ�را�دارند�ولی�هیچ�گونه�احساســی�بروز�نمی�دادند�
وانگ�می�گوید:�این�امر�به�مانند�این�اســت�که�شــما�کیک�شکالتی�مورد�عالقه�خود�را�گاز�

بزنید،�اما�هیچ�لذتی�از�انجام�این�کار�نداشــته�باشید�
این�کشــف�جالب�نشــان�می�دهد�که�چگونه�ادراکات�پیچیده�طعم�و�مزه�با�مراکز�عاطفی�
و�حافظه�در�مغز�متصل�می�شــوند�این�تحقیق�نشــان�می�دهد�که�این�مسیرهای�مختلف�را�
می�توان�از�یکدیگر�جدا�کرد،�بنابراین�می�توان�درک�مســتقیم�طعم�را�حفظ�کرد؛�در�حالی�
که�ارتباط�عاطفی�می�تواند�مختل�شــود�این�کشــف�ممکن�است�هدف�خوبی�برای�کشف�

درمان�های�جدید�برای�اختالالت�خوردن�باشد�
گام�بعــدی�برای�تیم�این�اســت�که�مناطق�دیگــر�مغز�را�که�در�فرآیند�درک�طعم�دخالت�

دارند،�بررسی�کنند�
این�مطالعه�در�مجله��Natureمنتشــر�شده�است�
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حذف احساس 
تلخی و شیرینی 

در موش ها!
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 محمود فرشچیان: 

در نقاشی هم 
عبادت می کنم

محمود اسعدی 
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خلق جهانی نو راز ماندگاری است و هنرمند با نقش و رنگ و حرف، دنیایی 
می آفریند که ارزش ها، اعتقادات، احساسات و خواست های خویش در 
آن متجلی است. شور و نور و وجه غالب آثار محمود فرشچیان است که 
عشــق و دلدادگی به معبود را تصویر می کند. شــاید به همین سبب است 
که او نقاشی را نوعی عبادت و راز و نیاز با خداوند می پندارد. هنر استاد 
فرشچیان نه فقط در خلق نقش های ماندگار تاریخ و فرهنگ ایران بلکه 
در نهادینه سازی و اعتالی هنر نقاشی جلوه می کند.عرصه ای که قرن 
ها مذموم شمرده می شد و برخی فقها با دیده تحقیر بدان می نگریستند 
با همت و تالش صادقانه و اخالص مجدانه محمود فرشچیان چنان در 
روح و روان مخاطب نفوذ کرد که به خدمت دین و معنویت درامد و خود 
عرصه ای فراخ برای ارائه پیام های معنوی شد.نقاشــی در ایران بی نام 
محمود فرشــچیان بی هویت است و شناسنامه نقاشی ایرانی معاصر، نام 
او را تداعی می کند. بی سبب نیست که آثار او در موزه های معتبر دنیا و 
کوچه باغ های نیشابور و بازار تبریز و شیراز و اقصای ایران و جهان دیده 
می شــود و این گســتره تاثیر و تاثر نقاشــی را می نمایاند. ان شاءاهلل عمر 
استاد پایا، قلمش پویا و پنجه پرمهرش همچنان توانا، بپوید و بپاید و بر 
بام افالک برآید. آن چه در ادامه می خوانید گفت وگویی اســت با محمود 

فرشــچیان که در بیستمین شماره چهره های ماندگار منتشر می شود.
استاد! جنابعالی شخصیتی شناخته شده هستید با این حال شنیدن   �

شرح زندگی از زبان خودتان جذاب است.
من فرشچیان هستم. محمود فرشچیان! نقاش، نقاش ایرانی و مفتخرم 
که یک نقاش ایرانی هستم. کار و هنر من از این آب و خاک پاک مقدس 
نشات و ریشه گرفته و به تمام مظاهر فرهنگی و سنتی مملکت و کشور 
عزیز ایران وفادارم.پنج شــش ســاله بودم که به نقاشی واقف شدم و کار 
کــردم. تــا آنجایی که به یاد دارم با صراحت می توانم بگویم پنج شــش 
ســالم بود که روی زمین افتادم و با دســت های کوچک خودم از روی 
نقوش فرش طراحی کردم.گه گاه با پدرم و بزرگ ترها به مساجد یا ابنیه 

تاریخی می رفتم این نقوش مرا مســحور خودش می کرد.
تا آنجایی که حافظه ام یاری می کند از کودکی عاشــق نقاشــی بودم 
و نقاشــی کردن را یک عبادت می دانســتم. اگر معتقد باشــیم که عظیم 
ترین و بزرگ ترین منبع آفرینش ذات پاک پروردگار اســت و بخواهیم 
با یک تصویر به او ادای احترام کنیم. این تصویر خودش نوعی ستایش 

و بندگی و عبودیت به درگاه خداســت.
از رنگ سائیدن شروع کردم؛ آنقدر رنگ می سائیدم که کف دست هایم 
تاول می زد و واقعًا به آن معنایی که در ادبیات ماست خدمت استاد کردم. 
استاد وقتی متوجه عالقه من شد واقعا چیزی از یاد دادن به من مضایقه 
نکرد ولی بیشــتر برایم مطرح بود که از درون خودم اســتمداد بطلبم و به 

یاری خدا چیزی از درون خودم تراوش شــود و آن را به تصویر بکشــم.
جنابعالی به عنوان یک نقاش برجســته ایرانی توانستید با تلفیق   �

نمادهــای ایرانی با تجربیات غربی ســبک جدیــدی خلق کنید که 
مخاطبان بسیاری را در ایران و سایر نقاط جهان  جلب و جذب کند. 

مختصات و ویژگی های هنر نقاشــی ایرانی چیست؟

هنر نقاشــی ایرانی، هنری اســت که از این فرهنگ و آب و خاک نشــات 
گرفته است. هنری است که توان بیان اندیشه ها و افکار را به نحو احسن 
دارد. هنــری مربــوط به خــود ایرانی ها، مربوط به هموطنان ما و مربوط 

به کشــور عزیز ایران اسالمی ماست.
تابلوی نقاشــی مثل یک کتاب اســت. این کتاب را باید ورق زد و خواند. 
باید با دقت نگریســت و به رمز و راز نهفته در آن پی برد. وقتی بیننده با  
توجه و تعمق در اثر بنگرد برداشــت های عاطفی و ذهنی نقاش را بهتر 

دریافت می کند  و از آن اثر بیشــتری لذت می برد.
کلمه هنر یک کلمه اوستایی است؛ از دو کلمه هو و نَر به معنای انسانیِت 
خوب اســت؛ یعنی انســاِن خوب. هیچ جنســیتی نمی دهد. وقتی که این 
تعریف برای هنر هست بالتبع باید متوجه شد که آنهایی که در راه هنر قدم 
می گذارند بایستی دارای سجایای اخالقی ملکوتی و انسانی واقعی باشند.

مضامین دینی، ادبی و تاریخی در آثار جنابعالی بســیار دیده می   �
شــود. چگونه مفاهیم الهی در آثار تجسمی می تواند نمود یابد؟

کاری که می کنم فقط برای رضای الهی است، قدمی که برمی دارم 
برای رضای خداست، صحبتی که درباره هنر می کنم برای رضای 
خداســت و ســعی کردم در کار هنری و نقاشــی خودم تقریبا عبادت 
کنم و با نقاشی کردن با خدای خودم به وسیله رنگ راز و نیاز کنم. 
مــا مــی دانیم که حافظ یــا بزرگان عرفان و معرفت جهان، موالنا و 
اشــخاصی که در باالترین ســطح علمی یا ادبی هستند وقتی از زلف 
و خط و خال معشــوق  صحبت می کنند معشــوق ظاهری و جسمی 
منظور نظرشــان نیســت و گرنه آثارشان اینقدر عظمت و اعتال پیدا 
نمی کرد. در حقیقت این ها را تمثیل گرفته اند.خواســته اند بندگی 
خدا را به این زبان و نشــانه در شــعر یا نوشــته خودشان بیان کنند. 
نقاش هم همین طور. نقاش هم خواســته به وســیله نقاشــی خط و 
خــال، قــد و رعنایی، زلف و طبیعت خــودش و اخالص خودش به 
ملکوت را به ظهور برســاند. وقتی اثری هنری در این ســبک می 
بینیم، باید بنگریم در ورای آن چیست و آن را جست و جو و دریافت 

کنیم و لذت ببریم.
جنابعالی در نخستین همایش چهره های ماندگار )سال 1380( به   �

عنوان هنرمند نقاش از ســوی فرهنگستان ها، دانشگاه ها و نهادهای 
علمی و هنری برگزیده شــده اید چه توصیه ای برای جوانان هنرمند 

و دیگر اقشار مردم ایران دارید؟
من به عزیزان خودم، دوستان خودم، دوستان جوان خودم که در این راه 
قدم گذاشــته اند صمیمانه،  پدرانه یا پیرمردانه یا به هر گونه ای که که 
قبول کنند توصیه می کنم که از فراز و نشیب راه سخت هنر نهراسند و 
به این  فکر نکنند که اگر در این راه قدم بگذارند  موفق می شوند یا خیر. 
همه موفقیت ها دســت خداســت و خداوند همه را ان شاء اهلل با عنایت و 
لطف خود موفق بدارد. کار کنید و فعالیت کنید و زحمت بکشــید مطمئنًا 
بــدون نتیجــه نخواهد ماند و این هنر نگارگری ایران در آینده نه چندان 
دور مجــدداً حــق خود را در جامعه ایران و در جامعه جهانی بدســت می 

آورد اگر خوب کار کنید به نتیجه مطلوب می رســید.

 محمود فرشچیان: 

در نقاشی هم 
عبادت می کنم
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۷ فن آوری 
پیشرفته ای که 
هرگز به مرحله 
تولید نرسیدند!

در صنعت پرتکاپو و بسیار رقابتی خودروسازی، هرساله نوآوری هایی 
هســتند که از طرف شــرکت های خودروساز پیشتاز معرفی شده و 
باعــث بــه حرکت واداشــتن چرخ های این صنعت می شــوند. اما 
دراین بین فن آوری هایی نیز هســتند که باوجود جذاب بودنشــان، 

هیچ گاه به مرحله تولید نرســیده اند.

دو شرکت خودروساز بریتانیایی حدود 5 سال 
قبل، فناوری را بر پایه طرح مفهومی مشــترک 
امــا با اهدافی کاماًل متفاوت از یکدیگر معرفی 
کردند. شــرکت جگوار بــرای اولین بار این 
فناوری را به عنوان یک نسخه کاماًل بزرگ شده 
از صفحه نمایشگرهای استاندارد موجود روی 
خودروهای لوکس معرفی کرد. سیســتمی که 

ادعا می شد می تواند تأثیر بسیار زیادی روی دید راننده در مسیرهای 
مســابقه، نشــان دادن نقطه ترمز گیری و حتی سایه ای از خودروی 
در حال ســبقت را به شما نشــان دهد.اما هدف لند روور، استفاده از 
این فن آوری در خودروهای شاســی بلند آفرود خود بود. این فن آوری 
بــا اســتفاده از نصب یک دوربین زیر دماغــه خودرو و به طرف زمین 
می توانست قسمت جلویی خودرو را برای راننده محو کرده و قسمت 
قرارگرفته زیر کاپوت خودرو را به راننده آفرود برای انتخاب بهترین 

و ایمن ترین مسیر موجود نشان دهد.

در ســال 2013 بود که شرکت سوپر خودروساز بریتانیایی مک الرن 
ادعا کرد که سیســتمی را به منظور خالص شدن 
از دســت برف پاک کن های شیشه ها ابداع کرده 
اســت. سیســتمی که بر پایه همان فن آوری 
به کاررفتــه در جت های جنگنده ابداع شــد. در 
این سیستم خودرو می بایست توسط فرکانس 
صوتی که می تواند به صورت مؤثر قطرات آب را 
از روی شیشــه پاک کرده و به آن اجازه می دهد 
تا با اســتفاده از جریان باد به تمیزترین حالت 

ممکن برســد، استفاده کند.شیشه خودرو می بایست آن قدر با سرعت 
به ارتعاش دربیاید که قطرات آب نتوانند به شیشــه چســبیده و باعث 
لک شــدن آن شــوند. اما حاال 5 سال از معرفی این فن آوری گذشته و 
در حــال حاضر ابر خودروهای پیشــرفته مک الرن نیز با برف پاک کن 
تولید می شوند. بنابراین می توان گفت که این فن آوری پیشرفته هنوز 

به صورت یک رؤیا در خودروها باقی مانده است.

ســال گذشته جنرال موتورز آمریکا، شرکت اپل 
)Opel( آلمانی را به خاطر زیاد بودن هزینه های 
تحقیق و توسعه این شرکت به گروه پژو سیتروئن 
واگذار کرد. اپل از آن دســته شرکت هایی است 
که هزینه زیادی را صرف توســعه فن آوری های 
جدید و بعضــاً غیراقتصادی با هزینه های زیاد 
می کند و این برای خیلی از شرکت ها موردقبول 
نیســت. یکی از این فن آوری ها، سیســتمی 

موسوم به بینایی خودرو به کمک چراغ های جلو بوده است.سیستمی که 
از یک دوربین برای زیر نظر داشتن راننده و تطبیق دادن چراغ های خودرو 
با خط دید راننده استفاده می کند. اگرچه این فن آوری واقعاً هوشمندانه و 
جذاب به نظر می رسید و الگوریتم های پیشرفته ای نیز برای نرم و روان تر 
کردن حرکت چراغ ها مورداســتفاده قرار گرفت )زیرا چشم انسان دائماً 
به صورت پیوســته در حال تکان خــوردن بوده و در یک خط ثابت باقی 

نمی ماند(، اما هیچ گاه به مرحله تولید نرسید.

شیشــه جلــو مجازی 
جگوار و لندروور

شیشه جلو مرتعش 
مک الرن

چراغ های جلویی که توسط دید 
چشم هدایت می شوند

محمد مهدی ربیع زاده
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سیســتم تعلیق الکترومغناطیس شرکت 
آئودی که در ســال 1980 آزمایش شــد، 
می توانســت این امکان را به خودرو بدهد 
که بتواند سطح جاده را مطابق این فن آوری 
تغییر دهد. این بدان معناســت که حتی با 
عبور از سرعت گیرهای جاده، این سیستم 
تعلیــق می تواند خــود را با آن تطبیق داده 
و ســطحی تقریباً صــاف را برای خودرو و 

سرنشینان تداعی کند.
اگرچه نمونه اولیه این سیستم نیز ساخته شد اما متأسفانه به دلیل 
سنگین و گران بودن آن، روی خودروهای سواری به کار نرفت. در 
حال حاضر شــرکتی بانام ClearMotion حق امتیاز این اختراع 

را خریده و انتظار می رود در ســال 2019 آن را بازطراحی کند.

سیستم تعلیق موسوم به 
Bose

Vision Next 100 شــرکت بــی ام و 
نــگاه کوچکی را به ما در مورد خودروهایی 
بــا خاصیت تغییر قیافــه و به تبع آن تغییر 
آئرودینامیــک داد. خاصیتی که از ســطح 
بدنه خاص به همراه پوســته قابل انعطاف 
الکترونیکی که می توانســت به قیافه های 
مختلفــی دربیاید اســتفاده می کرد و حتی 
چراغ هــای جلو نیز توســط این پوســته 

انعطاف پذیر، مانند چشــمک زدن انسان تغییر می کردند.اگرچه 
ایــن طرح بی ام و به مرحله تولید نهایی نرســید، اما ایده تولید 
خودرویی که بتواند در شــرایط مختلــف رانندگی و آب و هوایی 
به منظور ارتقای ضریــب آئرودینامیک، چهره خود را عوض کند 
هنوز هم برای شــرکت های مطرح خودروسازی جهان یک ایدٔه 
جذاب به نظر می رسد. درهرحال باید دید که کدام شرکت است که 
این ایده جالب را به صورت کامل و عملی به مرحله تولید می رساند.

به لطف نوآوری که شــرکت خودروساز سوئدی 
یعنی ولوو در بخش تئوری ابداع کرده بود، بدنه 
پیشرفته فیبر کربن کامپوزیت خودرو مانند یک 
ذخیــره کننده انرژی عمل می کرد. ولوو فهمیده 
بود که بزرگ ترین مشکل خودروهای برقی وزن 
موجود باتری های آن هاست و به همین خاطر این 
وزن را بــه نقاط دیگر خــودرو مانند بدنه منتقل 

کرده بود. اما مشــکالتی نیز مانند کاهش ضریب آئرودینامیک خودرو 
و آسیب دیدن بدنه به خاطر تصادف و صدمات ناشی از آن نیز در این 

سیستم شرکت ولوو وجود داشت.

تایرهایــی که با اســتفاده از مواد ترکیبی 
پیزوالکتریک ساخته شده و در حین حرکت 
باعــث کمک کردن به خــودروی برقی در 
تولید انرژی الکتریکی می شوند. مواد پیزو 
الکتریک موادی هســتند که از اصطکاک و 
فشــار برای تولید انرژی اســتفاده کرده و 
ازآنجایی که تایرها در تماس مســتقیم با 
جــاده و درنتیجه اصطکاک هســتند، پس 

بهتریــن گزینه برای تولید انرژی از طریق این مواد هســتند.در 
این مورد، هرچه که ســطح جاده ناهموارتر باشــد تولید برق از 
تایرها نیز افزایش پیدا می کند. همچنین در این تایرها، از موادی 
نیز استفاده شــده تا بتوانند در کنار تولید انرژی از اصطکاک، نور 

خورشــید را نیز مهار کرده و انرژی بیشتری را تولید کنند.

خودروهایی باقابلیت 
تغییر قیافه

بدنه فیبر کربن 
کامپوزیت تولیدکننده 

انرژی شرکت ولوو

 تایرهایی باقابلیت
 تولید برق
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ی 1000 اسب بخاری در خاک آمریکا؛
چینی ها

 گام بزرگ مردان 

سرزمین اژدها

سجاد حیدری
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باتوجه�به�اینکه�حتی�برخی�خودروســازان�اروپایی�اجازه�فعالیت�در�بازار�ایاالت�متحده�
آمریکا�را�ندارند،�شرکت�خودروسازی�»�SFموتور«�با�مالکیت�چینی�ها�این�امکان�را�بدست�
آورده�اســت�تا�با�ســرمایه�گذاری��160میلیون�دالری�خود�برای�راه�اندازی�یک�کارخانه�
جدید�در�شــمال�»ایندیانا«،�اجازه�فعالیت�در�خاک�آمریکا�و�دسترســی�به�بازار�بزرگ�این�
کشور�را�داشته�باشد��هرچند�دفتر�مرکزی�این�شرکت�در�»کالیفرنیا«�واقع�شده�است�تا�
امکان�فعالیت�در�خاک�آمریکا�آسان�شود�تا�پایان�سال��2020میالدی،�شرکت��SFموتور�
کارخانه�خود�را�در�شمال�»ایندیانا«�راه�اندازی�می�کند��البته�این�کارخانه�از�قبل�ساخته�شده�
و�توسط�»�AMجنرال«�برای�تولید�محصوالت�هامر�و�مرسدس�بنز��Rکالس�مورد�استفاده�
قرار�گرفته�اســت��اما�حاال�این�کارخانه�در�اختیار�شــرکت�»�SFموتور«�با�مالکیت�چینی�ها�
قرار�گرفته�اســت�تا�با�ســرمایه�گذاری��160میلیون�دالری�خود�در�این�کارخانه،�بتواند�
محصوالت�خود�را�در�خاک�آمریکا�تولید�کرده�و�به�مشــتریان�عرضه�کند�در�ادامه�گفتنی�
است�که�این�شرکت�عالوه�بر�محصوالت�باکیفیت�و�پیشرفته،�تنها�به�تولید�وسایل�نقلیه�
تمام�الکتریکی�مشغول�خواهد�شد��در�حال�حاضر�این�شرکت��2مدل�خودروی�»SF5«�و�
»SF۷«�در�سبد�محصوالت�خود�دارد�که�تا�پایان�سال�جاری�میالدی�نسخه��SF5به�طور�
آزمایشــی�تولید�خواهد�شد،�اما�تا�پایان��2020میالدی�که�سایت�تولید��SFموتور�تکمیل�
شود،�امکان�تولید�سالیانه��50هزار�اتومبیل�و�همچنین�اشتغال�زایی�برای��46۷نفر�وجود�
خواهد�داشــت�نزدیک�به��2ماه�پیش،�شرکت�خودروسازی��SFموتور�محصوالت�خود�را�
معرفی�کرده�اســت�و�به�مشــتریان�خود�قول�داده�تا�طیف�گسترده�از�سیستم�های�محرک�
الکتریکی�در�اختیار�آنان�قرار�دهد�که�خروجی�قدرت�آنان�حتی�به�مرز��1000اسب�بخار�
هم�خواهد�رسید�تا�بتوان�در�کمتر�از��3ثانیه�به�سرعت��100کیلومتر�بر�ساعت�رسید،�این�
درحالیست�که�محدوده�حرکت�اتومبیل�هم�با�یکبار�شارژ�کامل�باتری�های�اتومبیل�معادل�

�500کیلومتر�خواهد�بود�



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ اردیبهشت ماه 1397 / شماره 5428

Bilingual Economic Monthly  

خودرو

بســیاری از مشــتریان و مصرف کنندگان خودروهای 
داخلی با توجه به قراردادهای خارجی، ورود خودروهای 
جدید به کشور طی ماه های گذشته این انتظار را دارند 
که از سوی دست اندر کاران و مسئوالن صنعت خودرو، 
ورود تکنولوژی و فن آوری روز توســط خودروســازان 
خارجی یکی از برنامه های اصلی و پیش بینی شــده در 
سیاســت گذاری ها باشــد. در این میان به نظر می رسد 
که ایجاد مراکز تحقیق و توسعه می تواند نقش موثری 
را بــه عنوان موتور تغییرات تکنولوژی در صنعتی مانند 

خودرو ایفا کند.
بســیاری از کارشناسان و فعاالن حوزه خودروسازی در 
کشــور همچنین معتقدند که عمــر کوتاه قراردادهای 
خارجــی تنها می تواند به خرید تکنولوژی منجر شــود 
نه انتقال آن. اما گذشــته از قراردادهای خارجی برخی 
دســت اندرکاران و مسئوالن حوزه خودرو همچنان در 
صحبت های خود مطرح می کنند که قرار اســت عصر 
جدیدی را در این صنعت رقم بزنند. تحقیق و توسعه در 
صنعت خودرو کشور از آنچنان اهمیت باالیی برخوردار 
اســت که در »سند استراتژی صنعت خودرو« به عنوان 
یکی از کلیدی ترین مباحث و محورهای مطرح شده در 
این سند مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته است. 

با این حســاب خودروســازان داخلی نیز طی ســال ها 
و ماه های گذشــته نســبت به این موضوع بی اهمیت 
نبودند و به منظور توســعه تولیدات داخلی به تاســیس 
واحدهــای تحقیق و توســعه پرداخته اند. البته تاکنون 
رضایتی از فعالیت این واحدها مشاهده نمی شود و برخی 
کارشناســان با انتقاد از عملکرد در این حوزه می گویند 
کــه خروجی این واحدها تنها به ایجاد تغییرات ظاهری 
در چراغ یا بدنه خودرو منتهی شــده اســت. در این میان 
کارشناسان مشکل عدم کارآمدی واحدهای یاد شده را 
عقب بودن این واحدها از دانش روز جهانی از یک طرف 
و عدم اعتماد کافی مدیران ارشــد از  طرف دیگر عنوان 
می کنند. به اعتقاد آنها این واحدها هرگز نتوانستند نقش 
خود را به عنوان شــرکت های سرویس دهنده به تمامی 
خودروســازان بازی کنند. با این حال مدتی است که راه 
اندازی و استفاده از واحدهای تحقیق و توسعه در دستور 
کار خودروسازان بزرگ کشور قرار گرفته و آنها با جدیت 

به دنبال ایفای نقش در این حوزه هستند.
هرچند طی روزهای گذشته و با تصمیم رئیس جمهوری 
آمریکا مبنی بر خروج این کشور از برجام نگرانی هایی 

برای ادامه حضور خودروســازان خارجی در کشور ایجاد 
شــده بود، اما بررســی خبرها نشان می دهد که صنعت 
خودروســازی با توجه به شراکت خودروسازان ایرانی با 
طرف های اروپایی احتماال تاثیر کمتری از این تصمیم 
آمریکایی ها خواهد گرفت و زمزمه هایی مبنی بر ادامه 
حضور خودروســازان خارجی این روزها بیشــتر شنیده 
می شــود. قراردادهای شــرکت های خودروساز داخلی 
با خودروســازان خارجی از همان ابتدا امیدها را نســبت 
بــه افزایش دانش و تکنولوژی و به روز شــدن صنعت 
خــودرو افزایش داده بــود. در این میان یکی از مباحث 
مهم برای سیاســت گذاران صنعتی لزوم احداث مراکز 
تحقیق و توســعه در کشــور بوده اســت. موضوعی که 
بســیاری از کارشناسان صنعت خودرو دستیابی به آن را 
زمینه ســاز رشد و توسعه صنعت خودرو کشور می دانند. 
در حالی سیاست گذاران صنعتی تاکید بسیاری بر احداث 
واحدهای تحقیق و توســعه از طریق مشــارکت های 
خارجی دارند و البته در این مدت نشانه های مطلوبی از 

هدف گذاری جدی در این زمینه دیده می شود.
هزینه خودروســازان جهان در تحقیق و 

توسعه
اهداف ســند راهبردی صنعت خودرو در حالی بر هزینه 
کرد خودروســازان از محــل درآمد حاصل از فروش در 
حوزه تحقیق و توســعه تاکید دارد و این میزان را یک 
درصد از میزان فروش عنوان می کند که هم اکنون کمتر 
از ایــن میزان از درآمد حاصل از فروش خودروســازان 

صرف تحقیق و توســعه می شود. بررسی این آمار نشان 
می دهــد هزینه کرد خودروســازان در این زمینه رو به 
رشــد بوده به طوری که در ســال ۹4 نســبت تحقیق و 
توســعه صنعت خودرو به میزان فروش این شــرکت ها 
برابــر بــا ۰.5 درصد بوده اما مقایســه این اعداد با آنچه 
صنعت خودرو در جهان برای تحقیق و توســعه هزینه 
می کنــد بــه مراتب ناچیز خواهد بود. برخی معتقدند که 
بسیاری از خودروسازان بزرگ دنیا 3 تا 5 درصد فروش 
خود را به تحقیق و توسعه اختصاص می دهند و از آنجا 
که تحقیق و توســعه نقش جدی در تغییرات فناوریک 
صنعت خودروســازی دارد رقم باالیی از خودروســازان 
خارجی به موضوع تحقیق و توســعه اختصاص می یابد 
و اروپایی ها و امریکایی ها نیز درصد بیشتری از سرمایه 

خود را صرف این موضوع می کنند.
 طبق بررســی های صورت گرفته از ســوی نشــریات 
بیــن المللی حــوزه خودرو در حال حاضر صنعت خودرو 
جهان ساالنه حدود ۱۰۰ میلیارد دالر در بخش تحقیق 
و توســعه سرمایه گذاری می کند که ۱۸ میلیارد دالر آن 
در آمریکا هزینه می شود و بر این اساس می توان گفت 
بــه طــور میانگین برای هر خودرو ۱۲۰۰ دالر در بخش 
تحقیق و توســعه هزینه می شــود. 5 خودروساز بزرگ 
فولکس واگن، تویوتا، جنرال موتورز، هوندا و دایملر جزو 
۲۱ شرکت بزرگ دنیا از لحاظ سرمایه گذاری در بخش 
تحقیق و توسعه هستند و براساس گزارش ساالنه تحقیق 
و توسعه موسسه »بوز«، شرکت فولکس واگن با صرف 

هدف گذاری جدی  در رشد و توسعه صنعت خودروسازی کشور
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هزینه بیش از ۱۲ میلیارد دالر رتبه نخســت را در میان 
شرکت های مختلف خودروسازی دارد. شرکت تویوتا با 
هزینه بیش از ۶ میلیارد دالر، دایملر و جنرال موتورز نیز 
با صرف هزینه بیش از 7 میلیارد دالر در بخش تحقیق 

و توسعه در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. 
در ایــن بین چینی هــا هزینه کمتری را برای تحقیق و 
توســعه در نظر گرفته اند کــه در این زمینه می توان به 
هزینــه ۱.4 درصدی چانگان و ۰.۹ درصدی شــرکت 
جیلی اشــاره کرد. بررســی روند اقدامات انجام شده از 
ســوی این شرکت ها نشــان می دهد که شرکت های 
خودروســاز جهانی از طریــق افزایش هزینه تحقیق و 
توسعه خود توانسته اند در بحث توسعه محصوالت خود 
رونــد موفقــی را دنبال کنند کــه همین موضوع یکی 
از دالیل توســعه نیافتن خودروســازان داخلی پیرامون 
بی توجهی به تحقیق و توســعه محصوالت تولید شده 

در داخل کشور است.
ضــرورت تغییر نگاه در خودروســازان 

داخلی
 وزارت صنعــت، معدن و تجــارت در برنامه راهبردی 
صنعت خودرو راهکارهایی را در زمینه توسعه و گسترش 
کمــی و کیفــی صنعت خودرو پیــش بینی کرده که از 
جمله آن افزایش سهم تحقیق و توسعه در شرکت های 
خودروساز است. به عقیده کارشناسان، تحقیق و توسعه 
موتور تغییرات فناوریک در این صنعت به شمار می آید 
و ایــن موضوع در شــرایطی اهمیــت دارد که با ورود 
صنعت خودرو جهان به مرحله نوینی از توسعه، اقتصاد 
مبتنــی بــر تولید جای خود را به اقتصاد مبتنی بر دانش 
و اطالعــات داده و بــا توجه به این موضوع، توســعه 
مراکز تحقیق و توســعه در خودروســازی ها تبدیل به 
موضوعی اجتناب ناپذیر شده است.  بررسی این روند و 
اظهارات کارشناسان و فعاالن این حوزه نشان می دهد 
هرچند گام های اولیه از ســوی خودروســازان در زمینه 
هزینه کرد بیشتر در بخش تحقیق و توسعه برداشته شده 
اما رقم های فعلی در مقایســه با خودروسازان جهانی و 
ثبت اعدادی همچون 7 درصد از میزان فروش در حوزه 
تحقیق و توســعه نشان از راه دراز خودروسازان داخلی 

در این مسیر دارد.
بــا ایــن حال در باب وظایف تعریف شــده برای مراکز 
تحقیق و توســعه باید گفت که این موضوع در صنعت 
خودرو در ســه بخش دســته بندی می شود. طراحی و 

نــوآوری ماژول هــای اصلــی پلت فرم مثــل موتور، 
گیربکس، سیستم تعلیق و...، فرآیند بهبود محصوالت 
موجود و در نهایت مهندســی معکوس )کپی برداری از 
محصوالت خودروسازان روز دنیا به منظور تولید خودرو(. 
بنا به گفته کارشناسان، خودروسازان به منظور افزایش 
دانش و توســعه خود باید بر هر ســه این بخش ها تسلط 
داشته باشند. اما موضوع مهم آن است که این سه بخش 
نیازمند دریافت دانش فنی از یک طرف و دســتیابی به 

تکنولوژی ساخت از  سوی دیگر است. 
مانــع انتقال تکنولوژی در بخش تحقیق 

و توسعه
در این بین یکی از موضوعاتی که کارشناســان بر آن 
تاکید دارند فقدان زیرساخت های الزم در صنعت خودرو 
کشور است. موضوعی که موجب می شود، انتقال دانش 
و فناوری در صنعت خودرو کشور از طریق مشارکت های 
خارجــی نیز نتواند محقق شــود؛ چراکه انتقال دانش 
تکنولوژیکــی در بخش تحقیق و توســعه نیازمند دارا 
بودن برخی زیرساخت هاست. در حقیقت می توان گفت 
که نبود زیرســاخت های الزم موجب می شود، احداث 
مراکز تحقیق و توسعه جدی گرفته نشود و به رغم آنکه 
سیاست گذار تاکید بسیاری بر این موضوع دارد، اما به نظر 
می رســد که این موضوع در کوتاه مدت ممکن نباشــد. 
احداث مراکز تحقیق و توســعه امر زمان بری اســت که 
به نظر نمی رســد خودروساز خارجی به این زودی ها آن 
را در صنعــت خودرو ایران ایجاد کنند؛ بنابراین دیده ها 
نشــان از آن دارد که به جای انتقال فناوری به صنعت 
خودرو کشور بیشتر بحث خرید فناوری صورت بگیرد؛ 
در صورتی که چنین شود خودروسازی ما نمی تواند مسیر 

توسعه را در پیش بگیرد.
تغییر شــرایط صنعت خودروسازی در 

جهان
در همین ارتباط حســن کریمی ســنجری، کارشناس 
صنعــت خودرو در گفــت وگو با »افق تازه« با تاکید بر 
اهمیت موضوع تحقیق و توسعه معتقد است که شرایط 
خودروســاز شــدن در جهان تغییر کرده و باید ورود به 
موضوع تحقیق و توسعه در حدود ۲۰ سال گذشته مورد 
توجه قرار می گرفت. با ورود به حوزه تحقیق و توســعه 
در ســال های گذشته، توانایی ایجاد زیرساخت ها برای 
خودروساز شدن در ایران فراهم می شد که از این موارد 
می توان به طراحی و ساخت پلتفرم، ساخت فیس لیفت 

و مدلینگ اشاره کرد.
این کارشناس صنعت خودرو طراح یا خودروساز شدن از 
تغییر برندینگ و طراحی را همراه با یک تاخیر ۲۰ ساله 
دانست و تصریح کرد: هم اکنون فرصت ها از دست رفته 
و به نظر می رسد با چنین شرایطی باید نگاه به خودروساز 
شــدن تغییر کرده و از طریق مشــارکت با شرکت های 
بزرگ خودروسازی مکان خود را در زنجیره ارزش آنها 
پیــدا و تثبیــت کنیم. از طرف دیگر بــا قرار گرفتن در 
زنجیره ارزش خودروسازان بزرگ که در ماه های گذشته 
قراردادهای مناسبی در این زمینه منعقد شده، می توان 
به تولید صادرات محور امید داشــت زیرا مونتاژ با هدف 
صادرات جایگزین مونتاژ برای مصرف داخلی می شود 
و ادامه این مسیر را می توان به سمت تحقیق و توسعه 
سوق داد.کریمی سنجری سرمایه گذاری برای طراحی 
و تولیــد یک پلتفرم بــا زنجیره کامل تولید، صادرات و 
خدمات پس از فروش را نیازمند هزینه کرد ۱.5 میلیارد 
دالری اعــالم و تصریــح کرد: هدف تزریق بودجه ۲.5 
درصدی تحقیق و توســعه به فروش در صنعت خودرو 
بسیار مهم است و قبل از ورود به این موضوع باید نحوه 
خودروساز شدن کشور تعیین شود زیرا مشخص بودن 
نحوه خودروســاز شدن کشور و اینکه تحقیق و توسعه 
باید در چه زمینه ای هزینه شود از ضروریات است. با این 
حال اگر مدل و نحوه خودروساز شدن کشور مشخص 
نباشــد و اهداف آن به روشــنی بیان نشود در پایان سال 
۱4۰4 تنها بدون دســتاوردی، هزینه های قابل توجهی 
به صنعت خودرو که هم اکنون با مشکل نقدینگی همراه 

است، تحمیل می شود.
این کارشناس صنعت خودرو همچنین خاطرنشان کرد: 
آنچه امروز از آن به عنوان حلقه گمشده صنعت خودرو 
یاد می شود، جای خالی تحقیق و توسعه در صنعت خودرو 
اســت. به طور قطع تا زمانی کــه تفکر مجموعه های 
خودروســازی در این جهت نباشــد نه تنها شرکت های 
خودروساز به طور جدی به دنبال ایجاد این مراکز نیستند 
بلکه شاهد تولید خودروهایی با طراحی قدیمی در خط 
تولید خودروسازان خواهیم بود. به طور قطع امیدواری 
فعاالن صنعت خودرو به داشــتن بازار آنها را از فعالیت 
در زمینه تحقیق و توســعه بازداشته است. این در حالی 
است که اگر خودروسازان آینده فعالیت و تولیدات را در 
خطر می دیدند به طور قطع نسبت به فعال سازی مراکز 

تحقیق و توسعه اقدام جدی انجام می دادند.

هدف گذاری جدی  در رشد و توسعه صنعت خودروسازی کشور
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president (1969-74) and his successor Gerald F. Ford 
Jr., (1974-77), the US expanded its influence in Iran and 
signed a number of military and arms deals with the 
Middle Eastern country.
Having been elected as the 39th US president (1977-81), 
James Carter Jr. traveled to Iran in 1977 and described 
Iran under the Shah as the island of stability.
With the intensification of Iranian people’s revolutionary 
efforts, Zbigniew Brzezinski, Carter’s national security 
advisor, insisted that a policy called ‘Iron Fist’ should 
be adopted to suppress uprising against Mohammadreza 
Pahlavi’s despotism.
After the victory of the Islamic Revolution, Carter’s dem-
ocrat administration used every means possible to counter 
the Islamic Republic’s increasing power from supporting 
opposition expats to conspiring to invade Iran which led 
to US failed military operation in Tabas Desert, northeast-
ern Iran in 1980.
Carter’s frequent failures to carry out US anti-Iran plots, 
led to the entry of Ronald Reagan, the 40th US presi-
dent, into the White House. During his term in office, 
Washington reneged on the Algeria Declaration – a set of 
agreements between the Washington and Tehran brokered 
by the Algerian government and signed in Algiers on 
January 19, 1981 – and became Iraqi dictator Saddam 
Hussein’s main supporter in his invasion of the Iranian 
territory.

George H. W. Bush (1989-93), Bill Clinton (1993-2001) 
and George W. Bush (2001-09) all adopted similar hostile 
policies against the Islamic Republic. During Clinton’s 
term in office, the severest sanctions were imposed on 
Iran targeting the country’s foreign trade and oil exports. 
The tenure of his successor, Bush, marked a turning point 
in the adoption of hostile policies by Washington against 
Tehran. During his term in office, sanctions on Iran 
continued and White House leaders kept uttering threats 
against the Islamic Republic.
Although Barack Obama (2009-17) entered the White 
House chanting the slogan of change, he failed to make 
any crucial alteration in Washington’s major policies 
toward Iran. He also imposed severe sanctions against 
Tehran although managed to reach an agreement with 
Iran on the country’s peaceful nuclear program through 
diplomatic means in the end.
Following the US withdrawal from the Joint Comprehen-
sive Plan of Action, the sanctions Obama had promised 
to be lifted as per the Iran nuclear deal, have now been 
reinstated with more embargoes pledged to be imposed.
In addition to withdrawing from the Iran nuclear deal, 
Trump has made other moves to show the same hostility 
his predecessors expressed toward Iran. However, he 
will certainly fail to face a better fate as a result of his 
plots against the Iranian people than the ones met by his 
predecessors. He also is doomed to failure.
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Adoption of hostile policies against Iranian nation has 
been a customary habit of the White House since the end 
of the World War II.
This hostility, which of course intensified after the victory 
of Iran’s 1979 Islamic Revolution, had been expressed in 
different styles by each US government since 1945.
Many maintain that US President Donald Trump’s entry 
to the White House in January 2017 has marked the be-
ginning of a period in which Washington has formulated 
and implemented the most hostile and biased policies in 
its history toward Tehran.
This comes as during the past 73 years after the World 
War II, US has never put aside its enmity toward the 
Iranian people and has expressed this hostility in different 
forms using various methods and techniques.
Following the devastation of Europe and the Soviet 
Union becoming weak after the attritive and attenuating 
First and Second World Wars, the US, claiming to be the 
world’s leader, in addition to countering the expansion of 
communism and Eastern Bloc, did its best to increase its 
international influence replacing the world powers in the 
pre-wars era.
From many observers’ point of view, Harry S. Truman, 
the 33rd US president who was a Democrat, made the 
first attempt to dominate the Iranian territory. His conflict 
with Russians in 1946 to end their occupation of Iran 
was, as attested by many, the first serious confrontation 
between the Eastern and Western Blocs following the end 
of the World War II.
After British and Soviet forces left the Iranian territory, 
using a series of military and economic contracts, the US 
attempted to spin the wheel of colonialism in Iran alone. 
This came as, years later, documents were discovered in 

Truman’s library uncovering a joint plot by Washington 
and London to bombard oil installations in Iran and the 
Middle East in case of the Soviet Union catching hold of 
them.
Years after the end of Anglo-Soviet occupation of Iran, 
Mohammad Mosaddeq’s nationalist government in 
practice countered London by nationalizing the Irani-
an oil industry in 1950. Given Truman’s liberal views, 
Mosaddeq had greatly counted on him supporting Tehran 
in the face of London’s excessive demands. He perceived 
the US as a world power that could help Iran get rid of 
the colonialist countries that had plundered the Middle 
Eastern state for years.
The coming to power of Dwight D. Eisenhower as the 
34th US President (1953-61), foiled Mosaddeq’s plans 
and, eventually, Washington, hand-in-hand with London, 
orchestrated and launched a coup against his popular 
government to become Britain’s accomplice in plunder-
ing Iran’s national wealth.
The final days of Eisenhower’s tenure as US president 
was concurrent with efforts by the then-Iranian mon-
arch (Shah) Mohammadreza Pahlavi to strengthen the 
pillars of his authoritarianism and totalitarianism in Iran. 
However, John F. Kennedy’s election as the 35th US 
president (1961-63) and his ideas regarding the necessity 
of establishing and spreading democracy in the countries 
that were Washington’s allies, heightened the second 
Pahlavi’s concerns. A major part of worries voiced by 
Mohammadreza Pahlavi were removed following Lyndon 
B. Johnson’s coming to power as the 36th US president 
(1963-69) who compromised more with Washington’s 
dictatorial allies.
During the tenures of Richard Nixon, the 37th US 

 Washington’s
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The preservation of the Iran nuclear deal – also known as 
the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) – is not 
only of enormous importance to Europe from different 
economic and security aspects, but also will help the Euro-
pean Union (EU) maintain its credibility.
That is why the heads of European governments have put 
in considerable effort to save the deal.
Despite frequent threats uttered by US President Donald 
Trump against those states seeking to cooperate and inter-
act with Iran, the senior officials of the EU are still insist-
ing upon preserving the deal, signed between Tehran and 
P5+1 in July 2015, and are attempting to open up channels 
to guarantee that the implementation of the JCPOA will 
continue. This is quite perceptible taking a glance at the 
internal meetings of the EU and the 44th G7 summit held 
in Quebec, Canada during June 8-9.
The heads of the industrial countries have major differ-
ences with Trump on issues such as the JCPOA, tariffs on 
European exports and the Paris climate accord which are 
apparently irreconcilable.
The JCPOA has been one of the most important issues 
over which the US and Europe have had serious differ-
ences during the 17-month period of the Trump 

administration. Currently, despite US 
withdrawal from the international 
agreement, European countries are 
doing their best to save the deal.
The recent visit by Israeli Prime 
Minister Benjamin Netanyahu to Eu-

rope and the meetings he held with the 
leaders of Germany, France and Italy failed to 

produce favorable results for him as they all described the 
JCPOA as the best available option.
During the three years since the signing of the JCPOA, the 
EU leaders have benefited the most from expanding rela-
tions with Iran. In this timespan, Tehran has played host 
to hundreds of political and economic delegations from all 
over the world. The conclusion of important agreements, 
a number of which are currently being implemented, has 
been the most important outcome of visits by these eco-
nomic and political teams.
Except for the deal signed between Iran and the Boeing 
Company, the US has so far failed to reap any benefit 
from the implementation of the JCPOA. At present, under 
intense pressure from the White House, this aircraft man-
ufacturing company would inevitably have to violate its 
agreement with Tehran.
Europe is seeking to work out solutions to help its compa-
nies escape the punishment the US has administered for 
the continuation of trade cooperation with Iran. The heads 

of the European states are also very well 
aware of the losses and enormous costs 
they would have to sustain and bear 
as a result of accompanying Trump. 

According to statistics released by Eurostat, in 2017, trade 
transactions between Iran and the EU stood at more than 
€21 billion, which indicated a 53-percent growth year-on-
year.
In 2016, this figure had witnessed a 78-percent rise, com-
pared to that of the preceding year, to reach €14 billion.
The most substantial investment in Iran in the post-JCPOA 
era was made by EU players. They signed remarkable 
agreements with Iran in the fields of energy as well as rail-
road, land and air transportation. European officials cannot 
remain indifferent to the interests of their companies and, 
thus, are required to work out methods to counter future 
sanctions to be imposed by the US and make the necessary 
measures.
Tehran’s influential role and integral position in global and 
regional relations, which is of importance to the EU, is 
more important to Europeans than their economic depend-
ence on the markets of the Middle Eastern state.
In case Europe also pulls out of the deal, Tehran will be 
drawn toward Russia and China, which is not acceptable 
to Europeans. They have conducted 13 years of nuclear 
negotiations with Iran and are not willing to acquiesce to 
the adoption of the White House’s policies, now that they 
see their efforts have delivered the result they were looking 
for.On the other hand, Europe’s international credibility 
is tied to the JCPOA. Unlike Trump, who is indifferent to 
international norms, principles and regulations, Europeans 
have always made their moves and decisions within the 
framework of international laws and regulations. They 
maintain that reports and decisions by authentic and relia-
ble international organizations, such as the United Nations 
(UN), UN Security Council and International Atomic 
Energy Agency, are of great importance.
Now that by his unilateral moves and decisions, Trump 
is showing indifference to international organizations and 
world’s other major players, Europe’s cooperation with the 
US would damage its credibility.
Currently, the JCPOA has turned into a touchstone to 
determine the extent of Europe’s independence from the 
US. Other countries would observe these developments 
to regulate their regulations with the European signatories 
to the JCPOA. Surrendering to the demands of the White 
House would lead to the erosion of the credibility of the 
EU’s 28-member states, to the same extent that refraining 
from cooperation with Trump will prove their trustworthi-
ness to the world and enhance their reliability.
Moreover, Europe will suffer more from the consequences 
of pursuing US policies and, thus, the eventual failure 
of the JCPOA. Europe has been a target of terrorist acts 
during the past few years. In addition, millions of refugees 
have immigrated to European countries which has beset 
them with a host of diverse problems.
Europe’s resistance against the United States will be the 
most effective solution that EU leaders can adopt.
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of special investment vehicles, may take 
a considerable amount of time to become 
operational. Therefore, the Rouhani govern-
ment must foster economic resilience and 
enable strategic patience. This can be best 
achieved by launching a new program of 
public investment in order to boost capital 
formation and create jobs. It is worth risking 
higher inflation rates in order to achieve 
higher growth, especially as interest rates 
will remain high anyway. Aside from the 
inflation risk, public investment in Iran 
remains very inefficient and this is part of 
the reason why the Rouhani government has 
been reluctant to use government budg-
ets for development spending. However, 
European governments could be invited to 
provide technical assistance in these areas, 
helping Iran to devise investment schemes 
that achieve maximum economic growth 
for a minimum capital intensity, perhaps by 
prioritizing projects led by Iranian private 
sector actors or those involving European 
multinational companies.
For three decades the United States has 
imposed sanctions in order to isolate Iran. 
On May 9, 2018, Trump did something 
remarkable—he reimposed sanctions and 
isolated the United States. No doubt, these 
sanctions pose a real risk to Iran’s economy. 
But this is a risk that Europe is committed to 
mitigate in order to ensure that the Irani-
an people continue to receive the crucial 
economic benefits of the JCPOA. Iran must 
take advantage of the rift in the transatlan-
tic relationship and cooperate with Europe 
to devise balanced countermeasures that 
protect channels for trade and investment. At 
this historic moment, it may be possible to 
take a major step to neutralize the unaccept-
able power of American politics over the 
Iranian economy.
*EsfandyarBatmanghelidj works on Iran 
business diplomacy through publishing, 
research, and events.



63 نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ اردیبهشت ماه 1397 / شماره 28

Bilingual Economic Monthly  

By EsfandyarBatmanghelidj*

President Trump has violated the Joint Comprehen-
sive Plan of Action (JCPOA) and withdrawn from 
a landmark security agreement that enjoyed broad 
international support. In his televised announcement 
on Tuesday, Trump clearly relished the opportunity to 
follow through on his campaign promise to “rip up” 
the Iran nuclear deal, declaring, “The United States no 
longer makes empty threats. When I make promises, I 
keep them.”
On one hand, Trump’s decisive and unexpected move to 
reimpose all primary and secondary sanctions lifted in 
2015 as part of the nuclear deal represents a concerning 
development for Iran’s economy. On the other hand, 
Trump’s move may have created a significant opportu-
nity. His rebuke of diplomacy and the broad reimposi-
tion of sanctions has angered European leaders. French 
Finance Minister Bruno Le Maire summed up the 
European sentiment in an interview with French radio: 
“The international reach of US sanctions makes the US 
the economic policeman of the planet and that is not 
acceptable.”
Since the enacting of the 1996 Iran and Libya Sanc-
tions Act, the United States has had a disproportionate 
influence on the development of Iran’s economy. For 
political reasons, Europe had never fully challenged 
this extraterritorial power, and in the period of 2006-
2015, European governments were willing partners for 
the United States’ economic warfare as they sought to 
isolate Iran for its nuclear program.
Today, attitudes have changed. The Trump administra-
tion is reimposing sanctions without political justifi-
cation and without regard to Iran’s proven compliance 
with its JPCOA commitments. European governments 
are ready to resist this clear abuse of power. In light of 
this shift in attitudes, Iran must take advantage of Euro-

pean readiness to seriously discuss economic counter-
measures by taking three concrete steps.
First, Iran must immediately establish a new “task 
force” with a specific mandate to develop economic 
countermeasures with European partners. This task 
force should join experts from the Ministry of Econom-
ic Affairs and Finance, the Ministry of Industry, Mine, 
and Trade, and the Central Bank of Iran into a single 
team led by the Ministry of Foreign Affairs. At the mo-
ment, these authorities are engaged in largely separate 
consultations with their European peers. But a proper 
exploration of economic countermeasures will involve 
discussions with European diplomatic corps, central 
banks, export credit agencies, sanctions authorities, and 
industrial entities in a set of all-encompassing delib-
erations. As such, Iran must reorganize its manpower 
to better engage in an effective dialogue with the full 
range of relevant European stakeholders.
Second, Iran must continue with its efforts to strengthen 
financial regulations and increase the transparency of 
its economy in accordance with the Financial Action 
Task Force (FATF) action plan. The FATF’s suspension 
of Iran’s position on the blacklist will expire in June. 
Even of greater concern, as part of Trump’s withdrawal 
from the nuclear deal, the Treasury Department will 
be relisting all Iranian companies removed from the 
Specially Designated Nationals (SDN) list as outlined 
in Attachments 2 and 3 of Annex II of the JCPOA. This 
move will impact all Iranian banks. Ensuring Iran’s 
financial sector remains in good standing with Europe 
will maximize the likelihood that Europe can devise 
protective measures to maintain financial linkages.
Third, Iran must find new ways to achieve economic 
growth until foreign direct investment can rebound. 
Cooperation with Europe to establish countermeasures 
to resist American pressure will begin immediately, 
but many of these solutions, such as the establishment 
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is an Iranian journalist.

Following Washington’s withdrawal from the Joint Com-
prehensive Plan of Action (JCPOA), the US and, recently, 
European governments, expressing concern over Iran’s 
presence and influence in the region and the country’s 
missile defense program, have called for holding fresh talks 
on the two issues.
These countries raised these two issues while the JCPOA, 
despite the agreement arrived at by all parties to the deal in 
July 2015, had not been fully implemented.
According to experts’ views, this was to find a pretext to 
wriggle out of their commitments.
The question is: Which country has more reason to worry 
in a region where Saudi Arabia and the UAE spend billions 
of dollars on purchasing mass murder armaments, Riyadh 
flies its fighter jets over Yemeni cities 10 times a day to 
drop bombs and kill innocent people, Israel has an arsenal 
full of atomic bombs and missiles equipped with nuclear 
warheads and, finally, is populated by foreign military 
forces, particularly from the US?
The US and European countries pretend to be worried 
about Iran’s missile defense power, whereas, during the 
two-year period between 2016-17, they have sold weapons 
worth billions of dollars to the governments of the countries 
located south of the Persian Gulf. Saudi Arabia signed 
a contract with the US in the spring of 2017 to purchase 
about 220 billion dollars worth of weapons from the 
country. Lately, British officials have explicitly announced 
that they would provide Riyadh with military support in its 
invasion of defenseless Yemen.
This comes as Iran is developing its missile defense power 
based on a deterrence doctrine and has, in 
practice, proven that it has not been an inva-
sive country for centuries.
However, in the past few decades, Saddam’s 
Baath Party, backed by some Persian Gulf 
littoral Arab states, carried out a full-scale 
military attack on Iran. During the same 
time-span, the country also witnessed interventionist efforts 
by certain states, such as the Nojeh coup plot, or the US 
military attack on Tabas in eastern Iran. Thus, if a country 
should express concern, it is Iran. Likewise, if a country 
should be questioned for its regional behavior and policies, 
it is Israel and Saudi Arabia, which are invasive regimes.
These days, Israel is attacking Syrian territory on a daily 
basis and targeting the resistance bases in the country to 

provoke the anti-terror forces there, particularly Hezbollah.
The Zionists, who have been serving and sponsoring terror-
ist groups during the past seven years, are doing their best 
to prevent military devastation of the terrorists, now that 
they are on the verge of accepting ultimate defeat.
Given the present circumstances, European governments 
are asked to clarify which regime is clearly violating human 
rights and is the main cause of regional crises. Is it those 
who perpetrate heinous crimes in Palestinian lands without 
being compelled to provide any justification for what they 
do?
A recent instance of the crimes committed by the Zionist 
regime in Palestine was the massacre of more than 100 Pal-
estinians who had taken part in an unarmed rally on Nakba 
Day (Day of Catastrophe) on Gaza’s borders.
Concerning regional issues, Europeans should answer the 
following questions: 1. What was the main source of vio-
lence during the period after Syria turned into a center for 
terrorists? 2. Which countries sponsored the terrorist groups 
such as Al-Nusra Front, Al-Qaeda and Daesh (ISIS), and 
supplied weapons to them? 3. Of which Middle Eastern na-
tionality were those terrorists who committed acts of terror 
in European capitals over the past few years? And 4. Which 
government of the region has, more than any other regional 
government, invited its neighbors to hold talks?
The above questions pertain to the Middle East. It is quite 
natural that the Islamic Republic of Iran should be con-
cerned about the harmful behavior and policies of the US 
and its allies toward the region.
However, any kind of dialogue or negotiation must guar-
antee that it leads to the easing of concerns voiced by all 
the parties involved and is capable of safeguarding their 
interests.
Before starting any dialogue on other issues, Europeans 
must determine the fate of the previous one, which is the 
Iran nuclear deal.

 The one who should be
really worried






