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ضعف نظارتی در کشور
پس از خروج آمریکا از برجام اقتصاد کشــورمان 
روزهای سختی رو می گذراند. گذران این روزهای 
ســخت زندگی مردم را نیز به شــدت با مشکالت 
عدیده ای مواجه کرده اســت. وجود نوســانات در 
بازارهای مختلف قدرت تصمیم گیری را از مردم 
گرفته است. آشفته بازار فضای کسب و کار باعث 
تعطیلی بســیاری از بنگاه ها گردیده و کسانی هم 
که در این فضا مشــغول فعالیت هستند به سختی 

روزگار می گذرانند.
در ابتدای نوشــتار ســخن از خروج آمریکا از برجام به میان آمد اما به واقع 
این خروج تنها مشکل اقتصاد کشور نیست. نمونه های بارزی وجود دارد 
که نشــان می دهد طی ماه های اخیر تصمیم گیری های غلط و ضعف 
دســتگاه های نظارتیٰ بازارها را به بن بســت کشــانده است.  به طور مثال 
در فضای رســانه های مکتوب مشــخص گردید که طی ماه های اخیر چه 
ســوء اســتفاده های کالنی در بخش واردات و توزیع کاغذ صورت گرفته 
بود. ســوء اســتفاده هایی که بسیاری از بنگاه های مطبوعاتی را به ورطه 

ســقوط کشاند و بسیاری را بیکار کرد.
این نمونه کوچکی از بل بشــوی به وجود آمده در بازار بود و در بســیاری 
از بخش های دیگر نیز شــاهد رانت خواری عده ای بودیم که همچون 
بختک بر روی زندگی مردم چنبره زدند. کســانی که بویی از انســانیت 
نبرده و پر کردن جیب خود را به زجر های مردم ترجیج دادند. سئوال این 
است که  چطور یک کشور در بعد نظارتی آنقدر ضعف دارد که در شرایط 
خاصی همچون تحریم به عده ای اجازه چنین ســوء اســتفاده های کالنی 
می دهد. چگونه ارزی که به ارز آقای جهانگیری شــهره شــد باعث به 
وجود آمدن هزاران هزار میلیارد تومان رانت گردید. جدا از ضعف نظارتی 
و نبود مکانیزم صحیح برای مدیریت و توزیع عادالنه درآمدهای کشــور 
در کوچکترین بازارها نیز شــاهد نوســانات بسیاری هستیم. بازار پیازی و 
ســیب زمینی و مرغ چه ربطی به تحریم دارد که هر هفته باید شــاهد یک 

قیمت جدید و تورم فزاینده آن باشــیم. 
متاسفانه در چنین فضایی مردم داللی را به هر گونه کسب و کار دیگری  
ترجیح می دهند. اقتصادی که ثبات نداشــته باشــد قطعا بهترین بســتر و 
موقعیــت را بــرای دالالن به وجود مــی آورد. مردم هم ترجیح می دهند 
به جای کار ســخت و طاقت فرســا به داللی روی آورند. دو هفته بازار ارز 
و ســکه بــدون هیــچ گونه توجیح منطقــی از تب و تاب می افتد و از هفته 
ســوم روند صعودی آن آغاز می گردد. این اوضاع باعث شــده که مردم 
جــدا از اینکه به فکر داللی باشــند بــه یکدیگر نیز رحم نکنند. بازار اجاره 
بها طی ماههای اخیر مبین این موضوع اســت که صاحبخانه اجاره های 
مســکن را به چندین برابر افزایش داده اند و این باعث شــد تا بســیاری از 
مســتاجران عطای زندگی در کالنشــهر ها را به لقایش ببخشند و حاشیه 
نشــینی اختیار کنند. به نظر می رســد تنها راه رهایی از این آشــفته بازار 
عزم جدی مسئولین برای مبارزه با هر گونه فساد و رانت است. در شرایط 
فعلــی باید ترتیبی اندیشــید تا هیــچ کس اعم از مردم عادی گرفته تا هر 
فردی که در این کشــور دارای ســمت است فکر استفاده از هر گونه رانت 
و داللــی و را از ذهــن بیــرون کند. این امر تنها با تقویت نهادهای نظارتی 

بر مراکز حســاس و تصمیم ســاز امکان پذیر است و الغیر.
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سیاست

آشفتگی سیاست 
خارجی امریکا

محمد مهدی مظاهری

در میان این همه تناقض و آشــفتگی که البته 
اعتبار ایاالت متحده آمریکا و عقالنی و سنجیده 
بــودن تصمیمات رییس جمهوری این کشــور 
را زیر ســؤال برده است، اســتراتژی آمریکا در 
قبال تروریســم و گروه های تروریستی از جمله 
شــاهکارهای تناقض نمایی تصمیم ســازان 
سیاســت خارجی آمریــکا به شــمار می رود. 
آمریکا از یکســو سپاه پاســداران ایران را جزء 
گروه های تروریســتی معرفی می کند و از طرف 
دیگــر گروهــگ »جیش العــدل« را نیز با این 
اســتدالل که انفجار اتوبوس نیروهای ســپاه 
پاســداران ایــران کار آنها بوده، جزو گروه های 
تروریستی قرار می دهد. همچنین در حالی پای 
میز مذاکره با نمایندگان طالبان نشسته که این 
گروه تروریستی اولین شرط مذاکره یعنی حسن 
نیت و عدم توســل به هر گونه خشــونت، فشار 
و تهدیــد در طــی مذاکــرات را رعایت نکرده و 
همچنان به حمالت مرگبار خود در افغانســتان 
ادامه می دهد. این امر بدین معناســت که دولت 
آمریکا عماًل با تروریســت هایی سر میز مذاکره 
نشســته که از یکســو هر روز جان غیرنظامیان 
افغانــی را می گیرنــد و از ســوی دیگر خواهان 
دســتیابی به قدرت در عرصه سیاسی افغانستان 
هســتند. هر چند توســل همزمان به زور و فشار 
و دعــوت به مذاکــره رویه دولت کنونی آمریکا 
نیز هســت و شاید همین امر عملکرد طالبان را 
بــرای آنها قابل پذیــرش و تحمل می کند، اما 
عــرف دیپلماتیک روابط بین الملل آن اســت 
کــه طرفین در حین مذاکره به نوعی آتش بس 
توافقی رضایت می دهند و از توسل به خشونت 
و اقدامــات تحریک آمیز پرهیز می کنند. با این 
وجــود از آن جــا که طالبان به دنبال دســتیابی 
به حداکثر امتیازات ممکن اســت، می کوشــد 
همزمان با مذاکره، عملیات تروریســتی خود را 
هم با هدف نشــان دادن میزان قدرت عملیاتی 
و ایجاد رعب و وحشــت ادامه دهد. بنابراین در 
شــرایطی که طالبان از خواسته های حداکثری 
خــود کوتاه نیامده اند، همچنان توســل به زور 
را بهترین راه رســیدن به اهداف می دانند و به 
ویــژه از آنجا که طالبان یک گروه یکدســت و 
منســجم نیســت که بتوان با توافق با بخشــی 

از آنها، از پرهیز ســایر گروه های وابســته به این 
آنها )شــورای پیشاور، فراه، ننگرهار( از اقدامات 
تروریســتی نیز مطمئن بود، به نظر نمی رســد 
سیاســت دولــت ترامپ در زمینــه ایجاد صلح 
و ثبــات در افغانســتان هم بــه نتیجه مطلوب 
برســد. هر چند عده ای از تحلیلگران می کوشند 
مجموعــه رویکردهای دولت آمریکا در عرصه 
سیاســت خارجی را در قالب سیاســت »هویج و 
چمــاق« تعبیر کنند که از منظر واقع گرایان در 
بســیاری از موارد در عرصــه روابط بین الملل 
نتیجه بخش بوده، اما ســرعت تغییر رویکردها 
و چرخش هــای بعضًا 180 درجه ای در رویکرد 
نسبت به کشورهای مختلف حکایت از آن دارد 
کــه رییس جمهوری آمریکا هیچ برنامه و طرح 
از پیش تعریف شــده ای برای سیاست خارجی 
خــود ندارد. ترامپ که در آغاز دوران ریاســت 
جمهوری خویش وعده تغییرات بزرگ در جهت 
گیری های سیاســی، امنیتی و تجاری آمریکا و 
بازگشت ابهت و اقتدار به این کشور را داده بود، 
حال با نزدیک شــدن به پایان دوران نخســت 
ریاســت جمهوری خویش می کوشــد در اندک 
زمــان باقی مانده، بحران هایی را که در عرصه 
بیــن المللــی ایجاد کرده یا دامن زده را به نوعی 
مدیریت کند، آن ها را به نتیجه مطلوب برســاند 
و یا حداقل در مسیر و فرایند حل و فصل شدن 
نشان دهد تا بتواند به پیروزی در دور دوم امیدوار 
باشد. این در حالی است که بحران های تجاری و 
امنیتی موجود به ویژه بحران های ریشه دار غرب 
آســیا همچون ناامنی و تروریسم در افغانستان، 
منازعه فلسطین و رژیم صهیونیستی و نیز بحران 
نوظهور نقض برجام و پرونده هســته ای ایران 
در ســطحی از پیچیدگی و تداوم قرار دارند که 
آمــال و آرزوهای انتخاباتی یک رییس جمهور 
نمی توانــد بــه حل و فصل چند ماهه آنها کمک 
کند. از این رو به نظر می رسد تنها راه حل ممکن 
برای رییس جمهوری امریکا این باشــد که به 
جای اجرای شوهای نمایشی و تبلیغاتی، تعمق 
بیشــتری در مورد تاریخچه بحران های موجود 
داشته باشد و برای کمک به رفع این بحران ها، 
به مســیرهای حقوقی و قانونی و معاهداتی که 

ترک کرده باز گردد.

»آشــفتگی« شاید بهترین مفهومی باشد 
که بتوان این روزها برای توصیف سیاست 
خارجی آمریکا به کار برد. از جنگ تجاری 
و لفظی با چین و اروپا و سپس خوش و بش 
کردن با مقامات آنها و تالش برای تلطیف 
اوضــاع، تا تهدیدهای آتشــین علیه کره 
شمالی و سپس ابراز عالقه های توییتری 
ترامپ با رهبر این کشور و دلخوش کردن 
به دیدارهای نمایشی مکرر و البته اوج آن 
سیاست خارجی آمریکا ایاالت متحده در 
قبال ایران که از تعیین شروط دوازده گانه 
برای مذاکره آغاز شد و حال به پیک و پیام 
فرســتادن های مکرر برای مذاکره بدون 

قید شرط ختم شده است. 
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بســیاری از ناظران براین باورند که ســفر 
احتمالــی »امانوئل ماکــرون« به تهران 
می توانــد آخریــن بخــت میانجیگــری 
طرف هــای اروپایی امضــاء کننده برجام 
بــرای بــرون رفت از بن بســت جاری در 
بحــران روابــط ایران و امریکا باشــد. به 
اعتقــاد ایــن گــروه از ناظران، نــه تنها 
ابتکارهــای ژاپن، بلکه آلمــان و بریتانیا 
نتوانســته اســت تهران را مجاب به قبول 
آنچه کند که اروپائیان خواستار آن هستند. 
اکنون وزیران امور خارجه فرانســه، آلمان 
و بریتانیا در پی اجالس مشــترک خود در 
بروکســل، با جمع بندی ایده هایشــان که 
رئیس جمهوری فرانســه با خود به تهران 
خواهــد آورد، امیدوارند بتوانند روزنه ای را 
در دیــوار بی اعتمادی جــاری ایجاد کرده 
و بــه این ترتیب زمینه بازگشــت به وضع 
ثبات گذشته فراهم شود. بدیهی است کلید 
گشاینده بن بست کنونی، آن چه خواهد بود 
که ماکرون برای فروش به تهران می آورد. 
»حســن روحانی« در اظهارات کم سابقه 
و صریــح خود آمادگی مشــروط تهران را 
برای بازگشــت به میز مذاکره با امریکا در 
چارچوب برجام اعالم کرده است. او به سه 
شــرط اصلی تهران اشاره کرده که عبارتند 
از لغــو فوری تحریم ها؛ امکان بازگشــت 
بدون مانع به بازار فروش نفت و ســرانجام 
گفت وگــو براســاس مفاد برجــام. کوتاه 
زمانــی پس از اظهــارات رئیس جمهوری 
ایــران »مایک پمپئــو« هرگونه گفت وگو 

را درچارچوب آنچــه »دونالد ترامپ« آن 
را پیش تر مردود دانســته و براین اســاس 
از برجام خارج شــده، رد کرد و خواســتار 
گفت وگو براســاس مدل پیشنهادی دولت 
متبوع خود شــد. در نگاه تهران، مطالبات 
واشــنگتن، تمکیــن از یــک حاصل جمع 
»صفر و صد« اســت کــه تنها یک طرف 
باید به خواست های طرف دیگر تن دهد. در 
این صورت »برنامه جامع اقدام مشترک« 
که به برجام شناخته شده و توافق با حاصل 
جمع متغیر است، دچار تغییر ماهیت خواهد 
شــد. گام تازه اروپا بــرای میانجیگری در 
بحــران روابط ایران و امریــکا به تفاوت 
ابتکاری بستگی خواهد داشت که ماکرون 
از جانــب طرف های اروپایی امضاء کننده 
برجام با خــود به تهران می آورد. گمانه ها 
در این بــاره توأم بــا خوش بینی و بدبینی 
اســت. خوش بینی از این بابت که وزیران 
امور خارجه ســه کشور اروپایی سرانجام به 
ابتکاری دســت یافته اند که بتواند تهران و 
واشــنگتن را برای بازگشــت به گفت وگو 
مجــاب کند. بدبینی از این بابت که ابتکار 
تــازه اروپا همچنــان فاقد امتیازهای الزم 
در ترغیــب تهران برای گفت وگو با حاصل 
جمع متغیر باشــد. آنچه بدیهی است اینکه 
اروپــا در ابتکار تازه خود امیدوار اســت در 
اقــدام میانجیگرانه اش چــاره ای بینابین 
ارائــه کند. پیش بینی می شــود اروپائیان 
در چارچــوب جــدول زمانی معلوم، توافق 
امریــکا را بــرای قبول انعطاف و تعدیل در 

سیاست فشار حداکثری، گشایش های تازه 
اما محدود در فروش نفت ایران از یکســو 
و ایجاد انعطاف در مواضع هســته ای، دفاع 
موشــکی و سیاست های منطقه ای ایران از 
ســوی دیگر جلب کنند. تهران تاکنون در 
برابر خواست همه طرف های امضاء کننده 
برجــام، بر موضع بازگشــت کامل به این 
توافــق تأکید کرده اســت. به باور تهران، 
خواســت طرف های اروپایی، گفت وگو در 
چارچوب یک برجام شکســتهـ  بسته است 
که نمی تواند قابل قبول باشــد. براســاس 
ایــن دیدگاه، ایران در قبال امتیازهای داده 
شده در برجام، حاضر به قبول تعهداتش در 
این توافق شد. اما اکنون با خروج یکجانبه 
امریکا از این توافقنامه بین المللی و بازگشت 
تحریم ها به نقطــه صفر، نمی توان انتظار 
داشــت که ایران برای امتیازهای از دست 
رفته به گام دوم در هرگونه توافق پیشنهادی 
تــن دهد. از این رو در نظــر تهران، آنچه 
اروپــا در ابتکارهایش برای میانجیگری در 
بحــران کنونی باید به آن توجه کند، پرهیز 
از رویکردی است که از آن می توان تفسیر 
خود پســندانه طرف های اروپایی از برجام 
برداشــت کرد. به این ترتیــب باید منتظر 
بود که فرانســه ازجانب طرف های اروپایی 
امضاءکننده برجام چه ابتکار قابل فروشــی 
را بــه تهران عرضه می کند. آیا این ابتکار 
آخرین بخت برون رفت از بن بست کنونی 
در بحران روابط ایران و امریکا و بالتبع آن 

برجام خواهد بود؟

بسیاری از ناظران براین باورند که سفر احتمالی »امانوئل ماکرون« 
بــه تهران می تواند آخرین بخــت میانجیگری طرف های اروپایی 
امضاء کننده برجام برای برون رفت از بن بســت جاری در بحران 

روابط ایران و امریکا باشد. 
بــه اعتقــاد این گروه از ناظران، نه تنها ابتکارهای ژاپن، بلکه آلمان 
و بریتانیا نتوانســته اســت تهران را مجاب به قبول آنچه کند که 

اروپائیان خواســتار آن هســتند. اکنون وزیران امور خارجه فرانسه، 
آلمان و بریتانیا در پی اجالس مشــترک خود در بروکســل، با جمع 
بندی ایده هایشــان که رئیس جمهوری فرانســه با خود به تهران 
خواهــد آورد، امیدوارنــد بتوانند روزنــه ای را در دیوار بی اعتمادی 
جــاری ایجــاد کرده و به این ترتیب زمینه بازگشــت به وضع ثبات 

گذشته فراهم شود.



8

Bilingual Economic Monthly  

نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ تیرماه 1398/ شماره 40

گفت و گو

این روزها به چه کاری مشغول هستید آقای   �
آخوندی؟

من این روزها دانشگاه هستم و تدریس می کنم.
کار اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی   �

چطور؟
کار اقتصــادی که اصاًل نمی کنم، اما فعالیت های 
اجتماعــی دارم، و گاهــی هــم یادداشــت هایی 

می نویسم.
یعنی کار سیاسی هم نمی کنید؟  �

اگر مثاًل اســم همین مصاحبه هــا را بگذارید کار 
سیاسی، پس این ها کار سیاسی است. )خنده(

قطعــاً جزو اصالح طلبان به معنای ســازمانی اش 
نیستم
آقــای آخونــدی! شــما اصولگراییــد،   �

اصالح طلبید، اعتدالگرایید، هیچ کدام هستید، 
همه اش هستید؟

من قطعاً جزو اصولگراها به معنی امروزی اش نیستم. 
جزو جریان اصالح طلب به معنی سازمانی اش هم 
نیستم، بیشتر خودم را یک آدم روشنفکر می دانم.

ولی یک زمانی جزو اصولگراها بودید؟  �
نه، هیچ وقت نبودم. این برداشــت به دلیل ارتباط 
مــن بــا آقای ناطــق نوری بود کــه در آن طیف 
طبقه بندی شدم، ولی من همان وقت ها هم که در 

جهاد سازندگی و در وزارت کشور بودم، هیچ تعلق 
خاطری به جریان اصولگرایی نداشتم.

معــاون آقای ناطق نوری در وزارت کشــور   �
بودید؟

بله.
دو باجناق در اقلیمی بگنجند؟  �

علی الظاهر گنجیده اند. )خنده(
االن هم ارتباطتان با ایشان خوب است؟  �

بله، من با همه باجناق هایم خوب هستم.
دیالوگ های سیاســی هــم بین تان برقرار   �

می شود؟
بله، حتماً، حتماً گفتگوهای زیادی می کنیم.

نظراتتان با هم نزدیک است؟  �
بعضــی وقت هــا بله ولی بعضــی وقت ها هم نه. 
همیشه نظراتمان یکی نیست، چون یک مقداری 
بحث های روشنفکری در دیدگاه ها و رویکردهای 

من قوی تر است.
آقای ناطق نوری این روزها جزو چهره هایی   �

حســاب می شــود که برخالف آن چــه انتظار 
می رفت، اصالح طلبان بیشــتر برایش احترام 
قائل هستند تا اصولگراها. این مشی از قبل هم 

در ایشان وجود داشت؟
بله. من در یادداشــتی که اخیراً راجع به هفت تیر 

نوشــتم تا حدودی به این مباحث اشــاره کردم. آن 
زمان جهاد ســازندگی یک جریان دانشجویی بود، 
که به شدت تحت تأثیر جریان چپ و شرایط حاکم 
انقالب بود، در واقع جهاد سازندگی به هیچ وجه با 
حزب سر سازگاری نداشت و کوچک ترین گرایشی 
به ســمت حزب جمهوری نداشت. آن زمان آقای 
ناطق با همه دانشــجوها ســروکله می زد، زندگی 

می کرد و با آن ها خیلی تعامل مثبت داشت.
 در وزارت کشور هم بسیاری از کسانی که وزیر شدند 
یا به سمت های استانداری و شورای شهر رسیدند و 
االن جزو چهره های اصالح طلب معروف هستند، 
خیلی هایشان آن دوره که من معاون سیاسی وزارت 
کشور بودم، با من همکاری می کردند. همان وقت 
هم مشی این افراد مشی اصالح طلبی بود و مشی 
اصولگرایی نداشتند. آقای ناطق هم آن زمان این 
گــروه از مدیــران را پذیرفته بودند و اعتراضی هم 

نداشتند.
شما اخیراً بحثی به نام »ایده ایران« را مطرح   �

کرده اید، می توانید در دو، سه جمله بگویید اصاًل 
چکیده ایده تان چیست؟

چکیده ایده من این است که آیا مجموعه اقداماتی 
که در جمهوری اسالمی ایران انجام می شود، منجر 
به حس همبستگی ملی برای ایجاد یک رویای ملی 

گفت و گوی تفصیلی با عباس آخوندی:

دولت فعلی اساسًا فاقد نظریه است

عباس آخوندی در همین روزهایی که دیگر وزیر راه نیســت و روزگارش در گوشــه دنج دانشــکده مطالعات جهان می گذرد و در تالش برای 
عملیاتی کردن »ایده ایران« است، از حس و حال روزهای بعد از وزارتش می گوید. او ابایی ندارد از اینکه بگوید تعلق خاطری به اصولگرایان 
ندارد، از اینکه یک پارلمانتاریست نیست و سودای کاندیداتوری مجلس را ندارد. صریح و بی لکنت می گوید »مسکن مهر پاسخی به تقاضاهای 
بازار مســکن نداد«، می گوید »دعواهای جناحی به خاطر این اســت که ایران را دوســت ندارند«، می گوید »صندوق رأی هنوز هم مرجع حل 
تعارضات اســت« و او همچنان »یک رأی« دارد.  در این گفت وگو برایمان از ایده ایران و ملزومات آن گفت و اینکه همبســتگی اصلی ترین 
مساله در این ایده است. از اختالفاتش با آیت اهلل هاشمی بر سر فروش تراکم در شهرداری تهران روایت کرد و تاکید داشت اگر شهردار تهران 
بود هیچگاه کارهای قالیباف و احمدی نژاد را انجام نمی داد. آنجا که پای انتخابات 88 به میان آمد با این نگاه که امروز باید در مسیر وحدت و 
همبستگی باشیم سکوت اختیار کرد و البته به دستگاه های انتخاباتی توصیه کرد قاعده انصاف را رعایت کنند تا مردم هم ترغیب به مشارکت 

در انتخابات شوند. مشروح گفت وگو با عباس آخوندی را در ادامه بخوانید:

محمد مهاجری
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برای توسعه می شود یا نمی شود. حس من این است 
که این اقدامات، اقدامات کاماًل متفرقی اســت، در 
ایــن اقدامات هیچ رؤیایــی برای ایران به صورت 

متمرکز وجود ندارد.
و راهکار رسیدن به این رؤیا و عملیاتی شدن   �

ایده شما چیست؟
راهکارش این است که ما باید نهادهای مدنی مان، 
چــه در حــوزه حکومت و چه خــارج از حاکمیت، 
اصلی ترین مساله شان، توسعه و اعتالی ایران باشد.

ایــن چیزی که داریــد می گویید یک طرح   �
انتزاعی ایده آلیستی روی کاغذ است یا این که 
واقعاً برای عملیاتی شدنش راهکارهای جدی 

وجود دارد؟ اگر اجرا شود، چه الزاماتی دارد؟
اصلی ترین بحث این است که ما چگونه همبستگی 
را در ایران ایجاد کنیم. از نظر من همبستگی ملی 
اصلی ترین مساله ای است که هم به آن نیاز داریم و 
اساساً برای توسعه، همبستگی ملی مهم است. اینکه 
سؤال کردید قابلیت اجرایی شدن دارد یا نه. ببینید 
مثــاًل وقتی پروژه هایی را من در وزارتخانه تعقیب 
می کردم، نگاهم این بود که پروژه ها را به صورت 
موضعی نبینیم، پروژه ها را طوری ببینیم که ایران را 
به همدیگر مرتبط کند. نمونه اش هم این بود که ما 
برای بخش حمل و نقل 10 کریدور در ایران تعریف 
کردیم. کریدروهای شمال - جنوب و شرق - غرب، 

هــر کدام از این کریدورها به نظر من یک کریدور 
توسعه بودند. فرض کنید یک کریدور از مرز بازرگان 
شروع می شد تا بندر امام ادامه داشت. این کریدور 
اقوام مختلف ترک، کرد، لر، عرب و همه را به هم 
متصل می کرد. بحث من این نبود که ما فقط یک 
کریــدور ایجاد کنیم بــه نام کریدور حمل و نقلی. 
بحث من این بود که یک کریدور توسعه ای ایجاد 
کنیم که تمام این اقوام حس همبستگی بیشتری 
با هم کنند و بدانند امنیت، اقتصاد و توسعه شان به 

همدیگر پیوسته است.
پایه این همبســتگی را فرهنگی می بینید؟   �

سیاسی می بینید؟ یا اجتماعی و اقتصادی؟
پایه این همبســتگی را منافع مشــترک تشکیل 
می دهد. حس همبســتگی هم در حوزه فرهنگی 

است، هم در حوزه سیاسی، اقتصادی و...
آخر کار ما باید نســبت به همدیگر یک حس تعلق 
داشته باشیم، باید همدیگر را دوست داشته باشیم. 
این خیلی مهم اســت کــه در ایران ما همدیگر را 
دوست داشته باشیم. متاسفانه صدا و سیما سیاست 
تبلیغــی اش فقــط در جهت ایجاد شــکاف و پاره 
پاره کردن مردم اســت به جای ایجاد همبســتگی 
ملی. البته این حرف شــاید کلی باشــد ولی وقتی 
وارد جزئیات می شــود، شما می توانید این حس را 
در حوزه توســعه فرهنگی، توسعه مراکز آموزشی، 

توسعه کریدورهای حمل و نقلی، توسعه سیاست و 
دیگر حوزه ها ببینید.

نمونه مشــابه هم برایش در جای دیگر دنیا   �
دارید؟

بله.اتحادیه اروپا نمونه این ایده اســت. در اتحادیه 
اروپــا چه اتفاقی افتاد؟ تمام ملت های اروپایی یک 
سطح الیه هویتی پیدا کردند، آن الیه هویتی شان 
باالتر از الیه هویتی ملی شان قرار گرفت. ما در این 
حــوزه تمدنی که زندگی می کنیم، می توانیم یک 
الیه تمدنی ایرانی تعریف کنیم که ما همه مان به 
آن الیه تمدنی حس وابستگی داشته باشیم.. در این 
الیه تمدنی افغان، ازبک، ترکمن، عرب و ...حضور 
داشته باشند، همه اینها در حوزه تمدن ایران هستند. 
اگر حکومتمان بعد از فروپاشــی شــوروی هوشیار 
می بــود، اولین کاری که بایــد می کردیم این بود 
کــه یک الیه هویتــی جدید برای مردم منطقه بر 
اســاس تمدن ایران، تمدنی که بیش از چند هزار 
ســال ســابقه دارد و هنوز هم آدم ها به هم پیوسته 
هســتند، تعریف می کرد. علی رغم این که دولت ها 
کاری نمی کنند، مردم به هم پیوسته هستند. شما 
همین االن ســمرقند بروید، بخــارا بروید، تِرِمز و 
خوارزم و جاهای مختلف، این حس همبســتگی 

را می بینید.
همیــن اتحادیه اروپا که مثال می زنید، آن ها   �

گفت و گو
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گفت و گو

هم بعضی هایشان از هم جدا شدند و اختالفاتی 
بینشان به وجود آمد. فکر نمی کنید این مدل اگر 
در ایران هم اجرا شــود، امکان انتزاع بعضی از 
بخش هــا از یک چیزی به نام ایران منســجم 

اتفاق بیفتد؟
اصاًل این ها باید دو الیه تعریف کنند. ما یک الیه 
داریم، الیه دولت - ملت. دولت - ملت ایران ســر 
جای خودش اســت، یک الیه داریم دولت - ملت 
افغانســتان، دولت - ملت ترکمنستان، همه این ها 
سر جای خودش است، ولی ما باید یک الیه تعریف 
کنیــم، الیه تمدنی. الیــه تمدنی که ملت ها را به 
هــم وصل می کند و به آن ها حس همبســتگی، 
حس همگرایی بدهد.. منظور من از امنیت، امنیت 
فرهنگی می تواند باشــد، امنیت سیاسی می تواند 

باشد، همه نوع امنیت است.
حرف شــما یک جورهایی انترناسیونالیسم   �

است؟
نه، به هیچ وجه. اتفاقاً من اعتقادم این است که قطعًا 
باید در چارچوب دولت - ملت کار کنیم، ولی مشکل 
این اســت که در دوران جدید، ما پدیده هایی داریم 
که این پدیده ها بزرگ تر از دولت - ملت هســتند. 
اساساً تمام فناوری هایی که شما استفاده می کنید 
باالتر از دولت ملت است. همین لپ تاپ من یک 
فناوری باالتر از دولت - ملت اســت. اصاًل شــما 
می توانیــد یک لپ تاپ تعریف کنید به نام لپ تاپ 
ملی؟ خودروی ملی می توانید تعریف کنید؟ عینک 
ملــی می توانید تعریف کنیــد؟ اصاًل فناوری ملی 

می توانید تعریف کنید؟
می توانید، یعنی نداریم یا نباید داشته باشیم   �

یا امکانش وجود ندارد؟
اصــاًل اندازه اقتصادی فنــاوری، اندازه اقتصادی 
فراملی اســت. حتی چین با تمام عظمتش وقتی 
می خواهد فناوری تعریف کند، توسعه تعریف کند، 
دنیا و اصل مبادله را مبنا می گذارد. همین نمونه ش 
FATF اســت. حضرات می خواهند تمام راه های 
مبادله را ببندند، توسعه را هم انجام دهند، تولید را هم 
افزایش دهند. یعنی در واقع یک مفهوم صددرصد 

پر از تعارض در تعارض در تعارض.
 بنابراین امنیت، فرهنگ، سیاست، فناوری و... همه 
مفاهیمی فراملی هستند که باید شما در این حیطه 
فراملی موقعیت ایران را تعریف کنید. بنابراین مجبور 

هستید سازمان هایی تعریف کنید که آن سازمان ها 
فراملی باشند و بتوانند برای شما پشتوانه ایجاد کنند.

تعارضی با استقالل به وجود نمی آید؟  �
بــه هیچ وجه. مگر االن در اتحادیه اروپا تعارض با 
اســتقالل دارد؟ آس آن تعارض با اســتقالل دارد؟ 
نفتا نفتا تعارض با استقالل دارد؟ اتحادیه مرکوسور 
در آمریکای التین تعارض با اســتقالل دارد؟ چه 
ربطی به اســتقالل دارد؟ منظور این است که یک 
مجموعه ای از ملت ها با همدیگر بتوانند یک روابط 
درون تمدنی تعریف کنند، با استقالل تعارض دارد؟ 

نه اینگونه نیست.
یعنی در نهایت هر کشوری بر سرمایه های   �

اجتماعی خودش تکیه خواهد کرد؟
بله، هر کشــوری دولت - ملت خودش است، ولی 
تصور من این است که ما می توانیم در یک حوزه ای 
یک روابطی تعریف کنیم که آن روابط با روابط برون 
حوزه ای متفاوت باشــد. در دنیا و در حوزه اقتصاد، 
اتحادیــه گمرکی داریم، بازارهای آزاد داریم، انواع 
مدل های همکاری اقتصادی داریم تا پیشرفته ترین 
 EU مــدل همکاری که همان مــدل همکاری
است. این کشورها آمدند برای این که بتوانند برای 
خودشــان یک ثبات توســعه ای تعریف کنند این 
مــدل همکاری را ایجاد کردند. ببینید اصلی ترین 
مســاله توسعه، ثبات است. بزرگ ترین مشکلمان 
در ایران این اســت که با همســایه مان نمی توانیم 
منفعت مشترک تعریف کنیم، حتی همسایه دیوار به 
دیوارمان هم نمی توانیم، به همین خاطر هم توسعه 
پیدا نمی کنیم. توسعه مبتنی بر منافع مشترک است.

یک مقوله ای ما در کشــور داریم که به نظر   �
می آید که قابل چشم پوشــی نیســت، آن هم 
موضوع دعواهای جناحی و سیاسی است. این 
دعواهای جناحی و سیاســی با آن مدلی که شما 
دارید می گویید، چگونه می توانند ارتباط برقرار 

کنند، نسبتشان با هم چه می شود؟
این دعواهای جناحی و سیاســی همه اش به خاطر 
این است که اصاًل نسبت به ایران حس تعلقی وجود 
ندارد، به همین خاطر این دعواها به وجود آمده است. 
اگر ایران مساله باشد، هیچ کدام از این دعواها نباید 
باشد. شما همه جناح های ایران را دعوتشان کنید 
و بگویید هر کدامشــان یک صفحه راجع به ایران 
بنویســند. ایران چیست؟ شما می خواهید ایران را 

فقط یک مرز تعریف کنید؟ یا ایران یک فلســفه 
اســت؟ ایران یک سبک زندگی است؟ ایران یک 
تاریخ است، ایران چیست؟ آن چیزی که ما مثاًل در 
پیروزیهای ورزشی بدست می آوریم و داد می زنیم 
ایران ایران، آن ایرانی که می گوییم چیست؟ شما 
فکر می کنید جناح های سیاســی ما راجع به ایران 
یک درک روشــنی دارند؟ یا بیشتر به دنبال منافع 

گروهی خودشان هستند؟
نتیجه عملی حرف شــما این نیست که شما   �

مثالً با موجودی به نام حزب مخالفید؟
به هیچ وجه. من در واقع یک اندیشــه ای را دارم 
تعقیب می کنم که آن اندیشــه، مبنای اصلی اش 
همبستگی ملی است. مبنای اصلی اش در تعریف 
یک منافع مشــترک در یک حوزه تمدنی اســت. 
بــرای این که بتوانیم یک عــدم قطعیت را از بین 
ببریم، بتوانیم یک بازار بزرگ تر فرهنگی، سیاسی 
و اجتماعی ایجاد کنیم و در آن بازار بزرگ تر بتوانیم 

نفس بکشیم و از این همه تفرق خارج شویم...
حرف شــما درست است اما همین حزب این بازی 

شما را به هم می زند.
خود همین ها هم می تواند اهداف یک حزب باشد.

چطوری؟  �
یک حزبی همه این ها را می تواند هدف قرار دهد. 
مگــر آنهایــی که اتحادیه اروپا را درســت کردند، 
احزابشــان را از بین بردند؟ احزابی آمدند و گفتند 
ما طرفدار این ایده هســتیم. چرا باید از بین برود؟ 
مگر هلموت کوهل که آمد دو آلمان را متحد کرد، 
حزب نداشــت؟ حزبش در واقع سنگر اصلی و پایه 
اصلی ایجاد این وحدت شد. اگر آلمان االن آلمان 
اســت و می تواند این کار را انجام دهد به خاطر آن 
نگاه اوســت. فرض کنید اگر او فقط می خواســت 
در چارچــوب دولــت - ملت آلمان غربی کار کند، 
آیا دامنه نفوذ، تاثیرگذاری و توســعه اش در حوزه 
فناوری، صنعت و... با االن یکی بود؟ قطعاً یکی نبود.

در حوزه همبستگی ملی که تعریف می کنید،   �
نقش دین را کجا دیدید؟

به محض این که شــما وارد تمدن می شوید، ادیان 
یکی از عناصر تشــکیل دهنده تمدن هستند. قطعًا 
اســالم یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده تمدن 

یک منطقه است.
یعنی عامل وحدت و همبستگی؟  �
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بله، حتماً عامل وحدت است، ولی به شرطی که در 
حد دین متوقف شود، نه در حد مذهب.

منظورتان جنگ سنی و شیعه است؟  �
بله، یعنی وارد اختالفات مذهبی نشود. آخر کار شما 
وقتی می گویید تمدن اســالمی، منظورتان که در 
الهوت و ناسوت نیست، همین جاست دیگر، یک 
بخشی از آن همین جا است، این ها همه مسلمان 

هستند.
یعنی زمینی باشد.  �

بله همه این ها زمینی هستند.
آقــای آخوندی! یک بحثی این روزها مطرح   �

اســت تحت عنوان جنگ اقتصادی. شما چقدر 
آرایش اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را 

متناسب با این جنگ اقتصادی می بینید؟
خیلی کم. این جنگ اقتصادی االن یک پوششــی 
برای شــکل گیری یک نــوع مرکانتالیزم دولتی و 
حذف نیروهای خالق جامعه شده است. لذا کمکی 

اساساً به مقاومت در برابر آمریکا نمی کند.
اتاق بازرگانی، نظام پزشکی و ...اصاًل در بازی جنگ 

اقتصادی هستند؟
یعنی با این خدم و حشم نمی توانیم به جنگ   �

اقتصادی برویم؟
نــه. مثــاًل االن اتاق بازرگانی شــما برای خودش 
هیچ ماموریتی برای مشارکت و راهبری در جنگ 
اقتصادی می بیند؟ نه. چرا؟ چون کنار گذاشته شدند، 
اصاًل در بازی نیستند، اصاًل آن ها را گذاشته اند. در 
دوران جنگ سه تا پشتوانه جنگ و جهاد را داشتیم. 
یادم اســت آن وقت ها مهندس موســوی مسئول 
پشتیبانی جبهه ها بودند. آن زمان وزارت رفاه، وزارت 
صنعت و همه برای پشتیبانی از جنگ بسیج بودند. 
در شــرایط موجود، کدام یــک از نهادهای مدنی، 
چه نهادهای مدنی درون حاکمیت و چه نهادهای 
مدنی برون حاکمیت )اتاق بازرگانی، نظام پزشکی 
و ...(؛ اساساً در بازی هستند؟ اصاًل در بازی جنگ 
اقتصادی هســتند؟ این ها همه شان صبح تا شب 

منتظر وقوع حادثه هستند.
یک عامل دیگری که زمان جنگ وجود داشــت، 
حضــور پررنگ مردم بود. گفتیــد که دولت همه 
امکانات را بســیج کرده بود، ولی به هر حال مردم 

بودند که جنگیدند...
بله مردم در بازی جنگ بودند.

االن اگر بخواهیم مــردم را وارد این جنگ   �
اقتصادی کنیم، چطوری می شود این کار را کرد؟
االن باید رقابت نهادهای درون قدرت با نهادهای 
اقتصــادی و نهادهــای اجتماعــی از بین برود. در 
جنگ من خودم مسئول ستاد پشتیبانی جنگ جهاد 
سازندگی بودم. ما که رقیب مردم نبودیم، ما با مردم 
بودیم و با مردم کار می کردیم. االن شما می بینید 
این نهادهایی که مدعی جنگ اقتصادی هستند و 
می گویند ما جنگ اقتصادی را داریم پیش می بریم، 
اساســاً رقیب نهادهای مدنی هستند. هر مثالی که 
شما بخواهید بزنید، فرقی نمی کند؛ می خواهد تولید 
باشد، کشــاورزی باشد، مهندسی باشد، االن کاًل 
نهادهای داخل حاکمیت و نهادهای عمومی، رقیب 

مردم هستند.
منظورتــان این اســت کــه رقیب بخش   �

خصوصی در اقتصاد هستند؟
هم رقیب بخش خصوصی در اقتصاد هستند هم با 
هر تشکل اجتماعی دیگری رقیب هستند. شما یک 
دانشگاه را در نظر بگیرید، یک انجمن اسالمی را در 

نظر بگیرید. االن رقیب انجمن اسالمی کیست؟
ایــن بحثی که االن مطرح کردید، یک مقدار   �

من را وارد مباحث مربوط به رقابت های سیاسی 
کرد...

اصــاًل فرقی نمی کنــد. از نظر من آن چه که مورد 
توســعه است، رقابت است. حاال می خواهد رقابت 
اجتماعی باشد یا رقابت اقتصادی و سیاسی. اساسًا 
اگر شما رقابت سالم را از بین ببرید، هم همبستگی 
ملــی را از بیــن می برید و هم تولید کاالی عمومی 

را از بین می برید.
آقای آخوندی چند ماه دیگر انتخابات مجلس   �

اســت. شما حضور ســرمایه اجتماعی را پای 
صنــدوق رأی از االن چگونه ارزیابی می کنید؟ 

فکر می کنید چه انتخاباتی داشته باشیم؟
اتفــاق بســیار خوبی که در ایــران رخ داده، مردم 
متوجه شــده اند که باید تمام تعارض ها را از طریق 
صندوق هــای رأی مدیریت کنند. بنابراین همه به 
صندوق هــای رأی مراجعه می کنند. حاال این که 
این صنــدوق رأی چقــدر پیرامونش گله گذاری 
وجود داشــته باشد، همه ســر جای خودش است 
ولــی نهایتاً هنوز صنــدوق رأی به نظر من مرجع 

مدیریت تعارض است.

چگونه می شــود این همبســتگی ملی را به   �
گونه ای تقویت کرد که حضور مردم گسترده تر 
شــود؟ مثالً بعضــی از اصالح طلبان همچنان 
معتــرض رد صالحیت ها هســتند، همچنان 
معترض این که سهمیه ما از این کیف انتخابات 
همیشــه کوچک تر از جناح رقیبمان است. شما 
فکر می کنید راهکاری برای این که آن همبستگی 
ملی به حضور و مشــارکت گسترده تری تبدیل 

شود، در مقام عمل می بینید؟
دو تــا راه حــل دارد؛ اولش قاعده انصاف اســت. 
می دانید که قاعده انصاف در اســالم بحث مفصل 
دارد. اساساً اگر قاعده انصاف در دستور کار نباشد، 
هیچ مشارکت جدی ای صورت نمی گیرد. بنابراین 
مــن امیدوارم کــه حضراتی که االن فکر می کنند 
کل خیر و کل مصلحت در اختیارشان است، آن ها 
 یک مقداری به قاعده انصاف توجه کنند. حضرت 
امیــر )ع( می فرمایــد با خودت انصاف به خرج بده. 
ببینند اگر همین کاری که این ها با دیگران می کنند، 
اگر دیگری با این ها انجام دهد، چقدر برای این ها 
قابل تحمل است. چون قاعده انصاف خیلی خیلی 
مهم اســت. قاعده انصاف هم در حوزه سیاســت 
مهم اســت، هم در حوزه اجتماع و اقتصاد. به این 
موضوع در اقتصاد می گویند رقابت منصفانه. شما 
وقتی حاضر هســتی مشارکت کنی که حس کنی 
انصاف رعایت می شود. اگر بدانی داستان، داستان 
منصفانه ای نیســت، هیچ وقت شرکت نمی کنی. 
حاضری در یک بازی ای که داورش منصف نباشد، 

شرکت کنید؟
نکتــه دوم نهادهای مدنی هســتند. بزرگ ترین 
مشــکلی که االن وجود دارد این اســت که کاًل 
نهادهای مدنی ایران از حیطه فعالیت خارج شده اند، 
یعنی در واقع به دلیل گسترش فساد، نهادهای مدنی 
اصاًل در صحنه نیســتند. قاعدتاً باید تا یک حدی 
حکومت به این نتیجه برسد که نهادهای مدنی را 
به رســمیت بشناســد و اجازه دهد نهادهای مدنی 
بیایند و فعالیت کنن آخر کار به نفع حکومت است.

منظورتان احزاب است؟  �
نهاد مدنی از نظر من از یک خیریه شروع می شود 
تا احزاب، صنف، اتاق های بازرگانی و...االن این ها 

در صحنه نیستند.
مثــالً در انتخابات، نهادهای غیرسیاســی   �

گفت و گو
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منظورتان است؟
اینکه اساســاً شــما بپذیرید که نهــاد مدنی را به 
رسمیت بشناســید. االن نهادهای مدنی در ایران 
چه وضعیتی دارند؟ نهادهای مدنی به عنوان کارگزار 
هستند. مثاًل دولت بخش عمده کار را به نهادهای 
عمومــی غیردولتی واگذار کند و این نهادها بیایند 
جامعه مهندســی را به نام عوامل اجرایی خودشان 
اســتخدام کنند. این خیلی فرق می کند تا این که 
جامعه مهندســی به عنوان یــک نهاد مدنی بیاید 
نســبت به نحوه توزیع فعالیت های مهندســی در 
ایران مشارکت داشته باشد. در حد کارگزار قبولشان 
دارند، می گویند شما تشکیل شوید که چگونه برای 
ما کارگزاری کنید، ولی تشــکیل نشوید که چگونه 
مهندســی در ایران توسعه پیدا کند. به شما مربوط 
نیســت سرنوشت مهندسی چه می شود. این را من 
در حوزه مهندسی مثال زدم، ولی در حوزه سیاست 
هم همین است، در حوزه بازرگانی هم همین است، 

در بقیه حوزه ها هم همین است.
آقــای آخوندی حاضر هســتید کاندیدای   �

مجلس شوید؟
شرایط االن برای من مساله ثانویه است ولی نکته 
این اســت که من خودم را اصاًل به عنوان یک آدم 
پارلمانتاریســت نمی بینم، یعنی فکر نمی کنم من 

یک پارلمانتاریست خوب باشم.

به خاطر روحیات شخصی تان؟  �
بخاطــر تجربیاتم. من در این ۴0 ســال تجربه ام، 
عمدتاً آدم اجرایی بودم، یک بخش از تجربه هم آدم 
سیاستمدار در حوزه سیاست های عملیاتی، و بخشی 
هم آکادمیک بودم. من هیچ وقت پارلمانتاریســت 

نبودم.
نه اینکه فقط نماینده مجلس شوید، مثالً در   �

تشکل هایی که دنبال لیست بستن و این حرف ها 
هستند حضور داشته باشید...

من حتماً برای مشارکت اجتماعی و حداکثر حضور 
مردم در انتخابات کمک می کنم، چون من اعتقادم 
بر این است که علی رغم همه این گرفتاری ها، اصل 
مهم، رفتن به پای صندوق های رأی است. من این 
اصل را هیچوقت نادیده نمی گیرم. من یک زمانی 
یک یادداشت نوشتم با تیتر »من یک رأی دارم«. 
من هنوز فکر می کنم من یک رأی دارم، مســاله 
اصلی ایران است و همه ملت ایران باید بدانند من 
یک رأی دارم. برخی می گویند نه شما رأی ندارید 
و این خیلی مردم را افســرده کرده اســت. اگر مردم 
بپذیرند که هنوز یک رأی دارند و آن رأی تاثیرگذار 

است، خیلی فرق می کند.
شما گفتید بیشتر مدیر اجرایی بودید. دستکم   �

دو دوره وزیر بودید، هر دو بار هم وزیر مســکن 
بودید. یکی در دولت آقای هاشمی و یکی هم در 

دولت آقــای روحانی. آن دوره اولتان هم خیلی 
جــوان بودید. از کــدام دوره خودتان راضی تر 

هستید؟
قطعاً دوره آقای هاشمی. آقای هاشمی یک ایده ای 
برای توسعه داشت، یک ایده ای برای بازسازی بعد از 
جنگ داشت و می دانست می خواهد چیکار کند. این 
دولت اساساً فاقد نظریه است، یعنی اشکال اساسی 
دولت این است که هیچ نظریه ای ندارد؛ آن جا یک 
نظریه ای داشــت و چون نظریه داشت، نظریه اش 
هم قابل نقد بود. االن هم می شــود بعد از بیســت 

سال آن نظریه را نقد کرد.
نکته دومی که وجود داشــت، این اســت که در آن 
دولت عنصر هماهنگی وجود داشــت. فرض کنید 
شــما می خواستید یک کار صنعتی کنید، یک کار 
صنعتــی، محصول سیاســت اقتصاد کالن، بانک 
مرکــزی، وزارت دارایی، ســازمان برنامه و بخش 
صنعت در حوزه دولت بود و از این طرف نهادهای 
مدنی ذیربطش بود. عنصر هماهنگی، وجود خارجی 
داشت. االن اساساً عنصر هماهنگی وجود خارجی 
ندارد. االن اگر کاله یک وزیری در بانک مرکزی 
یا یک وزارتخانه دیگری بیفتد، باید از کل آن پروژه 
و کل آن کار منصرف شود و رهایش کند، یعنی اگر 
خودش در وزارتخانه اش توانست یک کاری بکند 
که کرده است اما اگر کارش درگیر با وزارتخانه دیگر 

گفت و گو
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شــود باید کاًل منصرف شود. چون موضوعات بین 
دستگاه ها هماهنگ نیست.

زمانی که در دولت آقای هاشمی وزیر بودید،   �
با ایشان اختالف نظر هم داشتید؟

با ایشان عمدتاً در بحث شهرداری ها اختالف نظر 
جدی داشــتم. دو سه بار اختالف نظر خیلی جدی 

داشتیم.
یعنی به بگومگو منجر می شد.  �

نه به بگو مگو منجر نمی شد. آن زمان تازه شروع به 
فروش قانون کرده بودند. ساخت و سازهای خالف 
قانون و توافق های غیرقانونی که بین شهرداری و 
بنیاد مستضعفان بود که کلش بنیان قانونی نداشت.

مشخصاً منظورتان آقای کرباسچی است؟  �
آقای کرباسچی و آقای رفیق دوست بودند. متاسفانه 
این توافقات زیاد بود. بعضی از دســتگاه ها هم یاد 
گرفته بودند این کار را بکنند، من به آقای هاشمی 
گفتــم من با این کارها کاًل مخالفم و اساســاً فکر 
نمی کنم هیچ توســعه ای بر مبنای فروش قانون 
صورت بگیرد. ممکن اســت چهار تا عمران اولیه 
صورت بگیرد و خوشــتان بیاید، ولی بعدش اساسًا 
آن شهر را با یک بی انضباطی مطلق مواجه می کند 

و در آینده گرفتار می شود.
ایشــان بــا نظر من موافق نبــود و در هر صورت از 
شهرداری حمایت می کرد. من یک بار گفتم آقای 
هاشــمی شما که اینطوری هستید، برای چی من 
را نگه داشتید، بگذارید من بروم، چون من به هیچ 
وجه این رویه را قبول ندارم، بگذارید یا من بروم یا 
دستور بدهید من هیچی نگویم. گفتم در هر صورت 
شما مسئول هماهنگی دولت هستید، بگویید تو حق 
نداری چیزی بگویی. گفت من هیچکدام این دو را 
نمی گویم. به هر حال چون وزیر هستی، باید بگویی 

و هر جا هم خالف قانون می شود، باید داد بزنی.
ایشــان می گفــت من به تو نمی گویــم برو و هم 
نمی گویم نگو. گفتم این که نمی شود، آخر کار باید 
از دولت یک سیاست واحدی بیرون بیاید، اینطوری 
دو تا سیاست است و مردم نمی فهمند که خوب است 
قانون را خرید و فروش کنند یا خوب نیست. ایشان 
می گفت در هر صورت من به تو هیچ دستور خالف 
قانون نمی دهم، ضمناً این کارها را هم دوست دارم 
و این داستان ادامه پیدا کرد.آن اتفاق در دولت های 
بعدی هم ادامه پیدا کرد، یعنی شهردارهای بعدی 

هــم ایــن کار را کردند، نه تنهــا در تهران، بلکه در 
کالنشــهرها هم باز این اتفاق افتاد. در زمان آقای 
احمدی نــژاد آن فروش قانون صورت می گرفت، 
زمان آقای قالیباف بود و فکر می کنم همچنان هم 
ادامه دارد. شــما همچنان معتقدید برای آن توسعه 

باید به روشی که شما معتقد بودید،  عمل کرد؟
اگر شــما فکر می کنید که بشــر غیر از قانون راهی 
برای توسعه پیدا کرده، من خیلی خوشحال می شوم 

که از شما بشنوم.
مثــالً همان فروش قانون را نمی شــد یک   �

طوری قانونی اش کرد؟
نه، قانونی نکردند. همین االن فکر می کنم درآمد 
شــهرداری تهران به شکل رسمی ۶۵ درصدش از 
فروش قانون تأمین می شود، غیررسمی باالی ۷۵ 
درصد تا همین امروز از این طریق اســت. مفهوم 
فروش قانونی یعنی چی؟ یعنی اواًل تمام آسایش، 
ســالمتی و زندگی مردم به فروش برود. که چی 
بشــود؟ دوم این که تمام ثروت نسل های آینده به 
فروش برود و بعدش شــهر در اختیار یک مشــت 
سوداگر قرار بگیرد که االن قرار گرفته است. بعدش 
یک عده ای فقیر تا استخوان در این شهر بسوزند. 
یک تظاهر و ریاکاری فوق العاده ای وجود دارد، یعنی 
یک اظهــارات گمراه کننده خیلی عجیبی مطرح 
می شود. اشکال کار اینجاست که االن آن کسانی 
که بیشتر ذینفع وضع موجود هستند، به ظاهر شعار 
دفاع از فقرا می دهند، ولی خودشــان این وضعیت 
را ایجاد کرده اند. یعنی مشکلی که وجود دارد، این 
است که یک تظاهر و ریاکاری فوق العاده ای وجود 
دارد، یعنی یک اظهارات گمراه کننده خیلی عجیبی 

مطرح می شود.
خود ساختمان سازها منظورتان است؟  �

اول که فروش قانون شــروع شــد، یکسری بساز 
و بفــروش درگیر این داســتان بودنــد. من یادم 
اســت آن زمان در دولت آقای هاشــمی ســاخت 
۲0 تا برج شــروع شد. عمده ســرمایه گذاران آن 
بخش خصوصی بودند، یک بخش دیگر ســرمایه 
گذاران هم نهادهای عمومی و غیردولتی مثل بنیاد 
مستضعفان یا طرف های معامله بنیاد مستضعفان 
بودند. مثاًل همین ســاختمان خصوصی سازی در 
شهرک غرب، این یک فضای سبز بود، ولی االن 
ساختمان 10 طبقه است. بعدها مشکلی که به وجود 

آمد این بود که اساساً نهادهای عمومی غیردولتی 
آمدند و شروع به معامله با شهرداری کردند. نمونه 
بسیار بسیار بارز آن پل صدر است. پل صدر را چه 
کســی اجرایش کرده است؟ چقدر قیمتش است؟ 
باالی 1/۵ میلیارد دالر. کجا ســابقه دارد؟ در طرح 
جامــع، طــرح تفصیلی؟ هیچ کجــا. تمام حقوق 
همسایه ها را از بین برده است. چه مساله ای را حل 
کرد؟ هیچی. برای این که تأمین مالی شود، چیکار 
کردند؟ رفتند زیر پارک نیاوران منطقه شلوغی بود و 
قرار بود پارکینگ درست کنند، فضای مربوط به آن 
پارکینگ را تبدیل کردند به پروژه عظیم اطلس مال 
که نوزده طبقه است و یک چیز وحشتناک درست 
کرده اند. متری چند می فروشــند؟ قاعدتاً تا متری 
باالی ۲00-1۵0 میلیون تومان می فروشند. ذینفع 
این داســتان ها کیست؟ مردم هستند؟ وقتی تورم 
صورت می گیرد یا صددرصد قیمت نرخ ملک باال 
می رود، این افراد ضرر می کنند یا ســود می کنند؟ 
این هــا و دیگر برج ســازانی در منطقه های یک تا 
پنج همه ذینفع هســتند. چه کســی ضرر می کند؟ 
آن بیچــاره ای که اجاره می دهد. بعدش چه چیزی 
در تلویزیون می گویند؟ کل این بازی سوداگری را 
کنــار می گذارند و می گویند قرار بوده یک مالیات 
بگذارند برای خانه های خالی از بابت سال اجاره یک 
میلیــون تومان از این ها مالیات بگیرند. چون یک 
میلیون مالیات در سال نگرفته اند، قیمت اجاره باال 
رفته است. یک دروغ به این بزرگی را در تلویزیون 
می گوینــد. بــه هیچ وجه کارهایــی که قالیباف و 

احمدی نژاد در شهرداری کردند را نمی کردم
فرض کنیم آقای آخوندی دو ســال پیش، ســه 
ســال پیش، 10 سال پیش شهردار تهران می شد؛ 
کالنشــهر بزرگی که با هزینه های بســیار بزرگ 
مواجه اســت، با مطالبات بســیار بزرگی از طرف 
مردم مواجه است، ترافیک وحشتناک است، مردم 
باالخره بزرگراه می خواهند، مترو می خواهند یا هر 
چیز دیگری می خواهند. شما اگر بودید، همان کاری 

که احمدی نژاد و قالیباف کردند، نمی کردید؟
به هیچ وجه. مســاله تهران چیست؟ مساله تهران 
یک بافت قدیمی اســت که در حال فرســایش و از 
بین رفتن اســت. نه فقط بافت دارد از بین می رود، 
کل تاریــخ تهران دارد از بین می رود، کل فرهنگ 
تهران دارد از بین می رود، کل شــبکه تجاری که 

گفت و گو
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در این بافت بوده، در حال از بین رفتن اســت، کل 
ارتباطات اجتماعی در حال از بین رفتن است، کل 
معماری در حال از بین رفتن است. این مساله اصلی 
تهران این اســت. یک مساله دیگر تهران، حاشیه 
است. حاشیه تهران که االن رشدش تقریباً متوقف 
شــده، خیلی رشد کمی کرد، ولی آن زمان ها رشد 

10 تا 1۳ درصد داشت، مساله دوم تهران است.
ســاختمان های الکچری مساله خانه   �

اولی ها را حل کرد؟
مساله سوم تهران در حوزه اجتماعی، خانه اولی ها 
هستند. جوان هایی که می آیند و می خواهند ازدواج 
کنند و خانواده تشــکیل دهند. اگر شــما این سه را 
اصلی ترین مســائل تهران بدانید، خب سؤال این 
است که چه راهکارهایی اتخاذ شد؟ یک؛ مسکن 
مهــر، دو؛ فروش تراکم. حاصل فروش تراکم چه 
شــد؟ ساخت خانه ها و ساختمان های الکچری در 
منطقه یک، دو، چهار و پنج. آیا این ساختمان های 
الکچری مســاله خانه اولی ها را حل کرد؟ مســاله 
بافت فرسوده را حل کرد؟ مساله حاشیه نشین ها را 
حل کرد؟ پاســخ به کدام ســه تا مساله تهران بود؟ 
پاسخ به هیچ کدام. فقط یک سوداگری مطلق بود.

دو؛ مسکن مهر. آیا وقتی مسکن مهر در بیابان ها 
ساخته شد، مساله حاشیه نشینی را حل کرد؟ هیچ 
کدام از این حاشیه نشین ها به آن مسکن مهر مراجعه 
نکردند. علتش هم این اســت که به خاطر این که 
این ها وقتی با هم هستند، یک کلونی اجتماعی دارند 
که از همدیگر حمایت می کنند و به هیچ وجه حاضر 

نیستند از آن کولنی خارج شوند.
البتــه آن هــا خودشــان از فرهنگ های مختلف 
هستند. کلونی کلونی هستند. دوم ساخت مسکن 
در بیابان که مســاله بافت فرسوده را حل نمی کند، 
خانه متوسطی ها هم حاضر نبودند آنجا بروند. پس 
مساله سر جای خودش است. یک اقدام صددرصد 
نمایشی با آتش زدن پول ملی بود. دنیا از روز اول 
برای این مسائل راه حل داشته است. راه حلش این 
بوده که شما به جای این که بیاید این کارها را بکنید، 
شــبکه حمل و نقل ریلی حومــه تهران را تنظیم 
می کردید، در واقع توسعه را به صورت شبکه حمل و 
نقل ریلی پیرامون تهران فراهم می کردید. در واقع 
امکان زندگی پیرامون تهران را فراهم می کردیم، 
کاری که در همه کالنشهرهای دنیا به وجود آمده 

که به آن می گویند »زندگی در حومه شهر«.
پس شــما مشکل حاشیه نشین ها را حل   �

نمی کنید، به آن رسمیت می بخشید.
تصورتان این اســت که می شــود ســه میلیون 
حاشیه نشــین را اعدامشان کرد؟ جابجایشان کرد؟ 
هیچ کسی در دنیا به این نتیجه نرسیده است. شما 
می توایند کل قلعه حســن خان، کل شهرســتان 
بهارســتان، بخش اعظمی از اسالمشــهر، بخش 
اعظمی از قرچک را می توانید تخریب کنید؟ کاری 
که در دنیا کردند، این بود که حاشیه نشینی را در یک 
حدی به رســمیت شناختند، بعدش جلوی رشدش 
را گرفتند. آن چه که باید اتفاق می افتاد، هیچ کدام 
از این کارهایی که می کردند، نبود. باید می رفتند و 
کار دیگری می کردند. اول باید می رفتند در شهر و 
بافت های فرسوده را مساله قرار می دادند. نه این که 
بافت فرسوده را بکوبیم و بسازیم. نباید تصور و نگاه 
کاالیی به مردم داشــت. چــه بگویی من می روم 
برایشان در بیابان خانه می سازم، چه بگویی من از 
اول می روم بافت فرسوده را بیخ بر می کنم، هر دو 
نگاه و تصور کاالیی داشتن نسبت به مردم است.

این ها همه ملک افراد اســت و فارغ از ارزش های 
میراث هــای فرهنگی و تاریخــی، متر به مترش 
مدعــی حقوقی دارد. راه حل هیــچ کدام از این ها 
نبود؛ نه این کاری که در شــهرداری شــده راه حل 
بود و نه آن کاری که در دولت انجام شــد. راه حل 
قاعدتاً این بود که باید می رفتند خود مساله را هدف 
قرار می دادند. ببینید سیاستگذاری در بخش مسکن 
کار بســیار سختی است. یکی از سختی هایش در 
درازمــدت بود آن اســت، لذا هیــچ وقت با مزاج 

سیاستمدار سازگار نیست.
دوم این که باید یک تلفیقی بین رژیم اقتصاد خانوار 
و رژیم اقتصاد کالن باشــد. یعنی آخر کار من که 
می خواهم خانه دار شــوم، باید یک مدلی داشــته 
باشم و بگویم من چقدر می خواهم پس انداز کنم، 
چطــوری می خواهم کار کنم، از امروز می خواهم 
شروع کنم و 10 سال دیگر می خواهم خانه دار شوم، 
بهرحال مهم ترین اتفاقی که در اقتصاد یک خانوار 
رخ می دهد، خانه دار شــدن است و از این بزرگ تر 
که اتفاقی در خانوار متوسط رخ نمی دهد. بنابراین 
شما باید یک سیاست پایدار داشته باشی که رفتار 
اقتصادی خانوار را تحت تأثیر قرار دهید. وم این که 

یک اقتصاد کالن داشــته باشی که بتوانی ثبات را 
ایجاد کنی که اگر مِن خانوار از دولت تبعیت کردم، 
آخر سال متضرر نشوم. سیاستمدار حوصله نمی کند. 
می بیند در این سیاست نمی تواند رأی جمع کند. او 
می خواهد فردا برود شــعار دهد و شعارش را با چی 
می دهد؟ یکی می رود شعار مسکن مهر می دهد و 
یکی دیگر می رود شــعارهای مشابه این می دهد 
کــه بگویــد من یک کاری کردم. االن تصور کنید 
بگویند دولت خانه بسازد. خب سؤال این است که 
شــما پتروشیمی را می خواهید به بخش خصوصی 
بدهید، مخابرات را می خواهیید به بخش خصوصی 

بدهید آنوقت خانه را دولت می خواهد بسازد؟
آقــای آخونــدی به هر حــال به لحاظ   �

اقتصــادی هم که صحبت کنیم، بحث نظام 
عرضه اســت. مســکن مهر به تقاضاهای 

بخشی از مشتریان پاسخ داد.
به هیچ وجه.

واقعاً نه؟  �
به هیچ وجه. تقاضاها را که من گفتم کجاســت. 
کاری که اتفاقاً مســکن مهر کرد این بود که یک 
سوداگری فوق العاده ای در خودش ایجاد کرد. البته 
معمواًل وقتی دولت در کار تولید کاالی خصوصی، 
چه تولید گندم باشد، چه مسکن یا کفش یا هرچیز 
دیگری مداخله می کند، مفهومش این اســت که 
می خواهد یک رانتی را توزیع کند. براســاس علم 
اقتصــاد، مداخله دولت در تولید کاالی خصوصی 
یعنی توزیع رانت و هیچ تعریف دیگری به نظر من 
ندارد. به محض این که خواســت توزیع رانت کند، 

یکسری دالل وجود دارند.
یک نمونه از قدیم تر برایتان مثال بزنم. اوایل انقالب 
آمدنــد زمین توزیع کردند، گفتند هر کســی خانه 
ندارد، یک قطعه زمین به او می دهیم. متری مثاًل 
1۵00 تومان در این 1۵00 تومان آن زمان مثاًل ۷ 
هزار تومان، 8 هزار تومان، 10 هزار تومان، بســته 
به موقعیتــش رانت بود. برخی افراد 1۵00 تومان 
می دادند و زمین را می گرفتند. یکســری دالل آن 
طرف بودند و می گفتند شــما 1۵00 تومان دادی، 
من اگر ۵ هزار تومان بیشتر به شما بدهم، کاغذی 
می فروشــی؟ بالفاصله اکثرشــان می فروختند، 
چون گرفتار بودند. بعد از یک مدتی که شــما نگاه 
می کردی، می دیدی این زمین ها همه اش در اختیار 
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یکسری زمین باز قرار گرفته است. آن کسی هم که 
زمین را گرفته، آخر کار خانه دار نشده است. اساسًا 
این داستانی که شما تصور کنید که دولت را درگیر 
ســاخت و ســاز می کنند، از نظر من یک بازی ای 
اســت که آخر کار این سوداگران دنبالش هستند. 
مثاًل می گویند بیایید در تهران زمین را مجانی به 
ســازندگان بدهیم. این حرف یعنی چی؟ در تهران 
زمین متری چقدر اســت؟ شــما حساب کن، یعنی 
فردی که مجانی می گیرد، مجانی می فروشد؟ اصاًل 
یک داستان هایی است که معلوم است کسانی که 
می خواهند زمین ها را بگیرند، می آیند کف می زنند، 
صحبت می کنند. بله، اگر این زمین ها توزیع شود، ما 
چقدر در مملکت تولید شود؟ مثاًل چقدر می خواهند 
تولیــد کنند؟ مثاًل در تهران بخواهند 1۲00 قطعه 
زمین توزیع کنند. در تهران شما چقدر خانه دارید؟ در 
تهران شما ۵00 میلیون متر مربع فضای مسکونی 
دارید. مثاًل 1۲00 تا 1۲۵ متر هم در نظر بگیرید، 1۵0 
هزار متر می شود. شما با 1۵0 هزار متر می خواهید 
قیمــت ۵00 میلیون متــر را تغییر دهید. من یک 
یادداشت نوشته بودم که مثل یک استخری می ماند 
که با ۵00 میلیون متر مکعب آب با آب جوش 100 
درجــه می خواهی چند تا قالب یخ در آن بیندازی و 
بگویی من می خواهم این را خنک کنم. معلوم است 
آن کسانی که این قالب یخ ها را می خواهند بیندازند، 
ســود می کنند، ولی آن ملت بیچاره که دارند آن جا 

می سوزند، مساله شان حل نمی شود.
من قبول دارم این حرف شما را که مسکن باید یک 
پروژه درازمدت و در هماهنگی با سایر شاخص های 
اقتصاد کالن صورت بگیرد، ولی به هر حال مسکن 
هم مثل نان می ماند، یعنی جزو نیازهای آنی مردم 
اســت. حاال نان هر روز اســت، ولی مسکن به قول 
شــما یک خانواده روســتایی دوست دارد بعد از 10 
ســال صاحب خانه شود. همین باعث می شود که 
دولت ها مجبور شوند به قول شما شعار دهند یا سراغ 
پروژه هــای دیگری بروند. یک زمانی در مملکت 
رســم شده بود خانه سازمانی می ساختند. باالخره 
ســازمان های وابسته به حاکمیت بودند، برای رفع 
مشکل کارمندانشان این کار را انجام می دادند. االن 
هم در سایر کشورهای دنیا این مهم نیست که دولت 
کاماًل منفک از مسکن ســازی برای مردم باشد یا 
سیاســت گذاری های مسکن جدا باشد. برای رفع 

این مشــکل فوری مردم درست است بگوییم این 
ایده هایی که نقدشان کردید همه اش بازی سیاسی 

است برای رأی آوردن و صندوق رأی است؟
من که نمی گویم دولت نباید سیاست داشته باشد، 
اتفاقاً من می گویم دولت باید سیاست داشته باشد.

پس مجری نباشد؟  �
بسازد؟
مگر کار دولت ساختن خانه است؟  �
بله.

غیرممکن است شما یک ساخت موفق دولتی داشته 
باشید. غیرممکن است. یک مثال بزنم؛ من اوایل 
که وزیر شــده بودم، به بوشهر رفتم. آنجا به بازدید 
شهر عالی شهر رفتم.، بعد یک کسی گفت آقا این 
مســکن مهری که ســاختند و به ما دادند، خیلی بد 
است. باید شما بیایید خانه من را بازدید کنید. گفتم 
باشد، می آیم و بازدید می کنم. ما رفتیم خانه اش را 
بازدید کردیم و دیدیم این کاشــی کاری ای که در 
آشپزخانه اش بود این یک نشست نامتقارن داشته و 
یک ترک ورداشته است. شما تصور کنید می خواهید 
یــک دولتــی را در این حد درگیر کنید که مثاًل یک 
میلیون خانه بسازد. اصاًل این سیاست گذاری است؟ 

اصاًل دولت کارش این است؟
همان موقع هم که مســکن مهر ساخته   �

می شــد، می گفتند دولت نمی سازد، بخش 
خصوصی می سازد.

بله، بخش خصوصی به عنوان پیمانکار می ساخت. 
چه کســی اراده کرده بود؟ چه کسی طراحی کرده 
بود؟ چه کســی کار را ارجاع می داد؟ چه کســی به 

صورت وضعیت رسیدگی می کرد؟
در این که باید در بخش مسکن سیاست گذاری شود 
درست است و قطعاً باید سیاست گذاری شود، ولی 
سیاســت گذاری در بخش مســکن و مفهومش را 
باید بفهمیم. آیا می خواهیم مســاله آن کسانی که 
گرفتاری مســکن دارند را رفع کنیم یا می خواهیم 
یک شــعار سیاسی دهیم؟ من عرض کردم که چه 
کســانی گرفتاری مسکن دارند؟ 1۹ میلیون نفر بد 
مسکن آنهم فقط در شهر داریم. می خواهیم مساله 
این 1۹ میلیون را حل کنیم یا می خواهیم یک کسب 
و کاســبی برای یک عده خاص درست کنیم؟ این 
پاسخ خیلی پاسخ مهمی است. من بحثم این است 
که باید به خود این 1۹ میلیون نفر رســید. مســاله 

این 1۹ میلیون مردم گرفتار باید حل و فصل شود. 
مســاله مســکن مهر، پاسخ به این ها نبود، فروش 
تراکم، پاســخ به این ها نیست. ساخت 1۲00 واحد 
مسکونی، پاسخ به این ها نیست. خود این ها را باید 

توانمندشان کرد.
چگونه؟  �

 من ســاعت ها رفتم در کوچه های این ها قدم زدم. 
وقتی وارد یک بافت فرســوده می شــوید، این ها از 
جهت محیط اجتماعی یک محیط اجتماعی بسیار 
فرســوده ای پیدا کرده اند. شــما کافی است بروید 
محیط اجتماعی شان را درست کنید، ساخت و ساز 
در خود آن محیط بالفاصله شــروع می شود، بدون 
این که شما کاری کنید. فرض کنید در یک محله ای 
در اصفهــان می رویــم. وقتی وارد یک محله ای در 
اصفهان می شــویم، به دلیل این فرسودگی، االن 
دسترســی به آن ها مشکل است، فاضالب هایشان 
دچار مشکل است، بهداشتشان دچار مشکل است، 
آموزش و پرورششــان دارای مشکل است، سیستم 
آتش نشانی دارای مشکل است. کاًل فضای عمومی 
زندگی در آن محله ها دارای اختالالت بسیار بسیار 
جدی اســت. دولت کارش چیســت؟ ایجاد فضای 
عمومی اســت، نه ایجــاد فضای خصوصی. دولت 
بیایید در این منطقه همه این ها را درســت کند. به 
محض این که درست کردید و این منطقه هویت و 
شخصیت اجتماعی پیدا کرد، تمام این واحدها شروع 
به ســاخت و ساز می کنند. حضرات کاماًل معکوس 
می گویند، می گویند ما به جای این که فضای عمومی 
را بســازیم، برویم خانه بسازیم. خانه چه کسانی را 
بروید بسازید؟ این ها همه صاحب دارد. مگر می توانید 
از این ها بگیرید؟ اگر گرفتید، چه می شود؟ به محض 
این که هر کدام از این ها را خریدید، یعنی این ها را از 
این محله به یک حاشیه بسیار دور از شهر پرت کردید 
و حاشیه نشینی را تشدید کردید. عین این قصه در 
بافت های حاشیه نشینی وجود دارد. بنابراین بحثی 
که ما داشتیم، این بود که داستان بازآفرینی شهری، 
یک فعالیت اجتماعی است. باید یک هویت محله ای 
تعریف کنید، محله را بازسازی کنید و ارکان محله را 
ایجاد کنید. اساساً تقلیل مسکن به چاردیواری خانه، 
بزرگ ترین اشــتباهی است که انجام می شود. ولی 
سیاستمدار خیال می کند با این کار محبوبیت کسب 

می کند، می گوید این کار را بکنیم. 
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»خودروهــای دیزلی و موتورهــای کاربراتوری 
عامل اصلی ایجاد NOx )اکســیدهای نیتروژن( 
هســتند، به همین دلیل باید به ســمتی برویم تا 
مســئله موتورهــای کاربراتوری حل بشــود. اگر 
بتوانیــم ایــن بحــث را مدیریت کنیــم می توان 

بحران ازن را حل کنیم.«
 تابستان امسال اُزن بالی جان هوای پایتخت شده 
است؛ هر چند روز یک بار این آالینده هوای شهر 
را به شــدت آلوده می کند و گروهی از مســئوالن 
انگشت اتهام این بحران را به سمت موتورسازان 
گرفته اند. در یک ماه اخیر تعداد روزهایی که هوای 
تهران با آلودگی درگیر بود نســبت به ســال های 
پیش به شدت افزایش پیدا کرد و گزارش ها نشان 
می دهد که مقصر اصلی ایجاد این بحران آالینده 
ازن است. براساس آمار شرکت کنترل کیفیت هوا 
با وجود اینکه در مقایسه با سال گذشته در خرداد 
ماه امسال غلظت دیگر آالینده های تهران کاهش 
پیدا کرده، اما خرداد امســال پایتخت با بیشــترین 
روزهای آلوده به اٌزن از سال 1۳81 تاکنون روبه رو 
بوده است. البته این روندی است که در تابستان ۳ 

ســال گذشته هم ادامه داشته است.
ازن، چگونه وارد هوای تهران شد؟  �

یکــی از منابع اصلی ایجاد آالینده ازن در شــهر 
تهران اکسیدهای نیتروژن هستند، این ترکیب ها 
وقتی در گرمای تابســتان در مقابل نور خورشــید 
قــرار بگیرند پس از انجام برخی واکنش ها به ازن 

تبدیل می شوند.
مســعود تجریشــی، معاون محیط زیست انسانی 
سازمان حفاظت از محیط زیست در این رابطه به 
خبرآنالین گفت: »ببینید، تقریبًا عمده شــهرهای 
بزرگ اروپایی بعد از اینکه مســئله آودگی ذرات 
خــود را حــل کردند با این بحران مواجه شــدند. 
وقتــی اکســیدهای نیتــروژن کــه در هوا وجود 
دارد در معــرض نور خورشــید قــرار می گیرد بعد 
از واکنش هایــی ثانویه ازن را تشــکیل می دهند. 
امــا وقتــی ذارت معلق در هوا وجود داشــتند نور 
خورشــید کمتری به این ترکیب ها می رســید و در 

نتیجه تهران شــاهد آلودگی ازن کمتری بود.«
بــا این وجود آلودگی ازن اتفاقی طبیعی نیســت، 
چراکه انســان ها عامل اصلی انتشــار اکسیدهای 
نیتروژن در هوا هستند و قطع این انتشارات توسط 

انســان، کیفیت هوا شهر را بهبود می دهد.
تجریشی در این باره گفت: »خودروهای دیزلی و 
 NOx موتورهای کاربراتوری عامل اصلی ایجاد
)اکسیدهای نیتروژن( هستند، به همین دلیل باید 
به سمتی برویم تا مسئله موتورهای کاربراتوری ها 
حل بشــود. اگر بتوانیم این بحث را مدیریت کنیم 

می تــوان بحران ازن را حل کنیم.«
مافیــا موتورســازی عامــل آلودگی   �

تابستانی تهران؟
به گفته کارشناســان موتورهــا کاربراتوری به به 
ســادگی اکســیدهای نیتروژن را در هوا منتشــر 
می کننــد و در نتیجه این اتفاق آالینده ازن ایجاد 
می شــود. همچنین موتورهای انژکتوری فرسوده 
کــه فیلترهــای آنها به خوبی کار نمی کنند هم در 

ایجاد این ترکیبات نقش دارند.
ایــن نوع موتورهــا می تواند یکی از عوامل اصلی 
تولید آالینده ازن در شهر تهران هم باشند. به طور 
کلی هم اکنون ۲.۵ میلیون موتورسیکلت در شهر 
تهران قرار دارند که ۹۶.۷ درصد آن کاربراتوری و 
۶1.8 درصد آنها فرسوده هستند. این یعنی نزدیک 
بــه ۲.۴ میلیون موتــور کاربراتوری و 1.۵ میلیون 
موتور سیکلت فرسوده در شهر تهران حضور دارند 

که در آلودگی هوا تابســتان نقش فراوانی دارند.
همین موضوع باعث شــد تا ســال گذشته ماده ای 
در دولت مصوب شود تا به نوعی آلودگی ناشی از 
موتورســیکلت ها مخصوصًا موتورها کاربراتوری 
کاهش پیدا کند. طبق ماده 11 آئین نامه فنی ماده 
دو الیحه هوای پاک که در شــهریورماه سال ۹۷ 
به تصویب هیأت وزیران رســیده، »شماره گذاری 
موتورســیکلت بنزینــی منــوط به اســقاط یک 
دستگاه موتورســیکلت است. موتورسیکلت های 
برقی از شــرط اســقاط معاف هستند.« طبق ماده 
1۲ آئین نامــه فنــی ماده دو الیحه هوای پاک هم 
»تولیدکنندگان و واردکنندگان موتورســیکلت از 
تاریخ ابالغ این تصویب نامه موظف هســتند 10 
درصد ســبد محصوالت هر دوره ســه ماهه خود 
را بــر مبنای تعداد تولید، به موتورســیکلت برقی 
اختصــاص دهند و در صورت عدم امکان به ازای 
شــماره گذاری هر دستگاه موتورسیکلت از میزان 
10 درصد مذکور، ســه دســتگاه موتورســیکلت 
فرســوده از رده خــارج کننــد.« امــا در اتفاقی با 

درخواســت وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرای 
این قانون یک سال تأخیر افتاد. حسین شهیدزاده 
سرپرســت شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در 
رابطــه با این موضوع بــه خبرآنالین توضیح داد: 
»این مصوبه می توانســت در کاهش آلودگی هوا 
شــهر تهران نقش داشته باشد اما با البی قدرتمند 
تولیدکنندگان اجرا آن یک ســال به تعویق افتاد. 
دلیــل آنها برای انجــام کار، جلوگیری از بیکاری 
کارگرها بود، اتفاقًا اگر موتورهای فرســوده از رده 
خارج نشــوند این اتفاق رخ می دهد و کارگرها از 

کار بیکار می شوند.«
کارشناســان می گویند جایگزین های مناســبی 
هــم بــرای موتورســیکلت های کاربراتوری در 
شــهر تهران وجود دارد. یکی از راه ها اســتفاده 
از موتورســیکلت های انژکتوری اســت، این نوع 
موتورســیکلت ها ۹0 درصد کمتر از کاربراتوری ها 
آلودگــی تولید می کننــد و اگر فیلتر آنها به خوبی 
کار کند و فرســوده نباشــد، منجر به ایجاد آالینده 
ازن نمی شــود. از ســویی امکان استفاده از برخی 
موتورهای برقی که آلودگی بسیار کمتری منتشر 

می کنند هم درتهران وجود دارد.
شهیدزاده در این رابطه توضیح داد: »موتورسیکلت 
برقی که مناســب کار در تهران باشــد قطعًا ارزان 
نخواهد بود؛ چراکه اینها از شیب های زیادی عبور 
کننــد و بــار زیادی تحمل کننــد، به همین دلیل 
قــدرت آنها باید حتمًا ۳ کیلووات و باتری آنها هم 
لیتیمی باشــد این مشخصات حداقل قیمت حدود 
18 میلیون تومان است. از موتورهای برقی ارزان تر 

می توان برای کارهای روزانه اســتفاده کرد.«
ازن و تاثیری که در ریه های ما می گذارد  �

ازن می توانــد منجــر به ایجاد انواع مشــکالت 
ســالمتی ازجمله درد قفسه سینه، سرفه، سوزش 
گلــو و گرفتگی ریه، عفونت ریه، کاهش عملکرد 
ریه، التهاب جدار ریه ها شود. همچنین این آالینده 
در تشــدید بیماریهای برونشیت و آسم مؤثر است 
و از ســویی قــرار گرفتن مکــرر در معرض ازون 
ممکن اســت باعث ایجاد زخم دائم در بافت ریه 
و همین طور ســرطان ریه شود. همچنین براساس 
تحقیق دانشگاه استکهلم در سال ۲01۷، آالینده 
ازن منجر به مرگ زودرس ســاالنه یک میلیون 

نفر می شود.
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تازه ترین مناقشــه مربوط بــه عملکرد قوه 
قضاییــه، پس از قتل پرســش برانگیز یک 
متهــم جوان در زندان فشــافویه، مربوط به 
دادن مجــوز برای پیوند اعضای محکومان 
اعدامی است. رئیس جامعه جراحان به شدت 
نســبت به این موضوع معترض شــده است. 
امید ســلیمی بنی: واکنش هایی که در ابتدا 
نســبت به برخی از مــواد »آیین نامه نحوه 
اجــرای احــکام حدود، ســلب حیات، قطع 
عضــو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، 
شــالق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع 
از اقامــت در محــل یا محلهــای معین« از 
ســوی جامعه حقوقی کشور برانگیخته شد، 
واکنش های مثبتی بود که نشان می داد آیین 
نامه شماره ۹000/۲۷8۶۳/1000 مورخ ۲۷ 
خرداد 1۳۹8 که از ســوی حجت االسالم و 
المســلمین رئیسی، رئیس قوه قضاییه برای 
محاکم و واحدهای اجرای احکام دادگستری 
صادر شــده بود، مورد اســتقبال قرار گرفته 
اســت. به خصوص بخشــهایی از این آیین 
نامه که درباره »پذیرفتن توبه محکوم و عفو 
او« در ماده ۲8 عنوان شــده بود و همچنین 
مــاده ۴0 ایــن آیین نامه که در آن »اعدام با 
روشهایی به جز طناب دار که دارای کمترین 
آزار برای محکوم باشد« مورد استقبال جامعه 
حقوقی قرار گرفت و برخی از حقوقدانان، این 
ماده را مقدمه ای برای برچیدن دارها از مکان 
اجرای حکم اعدام دانستند و اظهار امیدواری 
کردنــد بــه جای طناب دار، از روشــهایی با 
زجــر کمتر مانند تزریق ســم مهلک برای 

اجرای حکم محکوم به اعدام، استفاده شود. 
همچنین تبصره ۲ ماده ۴۳ این آیین نامه که 
تکلیــف کرده بود: »حضور افراد کمتر از 18 
ســال تمام شمسی در محل اجرای حکم ... 
ممنوع اســت« هم به عنوان مقدمه ای برای 
جلوگیری از اشاعه خشونت در جامعه شناخته 
شــد و اینطور استنباط شد که با توجه به این 
مــواد، روش اعدام در مالء عام تا حد زیادی 
برچیده شــده و تنها منحصر به مواردی که 
عمــل مجرمانه محکومان به اعدام، ناامنی 
اجتماعی گسترده ای را باعث شده بود، شود. 
با وجود نقاط مثبت این آیین نامه، اما ماده ای 
از 1۴8 مــاده این آیین نامــه مفصل، مورد 
اعتــراض حقوقدانــان و حتی اصناف دیگر 
شغلی قرار گرفت: پیوند اعضای فرد اعدامی.

چــرا اهــدای اعضای بــدن اعدامی   �
اخالقی نیست؟

ماده ۴۷ آیین نامه مزبور می گوید: »چنانچه 
محکــوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس 
از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی 
برای اهــدای عضو موجود نباشــد، قاضی 
اجــرای احکام کیفری طبق دســتورالعملی 
اقــدام می نمایــد که ظرف ۳ مــاه از تاریخ 
تصویب این آیین نامه توسط معاونت حقوقی 
قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و 
سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و به 
تصویب رئیس قوه قضاییه می رســد.« نکته 
مهــم در ایــن ماده رضایت محکوم به مرگ 
بــرای اهدای عضو در »پیش« یا »پس« از 
اجرای اعدام اســت. یعنی محکوم به مرگ 

می توانــد قبل از اجرای حکم اعدام برخی از 
اعضــای بــدن خود )مانند کلیه( را اهدا کند. 
همچنیــن او می تواند وصیت کند تا »پس« 
از اجرای حکم اعدام، برخی از اعضای بدنش 
را برای پیوند به بیماران نیازمند، از جســد او 
خــارج کنند. به نظر می رســد اهدای عضو 
پیش از اجرای حکم اعدام، تبعات مفســده 
انگیــزی مانند »واداشــتن محکوم به مرگ 
برای رضایت به اهدای عضو« و زمینه سازی 
بــرای به وجود آمدن بورس اعضای بدن در 
حواشــی غیرقابل شفاف زندانها و دادگاه ها 
داشــته باشــد. از آنجایی کــه اکثر خانواده 
محکومان، دارای توان مالی ضعیفی هستند، 
این ماده، شرایطی را فراهم می کند که آنها از 
محکوم به مرگ انتظار داشته باشند در مقابل 
دریافــت وجه، برخی از اعضای بدن خود را 
پیــش از آنکــه زیر خاک رود، اهدا کنند. این 
نوع نگاه باعث از بین رفتن کرامت انســانی 
محکومان به مرگ، فارغ از جرمی که مرتکب 
شده اند، است. همچنین رضایت فرد محکوم 
به مرگ به اهدای اعضای خود که لیســت 
طوالنی اعضا از پوست و قرنیه چشم گرفته 
تا کبد و روده و کلیه را شامل می شود- پس 
از اجرای حکم، باعث خواهد شــد تا شرایط 
اجــرای حکــم اعدام، همان طور که در مواد 
قبلی آیین نامه تاکید شده بود، تغییر کند. به 
عنــوان مثال از اعدام با طناب دار، به تزریق 
ســموم مهلک که ابتدا به بیهوشــی و احیانًا 
مــرگ مغزی محکوم به مرگ منجر شــده 
و در فاصلــه مــرگ مغزی تــا از کار افتادن 

مناقشه جدید
پیوند نامبارک اعدام و اهدای عضو
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تمامــی اندامها و فرصت پیوند اعضای زنده 
بــدن، تغییر کند. بــه بیان دیگر، محکوم به 
مرگ، پس از قرائت حکم اعدام، به صورتی 
اعدام می شود که مغز او دچار مرگ شده ولی 
اعضای بدنش به خاطر فرآیند اهدای عضو، 
دچار مرگ نشــوند. این شرایط هم کرامت 
انســانی محکومان به مرگ را در حد تأمین 
کننــده لوازم یدکی بــرای بیماران، کاهش 
می دهد، هر چند که ممکن است محکوم به 
مرگ و خانواده او رضایت کامل برای اهدای 
عضو را داشــته باشند ولی عنوان کردن این 
پیشنهاد به انسان محکوم به مرگ و شرایط 
نابسامان او در زمان انتظار برای اجرای حکم، 
کل این روند را از شــرایط اخالقی و انسانی 

دور می کند.
رئیس جامعــه جراحان: به آیین نامه   �

جدید معترضیم
شــاید جمیع این مطالب باعث شده تا برخی 
از پزشــکان صاحب نام، نســبت به اجرای 
این ماده، معترض شــوند. دکتر ایرج فاضل، 
رئیس جامعه جراحان در نامه سرگشــاده ای 
خطاب به رئیس قوه قضاییه نســبت به ماده 
۴۷ آیین نامه فوق، اعتراض کرده و نوشــته 
اســت: »استفاده از اعضای بدن محکومین 
به اعدام سابقه بسیار ناخوشایند، مذموم و به 
شــدت نقدپذیر دارد و نه تنها کمک چندانی 
به نیازمندان نخواهد کرد بلکه آبروی احترام 
برانگیــز پدیده پیونــد اعضاء را که با صرف 
عمــر، مجاهدت و فداکاری گروه پزشــکی 
از پزشــکان این مملکت کســب شده است 
به شــدت تهدید و زیر ســؤال خواهد برد.« 
این نامه که در پایگاه جامعه جراحان کشور 
منتشــر شــده است، ســر و صدای زیادی 
برانگیخــت. دکتر فاضل در بخش دیگری 
از نامه پرســر و صدای خود نوشــته اســت: 
»اینجانــب به عنوان یکــی از پایه گذاران 
پیونــد اعضا در ایران پس از انقالب، ضمن 
اعتراض شــدید اعالم می کنم که شــخصًا 
هرگز حاضر به اســتفاده از این شیوه مذموم 
نخوام بود و مطمئنم بســیاری از همکاران 
شــریف و بلند آوازه ام نیز در چنین احساسی 

شــریک می باشــند.« با وجودی که رئیس 
قــوه قضاییه به عنــوان مخاطب اصلی این 
نامــه که در آن درخواســت حذف ماده ۴۷ 
آیین نامه مطرح شده است، تاکنون واکنش 
رســمی درباره این درخواســت نشان نداده 
است ولی غالمحسین اسماعیلی سخنگوی 
قوه قضاییه، در رابطه با اهدای عضو از ناحیه 
محکومــان به بیــان توضیحاتی پرداخت و 
اظهار کرد: تاکنون از ناحیه قوه قضاییه هیچ 
ابالغیه، آیین نامه و دســتورالعملی در مورد 
اهدای عضو توســط محکومان به قصاص، 
اعــدام و ســایر محکومیت هــای کیفری 
تصویب و ابالغ نشــده است. او گفت: قطعًا 
موضوع اهدای عضو به صورت داوطلبانه از 
ناحیه محکومان، نیازمند بررسی های فقهی، 
حقوقی، بهداشــتی و پزشــکی، اجتماعی و 
اجرایی اســت و اگر قرار باشــد در این زمینه 
نفیًا یا اثباتا تصمیم گرفته شــود، همه ابعاد 
آن بررســی خواهد شد. اســماعیلی تاکید 
کــرد: بر همین اســاس، در آیین نامه نحوه 
اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، 
قصاص نفس و عضو و ... که اخیراً تصویب و 
ابالغ شــده است، این نکته مورد اشاره قرار 
گرفته که اگر فردی از محکومان شــخصًا، 
داوطلــب اهــدای عضو، قبل و بعد از اجرای 
مجازات باشد، کمیسیونی مرکب از معاونت 
حقوقی قوه قضاییه، وزیر دادگستری و رئیس 
سازمان پزشــکی قانونی، با بررسی جهات 
مختلف دســتورالعملی را تهیه و ارائه نمایند. 
اســماعیلی توضیح داد: بــه طور طبیعی در 
آن دســتورالعمل اینکه این درخواست قابل 
اجابت اســت یا خیر، و اگر قابل اجابت بود 
ضوابط فقهی، حقوقی، پزشــکی و اجتماعی 
و اجرایی آن چگونه خواهد بود، تبیین خواهد 
شــد و نهایتــًا اینکه در حــال حاضر در این 
موضوع هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است. به 
نظر می رسد واکنش منفی برخی حقوقدانان 
و پزشکان فعال در عرصه پیوند اعضا نسبت 
به این بخش از آیین نامه مزبور، باعث خواهد 
شــد تا رئیس قوه قضاییه نســبت به اجرای 

بخش مورد مناقشه، تجدیدنظر کند.
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اتحاد در آفریقا، درسی برای جهان

 هنگامــی کــه دنیا نگاه خود را معطوف خلیج فارس و تنش بین 
ایــران و آمریــکا کرده بود و با نگرانی تحوالت را نظاره می کرد، 
در گوشــه دیگری از جهان و در منطقه ای که همواره و به طور 
کلیشه ای با فقر، جنگ، قبیله گرایی و عقب ماندگی نزد جهانیان 
به تصویر کشیده شده سران و رهبران چند کشور تصمیم بزرگی 

در عرصــه اقتصاد آن منطقه گرفتند.
رهبران 1۵ کشــور آفریقایی ســر راه اندازی ارز واحد این قاره 
به توافق رســیدند تا این قاره هم رفته رفته به ســوی استفاده از 

پول مشترک گام بردارد.
اقدامی که روز یکشنبه و در اوج توجه رسانه های جهانی به اقدام 
ایران در رابطه با افزایش غنی سازی اورانیوم کامل شد و سران 
کشــورهای ایــن قاره برای ایجاد یــک منطقه آزاد تجاری بین 
این کشــورها با هدف انتفاع بیش از یک میلیارد و ۳00 میلیون 
نفر در قالب ۳.۳00 تریلیون دالر با هم به گفت وگو نشســتند.

اتحاد در آفریقا، درسی برای جهان  �
هنگامــی که به رونــد این اقدامات و ظرفیت های این قاره نگاه 
کنیم، به راحتی متوجه خواهیم شد که با وجود اختالفات سیاسی 
و مســائلی مانند رشــد نامتوازن اقتصادی در بیشــتر کشورهای 
آفریقــا، ســران این قاره تــالش کرده اند که توســعه، اتحاد و 
همگرایــی را جایگزیــن اختالف و قبیله گرایــی کنند و به این 
نظریه که قرن ۲1، قرن آفریقا اســت جامعه واقعیت بپوشــانند. 
مثال روشــن در این مورد حضور گســترده سرمایه گذاران چینی 

در این قاره است.
نیــاز چیــن به مواد معدنی و نفت که آفریقا را می توان غنی ترین 
قــاره در ایــن زمینه قلمداد کرد و حضور نیروی کار متخصص و 
ساده که در عین حال ارزان هستند، باعث شده که چین سرمایه 
گذاری هــای عظیمــی در این قــاره انجام دهد تا هر دو طرف از 

این برنامه های متنوع ســرمایه گذاری منتفع شوند.
از نظر سیاســی چین کشــوری اســت که عالقه ای به دخالت در 
مســائل سیاسی کشورهای دیگر )برخالف آمریکا و اروپا( ندارد 

و بــه نوعــی نقش پلیس جهانی را برای خود متصور نیســت. به 
همیــن دلیــل دولت های آفریقایی با هر نوع و روش حکومت از 

استقبال می کنند. چینی ها 
بــا توجه به این مســائل می توان گفت کــه در صورت موفقیت 
اِکــو به عنوان واحد پولی مشــترک آفریقــا و راه اندازی منطقه 
آزاد تجــاری در ایــن قاره که برخی از کشــورهای آن در زمره 
اقتصادهایی به شــمار می روند که به ســرعت رو به رشد هستند، 
می تــوان بــه راحتی این پیش بینی را کرد کــه آفریقا به رقیبی 
جدی برای اتحادیه اروپا، ژاپن و آمریکا در عرصه اقتصاد جهان 

و اِکو به چالشــی بزرگ برای یورو تبدیل خواهد شــد.
در حقیقت اســتفاده از اِکو در کشــورهای غرب آفریقا که واحد 
پولی آنها براســاس یورو اســت، می تواند تهدیدی جدی برای 
اروپایی به شــمار بیاید که در اقتصاد و سیاســت این منطقه از 
جهان به صورت ُســنتی و در قالب اســتعمار گرایی حضور داشته، 
آنهــم در زمانــی کــه این اتحادیه با معضالت و مشــکالتی بی 
سابقه مانند برگزیت و قدرت گرفتن احزاب مخالف این اتحادیه 
در کشــورهای اروپایی درگیر اســت و خطر فروپاشی بزرگترین 
بلــوک اقتصادی و سیاســی دنیا بیــش از هر زمان دیگری این 

قاره را تهدید می کند.
اما موضوعی که مهمتر از همه این مسائل مطرح است، تاکید و 
همگرایی کشــورهای آفریقا بر اتحاد اقتصادی با یکدیگر است.
در واقع در زمانه ای که برخی از رهبران پیشــروترین کشــورها 
جهان از نظر سیاسی و اقتصادی مانند آمریکا و بریتانیا، راه جدایی 
را انتخــاب کرده و ســاز تکــروی را در قالب کلمه حمایت گرایی 
)Protectionism( می نوازنــد و در نقاطی مانند خاورمیانه 
علیرغم وجود نقاط اشتراک فرهنگی و اقتصادی بسیار، اختالفات 
سیاســی به ســرعت بوی تهدید و جنگ می گیرد، آفریقایی ها به 
این نتیجه رســیده اند که راه ماندن در اقتصاد جهان و تاثیرگذار 
بودن در تحوالت اقتصادی و سیاسی در قرن ۲1 از طریق اتحاد 

و نه انزوا و دشــمنی با دنیا است.

محمد حسن گودرزی
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 گرمای مرگ بار در اروپا؛
خطر در کمین

 خاورمیانه 
اگر فکر می کنید که اروپا، هنوز همان قاره ســبز 
با آب وهوای معتدل و حتی سرد است شاید الزم 
باشد که در تصوراتتان تجدید نظر کنید. تابستان 
امســال، دما مناطق مختلف به شــکل عجیب و 
غیرقابــل انتظاری افزایش پیدا کرده اســت، به 
طــوری که رکورد حداکثر و حداقل دما در طول 
روز در مناطق مختلفی از این قاره شکسته شده 
است. فرانسه، مرکز اصلی این امواج گرمایی در 
اروپا است به طوری که دما در مناطقی از جنوب 
این کشــور به ۴۵.۹ درجه رســیده است و حتی 
امتحانات دانش آموزان به دلیل گرما با یک هفته 
تأخیر برگزار می شود. بسیاری این گرمای شدید 
را با گرمایی مقایسه می کنند که فرانسه در اوت 
سال ۲00۳ تجربه کرد و در نتیجه آن 1۵ هزار نفر 
جانشان را از دست دادند. در آن سال دما به باالی 
۴۴ درجه هم رســید. دولت فرانســه سعی دارد از 
اینکه عده ای زیادی مثل سال ۲00۳ جانشان را از 
دست بدهند پیشگیری کند.  از سوی دیگر اسپانیا 
با آتش ســوزی 10 هزار هکتار از جنگل هایش 
روبرو شده است، آتش سوزی که افزایش دما در 
آن ایجاد آن نقش مهمی دارد. به گفته ســازمان 
هواشناسی اســپانیا، آن ها درگیر باد گرمسیری 
هســتند که از سمت آفریقا وارد کشورشان شده 
است. با تداوم موج گرما به ویژه در آخر هفته، صدها 
نفر از نظامیان و آتش نشــانان در مرکز اســپانیا و 
منطقه کاتالونیا برای مهار آتش سوزی به منطقه 
اعزام شده اند. همچنین این نگرانی دارد که عالوه 
بر آتش ســوزی موجــود، بقیه منطقه هم درگیر 
شــود. ۲1 نفر آتش نشان هم نیازمند کمک های 

درمانی هستند. بریتانیا هم با گرم ترین روزش از 
اول ســال تاکنون روبرو شده و دما در این کشور 
به ۳۳ درجه سلسیوس رسیده است. رکورد حداکثر 
دمــای بریتانیا در ماه ژوئن در تاریخ ۳۵.۶ درجه 
سلسیوس است. آلمان، لهستان و جمهوری چک 
هم در طول هفته گذشــته با گرمترین روزهای 
تاریخ ماه ژوئن روبرو شــدند. پیشبینی ها نشان 
می دهند که این گرما در روزهای آینده وارد بخش 
شرقی قاره اروپا و کشورهای کرواسی، اسلوونی و 

مجارستان می شود.
مرگ ده ها نفر به علت گرما  �

این افزایش شــدید دما در کشــورهای مختلف 
اروپایی باعث شده ۶ نفر در غرب اروپا کشته شوند. 
۳ نفــر از افــراد در میالن ایتالیا زندگی می کردند 
جایی که قطعی برق مشکالت مربوط به گرما را 
تشدید کرد. ۳ نفر دیگر هم به علت اختالف دمای 
موجود بین آب و خشکی در سواحل فرانسه جان 
خود را از دســت داده اند. از ســویی در لیتوانی هم 
۲۷ نفر جان خود را به علت غرق شدگی از دست 
داده اند موضوعی که گفته می شود دمای زیاد هوا 
در آن تأثیر داشته است. گفتنی است، نخست وزیر 
لهستان هم اعالم کرده است که در یک ماه اخیر 
۹0 نفر در این کشور به غلت غرق شدگی ناشی از 

گرما جان خود را از دست داده اند.
چه چیزی اروپا را گرم کرد؟  �

به گفته متخصصان، »امواج گرمایی« عامل این 
افزایش شــدید دما در اروپا اســت، با این وجود 
ایــن حوادث را نمی توان فقط یک پدیده طبیعی 
دانست زیرا تغییراقلیم و گرمایش جهانی در چند 

ســال گذشته باعث افزایش وقوع امواج گرمایی 
هستند. کای کورهوبر دانشمند اقلیمی دانشگاه 
کلمبیا در این رابطه به »ان بی سی« گفت: »انتظار 
نداشتم بعد از اتفاقاتی که تابستان پارسال رخ داد 
این شرایط با این سرعت برگردد، این شرایط واقعًا 
نگران کننده است.« برای مثال در تابستان سال 
۲018 میالدی و در کشــور بلژیک رکورد ۳8.8 
درجه سانتیگراد را ثبت کرد و سال پیش از آن نیز 
گرمای هوا در اسپانیا به اوج ۴۷.۳ درجه سانتیگراد 
رسیده بود، ولی باالترین دمای ثبت شده در اروپا 
به سال 1۹۷۷ میالدی باز می گردد در این سال 
گرمای هوا در یونان به ۴8 درجه سانتیگراد رسید. 
به طور کلی از ســال ۲000 تاکنون اقلیم جهان 
چندین بار با چنین شرایطی روبرو شده است اما 
تعداد این رخدادها در ســال های اخیر به شــدت 
افزایش پیدا کرده اســت. تحقیق جیمز هانسن، 
دانشمند آمریکایی معروف به پدر تغییراقلیم هم 
ایــن موضــوع را تأیید می کند که دیگر ۷ درصد 
مواقع ایاالت متحده با تابســتان های گرم روبرو 
می شود. همچنین این گزارش نشان می دهد که 
امکان وقوع این اتفاقات در مناطقی مثل خاورمیانه 
بیشتر است. همچنین مطالعه دانشگاه پرینستن 
که امسال منتشر شده هم نشان می دهد که با ادامه 
روند گرمایش جهانی تعداد امواج گرمایی به شدت 
افزایش پیدا می کند. استیو واوروس استاد دانشگاه 
مدیسون توضیح داد: »این چنین اکستریم های 
اقلیمی در حال تبدیل به یک نرمال جدید هستند، 
آن ها به تعداد دفعات بیشتر و به مدت طوالنی تری 

رخ می دهند.«

نیو صدر
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عادل به هر دلیلی از شبکه سه حذف شده است و حتی گزارش 
فوتبال هم به او نمی دهند. عادل عاشق فوتبال است همانگونه 
که میرزاخانی عاشــق ریاضی بود.  ۲۳ تیرماه سالگرد درگذشت 
مریــم میرزاخانــی، نابغه ریاضی ایرانی بــود. زن ایرانی که با 
ریاضیــات بــه زندگی خود معنا می داد و خواســت و توانســت 
یکی از برجســته ترین ریاضی دان های جهان شــود. در همین 
روزها هم خبری دســت به دســت شد که یک شبکه ماهواره ای 
پیشــنهادی با دستمزد هنگفت به عادل فردوسی پور داده است. 
مجــری و تهیــه کننده مغضوب "نــود" اما این خبر را تکذیب 
کرده و گفته اســت: »هیچ گونه تماســی از این شــبکه با من 
گرفته نشــده و اگر هم چنین پیشــنهادی مطرح می شــد واضح 
اســت که آن را نمی پذیرفتم و پاســخم منفی بود.« عادل به هر 
دلیلی از شــبکه ســه حذف شده است و حتی گزارش فوتبال هم 
به او نمی دهند. عادل عاشق فوتبال است و با فوتبال به زندگی 
خود معنا می دهد همانگونه که میرزاخانی عاشق ریاضی بود و با 
ریاضی به زندگی خود معنا می داد.میرزاخانی با خود اندیشــیده 
بود که در ایران به عشــق خود یا به کمال ریاضی نمی رســد و 
بــه خاطــر همیــن عزم رفتن به ینگه دنیا کرد. شــاید اگر او در 
ایران می ماند تنها یک اســتاد دانشــگاه ساده می شد )البته اگر 
از ســد گزینش می گذشــت( تا دانشــجویان بر سر یک نمره با 
او بحــث کننــد. خودمانیم، ما قدر آدم ها را نمی دانیم. به راحتی 
اســتعدادهایی را که داریم به دیگــران تعارف می کنیم و اجازه 
می دهیم آنها سود کنند و ما حسرت بخوریم. عادل فردوسی پور 
در کدام رســانه تبدیل به ســتاره شــد؟ تلویزیون. حاال چرا باید 

صداوسیما به همین راحتی فردوسی پور را از دست بدهد و کاری 
کند که شــبکه های ماهواره ای به او چشــم طمع داشته باشند. 
االن بســیاری از دانشــجویان و دانش آموختگان دانشگاه های 
مطرح ایران مثل صنعتی شریف در خارج درس می خوانند و کار 
می کنند. آن ها به این نتیجه رســیده بودند که در ایران قدر علم 
و دانــش آنهــا را نمی دانند و به خاطر همین عزم فرنگ کردند. 
مثاًل اگر طرح یا اختراعی داشــته باشــند برای ثبت و اجرای آن 
باید از هفت خوان رســتم عبور کنند و این در حالی اســت که 
در کشــورهای دیگــر، پله ها را جلــوی پای آنها می آورند تا آنها 
بدون دغدغه مسیر خود را طی کنند. چرا ما نمی توانیم ظرفیت 
اســتفاده از نخبگان ایران را در داخل کشــور فراهم کنیم؟ چرا 
غالب کســانی که برای تحصیل به خارج می روند برای کار به 
ایران بر نمی گردند؟ درد دل کسانی را که در برنامه عصر جدید 
شــرکت می کنند بشــنوید. همه از دیده نشــدن شکایت دارند. 
گویا در ایران رســم اســت که آدم های مســتعد در هر زمینه ای 
محکوم به فنا هســتند مگر اینکه شــانس در خانه آنها را بزند و 
گرنه سیســتم برنامه ای برای آدم های با اســتعداد ندارد. ما مثل 
باغبان هایــی شــدیم که گیاهان را پــرورش می دهیم و آنها را 
بــه راحتــی در اختیار دیگــران می گذاریم تا خانه های خود را با 
گل ها و درختان ما زیبا کنند. البته باید به این نکته هم اشــاره 
کــرد کــه وضع امروز ایران در حمایت از نخبگان با گســترش 
شــرکت های دانش بنیان و اســتارت آپی، روند خوبی پیدا کرده 
است اما همچنان مطلوب نیست و نخبگان نمی توانند به شرایط 

ایده آل خود برای کار و پیاده کردن طرح های خود برســند.

 درد مشترک
»عادل فردوسی پور« و»مریم میرزاخانی«

مصطفی داننده
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اقتصاد

آماده باش بازار مسکن برای ریزش قیمت ها

امیرعباس آزرم وند

حاال ســرمایه گذاران در بازار ارز باور کردند 
کــه باید زیان چند ردصدی را، تا همین حاال، 
اواخــر تیرماه تحــل کنند، ریزش قیمت ها از 
پس تداوم چند روزه در بازار ارز، به بازار خودرو 
ســریت کر تا متقاضیان مسکن چشم انتظار 
تحول در این بازار باشند، بازار سرمایه ای ترین 
کاال در ایــران.  مســکن را می تــوان عصاره 
یــک عمر فعالیت اقتصادی خانوار دانســت، 
کاالیــی که بخش مهمــی از درآمد خانوار را 
می بلعــد و در اغلــب موارد اجــاره یک واحد 
مســکونی هزینه ای بیش از متوســط حقوق 
دریافتی روی دســت مســتاجران، حداقل در 
تهــران بــه جا می گذارد.  اکنون که قیمت هر 
دالر آمریکا به 11 هزار و 800 تومان رســیده 
و حتی انتظار برخی از فعاالن بر تداوم کاهش 
قیمت اســت، این بازار دیگر بازدهی گذشته 
خود را نخواهد داشت. آیا این مهادله در بازار 
مســکن و خودرو نیز قابل حل است؟ نه فقط 
ارز، که مســکن و خــودرو، همگی انفجاری 
قیمتی را در ســال 1۳۹۷ تجربه کرده اند، این 
بدان معناســت که حاال فواره از پس رسیدن 

به اوج سرنگون شده است.
بررســی ها نشــان می دهد قیمت مسکن در 
فاصلــه زمانی خرداد ۹۷ تا خرداد ۹8 افزایش 
10۷ درصدی را در تهران تجربه کرده اســت 
اما این همه ماجرای حوزه مسکن نیست، آن 
طور که نایــب رییس اتحادیه امالک تهران 
می گوید: »مســکن بزرگترین رکود ۲0 سال 
اخیر خود را از ســر می گذارند، به گونه ای که 
اکنون معامالت نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته کاهش ۷0 درصدی داشته است.« به 

این اعتبار مسکن چون زمینی می ماند که ورود 
بخشی از این سرمایه ها می تواند تا حدودی از 
قفل شدن این بازار بکاهد. رکود بازار مسکن 
در ســه ماهه نخســت ســال به گونه ای بود 
که برخی آن را به ســکته تشــبیه می کردند، 
ســکته ای ناشی از رشــد انفجاری قیمت و از 
دست رفتن قدرت خرید طبقه متوسط. در این 
شــرایط رییس کل بانک مرکزی وعده داده 
اســت رشــد قیمت ها در بازار ارز دیگر اتفاق 
نخواهــد افتــاد و بازار ارز به تعدیل خود ادامه 
می دهد چرا که شوک ارزی تخلیه شده و نرخ 
بیکاری و تورم نیز رو به کاهش رفت تأثیر این 

اتفاقات بر بازار مسکن چیست؟
دالر مسکن را ارزان می کند  �

حســام عقبایی، نایب رییس اتحادیه امالک 
تهران گفت: »چنانچه روند کاهنده قیمتی ارز 
ادامه داشته باشد، تا پایان شهریور ماه قیمت 
واحدهــای بــزرگ با متراژ بیش از 1۵0 متر با 
کاهش قیمت روبرو خواهند شد. این روند اگر 
تداوم یابد در نیمه دوم سال نیز کاهش 10 تا 
۲۵ درصدی در کل بازار مسکن در نیمه دوم 
سال عملی خواهد شد.« از طرف دیگر، مهدی 
ســلطان محمدی، کاشناس بازار مسکن نیز 
با اشــاره به روند کاهشی بازار ارز، تاکید کرد: 
»قطعًا مســکن از این روند تأثیر روانی خواهد 
گرفت که این مهم در عمل افزایش قیمت ها 
را متوقف خواهد کرد و نرخ تورم در مسکن هم 
کاهــش خواهد یافت. این امر احتمااًل کاهش 
تولیــد و رکــود در بخش عرضــه را به همراه 
می آورد چرا که اکنون در وضعیت پایان رونق 
و دوره رکود هم قرار داریم و اگر روند قیمت ها 

کاهشی شود، تولیدکنندگان کمتری حاضر به 
سرمایه گذاری در بخش ساخت می شوند. به 
این اعتبار می توان گفت تداوم روند کاهشــی 
در بــازار ارز و تثبیــت قیمت دالر در نرخ های 
پایین تر بر قیمت مسکن هم اثر گذاری مهمی 

خواهد داشت.«
مسکن راکد می ماند  �

عقبایــی در رابطــه با رونق بــازار و افزایش 
معامــالت تصریح کرد: »قیمت هر متر مربع 
مسکن در تهران به طور میانگین 1۲ میلیون 
تومان است که این بیانگر آن است که بخش 
بزرگی از جمعیت کشــور با وجود نیاز امکان 
متقاضی شــدن را ندارند، حال آنکه بازار ارز 
چنین نیســت. به همین دلیل من برای کوتاه 
مدت نسبت به افزایش معامالت حتی با تصور 
کاهش نسبی و ۲۵ درصدی قیمت را در کوتاه 
مــدت ممکن نمی دانــم و رکود بزرگی که از 
ابتدای امســال در معامالت آغاز شده تا پایان 
سال احتمااًل ادامه می یابد.« سلطان محمدی 
نیز به تعبیری دیگر این گفته ها را تأیید کرد و 
افزود: »رکود معانی متفاوتی می تواند داشــته 
باشــد، برخی کاهش معامالت، برخی کاهش 
ساخت و ساز و برخی کاهش قیمتها یا توقف 
افزایــش قیمتی را رکــود تعریف می کنند. با 
ایــن همه اگر قیمت هــا آن قدر باال برود که 
متقاضی امکان خرید را از دست بدهد و یا آن 
قدر کاهش بیابد که فروشــنده و تولیدکننده 
تمایلی به عرضه نداشته باشند، رکود به وجود 
مــی ایــد. با توجه به کاهش قیمت ارز و تأثیر 
کاهشــی آن بر قیمت مســکن فکر می کنم 

رکود بر مسکن حکمفرما شود.«
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نقش بانک ها در طرح اقدام ملی مسکن چیست؟

اگر بانک های غیرتوســعه ای موظف به اعطای تســهیالت تکلیفی و 
حمایتی مســکن شــوند، مستمســکی برای افزایش استقراض آنها از 
بانک مرکزی و تحمیل تبعات آن به اقتصاد مهیا می شــود. اخیراً طرح 
اقدام ملی مســکن به منظور رونق بخشــیدن به این بخش در مجلس 
شــورای اســالمی از ســوی بانک مرکزی در حالی مطرح گردید که بر 
اساس آمار این بانک در خرداد ماه سال جاری آپارتمان های مسکونی 
معامله شــده در شــهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل از نظر تعداد 
حدود ۶0 درصد کاهش اما از نظر شــاخص قیمت 10۴ درصد افزایش 
را تجربه کرده اســت. قبل از هر گونه اظهار نظری در این رابطه آنچه 
اهمیت دارد شــناخت هدف معرفی و اجرای این گونه طرح های ملی 
اســت که با دخالت مســتقیم دولت و نهادهایی مانند بانک مرکزی در 
بازار مسکن صورت می پذیرد. در این خصوص سؤال اصلی آن است که 
آیا هدف از اجرای این طرح کنترل افزایش قابل توجه قیمت مسکن در 
یک سال اخیر است که در اکثر مناطق کشور علی الخصوص شهرهای 
بزرگ رخ داده است یا صرفًا همانند طرح مسکن مهر، دغدغه خانه دار 
شــدن اقشــار کمتر برخوردار کشــور را دارد. پس از یافتن پاســخ این 
ســؤال مســئله ای که بالفاصله به ذهن خطور می کند چگونگی تأمین 
مالــی ایــن طرح بزرگ اقتصادی و تبعات احتمالی آن برای کل اقتصاد 
کشور است که از صحبت های مطرح شده بنظر می رسد مطابق با روال 
گذشــته سیســتم بانکی می بایست آستین همت را باال بزند و متولی آن 
شود ولی جزئیات چگونگی آن و سهم سیستم بانکی هنوز مشخص و 
اعالم نشده است. در اینکه صنعت ساختمان همواره از بخش های مهم 
و پیشــروی اقتصاد ایران بوده و به بیش از 100 صنعت و شــغل دیگر 
وابســته اســت شکی نیست اما در عین حال بازار مسکن پیچیدگی های 
خاص خود را دارد که کنترل آن را فراتر از مسئله متعادل سازی عرضه 
یا افزایش تقاضا می برد. اصواًل عرضه و تقاضا در بازار مسکن سنخیتی 
با دیگر بازارها ندارند. شــاهد این ادعا ســیر صعودی خانه های خالی و 
عمدتًا لوکس موجود در کالن شهرهاســت که تناســبی با تقاضای مؤثر 
موجود ندارند و گاها حتی برای عرضه به بنگاه ها ســپرده نمی شــوند و 
یا از طرفی ســاخت خانه هایی کم کیفیت مانند مســکن مهر در اطراف 
کالن شهرهاست که آنها نیز به دلیل مشکالت زیرساختی پاسخگوی 
تقاضای مصرفی خانوارهای داخل شــهری نیســت. لذا به نظر می رسد 
اگــر هدف این طرح متعادل ســازی عرضــه و تقاضا و کنترل افزایش 
بی شــائبه قیمت مســکن در یک سال اخیر است می بایست به تقاضای 

خانه اولی ها و حاشیه نشــین های شــهرهای بزرگ و ایجاد قدرت خرید 
برای متقاضیان توجه ویژه شــود. اما اگر همانطور که گفته شــد هدف 
از اجرای این طرح اعطای این تسهیالت به خانوارهای کم بضاعت در 
مناطق روستایی و محروم و بعنوان یک طرح حمایتی دولتی است شاید 
نتــوان بــه همین راحتی در مورد نحوه تأمین مالی آن تصمیم گرفت و 
به منابع کل سیستم بانکی اتکا کرد بلکه به جای آن می بایست با دید 
توســعه ای بدنبال توانمندســازی بانک هایی نظیر بانک مسکن برای 
حمایت مالی از این طرح بود. در معرفی طرح اقدام ملی مســکن بیان 
شــده اســت که بانک مسکن به تنهایی نمی تواند از این طرح پشتیبانی 
کنــد و همــه سیســتم بانکی باید از این طرح ملــی حمایت کنند و در 
آینده برنامه ریزی با هدف تعیین ســهم هر یک از بخش های مختلف 
بانکی برای پشــتیبانی از این طرح آغاز خواهد شــد. اینکه در اقتصاد 
بانک محور ما تا صحبت از تأمین مالی منابع می شــود تمام توجهات 
به ســوی بانک ها جلب می شــود پدیده" تازه ای نیســت؛ اما اینکه آیا 
سیســتم بانکی کشــور را که تعداد قابل توجهی بانک خصوصی دارد 
که می بایســت به ســهامداران خود پاسخگو باشند را می توان مکلف به 
تأمین مالی بخش خاصی کرد یا خیر جای تأمل بیشتری دارد. همانطور 
که بیان شــد آمار و شــواهد نشــان می دهد که با توجه به افزایش بیش 
از صد در درصدی قیمت مســکن در ســال گذشته و سودآوری مناسب 
صنعت ساخت وســاز، بانک ها خود داوطلبانه به ســمت افزایش ســهم 
ساخت وســاز از ســبد تسهیالتشان حرکت کرده اند تا بلکه از مشکالت 
دارایی های منجمد انباشــته شــده در ترازنامه خود بکاهند. اما قاعدتًا 
این تســهیالت در جاهایی خرج شــده که ســودآوری و بازگشت منابع 
آن از دید یک بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی محتمل بوده اســت، 
لذا اگر بانک های غیرتوســعه ای موظف به اعطای تســهیالت تکلیفی 
و حمایتی مســکن بشــوند یا به ضرر سهامداران آنها رضایت داده شده 
اســت و یا اینکه راهی باز شــده تا این بانک ها بهانه ای برای استقراض 
از بانک مرکزی و تحمیل تبعات آن به اقتصاد را داشته باشند. با توجه 
به آنکه از اواســط پاییز ســال گذشــته بدهی بانک ها به بانک مرکزی 
کاهش یافته است، اینکه بانک مرکزی بتواند دستاورد ارزشمند کنترل 
اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی را حفظ نماید و یا این که 
آن را فدای اهداف حمایتی دولت نماید مســئله ای اســت که در آینده و 
با روشــن شــدن تمام جوانب و جزئیات طرح اقدام ملی مسکن می توان 

در رابطــه با آن اظهار کرد.

مهدیه زمردی
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گفت و گو

گفت وگوی تفصیلی با مسعود نیلی پیرامون چشم انداز آتی اقتصاد کشور:

دوراهی سرنوشت ساز

مســعود نیلی معتقد اســت »آنچه امروز می تواند به بهبود وضعیت کشــور کمک کند یا به کمتر آســیب دیدن اقتصاد کشور کمک خواهد کرد، 
ارتقای کیفیت تصمیم گیری است.«

دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف، جایی است که این روزها می توان مسعود نیلی را مالقات کرد. او مدتی است که از تمام سمت های دولتی 
کناره گیری کرده و ترجیح داده به کار تحقیقاتی و تدریس در دانشــگاه بپردازد. این در حالی اســت که تا پیش از این و در دولت روحانی در 
سمت هایی چون مشاور اقتصادی رییس جمهور، دستیار ویژه اقتصادی رییس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت فعالیت می کرده 
اســت. او دلیل اســتعفای خود را تا حدی در مصاحبه با خبرگزاری خبرآنالین مطرح می کند و در پاســخ به این پرســش که چرا از دولت بیرون 
آمدید، آن هم در دوره ای که شاید نیاز به حضور و مشاوره تان بوده است، به یک جمله بسنده می کند: »بخش زیادی از مطالبی را که گفتم 
)منظور مصاحبه است( پاسخ همین سؤال بود.« نیلی در شرایط کنونی معتقد است که اقتصاد کشور ما هم اکنون در دوراهی تعیین کننده ای 
قرار گرفته است؛ این که »یا به سمت فقر گسترده برویم یا این که اصالحات اقتصادی صورت گیرد و الزمه اصالح این است که قبول کنیم 
یک جاهایی اشــتباه رفته ایم.« بر این اســاس، وی با اشــاره به افت کیفیت سیاســت گذاری اقتصادی، تاکید می کند: »طرح مســاله با مردم و 
پرداختن به این موضوع که چرا به این جا رســیده ایم، باید تبدیل به ســؤال اصلی شــود. ما اگر ســر همه چیز اختالف نظر داشــته باشیم، اما سر 

این موضوع اتفاق نظر داریم که وضع موجود، وضعی نبود که می خواســتیم.«

مریم فکری

در حال حاضر در شــرایطی قرار داریم که   �
اقتصاد تبدیل به بحران شماره یک کشور شده 
است و مردم حس می کنند که از نظر اقتصادی 
در شرایط مناسبی قرار ندارند. در عین حال، 
چشم انداز اقتصادی کشور نیز آن چنان روشن 
نیست. با توجه به این وضعیت، توضیح دهید 
تصمیم جمهوری اسالمی ایران در ۴۰ سال 
گذشــته در مورد اقتصاد چه بود و چه شد که 

در چنین وضعیتی قرار گرفتیم؟
طرح سوالی که شما داشتید، یک مقداری پاسخ را 
در درون خود دارد. شما اشاره کردید که در مورد 
این موضوع که اقتصاد مساله مهمی است و باید 
مــورد توجه قرار گیرد، در حال حاضر اتفاق نظر 
حاصل شده است و این اتفاق را به عنوان پدیده 
متفاوتی نســبت به گذشته ارزیابی می کنید. در 
واقــع جایگاه موضوعات اقتصادی را این طور به 
تصویر می کشــید که در گذشته این گونه نبوده 
است. این در حالی است که اگر بخواهید فضای 

تصمیم گیری و سیاست گذاری هر کشور دیگری 
را مورد بررسی قرار دهید، اعم از کشورهایی که در 
سطح خیلی خوبی به لحاظ استاندارد زندگی به سر 
می برند و از ثبات اقتصاد کالن برخوردار هستند تا 
کشورهایی که دچار مشکالت بزرگ اقتصادی 
هســتند، می بینید که در نظــام تصمیم گیری، 
اقتصاد و حل مســائل آن، با فاصله بســیار زیاد 
نسبت به موضوعات دیگر قرار دارد. به عبارتی، 
رسالت دیگری برای سیستم تصمیم گیری وجود 
ندارد به جز این که سطح رفاه مردم را در حوزه هایی 
که به سیاست گذاری مربوط می شود، ارتقا دهد. 
در واقع یک منطقی وجود دارد که بقیه مســائل 
را خــود مــردم حل و فصل می کنند و کاری که 
نظام حکمرانی قاعدتاً باید به آن بپردازد، این است 
که موانعی که بر سر راه بهبود وضع زندگی مردم 
می تواند وجود داشته باشد، یا وجود دارد، بردارد.
همان طور که گفتــم، برای اقتصادهایی که در 
شــرایط خیلی خوبی به سر می برند نیز این گونه 

اســت. نگاه کنید و ببینید در هر کشــوری وقتی 
کــه انتخابات برگزار می شــود، حرف هایی که 
زده می شــود، حول چه مســایلی است و اصاًل 
چه موضوعات دیگری به جز مســاله اقتصادی 
مطرح می شود. متاسفانه در مورد کشور ما این طور 
نبوده اســت. در کشورهای مختلف دنیا سیاست 
عبارت است از تسهیل اقتصاد. در واقع سیاست، 
موانع غیراقتصادی بر سر راه اقتصاد را برمی دارد، 
بنابراین اقتصاد از سیاســت سرویس می گیرد و 
سیاست، تســهیل کننده و اقتصاد، فراهم کننده 
امکانات برای مردم است. این در حالی است که 
در ایران این گونه نیســت. البته این نکته را هم 
اشــاره کنم که وقتی گفته می شود اقتصاد مهم 
است و گفته نمی شود که مهم ترین است اطالع 
مفیدی مبنی بر اینکه اقتصاد چه جایگاهی نسبت 
به موضوعات رقیب، به خصوص سیاســت دارد، 

هنوز داده نشده است.
تاکنون عنوان می شــد که مشکل فعلی   �
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اقتصاد ما این اســت که اقتصاد و سیاست در 
کنار یکدیگر قرار گرفته است.

خیر، در کشــور ما اقتصاد و سیاســت از یکدیگر 
کاماًل جدا هستند و هرکدام ساز خود را می زنند. 
در واقع سیاست در کشور ما تعریف خاص خودش 

را دارد.
اما اقتصادمان سیاست زده است.  �

سیاســتمداران در کشورهای مختلف دنیا، با هر 
رویکردی، از واژگان و ادبیاتی اســتفاده می کنند 
که چه کار می شود انجام داد که وضع مردم بهبود 
پیدا کند. به عبارتی، مؤلفه سیاســی تصمیمات 
اقتصــادی را سیاســتمداران نمایندگی و دنبال 
می کننــد. کارآفرین نیز با اتکا به رویکردی که 
سیاســتمداران دارند، نقش و جایگاه خود را پیدا 
می کند و می تواند پیش بینی داشــته باشد. اما در 
کشور ما، اقتصاد و سیاست از یکدیگر جدا هستند 
و سیاست، خود اهداف مستقلی را دنبال می کند 
که نه تنها کمک به اقتصاد نمی کند، بلکه در غالب 
موارد برای آن هزینه زا است. این در حالی است 
که از اقتصاد خواســته می شود که مستقل از هر 
شــرایطی از نظر وضعیت سیاسی، رفاه مردم را 
افزایش دهد! هم اکنون از هر کارآفرینی ســؤال 
کنید که برنامه ات چیســت، می گوید شــما اول 

جواب ســوال های مــن را بدهید. کارآفرین که 
پاســخ سوال هایی را که مطرح می کند خودش 
ندارد، پاســخ را باید بخش سیاســی بدهد. شما 
هر کدام از تصمیمات مهم اقتصادی کشــور را 
مدنظــر قرار دهیــد، مثل تصمیم درباره اصالح 
قیمت حامل های انرژی، خیلی مهم اســت که 
این تصمیم در چه ظرف سیاسی ای گرفته شود. 
اصالح بازار انرژی در دوحالت التهاب زیاد شرایط 
سیاسی کشور و آرامش و پیش بینی پذیری باالی 
فضای عمومی، مسلماً دو نتیجه کاماًل متفاوت به 
بار خواهد آورد. اگر قرار اســت تغییری در مؤلفه 
مهمــی از زندگی مردم صورت گیرد، باید بدانید 
مولفه هــای دیگر مرتبط با زندگی مردم در کنار 
آن چگونه قرار می گیرد. تحت این شرایط است 
که در عرصه تصمیم گیری اقتصادی دچار افت 
کیفیت و عدم تصمیم گیری شــده ایم. در واقع 
اقتصاد دیگر نمی داند که سیاســت برایش چه 
برنامه ای دارد. این ها مشــکالتی است که قابل 
برطرف شدن هست، ولی باید ما سؤال کنیم که 

چطور این اتفاقات رخ داده است.
شــما فکر می کنید از چه زمانی دچار افت   �

کیفیت در تصمیم گیری شده ایم؟ از سال ۸۴ 
یا افت کیفیت یک روندی بوده که از ابتدا وجود 

داشته است؟
هرچند ســال 8۴ شــروع مقطع خاصی از نظر 
کیفیت سیاست گذاری است، اما اصواًل زمانی که 
خودمان را با بسیاری از کشورها مقایسه می کنیم، 
می بینیم کیفیت سیاســت گذاری در کشور ما یا 
رشد نمی کند یا رشد غیرمحسوس دارد؛ در حالی 
کــه قاعدتاً باید این اتفاق می افتاد. انتظار ما این 
است که بخشی از رشد سیاست گذاری در نتیجه 
انباشت تجربه باشد و بخشی نیز در نتیجه انباشت 
دانــش. آنچه به تجربه برمی گردد، اگر در ظرف 
تئوریک و نظری مبتنی بر علم روز دنیا قرار نگیرد، 
تجربیاتی خواهد بود که به یکدیگر وصل نشده 
اســت. شــما اگر امروز روی موضوعات چالشی 
تصمیم گیری اقتصادی متمرکز شوید و ۳0 سال 
پیش را هم نگاه کنید، متوجه می شوید که هرچند 
فرهنگ کارشناســی و رسانه ای در حوزه اقتصاد 
خیلی رشد کرده، اما در حوزه تصمیم گیری خیلی 
فرقی نکرده و دوباره همان موضوعات با همان 
رویکردهــا مطرح می شــود. یک زمانی نرخ ارز 
رســمی ۷ تومان و نرخ ارز بازار آزاد 1۴0 تومان 
بود. بعد شــد دالر 1۷۵ تومــان و دالر بازار آزاد 
حدود 800 تومان. در فاز بعدی شــد دالر 1۲00 
تومان و دالر بازار آزاد ۳000 تومان و بیشتر حاال 

گفت و گو
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گفت و گو

هم که شــده است ارز ۴۲00 تومانی و دالر بازار 
آزاد هم 1۳ هزار تومان شــده اســت. فقط عدد 
تغییر کرده، ولی کیفیت بحث ها همان اســت. 
چــرا ما به یک همگرایی و جمع بندی در عرصه 
تصمیم گیری نمی رسیم؟ شما یک مورد را به من 
معرفی کنید که در طول ۴0 ســال گذشته گفته 
باشیم اشتباه است و دیگر آن کار را انجام نخواهیم 
داد. یعنی ادبیات واحدی مرتباً تکرار می شــود. 
ایــن روند عجیب اســت؛ زمانی که برای مثال 
راجع به ارز و انرژی و خصوصی ســازی صحبت 
می شود، یک سری بحث های کلیشه ای موافق 
و مخالف در می گیرد و این بحث ها با گذر زمان 
هیچ تحولی را دنبال نمی کند. من یک بار گفتم 
بعضی ها هســتند که ساعتشان در سال 1۳۶8 
یــخ زده و هــر بحثی بخواهند بکنند، می روند از 
آن ســال شروع می کنند انگار فرقی نمی کند در 
چه سالی زندگی می کنند. این در حالی است که 
مقوالتی مانند خصوصی سازی در یک مقطعی 
و از اوایل دهه ۹0 میالدی، موجی بود که در دنیا 
راه افتاد و االن هم دیگر تمام شده، اما ما همچنان 
درگیر مباحث پایه ای خصوصی ســازی هستیم 
و پیشــرفتی اتفاق نمی افتد. همین طور اســت 
موضوع تعامل با دنیا. در گذشته، برخی کشورها 
با دنیا کار نمی کردند و در مقابل، کشورهایی هم 
وجود داشــتند که با دیگر کشــورها تعامل فعال 
داشــتد. نوع تعامل هم گونه های مختلف داشت 
که با هم تفاوت های بنیادی داشــتند. اما امروز 
شــرایط دیگر این گونه نیست و نوعی همگرایی 
عمومی شــکل گرفته و این طور نیســت که به 
بحث های کالمی بپردازیم که با دنیا تعامل داشته 
باشــیم یا خیر!؟ مشــکل اصلی ما این است که 
همچنــان روی مفاهیم کلیدی مانده ایم و درجا 
می زنیم و تصمیمی هم نمی توان گرفت. این که 
مــا می گوییم افت کیفیت در سیاســت گذاری 
اقتصادی داریم، در این جا خود را نشان می دهد 
که برای مثال، شما به یک کارشناس اقتصادی 
بگویید گزارشــی درباره افزایش صادرات تهیه 
کن. کارشناس سؤال می کند افزایش صادرات به 
کدام کشور؟ آیا ما کشوری در دنیا سراغ داریم که 
بدون این که عضو پیمان تجاری مشخصی باشد، 
صــادرات انجــام دهد و یا این که خود کارآفرین 

بایــد بــازار پیدا کند؟ درســت مثل این می ماند 
که شــما یک خودرو خریده اید، اما برای حرکت 
خودرو باید جاده یا خیابانی وجود داشــته باشــد 
شما که نمی توانید با خودرویتان داخل پارکینگ 
دور بزنید! کارشــناس در بخش سیاست گذاری 
ســواالتی مثل کارآفرین دارد. در حوزه صادرات 
می پرسد که ما قرار است »صادرات گرا« باشیم 
یا فقط »صادرکننده موردی«؟ کســی متاسفانه 
برای این سؤال پاسخی ندارد. این کارشناس باز 
هم می پرسد اگر قرار است ما صادرکننده باشیم، 
نظام ارزی مان چگونه خواهد بود؟ خالصه این که 

کارشناس فهرستی از سؤاالت را مطرح می کند 
که هیچ کس را پیدا نمی کند پاسخی به آنها بدهد. 
البته ممکن است کسی به آن پاسخ دهد، اما پاسخ 
مدیری خواهد بود که فردا عوض می شود و مدیر 
دیگــری به جــای آن قرار می گیرد با رویکردی 
کاماًل متفاوت. در نتیجه کارشناس، سرخورده و 
تبدیل به فردی می شود که می تواند گزارش های 
موردی و بدون این که کاربردی و راهبردی باشد، 
تهیه کند. بر این اساس، همان طور که کارآفرین 
مبتکر وقتی پاســخ ســؤاالت را نداشــته باشد، 
نمی تواند رشد کند، کارشناس قوی هم نمی تواند 
مسیر را ادامه دهد؛ در نتیجه یا می ماند و تبدیل 
بــه فردی ناکارآمد و منفعل می شــود یا این که 
نمی ماند و از دســتگاه کارشناسی بیرون می آید. 
این که ما با افت کیفیت سیاست گذاری اقتصادی 
مواجه هستیم، روند بلندمدت است و محدود به 
یک بازه مشخص لزوماً نیست. پیش فرض های 
اصلی به کارشــناس و کارآفرین داده نشــده تا 
بتواننــد آینده نگــری مؤثر انجام دهد. به عنوان 
راه حلی برای این مشــکل، از کارشناس خواسته 

می شــود برای پاسخ های فرضی به سواالتش، 
ســناریوهای مختلف طراحی کند که این فقط 
مشغول کردن کارشناس است! می خواهم نتیجه 
بگیرم که هرچند ما االن گرفتار فشــار سنگین 
خارجی هســتیم که برای اقتصاد کشور مشکل 
ایجاد کرده، اما مشکل اصلی ما، بیرونی نیست. 
مساله، خودمان هستیم. اصل مساله ما با خودمان 
است که نمی توانیم تناقضات بین خواسته های 
متعالی و واقعیت های روی زمین را کنار هم جمع 
کنیم. در حال حاضر سؤال می شود که مصالحه 
یا مقابله؟ اصل مصالحه یا مقابله، داخلی است. 
در شــرایط کنونی ابتدا بایــد خودمان بتوانیم با 
یکدیگــر صحبت کنیم تا ببینیم به چه مدلی از 
ارتباط بیرونی یا اداره اقتصاد در داخل باید برسیم. 
ما که مســئوالن نظام سیاسی کشورهای دیگر 
را انتخاب نمی کنیم، مردم خود آن کشورها آنها 
را انتخــاب می کنند. مــا هم باید خودمان برای 
خودمان تصمیم بگیریم و یک روالی بگذاریم که 
این قدر از تحوالت سیاسی بیرونی تأثیر نپذیریم. 
بنابراین باید تکلیف مان را در رابطه با موضوعات 
و مسائل کلیدی روشن کنیم. زمانی که این اتفاق 
نیفتد، موضوع حکمرانی به سطح به فروش نفت 

و توزیع درآمدهای آن تنزل پیدا می کند.
در واقع دچار روزمرگی می شویم.  �

بله، حاصلش می شود عملکرد بلندمدت گذشته 
اقتصاد با یک رشد اقتصادی ۲ تا ۳ درصد و تورم 

حدود ۲0 درصد.
با توجه به این که شــما عنوان کردید روی   �

مســائل اساسی اقتصاد به یک تصمیم واحد 
نرسیدیم، می توان این گونه برداشت کرد که 
تصمیــم ایران در حوزه اقتصاد از ابتدا چندان 
روشــن نبوده، چــون تکلیف مفاهیم کلیدی 

هیچ گاه روشن نشده است؟
بلــه، مواردی زیادی بوده که تکلیف را روشــن 
نکرده ایم و همین طور مثل استخوان الی زخم 
باقی مانده، موارد دیگری اگر بوده که تکلیف را 
مشخص کرده ایم، به نفع اقتصاد نبوده است. در 
یک مقطعی در 10 ســال اول پیروزی انقالب 
پاســخ خیلی از این ســؤاالت روشن و مشخص 
بوده و همه هم به ضرر اقتصاد بوده است. فرض 
کنید سؤال می شد بنگاه داری در اقتصاد چگونه 

 شــما به یک کارشناس اقتصادی بگویید 
گزارشی درباره افزایش صادرات تهیه کن. 
کارشناس سؤال می کند افزایش صادرات 
به کدام کشور؟ آیا ما کشوری در دنیا سراغ 
داریم که بدون این که عضو پیمان تجاری 

مشخصی باشد، صادرات انجام دهد.



باید باشــد؟ می گفتیم دولتی باید باشد. تجارت 
خارجی چگونه باید باشد؟ می گفتیم دولتی باید 
باشــد. سؤال می شد قیمت محصول تولید شده 
توسط بنگاه اقتصادی را چه کسی تعیین می کند، 
می گفتیم دولت به عنوان تنها نهادی که مصلحت 
مصرف کننده را لحاظ می کند. درباره نحوه تعامل 
با دنیا می گفتیم قرار نیست تعاملی در کار باشد و 
ما باید همه نیازهای کشور را خودمان تولید کنیم. 
پس در یک مقطعی پاسخ این سؤاالت روشن اما 
مضر بوده است. از یک زمانی به بعد رشد منفی 
اقتصاد، سرمایه گذاری پایین، تورم باال و شرایط 
نابه سامان اقتصادی را شاهد بودیم. از آن زمان 
تاکنون همین طور در الفاظ کلی گرفتار شده ایم. 
از این جا شــاهد بودیم که سر هر مساله ای یک 
عالمت ســؤال وجود دارد. شــما ببینید، در حال 
حاضر همه می گویند ارز ۴۲00 تومانی اشــکال 
داشت. امروز هر چند کسی نمی گوید ارز ۴۲00 
تومانی خوب است، اما در مورد این که بعد از این 
تجربه ســنگین اتفاق نظری در مورد اینکه نظام 
ارزی درست در این شرایط خاص چیست و بهتر 
بود در فرودین سال گذشته به جای آن تصمیم 
چه تصمیمی گرفته می شد، هیچ گونه یادگیری 
مشاهده نمی کنید. همه کلی و به اصطالح گرد 
صحبت می کنند. ما که یک مقداری با صراحت 
دربــاره این قبیل موضوعات صحبت می کنیم، 
مقابل ما می ایســتند و یا می گویند پیرو مکتب 
خاصی در حوزه اقتصاد هســتید. کشورهایی در 
دنیا وجود دارند که در زمینه مســائل اقتصادی 
هیچ ابهامی ندارند و پاسخ ها نیز قطعی و روشن 
است. این در حالی است که بعضی از این کشورها 
حتی قانون اساسی هم ندارند چه رسد به حجم 
انبوه اسناد سیاست گذاری! اما آنها موفق شده اند 
در حوزه هــای راهبــردی یک اتفاق نظر بوجود 
آورند. در حالی که کشــور ما با انباشــت اســناد 
باالدســتی سیاست گذاری مواجه است. به طور 
قطــع در هیچ کجای دنیا به اندازه ایران اســناد 
سیاست گذاری وجود ندارد و در هیچ کجا هم به 
اندازه ایران ابهام و ســردرگمی وجود ندارد. پس 
یک جای کار اشکال دارد. یعنی یا اسناد ما پاسخ 
سؤاالت را نداده اند یا در نگاشت اسناد با خودمان 
و دیگران تعارف داشته ایم. من مثالی برای شما 

بزنم. دولت ها همواره تمایل دارند که دستشــان 
روی قیمت گذاری باز باشــد تا اگر کاالیی گران 
شد، بتوانند بدون محدودیت به سراغش بروند و 
برخورد کنند. در سال های ۷۶ و ۷۷، من می گفتم 
لیســت بلندباالیی از کاال و خدمات وجود دارد 
که مردم در زندگی شــان اســتفاده می کنند و 
بنگاه هایی هم این کاالها را تولید می کنند. شما 
بیاییــد بگویید مثاًل این ۲0 قلم کاال یا هر تعداد 
معینی را قیمت گذاری می کنیم و اعالم کنید که 
بــا بقیه کاری نداریــم. این در واقع به معنی آن 
است که به اصطالح عفو عمومی برای تعدادی از 

بنگاه های اقتصادی اعالم کنید و بگویید خودتان 
مســئول کار خودتان هستید. اگر بد کار کردید، 
ورشکســت می شوید، اگر هم خوب کار کردید، 
ثروتمند می شوید. تا به امروز ما چنین لیستی را 
نتوانســته ایم داشته باشیم و این که یک دولتی 
بگویــد در فالن کاالها آزادی عمل وجود دارد؛ 
مگر این که انحصار وجود داشــته باشد همچنان 
بالتکلیف اســت. پس ما هیچ صراحتی در دادن 
پاسخ به سؤاالت کلیدی و مهم در زمینه اقتصاد 
نداشــته ایم؛ تنها مورد اسثنا پاسخ هایی بوده که 
به ضرر اقتصاد بوده است. پاسخ سؤاالت را من 
به عنوان کارشناس بدهم، یک مکتب اقتصادی 
می شود، اما پاسخ سؤاالت را سیاستمدار که بدهد، 
تصمیم کشور می شود. همان طور که در ابتدای 
صحبت گفتم، سیاستمدار در همه جای دنیا پاسخ 
ســؤاالت را می دهد. نه این که ســخنرانی کند، 
بلکه تکلیف را روشن می کند. اما ما همه چیز را 
گــرد می کنیم. برای مثال می گوییم نظام ارزی 
کشــور شــناور مدیریت شده است. هر زمان که 
قیمت ها رها شده و از دست در می رود، می گوییم 

االن شــناور است. هر زمان که می خواهیم وارد 
فرآیند کنترل و قیمت گذاری های اداری شویم، 
می گوییــم االن داریم مدیریت می کنیم! یعنی 
واژه ها را به گونه ای اســتفاده کرده ایم که همه 
شرایطی را بتواند توجیه کند. یعنی دست خودمان 
را بــاز نگــه می داریم. سیســتم تصمیم گیری 
کشــور، عرض و طول بســیاری دارد؛ به نحوی 
که تمام نظرات داخل آن قرار دارد. در سیســتم 
تصمیم گیری ما، هم افراد موثری هســتند که 
قائــل به تعامل خیلی زیاد با دنیا هســتند و هم 
افراد بسیار موثری حضور دارند که می گویند کار 
کردن با دنیا سم است. این دو گروه با یکدیگر و 
درکنار هم قرار است چه مساله ای را حل کنند!؟ 
یا این که برای مثال، در مورد یارانه ها یک گروه 
می گوید رقمی که می دهیم، کم است. یک گروه 
هم می گوید پرداخت یارانه ها را باید بسیار محدود 
کنیم. در نهایت چه می شود!؟ وجود این تعارضات 
با این میزان فاصله از یکدیگر، به معنی آن است 
که ما برای موضوعات مهم پاســخ نداریم و بعد 
یک سوپرمارکت از افکار مختلف در زمینه های 
راهبردی وجود دارد. توجه داشته باشید که یک 
وقتی این تنوع و تضاد دیدگاه در سطح کوچه و 
خیابان و جامعه وجود دارد که ممکن است بگوییم 
تا اندازه ای طبیعی است، اما ما این جا داریم راجع 

به تصمیم گیرندگان صحبت می کنیم.
با این طیف گسترده نظرات چگونه می شود   �

یک سیاست مشخص بلندمدت اقتصادی را 
در کشور پیاده کرد؟

معلوم اســت که نمی شــود. در هیچ کجای دنیا 
مسئوالن کشورها تا این حد سخنرانی نمی کنند. 
جای مســئوالن پشت میز تصمیم گیری و دادن 
پاســخ های مشخص و تفسیرناپذیر به سؤاالت 
راهبردی است. پاسخ سؤاالت که داده شد، تازه 
می شــود سراغ حل مشــکل رفت. شما فرض 
کنیــد یک عده ای روی کار بیایند و روی بخش 
خصوصی و تعامل با دنیا تاکید داشــته باشند. در 
این صورت حتماً تعداد مؤثر دیگری هستند که 
اینها را مهار کنند و نگذارند به نتیجه برسند. اگر 
عده ای هم روی کار بیایند که قائل به سیســتم 
دولتی و بگیر و ببند باشند، باز هم عده ای دیگر در 
نظام تصمیم گیری هستند که اینها را کنترل کنند. 
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در هیچ کجای دنیا مســئوالن کشورها تا 
این حد سخنرانی نمی کنند. جای مسئوالن 
پشت میز تصمیم گیری و دادن پاسخ های 
مشــخص و تفســیرناپذیر به ســؤاالت 
راهبردی اســت. پاسخ ســؤاالت که داده 

شد، تازه می شود سراغ حل مشکل رفت.
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نتیجه این می شود که هر گروهی معتقد است که 
خواســته هایش امکان تحقق پیدا نمی کند. من 
همیشه گفته ام که ما یک کشور استثنایی در دنیا 
هستیم که تمام مقامات آن منتقد شرایط هستند و 
با هر کس که صحبت می کنید، یک عالمه دردل 
دارد از اینکه چیزهایی که اجرا می شود غیر آنی 
است که باید باشد! بر این اساس است که می گویم 
واژگان و ادبیات سیاســت گذاری در کشور تغییر 
نمی کند. ما به دوره های مختلف سیاست گذاری 
انتقادهای کارشناســی بســیاری داشته ایم، اما 
جمع بندی رســمی از عملکرد سیاســت گذاری 
وجود ندارد. در حالی که مهم جمع بندی رســمی 
اســت. مثاًل ما یک دوره ای داشــته ایم که وفور 
درآمدهــای نفتی بوده، همــه را خرج کرده ایم، 
امــا تأثیر خرج کردن این همــه منابع خدادای، 
اشتغال صفر بوده است. آیا از این پدیده شما یک 
یادگیری جمع بندی شده در نظام تصمیم گیری 
مشاهده کرده اید که محکم بگوییم مردم اگر این 
بــار قیمت نفت جهش کرد و دوباره همان وفور 
نفتی اتفاق افتاد، ما مطمئناً آن سیاست ها را دنبال 
نخواهیم کرد؟ من که چنین ســندی را مشاهده 
نکرده ام. در بقیه مسائل نیز این گونه هستیم. در 
کشور ما همه گزینه های تصمیم گیری راهبردی 
اقتصادی متعارض، همیشه روی میز است. یعنی 
ما درس آموزی رســمی نداریم و به همین دلیل 

یک شاگرد شیطان مدرسه می شویم.
با توجه به چنین شرایطی، به نظر می رسد ما   �

دچار یک جنگ خودساخته ای در حوزه داخلی 
اقتصاد شــده ایم. تصور می کنید با توجه به 
چنین شــرایطی، امــکان مواجهه با جنگ 

اقتصادی دنیا وجود دارد؟
ببینید، ما همیشــه باید نگاه مان این باشد که چه 
پیشــنهادها و فرصت هایی را می توانیم معرفی 
کنیم تا برای کشــور راهگشــا باشد. به نظر من، 
با وجود این که در شرایط سختی قرار گرفته ایم، 
اما تازه دو سه سال است که رسماً گفته می شود 
که اقتصاد مهم است. این که اقتصاد مهم است، 
یک تذکر اســت، ولی نکته این جاســت که چه 
چیزی در اقتصاد مهم است. اگر ۴0 سال گذشته 
را نگاه کنید، به قیمت های امروز تقریباً هر سال 
حدود ۷۵ میلیارد دالر درآمد ارزی داشــته ایم که 

حدود ۵۵ میلیارد دالر آن به طور مستقیم مربوط 
بــه درآمدهای نفتی و حدود ۲0 میلیارد دالر نیز 
باز هم به طور غیرمســتقیم مربوط به نفت بوده 
اســت. در واقع ما نفتی داشــتیم که استخراج و 
صادر می کردیم و با درآمد آن کشور اداره می شده 
است. من همیشه می گویم حدود ۷۵ میلیارد دالر 
درآمد ارزی به کشور می آمده و مثل آبی بوده که 
به ســر مزرعه می رفته و گیاهان رشد می کردند. 
آنچه امروز اتفاق افتاده، این است که این درآمد 
۷۵ میلیارد دالری کم شــده و به عددهای خیلی 
پایینی رســیده اســت. در این وضعیت، یا ما در 
جایی قرار گرفته ایم که این شرایط را همین طور 

به زندگی مردم منتقل می کنیم که نتیجه آن در 
نهایت فقر گســترده می شود یا این که شروع به 
درس آموزی رســمی می کنیم. یعنی اشتباه های 

گذشته را پیدا می کنیم.
سیگنال ها به شما چه نشان می دهد؟  �

االن چنین سیاقی نداریم و من هم انتظار ندارم 
که خیلی زود این اتفاق بیفتد.

امــا درس آموزی دیر هم اتفــاق بیفتد،   �
فرصتی است که از دست می رود.

بله، ما نمی دانیم چقدر باید هزینه دهیم تا این که 
ایــن شــرایط پیش آید یا خیــر. من یک زمانی 
می گفتم اگر ما نفت نداشتیم، نمی دانم افغانستان 
می شدیم یا ترکیه. این دو کشور هردو نفت ندارند. 
هم وظیفه ما به عنوان کارشــناس و هم وظیفه 
شما به عنوان رسانه است که چنین موضوعی را 
امروز مطرح کند. به نظر من طرح مساله با مردم 
و پرداختــن بــه این موضوع که »چرا به این جا 
رسیده ایم« باید تبدیل به سؤال اصلی شود. چرا 

االن کسی نیست که از وضع موجود دفاع کند؟ 
ما اگر ســر همه چیز اختالف نظر داشته باشیم، 
اما ســر این موضوع اتفاق نظر داریم که وضع 

موجود، وضعی نبود که می خواستیم.
البتــه یــک کلیــد واژه هایی وجــود دارد که 
همین طور مانده اســت. منظور من این اســت 
کــه یــک گفت وگوی کارشناســی باید به راه 
بیفتــد که ما قرار نبود چنین وضعیت اقتصادی 
داشته باشیم. چرا این اتفاق افتاده و کجا اشتباه 
کرده ایم؟ چقدر از اشکاالت در حوزه سیاست و 
چقدر در حوزه سیاست گذاری است؟ اشکاالت 
حوزه سیاست و سیاست گذاری چیست؟ و از کجا 
باید برای اصالح شروع کنیم؟ به نظر نمی رسد 
در شــرایط کنونی در یک بــازه زمانی کوتاه، 
تحول عمده ای در منابع داشته باشیم، بنابراین 
آنچه امروز می تواند به بهبود وضعیت کشــور 
کمک کند یا به کمتر آسیب دیدن اقتصاد کشور 
کمک خواهد کرد، ارتقای کیفیت تصمیم گیری 
اســت. قباًل این بوده که نفت فروخته می شده 
و درآمــد آن خرج می شــده و بــه موازات آن، 
جلســات تصمیم گیری هم تشــکیل می شده 
اســت. اما این درآمد نفت دیگر وجود ندارد یا 
خیلی کم شــده است. بنابراین عملکرد اقتصاد 
کشــور مهم اســت که یا به سمت فقر گسترده 
برویــم یــا این که اصالحاتی صــورت گیرد. 
فــرض کنید، در یک جاده ای رانندگی می کنید 
و متوجه می شــوید راه را اشتباه رفته اید. طبیعتًا 
باید مسیر اشتباه را برگردید تا به مسیر درست 
جاده برسید. اصالح یعنی این که برمی گردید و 
به جاده درست می روید. بنابراین الزمه اصالح 
این اســت که قبول کنیم یک جاهایی اشــتباه 
رفته ایم. نکته ای که من می خواهم بگویم، این 
اســت که عملکرد اقتصاد ما قابل دفاع نیست. 
10، ۲0 سال پیش هم چنین بوده است، اما این 
سؤال، امروز مخاطب پیدا می کند، زیرا آن زمان 
پول نفت وجود داشته است، اما االن کفگیر به 
ته دیگ خورده است. ما طی چند مرحله باید به 
این سؤال برسیم. سؤال مقدماتی این است که با 
توجه به واقعیت هایی که با آن مواجه هســتیم، 
چه سناریوهایی پیش پای اقتصاد ما قرار دارد؟ 
ما احتمااًل در چه شرایط و موقعیتی قرار خواهیم 

ما همیشــه باید نگاه مان این باشد که چه 
پیشــنهادها و فرصت هایــی را می توانیم 
معرفی کنیم تا برای کشــور راهگشا باشد. 
به نظر من، با وجود این که در شرایط سختی 
قرار گرفته ایم، اما تازه دو سه سال است که 
رسماً گفته می شود که اقتصاد مهم است.
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گرفت و در چه موقعیت و شــرایط دیگری غیر 
از آن می توانیــم قرار گیریم؟ االن لنگر اصلی 
ساختن تصویر چند سال آینده خیلی روی دوش 
تصمیم گیرندگان است. قباًل با نفت این لنگر باال 
و پایین می شــده، اما هم اکنون به دلیل این که 
نفــت دیگر نمی تواند حداقــل موقتًا نقش ایفا 
کند، سیستم تصمیم گیری در تصویر چند سال 
آینده نقش بســیار مهمی دارد. بنابراین ما باید 
بتوانیم تبیین کنیم که تصمیم گیرنده خودش به 
تنهایی و بدون نفت چه انتخاب هایی می تواند 
داشته باشد و اگر انتخاب سیستم تصمیم گیری، 
همین شــکل موجود باشد، چه اتفاقی می افتد. 
به نظر می رســد در حال حاضر در یک دوراهی 
تعیین کننده ای قرار گرفته ایم که یک ســر آن، 
فقر خیلی زیاد اســت. این فقر گسترده را مردم 
به راحتی هضم نمی کنند، چون همیشــه مردم 
از یک سطحی از رفاه برخوردار بوده اند. فضای 
مجازی نیز در کشــور قوی اســت. عاملی که 

مســیر کاهش ســریع سطح رفاه را از مسیر رو 
به بهبود آن متمایز می کند تنها بوســیله نحوه 
تنظیم مناســبات خارجی تعیین نمی شود بلکه 
عمدتًا به نحوه تنظیم مناســبات داخلی و میان 
خودمــان از نظــر رویکردهای کارشناســی و 
مدیریتی مربوط می شــود. شــاید بد نباشد که 
بگوییم همه منتقد وضع موجود هستیم، اما باید 
راجع به ۵ سال دیگر صحبت کنیم و مسئولیت 
۵ ســال دیگر را برعهــده بگیریم و این که چه 
مســیر کارشناسی ای وجود دارد. علم به اندازه 
کافــی ابزار در اختیار ما قــرار داده که بگوییم 
برای مثال در ۵ سال آینده وضع اقتصاد کشور 
حدوداً چه خواهد شــد. در حال حاضر به راحتی 
این ابزارها با استحکام علمی مناسب و به اندازه 
کافی بومی، در دســترس است. اگر آن تصویر 
دل چسب نیست و ناب سامانی هایی وجود دارد، 
نقطه مثبت ما می تواند این باشد که آن شرایط 
هنوز اتفاق نیفتاده اســت. یعنی باید اصالحات 

صورت گیرد. این که از تصمیم سخت و تصمیم 
بــد صحبت می کنم، بین ایــن دو باید یکی را 
انتخاب کنیم. تصمیم بد، یک تصمیم شیرین 
است و تصمیم سخت، یک تصمیم تلخ. بنابراین 
وقتی بر سر این دو راهی قرار می گیریم، فرمان 
تصمیم گیرنده به طور طبیعی به سمت تصمیم 

بد می رود و این مشکل اصلی است.
به نوعی رفتارهای پوپولیســتی ما را به   �

این جا می رساند.
بلــه، به دلیل این کــه می خواهیم مردم راضی 
باشند. ما وقتی بخواهیم با مردم صحبت کنیم، 
باید از یک اعتمادی برخوردار باشیم که درباره 

تصمیم سخت صحبت کنیم.
چه شــد که از دولت بیــرون آمدید؟ به   �

هرحال در دوره ای که شــاید نیاز به حضور 
و مشاوره تان بوده است.

بخش زیادی از مطالبی را که گفتم پاسخ همین 
سؤال بود.

گفت و گو
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تورم باالی کاالها طی چند ماه گذشــته و نوســانات شــدید و غیرقابل 
پیش بینی قیمت ها منجر به شــکل گیری فضایی از نااطمینانی شــده 
که تصمیم گیری فعاالن اقتصادی را دچار مشــکل کرده اســت. نتیجه 

این رویداد، تعویق بســیاری از تصمیمات سرمایه گذاری بوده است.
یکــی از دالیــل مهم پیدایش تورم، افزایش نقدینگی در 

جامعه اســت. در نتیجه بــرای کنترل تورم باید 
به این ســؤال پاســخ داد که چگونه می توان 
نقدینگــی را کنتــرل کرد؟ پاســخ به این 
سؤال نیازمند شفافیت پیچیدگی های پول 

اعتبــاری و عملکرد نظام بانکی 
مدرن اســت. نحوه ورود 

سیاست گذار پولی برای 
کنترل تورم در چند سال 
گذشــته مثال خوبی از 
عدم درک درســت این 

در  پیچیدگی هاســت. 
همین راســتا، یکی از مهم ترین 

سیاست های اعالمی از سوی سیاست گذار در این 
چند سال، پیگیری کنترل تورم از مسیر کاهش رشد پایه 

پولی و افزایش ضریب فزاینده بوده است که به سالم سازی 
نقدینگی معروف شد.

نــرخ تــورم از ابتدای ســال 1۳۹۷ 
کم سابقه ای  رکوردهای 

را از خــود برجای 
روند  گذاشــت. 
افزایشــی نــرخ 

تــورم در ســال 
1۳۹۷ باعــث شــد تا در 

انتخای ســال 1۳۹۷ بنا بر گزارش مرکز 
آمــار ایران، نرخ تورم نقطــه به نقطه به نزدیکی های ۴۷ 

درصد برســد و در ســال 1۳۹8 از مرز ۵0 درصد نیز عبور کند.

هر چند انتظار می رفت نرخ تورم پس از افزایش های شــدیدی که در 
سال 1۳۹۷ تجربه کرده، با تخلیه شدن اثر عواملی مانند رشد نقدینگی 
سال های گذشته و نرخ ارز، در سال 1۳۹8 روند کاهشی قابل توجهی 
را طــی کنــد، امــا در فروردین ماه نرخ تــورم ماهانه به ۳.۷ درصد و در 
اردیبهشــت به 1.۶ درصد رســیده است. تورم بخش 
صنعت به ۶۴.۶ درصد رســیده اســت. با توجه 
بــه این که بخــش صنعت باالترین ضریب 
اهمیــت را بــا ۵1.۴۷ درصد در بین تمام 
بخش هــا دارد، می تــوان نتیجه گرفت 
این مقدار افزایش، بیشــترین تأثیر را در 
رشد بی سابقه شاخص کل داشته 
اســت. باالترین رشد صنعت از 
ابتدای دهــه ۹0 مربوط به 

تورم افت می کند؟
مجید سلیمی بروجنی



ســال 1۳۹1 با ۲۹ درصد بوده اســت که تفاوت فاحشــی با رشــد سال 
1۳۹۷ داشته است.

تــورم بخــش خدمات نیز طی این مدت قابل توجه بوده اســت. بخش 
خدمــات بــا توجه به ضریــب اهمیت ۳۳ درصدی بعد از بخش صنعت، 
مهم ترین بخش شــاخص قیمت تولیدکننده اســت، در ســال ۹۷ رشد 
۲۲.۳ درصدی را رقم زد. البته برخالف بخش صنعت، افزایش ساالنه 
این بخش در ســال 1۳۹۷ باالترین میزان ثبت شــده از ابتدای دهه 
۹0 نیســت. در مجموع این آمارها حاکی از آن اســت که هم در روند 
کلی شــاخص و هم در زیرگروه ها، نرخ تورم تولیدکننده ســطوح قابل 

توجهی را ثبت کرده است.
در شــرایط جاری براســاس تجارت گذشته اقتصاد ایران در برهه هایی 
که اقتصاد ایران با تورم فزاینده روبه رو اســت، وقفه زمانی تخلیه آثار 
تورمی رشد شاخص قیمتی تولیدکننده در شاخص بهای مصرف کننده 

بســیار کوتاه تر از حالت تور در ســطح کنترل شده است.
با توجه به روند آماری موجود و نیز اقالم مورد محاسبه در زمینه برآورد 
شــاخص تولیدکننده، به نظر می رســد وابســتگی باالی بخش صنعت 
به واردات کاالهای واســطه ای و ســرمایه ای از یک سو و شکنندگی و 
آسیب پذیری باالی بخش واقعی اقتصاد ملی در مواجهه با شوک های 
بــرون زا نظیــر تحمیل تحریم های اقتصادی و نیز پیامد کاســتی های 
نهــادی از جملــه بهره وری پایین و دسترســی محــدود به منابع مالی 
زمینه ســاز خروج افسارگسیخته روند رشد شاخص بهای تولیدکننده از 

مدار مدیریت شــده و همراه با ثبات نسبی است.
در چنین شــرایطی انتظار می رود تشــدید فضای تحریمی به تحمیل 
محدودیت هــای بیشــتر در مســیر واردات کاال و 
خدمات بیانجامد و از این مســیر، بر شــتاب 

تورم تولیدکننده بیفزاید.

هــش  کا
محسوس رشد اقتصادی 
بدون نفت در خالل ســال های 
ســپری شــده از دهــه 1۳۹0 
در مقایســه بــا دوره مشــابه 
دهــه 1۳80 مویــد ضعف بنیه 
اقتصادی کشــور و در نتیجه عدم 

تــاب آوری بــاالی بخش مولد اقتصاد ملی هســتند. بازار ارز هنوز هم 
ویژگی هــای یــک بازار باثبات با مدیریت بانک مرکزی را ندارد.

تغییرات نرخ ارز به طور مســتقیم بر شــاخص قیمت مصرف کننده و 
تولیدکننده اثرگذار بوده و بدون داشــتن چشــم انداز مشخصی در بازار، 
نمی توان در خصوص نرخ تورم اظهارنظر قابل قبولی داشت. تغییرات 
نرخ ارز تحت تاثیر دو عامل اصلی سیاست گذاری و تحوالت بین المللی 

و تحریم ها قرار دارد.
سیاست گذاری ارزی مهم ترین عامل اثرگذار بر تغییرات نرخ ارز در سال 
1۳۹8 است. هر چند در سال جاری انتظار افزایش نرخ ارز مانند آنچه در 
سال 1۳۹۷ رخ داد، وجود ندارد، اما در صورت مدیریت نکردن صحیح 
عرضه و تقاضا در بازار ارز، می توان انتظار جهش مجدد نرخ را داشت.
یکی از چالش های اساسی سال جاری، چگونگی تأمین کسری بودجه 
ســنگین دولت اســت. نحوه تأمین کسری بودجه به شدت بر نرخ تورم 
اثرگذار خواهد بود. عدم تحقق منابع پیش بینی شده برای فروش نفت 
به همراه ناتوانی دولت در فروش اوراق مشــارکت، می تواند منجر به 
اســتفاده دولت از منابع بانک مرکزی به صورت مســتقیم و غیرمستقیم 
از طریق بانک ها شده و پیامدهای تورمی به دنبال خود خواهد داشت.

این امکان وجود دارد که همچنان با افزایش هزینه ها در تولید روبه رو 
باشــیم و طبیعتــًا تــورم نیز افزایش پیدا کند. عبــور نرخ ارز در اقتصاد 
ایران حدود یک سال تا یک سال و نیم طول می کشد. تورمی که متأثر 
از افزایش نرخ ارز باشــد، هنوز به طور کامل تخلیه نشــده است و هنوز 

امکان افزایش تورم وجود دارد.
باید توجه داشــت که اثر افزایش نرخ ارز یک شــنبه در اقتصاد ظاهر 

نمی شــود. در نتیجه کاهش قیمت ارز نیز تأثیر آنی در اقتصاد ندارد. 

عالوه بر این که قیمت ها رو به پایین چسبندگی دارند. یعنی قیمت ها با 
سهولت بیشتری افزایش پیدا می کنند و نسبت به کاهش مقاومت دارند. 
با توجه به این مســائل و همچنین ریســک های سیاسی و تحریم های 
بین المللی که وجود دارد، نمی توان انتظار داشــت که تورم به شــکل 

قابــل توجهی در کوتاه مدت افت کند.
* تحلیل گر اقتصادی  
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صرف آنکه نمی توان هرنوع نگهداشــت خانه 
خالــی )ولــو یک خانه( را احتــکار نامید رافع 
طرح مباحثی در حوزه اخالق و مسئولیت های 
اجتماعــی و سیاســتگذاری های اقتصــادی 

نیست.
وضعیت رو به رشد و تا حدی باورنکردنی قیمت 
خریــد و اجاره در بازار مســکن موجب ایجاد 
مشــکالت عدیده ای برای بخشــی از جامعه 
)خصوصًا اقشــار اجاره نشــین( شده به حدی 
که می توان ادعا کرد امروزه مســکن به یکی 
از بزرگتریــن دغدغه هــای روانی و اجتماعی 

این گروه تبدیل شده است.
در کنــار ایــن موضوع، وجود تعــداد زیادی 
خانه های خالی، ابعاد بیشــتری از این مشکل 
را نمایان می ســازد. بر اساس گزارش معاونت 
اقتصــادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نرخ 
طبیعی خانه های خالی در جهان حدود ۴ درصد 
است در حالی که نرخ واقعی خانه های خالی در 
ایران در ســال 1۳۹۵ حدود 11 درصد )معادل 
۲.۶ میلیــون واحــد خالی( بوده اســت. بنا به 
تقریب به عمل آمده تنها در تهران حدود ۴۵0 
تا ۵00 هزار خانه خالی وجود دارد که بی شک 
عرضــه آنها می تواند اثرگذاری ملموســی در 
افزایش تعداد معامالت و کاهش قیمت خرید 

و اجاره بهای مسکن داشته باشد.
بــرای برون رفــت از این چالــش، راه اندازی 
ســامانه ملی امالک و اســکان کشور جهت 
کســب و پردازش اطالعات قابل اطمینان و 
برقرارســازی نظام مالیات بر خانه های خالی 
به عنوان راهکارهای کوتاه مدت مطرح است. 
همچنین، اِعمال اصالحات زیرساختی، تقویت 
ثبــات اقتصادی، مهار تورم، رونق بخشــی به 
بخش تولید و بهبود فضای کسب و کار با هدف 

کاهش انگیزه سودجویی در بازار مسکن و در 
عوض تجمیع و هدایت ســرمایه ها به ســوی 
بازارهای مولد و خلق ارزش افزوده اقتصادی 
به عنوان راهکارهای بلندمدت قابل ذکر است.
تبیین و سنجش کارآمدی راهکارهای فوق در 
جای خود نیازمند تحلیل و بررســی اقتصادی 
اســت که فعاًل بدان ورود نخواهیم داشــت؛ 
اما آنچه مدنظر این نوشــتار اســت اصطالح 
»احتکار مســکن« اســت که بعضًا از ســوی 
کارشناســان و رسانه های جمعی در خصوص 
خانه های خالی مورد اســتفاده قرار می گیرد. 
اصطالحــی که چنانچه صحیح باشــد، فارغ 
از بــار منفی اجتماعی بــرای مالکان مذکور 
می توانــد اثرات حقوقی نیز برای ایشــان به 

همراه داشته باشد!
ســوالی که در اینجا مطرح می شود آنست که 
آیا خالی نگه داشتن خانه به روشی که امروزه 
مشاهده می شود می تواند مصداق احتکار باشد 
تا بتوان با مالکان این دسته از خانه ها بر اساس 
احــکام و مقررات مجــازات محتکر )از جمله 
تعزیر و جریمه، اجبار از سوی دولت به فروش 
کاال، فروش کاال توسط دولت، محروم سازی 
از خدمــات دولتــی، معرفی در رســانه های 

گروهــی به عنوان محتکر و...( برخورد کرد؟
پیش از پاســخ به این پرسش مهم الزم است 
نگاهی به تعریف احتکار داشته باشیم. احتکار 
به معنای ذخیره و نگهداری کاالی کمیاب در 
بازار و مورد نیاز مردم، به انتظار گران شــدن 
بهای آن اســت. بنابرآنچه به مشــهور فقهای 
شــیعه نســبت داده اند در صورتی که کاالیی 
به اندازه کافی در بازار وجود نداشــته باشــد و 
نگهداری آن موجب ضرر به بازار مســلمانان 
شــود، احتکار رخ داده است. همچنین در فقه 

اســالمی، از احتکار بنابــه قواعدی همچون 
قاعــده الضرر و قاعده الحرج به شــدت منع 
شــده اســت؛ گرچه در حرمت یا کراهت آن 

اختالف نظرهایی وجود دارد.
امــا از حیث حقوقی، قانون تعزیرات حکومتی 
مصوب ۲۳ اســفند ســال ۶۷ در ماده چهارم 
خــود چنین به تعریف احتکار پرداخته اســت: 
»احتکار عبــارت از نگهداری کاال به صورت 
عمده با تشــخیص مرجع ذی صالح و امتناع 
از عرضه آن به قصد گرانفروشــی یا اضرار به 
جامعــه پس از اعالم ضرورت عرضه توســط 

دولت است«.
آنگونــه که مالحظه می شــود بنا به این ماده 
از قانــون، احتکار نگهــداری کاال به صورت 
»عمــده«، امتنــاع از عرضــه آن به قصــد 
»گرانفروشــی یــا اضرار بــه جامعه« و پس 
از »اعــالم ضرورت عرضه« توســط دولت 
اســت. با نگاهی دقیق تر به بازار مســکن در 
کشــور درمی یابیم که بخــش غالِب مالکان 
خانه هــای خالی، به تنهایی تعداد انبوهی خانه 
در اختیــار ندارند. همچنین نمی توان به یقین 
گفــت که قصد تمامی مالکان خانه های خالی 
گرانفروشــی اســت؛ بلکه این قصد می تواند 

معطوف به ســرمایه گذاری و مصون سازی 
سرمایه های شخصی از استهالک 

ناشــی از تورم باشــد. افزون بر 
این اعــالم ضرورت عرضه از 
سوی دولت درباره بازار مسکن 
نیز در جای خود نیاز به بررسی 

دارد. نکتــه دیگر آنکه در احتکار، 
نگهداری کاال موجب ضرر به بازار می شود. در 
حالی که خرید یک یا چند خانه محدود و عدم 
عرضــه آن به بــازار مصرفی در مقیاس تعداد 

احتکار مسکن و چند دقیقه تأمل!
* وهاب قلیچ  
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میلیونی خانه های موجود در شــهر نمی تواند 
به طور جزم موجب ضرر به بازار شــود.

بنابراین می توان نتیجه گرفت از حیث حقوقی 
و فقهی، اطالق کلی واژه »احتکار مســکن« 
به »هرگونه نگهداشت خانه های خالی« و به 
تبــع آن اطالق کلی واژه »محتکر« به »کلیه 
مالکان خانه های خالی« و سپس انتظاِر اعمال 
قانــون مطابــق با احکام و مقــررات ناظر به 
مجازات محتکر نســبت به آنان، چندان دقیق 

و صحیح نیست.
پس از این نتیجه گیری، ذکر دو نکته بســیار 

ضــروری اســت: اواًل احتمال 
آنکه عده ای از افراد پرنفوذ 

و صاحب قدرت و ثروت 
با نگهداشت تعداد 

از  زیــادی 
خانه های 

لی  خا

در یک منطقه یا شــهر و برهم 
زدن تعادل بازار، مصداق محتکر 

شناخته شوند و مستحق مجازات احتکار باشند 
دور از ذهن و واقعیت نیســت.

ثانیًا صرف آنکه نمی توان هرنوع نگهداشــت 
خانــه خالــی )ولو یک خانــه( را احتکار نامید 
نباید بازدارنده طرح مباحثی در حوزه اخالق و 
مسئولیت های اجتماعی و سیاستگذاری های 
اقتصادی باشــد. توضیح بیشــتر آنکه گرچه 
شاید نتوان مصداق محتکر را به مالک یک یا 
چند خانه خالی )به تعداد اندک( اطالق کرد و 
او را مشمول مجازات احتکار کرد؛ اما باید دقت 
داشــت که در شــرایطی که عده ای در جامعه 
به شــدت محتاج مسکن و ســرپناه هستند، 
این نوع رفتار مصداق 

نادیده انگاشتن قواعد اخالقی و مسئولیت های 
اجتماعی است که به وفور در سنت و شرعیت ما 
بدان تاکید و توصیه شــده است. همچنین در 
عرصه سیاســتگذاری های اقتصادی نیز مقام 
سیاســتگذار می تواند با وضع و اِعمال قوانین 
تحدیــدی همچون وضع مالیات بر خانه های 
خالی، بر انگیزه و نظام تصمیم گیری این دسته 

از مالکان اثرگذاری داشته باشد.
بی شک توجه بیشتر به »ایفای مسئولیت های 
اجتماعــی از ســوی مالــکان مســکن« و 
»سیاســتگذاری کنترلی از سوی قانونگذاران 
و دولتمردان« از حجم مشــکالت این عرصه 
کاســته و آرامش بیشــتری را بــه این بازار 

بازمی گرداند.
 * عضــو هیات علمی گــروه بانکداری 

اسالمی پژوهشکده پولی و بانکی
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بــا مقدمــه ای که دربــاره آن صحبت   �
کردیم می توان حداقل به بیش از ۱۰ مورد 
از طرح های کوچک و بزرگ دولت ها اشاره 
کــرد که نه تنها باری از دوش اقتصاد خرد و 
اجتماعی ما برنداشــتند که بعد از اجرا دچار 
مشــکالتی بزرگ تر در اقتصاد شدیم. چرا 
اغلِب طرح های بزرِگ اقتصادی که باهدف 
کمــک به اقتصاد، حداقل رفع بخشــی از 
مشــکالت اقتصاِد مردمــی طراحی و اجرا 

می شود دچار مشکل می شود؟
من فکر می کنم این سؤال بسیار قابل اعتنایی 
اســت و امیدوارم در یک مجاِل وسیع تر واقعًا 
بشــود یک فراخوانی در ســطح ملی درباره 
آن مطــرح کرد، مســئله قــدری فراتر از آن 
نکته ای اســت که شــما گفتید. برداشِت من 
این است که امروز کشور ما شرایطی را تجربه 
می کند که ما هرچه دیرتر به مســائل بنیادِی 
سیاســت گذاری اقتصادی بپردازیم هم برای 
حکومــت، هم برای مــردم و هم برای آینده 
کشــور هزینه-های بســیار بزرگ تری به بار 
خواهــد آورد. از جنبه تاریخــی دوره زمانی، 
بایــد به یک دوره طوالنی تر برگردیم، از آغاز 
ســال 1۳۶۹ تا امروز، در نظام تصمیم گیری 
اقتصادی ایران، اگر کســی یک مقدار تأمل و 

دقِت بیشــتری بخواهد بکند، به یک موضوع 
بســیار قابل اعتنایــی برمی خــورد و آن این 
اســت کــه در این میان نظــاِم تصمیم گیرِی 
اقتصادی یا حتی شــاید بشــود گفت که نظاِم 
تصمیم گیری های اساسِی اقتصادی در ایران، 
طی ۳ دهه گذشــته بر روی هر سیاســتی که 
انرژِی بیشــتری گذاشته و انتظاراِت بیشتری 
درباره آن مطرح شــد، گستره و عمِق شکست 
در عرصــه سیاســت گذاری، جدی تر به نظر 

می رسد.
یعنی پیــش از طرح هایی هم که گفتیم   �

اقدامــات دیگری انجام شــده بود که به 
همین نتیجه رســید؟ یعنی دچار شکست و 
در نهایت تخریب بیشتر بدنه اقتصاد شد؟
بله دقیقًا. ما در دهه 1۳۷0 سیاســِت تضعیف 
ارزش پول ملی را به عنوان یک سیاســتی که 
گفته می شــد همه رفتاری-های اقتصادِی ما 
را حل وفصــل خواهد کرد، فرا روی خودمان 
داشــتیم، اگــر بــرای یک تیِم پژوهشــی 
امکانپذیــر باشــد که بیاینــد آن مباحثی که 
مدیریــت اقتصــادِی وقت مطــرح می کرد، 
آن هــا را مرور بکنند که چه وعده-هایی داده 
می شــد! آن وقت شما خیلی بهتر می توانستید 

ابعاِد اهمیِت این مســئله را درک بکنید.

 قــرار بــود که با افزایش نرخ ارز تولید جهش 
پیدا بکند، واردات کاهش پیدا بکند، صادرات 
افزایش پیدا بکند، ســرمایه گذاری و اشتغال 
هــم افزایش پیدا بکند، تقریبــًا در تمام این 
زمینه ها، در تمام دور سی ساله گذشته ما شاهد 
این هستیم که آنچه اتفاق افتاده دقیقًا عکس 
آن چیزی بوده که انتظار می رفته، یعنی شما با 
یک داده های سری زمانِی سی ساله گذشته را 
نگاه بکنید می بینید که بدون اســتثناء با یک 
پدیده شــگفت انگیز روبرو هســتیم و آن هم 
عبارت از این است که باالترین سطوِح جهِش 
واردات کشــور دقیقــًا هم زمــان با باالترین 
ســطوح افزایش نرخ ارز، این یک پدیده است 
ولی درباره این پدیده ما کمتر می شــنویم و تا 
زمانــی کــه طول و عرض این پدیده واکاوی 
نشود احتمال اینکه ما دوباره بر اساس همان 
توهماتی که از آغاز دهه 1۳۷0 به سمت چنین 
سیاستی کشیده شده ایم، دوباره به این سمت 
هم کشــیده شویم و شما می بینید که روزمره 
چنین فضایی چه در سطوح سیاست گذاری و 
چه در ســطح برخی از رسانه ها ایجاد می شود 
که دوباره بد نیســت به سراغ چنین سیاستی 

برویم.
این موضوع را می توانیم این طور قلمداد   �

گفت و گوی تفصیلی با فرشاد مؤمنی:

 احمدی نژاد دولت بعد را گروگان گرفت
 طــی دو دهه اخیر اغلب طرح هــای اقتصادی دولت ها محکوم به 
شکســت بوده و آثار و تبعات ســنگینی در اقتصاد کشور بجا گذاشته 

است.
هدفمنــدی یارانه هــا، مســکن مهر، بنگاه های زودبازده،  مســکن 
اجتماعــی، رونــق اقتصادی و ... علل و عوامل طراحی این برنامه ها 
قطعًا نگاه به رفع مشکالت اقتصادی کشور بوده اما جزییات طراحی، 
مــدل اجــرا و شــاید انتخاب رویکردهای زمانــی، مکانی و توجه به 

زیرســاخت های موردنیاز برای اجرای این طرح ها در کنار استفاده 
از تجارب گذشــته حلقه های مفقوده این نگاه درســت بود و بدون 
ایــن حلقه هــای حیاتی اغلب این طرح ها بعد از مدت کوتاهی خود به 
معضل بزرگی در اقتصاد بدل شد. چرایی و چگونگی این شکست های 
اقتصادی و به دنبال آن بررسی آثار بجا مانده از این طرح ها در اقتصاد 
کشــور محور گفت وگو با فرشاد مؤمنی استاد اقتصاد دانشگاه عالمه 

طباطبایی و عضو موسســه مطالعات دین و اقتصاد بود.

مریم یعقوبی



کنیم که یکسان سازی یا واقعی سازی نرخ 
ارز توهمی بیش نیست؟ یا ماجرای آن فنِر 
کذایی که مدت هاســت در اتاق فکرهای 
اقتصادی مطرح می شــود و از رهاســازی 
آن به عنوان نســخه اصلی کنترل قیمت و 

واردات و صادرات نام برده می شود؟
ببینید در یک مجاِل مناســب واقعًا می شــود 
یک گســتره بســیار وسیعی از این مباحث رو 
خاطرنشــان کنیم یعنی آن طیفی که در دوره 
پس از جنگ مدیریِت اقتصادی کشــور را به 
عهده گرفتند در سند پیوسِت برنامه اوِل توسعه 
تصریح کرده بودند به اینکه ارِز ارزان منشــأ 
مصــرف ارزان در ایران بوده، واقعًا بیشــمار 
مســئله در ایــن زمینه وجــود دارد که ارزِش 
واکاوی هــای جــدی دارد، مــا حتی به طرح 
مســائلش هم نخواهیم رســید، بنابراین من 

فقط به یکی دو نمونه اشــاره می کنم.
ببینیــد در فاصله 1۳۶۹ تا 1۳۷۳ باوجوداینکه 
بی ســابقه ترین جهش هــای تاریخی در نرخ 
ارز ایجادشــده و پشــت سر این کار هم اراده 
سیاســت گذاران بوده یعنی آن ها عامدانه و بر 
اســاس انتظار آن دستاوردهایی که ذکر شد، 
به ســمت چنین سیاستی پیش رفتند، به طور 

متوسط در این دوره رشِد واردات چیزی حدود 
۵0 درصد در سال از وارداِت دوره مشابه قبل از 
خود بیشتر شده است و مسئله بسیار حیاتی این 
است که ممکن است بسیاری تصور بکنند که 
خب این جهشی که در واردات اتفاق افتاده به 
خاطر این بوده که مثاًل جنگ تمام شده و قرار 
بوده که مثاًل بازســازی شــود و واردات برای 
افزایش تولید و از این قبیل انگیزه چنین چیزی 
بوده ولی وقتی جزییات را بررســی می کنیم 
می بینیم که در فاصله 1۳۶۹ تا 1۳۷۳ میزاِن 
واردات کاالهــای لوکس و تجملی در ایران، 
۵1/۵ برابر شــده است، خوب دقت بکنید که 
در اینجــا دو تــا نکته وجــود دارد، یک نکته 
این اســت که انتظار می رفت که با آن جهِش 
بی سابقه تاریخی در نرخ ارز سقوطی متناسب 
در واردات اتفــاق بیفتــد، جهش اتفاق افتاده 
به طور متوســط یعنی ۵0 درصد بیشتر از دوره 

مشابه قبل از خودش.
نکتــه دوم ایــن اســت کــه باالتریــن و 
واردات  در  جهــش  تکان دهنده تریــن 
کاالهــای لوکس و تجملــی اتفاق افتاده نه 
وارداِت کاالهای ســرمایه ای و واســطه ای، 
از منظــر اقتصاِد سیاســی خــود واکاوی این 

تجربه می تواند درس-های بســیار بزرگ و 
عبرت آمــوزی برای نظــام تصمیم گیرِی ما 
داشته باشد؛ و ما می توانیم این سؤال را مطرح 
کنیم که چرا این مسائل مطرح نمی شود؟ چرا 
از این درس های بزرگ عبرِت بایســته گرفته 
نمی شــود؟ شما نگاه بکنید این چیزی که من 
عرض کردم آثاِر مستقیم این قضیه است یعنی 
در اثر افزایش نرخ ارز ما بی-سابقه ترین سطح 
تجربه شــده اتالف منابع ارزی درزمینه امور 
غیر توسعه ای یا ضد توسعه ای را شاهد بوده ایم 
اما مســئله به همین جا ختم نمی شــود مسئله 
عبارت از این است که وقتی که جهش نرخ ارز 
اتفاق افتاده، جهش واردات هم اتفاق افتاده و 
آن جهــش اصلی در وارداِت کاالهای لوکس 
و تجملی بوده که تمام این ها معنی دار اســت 

و نیازمند دقت و واکاوی های بیشــتر است.
»یک میلیارد دالر واردات مســاوی اســت با 
از بین رفتن ۲۵ تا 100 هزار فرصت شــغلی«

و آثــار جنبی این واردات در بخش های دیگر 
اقتصاد چه بود؟

مطالعه هایــی در ایران وجود دارد که نشــان 
می دهد طی ســه دهه گذشــته به ازای هر 
یک میلیارد دالر وارداِت کاالهای ساخته شده 
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قابل تولیــد در کشــور، بیــن ۲۵ تا 100 هزار 
فرصت شغلی هم از بین رفته است، یعنی اینکه 
در اثر اجرای سیاســِت افزایش نرخ ارز، ما با 
چنین مسئله ای روبرو هستیم، مسئله اش فقط 
ختم به این نمی شــود که منابع اســتراتژیکِی 
ارزِی کشــور هدر رفت، مســئله این است که 
بخــِش بزرگی از این منابــع به موازات اینکه 
از تولیدکننــدگان دریغ شــده، در خدمت ضد 
توســعه ای ترین الگوی مصرِف ایجادشــده، 
قرارگرفته و مســئله حیاتی تر این اســت که 
این سیاســت به اعتبار همین مســئله نیروی 

محرکه پدیده رکوِد تورمی هم شــده است.
یعنی با آزادســازی نــرخ ارز نه دولت   �

منتفع شد و نه مردم؟
این توهم وجود داشــته که وقتی که شما نرخ 
ارز را افزایش می دهید دولت با جهِش نرخ ارز 
در معرض جهِش درآمدهای ریالِی خودش هم 
قــرار بگیرد اما آن چیزی که می تواند برای ما 
بسیار عبرت آموز باشد این است که در فاصله 
1۳۳8 تــا 1۳۷۲، درحالی که بی ســابقه ترین 
سطوِح تاریخِی تجربه-شده در ایران درزمینه 
تضعیــِف ارزِش پول ملــی و افزایش نرخ ارز 
اتفاق افتاده اســت، بی ســابقه ترین سطوح 
جهش، در بدهِی دولت هم اتفاق افتاده است.

اما یــک اراده قابل اعتنایی وجود دارد درباره 
اینکــه تا آنجایی که امکان دارد در این زمینه 
اصــاًل حرف زده نشــود؛ ببینید گزارش های 
رســمی که من به آن ها اســتناد کردم و کل 
شواهد در کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل 
ساختاری، موجود است، نشان می دهد که در 
این دوره ما با یک پدیده خیلی شــگفت انگیز 
روبرو هستیم! آن پدیده شگفت انگیز این است 
که اندازه بدهی های دولت به اندازه ای بزرگ 
افزایش پیدا کرد که مسئول آن وقت اقتصادی 
کشــور برای فرار از باِر مسئولیِت چنین پیامِد 
فاجعه باری خودشــان را ناگزیر از این دیدند 
کــه بیایند تعریِف بدهی دولت را تغییر بدهند،

»گذار خطرناک از دولِت خام فروش به دولِت 
آینده فروش«

اگــر بخواهیم قدری در تاریــخ جلوتر بیاییم 
برای ارزیابی آثار تصمیمات اشتباه دولت ها در 

دوران ســخت اقتصاد مانند تحریم ها ارزیابی 
شما چیست؟ مشکالت اقتصادی و تحریم ها 
ایــن روزها یادآور مثــال قدیمی تقدم و تأخر 
مرغ و تخم مرغ است. اینکه ما دچار مشکالت 
اقتصادی ناشی از تصمیمات نادرست بودیم و 
تحریم هــا آمد یا بالعکس؟ دولت دهم مدعی 
بود تحریم ها مشــکالت را ایجاد کرده اند در 
حال حاضر هم با همین مدعا مواجه هســتیم. 
اگر تصمیم گیری و تصمیم ســازی در اقتصاد 
بــه ۳ دهه قبل بازگــردد پس می توان گفت 
تحریم هــا نقــش اساســی در این معضالت 

ندارند. گواینگه بی تأثیر هم نیســتند
دوســتانی که بحث های من را دنبال می کنند 
می دانند که من از نقطه عطف سال 1۳۹1 تا 
امروز، دائمًا در حال دادن یک هشــداِر بسیار 
جدی به نظام تصمیم گیری کشــور هســتم، 
آن هشــدار چیســت؟ من خودم عنوانی که 
بــرای آن هشــدار انتخاب کردم این اســت 
»گذار خطرناک از دولِت خام فروش به دولِت 
آینده فــروش« اینکه مــن روی نقطه عطِف 
1۳۹1 تأکید می کنم به خاطر این اســت که 
در سال 1۳۹1 اگر خاطرتان باشد در نیمه اول 
سال تنش ها و اختالفاتی در دروِن جناح حاکم 
اتفاق افتاد، ماجرا این بود که تحریم ها شدت 
گرفت و در یک افِق زمانِی بسیار کوتاه مدت، 
یک آثار بســیار شــکننده آوری از خودش به 
یادگار گذاشت و درنتیجه در دروِن طیف حاکم 
به اصطالح اصولگرایان، آرام آرام زمزمه هایی 
شــنیده شــد درباره آنچه اتفاق افتاده است را 
آیا می توان یکســره به تحریم ها نسبت داد یا 
باید یک بخش هایی از آن را به سوءتدبیرها و 
بی صالحیت هــا و بی کفایتی هایی که در اداره 

کشــور وجود داشته هم نظر داشت؟
در اینجــا رئیِس محترِم وقِت دولت )محمود 
احمدی نــژاد( یک برخــورِد تناقض آلود را از 
خودش به نمایش گذاشــت، تناقض چگونه 
ظاهــر شــد؟ زمانی که تحریم ها شــروع به 
افزایــش پیــدا کرد، ایشــان آمدند مصاحبه 
کردند و گفتند که این افزایش تحریم ها برای 
ایران مثِل یک مائده آسمانی است، ایشان از 
تحریم کنندگان سپاسگزاری کردند و به طعنه 

و تمسخر گفتند اگر ما هم یک روزی پشیمان 
شــدیم لطفًا شما کوتاه نیایید. به فاصله کمتر 
از ســه ماه همان فردی که این حرف را گفته 
بــود وقتی به او گفتند این همه نابســامانی و 
نارســایی چگونه، قابل توضیح اســت و بعد 
اشاره کردن به سخنان رئیس مجلس در آن 
زمــان که گفته باید یک بخشــی از این ها را 
به حســاب بی کفایتی های دولت وقت صرف 
کرد، ایشــان رئیس مجلس را تمسخر کردند 
و گفتند که حتی یک درصد این مشــکالت 
به ســوء عملکرد و ســوءتدبیر دولت مربوط 
نمی شــود صد درصد آن به تحریم ها مربوط 
می شــود، یعنی کسی که سه ماه پیش اظهار 
ســرور می کرد، در عرض کمتر از ســه ماه 
یک دفعــه چنین ُپشــتِک 180 درجه ای را از 
خودش به نمایش گذاشــت و گفت مثاًل کمِر 

اقتصاد ما را تحریم ها شــکانده است.
اقدام شــما و کارشناســان اقتصادی   �

کشــور در آن برهه از زمــان چه بود؟ آیا 
برای مشــاوره و یا ارائــه راهبرد اقدامی 

صورت گرفت؟
من خودم به ســهِم خودم در آن زمان برای 
اینکــه این ماجرا فیصله پیــدا بکند و این ها 
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زودتر به جمع بندی برسند و بیایند کاِر مملکت 
را راه بیندازنــد، یک محاســبه هایی را انجام 
دادم، محاسبه های من چه می گفت؟ با توجه 
به اینکه به شــیوه-های فرار از مســئولیت و 
فرافکنــی آقای رئیس جمهوِر قبلی کم وبیش 
آشــنا شــده بودیم، برای اینکه راه را برایان 
فرافکنی ها ببندم، آمــدم تحلیل های خودم 
را بر ســنِد الیحه بودجه 1۳۹1 مبتنی کردم، 
چــرا من این ســند را انتخــاب کردم؟ برای 
اینکــه الیحــه بودجه که دولــت ارائه می-
دهد تا زمانی که الیحه اســت، معنایش این 
اســت که مجلس هنوز دخــل و تصرفی در 
آن نکرده اســت. اگر خاطرتان باشــد آن آقا 
هــر جا که کار به بحران برمی خورد، به جای 
پاســخگویی می گفت چرا از من می-پرسید؟ 
من مجری هســتم بروید آن هایی که قانون 
را گذاشــتند مواخذه کنید! برای اینکه ایشان 
نتواند همچنین سوءاســتفاده ای بکند من به 
ســنِد الیحه اســتناد کردم یعنی سندی که 
هنوز در آن مجلس هیچ دخالتی نکرده است.
الیحــه بودجــه ۹1 را انتخاب کردم به دلیل 
اینکه این ســند در ســال ۹0 تهیه شده است 
یعنی زمانی که هنوز تحریم ها شــروع نشده 

بــود، مهم تریــن یافته آن مطالعه این بود که 
نشــان می داد دولت که برای سال 1۳۹1، در 
ساِل قبل از آن الیحه تنظیم می کرده، برای 
اینکه تراِز صوری بین منابع و مصارف دولت 
نشــان بدهد، آمده بــود پیش بینی کرده بود 
کــه به صورت دوپینگی از ســه محل منابع 
ویژه دریافت بکند، این ســه محل: وام گیری 
داخلــی، وام گیری خارجی و انتشــاِر اوراق 

مشارکت.
من آنجا آمدم این بحث را مطرح کردم گفتم 
از سال 1۳8۴ که این آقا مسئولیت را به عهده 
گرفته بااینکه طرفداراِن بسیار افراطی داشت 
کــه هیچ منطقی را نمی پذیرفتند اما حتی آن 
افراطی هــا هم پذیرفتــه بودند که در فاصله 
1۳8۴ تــا 1۳۹0 وابســتگِی اقتصاد ایران به 
نفت خام فروشی جهش پیداکرده و وابستگِی 
بودجه دولت به درآمدهای نفتی هم به شدت 
افزایــش پیداکرده، یعنی حتی طرفداراِن آن 
دولــت هــم این دو تا نقص بزرگ را پذیرفته 
بودنــد. بــا آن تحقیقات نشــان دادم که آن 
تــراِز صوری بیــن منابع و مصارِف بودجه در 
ســنِد الیحه 1۳۹1 حکایــت از این دارد که 
مجموع منابعی که آن ها برای نمایِش صوری 

تراز، از آن ســه محــل در نظر گرفته بودند، 
یعنــی وام گیری داخلــی، وام گیری خارجی 
و انتشــاِر اوراق مشــارکت، مجموع منابع از 
این ســه محل، معادِل دو برابِر سهِم نفت در 
بودجه عمومِی کشــور بود، یعنی آن نقطه ای 
کــه حتی طرفداراِن افراطِی ایشــان هم به 
رســمیت شناختند، کمترین فاجعه ای بود که 
ایشان به سِر کشور آورده بود یعنی گسترش 

و تعمیِق وابستگی به نفت.
 زمــان بازپرداخــت بدهی های دولت   �

دهــم در دوره دولت بعــد بود که اصاًل در 
ایجاِد چنین فاجعه هایی نقشــی نداشته و 
ما در اقتصاد سیاســی به چنین پدیده ای 

می گوییم »گروگان گیرِی دولت بعدی«
از آنجایی که این میزان بدهی می خواست در 
ســال 1۳۹1 اتفاق بیفتد من از منظر اقتصاد 
سیاســی آن زمان این هشدار را هم دادم که 
این سال ســاِل پایانِی مسئولیت این آقاست 
و وقتی کــه ایشــان می آید نهــاد دولت را در 
ایــن ابعاد بدهکار می کند، این بدهی ها زمان 
بازپرداختش در دوره دولت بعد از این هاســت 
که اصاًل در ایجاِد چنین فاجعه هایی نقشــی 
نداشــته و مــا در اقتصاد سیاســی به چنین 
پدیــده ای می گوییــم گروگان گیرِی دولت 
بعــدی و من آمدم گفتــم ازنظر اخالقی هم 
این کار یک کاِر بســیار قبیحی است و اگر ما 
راه باز بکنیم هر دولتی هر ولنگاری خواست 
انجام بدهد، بعد باِر هزینه های ولنگاری های 
اقتصــادی را بــه دوِش دولت بعد از خودش 
بینــدازد، ما با بحراِن مســئولیت گریزی در 
سطح کِل نظاِم اداره کشور روبرو خواهیم شد 
چون هرکسی می تواند هر چیزی را البه الی 
این طور آشــفتگی ها پنهان بکند و پشِت آن 
نقایص پنهان شــود و ضعف-های خودش را 
دیگــر به عهده نگیــرد و در آنجا گفتم چون 
این محاســبه ها در سال 1۳۹0 اتفاق افتاده، 
پس مشــخص می شــود ایشان قبل از اینکه 
تحریمــی را اتفاق بیفتد دولت را تا آســتانه 
ورشکســتگِی مالی کامــل، پیش برده، پس 
بنابراین ما نمی توانیم بگوییم هیچ مشــکلی 

وجود نداشت تا تحریم ها آمد.



وقتی تر و خشــک بانک ها با هم می سوزند!

اگر در استفاده از اضافه برداشت تفکیک خوبی 
میان بانک های سالم و غیرسالم صورت نگیرد، 
هنگام بروز بحران بانکی نیز این تمایز به خوبی 
انجام نمی شود و به اصطالح تر و خشک با هم 

خواهند سوخت.
از جملــه اهــداف مهم مقامــات ناظر بانکی، 
دسترســی بــه نقدینگی و عملکرد مناســب 
سیســتم های تســویه و پرداخت اســت که 
نقش برجســته ای در ثبات مالی و پیشــگیری 
از بحران هــای بانکــی دارد. در ایــن زمینه 
بانک هــای مرکزی از ابزارهــای گوناگونی 
برای رفع مشــکل نقدینگــی موقت بانک ها 
اســتفاده می کنند که اضافه برداشــت یکی از 
مهم ترین آنها به شــمار می آید. سؤال مهمی 
که در این رابطه مطرح می شــود آن اســت که 
ایــن ابزار تا چه انــدازه باید در اختیار بانک ها 

قرار گیرد؟
تســهیالت بانک مرکزی یکــی از ابزارهای 
مورد اســتفاده توســط این نهاد، برای کمک 
بــه نهادهای مالی به ویژه بانک هایی اســت 
کــه به طــور موقت دچار مشــکل نقدینگی 
هســتند. اینگونه تســهیالت در ازای دریافت 
وثایــق کافی و اطمینان از تداوم فعالیت بانک 
و در راســتای ایفای نقــش بانک مرکزی به 
عنوان آخرین وام دهنده پرداخت می شــود. در 
عین حال اســتفاده بی رویه از این تســهیالت 
موجــب ایجاد مخاطراتی بــرای نظام بانکی 
خواهد شــد و مصائبی چون افزایش بی رویه 
حجم نقدینگی و تورم را در پی خواهد داشت. 
بنابرایــن الزم اســت بــرای مدیریت اضافه 
برداشــت بانک ها، چارچوب و ضوابط خاصی 
در جنبه هــای گوناگــون مد نظر قرار گیرد. در 
این رابطه دو جنبه مهم درباره اضافه برداشت 

قابل بحث است.
نخســتین جنبه مربوط به انگیزه بانک ها برای 

اســتفاده بی رویــه از امکان اضافه برداشــت 
اســت. در واقع هرچــه حمایت بانک مرکزی 
از بانک ها در برابر مشــکل نقدینگی، آسان تر 
و کم هزینه تــر باشــد، انگیــزه بانک ها برای 
اســتفاده از این امکان بیشتر می شود. از جمله 
راهکارهای کنترلی برای کاهش احتمال وقوع 
این امر، پرهزینه بودن اضافه برداشــت است؛ 
بدین معنی که نرخ ســود اضافه برداشــت در 
مقایســه با دیگر نرخ های بازار باید به گونه ای 
باشد که استفاده از آن توسط بانک ها را به لحاظ 
اقتصادی غیرجذاب کند و تفاوت معنی داری با 
دیگــر گزینه های پیش روی آن ها برای تأمین 
نقدینگی داشــته باشد. نکته قابل توجه در این 
رابطه، لزوم تعیین نرخ ســود اضافه برداشــت 
بر اساس اصول و ضوابط شرعی و در پیوند با 
اقتصاد واقعی است که این امر از طریق طراحی 
این گونه تســهیالت بر اساس عقود اسالمی 
امکان پذیر اســت. راهکار دیگر برای کاهش 
انگیزه بانک ها برای استفاده از اضافه برداشت، 
ســوق دادن بانک ها به سمت استفاده از بازار 
بین بانکی از طریق عمق بخشی و متنوع کردن 
ابزارهای مالی قابل دادوستد در این بازار است.
جنبه دوم در رابطه با اضافه برداشت، استفاده 
از ایــن قابلیــت برای حمایــت از بانک هایی 
اســت که به لحاظ بنیادین از توانمندی مالی 
)Solvency( کافی برخوردار نیســتند. اگر 
خالــص دارایی های یک بانک منفی باشــد، 
اســتفاده بی رویه از اضافه برداشــت، ممکن 
است ورشکســتگی بانک را به تأخیر بیندازد، 
ولی تبعات ورشکستگی آن را سنگین تر خواهد 
کرد و به مثابه گلوله برفی اســت که هرچه از 
کوه پایین تر بیاید، شــدت خســارت احتمالی 
توســط آن بیشتر خواهد شــد. همچنین اگر 
تفکیکی میان بانک های ســالم و غیرسالم در 
ارائه تســهیالت مدنظر قرار نگیرد، آنگاه یک 

بانک ســالم ولی دارای مشــکل نقدینگی نیز 
که از اضافه برداشــت بانک مرکزی اســتفاده 
می کند، ممکن اســت از نگاه فعاالن بازار به 
عنــوان یک بانک ورشکســته تلقی و با خطر 
هجوم ســپرده گذاران و ورشکســتگی واقعی 
روبه رو شــود. در واقع اگر در استفاده از اضافه 
برداشــت تفکیک خوبی میان بانک های سالم 
و غیرســالم صورت نگیرد، هنگام بروز بحران 
بانکی نیز این تمایز به خوبی انجام نمی شــود 
و به اصطالح تر و خشک باهم خواهند سوخت.

بنابراین توصیه می شــود که تسهیالت اضافه 
برداشت به صورت بی رویه در دسترس بانک ها 
و به ویژه بانک های ناســالم قرار نگیرد. بدین 
منظور الزم اســت چارچــوب نظارتی بانک 
مرکزی برای استفاده از قابلیت اضافه برداشت 
تقویت شــود و از طریق راهکارهایی همچون 
افزایش نرخ ســود تسهیالت اضافه برداشت، 
دریافت وثایق مطمئن، تقویت بازار بین بانکی، 
 )Resolution( اجرای دقیق نظــام گزیر
و غیره، انگیزه بانک ها برای اســتفاده از این 
امکان کمتر شــود طوری که اضافه برداشــت 
را واقعــًا بــه عنوان آخریــن گزینه پیش روی 
خــود ببیننــد. ناگفتــه نماند که بخشــی از 
اضافه برداشــت بانک ها نیز ناشــی از برخی 
سیاست های تکلیفی وضع شده برای آنها است 
که موجب می شــود تا بانک ها ناخواسته دچار 
افزایش سطح اضافه برداشت شوند. از این رو 
الزم است با ایجاد راهکارهای جایگزین تأمین 
مالی دولت، بار تکلیفی سیاســت های مالی بر 
بانک ها کمتر شــود تا بدین وسیله تسهیالت 
اضافه برداشــت تنها در مواقع ضروری مورد 

استفاده قرار گیرد.

*کارشناس ارشــد گروه بانکداری اسالمی، 
پژوهشکده پولی و بانکی
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* رسول خوانساری 



اصالح ساختار بودجه در بخش درآمدهای مالیاتی 
پیش نیازهای مهمی دارد که تا زمان عدم تحقق 
آنهــا نبایــد انتظار تحول چشــم گیری در درآمد 

مالیاتی کشور داشته باشیم.
در چارچوب اصالح ساختار بودجه که اخیراً توسط 
ســازمان برنامه و بودجه انتشار یافت، اصالح در 
نظام مالیاتی یکی از ســه محور اصلی اصالحات 
ســاختاری جهت ایجاد درآمدهای پایدار بودجه 
عنوان شده است. در کوتاه مدت، دو محور اصلی 
کاهش و ســاماندهی معافیت ها و افزایش پایه و 
پوشــش مالیاتی بدین منظور در نظر گرفته شده 
اســت. در میان مدت نیز اســتقرار نظام مالیات بر 
درآمد و اصالح نظام یارانه مبتنی بر درآمد به عنوان 
راهکار اصلی ذکر شده است. هر چند تمامی این 
راهکارها در صورت تدقیق و جزئی تر شدن برای 
اصالح ساختار بودجه کشور ضروری است اما نکته 
مهمی که در چنین شرایطی وجود دارد این است که 
تا زمانی که برخی قوانین مالیاتی موجود که حتی 
پیش نیاز این اصالحات نیز هستند، اجرایی نشوند، 
شــاهد تحول چشــم گیری در عرصه درآمدهای 

مالیاتی نخواهیم بود.
یکــی از مهم ترین ایــن قوانین، ماده 1۶۹ مکرر 
قانون مالیات های مســتقیم مصوب سال 1۳۹۴ 
است که در آن بیان می دارد: »به منظور شفافیت 
فعالیت هــای اقتصادی و اســتقرار نظام یکپارچه 
اطالعــات مالیاتــی، پایگاه اطالعــات هویتی، 
عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی 
نظیر اطالعات مالی، پولی و اعتباری، معامالتی، 
ســرمایه ای و ملکی اشــخاص حقیقی و حقوقی 
در ســازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود«. 
اکنون که حدود ۴ سال از تاریخ تصویب این قانون 
می گذرد، زیرســاخت های مورد نیاز برای اجرای 
آن همچنان فراهم نشــده در حالی که با استفاده 
از ظرفیــت این مــاده و همچنین قوانین موجود، 
می تــوان در کوتاه مدت تحولــی در درآمدهای 
مالیاتــی ایجــاد کرد ولی ایجاد ســایر پایه های 

مالیاتــی از جملــه مالیات بر مجموع درآمد که به 
عنــوان برنامه میان مدت ســازمان برنامه عنوان 
شــده، منوط به داشتن زیرساخت های اطالعاتی 
و اجــرای این ماده قانونی اســت. در صورتی که 
این قانون اجرایی شــود، بســیاری از مؤدیانی که 
فرار مالیاتی داشته اند، قابل شناسایی خواهند بود 
و سازمان مالیاتی می تواند با بازرسی آن ها، درآمد 
مالیاتی خود را افزایش داده و بدین ترتیب فشار از 
بخش رســمی اقتصاد برداشته شده و درآمدهای 
مالیاتی از بخش غیررسمی اقتصاد نیز اخذ شود.

تفکیک حســاب های تجاری و شــخصی که در 
بنــد ح تبصــره 1۶ قانون بودجه ســال 1۳۹8 به 
آن اشــاره شــده نیز ظرفیت دیگری است که در 
صورتی که درســت اجرایی شود، می تواند منجر 
به شناســایی بخش عمده ای از فرارهای مالیاتی 
شــده و درآمدهای مالیاتی پایداری نصیب دولت 
کند. در این بند اشــاره شــده به منظور جلوگیری 
از فرار مالیاتی، کلیه بانک ها و مؤسســات مالی و 
اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور 
مالیاتی فهرســت حساب های بانکی و اطالعات 
مربوط به کلیه تراکنش های بانکی )درون بانکی 
و بین بانکی( مودیان را به صورت ماهانه در اختیار 
ســازمان امور مالیاتی قرار دهند و حســاب های 
شــخصی از حســاب های تجاری تفکیک شده 
و بر حســاب های تجاری افراد که تراکنش های 
بیشــتری با آن ها انجام می شود نظارت بیشتری 
صورت گیرد. در صورتی که این بند اجرا شود این 
امکان برای ســازمان مالیاتی ایجاد می شود که با 
استفاده از اختیارات قانونی این بند جلوی بسیاری 

از فرارهای مالیاتی را بگیرد.
مــورد دیگری که اجرای آن می تواند درآمدهای 
مالیاتــی را افزایــش دهد، بند الــف تبصره ۲1 
قانون بودجه ســال 1۳۹8 اســت. در این بند کلیه 
دســتگاه های اجرائی موظف شــده اند اطالعات 
مربــوط بــه هرگونه پرداخت به کلیه اشــخاص 
حقیقی شامل رسمی، پیمانی، قراردادی، تمام وقت 

و پاره وقت، در هر قالبی مانند حقوق و مزایا، کارانه، 
اضافــه کاری، انواع فوق العاده، حق عائله مندی و 
اوالد و همچنیــن هرگونه پــاداش را به تفکیک 
شناسه ملی و سایر هزینه های دستگاه های اجرائی 
در قالب شناسه ذی نفع نهایی در اختیار خزانه داری 

کل کشور قرار دهند.
یکی از مشــکالتی که در حال حاضر در مالیات 
حقوق وجود دارد این اســت که برخی افراد هم از 
خزانه دریافتی دارند و هم دستگاه به طور جداگانه 
بــه آنهــا در قالب های مختلف پرداختی دارد و لذا 
بــا این ســاختار در پلکان های بــاالی مالیات بر 
حقــوق قرار نمی گیرنــد و در مواردی خزانه داری 
نیــز اطالعی از جمع حقــوق دریافتی آنها ندارد. 
در صورتــی کــه این بند از تبصــره قانون بودجه 
اجرایی شــود، این مشــکل تا حد زیادی مرتفع 
شده و زیرساخت های اطالعاتی سازمان مالیاتی 
و خزانه داری کل کشــور نیز تکمیل تر می شــود 
اما با وجود اینکه از ابتدای ســال 1۳۹8، این بند 
الزم االجرا بوده است، شیوه نامه مذکور همچنان 
در دســت تدوین توســط سازمان برنامه و بودجه 

بوده و ابالغ نشده است.
لذا یکی از مهم ترین اولویت ها در شــرایط کنونی 
برای اصالح ســاختار بودجــه در بخش مالیاتی، 
پیگیــری بــرای اجرای قوانیــن اصلی کنونی از 
جمله ماده 1۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم 
و تبصره های مالیاتی موجود در قانون بودجه 1۳۹8 
است. البته این مسئله به معنای متوقف کردن سایر 
اصالحات ساختاری مربوط به درآمدهای مالیاتی 
نیســت، بلکه الزم است به صورت موازی این دو 
مسیر پی گرفته شود؛ اما همانطور که بیان شد در 
صورتی که قوانین جدیدتر مالیاتی نیز تصویب شود 
ولی همچنان نظام اطالعاتی ایراداتی داشــته و 
مشــکالت کنونی پابرجا باشد، نباید انتظار تفاوت 
چندانی در وضعیت ســاختار درآمدهای مالیاتی را 

داشته باشیم.
   *کارشناس اقتصادی
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ریل گذاری اصالح ســاختار بودجه از مسیر درآمدهای مالیاتی
* محمدسعید تجریشی 
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با توجه به محدودیت های تجاری و چشم انداز 
تحریم ها به نظر می رسد که کاهش تولید بخش 
صنعت در سال جاری با شیبی کمتر از سال ۹۷ 

همچنان ادامه داشته باشد.
آخرین آمار رسمی مرکز آمار از رشد منفی ۴.۹ 
درصدی در سال 1۳۹۷ خبر می دهد. در حالی 
که بخش صنعت شامل بخش معدن و نفت رشد 
منفــی ۹.۶ درصدی و بخش صنعت به تنهایی 
بــدون بخش معدن و نفت رشــد منفی 1۲.۲ 
درصدی را تجربه کرده است. در غیاب آمارهای 
رسمی درباره عملکرد بخش حقیقی اقتصاد در 
ســه ماهه ابتدای سال ۹8 گمانه زنی ها از ادامه 

کاهش رشد تولید در سال ۹8 خبر می دهد.
اما سوالی که مطرح می شود این است که چند 
و چون این کاهش به چه صورتی است. به این 
معنی که چه بخش ها و شرکت هایی بیشتر در 
معرض کاهش تولید قرار دارند و چه بخش هایی 
کمتر تحت تأثیر رکود قرار می گیرند. می توان 
با اســتفاده از آمارهای عملکردی شرکت های 
بورســی برآوردی از روند تغییرات تولید بخش 
صنعت )که به نوعی پیش رو ســایر بخش های 
اقتصادی هست و بیشترین کاهش تولید را در 
ســال گذشته داشــته( در سه ماهه 1۳۹8 ارائه 

کرد.
بررسی عملکرد سه ماهه بیش از ۲۳0 شرکت 
نشــان می دهد که تولید این شــرکت ها در سه 
ماهه ابتدایی سال ۹8 حدود 1۲ درصد کاهش 
داشــته اســت. از آنجا که درصد کاهش تولید 
مشــابه کاهش تولید این شــرکت ها در پایان 
ســال ۹۷ است می توان گفت که روند کاهشی 
تولید در ســال ۹۷ با همان شــیب در سه ماهه 

ابتدای سال ۹8 نیز ادامه داشته است.
البته از آنجا که کاهش تولید در سال ۹۷ از سه 
ماهه دوم ســال آغاز شــد، می توان پیش بینی 
کرد که رشد منفی در فصل دوم سال ۹8 و بعد 
از آن به شدت فصل اول ۹8 نباشد و اندکی از 
این رشد منفی کاسته شود. نکته ای که تحلیل 
از این رشــد منفی را عمیق تر می کند دانســتن 
ترکیب این رشــد است و اینکه چه بخش هایی 
ســهم بیشتری در کاهش تولید داشتند. از این 
رو می توان بخش ها و شــرکت هایی که در سه 

ماهه نخســت سال ۹8 بیشــترین نقش را در 
کاهش تولید داشــتند را بر اســاس سه ویژگی 

مشخص کرد:
وابســتگی بــه واردات: تقریبًا از خرداد ســال 
۹۷ به بعد شــرکت هایی که بخش بیشــتری 
از مــواد اولیه شــان را از طریق واردات تأمین 
می کردند با کاهش شدیدتری در تولید نسبت 
به سایر شرکت ها مواجه شدند. بر اساس آمار، 
در ســال های مختلف به طور متوسط بین ۲0 
تا ۲۶ درصد از مواد اولیه شــرکت های بورسی 
از طریــق واردات تأمین می شــد. البته درجه 
وابســتگی شــرکت ها به واردات در طول چند 
ســال اخیر کاهش داشــته به طوری که از ۲۶ 
درصد در سال 1۳8۷ به زیر ۲0 درصد در سال 

1۳۹۶ رسیده است.
نکته قابل توجه این اســت که کاهش درصد 
مواد اولیه وارداتی شرکت ها بعد از شوک ارزی 
و اعمال تحریم ها تشدید شده است به گونه ای 
که در ســال 1۳۹۷ تنها 1۳ درصد از مواد اولیه 
شــرکت ها از طریق واردات تأمین شده است. 
البته این کاهش درصد مواد اولیه وارداتی لزومًا 
به معنی جایگزینی با مشابه داخلی نیست و به 

معنی کاهش یا صفر شــدن برخی 
محصوالت اســت که پایه 

آن مواد اولیه و واســطه 
وارداتی است.

بــر اســاس آمــار 
شرکت های بورسی 
شــرکت هایی کــه 
ســهم بیشــتری از 
مــواد اولیه خود را از 

واردات تأمین می کردند 
در سال 1۳۹۷ کاهش تولید 

بیــش از 1۷ درصــدی را تحمل 
کردند در حالی که برخی شــرکت ها که 
وابســتگی به واردات آنها حداقل بوده 
تنهــا کاهش تولید ۳ درصدی را تجربه 

کردند. این الگو در سه ماهه سال 
1۳۹8 نیز ادامه داشته یعنی تولید 
شــرکت های با وابستگی شدید 
بــه واردات در این مدت کاهش 

نبض 
تولید 

در سال 
98

سجاد ابراهیمی   
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1۵ درصدی داشته و شرکت های کمتر وابسته 
بــه واردات تنها کاهــش تولید ۴ درصدی را 
داشــته اند. لذا مســئله اصلی بخش تولید در 
ســال ۹۷ و ۹8 مســئله واردات مواد اولیه و 

واسطه است.
محدودیت مالی: اگرچه مشــکل نقدینگی و 
دسترسی به اعتبار برای تولیدکننده ها به یک 
مشکل مزمن تبدیل شده است، اما این مشکل 
در برخی برهه های زمانی تشــدید شده و اثر 
شدیدتری بر روی تولید می گذارد. بررسی آمار 
شرکت های بورسی نشان می دهد که در سال 
۹۷ رشد منفی شرکت هایی که با محدودیت 
مالی شــدید روبرو بودند، 11.8 بوده در حالی 
که شرکت هایی که کمتر با این مشکل روبرو 
بودند رشد منفی ۷.8 درصدی را تجربه کردند.

در سه ماهه ابتدای سال ۹8 رشد شرکت های 
با محدودیت مالی شدید 1۳.۲- درصد و رشد 

شرکت های با محدودیت مالی 
کمتــر، 1.۹- درصــد بوده 
اســت. با توجــه به این که 
اختــالف رشــد تولید بین 
این دو گروه در ســه ماهه 
اول ســال ۹8 بیشتر از سال 

۹۷ شده، می توان 

اینگونه استنباط کرد که تولیدکننده ها در سال 
۹8 با مشــکل بیشــتری برای تأمین نیاز به 
نقدینگی خود روبرو هســتند. یکی از دالیلی 
که تولیدکننده ها از اواخر پاییز با مشکل تأمین 
اعتبار مواجه شــدند بــه افزایش هزینه های 

تولید برمی گردد.
با افزایش چند برابری نرخ ارز و رشــد شــدید 
قیمت های داخلی، هزینه تمام شده شرکت ها 
افزایش پیدا کرده و همین امر نیاز به سرمایه 
در گردش بنگاه ها را به همان میزان افزایش 
می دهد. این در حالی اســت که تســهیالت 

بانک ها به آن میزان افزایش نداشته است.
ماهیت کاربردی محصوالت: شــرکت هایی 
کــه تولیدکننــده کاالهای نهایــی اعم از 
کاالهــای مصرفی و کاالهای ســرمایه ای 
هســتند کاهش تولید شــدیدتری نسبت به 
شــرکت های تولیدکننده کاالهای واســطه 

را تجربــه کردند. البته ایــن تفاوت به نوعی 
ریشــه در وابســتگی بیشــتر بــه واردات 
شرکت های تولیدکننده کاالهای سرمایه ای 
و مصرفی نســبت به شرکت های تولیدکننده 
محصوالت واسطه ای دارد. از آنجا که تولیدات 
شرکت هایی که محصوالت واسطه ای تولید 
می کننــد بر پایه مــواد اولیه معدنی و طبیعی 
است، کاهش رشد کمتری را تجربه کرده اند.
در ســه ماهه ابتدایی ســال ۹8 کاهش تولید 
در تولیــدات محصوالت مصرفی و نهایی به 
ترتیــب ۲8 و ۲۴ درصد بوده اســت در حالی 
که این کاهش تولید در محصوالت واســطه 
1٫۹ درصد بوده است. اختالف فاحش در رشد 
تولید کاالهای نهایی و واسطه موید این نکته 
است که کاالهایی که اتفاقًا هدفشان عرضه 
در بازارهــای داخلی بوده کاهش شــدیدی 
داشــته و برخی محصوالت واسطه که عمدتًا 
با هدف صادرات ساخته می شوند کاهش 

کمتری را تجربه کرده اند.
در مجمــوع با توجه به وضعیت فعلی 
تجارت کشور و تحت تأثیر قرار گرفتن 
تولید بخش صنعت به نظر می رســد 
که کاهش تولید این بخش با شــیبی 
کمتر از سال ۹۷ و سه ماهه اول ۹8 در 
فصول بعدی ادامه داشته باشد. بخش 
خدمات اگرچه در سال ۹۷ رشد مثبتی 
را تجربه کرده اما به نظر می رسد تحت 
تأثیر کوچک شــدن اقتصاد در ســال 
۹۷ در سال جاری با رشد منفی روبرو 
شود. البته بخش کشاورزی با توجه به 
بارندگی های مناسبی که در سال آبی 
اخیر اتفاق افتاده افق بهتری داشــته و 
پیش بینی می شــود که رشد مثبتی را 

تجربه کند.

 *عضــو هیات علمی گــروه اقتصاد 
پژوهشکده پولی و بانکی
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درآمدهای حاصل از گردشــگری سالمت 
می تواند جایگزینی برای کاهش وابســتگی 
به درآمدهای نفتی بوده و تاب آوری اقتصاد 

ایــران در برابر تحریم ها را افزایش دهد.
گردشــگری سالمت، گردشگری پزشکی، 
 Medical( درمانــی  گردشــگری 
Tourism(،  نامــش را هــر چــه کــه 
بگذاریم می تواند شفابخش باشد، شفابخش 
اقتصادی که دیگر به بزرگترین ُمسکن چند 
دهه گذشــته خود یعنــی درآمدهای نفتی 
دسترسی ندارد. با افت قابل توجه درآمدهای 
نفتی که از سال گذشته و هم زمان با خروج 
یک جانبه ایاالت متحده از توافق برجام آغاز 
شــده و امسال نیز با شــدت بیشتری ادامه 
پیدا کرده اســت، دیگر امکان تحقق بخش 
اعظمی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت 
که هر ســاله در تنظیــم بودجه و در نتیجه 
حســاب و کتاب دخــل و خرج دولت لحاظ 
می شــود، وجود ندارد و با توجه به دورنمای 
مبهم مناقشــات هسته ای، بازگشت سریع 
درآمدهــای نفتی به روال ســابق مبتنی بر 
صادرات حدود دو و نیم میلیون بشــکه در 

روز چندان محتمل به نظر نمی رســد.
به این ترتیب، چاره ای به جز یافتن راه هایی 
برای جبران افت درآمدهای نفتی در بودجه 
نیست و از همین رو بسیاری از صاحبنظران 

بر این عقیده هستند که باید اتکای دولت 
بر درآمدهای مالیاتی بیشــتر شــده و 
افزایش درآمدهــای مالیاتی، کاهش 

درآمدهــای نفتی را 
جبران کند. شــاید 
پیشــنهاد  ایــن 
سرراســت ترین 
منطقی ترین  و 
راه حل ممکن 
باشــد ولــی با 
بســیار  مانــع 
بر ســر  مهمی 
راه تحقــق خود 

مواجه اســت و آن 
رکــود تورمی حاکــم بر اقتصاد 

ایران است.
افزایــش نرخ هــای مالیاتی در 
اغلــب مواقع رکود تورمی را در 
یک اقتصاد تعمیق می کند، کما 

این که راه حل دیگر پیشــنهادی 
کــه همانــا روی آوردن دولــت 
به اســتقراض از طریق انتشــار 

اوراق قرضه دولتی اســت 
نیز در شــرایط رکودی 

و چشم انداز مبهم و 
نه چندان 

درمانی برای درد افت درآمدهای نفتی

ایلناز ابراهیمی*
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روشن درآمدهای آتی دولت، راه حل چندان 
مطمئنی به نظر نمی رســد چرا که می تواند 
پایــداری بودجــه را در ســال های آینده با 
خطرات جدی مواجه کند. پس نقشی دیگر 
باید زد و چاره ای دیگر باید اندیشید؛ طرح ها 
و پیشــنهاداتی که بتوانند با استفاده از منابع 
موجود کشور در کوتاه مدت درآمدزایی برای 
اقتصاد داشــته و با رونق دادن به اقتصاد و 
افزایش تولید ناخالص ملی، از فشــار رکود 
بر اقتصاد کاســته و در نتیجه از فشــارهای 

بودجه ای دولت نیز بکاهند.
طبیعی اســت که در شــرایط 
یافتن جایگزینی  کنونی، 
کامل برای درآمدهای 
تحقق نیافتــه نفتــی 
امکان پذیــر نیســت 
و بایــد بــر محل های 
کوچکتــر  درآمــدی 
ولــی قابل وصول تر 
تمرکــز کرد. یکی 
محل های  این  از 
حصــول درآمد، 
خــص  ال با
ارزی  درآمــد 
کشــور،  بــرای 
ی  شــگر د گر
است که  ســالمت 
تحقق آن نه تنها دور از 
دســترس نیست بلکه به دلیل 
امکان رســیدن بــه آن در کوتاه مدت، 
می تواند به عنوان یکی از پتانسیل های 
مقابله با فشارهای تحریمی مطرح باشد.

ایــران همان طــور کــه از منابع 
عظیــم نفــت و گاز 
برخوردار است، از 
ذخایر انســانی 
شمند  ز ر ا
ر  د

زمینه علوم پزشــکی و درمانی نیز بهره مند 
اســت. چندیــن دهــه جذب نفــرات برتر 
آزمون های ورودی دانشگاه ها به رشته های 
پزشکی باعث شده است ایران که تا دهه ۶0 
برای ارائه خدمات درمانی مورد نیاز کشــور 
نیازمند ورود پزشکانی از کشورهای مختلف 
از جمله هند بود، در ســال های اخیر شــاهد 
ورود گردشــگران ســالمت از کشورهای 
مختلف باالخص کشورهای همسایه باشد. 
بنابراین به دالیل ذیل، درآمدهای ناشــی از 
گردشگری درمانی می تواند بخشی هر چند 
کوچک از افت درآمدهای نفتی را برای کل 
کشور و به تبع آن، از طریق اخذ مالیات های 

متناسب، برای دولت جبران کند:
1- بــه دلیــل نظــام خاص آموزشــی و 
تحصیالت تکمیلی، نیروی انســانی بسیار 
کارآمد و توانمندی جذب رشــته های مورد 
نیــاز گردشــگری درمانی شــده و از نظر 
ســرمایه انســانی که اصلی ترین ســرمایه 
مــورد نیاز بــرای درآمدزایی در این بخش 
است، کمابیش صاحب مزیت نسبی و شاید 

مطلق در منطقه هستیم.
۲- بــا توجــه به جمعیت محدود بســیاری 
از کشــورهای منطقه از جمله کشــورهای 
همســایه خلیج فارس، رقابت آنها در زمینه 
تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در این بخش 
بــا ایران کمابیش امکان پذیر نبوده و مزیت 
کشــور در این حیطــه می تواند در آینده نیز 
حفظ شده و لذا چشم انداز سودآوری در این 

بخش بلندمدت است.
۳- هر چند ورود گردشــگران ســالمت از 
ســال های گذشــته نیز وجود داشته ولی با 
افت ارزش پول ملی، به دلیل به صرفه بودن 
دریافت خدمات مربوطه، ورود این دســته از 
گردشگران باالخص از کشورهایی همچون 
عراق و آذربایجان در ماه های اخیر شــدت 

بیشتری گرفته است.
۴- ساز و کار نسبتًا خصوصی بازار سالمت در 
اقتصاد کشور باعث شده تا بخش خصوصی 
فعالیت بیشــتری در این حوزه داشــته باشد 

که در صورت تســهیل قوانین و انسجام در 
نحــوه برخورد بــا فعاالن این حیطه، نیازی 
به ســرمایه گذاری مســتقیم از محل منابع 
دولتــی نخواهد بود. به ایــن ترتیب، رونق 
این بخش، هم به افزایش درآمدهای ارزی 
منتهی می شود و هم می تواند پایه ای جدید 
برای درآمدهای مالیاتی دولت باشــد بدون 

آن کــه رکود را تعمیق کند.
۵- برخالف بسیاری از بخش های اقتصادی 
کشــور که بــه مرکزیت پایتخت شــکل 
گرفته و گســترش یافته انــد، قابلیت های 
حوزه پزشــکی کمابیش در سراســر کشور 
پخش شــده اســت به طوری که بسیاری 
از گردشــگران درمانــی از همســایگان 
جنوبی کشــور با هدف دسترسی به خدمات 
پزشــکی در استان فارس به مرکزیت شیراز 
و بســیاری از گردشــگران از شمال کشور 
برای بهره گیری از خدمات درمانی در شــهر 
تبریز وارد ایران می شــوند. همچنین امکان 
ارائــه خدمــات درمانی به توریســت های 
مذهبی در مشــهد نیز دور از دسترس نبوده 
و مراکز درمانی استان اصفهان نیز می تواند 
در خدمت توریســت های کشورهایی چون 

عراق باشد.
 همچنین، در چند ســال گذشته طرح هایی 
تحت عنوان دهکده های ســالمت، عالوه 
بــر زیرســاخت های موجود، بــرای جذب 
گردشگران سالمت در کشور شکل گرفته اند 
که تسریع در اتمام آنها در مناطقی همچون 
اســتان اردبیل و قــم می تواند امکان جذب 
گردشگر را افزایش دهد و درآمدهای حاصل 
از آن می توانــد در کوتاه مــدت، میان مدت 
و حتــی بلندمــدت جایگزینی برای کاهش 
وابســتگی بــه درآمدهــای نفتــی بوده و 
تاب آوری اقتصاد در برابر تحریم ها را تقویت 
کند. این گام کوچکی اســت ولی مسیرهای 
طوالنــی در بســیاری از مواقع با گام های 

کوچک و سنجیده پیموده می شوند.
*عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشکده 

پولی و بانکی
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بــرای قانونگذاری اســتخراج ارزهای دیجیتال، 
در کنــار مصرف باالی انرژی و آلودگی زیســت 
محیطی، باید چالش هایی مانند استفاده از ارزهای 
دیجیتال در فرار مالیاتی، پولشویی و فعالیت های 

غیرقانونی را نیز در نظر گرفت.
عــدم تصمیم گیری در حوزه اســتخراج ارزهای 
دیجیتال نه تنها کشور را از مزایای این تکنولوژی 
بی بهره ســاخته بلکه راه را برای استفاده از منابع 
ارزان قیمت انرژی در کشــور، توسط سودجویان 
هموار کرده است. همین خالء قانونی باعث شده 
افرادی با استفاده از برق ارزان قیمت ایران، اقدام 
بــه وارد کردن تجهیــزات ماینینگ و راه اندازی 

مزارع استخراج ارز دیجیتال کنند.
با افزایش ۷ درصدی مصرف برق خرداد ماه امسال 
نســبت به سال قبل، موضوع مزارع استخراج ارز 
دیجیتال با اســتفاده از برق ارزان قیمت در کشور 
مطرح شــد. این در حالیســت که اگر چه واردات 
تجهیزات ماینینگ غیرقانونی اســت اما براساس 
مصوبه وزارت صمت اســتخراج ارز دیجیتال در 
کشور غیرقانونی نیست. این تناقض باعث قاچاق 
تجهیزات و ایجاد مزارع استخراج ارز دیجیتال، به 

صورت غیرقانونی شده است.
ذکــر ایــن نکته ضروری اســت که بــا توجه به 
ممنوعیت واردات و استفاده از تجهیزات ماینینگ، 
تاکنون بیت کوین با استفاده از رایانه های خانگی 
تولید می شد و در همین مورد گاهًا شایعاتی مبنی 
بــر کریپتوجکینگ نیز وجود داشــت. همچنین 
قوانین جدید دولت چین که به دلیل اتالف منابع 
و آلودگی های زیســت محیطی، فشار فزاینده بر 
صنعت اســتخراج ارز دیجیتال به همراه داشــته، 

منجــر به خــروج ماینرهای بیت کوین از چین به 
ســوی کشــورهای دیگر شده است. اگرچه هنوز 
حضــور اســتخراج کنندگان چینی در ایران تأیید 
نشــده، اما در صورت اثبات باید گفت ایران تنها 

مقصد استخراج کنندگان چینی نیست.
تا به امروز معادن بیت کوین، تأثیر مثبتی بر اقتصاد 
کشــور چین و نقش مهمــی در احیای اقتصاد و 
تأمین اشــتغال در شهرهایی غیروابسته به مراکز 
اقتصادی، داشــته است. به عنوان مثال می توان 
از تولید برق آبی اضافی در اســتان سیچوان چین 
و اســتخدام کارگران مغولســتان، نام برد. اما بعد 
از قوانین محدود کننده دولت چین کشــورهایی 
هســتند که از این تصمیم استقبال کرده و مقصِد 

معادن استخراج ارز دیجیتال شده اند.
یکی از این کشــورها کاناداست. کانادا بیشترین 
الزامات اســتخراج بیت کوین را برآورده می کند. 
کانادا به طور طبیعی دارای آب و هوای سرد است 
که برای خنک کردن سیســتم های کامپیوتری 
اســتخراج بیت کوین، ضروری اســت. در همین 
راســتا اســتان کبک در کانادا استخراج کنندگان 
بیت کویــن را جذب می کنــد و »بیت ماین« که 
بزرگترین شــرکت استخراج بیت کوین در جهان 

است، در حال مذاکره با مقامات کانادایی است.
دومین کشــوری که از تصمیم چین در خصوص 
قوانین اســتخراج بیت کوین سود می برد سوئیس 
است. در سال های اخیر، سوئیس خود را به عنوان 
یک مقصد برای ارائه عرضه اولیه سکه های رمزارز 
ICOs  تبدیل کرده اســت. این کشــور اکنون 
تالش می کند که اســتخراج کنندگان بیت کوین 
را نیــز جذب کند. »بیت ماین« نیز یک شــرکت 

تابعه را در زوگ که یک شــهر کوچک سوئیسی 
اســت تأســیس کرده است. این شهر به نام »دره 
رمز« )Crypto Valley( شــناخته می شود. 
ســوئیس انرژی آبی بسیاری دارد اما قیمت کلی 
برق ارزان نیست. اخیراً دولت سوییس اعالم کرده 
اســت به کاربران صنعتی، بــرق با تخفیف ارائه 
می شود. این امتیاز در راستای اقدامات این کشور 
برای تقویت شــهرت خود به عنوان یک مقصد 

بین المللی رمزارزها اســت که با حضور 
اســتخراج کنندگان بیت کوین 

این شــهرت تقویت خواهد 
شد.

محدودکننده  قوانین 
چیــن همچنین 

نــد  ا می تو
به ســود 
ت  ال یا ا
متحــده 

تبدیل  نیــز 
شــود. زیرا »بیت مایــن« در حال 
حاضــر در آمریکا نیــز دفتر خود را 

تأســیس کرده است. آمریکا با مقدار 
زیادی انرژی آبی و دمای هوای ســرد، 

می تواند شــاهد رونق در استخراج بیت کوین 
باشــد. براســاس گزارش CNBC، یک شهر 
کوچک در ایالت واشنگتن، به ده ها تن از بزرگترین 
استخراج کنندگان بیت کوین اجازه مهاجرت داده 
اســت زیرا نزدیکی به معادن بیت کوین می تواند 
موجب کاهش زمان تأخیر در شــبکه شــود. اما 
در مقابل در کشــور بحران زده ای مانند ونزوئال، 

بالتکلیفی قوانین ارز دیجیتال در کشور

زهرا لطیفی*
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اســتخراج بیت کوین به عنوان ابزاری برای زنده 
ماندن اســت. ترکیه نیز در ســال گذشته پس از 
کاهش ارزش لیر در مقابل دالر، شــاهد افزایش 
1۵0 درصدی افزایش حجم مبادالت بیت کوین 
بــود. مــردم برای حفــظ دارایی خــود به خرید 
بیت کویــن روی آورده تــا جایی که صرافی های 
ترکیــه بیت کویــن را ۵00 دالر گران تر از قیمت 
جهانــی آن به متقاضیــان می فروختند. در واقع 
عالوه بر کشــورهای پیشرفته، در کشورهایی با 
اقتصاد ضعیف و تورم باال نیز استخراج ارز دیجیتال 
رو به افزایش است. اما همه این موارد تأثیر مثبت 
استخراج رمز ارز را در اقتصاد ایران تأیید نمی کند. 
ارز دیجیتال نجات دهنده کل اقتصاد یک کشور 
نیســت، اما برای کشورهایی که درگیر تورم باال 

و تحریم هــای اقتصادی 
هستند می تواند راه 

گریز موقت باشد. بنابراین راه حل هرچه هست، 
ممنوعیت نیست. زیرا هم اکنون نیز شاهد کشف 
مزارع استخراج هستیم. از طرفی تعلق یارانه دولتی 
برق به اســتخراج کنندگان داخلــی و یا احتمااًل 
چینی، منصفانه نیست. اگر چه افرادی با دالیلی 
مانند باالنس کردن شــبکه برق، از استخراج ارز 
دیجیتال با اســتفاده از منابع برقی دفاع می کنند، 
اما الزم اســت قوانیــن و ضوابطی در خصوص 
برق مصرفی مزارع استخراج ارز دیجیتال، اتخاذ 
شود. یکی دیگر از راهکارهای کاهش هزینه های 
مصرف برق، استفاده از پنل های خورشیدی است 
کــه مقرون به صرفه تر از برق معمولی اســت و 
هزینه های اســتخراج را به شدت کاهش می دهد 
و با توجه به شــرایط اقلیمی کشــور ما راهکاری 
مناسب به نظر می رسد. اگر چه باید برای سرد 
کردن تجهیزات تدبیری دیگر اندیشید.

در نهایت بــرای قانون گذاری 
ارزهای  استخراج 

دیجیتال، در کنار مصرف باالی انرژی و آلودگی 
زیســت محیطــی، بایســتی چالش هایی مانند 
اســتفاده از ارزهای دیجیتــال در فرار از مالیات، 
پول شویی، دارک وب ها و فعالیت های غیرقانونی 
را نیــز در نظــر گرفت و بــا واکاوی همه ابعاد آن 
قوانین مناســب اعمال شود. با توجه به ضرورت 
اصالح قوانین و رفع ابهام از قوانین کلی ارزهای 
دیجیتال باید همه ســازمان های متولی و ذینفع 
اطالعات خــود را در خصوص ارزهای دیجیتال 
گســترش داده تا قانون گــذاری با آگاهی کامل 

انجام پذیرد.
در این راســتا عالوه بر قوانین اســتخراج، الزم 
اســت تا قوانین تبادل نیز شــفاف شود. همچنین 
بایســتی صــدور مجــوز و مقررات گذاری برای 
صرافی هــای آنالین تحــت نظارت حاکمیت به 
نحوی باشــد که مکانیزم KYC و احراز هویت 
متناســب با رمزارزها اعمال شــود و افراد ملزم به 
اســتفاده از هویت های واقعــی برای فعالیت در 
صرافی ها باشــند؛ سیستم ضد پولشویی طراحی 
و اســتفاده شــود؛ از سیستم های ایمنی سایبری 
جهت محافظت از کلیدهای خصوصی 
حســاب مشتریان اســتفاده شود و 
امــکان ارائه جزئیات تراکنش ها 
برای حاکمیت وجود داشته باشد.
  *پژوهشگر بانکداری 

الکترونیک
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بخــش قابــل توجهی از کاهش فقــر و نابرابری 
وظیفه سیاســت مالی اســت که با طراحی نظام 
مناســب مالیاتی و یارانه ای به حرکت جامعه در 

آن مسیر کمک کند.
اقتصــاد ایــران بنا به شــواهد آمــاری در میان 
اقتصادهای بی ثبات دســته بندی می شود. نمونه 
بارز این بی ثباتی تورم باال و نوســان قابل توجه 
رشد اقتصادی ضمن پایین بودن آن است. اقتصاد 
ایران جزء معدود اقتصادهایی اســت که نزدیک 
به ۴8 ســال )از 1۳۵0 تاکنون( است از تورم های 
دورقمی رنج می برد و در این مدت در ســال هایی 
انگشت شــمار، نرخ تــورم آن زیر 10 درصد بوده 
اســت. همچنین، با وجود آنکه متوسط نرخ تورم 
کل جهان شامل کشورهای توسعه یافته و در حال 
توســعه از سال ۲000 به بعد حدود ۳ درصد بوده، 
اقتصاد ایران در همین مدت دارای متوســط تورم 
حدود 1۶٫۵ درصد بوده اســت. از طرف دیگر، بر 
اســاس داده های از 1۹۵0 به بعد، انحراف معیار 
)به عنوان شاخصی برای بی ثباتی( رشد اقتصادی 
ایران از انحراف معیار رشــد اقتصادی منتخبی از 
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و از جمله 
نفت خیز باالتر بوده است. لذا، بدون تردید می توان 
پذیرفــت که اقتصاد ایران مشــخصات بارز یک 
اقتصاد بی ثبات برای یک دوره طوالنی را داشته 
است و با استفاده از شاخص های دیگری از قبیل 
درصد تغییر نرخ ارز، درصد تغییر متغیرهای پولی 

و مانند آن نیز این موضوع مورد تأیید قرار می گیرد.
مطالعات نظری و تجربی فراوانی )از جمله انجام 
شده توسط نویسنده( حکایت از آن دارد که بی ثباتی 
اقتصاد کالن یکی از مهم ترین عوامل ایجاد فقر 
و همچنین نابرابری است. در مورد فقر، دلیل آن 
اســت که بی ثباتی اقتصاد کالن ســبب کاهش 
محســوس رشد اقتصادی می شود و این در مورد 
ایران نیز صادق اســت که متوسط رشد اقتصادی 
آن از 1۳۵0 تاکنون حدود ۳ درصد بوده اســت و 
برای یک اقتصاد در حال توسعه نرخ رشد پایینی 
محســوب می شود. اما بدون رشد اقتصادی قابل 
توجه رفع و ریشــه کن کردن فقر اساسًا ناممکن 
است. شاهد بارز آن وضعیت چین و هند است که 
تا قبل از اوج گرفتن رشــد اقتصادی آنها، بخش 
عظیم فقیر جهان در آن دو کشور قرار داشت و از 
زمان آغاز رشد اقتصادی باالی آنها صدها میلیون 
از جمعیت فقیر جهان کاسته شده است. در مورد 
نابرابری، دلیل آن است که منبع درآمد و همچنین 
نوع ثروت دهک های متوسط و پایین درآمدی به 
گونه ای است که بر اثر بی ثباتی و بویژه تورم باال، 
بازتوزیع درآمد و ثروت به نفع دهک های باال و به 
ضرر دهک های متوسط و پایین صورت می گیرد 

که نتیجه آن افزایش نابرابری است.
همانطور که اشاره شد، هیچ کشوری بدون داشتن 
نرخ رشــد اقتصادی باال و پایدار و به ویژه رشــد 
اشــتغال زا قادر به رفع دائمی فقر نیســت و اشاره 

شــد که برای داشــتن رشد اقتصادی باال و پایدار 
الزم اســت ثبات اقتصاد کالن وجود داشته باشد. 
لــذا، هــر آنچه که ثبات اقتصــاد کالن را تهدید 
می کند مانعی بر ســر راه رفع دائمی فقر اســت. از 
طــرف دیگر، در ارتبــاط با نابرابری با وجود آنکه 
رشــد اقتصادی باال و پایدار شــرط الزم رفع فقر 
مطلق است و شرط الزم بهبود پایدار توزیع درآمد 
و ثروت است )چرا که در غیاب ثبات اقتصاد کالن 
هم رشد پایین است و هم در جهت نابرابری حرکت 
می کند( اما شرط کافی کاهش نابرابری و رفع فقر 
نسبی نیست. به همین جهت، در شرایطی که رشد 
اقتصادی وجود دارد و ضرورتًا به بهبود توزیع درآمد 
نمی انجامد، الزم است دهک های پایین درآمدی 
مورد حمایت قرار گیرند تا رشــد اقتصادی عالوه 
بر رفع فقر مطلق به بهبود توزیع درآمد و رفع فقر 

نسبی بینجامد.
با توجه به آنچه بیان شد، رفع هردو مشکل فقر و 
نابرابری مستلزم آن است که اواًل رشد اقتصادی 
باال و پایدار وجود داشــته باشــد و ثانیًا دهک های 
پایین درآمدی مورد حمایت قرار گیرند. اما آنچه در 
ایران رخ داده است تا چه اندازه در این راستا بوده و 
تا چه اندازه توفیق داشته است؟. آنچه مسلم است 
این است که مجموع سیاستگذاری اقتصاد کالن 
از 1۳۵0 به بعد سبب پیدایش بی ثباتی شده است 
و این بی ثباتی فی نفسه عامل امکان ناپذیری رفع 
دائمی فقر بوده اســت و همچنین عامل افزایش 

درمان فقر 
و نابرابری 
چیست؟

تیمور رحمانی*
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نابرابری. این در حالی است که بسیاری از اقدامات 
ذیل سیاســتگذاری اقتصــاد کالن بویژه بعد از 
انقالب اســالمی به طور صریح یا ضمنی دارای 

هدف رفع فقر و بهبود توزیع درآمد بوده است. 
نمونه های آن معافیت های مالیاتی به منظور 

تشــویق سرمایه گذاری و اشتغال و به طور 
مشخص در مناطق محروم، کنترل و تثبیت 
قیمــت حامل های انرژی، تثبیت و کنترل 

قیمت آب، کنترل نرخ ارز و کنترل مســتقیم 

قیمت بســیاری از 
کاالها و خدمات، 

تخصیــص 
تسهیالت و اعتبارات 
بانکی به صورت تکلیفی و ... بوده است. نتیجه این 
اقدامات آن بوده که هم ســبب اســتفاده ناکارآمد 
از منابع محدود و کمیاب و لذا آســیب رســاندن 
مســتقیم به رشد اقتصادی شده است و هم سبب 
ایجــاد زمینه بی ثباتی و در نتیجه کاهش رشــد 
اقتصادی به طور غیرمســتقیم و همچنین عامل 

افزایش نابرابری شده است.
حال چرا مجموعه اقداماتی از قبیل آنچه   �

در باال بیان شد سبب بی ثباتی شده است؟
دلیل آن اســت که همه آنها ســبب ایجاد نوعی 
ناترازی در اقتصاد می شــوند که ســاده ترین آن 
کســری بودجه آشــکار و پنهان دولت اســت و 
تشــدید این کســری در طول زمان. اما تداوم و 
تشــدید کســری بودجه به معنی لزوم استقراض 
دولت است که یا مستقیمًا از بانک مرکزی تأمین 
می شود یا از منابع بانکها که درآن صورت بانک ها 
آن را از بانک مرکزی تأمین خواهند کرد. حتی اگر 
دستوری به بانک مرکزی در این مورد داده نشود، 
بانک مرکزی ناچار است برای رفع تنگنای مالی 
به آن تن دهد )شــاهد این موضوع وضعیت چند 
سال اخیر است که با وجود عدم استقراض مستقیم 
دولت از بانک مرکزی، استقراض بانک ها از بانک 

مرکــزی چــه در قالب خط اعتباری و چه در قالب 
اضافه برداشت تداوم داشته و تشدید شده است(. 
خالصه این موضوع آن است که در نتیجه اقداماتی 
از انــواع فــوق الذکر، رشــد متغیرهای پولی و به 
طور مشــخص رشــد نقدینگی باال خواهد بود و 
رشــد باالی نقدینگی نیز دیر یا زود ســبب تورم 
و جهش های قیمت دارایی ها می شود که مظاهر 
بی ثباتی اشــاره شده هستند. اما بی ثباتی حاصله 
به طور کامل و حتی شدیدتر تمام آنچه را اقدامات 
فوق برای حمایت از فقرا در نظر داشــته اســت، 
خنثی می کند و به این ترتیب اقدامات اشاره شده 
هم در رفع فقر ناتوان باقی مانده اســت و هم در 

کاهش نابرابری.
اگر چنین اســت، چه تغییر مســیری   �

ضروری است؟
اولین دل مشغولی سیاستگذاری اقتصاد کالن باید 
اعاده ثبات اقتصاد کالن باشــد تا حداقل امکان 
دستیابی به رشد اقتصادی متوسطی را فراهم آورد 
و امکان رفع دائمی فقر و نابرابری را فراهم کند. 
در قدم دوم، الزم است نظام بازتوزیع درآمد مورد 
بازنگری اساســی قرار گیرد و به طور مشخص با 
استفاده از نظام مالیاتی بخشی از درآمد دهک های 
باال گرفته شــود و در قالــب یارانه های هدفمند 
و به ویــژه پرداختهــای انتقالی به دهکهای پایین 
منتقل شــود. برای این منظور، نیاز به حرکت به 
ســوی مالیات بر مجموع درآمد وجود دارد و بهتر 
اســت از دستکاری احساسی اجزایی از مالیات ها 

که در حال حاضر مطرح اســت، صرفنظر شــود. 
بــا توجــه به اقداماتی که در نظــام مالیاتی انجام 
شده است و بهبود دسترسی به اطالعات درآمد و 
ثروت اشــخاص، این امکان فراهم شده است که 
نظام مالیاتی دستخوش تحول اساسی شود. نظام 
سیاســتگذاری ما باید یک اصل ساده را بپذیرد و 
آن اینکه در غیاب رشــد اقتصادی باال و در غیاب 
تأمیــن مالی حمایت از دهک های پایین از طریق 
بازتوزیع متکی به مالیات، امکان رفع فقر و کاهش 
نابرابری وجود ندارد و ســعی در رســیدن به این 
هدف از طریقی دیگر امری ناممکن اســت. اگر 
رفع فقر و کاهش نابرابری از طریقی غیر از رشد 
اقتصادی و بازتوزیع متکی به نظام مالیاتی دنبال 
شــود، نتیجه آن ناترازی در اقتصاد و رشــد باالی 
کمیت هــای پولــی و لذا بی ثباتی اقتصاد کالن و 
نهایتــًا حرکــت در جهت عکس همان هدف رفع 
فقر و کاهش نابرابری است. رفع فقر و بهبود توزیع 
درآمد برای تجهیز کشــور در تقویت وحدت ملی 
و تحمــل مصائب و بالیای طبیعی مانند آنچه در 
ابتدای سال 1۳۹8 رخ داد، بسیار با اهمیت است. 
بــه عبارت دیگر، ثبــات اقتصاد کالن و بازتوزیع 
درآمد که از طریق سیاست های پولی و مالی قابل 
حصول هستند، برای افزایش سرمایه اجتماعی و 

وحدت ملی نیز با اهمیت هستند.
سیاست پولی آن هم به شرطی که سلطه سیاست 
مالی غالب نباشد می تواند با کنترل تورم و کاهش 
بی ثباتی اقتصاد کالن به کاهش نابرابری و کاهش 
فقر کمک کند و بخش قابل توجهی از کاهش فقر 
و نابرابری وظیفه سیاست مالی است که با طراحی 
نظام مناسب مالیاتی و یارانه ای به حرکت جامعه 
در جهــت کاهش فقــر و نابرابری کمک کند. به 
عبارت دیگر، ترکیب سیاســت پولی و مالی است 
که امکان رفع پایدار فقر را فراهم می کند. در این 
میان، سیاســت پولی عمدتًا از طریق اعاده ثبات 
اقتصــاد کالن امــکان کمک به رفع فقر را دارد و 
در آن صورت بار کردن مســئولیت دیگری غیر از 
این و تداوم ســلطه مالی حتی وظیفه ایجاد ثبات 
و لذا کمک به رفع فقر توســط سیاســت پولی را 

ناممکن می کند.

 * هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

اقتصاد
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تهــران، پایتخــت ایــران، یکی از 
کالن شــهرهای کشور است که که از 
دوران قاجار تاکنون توسعه یافته و به 
یکی از توســعه یافته ترین شهرهای 

منطقه تبدیل شده است.
تهــران در ۱۱۲ کیلومتــری جنوب 
دریای خزر و جنوب دامنه رشــته کوه 
البــرز قرار دارد و قطب سیاســی و 
اقتصادی ایران اســت. در این مقاله 
می خواهیــم چند مورد از حقایق این 

شهر را به شما معرفی کنیم:
۱. تهران با مســاحت ۷۳۰ کیلومتر 
مربع بیســت و هفتمین شهر بزرگ 

جهان محسوب می شود.
۳. تهــران اولین بار در دوره صفویه 

دارای دروازه شــد. شاه طهماسب 
صفــوی در دوران ســلطنت خود به 
دلیــل عالقه خاصی کــه به تهران و 
آب و هوای تمیز آن داشــت، دستور 
داده بود که دور تا دور شهر تهران را 
ارگی کشــیده و شش دروازه بر روی 

آن بنا کنند.
۴. ایــن ارگ دارای ۱۱۴ بــرج بــه 
تعداد ســوره های قران کریم بود و تا 
اوایل دوره ناصرالدین شاه همچنان 
پابرجــا بود کــه در این زمان به طور 
کامل تخریب شد و به جای آن تهران 
گســترش پیدا کرد و دارای دوازده 

دروازه شد.
۵. زمانی که در سال ۱۷۸۸ میالدی آقا 

محمــد خان قاجار تهران را به عنوان 
پایتخت خود انتخــاب کرد، تهران 
روند پیشرفت و شــکوفایی خود را 

آغاز کرد.
تهران

۶. ســاختار اداری ایــران در تهران 
متمرکز است.

۷. برج آزادی اولین و مشــهورترین 
نمــاد تهران و بــرج میالد نماد دیگر 

تهران است.
۸. در فهرست گران ترین پایتخت های 
جهان در سال ۲۰۰۸ میالدی، تهران 

در رتبه آخر قرار گرفت.
۹. اولیــن ســاختمان مرتفع و بلند 
تهران، ساختمان پالسکو در خیابان 

حقایق جالب در مورد تهران
مینا رهبری
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استانبول بود که روز ۳۰ دی ۱۳۹۵ در 
اثر آتش سوزی فروریخت.

مرکز خرید پالسکوی تهران
۱۰. آخرین زلزله شدید تهران در سال 

۱۸۳۰ میالدی رخ داده است.
۱۱. از لحــاظ زمین شــناختی، تهران 
روی گســل های فعال قــرار دارد که 
باعث رانش زمین و زمین لرزه می شود.

۱۲. تهران در لیســت خطرناک ترین 
شهرهای دنیا برای وقوع بالیای طبیعی 

قرار دارد.
۱۳. ســابقه زندگی در تهران به ۵ هزار 

سال قبل از میالد باز می گردد.
۱۴. در سال ۱۳۹۳ یک اسکلت انسان 
در منطقه مولوی تهران کشــف شد که 
حدود ۷ هزار سال پیش زندگی می کرد.

۱۵. تهران قبل از این که به شهر بزرگی 
تبدیل شود، روستایی از توابع شهر ری 

بود.

۱۶. فوتبال ورزش اول شــهر تهران 
است.

۱۷. دانشگاه آزاد اسالمی نخستین بار 
با ایجاد واحد تهران شروع به کار کرد.

۱۸. از دوران قاجــار تاکنــون تهران 
پایتخت ایران است.

۱۹. در تهران به ازای هر نفر، ۴ موش 
وجود دارد.

۲۰. خیابــان ولیعصــر طوالنی ترین 
خیابان خاور میانه در تهران واقع شده 

است.
۲۱. تهــران با شــهرهای ســئول، 
لس آنجلس، بیشکک، دوشنبه، هاوانا، 
برزیلیــا، خارطــوم، پاریس، قدس، 
مینســک،  پرتوریا، صنعا،  کاراکاس، 
استانبول، بغداد، هانوی، آنکارا، پکن، 
بوداپست، تفلیس، کابل و مسکو پیمان 

خواهرخواندگی بسته است.



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ تیر ماه1398 / شماره 5240

Bilingual Economic Monthly  

گردشگری

»گرجستان« )Georgia( کشوری در منطقه 
قفقاز اســت که با کشورهای ترکیه، ارمنستان، 
جمهوری آذربایجان و روســیه هم مرز اســت. 
این کشــور یک قطعه جذاب از دو قاره آســیا و 
اروپا اســت که با توجه بــه موقعیت جغرافیایی 
خود و امپراتوری های عثمانی و شــوروی میراث 
فرهنگی عمیق و غنی دارد. این کشور سرزمینی 
با قلعه های باشکوه و کلیساهایی درخشان است 
که اســراری از دوران طالیی قرون وسطی را در 

چشم انداز تمدن باستانی بیان می کند.
به یاد داشته باشید همواره می توانید انواع تورهای 
خارجی و داخلی را در سریع ترین زمان در کجارو 
پیدا کرده و با مقایسه قیمت آن ها،  به راحتی تور 

مورد نظر خود را خریداری کنید.
برای سفر به گرجستان و بازدید از جاهای دیدنی 
گرجســتان، تور گرجستان را در کجارو جستجو 

کنید.
عبور از شــهرهای گرجستان به صورت جاده ای 
تجربه ای دلپذیر اســت و دیدن مناظر فوق العاده 
آن بــا بناهایی که در مســیر وجود دارد جذابیت 
آن را دوچندان کرده اســت. در یک ســفر یک 
هفتــه ای نیز فرصت های بســیاری برای دیدن 
جاذبه های گردشگری گرجستان وجود دارد که 
تنها با کرایه یک ماشین امکان پذیر است. تفلیس 
پایتخت این کشور می تواند اولین نقطه از این سفر 
جاده ای باشــد و بسیاری از سفرنامه نویسان که 
قصد گردش و نوشتن خاطرات خود را دارند، از این 
شــهر شروع به سفر می کنند. دوستان کجارویی 
عزیز با ما همراه باشید تا در یک سفر جاده ای در 
کشــور گرجستان با شهرها و دیدنی ها منحصر 

به فرد آن آشنا شویم.
1. شهر تفلیس

معماری باشــکوه و موقعیت جغرافیایی شــهر 

»تفلیس« )Tbilisi( می تواند به عنوان اولین 
مســیر از این ســفر جاده ای باشد. این شهر زیبا و 
پرجنب و جوش هر چیزی را که یک شهر اروپایی 

باید در خود داشته باشد، دارا است.
کلیســاهای ظریف، شــور و هیجــان کافه ها، 
معماری فوق مدرن، این شــهر را به منطقه ای 

پربازدید تبدیل کرده اســت. همه کلیســاهای 
تفلیس ارتدوکس هســتند و یکشــنبه صبح ها 

شاهد صف های مناجات در کلیساها هستیم.
از دیدنی هــای تفلیــس می توان به کلیســای 
Metekhi و تندیــس پادشــاه »واختانــگ 
یکــم« )Vakhtang I Gorgasali(، قلعه 
»ناریــکاال« )Narikala(، یادبود »کارتلیس 
ددا« )Kartlis Deda(، »کلیسای جامع  سیونی 
 )Tbilisi Sioni Cathedral( »تفلیس

اشاره کرد.
باالرفتن از تپه ها و قرار گرفتن در موقعیت های 

بــاالی شــهر باعث می شــود تا دیــد بهتری 
از زیبایی های شــهر داشــته باشــیم. یکی از 
ویژگی های خوب این شهر هزینه مناسب سفر، 

در این شهر رنگارنگ قدیمی است.
۲. شهر متسختا

پس از گذر از شــهر تفلیس به شــهر »متسختا« 

)Mtskheta( می رســیم که شهری است که 
توسط کوهستان های زیبا احاطه شده است و قلب 
معنوی گرجســتان محسوب می شود. این شهر 
قدیمی با داشــتن کلیساهای متعدد و قلعه های 
تاریخی، نمایشــی از تاریخ پرفراز و نشــیب این 

شهر را نشان می دهد.
سوتیتســخوولی«  جامــع  »کلیســای 
و   )Svetitskhoveli Cathedral(
»معبــد جــواری« )Jvari( مهم ترین بناهای 
تاریخی در این شــهر هســتند که تأثیر بسزایی 
در معماری قرون وســطایی در سراســر قفقاز 

سفر جاده ای به گرجستان
عادله حقیقت حسینی
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داشــته اند و جزو فهرست میراث جهانی یونسکو 
هســتند. این شهر زیبا با داشتن هتل های زیبا و 
رستوارن های فوق العاده با غذاهای لذیذ میزبان 

گردشگران است.
۳. قلعه آنانوری

در شــمال متســختا و پس از صرف زمان چند 
ساعته به رودخانه نیلگون و فیروزه ای »آراگوی« 
)Aragvi River( می رســیم که در نزدیکی 
آن قلعــه زیبای »آنانوری« )Ananuri( قرار 
دارد؛ فاصله این قلعه تا تفلیس ۷۲ کیلومتر است.
 در مســیر که به ســمت قلعه رانندگی می کنید، 
منظره زیبای آن که گویی در شبه جزیره ای قرار 
دارد به چشــم می خورد. این قلعه باشکوه شاهد 
جنگ های خونین بســیاری در دوران کهن خود 

بوده و همیشه استحکام خود را حفظ کرده است.
Gergeti Trinity ۴. کلیسای

یکی از کلیســاهای دیدنی و فوق العاده در کشور 
گرجستان کلیسای Gergeti Trinity است 
که برای رســیدن به آن باید مسیر ۴ ساعته را به 

سمت شمال رانندگی کرد.
 Mount( »پس از طی مسافتی به »کوه قازبگی
Kazbegi( در شــمال شــرق گرجســتان 
می رســیم که به اورست کوچک معروف است؛ 
در حین رانندگی در این منطقه کوهستانی بسیار 
باید مراقب بود چون مسیری پر پیچ و خم دارد.

پس از رســیدن به این منطقه کوهستانی، برای 
رســیدن به کلیســا یک کوهپیمایی دو ساعته 
باید طی شــود، البته با ماشــین های مجهز یا با 
جیــپ می تــوان آن را در نیم ســاعت طی کرد. 
قرار گرفتن این کلیسا بر روی ارتفاعات و دیدن 
مناظــر اطراف آن از باالی تپه بســیار رؤیایی و 

آرامش بخش است.
Khertvisi ۵. قلعه

یکی از مزیت های سفر جاده ای و اجاره ماشین در 
گرجستان این است که بدون هیچ محدودیتی هر 
جا که بنای تاریخی یا استراحتگاه خوش منظره ای 
داشته باشد، می توانید توقف کنید؛ در گرجستان 
قلعه های بسیاری دارد که الزم نیست برای دیدن 
آن هــا هزینــه پرداخت کنید و به راحتی و با طی 

مسافتی می توانید از دیدن آنان لذت ببرید.
یکی از این قلعه ها که در بخش جنوبی گرجستان 
قرار دارد قلعه Khertvisi در ناحیه »مسختی« 

)Meskheti( است که بسیار دیدنی است.
۶. شهر سنگی واردزیا

پــس از بازدیــد از قلعــه Khertvisi در یک 
مسافت یک ساعته به سمت جنوب گرجستان، به 
شهر سنگی »واردزیا« )Vardzia( می رسیم. 
این شهر عجیب، از خانه های غار مانندی در دل 
کوه و یک صومعه تشــکیل شده است که زمان 
ساخت آن به قرن دوازدهم میالدی باز می گردد 
و حفاری ها، حاکی از جریان زندگی در عصر برنز 

را نشان می دهد.
 این شهر شــامل غارهای مسکونی، عبادتگاه، 
داروخانه، مهمان خانه و اتاق های انبار بوده است. 
در ســال 1۹۹۹ این مکان در فهرســت میراث 

جهانی یونسکو قرار گرفت.
اگر به دنبال هیجان و کمی ماجراجویی هستید، 
گذر از این خانه های غار مانند و گردش در آنجا را 
در فهرست کارهای خود در گرجستان قرار دهید.

Atskuri ۷. قلعه
برای بازگشت به بزرگراه اصلی گرجستان دوباره 
مسیر شمال را پیش می گیریم و در مسیر از قلعه 
 Atskuri بازدیــد می کنیم. قلعه Atskuri
 Kura( »یک قلعــه فدرالی در کناره »رود کر
River( و در ۳0 کیلومتری از شهر »برجومی« 

)Borjomi( قرار دارد.

بدون پرداخت هیچ هزینه ای می توانید از این قلعه 
که تنها آثار کمی از آن باقی مانده است و در قرن 
دهم ساخته شده و یکی از مهم ترین قلعه ها برای 
دفاع از گرجســتان در قرون وســطی بوده است، 
دیدن کنید و می توانید خود را به عنوان پادشاه در 

حال قدم زدن در این قلعه تصور کنید.
8. شهر کوتائیسی

شهر »کوتائیســی« )Kutaisi( دومین شهر 
بزرگ گرجســتان محســوب می شود و یکی از 
شهرهای مهم این کشور از نظر اقتصادی است. 
این شــهر در ۲۲0 کیلومتری غرب تفلیس قرار 
دارد. طــی قرن های متمادی این شــهر یکی از 

شهرهای پر رونق بازرگانی بوده است.
ایــن شــهر در قرن هــای 1۳ و 1۴ مورد هجوم 
سپاهیان چنگیز خان و تیمور لنگ قرار گرفت و 
شــهر توســط آنان به ویرانی تبدیل شد. در دوره 
حکومت شــوروی این شهر به رونق بسیاری در 
صنعت، بخصــوص در زمینه تولید محصوالت 
الکترونیکی و کارخانه اتومبیل ســازی دســت 

یافت. 
یکی از جاذبه های دیدنی شــهر که در باالترین 
 Bagrati قسمت آن قرار دارد، کلیسای جامع
است که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار 
دارد و دیــدن شــهر از این نقطه به خصوص در 

هنگام غروب خورشید بسیار خیره کننده است.
۹. شهر باتومی

آخرین مقصد ســفر جاده ای ما شــهر ساحلی و 
رنگارنگ »باتومی« )Batumi( است که یکی 
از محبوب ترین مقاصد گردشــگری گرجستان 
اســت. در طی مسیر شهرهای ساحلی کوچک و 
قلعه های بسیاری وجود دارد و مسیر را دلچسب تر 
می کند. آب و هوای این شــهر به دلیل موقعیت 
جغرافیایــی خود که در کرانه دریای ســیاه قرار 
دارد معتدل و مرطوب اســت. این شهر با داشتن 
جاذبه ها و امکانات بسیاری که دارد، پاسخگوی 
هر سلیقه ای اســت. پارک دلفین ها، تله کابین، 
پارک آبی، آکواریوم، کلیساها و پل های تاریخی، 

گوشه ای از جاهای دیدنی باتومی هستند.
بنابراین ســفر لذت بخش جاده ای ما به باتومی 
منتهی می شــود و امیدوارم شــما هم از این سفر 

جاده ای لذت کافی را برده باشید.
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جه تسمیه  �
نام این روســتا در کتاب نزهه القلوب حمدا... 
مستوفی به ضّم آمده است. نام »اَنار« با فتحه 
که در اسناد مکتوب به کار برده می شود غلط 
امالئی اســت. گفته می شــود وجه تسمیه نام 
»اونار« بدان علت اســت که در این روســتا 
چندین آســیاب آبی وجود داشته که آثار آن ها 
هنوز هم پابرجا اســت و اهالی این روســتا و 
روســتاهای اطراف برای آرد کردن گندم خود 
از این آســیاب های آبی اســتفاده می کرده اند 
و چــون در زبــان ترکی بــه آرد »اون« گفته 
می شــود، اســتعمال کلمه اونار )آردها( سبب 

نام گذاری این روستا بوده است.
جاذبه های گردشگری و تاریخی  �

این روستا از روستاهای تاریخی ایران به شمار 
می رود که اخیراً به عنوان یکی از روســتاهای 
هدف گردشگری در استان اردبیل تعیین شده 
است. روستای اونار بر روی تپه ای ساخته شده 
که در دو سوی آن رودخانه »اونارچای« جاری 

اســت و بر اثر آبیــاری این رودخانه، باغ های 
سرســبز و مراتع دل انگیزی در خود روســتا 
و اطــراف آن بــه وجود آمده اســت. رودخانه 
اونارچــای از دامنه کوه ســبالن سرچشــمه 
می گیــرد و غیــر از باغات و مراتع روســتای 
اونار، زمین های چند روســتای اطراف را هم 

سیراب می کند.
دیــدار از ایــن روســتا نه تنها شــگفتی های 
فرهنگــی دوران تاریخــی بســیار دور را باز 
می نماید، بلکه کوهســتان زیبای ســبالن را 
نیــز در چشــم انداز بیننده قــرار می دهد. آثار 
فرهنگــی و تاریخی در این روســتا مربوط به 
اوایل اســالم و دوران معاصر می شود. در این 
روســتا آثار متعدد تاریخی از جمله: »قبرستان 
پیر بابا«، »درخت چنار«، »قلع بربر« و تپه های 
تاریخی »آل له ور«، »سالخ خانه«، »مصلی« 
و »دیده بان« وجود دارد. »مقبره ســیدجعفر« 
از نوادگان امام موســی کاظم )ع( نیز در این 

روستا قرار دارد.

امام زاده ســید جعفر بن موسی کاظم   �
اونار

آرامگاه مطهر سید جعفر بن موسی کاظم )ع( 
در شــمال شرقی روستای اونار از توابع بخش 
مشــگین شرقی واقع شده است. در سال های 
پیــش از 1۳00 هجری شمســی، این مکان 
مقــدس عبــارت بود از یــک قبر مطهر که بر 
روی آن اتاقکــی گلی بنا کرده بودند تا این که 
یکی از ریش ســفیدان متنفذ روستای اونار به 
نــام حاج کامــران، باغ های هم جوار این بنا را 
کــه متعلــق به خودش بوده، بــر آن افزوده و 
ایــن اتاقک کوچک گلــی را به بنایی زیبا که 
بر روی آن گنبدی زیبا است، تبدیل کرد. وی 
چندین سال بعد سقف آن را که با چوب و تخته 
ســاخته شده بود، بازســازی و بنای کنونی را 
ایجاد کرد. در باالی محراب امام زاده تأسیس 
بنای فعلی را سال 1۳00 شمسی نوشته اند. در 
حال حاضر امام زاده ســید جعفر )ع( در وســط 
یک باغ سرســبز وســیع و زیبایی قرار گرفته 

روســتای اونار؛ آمیزه ای از تاریخ و طبیعت

زهرا صالح نژاد

روستای اونار یکی از زیباترین روستاهای استان اردبیل و در ردیف 
روستاهای هدف گردشگری این استان قرار دارد. در این روستا عالوه 

بر طبیعت بکر و زیبا شاهد تاریخی دیرینه نیز هستیم.
امروزه یکی از شــاخه های در حال توســعه صنعت گردشــگری در 
دنیا، گردشــگری روســتایی اســت، این مهم با توجه به اهمیت در 
کشــور ما نیز در حال توســعه بوده و بنا به آمارهای ارائه شــده طی 
هفته اول ســفرهای نوروزی امســال، ورود گردشگران به مناطق 
روســتایی بیش از ۷۶ درصد رشــد داشته اســت. بر همین اساس 
اســتان اردبیل با طبیعت بی نظیر و با حفظ فرهنگ بومی و محلی 
به ویژه در مناطق روستایی، یکی از استان های برتر و در حال رشد 
کشور در زمینه توسعه صنعت گردشگری روستایی بوده و با وجود 
10 روســتای نمونه گردشــگری که ترکیبی از جاذبه های طبیعی 

بکر و دست نخورده و آثار تاریخی و باستانی است، می تواند یکی 
از قطب های مهم کشــور در این شــاخه گردشگری باشد، منوط به 
اینکه روستاهای هدف گردشگری استان معرفی و شناسانده شوند. 
هم اکنون روســتاهای نمونه گردشگری اردبیل با تلفیق فرهنگ و 
ســنن بومی با جاذبه های ســحرانگیز طبیعت به مقصد گردشگران 

داخلی و خارجی تبدیل شده است.
»اُنار« روستایی است از توابع دهستان الهرود که در بخش مشگین 
شرقی شهرستان مشگین شهر استان اردبیل واقع است. این روستا 
اخیراً به عنوان یکی از روستاهای هدف گردشگری در استان اردبیل 
تعیین شده است. این روستا در ۲۴ کیلومتری مشگین شهر واقع شده 
است. مردم آن به زبان ترکی سخن می گویند و پیرو مذهب شیعه 
جعفری هستند. قدمت این روستا به دوره های بسیار دیرینه می رسد.
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اســت. این امام زاده مسجدی بزرگ دارد که 
دارای ســه درب است. قبر شــریف امام زاده 
ســید جعفر )ع( در ضلع جنوب شــرقی مسجد 
قرار گرفته که در باالی آن بر ســقف مســجد 
گنبدی بزرگ بنا شــده اســت. تا سال 1۳۷۶ 
صندوقچه ای چوبی بر روی قبر قرار داشــت، 
اما از آن سال به بعد از بابت نذورات امام زاده، 
ضریح مشبک آلومینیومی تهیه شده و بر روی 
قبر ســید بزرگوار قرار داده اند و روی خود قبر 
نیز پارچه ای سبز رنگ پهن کرده اند. در مدخل 
صحن امام زاده زیارت نامه ای نصب شده است 
که هر زیارت کننده طبق آداب زیارت ابتدا این 
زیارت نامه را می خواند آنگاه وارد حرم می شود.

تپه قنبر )سالخ تپه(
این تپه در شمال قریه »اونار« مشگین شهر و 
در یک کیلومتری جاده مشــگین شهر  اردبیل 
واقع شــده است و به هزاره اول پیش از میالد 
مربوط می شود. این تپه به ثبت تاریخی رسیده 

و شــماره ثبتی آن ۶۳۵ است.
قلعه بربر

قلعه بربر روســتای اونار متعلق به دوران صدر 
اســالم اســت و به عنوان مکانی برای دفاع، 
حمــل و نگهداری آذوقــه و ابزارآالت جنگی 

مورد استفاده قرار می گرفت.
ایــن قلعــه تلفیقی از معمــاری صخره ای و 
ســازه های دست ســاز اســت و چهار هکتار 
وســعت دارد. شــکل این قلعه از طرف شمال 
شــبیه سر یک انسان است و در قسمت غربی 
آن نیــز هفت اتاقک صخره ای به عنوان محل 

نگهبانی خودنمایی می کند.
بقایای قلعه بربر مربوط به سده ۳ و ۲ هجری 
قمری اســت و در شهرســتان مشگین شهر، 
بخش مشــگین شــرقی )الهرود(، دهستان 
قره سو، روستای اونار واقع شده است. این اثر 
در تاریخ 1۲ دی 1۳8۶ با شماره ثبت ۲0۴۲۳ 
به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.

گورستان انار  �
در روســتای انار گورستانی تاریخی وجود دارد 
که ســنگ قبرهای متنوع آن از نظر شــکل و 
جنس و نوشــته های متعدد جالب توجه است. 
زیباتریــن ایــن ســنگ ها عبارت اند از یک 

جفت ســنگ قبر افراشــته به ارتفاع ۶۲/1 متر 
که نوشــته ای نیز دارد. در زیر سنگ نبشته ها 
محــراب و بــاالی لچــک آن دو گل هفت پر 
نقش یافته اســت. در باالی نبشــته ها ساقه و 
بــاالی آن کالهکی با 1۲ ترک، شــبیه کاله 
دراویش وجود دارد و شهادتین با کالم »علی 
خلیفه اهلّل« منقور اســت. روی سنگ گورهای 
موجود در این گورســتان نشانه هایی همچون 
ســتاره شــش پر، تصویر چکش ساده و جز آن 
دیده می شــود. در گورستان قدیمی اونار آثار 
بسیار باستانی فالیک نیز وجود دارد که بیشتر 
آن ها تخریب شــده اند. در همین گورســتان 
پیکره های قوچ ســنگی در اندازه های بزرگ و 
کوچک به جا مانده است. در صورت ساماندهی 
قبرستان روستای اونار و جمع آوری سنگ قبر 
و کتیبه های پراکنده این قبرســتان می تواند 

ایــن محل را به موزه تاریخی تبدیل کرد.
درخت ۱۲۰۰ ساله اونار  �

درخت چنار روستای اونار قدمتی هزار و ۲00 
ساله دارد. درخت کهن سال چنار که به نام بابا 
چنار در مرکز روســتای اونار واقع شده است، 

چشــم هر بیننده ای را به خود جذب می کند.
جنگل های ناب روستای اونار

جنگل ها و درخت های موجود در روستای اونار 
مشــگین شــهر زیبایی خاصی به این منطقه 

داده است. 
رودخانه نزدیک روســتای اونــار نیز زیبایی 
این روســتا را دوچندان کرده اســت و یکی 
از جاذبه های گردشــگری روســتا محسوب 
می شــود. روســتای اونار با گذشت چند دهه، 
هنوز آن شــکل قدیمــی و تاریخی خود را از 
دســت نداده و همیشه مورد توجه گردشگران 
داخلی و خارجی قرار گرفته اســت. امیدواریم 
بــا ســاماندهی و حفظ آثــار تاریخی موجود 
در روســتای اونار شــاهد حضور خیل عظیم 
گردشــگران داخلی و خارجی به این روســتا 
باشیم. فراموش نکنید که برای سفر به اردبیل 
و بازدیــد از جاهای دیدنی اردبیل و یا ســایر 
مقاصــد داخلی و خارجی، همواره می توانید از 
موتور جســتجوی تور در کجارو استفاده کنید. 
ما این امکان را فراهم کرده ایم که ســفر خود 
را ارزان تر از هر جای دیگر برنامه ریزی کنید.
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مقصر زلزله کیست؟

انسان ها باعث و بانی زلزله اند؟!

 به محض آنکه استودیوی تلویزیونی شروع به لرزیدن 
می کند، وحشت بر مجری مستولی می شود. تک گویی 
او با شروع لرزش ها متوقف و او ساکت می شود. لرزش ها 
شــدیدتر می شوند. سایر مجری هایی که دور یک میز 
پالســتیکی بزرگ در کنار مجری اصلی نشسته اند، در 
جایشــان میخکوب می شوند؛ آن ها با نگرانی به چپ و 

راست نگاه می کنند.
 ســپس لرزش ها بدتر می شــود. صدای برخورد ابزار 
اســتودیو از باالی سرشــان شــنیده می شود. یکی از 
مجری ها ســرش را باال می گیرد و نگاهی به ســقف 
می انــدازد. مجری اصلی بــه نفس نفس میفتد. دیگر 

وقت رفتن است.
در همــان هنگام که مجری های تلویزیون کره جنوبی 
با عجله میکروفن هایشــان را از لباس هایشــان جدا و 
صندلی هایشــان را ترک می کردند، زلزله ۵.۵ ریشتری 

»پوهانگ« را تکان می داد. این یک زمین لرزه قدرتمند 
بود.

سایر فیلم های منتشر شده از لحظه وقوع زلزله مردمی را 
نشان می دهد که می دوند و دیوارها با فاصله کمی پشت 
سرشان فرو می ریزند. تمام شهر با جمعیتی نیم میلیون 
نفری در شــوک فرو رفته اســت. اما این زمین لرزه یک 
رویداد طبیعی نیســت. آغازگر این لرزش ها انســان ها 

بودند.
این ادعا نتیجه گزارشــی است که در ماه مارس توسط 
کارشناسان زلزله در پوهانگ منتشر شد. آن ها مسئول 
کشف علت زمین لرزه ای بودند که روز 1۷ نوامبر سال 
۲01۷ کره جنوبــی را لرزاند. در این زمین لرزه 1۳۵ نفر 
زخمــی و 1۷00 نفر در خانه های موقتی اســکان داده 
شــدند. هزاران ساختمان آسیبی معاد ۷۵ میلیون دالر 

دیدند.

مترجم: عاطفه رضوان نیا
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از آنجایی که یک پروژه حفاری زمین گرمایی 
در نزدیکی محل وقوع زمین لرزه در جریان 
بود؛ یک ســؤال بزرگ مطرح شــد و آن 
اینکه مقصر کیســت؟ انسان ها یا طبیعت؟ 
کره جنوبی ها برای پی بردن به پاســخ این 
پرسش و فهم اینکه آیا فعالیت های صنعتی 
در وقــوع زمین لرزه نقش داشــته یا خیر، 
گروهی از کارشناسان را به خدمت گرفتند 
و به آن ها عنوان کارآگاهان زمین لرزه دادند.
کارآگاهــان زمین لرزه موظف هســتند با 
مطالعه اطالعات مربوط به تاریخچه زلزله 
به این پرســش پاســخ دهند که آیا زلزله 
کره جنوبی یک رویداد کاماًل طبیعی بود یا 
نتیجه مداخالت انسانی؟ اثبات این مسئله 
کار بسیار سختی است. اما این دانشمندان 
اکنــون به روش هــای مطمئن تری برای 
شناســایی مقصر اصلی دســت یافته اند. 

آن ها کالبدشناسان زمین هستند.
با افزایش حفاری ها یا فرکنیگ )شکســت 

هیدرولیکــی( در سراســر جهان، نگرانی 
از افزایــش تعداد زمین لرزه های ناشــی 
از فعالیت هــای انســانی نیز افزایش یافته 
اســت. در حــدود 100000 چاه نفتی هر 
ســال حفاری می شوند و استفاده از انرژی 
زمین گرمایی، که برخی اوقات شامل تزریق 
مایــع به ســنگ های داغ برای تولید بخار 
است، تا سال ۲0۵0 شش-برابر خواهد شد.

با از بین بردن مقادیر زیاد ســوخت فسیلی 
یا پر کردن سنگ های ترک خورده از مایع، 
امکان برهم خوردن تعادل فشار الیه های 

زیرین و زمین لرزه وجود دارد.
درســت است که ما به صورت استعاری از 
زمین زیر پایمان به عنوان »زمین سفت« 
یاد می کنیم، اما در مقیاس زمین شناسی زیر 
پای ما به هیچ عنوان ســفت نیست. زمین 
پر از صفحاتی با چگالی های متفاوت است. 
این صفحات گسل ها و شکستگی ها هستند 
که اغلب باریکه های روبان مانندی از مایع 

شامل رسوبات، خاک رس و سنگ بستر از 
میان آن ها عبور می کند.

الزم به یادآوری نیست که در مقیاس های 
بزرگتر، صفحات تکتونیکی غول آســا یا در 
خالف جهت یکدیگر با هم برخورد می کنند 
یا از یکدیگر جدا می شوند. در برخی مناطق 
زمین مانند برجی از آجرهای اســباب بازی 
روی هم چیده شده است که هر آن ممکن 

است فرو بریزند.
بیل اِلسوورث نخستین باری که تصاویری 
از مــردم پوهانگ را در حــال فرار از زلزله 

دید، به یاد دارد.
»بعد از دیدن تصاویر دوربین های مداربسته، 
باید بگویم آن ها خیلی خوش شانس بودند 

که کسی کشته نشد.«
السوورث از مرکز مطالعه لرزه های القاعی 
دانشگاه استنفورد در این پژوهش بین المللی 
برای شناسایی علل زمین لرزه کره جنوبی 
مشــارکت داشــت. ایــن کارشناســان 



می دانســتند برچسب زدن بر زلزله پوهانگ 
به عنوان بالیی که توســط انســان به وجود 

آمده است؛ ادعای بزرگی است.
زلزله ها با مقیاس ریشتر اندازه گیری می شوند 
- که لوگاریتمی است - به این معنی که هر 
واحد افزایش، قدرت زلزله را 10 برابر می کند.
ساکنان منطقه می توانند زلزله ای به بزرگی ۳ 
ریشــتر را احساس کنند و زلزله ای به بزرگی 
۴ ریشــتر می تواند منجر به ســقوط اشیاء از 
روی قفسه ها شود. زلزله ای به بزرگی ۵.۵ یا 
بیشتر از آن که به واسطه فعالیت های انسانی 
به وجود می آید بســیار نادر است و اگرچه این 
زلزله، زلزله ای متوسط است، می تواند باعث 

تخریب ساختمان ها شود.
روز بعد از زلزله پوهانگ، شرکت »نِکست ِژئو« 
که مســئول عملیات آزمایشی زمین گرمایی 
نیروگاه بود هر نوع مسئولیتی در این زمینه را 
رد کرد. اما مشــاهدات و مستندات السوورث 
و گروهی که او با آن ها همکاری می کرد به 

نتایج دیگری دست یافتند.
ایــن گروه تحقیقاتی داده های لرزه نگاری و 
اطالعات مربوط به فعالیت شــرکت نکست 

ژئو را گردآوری کردند.
نیروگاه های زمین گرمایی با استفاده از گرمای 
حاصــل از زمین برق تولید می کنند. راه های 
مختلفی برای این کار وجود دارد. برای مثال 
از بخاری که به طور مستقیم از ذخیره گاه های 
زمین گرمایی آزاد می شود؛ استفاده می کنند. 
در موارد دیگر، سنگ ممکن است داغ باشد، 
اما مایع کافی برای باال آوردن گرما به شکل 
بخار به سطح زمین وجود ندارد. برنامه شرکت 
نکســت ژئو برای شکســتن سنگ ها و آزاد 

کردن گرما تزریق مایع به درون زمین بود.
برای انجام این کار شــرکت نکست ژئو باید 
زمیــن را تا اعمــاق زیاد حفر می کرد. در این 
مرحله بود که اشــتباه رخ داد. وقتی ســنگ 
زیرزمینی حفاری می شــود به ذرات بســیار 
ریزی تبدیل می شود که باید از سر راه برداشته 

شوند. این کار با وارد کرد مایعی با چگالی باال 
که دراصطالح به آن »ِگل« گفته می شــود؛ 
انجام می شود. گل از طریق مته حفاری وارد 
می شود که سنگ های پودر شده را به سطح 

زمین می آورد.
اما حفارهای کره جنوبی تصادفی منطقه ای 
که دارای سنگ های شکسته بود و در عمق 
۳.۴ کیلومتــری زمین قرار داشــت، حفاری 
کردنــد. مقدار زیادی از گل وارد شــد که به 
جای آنکه سنگ ها را به سمت باال بیاورد به 
درون ســنگ ها نفوذ کرد. این کار باعث شد 

فشار منطقه باال برود.

السوورث می گوید: »به هر دلیلی راه عبوری 
باز شده بود که اجازه داد مایع به درون سوراخ 
عمیق حفاری نفوذ کند. حفارها گل بیشتری را 
وارد کردند تا از انجام درست عملیات مطمئن 
شوند؛ اما با این کار فشار منطقه افزایش یافت 
و نتیجه ناخواسته ای ایجاد شد: لرزه خیزی.«

»در همان هنگام چند لرزه خفیف ایجاد شد که 
آنقدر خفیف بودند که حس نشدند.«

این لرزه ها توسط تیم حفاری احساس نشد، 
امــا تحلیل های فضایی نشــان می دهد که 
زمین لرزه های خفیفی بعد از آن ایجاد شد. 
در واقع حفارها به منطقه ای ضربه وارد کرده 
بودنــد که محل تالقی دو صفحه زمین یا 
به اصطالح زمین شناسی گسل بود. حرکت 
زمین در راستای این گسل ها اتفاق میفتد و 

دلیل زلزله نیز همین حرکات است.
ایده ئال ترین حالت ممکن این اســت که 

محل گســل ها شناســایی شود و عملیات 
حفاری در منطقه گســل ها انجام نشود، اما 
ازآنجایی که تعیین محل گســل از سطح 
زمیــن غیرممکن بود؛ تیم حفاری کره ای 
نیز فکرش را نمی کرد حفاری در آن منطقه 

خطرآفرین باشد.
السوورث می گوید: این بدشانسی بود.«

زلزله هــای خفیفــی که در همان زمان رخ 
دادند نشانه بودند که به آن ها توجهی نشد. 
چند هفته بعد زلزله ای به بزرگی ۵.۵ ریشتر 

پوهانگ را لرزاند.
نتایج به دست آمده در گزارش السوورث و 
همکارانش نشــان داد که این زلزله القاعی 
و ناشــی از فعالیت های انسانی بوده است. 
کره جنوبی اکنون این مســئله را پذیرفته و 
فعالیت نیروگاه زمین گرمایی متوقف شده 

است.
انگلستان  �

یــک بعدازظهر آفتابی در اوایل فصل بهار 
است که »استفان هیکس« به کمک یک 
پنل خورشیدی بزرگ در یک محفظه بزرگ 
را که در گوشه ای از زمین قرار گرفته است، 

باز می کند.
در پشــت حصار، چند اســب قبل از آنکه با 
شــتاب مکان را ترک کنند، ما را با تعجب 

نگاه می کنند.
هیکس می گوید: »۵ تا از آن ها در این منطقه 
وجود دارند و سپس با اشتیاق کابل ها و خرت 
و پرت های درون جعبه را بررسی می کند تا 

مطمئن شود همه چیز سرجایش است.«
هیکس یک دانشــمند لرزه نگاری از کالج 
ســلطنتی لندن است. او هدایت پژوهشی 
را برعهده دارد که هدفش شناســایی علل 
زمین لرزه های متعدد و کوچکی اســت که 
منطقــه را می لرزاند. ایــن زمین لرزه ها در 
Surrey بــا تپه هایی با شــیب مالیم و 
چشــمه های بخار آب رویدادهایی جدید 
است که پیش از این شایع نبوده اند. اما در ۲۷ 
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درســت است که ما به صورت استعاری از 
زمین زیر پایمان به عنوان »زمین سفت« 
یاد می کنیم، اما در مقیاس زمین شناسی زیر 
پای ما به هیچ عنوان سفت نیست. زمین پر 
از صفحاتی با چگالی های متفاوت است. 



ماه فوریه در ساعات آغازین صبح زلزله ای 
به بزرگی ۳.1 ریشــتر منطقه را لرزاند. این 
قوی تریــن زلزله ای بود که تاکنون در این 
منطقه رخ داده بود و با اینکه خسارت های 
زیــادی به بار نیــاورد، اما رویدادی عجیب 
بود. در انگلستان فقط ۲ یا ۳ زلزله در سال 

رخ می دهد.
از آنجا که شــرکت نفت و گاز انگلستان در 
منطقه مشغول استخراج نفت است، ساکنان 
محلی نگران هستند این فعالیت هاست که 
منجر به فعال شدن گسلی قدیمی و زلزله 
شده است. به دنبال این زلزله ها اعتراضات 
و راهپیمایی هایی در منطقه حفاری شروع 
شــد. بســیاری از معترضین از دانشمندان 
درخواســت کرده اند علــت این زلزله ها را 
شناســایی کنند و بــرای همین هیکس 

اکنون در این منطقه است.
هیکس می گوید: »این چیزی است که ما به 
آن دیجیتایزر می گوییم« و به جعبه کوچکی 
اشاره می کند که در درون محفظه سیاه رنگ 

قرار گرفته است.
»این وسیله سیگنال های آنالوگ را به شکل 
رقم در می آورد و ما بعداً می توانیم آن را به 
شتاب، متر بر ثانیه یا سرعت تبدیل کنیم.«

ابزارهــای متعــدد در منطقه وقوع زلزله به 
این معنی است که صداهای تصادفی مثل 
عبور ماشین ها را می توان تشخیص داد. این 
دستگاه ها فقط لرزش های ناشی از زلزله را 

ثبت می کنند.
کیت تشــخیص زلزله 1۲.۵00 دالر هزینه 
دارد. هیکس و همکارانش از تابستان سال 
۲018 مشــغول بررسی لرزه ها در منطقه 

هستند.
اما برخالف پوهانگ، در این منطقه شاهدی 
برای اثبات القاعی بودن زلزله ها پیدا نشده 

است.
تمام ۹0 زلزله ای که در 8 ماه اخیر در منطقه 
رخ داده اند کمتر از 1 ریشــتر بوده اند و در 

عمق ۲.۵ کیلومتری زمین رخ داده اند؛ این 
درحالیست که حفاری در عمق ۷00 یا 800 
متری رخ می دهد. عالوه بر آن زلزله ها فقط 
در نزدیکی محل حفاری رخ نداده اند بلکه 

در سراسر منطقه ثبت شده اند.
هیکــس می گوید: »ما تصــور می کنیم 
همزمانــی زلزله هــا با حفــاری تصادفی 
اســت. بااین حال بسیار جالب است، چون 
تاکنون چنین زلزله هایی در انگلستان ثبت 

نشده اند.«.
اما یکی از ســاکنان منطقــه به نام جکی 
ویلســون که می گوید هنــگام زلزله ۳.1 

ریشــتری گربــه اش از روی تخت پریده 
است؛ می گوید: »یک نفر آمد و از ما خواست 
درخواستی مبنی بر لغو حفاری ها در منطقه 
را امضاء کنیم. او می گوید: »حدس می زنم از 
وقتی حفاری ها در منطقه شروع شده است، 

این زلزله ها رخی می دهد.«
هیکس از ســاکنان محلی ای-میل، تلفن 
و توئیت هایی را دریافت می کند که به طور 
مشــابه علت زلزله را حفاری ها در منطقه 
عنــوان می کنند. اما تاکنــون او به نظریه 
خــود مبنی بر طبیعی بــودن زلزله ها قویًا 
پایبند مانده اســت. چنــد هفته بعد از این 
دیــدار هیکــس و همکارانش با انتشــار 
گزارشــی القاعی بودن زلزله ها در منطقه 

را رد می کنند.
نگرانی جهانی از القاعی بودن زلزله  �

امــا نگرانی ها از اینکــه زلزله ها پدیده ای 

مربــوط بــه دخالت هــا و فعالیت هــای 
انسان هاست یک نگرانی همه گیر جهانی 
است. خصوصاً وقتی که حفاری یا فعالیت 
زمین گرمایی همزمان با زلزله رخ می دهد.
انســان ها در سراسر جهان نسبت به اینکه 
زلزله هــا مصنوعی هســتند یا به هر حال 
دخالت و فعالیت های انسان ها باعث فعال 
شدن گسل ها می شود، مشکوک اند. دومی 
به دلیل فعالیت های تکتونیکی رخ می دهد، 
امــا به هر حال عامل انســانی در آن نقش 

مهمی دارد.
فرانسیســکو گریگولی از دانشگاه زوریخ 
می گوید: »نگرانــی مردم از زلزله طبیعی 
است. هیچ دستورالعمل استانداردی برای 

شناسایی این رویداد وجود ندارد.«
او کــه به همراه همکارانش زلزله پوهانگ 
را یک سال بعد از رخداد بررسی کرده است 
می گوید؛ دسترســی به اطالعات حفاری 
بــرای ما ممکن نبــود و اطالعات مربوط 
بــه زلزلــه نیز از طریق دانشــگاه ژاپن که 
کیلومترهــا از مرکز زلزله فاصله داشــت 
در اختیار ما گذاشــته شد، هر چه اطالعات 
بیشتری در دسترس باشد، دقیق تر می توان 
نقش عامل انسانی در زلزله را توضیح داد.

همچنین عده ای از دانشــمندان معتقدند 
با اســتفاده از ابزار پیشــرفته تشــخیص 
لرزه می توان در حفاری ها دقت بیشــتری 
اعمال کرد تا کمترین خسارات ایجاد شود. 
بااین حال عده ای مخالف انجام حفاری در 

مناطق پرجمعیت هستند.
دانشــمندان می گویند باید به صدای زمین 
خــوب گوش داد تا بتــوان از وقوع فجایع 
پیشــگیری کــرد و این مســتلزم توجه و 
تحقیقات دائمی و استفاده از ابزار پیشرفته 
بــرای ثبت لرزه هــای خفیف و همینطور 
بی اهمیت نبودن نسبت به این لرزه هاست.

منبع: بی بی سی ورلد  
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دانشمندان می گویند باید به صدای زمین 
خــوب گوش داد تا بتــوان از وقوع فجایع 
پیشــگیری کــرد و این مســتلزم توجه و 
تحقیقات دائمی و استفاده از ابزار پیشرفته 
بــرای ثبت لرزه هــای خفیف و همینطور 
بی اهمیت نبودن نسبت به این لرزه هاست
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مجله فوربز هر ساله فهرستی از پردرآمدترین 
ســتاره های جهان را معرفی می کند. فهرستی 
که امسال منتشر شده بر اساس درآمد ستاره ها 
از ماه ژوئن سال ۲018، تا ژوئن ۲01۹ محاسبه 
شــده است. در ادامه پردرآمدترین ستاره های 

ســال ۲01۹ را به شما معرفی می کنیم.
طبــق آمــار مجله فوربــز، تیلور ســوئیفت 
پردرآمدترین ستاره امسال شد. این ستاره طی 
یک سال اخیر 18۵ میلیون دالر درآمد داشته 

که قابل مقایســه با دیگر ستاره ها نبوده است. 
این دومین باری است که تیلور سوئیفت رتبه 
یک را در فهرســت پردرآمدترین ستاره های 
جهان کســب می کند. او در ســال ۲01۶ نیز 
بــا درآمد 1۷0 میلیون دالر در ســال در صدر 

جدول قرار گرفت.
دومین ســتاره پردرآمد این لیســت، مدل ۲1 
ســاله، کایلی جنر اســت که با 1۷0 میلیون 

درآمد در ســال در جایگاه دوم قرار گرفت.

اگر چه رتبه یک و دو این فهرست را دو ستاره 
زن از آن خــود کردند، اما از 100 نفر برگزیده 

تنها 1۶ زن در این لیســت قرار دارند.
یکــی دیگــر از ســتاره های زن کــه در رتبه 
ســیزدهم این فهرســت قرار گرفته، جی کی 

رولینگ با درآمد ۹۲ میلیون دالر اســت.
بیانسه با درآمد 81 میلیون دالر جایگاه بیستم 

این لیســت را به خود اختصاص داده است.
پردرآمدترین ســتاره های ۲01۹ چه کسانی 

پردرآمدترین 
 ستاره های ۲۰۱۹ 
چه کسانی هستند؟

پردیس بختیاری
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هستند؟
از دیگر زنانی که در این فهرســت قرار دارند 
می توانــد به آلن دجنرس، کیم کاردارشــیان، 

ریحانا، کیتی پری و پینک اشــاره کرد.
پردرآمدترین مرد ســال که در رتبه ســوم این 
لیســت قرار دارد، رپر معروف، کانیه وست، با 

درآمد 1۵0 میلیون دالر در ســال است.
فوتبالیست آرژانینی، لیونل مسی با درآمد 1۲۷ 
میلیون دالر در رتبه چهارم و اد شیرن با 110 

میلیــون دالر در رتبه پنجم قرار دارد.

دو فوتبالیســت دیگر به نام های کریســتیانو 
رونالــدو با درآمــد 10۹ میلیون دالر و نیمار با 
10۵ میلیون دالر، به ترتیب در رتبه شــش و 
هفت فهرســت پردرآمدرترین ها قرار گرفتند.

رتبه هشــتم این فهرســت متعلق به ایگلز با 
درآمد 100 میلیون دالر در ســال می باشد.

دکتــر فیــل مک گراو، میزبــان نمایش های 
تلویزیونــی در آمریکا، با درآمد ۹۵ میلیون در 
ســال در رتبه نهم و ســائول آلوارس، بوکسور 
حرفه ای میان وزن اهل مکزیک، در رتبه دهم 

با درآمد ۹۴ میلیون در ســال قرار دارد.
در میان 100 ســتاره پردرآمد ســال، 1۷ نفر 
از آن هــا متعلق به لیــگ ملی فوتبال و تقریبًا 
یک سوم آن ها افرادی بیرون از آمریکا بودند.

عــالوه بــر آنها، بــه لطف فیلــم آمریکایی 
ابرقهرمانــی »انتقام جویان: پایان بازی« که 
در ۲۶ آوریل ۲01۹ منتشــر شــده، ۶ بازیگر 
ایــن فیلــم نیز در میان بازیگــران اصلی این 

لیست قرار داشتند.
Sky News :منبع
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شــکم، پیــر و جــوان و بــزرگ و کوچک 
نمی شناســد و به همین دلیل نیاز انسان به 
غــذا در اولین رتبه از »هرم سلســله مراتب 
 Hierarchy of( مزلــو«  نیازهــای 
Human Needs Maslow( قــرار 
گرفتــه اســت. این روزها خــوراک نه تنها 
به عنوان یکی از نیازهای اساســی انســان 
شــناخته می شود، بلکه غذا خوردن به نوعی 
ســرگرمی تبدیل شده و صدها دستور پخت 
مختلف غذا را ســراغ داریم که هر کدام از 
این خوراکی ها به مذاق یک دســته از افراد 

خوش می آید.
با این حساب می توان گفت اشتهای انسان 
بــرای خوردن خوراکی هــای جدید تمامی 
ندارد و افراد زیادی را می شناسیم که حاضرند 
برای امتحان یک غذای جدید مســیرهای 
چنــد کیلومتری را پشت ســر بگذارند و به 

رستوان خاصی بروند که غذای مخصوصی 
طبــخ می کند. از طرف دیگر افراد زیادی را 
می شناسیم که به دنبال این هستند که سر از 
منوی غذایی سلبریتی ها در بیاورند و ببینند 
چهره های سرشــناِس مورد عالقه شان چه 

خوراکی هایی در طول روز می خورند.
قضیــه زمانی جالب تر می شــود که به فکر 
منــوی غذایــی رهبران کشــورهای دنیا 
بیافتیم و بخواهیم از غذاهای ترازاول ترین 
چهره های دنیای سیاســت سر در بیاوریم. 
به همین دلیل در ادامه برای شــما فهرستی 
از رهبــران کشــورهای بــزرگ دنیــا و 
خوراکی هایــی که در طــول روز می خورند 

آماده کرده ایم.
دونالد ترامپ  �

از زمانی که دونالد ترامپ در ســال ۲01۶ 
به ریاســت جمهوری آمریکا رســید، اخبار 

مختلفــی در خصــوص خوراکی هایی که 
مردشماره یک سیاست آمریکا در طول روز 
می خورد را در رسانه ها شاهد هستیم. جالب 
اســت بدانید ترامپ عاشــق خوراکی های 
فســت فودی اســت و به جز چند رستوران 
فســت فود زنجیره ای بزرگ، مشتری ثابت 
بیشتر رستوران های فست فود آمریکا است.
رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه ای در سال 
۲01۶ به خبرنگاران گفت »فیش دیالیت« 
)Fish Delight(، یکی از خوشمزه ترین 
خوراکی هایی اســت که در مک دونالد میل 
کرده است. در سال ۲01۷ نیز شاهد انتشار 
توئیتی در حســاب کاربری رســمی دونالد 
ترامپ بودیم که او را در جت شــخصی اش 
و در حالی که با کارد و چنگال مشــغول به 
 )KFC( خوردن مرغ سوخاری کی.اف.سی

بود، نشان می داد.

از صبح تا شــب با شــکم رهبران دنیا!

محمد کامالن
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ترامپ در حین برگزاری کمپینی در فلوریدا، 
 Burger( راننــده اش را بــه برگرکینگ
King( فرســتاد تا برای خودش و اعضای 
کمپین اش از این همبرگرفروشــی معروف، 
همبرگــر خریداری کند. جالب اینجاســت 
دونالد ترامپ حتی در مهمانی های رســمی 
نیز که در کاخ ســفید برگزار می شود عالقه 
خاصی دارد تا از این مهمانان با خوراکی های 

فست فودی پذیرایی کند.
اســتیکی که حســابی برشته شده باشد نیز 
به عنــوان یکی از خوراکی های موردعالقه 
دونالد ترامپ به حساب می آید. این گونه که 
پیدا است دونالد ترامپ حسابی اهل خوردن 
پیتزا است اما هرگز لب به خمیر پیتزا نمی زند 
و فقط محتوای روی پیتزا را می خورد. از طرف 
دیگر گفته می شود رئیس جمهور آمریکا لب 
به الکل نمی زند و چندین سال پیش با حضور 
در یک برنامه تلویزیونی مدعی شــد که از 
طرفداران میت لُوف )MeatLoaf( است. 
به این ترتیب می توان گفت دونالد ترامپ به 
غذاهای فســت فودی نه نمی گوید و از پیتزا 
گرفته تا میت لوف و استیک های برشته شده 
را می توان در میان خوراکی های مورد عالقه 

رئیس جمهور آمریکا پیدا کرد.
والدمیر پوتین  �

حتمًا در جریان هســتید که پوتین دقیقًا ۶۶ 
ســال ســن دارد و انصافًا باید اعتراف کرد 
چهره اش به این ســن و ســال نمی خورد. 
با این حســاب می توان گفت بدون شــک 
تغذیه پوتین در جوان تر نشان دادن چهره او 
تأثیر داشته است. از آنجایی که در خصوص 
رئیس جمهور روســیه صحبــت می کنیم، 
کاماًل مشــخص اســت که به لحاظ امنیتی 
اطالعات زیــادی از برنامه غذایی پوتین به 
بیرون منتشر نشده است و بیشتر اطالعاتی 
کــه از خوراکی هــای مورد عالقه پوتین در 
اختیار داریم، از زبان شخص والدمیر پوتین 
و رسانه های دولتی روسیه مطرح شده است. 
این گونه که پیدا است جناب آقای پوتین مرد 
چندان ســحرخیزی نیست و برای صبحانه 

خــوردن عجله ای ندارد، در نتیجه تازه ظهر 
که فرا می رسد یاد خوردن صبحانه می افتد.

گفته می شــود والدمیــر پوتین لب به الکل 
نمی زند و صبح ها تا جایی که می تواند قهوه 
می خورد. »پــراودا« )Pravda(، یکی از 
رســانه های خبری و دولتی روســیه مدعی 
اســت پوتین اهمیت ویژه ای به تغذیه سالم 
می دهــد و به همیــن دلیل نیز چهره اش از 
ســن و ســالی که دارد کمتر نشان می دهد. 
رئیس جمهــور رویســه عالقــه زیادی به 
خــوردن گوجه فرنگی، خیــار و کاهو با غذا 
دارد و گفته می شود که خود والدمیر پوتین 
در خصــوص رژیم غذایی اش مدت ها پیش 
گفتــه بــود که به دلیل اینکــه دیر صبحانه 
می خورد، اهل خوردن ناهار نیست و به میل 
کردن »کفیر« )Kefir(، نوعی نوشــیدنی 

تخمیرداده شده عالقه بسیار زیادی دارد.
جالب است بدانید والدمیر پوتین، بستنی خور 
قهاری است و هر زمان که دستش به پسته 
برسد، تا آخرین دانه پسته ها را خواهد خورد. 
فیله دودی، گوشت گوساله، ماهی قزل آال و 
خرچنگ را همیشه در منوی غذایی والدمیر 
پوتین می توان پیدا کرد. ماهی سفید، خاویار 
و اســتیک نیز از دیگر خوراکی هایی اســت 
که رئیس جمهور روســیه را همیشه جوان و 
شاداب نگه داشته است. جالب تر اینکه یک 
نفــر پیش مرگ، تمام خوراکی های والدمیر 
پوتین را امتحان می کند تا در صورت سمی 
بــودن، آســیبی به وجود مرد شــماره یک 

سیاست روسیه وارد نشود.
آنگال مرکل  �

آنگال مرکل از ســال ۲00۵ تاکنون سکان 
هدایــت آلمــان را در اختیار دارد و به عنوان 
صدراعظم آلمان، یکی از قدرتمندترین زنان 
دنیا به حســاب می آید. مرکل در مصاحبه ای 
که در سال ۲010 شرکت کرده بود اعتراف 
کرد که رژیم غذایی عجیب و غریبی دارد و 
به قول قدیمی ها به اندازه ای شکم شل است 
که به محض دیدن یک خوراکی خوشــمزه، 

حتمًا آن را می خرد.

از قــرار معلوم به ایــن اخالق آنگال مرکل 
نمی تــوان خرده گرفت چــرا که در دوران 
کمونیستی آلماِن شرقی بزرگ شده و در آن 
زمان کمبود غذا در این منطقه بیداد می کرد. 
در نتیجه اهالی آلمان شــرقی ســاعت های 
زیادی در صف های طوالنی غذا و خوراکی 
انتظار می کشیدند و به همین دلیل نیز آگال 
مــرکل که این روزها هر غذایی که فکرش 
را بکنید در سفره اش حاضر است، هنوز هم 
با دیدن یک خوراکی خوشمزه، اختیارش را 
از دست می دهد و این خوراکی را می خرد و 

چه بســا که هرگز به آن لب هم نزند.
آنگال مرکل در مصاحبه دیگری گفته که از 
طرفداران پروپاقرص خوراکی های اروپای 
 ،)solyanka( »شرقی است و »سولیانکا
نوعی سوپ روسی که با خیار، گوشت، قارچ 
و خامه پخته می شــود و شیشلیک به عنوان 
غذاهای مــورد عالقــه صدراعظم آلمان 
به حســاب می آیند. از آنجایی که شیشلیک 
بــرای ما ایرانی ها، غذایی کاماًل شــناخته 
شــده است و می دانیم مرکل از چه خوراکی 
خوشمزه ای خوشش می آید، باید به اشتهای 

صدراعظم آلمان تبریک بگوییم.
جالــب اســت بدانید آنگال مــرکل اهمیت 
ویــژه ای به محصوالتی کــه در برندهای 
آلمان شرقی تولید می شوند می دهد و حتی 
شــوینده های لباس هــای خودش را از این 

برندها انتخاب می کند.
ترزا می  �

در حالــی که بعضی از رهبران دنیا تمایل به 
خوردن غذاهای فست فودی دارند و بعضی 
دیگــر نیز اهل شــام و نهارهای تجمالتی 
هســتند، تــرزا می کاری بــه دیگر رهبران 
دنیا ندارد و عاشــق غذاهای آشــپزخانه ای 
اســت. ترزا می به اندازه ای به غذاهایی که 
در آشــپزخانه طبخ می شــود عالقه دارد که 

آوازه ذائقه او در رســانه ها پیچیده است.
در همین راســتا در ســال ۲01۷، گاردین 
گــزارش داد کــه تــرزا می که حســابی 
عاشــق آشــپزی است،  بیشــتر از یک صد 
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جلد کتاب آشــپزی در خانــه اش دارد و در 
میــان تمامی این کتاب ها، دســتور پخت 
دیانــا هانری )Diana Henry(، آشــپز 
اهل ایرلند شــمالی، به عنوان محبوب ترین 
خوراکی های ترزا می به حساب می آید. دیانا 
در هانری کتابی با نام »ساده آشپزی کنیم« 
)Cook Simple(، دســتورپخت های 
بســیار خوشــمزه ای دارد و آموزش پخت 
جوجه ســوخاری با ترخون او در این کتاب 
به عنــوان یکی از غذاهای مورد عالقه ترزا 
می به حســاب می آید. گوشت بره کبابی که 
در ماست و آبلیمو خیس خورده باشد با گشنیز 
و عسل به عنوان یکی دیگر از خوراکی های 

خوشمزه ترزا شناخته می شود.
جالب است بدانید یکی دو سال پیش شبکه 
رادیویی آل. بی.سی )LBC( در مصاحبه ای 
از ترزا می پرسید اگر دونالد ترامپ مهمان او 
باشــد، برای شام با چه غذایی از او پذیرایی 
خواهد کرد و ترزا می پاســخ داد که احتمااًل 
کباب گوشت راسته بره را برای دونالد ترامپ 
طبخ خواهد کرد. او مدعی شــد این گوشت 
را به آرامی کباب خواهد کرد تا به راحتی از 
اســتخوان جدا شود. اما با توجه به ذائقه ای 
که از دونالد ترامپ سراغ داریم بعید به نظر 
می رســد از گوشــت کبابی خوشش بیاید و 
احتمااًل غذاهای کی.اف.سی را به بره کبابی 

ترزا می ترجیح خواهد داد.
جاستین ترودو  �

 )Justin Trudeau( »جاستین ترودو«
در ســال ۲01۵ سکان نخست وزیری کانادا 
را در اختیــار گرفــت و از آن زمان تاکنون به 
یکی از سلبریتی های مشهور سیاسی تبدیل 
شده است. در همین راستا جاستین ترودو در 
ســال ۲01۵ در مصاحبه ای با »هافینگتون 
پســت« )Huffington Post(، پرده 
از عادت هــای شــخصی و عالقــه اش به 
خوراکی های مختلف برداشــت و اطالعات 
زیــادی را با این رســانه خبــری در میان 

گذاشت.
تــرودو در ایــن مصاحبه تأکید کرد که اهل 
خوردن قهوه نیست و از غذاهای آسیایی لذت 

می برد،  او تأکید کرد که لب به نوشیدنی های 
الکلی نمی زند و نوشــیدنی های مالیم تری 
را ترجیــح می دهد. نخســت وزیر کانادا در 
این مصاحبه از رســتوران »ساکورا گارِدن« 
به عنــوان   )Sakura Gardens(
رســتوران موردعالقــه اش یــاد کرد. این 
رستوران درواقع یک سالن غذاخوری ژاپنی 
اســت که در ســال 1۹۷۳ توسط »نوریکو 
ایشــی« )Noriko Ishii( افتتاح شــده 

است.
جالب اســت بدانید جاســتین ترودو که در 
انتخاب خوراکی ها وســواس زیادی دارد به 
هیچ وجه اهل پنهان کردن ذائقه اش نیست 
و در مهمانی که در ســال ۲01۹ با اصحاب 
رســانه برگزار کرده بود درخواست خوراکی 

معروف »سوشی« )Sushi( را داشت.
امانوئل مکرون  �

مکرون با ۴1 سال سن به عنوان جوان ترین 
رئیس جمهور فرانسه شناخته می شود و یکی 
از جوان ترین رهبران دنیا اســت. در نتیجه 
انتظار می رود با توجه به ســن و ســال نسبتًا 
جوانــی کــه مکــرون دارد، عالقه اش به 
خوراکی هــا نیز نســبت به دیگر همقطاران 

مسن ترش تفاوت هایی داشته باشد.
جالب اســت بدانید امانوئل مکرون وسواس 
زیادی به خوردن غذاهای فرانســوی دارد و 
رئیس جمهور فرانســه لب به غذای دیگری 
به غیر از خوراکی های کشــورش نمی زند. 
در سال ۲01۷، آشپز ارشد کاخ الیزه، مدعی 
شــد که فقط غذاهای فرانســوی در سر میز 
رئیس جمهور سرو می شود و به غیر از قهوه، 
تمام خوراکی هایی که مکرون در شبانه روز 

میل می کند فرانسوی است.
از قــرار معلــوم امانوئــل مکــرون عالقه 
خاصی به خوردن میوه جات دارد و ســبزی 
و لبنیاتــی که میل می کند از فاصله هایی تا 
100 کیلومتــری پاریس به کاخ الیزه منتقل 
می شــود. مکرون عالقه زیادی به خوردن 
»کــوردون بلو« )cordon bleu(، دارد 
و از خوراکی صحبت می کنیم که در آن پنیر 
به دور گوشــت پیچیده و سرخ شــده است. 

اگــر زندگی امانوئل مکرون را مطالعه کرده 
باشید حتمًا در جریان هستید که او در دوران 
تحصیل عاشق معلم ادبیات اش شد و با زنی 
ازدواج کرد که ۲۴ ســال از خودش بزرگ تر 
بود. این ازدواج در سال ۲00۷ صورت گرفت 
و از آن زمــان تاکنــون رابطــه خوبی میان 

بریژیــت مکرون و امانوئل وجود دارد.
بریژیــت به عنــوان همســر رئیس جمهور 
فرانســه عالقــه زیادی بــه خوراکی های 
ســالم و طبیعــی دارد و بــه همیــن دلیل 
بدون شــک عالقه بریژیت بــه میوه ها به 
امانوئل مکرون نیز منتقل شــده اســت. از 
طرف دیگر امانوئل مکرون برخالف بیشتر 
رهبــران دنیا که لب به الــکل نمی زنند، تا 
دلتــان بخواهد در انبارش نوشــیدنی های 
الکلی دارد و گفته می شــود چیزی نزدیک 
بــه 1۴ هــزار بطری در زیرزمیــن امانوئل 
مکرون نگه داری می شــود. همان گونه که 
حتمــًا پیش بینی کرده اید این نوشــیدنی ها 
در فرانســه تولید شــده اند و مکرون هرگز 
لب به نوشیدنی غیرفرانسوی نمی زند. گفته 
می شــود قدیمی ترین نوشیدنی که مکرون 
در زیرزمیــن نگــه داری می کند نزدیک به 

11۳ ســال پیش ساخته شده است.
امانوئــل مکــرون در زندگــی شــخصی، 
سیاســتمداری ولخرج است و گفته می شود 
نزدیک به ۵0 هزار دالر برای خرید بشقاب 
هزینه کرده اســت، در نتیجه بدون شــک 
غذاها و نوشیدنی هایی که می خورد نیز برای 

او بسیار گران تمام می شود.
نارندرا مؤدی  �

کاپــور«  »ســانجی   ،۲018 ســال  در 
از  یکــی   ،)Sanjeeb Kapoor(
محبوب تریــن آشــپزهای هندی که برای 
طبخ غذا جهت نارندا مؤدی، نخســت وزیر 
هندوســتان دعوت شــده بود از ذائقه های 
مرد شــماره یک هندوستان پرده برداشت. 
این آشــپز معروف هندی مدعی شد، نارندا 
مؤدی دقیقًا همان کسی است که هر آشپزی 
دوســت دارد برای او غــذا بپزد، به گفته او 
نارندرا مؤدی اصاًل فرد ایرادگیر و وسواسی 
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نیست و عاشق خوراکی های معمولی است.
بــه گفته این آشــپز هندی، نیازی نیســت 
برای نارندرا مؤدی خوراکی های اشــرافی 
طبخ شــود و مؤدی به جــای توجه به طمع 
غذا، توجه ویژه ای به ســالم بودن آن دارد. 
از آنجایــی که نارندرا مؤدی برنامه بســیار 
متراکمــی در طول روز دارد، باید غذاهایی 
پرانرژی میل کند تا در طول روز خســته و 

بی انرژی نشود.
نارندرا مؤدی برای شام عالقه دارد تا کباب 
چغندر و گوشــت قیمه شــده بخورد و بنشن 
و برنــج نیــز باید حتمًا در وعده های شــام 
برای نارندرا مؤدی ســرو شود. نخست وزیر 
هندوستان برای صبحانه نان گندم می خورد 
و باتمــام وجــود از خــوردن غذاهایی که با 
ســبزیجات طبخ شده باشــد لذت می برد. 
ســانجی کاپور به عنوان آشپز نارندرا مؤدی 
مدعی اســت نسخت وزیر هندوستان بر این 
باور اســت که خوراکی هایی که مردم یک 
ملــت میل می کنند، اطالعــات زیادی در 

خصــوص فرهنگ این ملت برمال می کند.
کیم جونگ اون  �

بــا توجــه به ســبک زندگی و رفتاری که از 
رهبران کره شــمالی ســراغ داریم می توان 
گفت که کره شــمالی رهبر خوش اشتهایی 
دارد که دست رد به سینه غذاهای خوشمزه 
نمی زنــد. کیم جونگ اون، عالقه زیادی به 
پنیر سوئیســی دارد و گفته می شود پیش از 
این، به اندازه ای در خورد و خوراک زیاده روی 
کرده بود که مجبور شــد مدتی از رســانه ها 

دوری بگیرد تا به وزن مناســبی برسد.
این گونــه که پیدا اســت ذائقــه غذایی پدر 
کیــم جونــگ اون به فرزنــدش هم ارث 
رســیده و رهبــر فعلی کره شــمالی، عالقه 
زیــادی به سوشــی دارد و خانواده جونگ 
اون به اندازه ای به خوردن سوشــی عالقه 
دارند که مدتی پیش یک آشــپز مخصوص 
برای پخت سوشی اســتخدام کرده بودند. 
گوشت نمک ســوز )Salamk(، کالباس 
پپرونــی، ژامبون و نوعی ژامبون ایتالیایی با 
نام »پرشوتو« )Persciutto( را می توان 

در فهرســت خوراکی های مورد عالقه کیم 
جونگ اون پیدا کرد.

رهبر کره شــمالی اهل خــوردن قهوه های 
گران قیمت اســت و گفته می شــود سالی 
نزدیــک به یک میلیــون دالر برای خرید 
قهوه هــای باکیفیــت خــرج می کند. کیم 
جونــگ اون از طرفداران نوشــیدنی های 
الکلی اســت و شــایع اســت که ســاالنه 
نزدیــک بــه ۳0 میلیــون دالر برای خرید 
بهترین نوشیدنی های الکلی هزینه می کند. 
جالب است بدانید کیم جونگ اون شراب مار 
می خورد، گفته می شود این شراب که در آن 
مار کبرای مرده ای قرار دارد تأثیر زیادی در 

افزایش نیروی مردانه می گذارد.
پاپ فرانسیس  �

همان گونه که انتظار می رود، پاپ فرانسیس 
سبک زندگی بسیار ساده ای دارد و به همین 
دلیل کمتر دیده شــده که به رستوران برود. 
جالب اینجاست پس از اینکه پاپ فرانسیس 
به عنوان رهبر کاتولیک های جهان انتخاب 
شد، درخواســت داد تا یک بشقاب پاستای 

ساده برای او بیاورند.
شام پاپ فرانسیس از خوراکی های معمولی 
مانند جوجه سرخ شده و ساالد و میوه تشکیل 
شــده است و رهبر کاتولیک های جهان، هر 
از گاهی لبی هم تر می کند. پاپ فرانســیس 
بــرای صبحانــه هم ســراغ خوراکی های 
معمولــی و طبیعی مــی رود و آب پرتقال و 

نوعی نوشــیدنی از درخت بِه می خورد.
ناگفته نماند پاپ فرانســیس ممکن اســت 
خوراکی های ساده و معمولی بخورد، اما این 
غذاها از بهترین باغ ها و مزارع اطراف ایتالیا 
برای او طبخ می شــوند و به لحاظ کیفیت و 
ســالمت، پاپ فرانسیس سالم ترین میوه ها 

و خوراکی های دنیا را می خورد.
داالیی الما  �

داالیــی الما به عنوان رهبــر بوداییان دنیا، 
سبک زندگی ساده ای دارد و طبیعی است که 
غذاهای معمولی میل کند. داالیی الما اهل 
خوردن شــام نیســت و به عنوان یک راهب 
بودایی، پس از گذشتن ظهر نباید لب به غذا 

بزنــد. فرنی، نان، چــای و غذایی که از آرد 
و شــیر گاومیش درست شده، خوراکی های 

مهم داالیی الما را تشــکیل می دهند.
داالیــی المــا از طرفــداران پروپاقرص 
رشته فرنگی است و عادت دارد بعدازظهرها 
حتمًا چای بنوشد. داالیی الما زمانی که در 
مسافرت است برای صرف غذا به رستوران 
مــی رود و یکی از مخالفین نوشــیدن الکل 
اســت. او در جایی گفت که توانســته اعتیاد 

به الکل را با کمک شــیر اسب درمان کند.
در ســال 1۹۵۹، داالیــی المــا به خوردن 
غذاهای گیاهــی روی آورد و تأکید زیادی 
بر باور بوداییان برای عدم کشتن و خوردن 
گوشــت حیوانات داشــت اما از این قضیه 
چیزی حدود ۲0 ماه نگذشــته بود که دچار 
بیماری هپاتیت و کیسه صفرا شد و چاره ای 
نداشــت به غیر از اینکــه دوباره به خوردن 
گوشــت قرمز روی بیاورد. در سال ۲010، 
داالیــی الما در مصاحبــه ای با »ان.دی. 
تــی.وی« )NDTV(، مدعی شــد که در 
خوردن گوشــت قرمز زیاده روی نمی کند و 
هفته ای چند روز بیشتر گوشت نمی خورد، او 
در این مصاحبه تأکید کرد که تمایل زیادی 

به خوردن خوراکی های گیاهی دارد.
الیزابت دوم  �

ملکه الیزابت دوم زندگی بسیار منظمی دارد 
و هر روز صبح، رأس ســاعت ۷: ۳0 دقیقه 
از خــواب بلند می شــود و یک فنجان چای 
اِرل گری )Earl Grey( و چند بیسکوییت 
میل می کند و سراغ خوردن صبحانه می رود. 
صبحانه ملکه الیزابت دوم از غالت، ماست 
و مربای نارنج تشــکیل شــده و دقیقًا قبل از 
ناهار بایــد حتمًا مقداری »جین« )gin( و 
دوبونِت )Dubonnet(، به همراه یک پر 

لیمو و یخ میل کند.
ناهــار الیزابت دوم در حدود ســاعت 1 بعد 
از ظهر ســرو می شــود و از قرار معلوم ملکه 
در بیشــتر مواقع ترجیح می دهد برای ناهار 
ماهی و ســبزی میل کند. آشــپز شخصی 
ملکه در ســال ۲01۲ طــی مصاحبه ای با 
تلگراف مدعی شــد کــه ملکه الیزابت دوم 
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عالقه زیادی به خوردن ماهی و اسفناج دارد 
و گاهــی اوقات نیز مربــا و چای می خورد. 
بعدازظهر که فرا می رسد، ملکه یک باردیگر 
لبی به جین و دوبونت تر می کند و برای شام 

نیز ماهی و ســبزی و میوه تازه می خورد.
در این قسمت به پایان فهرست خوراکی های 

موردعالقه رهبران دنیا رســیدیم، عالقه به 
خوراکی هــای خوشــمزه تنهــا مربوط به 
رهبران دنیا نیســت و انســان ها ذائقه های 
متفاوت دارند. در نتیجه چه بســا ذائقه شما 
و خوراکی هایــی که در طول روز می خورید 
از غذاهــای موردعالقه رهبــران دنیا هم 

ســالم تر و سودمندتر باشــد. در نتیجه اگر 
عــادت به خوردن غذاهای ســالم و مقوی 
دارید، پیشــنهاد می کنیم در قسمت نظرات 
این خوراکی ها را با ما و دیگر خواننده ها در 

میان بگذارید.
mashed :منبع  
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show us how it is done.”
Trump was referring to four law-
makers who have been in con-
flict with House Speaker Nancy 
Pelosi — Reps. Alexandria Oc-
asio-Cortez of New York, Omar 
from Minnesota, Michigan’s 
Rashida Tlaib and Ayanna Press-
ley from Massachusetts. All of 
the women have been outspoken 
about Trump’s immigration pol-
icies.
Of that quartet, only Omar — who 
is originally from Somalia — was 
not born in the United States, but 
she immigrated to the United 
States when she was young and 
became a citizen at the age of 
17, according to The New York 
Times. The reason why Trump’s 
attack was not surprising is be-
cause it fits into a pattern of ra-
cially charged rhetoric that he has 
been willing to use in private life 
— dating back to his comments 
on the Central Park Five and the 
“birtherism” campaign against 
Obama.
While it is shocking to see such 
open racism expressed by a Pres-
ident of the United States, Sun-
day’s tweets were far from the first 
time that Trump has dealt in such 
toxicity in office.
He has painted a picture of 
hordes of criminals mobbing 
the US southern border in an in-
vasion force of undocumented 
migrants. He has said America 
can’t take any more immigrants 
because it is “full.” He reportedly 

referred to some African nations 
as “sh**hole countries and ex-
pressed a preference for more 
immigrants from Norway — a 
predominantly white nation.
The debate about whether Trump 
is a “racist” that pops up after such 
comments seem increasingly ac-
ademic. Democratic politicians, 
including Ocasio-Cortez and 
Pelosi, were quick to condemn 
Trump’s tweets. In the short-term, 
they might have backfired politi-
cally for Trump by helping soothe 
antagonism in the two wings of 
the House Democratic caucus. 
Democratic presidential candi-
dates also were quick to condemn 
Trump, as his remarks played di-
rectly into their narrative that he 
abhors American values and is 
unfit to be President.”America’s 
strength is and has always been 
rooted in our diversity. But Pres-
ident Trump continues to spew 
hateful rhetoric, sow division, 
and stoke racial tensions for his 
own political gain,” Democratic 
front runner Joe Biden tweeted. 
New Jersey Sen. Cory Booker 
told CNN: “This president is hurt-
ing our country and bigotry like he 
just spewed is something we need 
to end in this nation.”
The lesson of Trump’s political 
career is that while his tweets 
will cause outrage — they will not 
measurably reshape the political 
environment in the short-term.
Republicans who support Trump 
by margins of close to 90% in re-

cent polls have long ago made 
peace with the President’s outra-
geousness or are willing to look 
the other way as he implements 
a conservative agenda, especially 
in the courts. Trump’s incessant 
catering to his base means he has 
little to fear politically from the 
modern Republican Party. Media 
outrage at Trump’s behavior will 
play into the persecution complex 
and hatred of political correctness 
that the President has made cen-
tral to his appeal to his closest 
supporters.
Trump’s aides may start to deny 
the clear implications of his tweets 
and try to stir up new anti-media 
hatred in his base.
During Trump’s campaign in 
2016 and in the early months of 
his presidency, some Republican 
leaders offered token criticism 
when he veered into flagrant 
racial rhetoric. But the political 
reality is that there is little to be 
gained -- and much to be lost from 
taking on the President directly 
for GOP lawmakers. The Presi-
dent has only one hope of winning 
reelection -- thanks to the way that 
he has conducted his presidency. 
He must hope his fired-up politi-
cal base will show up to the polls 
in greater numbers than voters 
supporting Democrats that he is 
painting as extreme and bent on a 
communist takeover. That’s why 
Sunday’s tweets are probably not 
a historical aberration but a taste 
of things to come.
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Monday morning, daring Demo-
crats to align themselves with the 
“very unpopular & unrepresenta-
tive Congresswomen,” saying “it 
will be interesting to see how it 
plays out.”
But Trump risks opening divides 
that will take years to heal.
By telling the four women — three 
of whom were born in the US — 
to “go back” to where they came 
from, Trump employed the most 
basic and crude racial taunt. He 
also implicitly rejected the motto 
emblazoned on America’s Great 
Seal — E Pluribus Unum — from 
many ones. He is implying that 
any American who is not white 
and native born has no place in 
the country.
In a less polarized time, Trump’s 
tweets may have been disquali-
fying and an outrageous political 
twist. But Trump forged his entry 
into politics based on a racist slur 
against the nation’s first black 
president Barack Obama and he 
has become ever more willing to 
use such tactics to save his own 
presidency. And he’s rarely paid 
a price. The silence from Repub-
licans Sunday about Trump’s 
tweets was near-universal, em-
phasizing how his outlandish be-
havior is tolerated by lawmakers 
who represent half of the elector-
ate and who won’t risk their own 
political careers to condemn him.
With just more than 15 months 
to go before the next president 
is chosen, the already poisonous 

tone of Trump’s reelection cam-
paign seems almost certain to be-
come far, far worse. The question 
is whether Trump will alienate 
sufficient crops of more moderate 
voters to swing the White House 
to Democrats or whether his rag-
ing culture wars will maximize 
turnout in his own party and hand 
him a second term.
His attack is a logical extension of 
an election strategy that is clear-
ly designed to exploit racial and 
social divides. Trump’s tweets 
came on a day when border agents 
started raids targeting undocu-
mented migrants — bolstering 
Trump’s scorched earth immi-
gration rhetoric at the center of 
his 2020 campaign.
They took the President’s current 
fear and conspiracy-laden poli-
tics to a fresh peak after he warned 
last week of “illegal aliens in our 
midst” and maligned the patriot-
ism of his critics at inflammatory 
White House events.
In the face of widespread outrage 
-- even British Prime Minister 
Theresa May’s office called the 
tweets “completely unaccept-
able” -- Trump refused to back 
down, calling Monday morning 
for the “radical left congress-
women” to apologize “to our 
Country, the people of Israel and 
even to the Office of the President, 
for the foul language they have 
used, and the terrible things they 
have said. So many people are 
angry at them & their horrible & 

disgusting actions!”
At the White House, Vice Presi-
dent Mike Pence’s chief of staff 
Marc Short struggled to come up 
with a credible defense of the Pres-
ident. He said Trump’s choice of 
Transportation Secretary Elaine 
Chao, a naturalized American 
who was born in Taiwan, proved 
that he was not racist since she 
was “an Asian woman of color.” 
He also highlighted Pence’s role 
in presiding over a naturalization 
ceremony on July 4. Short also 
claimed that Trump was specif-
ically targeting one of the con-
gresswomen, Somali-born Rep. 
Ilhan Omar -- who has been crit-
icized for anti-Semitic remarks 
-- even though the President’s 
tweets indicate otherwise.
Trump targeted the liberal Dem-
ocratic lawmakers in a flurry of 
Sunday morning tweets that re-
verberated with extremist white 
nationalistic sentiment.
He hit out at congresswomen who 
he claimed “originally came from 
countries whose governments 
are a complete and total catastro-
phe, the worst, most corrupt and 
inept anywhere in the world ... 
now loudly and viciously telling 
the people of the United States, 
the greatest and most powerful 
nation on earth, how our govern-
ment is to be run.”
“Why don’t they go back and 
help fix the totally broken and 
crime-infested places from which 
they came. Then come back and 
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percent. And Sen. Kamala Harris, 
D-Calif., is ahead by just 1 point, 
45 percent to 44 percent — a jump 
ball.
With more than 200 days until 
Iowa caucuses and more than 
470 days until Election Day 2020, 
the poll is a very early snapshot 
of the general election, and much 
can change. But Trump is faring 
worse than Barack Obama at 
this same stage of his re-election 
race.In the August 2011 NBC/
WSJ poll, Obama held a 1-point 
edge over eventual GOP nominee 
Mitt Romney among registered 
voters, 46 percent to 45 percent. 
Obama ended up winning the 
general election by 4 points, 51 
percent to 47 percent.
Breaking down a Trump-ver-
sus-Biden race
Biden’s larger lead over Trump 
is largely due to the former vice 
president’s stronger performance 
among independent voters, 
whites and suburban residents 
than the rest of the Democratic 
field. In a Trump-versus-Biden 
contest, the president has the 
advantage with men )51 percent 
to 42 percent(, white voters )50 
percent to 43 percent( and whites 
without college degrees )56 
percent to 37 percent(. Biden, 
meanwhile, leads among Afri-
can-American voters )85 percent 
to 9 percent(, women )59 percent 
to 34 percent(, suburban voters 
)49 percent to 43 percent( and 
independents )45 percent to 41 

percent(. Against the other three 
Democratic contenders, howev-
er, Trump runs even or slightly 
leads among independent and 
suburban voters, and his advan-
tage with white voters is in the 
double digits.
Trump’s job rating stands at 45 
percent
President Trump’s job rating in 
the poll essentially matches his 
percentages in those hypothet-
ical 2020 matchups. Forty-five 
percent of registered voters ap-
prove of the president’s job, while 
52 percent disapprove — which 
is broadly unchanged from the 
last several NBC/WSJ surveys. 
Trump’s best numbers come 
with Republicans )89 percent ap-
prove(, rural voters )62 percent(, 
men )53 percent(, those ages 50-
64 )53 percent( and whites )52 
percent(. His worst numbers are 
with Democrats )just 7 percent 
approve(, African Americans )18 
percent(, Latinos )29 percent(, 
women )38 percent( and voters 
ages 18-34 )32 percent(. The 
NBC/WSJ poll was conducted 
July 7-9 of 800 registered vot-
ers – more than half reached by 
cell phone – and it has an overall 
margin of error of plus-minus 3.5 
percentage points.
The most shocking thing about 
Donald Trump’s racist tweets 
is that possibly the most funda-
mentally un-American outburst 
of modern presidential rhetoric 
did not come remotely as a sur-

prise. The second most shocking 
aspect of an episode that would 
have rocked any other adminis-
tration is that the President knows 
he can trade in such base tactics 
because he will pay no price in 
a Republican Party cowed by his 
fervent political base.
Many GOP voters and lawmakers 
are uncomfortable with Trump’s 
conduct and sentiments. But most 
are sufficiently satisfied with the 
ideological direction of his presi-
dency that they are willing to turn 
a blind eye to such behavior, mak-
ing it a useful political weapon as 
he seeks to drive a rampant base 
turnout in 2020.
In an attack clearly aimed at four 
minority Democratic lawmak-
ers -- the President did not name 
the “progressives” in his tirade 
-- Trump underlined how his 
presidency has used bigotry as a 
lever of power and made it a fact 
of 21st century political life more 
than half a century after the peak 
of the Civil Rights era. His use 
of the nation’s most revered of-
fice to make such unequivocally 
racist remarks emphasizes how a 
presidency stewing in rage, fear, 
and identity politics lacks bound-
aries.
And Trump’s xenophobia made 
it more obvious than ever that he 
plans to win reelection by carving 
a nativist schism between white, 
rural America and the increasing-
ly diverse population being court-
ed by Democrats. He said as much 
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President Donald Trump has repeatedly proven that 
he is a racist. He has not only taken action to protect 
racial minorities, especially African Americans but 
also provides full support for whites and racist and 
nationalist groups in the United States. During his 
presidency, Trump has increased the pressure on im-
migrants and has repeatedly offended blacks. The 
recent insult to some of the black congressional dele-
gates has sparked anger at American public opinion.
As Independent reported, Donald Trump begins the 
week embroiled in a racism row after attempting to 
exploit divisions among the opposition by telling 
young progressive congresswomen like Alexandria 
Ocasio-Cortez and Ilhan Omar to “go back and help 
fix the totally broken and crime-infested places from 
which they came”, demanding an apology from the 
victims in his latest round of tweets. Despite boasting 
of a 94 percent approval rating among Republicans, 
the president finds himself lagging behind Demo-
cratic 2020 challengers Joe Biden, Bernie Sanders 

and Elizabeth Warren in a new poll conducted for 
NBC News/Wall Street Journal.
As Immigration and Customs Enforcement )ICE( 
agents begin mass deportations raids on at least ten 
American cities, Mr Trump has also hit out at media 
coverage of vice president Mike Pence’s visit to a 
border detention centre in McAllen, Texas, on Fri-
day, insisting the facility in question was “well run 
and clean” despite evidence to the contrary.
In another hand, NBC reported that Donald Trump 
trails the top Democratic contenders in hypothetical 
matchups, according to the NBC News/Wall Street 
Journal poll’s first ballot tests of the 2020 general 
election. Former Vice President Joe Biden leads the 
president by 9 points among registered voters, 51 
percent to 42 percent — outside of the poll’s margin 
of error of plus-minus 3.5 percentage points. Sen. 
Bernie Sanders, I-Vt., is ahead of Trump by 7 points, 
50 percent to 43 percent. Sen. Elizabeth Warren, 
D-Mass., holds a 5-point advantage, 48 percent to 43 

The new controversy provoked 
by the racist president

By: Saeed Sobahani
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dence to such a strategy, sug-
gesting that a nuclear-armed Iran 
would “probably be the best pos-
sible result: the one most likely 
to restore stability to the Middle 
East,” because it will create an 
equilibrium of power in the re-
gion.
But one major obstacle stands in 
the way of a nuclear-armed Iran: 
In 2003, the country’s supreme 
leader, Ayatollah Ali Khamenei, 
publicly issued a fatwa, or reli-
gious ruling, that prohibits the 
possession and accumulation of 
nuclear weapons. Other Shi’ite 
jurists have issued similar fat-
was. Even if Iran withdraws from 

the JCPOA and NPT, Ayatollah 
Khamenei’s fatwa will prevent 
the country from obtaining nu-
clear weapons. It is not clear 
whether or not the Supreme 
Leader would reconsider his rul-
ing if Iran were attacked remains 
unclear.
At the moment, Iran is counter-
ing the threat the United States 
and its allies pose with a posture 
of “resistance.” And the Trump 
administration’s unremitting 
hostility leads Iran’s state man-
agers and its public to see Iran’s 
resistance to U.S. pressure as 
legitimate. The United States 
and its allies are waging war on 
Iran’s economy, politics, and se-
curity, Ayatollah Khamenei has 
announced. Yet, in June 2019, 
Secretary of State Mike Pom-
peo said that the United States is 
“considering a full range of op-
tions” regarding rising tensions 
with Iran, including military 
options.
In response, the Iranian military 
establishment is preparing for all 
eventualities, including a mili-
tary confrontation and organiz-
ing “resistance units” all across 
the Middle East and Africa to 
confront the United States.
For all that, a negotiated solution 
is still possible. Leaders of coun-
tries such as Japan and France 
are working toward finding one. 
But Iran cannot simply trust their 
promises. Too many promises 
have been made and broken. 

Iran would need to see tangible 
evidence of good faith. If Trump 
seeks a diplomatic solution to the 
crisis his administration unnec-
essarily caused, for example, he 
can hardly expect to achieve one 
without a change in his hawkish 
team of national security advis-
ers. Additionally, Washington 
must call a cease fire to the eco-
nomic, political, and cyber war 
that it is waging against Iran.
Trump has said repeatedly that 
he wants to negotiate with Iran 
in order to prevent it from obtain-
ing a nuclear weapon. Building 
from Ayatollah Khamenei’s fat-
wa, a comprehensive agreement 
could be reached that would 
apply to the entire Middle East, 
forbidding all of the region’s 
countries from producing, stock-
piling, or using nuclear weapons 
and all other weapons of mass 
destruction, including chemical 
and biological ones. If the United 
States is serious about nonprolif-
eration, it should work with Iran, 
the other countries in the Mid-
dle East, and the world powers 
to regionalize the principles of 
the JCPOA, which include in-
trusive transparency measures 
and broad limits insuring that 
nuclear material not be diverted 
toward weaponization.  A de-nu-
clearized Middle East would be a 
great, historic legacy—one that 
is only achievable if the United 
States abides by the terms and 
conditions of the JCPOA.
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Iranians feel that the United 
States, Israel, and Saudi Arabia, 
have banded together not only 
to confront Iran but to change 
its regime.
The United States has further 
undermined its standing with 
Iranians by designating Iran’s 
elite Revolutionary Guard 
Corps )IRGC( as a terrorist 
organization. From 1980 to 
1988, members of many Ira-
nian households volunteered 
with the Basij and the IRGC 
to defend their country against 
an outright war of aggression 
initiated by Saddam Hussein’s 

Iraq. Among these young men 
are highly regarded martyrs, 
whose portraits are painted in 
murals all over Iranian cities. 
Many are wounded veterans. 
My own brother and two cous-
ins lost their lives safeguarding 
Iran’s territorial integrity in that 
war.
For these reasons and others, 
many Iranians see Trump’s pol-
icies and actions not only as hos-
tile to the interests of the Iranian 
government, but as an assault on 
the integrity of the country it-
self. I personally witnessed Ira-
nians cheering when the IRGC 

shot down the U.S. drone from 
Iranian airspace over the Strait 
of Hormuz.
A Regional Solution
With little hope remaining that 
the JCPOA can be salvaged, 
and still less that Israel will ever 
agree to an entirely de-nuclear-
ized Middle East, the maximum 
pressure policy of the United 
States and Israel practically 
pushes Iran to consider a policy 
of nuclear deterrence by balanc-
ing its capabilities against Isra-
el’s. In this magazine in 2012, 
the American political scientist 
Kenneth Waltz even gave cre-
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new economic sanctions and unleashing a tor-
rent of hostile rhetoric. In this manner, the United 
States responded to Iran’s “maximum flexibility 
and cooperation policy” with a “maximum pres-
sure” campaign: U.S. sanctions on Iran are more 
comprehensive even than those on North Korea, 
which withdrew from the Non-Proliferation Trea-
ty )NPT( in 2003. To the grave disappointment 
of the Iranian people and government, Europe 
has proved too inept and spineless to mitigate the 
effect of U.S. withdrawal  by honoring its com-
mitments under the JCPOA.
No More “Constructive Engagement”
The experience of the last three years has been a 

bitter one for those Iranians who had invested their 
hopes not only in the nuclear deal, but in improv-
ing relations with the West and complying with 

international nuclear nonproliferation regimes.
As a consequence of recent developments, Iranian 
officials have started to entertain the idea of a grad-
ual withdrawal from the JCPOA. The public has 
also grown receptive to this option, since the eco-
nomic benefits of the agreement were abruptly cut 
short when the Trump administration unilaterally 
withdrew. More broadly, Iranian officials are call-
ing into question the strategy of “constructive en-
gagement and cooperation” with the West. Policy 
makers in Iran now see advantage in cultivating 
alliances with the economic and political powers 
of the East, such as China and Russia, instead. 
Public opinion, which for the last century had fa-
vored strengthening political and economic ties 
with western powers, also now looks favorably 
on a shift toward the East.
Moreover, Iran sees increasingly little benefit to 
remaining a signatory to the NPT. Iranian pol-
icy-makers predict that if Iran withdraws from 
the JCPOA, the United States will accuse it of 
violating the NPT in order to get Europe’s sup-
port in referring Iran’s nuclear file to the Security 
Council. For the first time since it became a sig-
natory in 1970, Iran is now seriously considering 
withdrawing from the NPT. The more transpar-
ency Iran has shown, the country’s officials feel, 
the more economic sanctions it has received. 
Hence, for Iran, compliance with the NPT yields 
no economic or political benefit—just pressure 
and penalties.
The Iranian public mood largely reflects the of-
ficial one on this issue. The double standards on 
nuclear proliferation are visible even to ordinary 
people in Iran, and Iranians resent them. One 
common complaint is that Benjamin Netanyahu, 
whose country possesses hundreds of nuclear 
warheads and is not a member of NPT, has be-
come the Middle East’s nuclear police, directing 
false allegations against Iran, which is a member 
of NPT and does not have a nuclear bomb. Many 
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My old mother is very ill, and so I have spent the 
last couple of weeks with her in Iran. My stay 
here has afforded me the opportunity to closely 
follow both public and official opinion during a 
time of rising tensions between the United States 
and Iran.
 “What will happen to the nuclear agreement?” 
ordinary people have asked me. “Why did the 
United States violate the deal, even though Iran 
remained faithful to it?”
Iran’s economic situation has deteriorated since 
the U.S. administration of President Donald 
Trump re-imposed sanctions after withdrawing 
from the deal. Government dysfunctionalities are 
partly responsible for the malaise, but Iranians 
nevertheless blame the United States for it. They 
do so because they are convinced that the party 
that did not keep its end of the nuclear bargain was 
the Trump administration, not the government of 
Iranian President Hassan Rouhani.
Washington’s reversal on the Joint Comprehen-
sive Plan of Action )JCPOA(, as the nuclear deal 
is known, has turned Iranian citizens’ distrust on 
the United States and presented Iranian officials 
with stark, unwanted choices. The result of 12 
years of intensive negotiations between Iran and 
six world powers, the JCPOA was designed to 
prevent Iran from obtaining a nuclear weapon 
through intrusive inspections that would pro-
vide a level of transparency unparalleled in the 
history of non-proliferation. Over the past two 
years, the U.N.’s nuclear watchdog, the Interna-

tional Atomic Energy Agency )IAEA(, issued 15 
reports confirming Iran’s full compliance with the 
terms and conditions of the JCPOA.
What did the United States do in return? Not only 
it did not fulfill its commitments to lift nuclear 

related sanctions and facilitate normal business 
with Iran, but it withdrew from the deal and re-
warded Iran’s goodwill by imposing stringent 

How Iran Sees Its Standoff With 
the United States

By: Seyed Hossein Mousavian
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it clearly show anyone from the 
)unmarked( boat removing an-
ything from the ship’s hull.
Fourth, the principal reason to 
cast doubt on the video is that it is 
used to prove Iran’s role behind 
the attacks, which according 
to US Secretary of State Mike 
Pompeo, required a great deal 
of sophistication and expertise.
But, the problem with this narra-
tive is that the same sophisticat-
ed Iranians, who are supposedly 
so brilliant in pulling off repeat-
ed such attacks unseen, are also 
portrayed as so clumsy as to not 
wait for sunset and or fail to re-
move the mine in early morning 
hour when they responded to the 
distress call, thus letting them-
selves be caught red handed in 
broad day light and when they 
knew the tanker would be un-
der close scrutiny. In a word, it 
simply makes no sense, except 
from the prism of US seeking to 
incriminate Iran at any cost, as 
part of a step-by-step strategy 
of increasing escalations with 
Iran.
Clearly, US wants to have it both 
ways, portray the “rogue” Irani-
ans as capable of considerable 
mischief with a high degree of 
professional sophistication 
and, simultaneously, as highly 
amateurish. This schizoid im-
age of Iran serves US’ interest 
in smearing Iran and thus lay-
ing the ground work for another 
Iraq-like war scenario based on 

false pretexts.
As expected, the entire main-
stream US media has been en-
listed to sheepishly toe the line, 
parroting the US accusations 
through the endless parade of 
“experts” pinning the blame on 
Iran, when in fact there is plenty 
of reason to pause and consider 
the possibility of a US-Saudi 
operation to sabotage Japan’s 
peace diplomacy and to esca-
late tensions with Iran. Iran’s 
diplomats have in fact pointed 
the finger at US, suggesting that 
US has likely masterminded yet 
another ‘false flag.’
The road ahead after US’s 
‘pseudo-diplomacy’
Armed with the irrefutable 
proof of Iran’s complicity in 
the form of the video in ques-
tion, the Trump administration 
is now in the process of gaining 
traction in its effort to bring its 
European allies on board over 
Iran, in light of the statement by 
the British Foreign Secretary, 
Jeremy Hunt, that UK stands 
with its “US ally.”
the US is likely contemplating 
the military escort of oil tank-
ers, a reenactment of its 1987 
role that culminated in a bloody 
showdown with Iran’s navy, 
yet knowing that Iran is a much 
more formidable adversary 
now and there are serious risks 
involved, such as with respect to 
skyrocketing oil prices imperil-
ing the world economy.

The only path to de-escalation of 
tensions in the region is through 
diplomacy and, yet, there is no 
sign that the Trump adminis-
tration is willing to engage in 
anything more than a make-be-
lieve “quasi-diplomacy” such 
as giving its nominal blessing 
to Abe’s Tehran visit without 
however making any tangible 
offer that would represent an 
olive branch toward Iran.
A clue to this “quasi-diploma-
cy,” on the eve of Abe’s trip, 
when Iran showed its good will 
by releasing a foreign spy, the 
Trump administration recipro-
cated by imposing fresh sanc-
tions on Iran’s petrochemical 
industry. And according to the 
Iranian media, Abe relayed to its 
Iranian hosts Trump’s request 
for the release of Americans 
held in Iran, yet without offering 
any prisoners’ exchange and the 
reciprocal release of Iranians in 
US jails.
Consequently, through a so-
phisticated web of lies and false 
flag operations, the stage is be-
ing set for another major con-
flict in Persian Gulf, i.e., another 
Iraq war in slow motion, with 
the latest attack on the Japanese 
tanker clearly showing that US 
is weary of any undue Japanese 
role in Persian Gulf affairs and 
has made sure that Abe’s mis-
sion has ended in flames.
Source: Eurasia Review
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Questions About The US Video

The US government has released a video purport-
edly showing an Iranian patrol boat removing an 
unexploded mine attached to the side of a Jap-
anese oil tanker, Kokuka Courageous, paraded 
on US media as a ‘smoking gun’ proving Iran’s 
culpability in the June 13th attack on two tankers 
in Sea of Oman. Coinciding with Tehran peace 
trip of Japan’s Prime Minister, Shinzo Abe, these 
attacks have in essence torpedoed Abe’s mission 
thus “sabotaging diplomacy,” to paraphrase the 
tweet of Iran’s Foreign Minister Javad Zarif.
But, the video released by Pentagon in fact rais-
es serious questions, suggesting that we maybe 
dealing with another ‘wag the dog’ scenario, re-
calling the 1997 Hollywood dark comedy dealing 
with the fabrication of war videos.
First, according to the Pentagon statement, the 
Iranian boat removing the mine approached the 
tanker at 4:10 PM, approximately nine hours after 
the tanker was hit. The video is said to come from 
the US destroyer Bainbridge, which was some 

40 tactical miles from the tanker at the time of 
the incident.
We can safely assume that after receiving the dis-
tress call, Bainbridge sailed toward the tankers as 
it picked up the crew of one of the tankers from a 
tug boat. Yet, there is no photo of Bainbridge in 
vicinity of any of the two tankers throughout the 
day, despite having its drones filming the tankers.
This simply means that between 7 AM and 4 PM, 
the US military had plenty of time to observe and 
detect the “unexploded mine” on the side of Koku 
and make appropriate response. It did neither.
Second, the US’ claim about mines is contradict-
ed by the crew of Kokuka, who observed “flying 
objects” that hit the ship. The crew’s witness ac-
count is a direct evidence that undermines the 
credibility of the official story put forth by US 
Central Command.
Third, the video is unusual in not showing any 
time and date, for a sophisticated US operation 
(!), nor does it show any fire at the ship, nor does 

By Kaveh L. Afrasiabi
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It seems the British government has inserted itself 
in the growing US-Iran crisis in a fit of absence 
of mind. After self-paralyzing with the Brex-
it non-strategy inviting a new round of national 
security anxieties, the British political elite have 
seemingly found a palliative solution – in re-as-
serting their traditional dependence on American 
protective power and thus ripping the benefit of the 
“special bond” that was jolted a bit recently by the 
fleeting Trump-Macron ‘political romance’. But, 
the US-French cleavages dating back to De Gaulle 
have proved to be too resilient and, as a result, the 
Brits are now basking in the glory of being back in 
Uncle Sam’s bosom as Europe’s closest phalanx, 
nowadays dutifully re-enacting the surrogate role 
played in 2003 illegal invasion of Iraq.
Unfortunately, absent the existence of a world body 
to hold the British accomplices of the US invasion of 
Iraq responsible for their atrocities, it is hardly sur-
prising that history is repeating itself and the British 
government is deliberately escalating tensions with 
Iran, calibrated to supplement America’s economic 
warfare against Iran. Thus, instead of standing up to 
Washington warmongers, British politicians have 
in fact echoed them, by plainly stating that they 
would side with their “US ally” in a war with Iran, 
backing words with action by dispatching military 
forces to the volatile region and parroting Washing-
ton’s accusations against Iran, e.g. with respect to 
the recent suspicious attacks on cargo ships in Gulf 
of Oman. Hence, their latest action, that is, seizing a 
Syria-bound oil tanker filled with Iranian oil for the 
desperate Syrian people, simply fits this unsavory 
pattern of behavior that more than anything else 
reflects the twilight of British power desperately 
rendering service to their American patrons as a 
gesture of their loyalty.

But, of course, the British oil piracy in high seas is 
bound to backfire and, already, has elicited the offi-
cial complaints of both Iran and the government of 
Spain, which rejects the British claim of sovereign-
ty over Gibraltar. As a result, London has willfully 
provoked a double crisis, raising tensions with Iran, 
which has vowed to retaliate by seizing a British 
tanker, as well as within the European Union, which 
has been undergoing a transition with the change 
of guards at the leadership level. The incoming EU 
High Representative, the Spanish socialist Joseph 
Borrel, known for his pro-Iran sentiments, is unlike-
ly to take too kindly at London’s aggressive move 
against Iran’s oil, in light of the absence of any in-
ternational ban on sale of Iranian oil. London’s lame 
excuse, that it has acted pursuant to EU’s ban on 
Syria, simply does not wash with anyone outside 
Washington and Tel Aviv and Riyadh, simply be-
cause everyone recognizes the changing realities 
of a post-conflict Syria and the legitimate need of 
the Syrian people for outside assistance, given the 
recent energy shortages in Syria.
Thus, the British government, which looked the 
other way and failed to prosecute the British ISIS 
fighters, who now pose a serious national security 
threat to it, has hatched a new conundrum for itself, 
i.e., on the one hand standing up to US on the nuclear 
deal and taking part in the new financial mechanism 
known as INSTEX to bypass US sanctions on Iran 
and, on the other, bandwagoning with US and its 
regional allies against Iran, thus putting itself at 
the crossroad of contradictory political impulses. 
Without doubt, Iran will not let this latest manifes-
tation of British hostility to go unanswered and a tit-
for-tat Iranian seizure of a British tanker in Persian 
Gulf is highly likely if London does not relent and 
reverse itself on its blatant oil piracy.

Oil Piracy and the Contraction of England
By Kaveh L. Afrasiabi








