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دو پاردایم مهم در اقتصاد کشور

 امــروز امنیت ملی و توســعه اقتصــادی به عنوان 
دو موضــوع مهم در کشــور خودنمایــی می کند. 
آنچه که رئیس جمهور بارها بدان اشــاره داشــته و با 
رویکردی مبنی بر دیپلماســی به دنبال  برقراری آن 
در کشــور است. سفرهای اخیر ظریف به کشورهای 
مختلف نیز حکایت از به نتیجه رســاندن این موارد 
اســت. در حال حاضر کشور در شرایط حساسی قرار 
گرفته است و پس از خروج آمریکا از برجام و ظهور 

 مفســده هــای اقتصادی کــه با هر ترفندی به دنبــال  ماهیگیری از آب 
گل آلــود بودنــد اتخاذ تصمیمات حســاس برای برون رفت از شــرایط 
ســخت پســابرجامی حائز اهمیت بوده و هســت. موضوع امنیت ملی به 
عنوان یکی از پیشــران های رشــد و شــکوفایی اقتصاد کشــور از منظر 
جذب ســرمایه گذار خارجی و از طرفی ممانعت از خروج ســرمایه گذاران 
 خارجی فعلی بســیار مهم است. دیپلماسی هوشمندانه دولت برای کاهش 
 تنش ها  کمک شایانی به برقراری آرامش در جامعه و اقتصاد کشور می کند.  
تنــش هایــی که طی ماه های اخیر بر اثر توقیف نفتکش ها و ســرنگونی 
پهپاد آمریکایی به وجود آمد اعالم وضعیت قرمزی برای اقتصاد کشــور 
بود و در مواردی حتی می توان گفت که شــبه جنگ کشــور را فرا گرفته 

بود اما اســتفاده از هنر مذاکره باعث شــد این خطر رو به افول گراید.
اما پاردایم دوم یعنی توسعه اقتصادی گامی ارزنده اما پیچیده است. چنانچه 
اگر کشــوری ســاختارهای اقتصادی خود را آماده پذیرش توســعه نکرده 
باشــد نمی تواند یک شــبه ره صد ســاله را پیموده و به توســعه اقتصادی 
بیاندیشــد. متاسفانه طی ســالهای اخیر برای گام نهاندن در مسیر توسعه 
معیارهایی که باید مد نظر قرار می گرفته مورد غفلت واقع شــده اســت. 
نمونه بزرگ این غفلت فرصت دادن به ســودجویانی بوده که با حضور در 
مناصب حکومتی دستشــان به فســاد و رانت آلوده شده و اقتصاد کشور را 
به ورطه سقوط کشاندند. خوشبختانه موج بازداشت هاو برخوردهای اخیر 
با مفســدان اقتصادی نوید دهنده روزهای خوبی برای آینده کشــور است. 
عزم قوه قضائیه که بدون هیچ گونه مماشــات هر فردی را در هر ســمتی 
شــبانه دســتگیر می کند یک گام ارزنده برای شــکوفایی و آبادانی کشور 
اســت. بدون شــک این نوع برخوردها یکی از موارد مهم و اســتراتژیک 

برای توســعه اقتصادی مد نظر رئیس دولت است. 
 بــا توجــه به اینکه نزدیک به دو ســال به پایان عمــر دولت دوم روحانی 
باقــی مانــده  رئیس جمهور محترم باید در ایــن فرصت محدود بداند که 
حــدود 80 درصــد مطالبات مردم در حوزه اقتصاد اســت و همچنین مرکز 
افکار ســنجی دانشــجویان ایران )ایســپا( نیز چندی پیش از کاهش 2.7 
نمره ای میزان رضایت ایرانیان از زندگی خود در ســال 97 نســبت به سال 
96 خبر داده و یک ســازمان بین المللی از رتبه 106 ایرانیان در بین 156 
کشــور جهان در شــاخص »رضایتمندی« )نمره 4.6 از 10( گزارش کرده 
بــود.  دولــت روحانــی در این اندک فرصت باقی مانــده باید تمام  انرژی 
 و زمــان خــود را  عالوه بر  موضوع دیپلماســی  صرف درمان ریشــه ای 
زخم هایی  کند که طی این همه سال بر تن رنجور اقتصاد کشور رفته است.
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 سید علی موسوی خلخالی

تالش هــای اتحادیه اروپا و در رأس آنها امانوئل 
مکــرون، رئیس جمهوری فرانســه برای کاهش 
تنش در منطقه خلیج فارس و همچنین تنش میان 
ایران و امریکا به اوج خود رســیده است. او تالش 
دارد تا حد ممکن از پتانســیل کشــورش استفاده 
کنــد و در تنــش موجود میان ایران و امریکا نقش 
آفرینی کند. تنشی که بعد از خروج ایاالت متحده 
از برجام در اردیبهشت 1397 سیر صعودی خود را 
آغاز کرده و با سرنگونی پهپاد امریکایی در ابتدای 

تابستان به اوج خود رسیده است.
در ایــن رابطــه رئیس جمهوری فرانســه با ارائه 
پیشــنهادهایی تالش دارد سطح تنش موجود در 
منطقــه را کاهش دهــد و ایرانی ها را مجاب کند 
که به تشــدید تنش با امریکا مبادرت نورزند. البته 
پیشنهادهای مکرون، تا آن جا که بخشی از آنها به 
رسانه ها درز کرده، محدود و وابسته به زمان است 
و تنها مقدار بســیار کمی از بار فشــارهای سنگین 
تحریم های امریکا علیه ایران، آن هم برای مدتی 
کوتاه بر می دارد. و جالب آن که همین تالش های 
نیــم بند نیز نیازمند راضــی کردن دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری امریکا و اجازه گرفتن از اوست.

اروپا 14 ماه فرصت داشــت یا به عبارتی فرصت 
خواســت که راهی برای جبــران خروج امریکا از 
برجــام بیابــد. اما در طول ایــن مدت عماًل هیچ 
اقدامی نکرد. نه ســازوکار اینستکس را که سه بار 
تغییر نام داد تا به اینســتکس رســید را عملی کرد 

و نه تالشی جدی برای حفظ برجام انجام داد.
بعد از یک ســال اروپایی ها به این برداشت اشتباه 

رسیده بودند که به هر حال ایران که در برجام مانده، 
امریــکا هم کــه کار خود را می کند، پس بگذاریم 
وضعیت موجود حفظ شــود، چون در نهایت عماًل 
ضرری متوجه اروپا نمی شــود. در طول این مدت 
دائمًا ایران را ترغیب به ماندن در برجام می کردند 
و هر وقت طرف های ایرانی را می دیدند می گفتند 
که در حال کار روی ســاز و کار مالی هســتند، 
می دانند که به ایران سخت می گذرد ولی خوب 
چه می شــود کرد توانایی شــان محدود است و 
کاری بیــش از ایــن نمی توانند بکنند. در حالی 
که هر وقــت مقامات اروپایی از ایران می رفتند 
یــا مقامات ایرانی خاک اروپا را ترک می کردند، 
اروپایی ها به کار خود باز می گشتند و اعتنایی به 
برجام نمی کردند و ســرعت تالش های خود را 
کنــد می کردند. به عبارت دیگر صرفًا وقت تلف 

کردن بدون انجام کاری عملی.
محاســبات آنهــا زمانی به هم خــورد که ایران 
گام هــای خود را برای خــروج از برجام تعریف 

کــرد. اروپایی ها تا قبــل از گام اول ایران برای 
خروج از برجام زیاد آن را جدی نگرفتند در حالی 
که مقاماتشان که به ایران می آمدند، تنها از تهران 
می خواســتند که از برجام خارج نشود، بدون این 
که عماًل کاری کنند تا تهران ترغیب شود که از 
برجام خارج نشود. حتی از این فراتر، مقام سابق 
بریتانیایی در سفری که به ایران داشت کار را به 
تهدید رساند و چنان لحن بدی به خود گرفت که 
گفته شد در دیدارش در تهران مقام های ایرانی 

تهدیدهای او را به تندی پاسخ دادند.
اروپایی ها تا گام دوم باز هم کاری نکردند. وقتی 
که گام دوم برداشــته شــد تازه به خود آمدند که 
بایــد کاری کننــد. در آن موقع فهمیدند که این 
دو گام همه چیز نیســت، ایران گام های دیگری 
هــم تعریف کرده اســت و می رود تا در صورت 
ادامــه انفعال اروپا گام های دیگری را نیز بردارد. 
وقتی که ورود ژاپن و آلمان )برلین در حد رایزنی 
سیاسی وارد میدان شد نه بیشتر( به جایی نرسید 

 تحقیر اروپا 
در برابر امریکا
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و تنــش می رفــت تا صورت جدی به خود بگیرد 
امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانســه وارد 
میدان شــد. آن هم دیر، بعد از یک ســال، بعد 
از مدت هــا خودداری در رایزنی با ایران بر ســر 
پرونده هایی که قول همکاری آنها را داده بود، بعد 
از یک سال فراموشی تمام تعهداتی که اروپا برای 
جبران خسارت امریکا در خروج از برجام داده بود.

مکرون یک ســال اســت وعده سفر به تهران را 
داده و تا کنون این سفر را انجام نداده است. گویا 
این نگرانی را دارد که ســفرش به تهران باعث 
ایجاد شبهه نزد طرف امریکایی شود و رابطه اش 
با دونالد ترامپ را مخدوش کند. دولت او پیش از 
این صرفًا به ایران هشدار می داد و تهدید می کرد 
و از این که تهران حاضر به گفت وگو با امریکا بر 
سر مسائل موشکی نیست یا به گفت وگوی دوباره 
درباره برجام راضی نمی شود، تهران را سرزنش 
می کرد. ژان ایو لودریان ســال گذشته به تهران 
آمد و وقتی که دید تهران حاضر به گفت وگو بر 

ســر مسائل موشــکی و نفوذ منطقه ای نیست با 
دلخوری تهران را ترک کرد. از آن موقع تا کنون 

او دیگر به ایران نیامده است.
بعــد از همه اینها، حاال مکرون دو ماهی اســت 
با ارائه پیشــنهادهایی وارد میدان شــده است. 
نکته مهم در اینجا این اســت که حتی مکرون 
هم با پیشــنهادهای خود در نهایت همه چیز را 
منوط به رضایت امریکا کرده اســت. جالب این 
کــه اروپایی ها که ادعــای جبران نبود امریکا را 
در برجــام می کردنــد، و در حالی که دائمًا امریکا 
را نکوهــش می کردند و خروجــش از برجام را 
غیر قابل قبول می دانستند، تا کنون نتوانسته اند 
بــدون امریــکا کاری از پیش ببرند. جالب تر این 
که هر وقت با پاســخ تند امریکا مواجه می شدند 
لحن خود را نسبت به تهران تغییر می دادند و از 
همکاری های خود به ویژه در مســائل اقتصادی 
با ایران می کاستند. اکنون هم که تالش می کنند 
فضا را آرام کنند و برجام را حفظ کنند در نهایت به 

دنبال رضایت امریکا هستند و از ایران می خواهند 
که با امریکا مذاکره کند تا شاید راضی شود برجام 
حفظ شود و بخشی از خسارت هایی که به ایران 
وارد شده و اروپا وعده جبران را داده است، بتواند 
جبران کند! آیا این چیزی جز تحقیر تمام و کمال 
اروپا نیســت که نمی تواند بدون امریکا کاری از 
پیش ببرد؟ آیا برای اروپا تحقیرآمیز نیســت که 
حتــی در عمل به وعده ها و تعهداتش نیز باید به 
اذن امریکا باشــد، حتی اگر حقوق و منافع اروپا 

در میان باشد؟
واقعیت این اســت که حتی اگر اروپا در معرض 
بدتریــن توهین های امریکا باشــد و زیر رگبار 
سخت ترین تحقیرهای واشنگتن قرار بگیرد در 
نهایت چاره ای جز سر خم کردن در برابر امریکا 
نــدارد. رفتارهــا و کارهای اروپا در حدود 17 ماه 
اخیر موید این ادعاســت و قاره سبز باید اعتراف 
کنــد که بدون اجــازه امریکا توانایی هیچ کاری 
را ندارد، حتی نمی تواند از منافع خود دفاع کند.
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آقای فالحت پیشه! گفتگویمان را از همین   �
دعوای اخیر بر سر دوتابعیتی ها شروع کنیم، 
ماجرا چه بود؟ این لیســتی که آقای کریمی 

قدوسی منتشر کرد از کجا آمد؟
یکی از مسائلی که در مملکت ما باید حل شود، 
بحث دوگانگی در سامانه اطالعاتی کشور است. 
من خیلی ســعی کردم که مســوولین اطالعات 
ســپاه و وزارت اطالعات با هم بنشــینند و به 
یک نقطه اشــتراک برسیم. حداقل در مواردی 
که به کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
ارجاع شده بود مانند همین موضوع دوتابعیتی ها 
تالش شــد یک هماهنگی صــورت بگیرد که 
متاســفانه این کار صورت نگرفت، یعنی عزمی 
بــرای این که این تطبیــق )نمی گویم یگانگی( 
صــورت بگیرد، وجود نداشــت و همین یکی از 

محل هــای اختالف اســت که درمورد موضوع 
دوتابعیتی ها شکل گرفت.

اتفاقی که در مجلس افتاد، یک لیست 100 نفره 
در زمان ریاســت آقای بروجردی در کمیسیون 
امنیت قرائت شــد؛ از آنجا که ســؤاالت درباره 
ایــن موضوع از زاویــه دیگری ادامه پیدا کرد و 
دوســتانی مانند اقای رحیمی و ... ســواالتی را 
مطرح کردند، من )به عنوان رئیس کمیســیون( 
درخواســت کردم که یک تطبیقی در این رابطه 
صورت بگیرد که وزارت اطالعات بخش اعظم 
آن لیســت را رد کرده بود، حتی از آن 100 نفر 
حــدود چهــار نفر را آن هم بر اســاس حدس و 
گمان گفته شد ممکن است دوتابعیتی باشند. در 
نهایت سپاه هم نامه ای را خطاب به بنده نوشت 
و گفت این لیســت را ما در اختیار آقای کریمی 

قدوسی قرار ندادیم، نامه را هم بنده رسمًا برای 
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرائت 
کــردم، ولی دوباره دیدیم در صحن هم قرائت 
شــد. به عبارت دیگر این مسئله دوگانگی میان 
وزارت اطالعات و اطالعات ســپاه باعث شــد 
چنیــن موضوعی کــه نباید به یک بحث تبدیل 
می شد مشکل آفرین شد و دیدید حتی در آخرین 

ســال مجلس هم چالش ایجاد کرد.
 وقتی که فردی به راحتی می گوید برای ریاست 
کمیســیون از تیم بنده این افراد به شــما رأی 
می دهنــد، بعــد همان موقــع رأی ندادند و من 
دیدم که در البی پشت پرده چه کارهایی دارند 
پیش می برند این ها همان چرچیل ها هســتند. 
البته من می خواهم اینجا از چرچیل عذرخواهی 
کنم چون ایشــان )چرچیل( حداقل در خدمت 

طی گفت و گوی تفصیلی با حشــمت اهلل فالحت پیشــه پیرامون روزگار پارلمان نشینی مطرح شد: 

ترویج نظام نوچه پروری درکشور

 سیاستمدار و پارلمانتاریست 48 ساله، آنطور که می گوید تنها 
22 ســال داشــته که پایش به عرصه سیاســت باز شده، آنهم با 
قلم زدن در روزنامه رســالت و نوشــتن تحلیل های بین المللی. او 
چند سال بعد در 30 سالگی راهی پارلمان شد و حال سابقه چند 
دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه خود به ثبت رســانده اســت.

روزگار پارلمانی حشــمت اهلل فالحت پیشــه از یک سال پیش به 
دو دوره قبل از ریاســت بر کمیســیون امنیت ملی و پس از آن 
تقســیم شــد. همان روزی که او به ریاســت 14 ساله بروجردی 
در کمیســیون امنیــت پایان داد تا شــوک بــزرگ در انتخابات 
هیات رئیســه کمیســیون های آن ســال اینگونه رقم بخورد اما 
عمر ریاســتش بیشــتر از یکســال دوام نیاورد و به قول خودش 

چرچیل های مجلس او را از کرســی ریاست حذف کردند.
او  از تصمیمش برای کاندیدا نشدن در انتخابات اسفندماه گفت 
و دربــاره چرایــی این تصمیم هم گفت »مجلس روز به روز دارد 
ضعیف تــر می شــود، روز به روز دارد به عنــوان یک حوزه خطر 
تعریف می شــود. تکان که می خوری، از شــما شکایت می شود، 

تکان که می خوری، به شــما توهین می شود.«
او به ماجرای دوتابعیتی ها هم پرداخت و گفت لیســت منتشــر 
شــده توسط کریمی قدوســی توسط اطالعات سپاه در اختیار او 
قــرار نگرفتــه بود. او گریزی نیز به تنش های بین ایران و آمریکا 
از یک ســو و بالتکلیف بودن لوایح مرتبط با FATF در مجمع 

تشــخیص هم زد. مشــروح این گفت وگو را در ادامه بخوانید.

 خیلی ها نمی خواهند مجلس در رأس امور باشــد

  مجلس روز به روز دارد ضعیف تر می شــود
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جایــگاه خودش و دولتش عمل می کرد. کاش 
ایــن چرچیل ها مجلس را قــوی می کردند اما 

متاســفانه مجلس را تضعیف می کنند
خب این لیســت از کجــا آمده بود؟ آقای   �

کریمی قدوســی از کجا این لیست را آورده 
بود؟

بروید از خودشــان بپرســید. باالخره ســپاه به 
صورت رســمی اعالم کرده که ما چنین لیستی 

به کسی ندادیم.
نکتــه ای که دربــاره وزارت اطالعات و   �

اطالعات ســپاه مطرح کردیــد را قباًل آقای 
مطهــری هــم به نوعی دیگــر مطرح کرده 
بود. یا گفته می شــود در پرونده هایی مانند 
پرونده های محیط زیستی و ... یک نوع تداخل 
وظیفه میان وزارت اطالعات و اطالعات سپاه 
وجود دارد چقدر کمیســیون امنیت توانست 
در این مســائل ورود کند تا الاقل به رفع این 

دوگانگی کمک کند؟
پاســخ را اول دادم؛ واقعــًا رغبتــی ندیدیم که 
تطبیقــی میان ایــن دو نهاد صورت بگیرد و به 
نظرم اساسًا محل این تطبیق هم مجلس نیست. 
درباره پرونده هایی هم که مطرح می شــد مانند 

بازداشــت ها و... واقعًا مجلس و کمیســیون در 
جایگاهــی نبودنــد که این موضوع را حل کنند. 
لذا متاســفانه کماکان محل اختالف باقی ماند.

آقــای فالحت پیشــه! شــما مدتی قبل   �
موضوعــی را تحت عنوان »مدیریت تنش« 
مطــرح کردید که حتی منجــر به آن بحث 
شــکایت دبیرخانه شــورای امنیت ملی از 
شــما هم شد. اما ســؤال این جاست ما چه 
بخواهیم چه نخواهیم در موقعیتی پر التهاب 
قرار داریــم، مانند همیــن ماجرای توقیف 
نفتکش ها که نوعی نمایش قدرت بود. آیا ما 
بــرای این قدرت نمایی یا مانور قدرتی که در 
خلیج فارس دارد شکل می گیرد، خط قرمزی 

داریم؟
مــن اعتقــادم بر این اســت که ســقوط پهپاد 
آمریکایــی یــک نقطه عطفــی در تاریخ تقابل 
گزینه های ایران و آمریکا بود. همیشــه طرفین 
به ویژه آمریکا از روی میز بودن و زیر میز بودن 
و توی کشــو بودن گزینه های مختلف صحبت 
کردنــد. در مقطعی که رئیس کمیســیون بودم 
)حدوداً ســه ماه قبل از سقوط پهپاد آمریکایی( 
یک جلســه ای را با دوســتان هوا فضای سپاه 

داشتم وقتی از جلسه بیرون آمدم خبرنگاران از 
من درباره جزئیات جلسه پرسیدند به آنها گفتم 
توصیــه ام به آمریکایی ها این اســت که بدانند 
هیچ پرنده آمریکایی در مقابل سامان پدافندی 
جمهوری اســالمی ایران مصون نیست. حتی 
یکی از خبرنگاران پرســید حتی B۵۲؟ گفتم 
حتی B۵۲. یعنی به صورت فنی در کمیسیون 
امنیت ملی توضیح داده شــد که سیستم پدافند 
هوایی همه پرنده هایی که طراحی کرده و ساخته 
یا خریداری کرده توانایی مقابله با آمریکا را دارد. 
همان جا هم گفتم که 28 ســال اســت که توان 
و قابلیت های دفاعی جمهوری اســالمی ایران 
برای مقابله با آمریکا شــکل گرفته؛ چه خرید، 
چه مهندســی معکوس، چــه تولید خوداتکاء و 
چه رزمایش مانور همه در این مسیر بوده است 
لذا نتیجه اش را هم در ســقوط پهپاد آمریکایی 

دیدیــم که یک نقطه عطف بود.
بنــده یکــی از کارهایــی که همیشــه انجام 
می دهم، رصد رســانه ها و اتاق فکرها و مواضع 
سیاستمداران کشور رقیبمان یعنی آمریکا است. 
تا آن زمان ما دیدیم هم آمریکایی های طرفدار 
جنــگ و همینطور برخی البی های متحجرین 



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ مردادماه 1398 / شماره841

Bilingual Economic Monthly  

گفت و گو

عرب و البی صهیونیست ها سیاستی را در پیش 
گرفته بودند که بر اساس آن داشتند جنگ را به 
آقای ترامپ تحمیل می کردند. آن ها بحث هایی 
را تحــت عنــوان نقطه زنی در ایــران را مطرح 
می کردنــد و قرار شــده بــود نقاطی را در ایران 

بمباران و موشک باران کنند.
ســقوط پهپاد باعث شــد که عماًل این پرونده از 
روی میز برداشــته شــود و آمریکایی ها با یک 
چالــش مواجه شــدند که مــن آن را »مواجهه 
مولفه های جنگ روانی با دفاع واقعی« می دانم. 
به عبارت دیگر زمانی که مولفه های جنگ روانی 
با دفاع واقعی مواجه شوند، این جنگ روانی است 

که دچار فروپاشی می شود و علت 
سردرگمی آمریکایی ها در شرایط 
کنونی نیز همین است. اما آیا این 
صحبت به معنای این است که ما 
از جنگ اســتقبال کنیم؟ در پاسخ 
باید بگویم قطعًا اینطور نیســت. 
مــن معتقدم ما بهترین تجربه ای 
کــه از جنگ عــراق گرفتیم، این 
است که ما هیچ گاه آغازگر جنگ 
نبودیــم و هیــچ وقت هم جنگی 
را آغــاز نخواهیم کــرد اما همه 
مولفه هــای الزم بــرای دفاع را 
تقویت کردیم و این نجنگیدن به 
معنای ترس نیست، به معنای این 
اســت که ما آمادگی کامل داریم. 
بــا این وجود تــا جایی که امکان 
مذاکره اســت، باید از مولفه های 

جنگ پرهیز کنیم این نظر شــخصی من اســت 
و به آن اعتقاد راســخ دارم؛ حال اگر می خواهند 

می توانند باز هم شکایت کنند.
آن چیزی که االن در دنیا وجود دارد این اســت 
که تمام بازیگران نشــان دادند حتی در مذاکره 
هم بازیگر واقعی نیســتند. آن چیزی که واقعی 
اســت چالش بین ایران و آمریکا اســت. اینکه 
ایــران و آمریکایی ها به ســمت تنش می روند 
یا به ســمت مذاکره مشخص نیست؛ البته یک 
طرحی هم از ســوی فرانســوی ها مطرح شد با 
عنــوان »توقف در برابر توقف« که من معتقدم 
اگر به این طرح یک چیزی اضافه شــود تحت 
عنوان »بازگشــت در مقابل بازگشت« آن موقع 
می شــود قابل مذاکره باشد، یعنی آمریکایی ها 

بازگشت از تحریم ها داشته باشند. اگر بازگشت 
از تحریم ها صــورت بگیرد، امکان مذاکره هم 

فراهم است.
در عملیات هایــی مانند توقیف نفتکش ها، چقدر 
کمیســیون امنیــت از قبــل در جریان این نوع 
تصمیم گیری ها اســت؟ اصاًل این موضوعات با 
کمیسیون امنیت ملی در میان گذاشته می شود؟
نــه. کمیســیون امنیــت ملــی در جریان امور 
عملیاتی نیســت. بعــد از انجام عملیات ممکن 
اســت برای توضیحی در کمیسیون حضور پیدا 

کند، ولی قبلش در جریان نیســت.
چرا این کار اتفاق نمی افتد؟  �

دلیلــش این اســت که آقــای الریجانی عضو 
شورای امنیت ملی کشور است. اگر این مباحث 
در شــورای امنیت وجود دارد، آقای الریجانی 
نماینده مجلس در شــورای امنیت است و هیچ 
کسی دیگر از مجلس عضو شورای امنیت کشور 

نیست.
آقای فالحت پیشه! انتقادات زیادی به این   �

مجلس می شــود که مهمترین آن این است 
که مجلس دیگر در آن شــان و جایگاه خود 
قرار ندارد. به نظر شــما چرا مجلس در رأس 

امور نیست؟
در کشــور ما خیلی هــا نمی خواهند مجلس در 

رأس امور باشد.
 چه کسانی؟  �

 مشخص است؛ هم در موضع گیری ها و هم در 
رفتارها. به هر حال مجلس یک بُعد قانون گذاری 
دارد و یــک بُعــد نظارتی. خیلی ها هســتند که 
مجلــس را مزاحم می داننــد، به همین دلیل از 
این کــه مجلــس در رأس امور باشــد، ناراحت 
هســتند. در گذشته هم بعضی ها این را به زبان 
آوردنــد، بعضی ها هم که به زبان نمی آورند، در 
رفتارشان مشخص است و من به عنوان کسی که 
سه دور در مجلس بودم و یک دور هم به عنوان 
نماینده ادوار، مجلس را رصد می کردم دارم روز 

بــه روز روند تضعیف مجلس را می بینم.
 مثاًل در مجلس هفتم، زمانی که آقای احمدی نژاد 
موضوع هولوکاست را مطرح کرد 
و آن چالش ها شــکل گرفت، در 
کمیسیون ســواالتی مطرح شد؛ 
همان زمان رفت برای ریاســت 
جمهوری جلســه گذاشت، جلسه 
چند ســاعتی هــم بود، خیلی هم 

مفصل همه صحبت کردند.
در مجلــس هشــتم یادم اســت 
کمیســیون امنیت ملی با حضرت 
آقــا دیدار کرد. مثاًل یک جلســه 
چندســاعته خدمت آقــا بودیم و 
بحث هــا آن جا مطرح شــد. اما 
ایــن اتفاقات را امروز مشــاهده 
نمی کنیــم. متاســفانه روز به روز 
این مجالــس دارند آب می روند 
و من همین را از کمیســیون های 

دیگر هم می شنوم.
به هرحال دلیلی باید وجود داشــته باشد؟  �

 به شــخصه اعتقادم بر این اســت که بخشی از 
موضوع به نظام انتخاباتی در ایران بر می گردد، به 
همین دلیل هم من پنج دور طرفدار استانی شدن 
انتخابات در کشــور بودم. سه دور نماینده بودم 
که هر ســه دور در صحــن علنی مجلس آن را 
مطــرح کرد. یک دور هم نماینده ادوار بودم که 
بــه بعضی نمایندگان مدافــع این طرح کمک 
کارشناســی می کردم. در آن دورانی که نماینده 
نبودم هم در مقام تحلیلگر و اســتاد دانشــگاه 

مقاالت و مطالب زیادی می نوشتم.
من معتقد بودم در جریان استانی شدن انتخابات 
یک مقدار شأن مجلس از گیر و دار بخشی گری 
و شهرستانی بودن فراتر می رود و حداقل ایالتی 

�به�شــخصه�اعتقادم�بر�این�است�که�بخشی����
از�موضــوع�بــه�نظام�انتخاباتــی�در�ایران�بر�
می�گردد،�به�همین�دلیل�هم�من�پنج�دور�طرفدار�
استانی�شدن�انتخابات�در�کشور�بودم.�سه�دور�
نماینده�بودم�که�هر�ســه�دور�در�صحن�علنی�
مجلــس�آن�را�مطرح�کرد.�یک�دور�هم�نماینده�
ادوار�بــودم�که�به�بعضی�نمایندگان�مدافع�این�
طرح�کمک�کارشناسی�می�کردم.�در�آن�دورانی�
که�نماینده�نبودم�هم�در�مقام�تحلیلگر�و�استاد�
دانشگاه�مقاالت�و�مطالب�زیادی�می�نوشتم.
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می کنــد. به انتخابات پارلمان ها در دنیا که نگاه 
کنیم می بینیم اغلب انتخابات ها ایالتی اســت؛ 
یعنی فقط در ایران اســت که انتخابات مجلس 
شهرســتانی برگزار می شــود. بــه هر حال من 
فکــر می کنم به میزانی که یک نماینده به یک 
محوطه جغرافیایی سیاســی کوچک تر به همان 
میــزان نماینــده کوچک تــری را ما به مجلس 

می فرستیم.
برخی برایــن اعتقادند نحوه بررســی   �

صالحیت کاندیداها از سوی شورای نگهبان 
در نــزول جایگاه مجلــس تاثیرگذار بوده 
اســت. اینکه گاها چهره های شــاخص از 

ورود به پارلمــان باز می مانند 
و کاندیداهای درجه دو و ســه 

راهی پارلمان می شوند.
مــن فکر می کنم روز به روز حوزه 
آزادی نمایندگان در حال محدود 
شــدن اســت که بخشــی از آن 
ضعیف شــدن مجلس هم ناشی 
از همین اســت. به هر حال خیلی 
از افراد هســتند اصاًل نمی دانیم 
چرا رد صالحیت می شــوند، ولی 
به شخصه می گویم سیاستمداران 
قوی ای هستند، که رد صالحیت 
می شوند. شــاید شورای نگهبان 
هــم توضیحاتــی بــرای ایــن 
ردصالحیت هــا داشــته باشــد؛ 
مــن نه می خواهــم تأیید کنم و 
نه می خواهــم این موضوع را رد 

کنم، ولی جای این افراد در مجلس خالی است؛ 
کسانی که به جایگاه نمایندگی شان می دهند نه 

آنکه شان از آن بگیرند.
متاســفانه یکی از مشــکالت مجالس ما، رواج 
نظام نوچه پروری است. نوچه پروری به این معنا 
اســت که یک سیاســتمدار شأن کوچکی برای 
خــودش تعریف می کنــد و وقتی مجموعه این 
افراد زیاد شود آن زمان است که با این گرفتاری 
روبه رو می شــویم. در جاهایی که نظام حزبی 
وجــود دارد، حزب اجازه نمی دهد این نوچه گی 
شکل بگیرد. به هر حال حزب شأن و جایگاهی 
برای خودش دارد و مجبور اســت افراد قوی را 

به صحنه بیاورد.
 واقعیــت قضیه این اســت که االن روز به روز 

این حوزه آزادی محدود می شود. من به شخصه 
خودم را مثال بزنم؛ بنده کسی هستم که از 22 
ســالگی اولین مقاله از بنده در روزنامه رسالت، 
تحــت عنوان روابط آمریکا و ژاپن و اثراتش بر 
ایران را نوشتم و منتشر شد. من آن زمان ندیده 
بــودم از یک نماینده بــرای تحلیلش از اوضاع 
شــکایت شــود ولی االن ما می بینیم روز به روز 
دارد شــکایت های بیشــتری از نماینده صورت 
می گیرد و عماًل به نوعی در تالش هستند تا بر 
خالف قانون اساســی نماینده را محدود کنند و 
به او این احســاس را القا کنند که دارد در یک 

حوزه پرخطری کار می کند.

گفتید جای خالی برخی افراد را می شود در   �
مجلس احساس کرد. جای خالی چه کسی را 

بیشتر در مجلس احساس می کنید؟
در مجلــس آن چیــزی که جای خالی اش حس 
می شــود، احــزاب هســتند، یعنی ما مشــکل 
اصلی مــان، فقدان تحزب اســت؛ یعنی حزب 
و دموکراســی در ایران همزاد نیســتند. همیشه 
عامل ظلم به احزاب، جناح های سیاســی بودند. 
چون حزب حافظ شــعارها و تکالیف اســت. در 
کشــورهایی که نظام حزبی دارند، احزاب حتی 
حضــور و غیــاب را هم با هــم انجام می دهند؛ 
درواقع احزاب هســتند که می گویند چه کسانی 
صحبت کنند حافظ تخصص ها هم هستند. من 
زیاد مطالعه می کنم متاسفانه باید بگویم گاهی 

اوقــات در مجلس در آن هیاهو ترجیح می دهم 
مطالعه کنم چون واقعًا احســاس می کنم بخش 
اعظم ایــن صحبت ها هیچ کمکی به یادگیری 
بنــده نمی کند، حتی هیچ کمکی به جهت دادن 

به بنده هم نمی کند.
یک قانونی می آید، یک صفحه اش را می خوانم، 
جایی که الزم باشــد صحبت کنم که خیلی هم 
وقت به من نمی رســد. ولی یک زمانی افرادی 
در مجلــس بودند که وقتی صحبت می کردند با 
اینکه خودم اســتاد دانشــگاه بودم اما یادداشت 
برمی داشــتم. مثل آقای دکتر ســبحانی، یک 
زمانی وقتی درباره بودجه صحبت می کرد بنده 
یادداشــت برمی داشتم. متاسفانه 
این شرایط االن حاکم نیست. لذا 
گمشده اول مجالس ایران، احزاب 
هستند؛ گمشده دومش یکسری 
نخبگان سیاســی هســتند که به 
دو دلیل؛ یا به هر حال خودشــان 
دیگر حاضر نیستند در این منطقه 
پرریســک و پرتوهین حضور پیدا 
کنند، یعنی من در عمرم به اندازه 
این دورانی که رئیس کمیســیون 
امنیت بودم، فحش و توهین به من 
نشــده بود. یعنی هیچ گاه اینطور 
نبــود که به راحتــی افرادی که 
ادعــای اخالق هم دارند، توهین 
کنند. در چنین فضایی اســت که 
افــراد ترجیــح می دهند بروند در 
دانشگاه و با حرمت دانشگاهشان 
زندگــی کنند تا این که بیایند در این حوزه. البته 
بعضــی از این افراد قوی هم هســتند که از آن 
فیلتر شــورای نگهبان عبور نمی کنند که در این 

رابطه باید شــورای نگهبان توضیح بدهد.
آقای فالحت پیشــه! شــما یک توییتی   �

داشتید که در آن از چرچیل های مجلس انتقاد 
کرده بودید این چرچیل ها چه کسانی هستند؟
یکــی از دوســتان مجلس کــه رئیس یکی از 
فراکســیون های ســه گانه بود آمد پیش من و 
گفــت چرا ظلم کــردی به چرچیل؟ گفتم چرا؟ 
گفــت بعضی ها از چرچیل بدتر هســتند. به هر 
صورت این افراد در مجلس مشــخص هســتند 
حداقل برای من که کاماًل مشخص است؛ مثاًل 
وقتی که فردی به راحتی می گوید برای ریاست 

�به�هر�حال�مجلس�یک�بُعد�قانون�گذاری�دارد����
و�یک�بُعد�نظارتی.�خیلی�ها�هستند�که�مجلس�
را�مزاحم�می�دانند،�بــه�همین�دلیل�از�این�که�
مجلس�در�رأس�امور�باشــد،�ناراحت�هستند.�
در�گذشــته�هم�بعضی�ها�این�را�به�زبان�آوردند،�
بعضی�ها�هم�که�به�زبان�نمی�آورند،�در�رفتارشان�
مشخص�است�و�من�به�عنوان�کسی�که�سه�دور�
در�مجلس�بودم�و�یک�دور�هم�به�عنوان�نماینده�
ادوار،�مجلس�را�رصد�می�کردم�دارم�روز�به�روز�

روند�تضعیف�مجلس�را�می�بینم.



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ مردادماه 1398 / شماره1041

Bilingual Economic Monthly  

گفت و گو

کمیســیون از تیم بنده این افراد به شــما رأی 
می دهنــد، بعــد همان موقــع رأی ندادند و من 
دیدم که در البی پشت پرده چه کارهایی دارند 
پیش می برند این ها همان چرچیل ها هســتند. 
البته من می خواهم اینجا از چرچیل عذرخواهی 
کنم چون ایشــان )چرچیل( حداقل در خدمت 
جایــگاه خودش و دولتش عمل می کرد. کاش 
ایــن چرچیل ها مجلس را قــوی می کردند اما 
متاســفانه مجلس را تضعیف می کنند آن هم در 

راستای منافع شخصی شان.
در دوره ریاست کمیســیونی شما خیلی   �

جــدال بر ســر نظارت مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام و ورودش به مصوبات مجلس 
بــاال گرفت. چقدر این نوع وورد مجمع برای 
تصمیمات کمیسیون و مجلس محدودکننده 

شد، چرا مجلس مقابل مجمع نایستاد؟
 CFT مهم تریــن بحثی که شــد، در پالرمو و
بود. در بحث بررسی CFT ما کمیسیون اصلی 
بودیــم اما در پالرمو کمیســیون فرعی بودیم. 
سیاســت های کلی را که حضرت آقا فرمودند، 
بــر اســاس آن ها به مجمع اختیــار دادند که بر 
مصوبات مجلس نظارت کند، مجمع هم آمد یک 
هیات نظارت درست کرد که در داخل مجمع هم 
هضم نشــده بود. من چند جلسه ای که مجلس 
بــودم، جالب بود، آن جا برخی از اعضای مجمع 
که شاید ناراضی باشند اسمشان را ببرم، مطرح 
می کردنــد که این هیات نظارت مشــکل برای 
مجمع درســت کرده، خودشان معترض بودند و 
می گفتند ایــن هیات نظارت دخالت هایی دارد 
انجــام می دهد که ایــن دخالت ها تحت عنوان 
سیاســت های کلی مصلحتی نیست و این باعث 
می شــود که توپ هایی که باید در زمین مجمع 
نباشــد، در زمین ما بیفتد. در پالرمو خیلی بحث 
می کردند که پالرمو اصاًل به ما ارجاع نشده، ولی 
شما این را آوردی، دعوا درست کردی. و همین 
محــل چالش بــود، وگرنه بحث های مصلحتی 
طبیعی اســت که باید در مجمع تشخیص باشد.

 یــک نامه ای آمد، مرحوم آیت اهلل شــاهرودی 
نوشــته بود که دو نفــر از اعضای مجمع بیایند 
برای بررسی CFT در این قالب صحبت کنند 
کــه چون بنده رویکرد تعاملی پیش گرفته بودم 
 CFT بــه آقای الریجانی هم گفتم می خواهم
به عنــوان یک تصمیم نظام پیش برود به همین 

دلیل دو نفر از اعضای مجمع را که اســتمزاجی 
مشــخص بود نظرشان مخالف و موافق است، 
آن ها را دعوت می کردیم؛ این جلســات نتیجه 
خوبــی هــم داد، ولی به نظر من هرگونه تالش 
بــرای کاهــش اختیــارات مجلس بــه ضرر 
دموکراســی و به نظرم دور از شأن دموکراتیک 
110 ســاله در ایران اســت. این را من از نظر 
تاریخــی دارم می گویــم. در دنیا آن چیزی که 
شأن دموکراســی دارد، پارلمان مجلس است؛ 
چــه از مجلس خوشــمان بیایــد و چه نیاید آن 
چیزی که شأن دموکراسی دارد، پارلمان است. 
حتی نظریه پردازان کالســیک دیپلماسی مثل 
جــان الک می گفت قدرت باید جمع شــود در 

پارلمان و از آن جا توســعه پیدا کند.
در اوج دیکتاتوری ها، مجالس ما کارهای بزرگی 
کردند. البته مجالســی هم بودند که فرمایشــی 
باشــد. ولی معدود افرادی که بودند، از جایگاه 
قانون اساسی خودشان استفاده کردند و مجالس 
ما را تاریخی کردند. هرگونه تالش برای محدود 
کردن مجلس به ضرر دموکراســی است، یعنی 
توجیــه بــرای بیرون ندارد و من معتقدم یکی از 
دالیلی که االن مجمع تشــخیص نمی تواند در 
مورد لوایح مرتبط با fatf تصمیم بگیرد، همین 
موضوع است. به هر حال مجلس یک چیزی را 
تصویــب کــرده، آن جا هم ما می بینیم به لحاظ 
مصلحتی هم مشــخص بود که رد پالرمو رأی 
نمی آورد ولی رأی گیری نشــد، چون آن جا یک 
عده کســانی بودند، سابقه مجلس هم داشتند، 
اما معتقد بودند رأی ندهیم که مجلس تضعیف 

شود.
 چقدر ســر این قضیه مســتقیماً با خود   �

آقایــان آملی الریجانی یــا جنتی به عنوان 
رئیس کمیسیون امنیت صحبت کردید؟

از ســه فراکســیون اصلــی فقط آقــای کاظم 
جاللی، آقای ذوالنور، آقای نوریان در جلســات 
مســتمر ما حضور داشتند. وزیر اطالعات آقای 
علوی، وزیر امور خارجه آقای ظریف که ایشان 
هم بالاســتثناء، در جلســات شرکت می کردند 
و همچنیــن خانم ُجنیدی، این ها در جلســات 
کارشناســی کمیســیون حضور داشتند اما بقیه 
جلســات فقط و فقط در مجمع بود که در آنجا 
مــن نظر مجلس را توضیح می دادم. جلســات 
هم به خوبی پیش می رفت تا اینکه وزارت امور 

خارجه دچار یک قفل تازه شد که لوایح مرتبط با 
FATF هم به نظر من تابعی از این قفل شــد.

 االن هــم فکر می کنیــد تعیین تکلیفی   �
برایش بشود یا دوباره همینطوری قرار است 

بالتکلیف بماند؟
االن این لوایح یک مقدار پستونشــین شده اند. 
بــه هــر حال قرار بر این نیســت نظر مصلحتی 
اعالم شود. حاال شاید هم قابل توجیه است، من 
بارها هم گفته ام که افراطی گری که بر مناسبات 
حاکم شــد و حق ایران در برجام رعایت نشــد، 
باعث شــد که عماًل در خیلی از موارد مخالفان 
هرگونــه تعامــل بین المللی ایران خیلی تقویت 
شوند، اصاًل این مخالفت طوری باشد، امثال ما 
هم ترجیح می دهیم که در شرایط کنونی نوعی 

سکوت شکل بگیرد.
امــا این لوایح هیچ ربطی به برجام ندارد.  �
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گفت و گو

این ها را می گویند، حتی من زمانی هم در مجمع 
گفتم که وقتی مقایســه بــا برجام می کنید، در 
برجام ما یک طرف مقابل داشــتیم، با طرف ها 
مذاکــره می کردیم، امتیــاز می دادیم و امتیاز 
می گرفتیــم، ولی در لوایح fatf به این صورت 
نیســت و اتفاقًا دشــمنان ما دوســت دارند ما 
نپیوندیــم و گزارش های اطالعاتی هم همین 
را می گوینــد. مثاًل رژیم صهیونیســتی و برخی 
مرتجعین عرب و ...دوســت دارند که ایران در 

قضیه fatf ارتباطی نداشته باشد.
کمی بحــث را عوض کنیم. بعد از این که   �

انتخابات هیات رئیســه کمیســیون امنیت 
برگزار شد و آقای ذوالنور رئیس شد، مواضعی 
از ســوی ایشان شنیده شد که بیشتر از آنکه 
مواضع رئیس یک کمیســیون مهم باشــد 
نظرهای شخصی و جناحی به نظر می رسید. 

در این مورد تذکری به ایشــان داده شده یا 
توصیه ای مبنی براینکه دیپلماتیک تر موضع 

گیری کند.
ایشان مسئولیت گفته های خودش را دارد. افکار 

آقای ذوالنور مشخص است.
 اصاًل خودتان صحبت کردید با ایشان؟  �

نــه، من یــک توصیه ای به بعضــی از اعضای 
هیات رئیســه جدیــد کردم و آن این بود که در 
یک ســال گذشته ما ســعی کردیم کمیسیون 
امنیت ملی به مأمنی برای کســانی تبدیل شود 
کــه به هــر دلیل درخواســت دادخواهی دارند 
یا درخواســت عفو دارنــد و کارهای خوبی هم 
صورت گرفت. کســانی که به راحتی این ها را 
هل می دادند به سمتی که با رسانه های بیگانه، 
با رسانه های مخالف جمهوری اسالمی صحبت 
کنند، ما حتی این اجازه را دادیم که این ها بیایند 

شکایتشــان را مطرح کننــد. خیلی از این افراد 
عمدتــًا از طرف نماینده های تهران و به ویژه از 
طرف نماینده های خانم تهران معرفی می شدند؛ 
کــه من واقعًا باید بگویم کــه این ها خواهران 
بســیار شریف من هستند که دغدغه شان برای 

خانواده ها دغدغه بسیار ارزنده ای بود.
مثــاًل خانواده یک دانشــجویی کــه در فالن 
درگیری، پرونده ای برایش درســت شده است. 
این افراد به کمیسیون می آمدند و ما سعی کردیم 
تا جایی که امکان دارد با دســتگاه های مربوطه 
صحبت کنیم و مشــکل این عزیزان حل شود. 
درواقع سعی کردیم کمیسیون مأمنی شود برای 
این افراد، نه این که به عنوان یک منطقه امنیتی 

کسی به آن نزدیک نشود.
 من به عنوان تنها وصیت سیاســی ای که برای 
بعضی از عزیزانی که در هیات رئیسه جدید بودند 
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داشتم همین بود که این راه را ادامه دهید که این 
کمیسیون مأمن شود. و کارهای خوبی هم شد، 
مثاًل بعضی افراد بودند که هشت سال شب عید 
را کنار خانواده شــان نبودند و ما با دستگاه های 
مختلــف رایزنی هایی صورت دادیم، آن ها هم 
خیلی بزرگواری کردند، اسمشــان را نمی آورم، 
ولی امسال شب عید را کنار خانواده های خودشان 
بودند، کل الزامات امنیت ملی جمهوری اسالمی 
ایــران را هم رعایــت می کنند و خیلی هم مورد 
داریــم که این ها بازیچه یکســری جنایت های 
خارجی می توانستند بشوند، ولی ما اجازه ندادیم 
و از ایــن نظــر من این را باقی الصالحاتی از دوره 

ریاستم بر کمیسیون می دانم.
 ما پرونده های زیادی داریم،   �

مانند بحــث دراویش یا محیط 
زیستی ها و روزنامه نگاران و... 
چقدر وارد این حوزه شــدید تا 
ایــن پرونده هــا را حل و فصل 

کنید؟
هرکســی کــه موضوعــی را به 
کمیســیون گفــت مــا پیگیری 
کردیــم؛ حتــی پرونــده آقــای 
»اســماعیل بخشی« را آوردند که 
البتــه در آن موضــوع به من ظلم 
شــد. من واقعًا سعی کردم کمک 
کنم ایشــان را مثــل همه موارد، 
مصاحبــه ای هم کــه من کردم، 
گفتم مســئوالن وزارت اطالعات 
گفته اند که ایشــان شکنجه نشده 
اســت. کلی آمدند و به بنده حتی 

توهین شد، حتی آمدند یکسری اتهامات را مطرح 
کردند، یکســری شایعه را راه انداختند. واقعًا من 
ســعی کردم دفاع کنم. لذا در ســایر موارد هم 
همینطوری اســت، هیچ پرونده ای به ما ارجاع 
نشد که ما این را پیگیری نکنیم، پرونده هایی که 
حتی بعضًا فکر می کردند نباید نزدیک شویم، ولی 
من نزدیک شدم، دستگاه های مربوطه هم واقعًا 
همراهی کردند و کمک کردیم، االن هم معتقدم 
کل مجلس به خصوص کمیســیون امنیت ملی 
باید به کســی که حتی تخلفی کرده حق خواهی 
بدهند تا حقش ضایع نشود؛ یا این که یک کسی 

تخلف کرده، درخواست عفو کنند.
موردی بود که همسر یک شخصی آمد، درخواست 

عفو کرد، تعهد هم داد و مشکل این شخص حل 
شد. به نظرم مجلس باید یک چهره لطیفی داشته 
باشد. جالب است که از قدیم کسانی که موضوع 
پارلمــان را مطرح کردند، یک جایگاهی را برای 
مجلس تعریــف می کردند تحت عنوان کنگره 
عقاید، یعنی می گفتند اینجا محلی اســت برای 
افرادی که وقتی نســبت به نظام سیاسی شــان، 
نســبت به مسئوالنشــان هیچ جایی نمی توانند 

حرف بزنند، بیایند حرفشــان را اینجا بزنند.
مــن یــک زمانی یک نقدی کــردم و گفتم این 
دیوارکشــی ها در اطراف مجلس، ظلم به »های 
پارک« مجلس اســت. به هر حال یکسری افراد 
می آیند آن جا مشکالتشــان را مطرح می کنند، 

نماینــدگان می رونــد پاســخ می دهنــد. این 
دیوارهایی که ساخته شد عماًل ما پشت دیوارها 
را نمی بینیم. دقیقًا الگویش را از منطقه ســبز یا 
خضراء عراق گرفتند که بعد از ســقوط صدام در 
ســال 2003 و آن بمب گذاری ها منطقه ســبز را 
درســت و دیوارکشی کردند. جالب است درست 
در زمانــی که قادر عبدالمهدی رأی آورد و گفت 
این دیوارها را برمی دارم و دیوارها را برداشــت و 
کابین دولت را پشــت دیوار خضراء تشکیل داد. 
این درحالی اســت که ما روز به روز این دیوارها 
را بلندتر می کنیم. درســت است که امنیت مهم 
است، ولی این در شأن مجلس نیست. آن چند نفر 
داعشی هم که آمدند، مشخص بود که کم کاری 

صــورت گرفته، وگرنه این اتفاق نمی افتاد.
قبــاًل شــما را به عنوان یــک عضو حزب   �

موتلفه می شــناختیم. االن رابطه تان با این 
حزب چطوری است؟

واهلل مــن در عمرم عضو حــزب موتلفه نبودم. 
آقای عسکر اوالدی را یکی از انسان های شریف 
دانسته و می دانم، انسان شریفی که دغدغه نظام 
را داشــت، ولی هیچ وقت عضو موتلفه نبودند و 
جالب این است که در کل چهار دوره انتخابات، 
حزب موتلفه از رقیب بنده حمایت کرد. یعنی از 
30 سالگی که اولین دوره مجلسم را آمدم، جزو 
جوان ترین هــا بودیم. بنده عضو هیات تحریریه 
روزنامه رســالت، دبیر بین الملل روزنامه رسالت 
بودم و هنوز هم بهترین دوستانم را 
از روزنامه رسالت دارم. انسان های 
شــریف و پاکی در روزنامه رسالت 
بودنــد و هســتند؛ مثــاًل از آقــا 
مرتضــی نبوی کــه خود حضرت 
آقا می گوید ایشــان حجتی برای 
مســئوالن نظام است. یک انسان 
پاک دست و شریف که آن جا بود تا 
دیگر عزیزان، مثاًل آقای انبارلویی 
کــه به رغم این که اختالف نظر با 
هم داریم، از نظر اخالقی من خودم 
را مریــد ایشــان می دانم. به رغم 
اختالف نظر سیاســی که ممکن 
است داشــته باشــیم، بنده دبیر 
بین الملــل آن جــا بودم، االن هم 
بعضی وقت ها می روم به دوستان 
آن جا ســر می زنــم، ولی من جزو 
هیچ حزبی نبودم و یک گالیه ای از اصولگرایان 
دارم و آن اینکه هیچ وقت اصولگرایان در مجلس 
یــک رأی به من ندادند. ولی من جزو جناح چپ 
هم نبودم، البته قدردان همین فراکســیون امید 
هســتم، تنها فراکســیونی بود که کارنامه من را 
ارزیابــی کــرد، یعنی اول برنامه من را ارزیابی و 

بعد از من حمایت کرد.
رئیس شــدنتان خیلی همه را متعجب کرد   �

و به همان اندازه ســال بعد رئیس نشدنتان 
تعجب برانگیز شد.

من سال اول کاندیدا شدم و برنامه هم ارائه کردم 
اما هر ســه فراکسیون کاندیدای خود را داشت و 
کســی به برنامه های من توجهی نکرد و من سه 

گفت و گو

هرکسی�که�موضوعی�را�به�کمیسیون�گفت����
ما�پیگیری�کردیم؛�حتی�پرونده�آقای�»اسماعیل�
بخشــی«�را�آوردند�که�البته�در�آن�موضوع�به�
من�ظلم�شــد.�من�واقعاً�سعی�کردم�کمک�کنم�
ایشان�را�مثل�همه�موارد،�مصاحبه�ای�هم�که�من�
کردم،�گفتم�مسئوالن�وزارت�اطالعات�گفته�اند�
که�ایشان�شکنجه�نشده�است.�کلی�آمدند�و�به�
بنده�حتی�توهین�شــد،�حتی�آمدند�یکسری�
اتهامات�را�مطرح�کردند،�یکسری�شایعه�را�راه�

انداختند.
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رأی آوردم که یک نفر بر اســاس برنامه به من 
رأی داد و دو نفر چون همشــهری من بودند به 

من رأی دادند.
ســال دوم فراکسیون امید گفت برنامه شما قوی 
بود و می خواســت از مــن حمایت کند اما لحظه 
آخر گفتند چون فالحت پیشــه امیدی نیســت از 
کاندیــدای امیدی حمایت کنیم و آقای نجفی را 
مطرح کردند. برای ســال سوم بزرگوارانه مطرح 
کردنــد و از من حمایت کردند که در نهایت تعداد 
رأی من و آقای ذالنور برابر شد من با قرعه رئیس 
شدم. برای سال آخر هم من باز از فراکسیون امید 
تشــکر می کنم که این چنین از من حمایت کرد 
چون قرار بود من برای یک ســال رئیس شــوم و 

سال آخر هم کواکبیان رئیس شود 
و گفتم هم قبول نمی کند. روز آخر 
آقــای کواکبیان گفت من نمی آیم 
و شــما بیایید. لذا این گالیه وجود 
دارد با اینکه من اصالح طلب نبودم 
امــا اصالح طلبان بودند که برنامه 
مــن را ارزیابــی می کردند و از من 

حمایت کردند.
 واقعــًا عملکــرد مــن را در این 
یک ســال ارزیابی نکردند. من 10 
تا سفر خارجی ام را نرفتم. در کمیته 
سفرهایم یک سازوکاری را شکل 
دادم، یعنی کمک کردیم با این تیم 
جدید کــه بدون گزارش توجیهی 
کســی ســفر نرود، حتی یکی از 
آقایان روزهای آخر آمده بود برای 
چند تا کشــور، فکر کرده بود من 

امضا می کنم که برود، من زیرش نوشتم گزارش 
توجیهــی بیاورند همین موضوع به آنها برخورده 
بود و به من رأی ندادند. در طول ریاســتم همه 
مرزهــا را رفتیــم و همه جا هم فریاد زدیم و قرار 
شــد از صندوق توسعه هم کمک خاصی صورت 
بگیرد. هــر اتفاقی می افتاد، من بالفاصله آن جا 
بودم و به عنوان یک دغدغه می گویم؛ خواهر یکی 
از شهدای اهواز خیلی انسان مظلومی است، یعنی 
از چهره اش شــما می توانید مظلومیت این دختر 
محجبه را ببینید می گفت از روزی که مراسم تمام 
شد، کسی دیگر پاسخگوی ما نیست. ما دغدغه 
داریم، ما سؤال داریم. هر اتفاقی افتاد، ما به عنوان 
کمیســیون امنیت ملی رفتیم. خیلی از سفرهایی 

که من می رفتم، با واکنش مواجه می شدم، خیلی 
از جاها ناراضی بودند، ولی کارهای خوبی صورت 
گرفت. من به شــخصه یک موردش را می گویم؛ 
در خیلی از مناطق کشــور شکل گیری یکسری 
انحصــارات نظامی و حصرهــای نظامی؛ حصر 
زمین، آب و... باعث شــده توسعه در مرز صورت 
نگیرد، به اسم امنیت. مثاًل در چابهار یک مشکل 
بزرگی را ما حل کردیم که دســتگاه های نظامی 
اختالف داشت و اجازه نمی داد آب برای شیالت 
بــرود و اینطــور جاها که میلیاردها تومان ســود 
داشــت. این ها کارهایی بود که ما ســعی کردیم 
مــرور کنیــم و باالخره خیلی از افراد هم ناراضی 

بودند و اذیت کردند.

 برنامه تان برای انتخابات مجلس یازدهم   �
چیست؟

 شرکت نمی کنم.
 چرا؟  �

اعتقادم بر این است که به هر حال کاًل یک آدم 
کارکردگرا هســتم. من فکر می کنم مجلس روز 
به روز دارد ضعیف تر می شــود، روز به روز دارد 
به عنوان یک حوزه خطر تعریف می شــود. یک 
زمانی ما پشــت تریبونی قــرار می گرفتیم و به 
راحتی هر چیزی را مطرح می کردیم، ولی االن 
تکان که می خوری، از شــما شــکایت می شود، 
تکان که می خوری، به شــما توهین می شــود. 
توهین هایــی کــه من دیــدم، در هیچ محفلی 

ندیدم. من آدم خودساخته ای هستم، در محالت 
فقیرنشین زندگی کردم، بزرگ شدم، هیچ وقت 
به اندازه یک سال رئیس کمیسیون من توهین 
ندیدم، آن هم توسط کسانی که خیلی ادعا دارند. 
بعضی از این روشــنفکران خارج از کشــور هم 
خیلی مدعی هستند و جای تعجب دارد. بخشی 
هم که این جا ادعای اخالق دارند، ولی به راحتی 
این ها با شــأن و آبروی آدم بازی می کنند و به 
هر حال اطرافیان من که اســترس های من را 
می بینند، به خصوص خانواده من؛ جالب اســت 
مثاًل من حقوق بگیر دانشــگاه هســتم، حقوقم 
هم خیلی از حقوق مجلس کمتر اســت. این ها 
می گویند به چه دلیل داری در مجلس خودکشی 
می کنی؟ یعنی شــرایط اینطوری 
اســت و من احساس می کنم که 
دیگــر نمی توانم به مجلس بیایم.

 بعــد از مجلس می خواهید   �
چیکار کنید؟

من هیات علمی دانشــگاه عالمه 
هســتم و همــان جــا هم درس 

می دهم.
 پیشــنهاد ســفارت هــم   �

داشتید؟
نه. حتی در مجلس هشتم که رأی 
نیاوردم، به من پیشــنهاد شد ولی 
به نظر من دخالت ما در ســفارت، 
حق کارشناســان وزارت خارجه 
را خوردن اســت. ما کارشناسان 
قــوی ای در وزارت خارجه داریم 
کــه این ها فقط جــزو یک البی 
قدرتمند نیســتند، این ها پشــت ســر یکسری 
سفرای حرفه ای قرار می گیرند و یا تحت الشعاع 
یکســری البی های حرفه ای قرار می گیرند. ما 
کاًل 120 نمایندگــی فعال در دنیا داریم شــاید 
15-10 تا کارشناس قوی داریم که از نمایندگان 
مجلس بدون شــک قوی تر هســتند. بعضی از 
ســفرا، هستند که سفرای موروثی هستند، یعنی 
از ابتدا سفیر بار آمدند. چهار سال سفیر هستند، 
بعد چهار سال این جا پست های باالی وزارتخانه 
را دارند، نه آقای ظریف و نه کسی هم نتوانسته 
این بزم را به هم بزند. یا اگر جایی هم خالی شود 
و آن را هم به نماینده ها بدهند به نظرم ظلم به 

کارشناسان وزارت خارجه است.

گفت و گو

�به�هر�حال�مجلس�یک�بُعد�قانون�گذاری�دارد����
و�یک�بُعد�نظارتی.�خیلی�ها�هستند�که�مجلس�
را�مزاحم�می�دانند،�بــه�همین�دلیل�از�این�که�
مجلس�در�رأس�امور�باشــد،�ناراحت�هستند.�
در�گذشــته�هم�بعضی�ها�این�را�به�زبان�آوردند،�
بعضی�ها�هم�که�به�زبان�نمی�آورند،�در�رفتارشان�
مشخص�است�و�من�به�عنوان�کسی�که�سه�دور�
در�مجلس�بودم�و�یک�دور�هم�به�عنوان�نماینده�
ادوار،�مجلس�را�رصد�می�کردم�دارم�روز�به�روز�

روند�تضعیف�مجلس�را�می�بینم.
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نماینده مجلس شــدن گران است و برای راه یابی 
بــه ســاختمان هرمی میــدان بهارســتان باید 
هزینه های هنگفتی از جیب پرداخت شــود؛ البته 
منظور از »جیب« فقط جیب نماینده نیســت بلکه 
می توان برایشــان جیب های زیادی تصور کرد از 
اسپانسرهای مختلف تا دست های حمایتی در پس 
پرده. راست و دروغ پای خودشان اما هستند بعضی 
از نماینــدگان کــه می گویند مردم برای آنکه آنها 

نماینده شان بشوند کمک مالی زیادی کرده اند.
از 100 تــا 500 میلیون تومان؛ رقم هایی اســت 
کــه مجلس دهمی هــا می گوینــد در انتخابات 
برای نماینده شــدن هزینــه کرده اند. البته آنطور 
که خودشــان می گویند انتخابات برای بعضی از 
نمایندگان خیلی گران تر از این حرف ها تمام شده 
است و گاهی هم از هزینه های میلیاردی رقیبشان 

در حوزه انتخابیه روایت می کنند.
مگر می شود برای انتخابات ریالی خرج نکرد؟

حــرف تکــراری »ریالی بــرای انتخابات خرج 
نکــرده ام« را کــه کنــار بگذاریم وقتــی درباره 
هزینه هــای انتخاباتــی با نماینــدگان مجلس 
صحبــت می کنیم دیگر کمتر از 30 میلیون وجود 
ندارد. )اینجا( البته در میان صحبت های آنها یک 
اشتراک وجود دارد و آن اینکه هر نماینده فارغ از 
حوزه انتخابیه اش از افرادی ســخن می گویند که 
برای نماینده شــدن آنها آستین باال زده اند و وارد 
میدان شده اند؛ هرچند اغلب آنها ادعا می کنند که 
این کمک ها بدون چشمداشت بوده است اما مگر 
نماینده شدن یک دوست چقدر می ارزد که بگوییم 
چون از دل برآید الجرم بر دل نشیند؟! اینجاست 
که می توان گفت شفاف شدن هزینه های انتخابات 
بازار مکاره منفعت طلبان را هم جمع خواهد کرد.

بــا همه این حــرف و حدیث ها ما هم قبول داریم 
کــه انتخابات، هزینــه دارد و برای برخی ارزان تر 
و برای برخی گران تر تمام می شــود؛ اما ســؤال 

اینجاســت این هزینه های چند ده یا بهتر بگوییم 
چنــد صــد میلیونی از کجا تأمین می شــود؟ این 
همان سوالی بود که آن را با تعدادی از نمایندگان 
درمیان گذاشتیم و جواب های متفاوتی هم دریافت 
کردیم. البته برخی هم که اتفاقًا ادعای کار خالصانه 
بــرای مــردم دارند و می گوینــد هیچ راز مگویی 
برای موکالنشــان ندارند وقتی با ســوالی درباره 
هزینه کردشــان در انتخابات مواجه شدند به بهانه 
وارد شدن به بحث انتخابات زودرس از پاسخ شانه 
خالی کردند؛ »نادر قاضی پور« نماینده مردم ارومیه 
یکی از همان هایی بود که حاضر نشد بگوید هزینه 
انتخاباتش چقدر تمام شــده اســت و مبلغش را از 
کجا آورده. »غالمرضا کاتب« هم که سال هاست 
نماینده مردم گرمســار است، شفافیت را یک کار 
بیهــوده معرفی می کند و وقتی از او درباره میزان 
هزینــه کردش در انتخابات می پرســیم می گوید 
»شــما افراد بیکاری هســتید ولی ما )نمایندگان( 

کار زیاد داریم«
پای وام بانکی به انتخابات باز شد

»وام بانکــی« ایــن یکی از همان منابعی اســت 
که بســیاری از نمایندگان به آن اســتناد می کنند. 
مثــاًل محمدجواد ابطحــی نماینده مردم خمینی 
شــهر می گویــد 46 میلیــون در انتخابات هزینه 
کرده اســت که از این مبلغ 15 میلیون از صندوق 
قرض الحسنه قدس وام گرفته است و 10 میلیون 
از صندوق قرض الحســنه الزهرا. مبلغ باقی مانده 
را هم خودش از جیبش هزینه کرده اســت. البته 
ابطحی بین صحبت هایش یادش می افتد که یکی 
از دوستانش 2 میلیون به او کمک کرده است آن 

هم بدون هیچ چشم داشتی.
ابوالفضل ابوترابی نیز می گوید برای تأمین هزینه 

انتخاباتش از بانک وام گرفته است.
وقتی پس انداِز روز مبادا خرج »نماینده شــدن« 

می شود

برخــی دیگر از نمایندگان نیز وقتی از هزینه های 
انتخابات و منشــأ هزینه هایش ســخن به میان 
آمد اغلب می گفتند از پس اندازی که داشــته اند 
اســتفاده کرده اند. زهرا ساعی نمانده مردم تبریز 
از جملــه افرادی بود که می گوید همه هزینه های 
انتخاباتی اش را خودش پرداخت کرده اســت. او 
می گوید: من ســال ها شــاغل بودم و در دانشگاه 
تدریس می کردم و برای چند سال مشاور استاندار 
بودم بنابراین از پس انداز خودم و همسرم توانستم 

هزینه های انتخاباتی را تأمین کنم.
احمــد بیگدلــی نماینده مردم خدابنــده از دیگر 
نمایندگانــی بــود که وقتی از او درباره شــفافیت 
هزینه های انتخابات پرســیدیم می گفت بسیار به 
این موضوع اعتقاد دارد اما ابزار الزم برای شفافیت 
را نداریــم. بیگدلی می گوید برای انتخابات حدود 
200 میلیون هزینه کرده اســت. وقتی از او درباره 
منبع تأمین هزینه انتخاباتش پرسیدیم گفت: »من 
دندانپزشک هستم و این مبلغ را می توانستم تأمین 

کنم.«
مســعود رضایی نماینده شیراز از دیگر نمایندگانی 
اســت کــه می گوید نزدیک بــه 400 میلیون در 
انتخابات ســال 94 هزینه کرده اســت او درباره 
منبــع تأمین این مبلغ گفــت: توانایی مالی برای 
تأمین این مبلغ را داشته است و تمامًا این مبلغ را 

خودش پرداخت کرده است.
فــروش زمین و آپارتمان برای راهی بهارســتان 

شدن
زهــرا ســعیدی نماینــده مردم مبارکــه از دیگر 
نمایندگانــی کــه درباره هزینــه انتخابات مورد 
ســؤال خبرنگار خبرآنالین قرار گرفت، می گوید 
»نماینده شدندش چیزی حدود 80 میلیون تومان 
برایش تمام شده است.« سعیدی درباره اینکه این 
80 میلیون را چگونه تأمین کرده اســت می گوید 
یک آپارتمانی به نام خودم در اصفهان داشتم که 

سیاست

پوِل»نمایندهشدن«راازکجاآوردهای؟

بهارستانزیرتیغ
فائزه عباسی
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بــرای تأمین هزینه های انتخابات آن آپارتمان را 
بــه قیمت 180 میلیون تومــان فروختم و از این 
مبلــغ در انتخابــات هزینه کردم یعنی 80 میلیون 
آن را در انتخابــات خــرج کردم و مابقی را دوباره 
پس انداز کردم. زهرا سعیدی می گوید من هزینه 
انتخابــات را تمام و کمال خودم پرداخت کردم به 
طوری که اعالم کردم هر کســی حتی کمترین 
پولــی در انتخابات برای من هزینه کرده اند تمام 

آن هزینه ها را از من بگیرند.
صباغیــان نماینــده مردم یزد هــم که خودش 
خودخواســته جزئیات هزینه هــای انتخاباتی به 
همراه لیســت اموالش را منتشر کرد. او در لیستی 
که منتشــر کرده است عمده هزینه انتخابات را از 
طریق فروش دو قطعه زمین یکی به مساحت 200 
متر و یکی به مساحت 300 متر که یکی به مبلغ 20 
میلیون تومان و یکی را به مبلغ 53 میلیون تومان 

فروخته و آن را در انتخابات هزینه کرده است.
نماینده ای با ادعای مستضعف بودن

 هــادی شوشــتری نماینده مــردم قوچان که به 
نسبت نمایندگان دیگر سر و صدای کمتری دارد 
وقتی با ســوالی درباره هزینه انتخابات مواجه شد 
گفت از نمایندگان مستضعفی است که هیچ پولی 
برای انتخابات خرج نکرده است. او می گوید: من 
با شــفافیت بســیار موافقم چراکه شفافیت باعث 
می شــود ما در برابر پولدارهای آینده آچمز شویم. 
من اصاًل پولی ندارم که در انتخابات بخواهم هزینه 
کنم. او در پاســخ به این ســؤال که مگر می شود 

هیچ هزینه ای برای انتخابات نکرده باشید حداقل 
چند پوســتر باید چاپ کرده باشید و این هزینه ها 
چقدر تمام شد از کجا آوردید گفت: همه هزینه ها 
را مردم و دوستان کمک کردند که همه این ها به 
صورت خودجوش بود. او می گوید: من مســتأجر 
هستم و اگر مجلس حقوق ندهد نمی دانم باید چه 
کار کنم و اخیراً تصمیم گرفتیم وسایلمان را جمع 
کنیم و به شهرســتان برگردیم چون پول پرداخت 
این هزینه ها را نداریم. شوشتری می گوید ما جزو 

مستضعفین و دهک پایین جامعه هستیم.
انتخابات با ارث پدر

هدایــت اهلل خادمی می گویــد چیزی حدود 500 
میلیون تومان در انتخابات هزینه کرده اســت. او 
می گوید با وجود هزارو 200 روســتا و پراکندگی 
منطقه ای با دشــواری های زیادی برای انتخابات 
مواجه بوده است اما با این حال هیچ کمکی از جایی 
نگرفتم. او درباره اینکه هزینه انتخابات را از کجا 
تأمین کرده است گفت وقتی انتخابات به دور دوم 
رســیده، امالک پــدری را فروخته و آن را هزینه 
کرده اســت. او گفت: باقی رقم پرداختی را نیز از 
محل پس انداز 30 ســال فعالیت در حوزه صنعت 
نفت پرداخت کردم. او می گوید حاضر است تمام 
جزئیات هزینه کرد مالی اش را به نهادهای مسئول 
ارائه دهد.« خادمی دوباره تاکید می کند: »من از 
خودم هزینه کردم و خوشــبختانه نه پیمانکاری 
پشت سرم بود و نه کسی تأمین مالی ام کرد و نه 

وامدار کسی هستم«

محصوالت کشــاورزی کمک حال آقای نماینده 
شد

جبار کوچکی نژاد در ردای نمایندگی مردم رشت، 
8 ســال است در بهارســتان کرسی ای در اختیار 
دارد. او در انتخابــات گذشــته چیزی حدود 250 
میلیــون هزینه کرده اســت. کوچکی نژاد درباره 
اینکــه این هزینه انتخابات را از کجا تأمین کرده 
اســت می گوید: من 2 هکتار زمین کشــاورزی و 
بــاغ دارم که از محل فروش محصوالتش برای 
انتخابات هزینه می کنم. سال 94 هم محصوالت 
این زمین حدود 300 الی 400 میلیون به فروش 

رسید که همان را هزینه انتخابات کردم.
او درباره اینکه این زمین ارث بوده یا خودش خریده 
است گفت: من آن زمان که در آموزش و پرورش 

بودم این زمین را از پول خود خریدم.
احزابی که پول نماینده شــدن کاندیداهایشان را 

می دهند
در ایــن میان هم افرادی مانند علیرضا محجوب 
دربــاره هزینه هــای انتخاباتــش می گوید تمام 
هزینه هــای انتخابــات با خانه کارگر اســت و ما 
معمواًل مســتقل پولی هزینه نمی کنیم و ریز این 

هزینه ها هم در آنجا ثبت شده است.
الیــاس حضرتی هم دربــاره جزئیات هزینه های 
انتخاباتــی اش می گوید ما چون در لیســت قرار 
داشــتیم بیشــتر هزینه ها به صورت مشترک و 
بخشــی از آن هــم از طریق حــزب اعتماد ملی 

تأمین شد.

سیاست
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در رابطه با افتتاح نیمه شرقی خط 7 مترو   �
تهران توضیح دهید؟

خط 7 مترو در بخش میانی و بخش شمالی سال 
گذشته در دو مرحله تدوین و افتتاح شد. مرحله 
اول بخــش میانی بود که حدفاصل ایســتگاه 
مهدیه تا ایســتگاه شــهید نواب صفوی بود که 
در تیرماه 97 به بهره برداری رســید که درادامه 

نیز 6 الی 5 ایستگاه به بهره برداری رسید.
مرحله دوم تکمیل بخش شمالی در دستور کار 
قرار داشــت که منتهی شــد به افتتاح 25 اسفند 
97 که 7/5 کیلومتر شمالی با سه ایستگاه مورد 
بهره برداری قرار گرفت که حدفاصل ایســتگاه 
نــواب صفوی تــا میدان صنعت بود که به بهره 

برداری رسید.
مرحله ســوم که  پیش تر به بهره برداری غیر 
رســمی آن شــروع شد بخش شرقی حدفاصل 
ایســتگاه مهدیه تا ایســتگاه بســیج بود که 2 
ایستگاه بسیج و میدان محمدیه به بهره برداری 
خواهد رسید و در ادامه ایستگاه هایی که در این 

22 کیلومتر هستند تکمیل خواهند شد.
باید یادآور شــد که برخی از ایستگاه ها تقاطعی 
خواهند بود به عبارتی با خطوط قبلی که تقاطعی 
بودند این امکان را به شــهروندان خواهند داد 
که براحتی بتوانند تبادل سفر نیز داشته باشند.

همچنین باید یادآور شــد در کنار خط 7 متروی 
تهران، خطوط دیگر نیز از جمله ایستگاه میدان 
محمدیه روز دوشــنبه هفته گذشته مورد بهره 
برداری قرار گرفت که ایســتگاه تقاطعی آن با 
ایســتگاه شماره 1 خواهد بود. در ادامه ایستگاه 
شهید نواب صفوی خواهد بود که این ایستگاه 
نیز با خط تقاطعی شماره 2 تقاطعی خواهد داشت 
که باید خاطر نشــان کرد هر دو خط نیز ســال 

گذشته مورد بهره برداری قرار گرفته بود.
همچنیــن در آینده نزدیک که امیدواریم پایان 
امسال باشد ایستگاه تربیت مدرس که در خط 7 
راه اندازی شده است با خط 6 تقاطعی آن برقرار 
گردد تا امکان تبادل ســفر برای شهروندان نیز 
فراهم گردد لذا در تالش هستیم تا بهره برداری 

این خط نیز به اتمام برسد.
باید یادآور شــد که ایســتگاه تربیت مدرس نیز 
در خط 7 مترو تهران افتتاح شده است که با راه 
اندازی این بخش این ایستگاه نیز با خط شماره 6 
مترو تقاطعی خواهد داشت که برای شهروندان و 
مسافران امکان تبادل سفر را فراهم خواهد کرد.
در آینــده چند ایســتگاه دیگر به خط 1 و 7 
تهران اضافه خواهند شد و چه فاصله زمانی 

برای افتتاحیه آن پیش بینی می کنید؟
در ســال آینده ایستگاه آزادی و ایستگاه میدان 

توحید در دستور کار قرار دارد که قرار است این 
دو ایستگاه نیز راه اندازی شده و ایستگاه تقاطعی 
آن در خط 4 متروی تهران فراهم گردد تا در ادامه 
امکان تبادل سفر برای شهروندان نیز مهیا شود.

ســاعات کار این خطــوط و فاصله گذر   �
قطارها در ایستگاه ها چقدر خواهند بود؟

برای ایستگاه خط 7 متروی تهران فعاًل براساس 
سناریوی که داریم سر فصل حرکتی حدفاصل 
12 دقیقه ای برای آن در نظر گرفته شــده که با 
توجه به اینکه بخش شــرقی این خط نیز بهره 
برداری غیر رسمی آن شروع می شود برای این 
خط هم ســر فصل حرکتــی 12 دقیقه در نظر 
گرفته شده که امیدواریم تا انتهای سال جاری 
در کل 22 کیلومتر بتوان به ســر فصل حرکتی 

10 دقیقه رسید.
در خصوص کم کردن این سرفصل زمان بندی 
حرکتی نیز باید خاطر نشــان کرد که کم کردن 
ســر فصل های حرکتی زیر 10 دقیقه مستلزم 
اقدامات بیشــتری از جمله؛ تکمیل سیســتم 
تهویــه، افزایــش ناوگانها و … اســت که هر 

کدام از موارد در دستور کار قرار دارد.
در آینده چند ایستگاه به خط 1 و 7 متروی   �

اضافه خواهند شد و چه زمانی را برای افتتاح 
این ایستگاه ها پیش بینی می کنید؟

طی گفت وگوی تفصیلی» افق تازه« با علی امام مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه مطرح شد :

چالش های پیش روی متروی تهران

اســفند 97 بود که بهره برداری از ســه ایستگاه شمالی خط 7 متروی 
تهران خبر خوشــی برای باالنشینان شد ایستگاه های میدان صنعت 
تا تربیت مدرس و هالل احمر از جمله ایستگاه هایی بودند که اسفند 
ســال گذشــته به بهره برداری کامل رســید و امکان تبادل مسیر را 
نیــز برای شــهروندان تهرانی فراهم کــرد اما این خط صرفًا محدود 

به این ایستگاه ها نشد.
چرا که براساس اعالم مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران بخش 
میانی و شمالی خط هفت را در دو مرحله زمانی تیر و اسفند ماه سال 
گذشــته با 8 ایســتگاه افتتاح شد، که تعداد این ایستگاه ها با احتساب 
مجموعه ایســتگاه های بهره برداری شده طی ماه های آینده در سال 
98 به 16 ایســتگاه خواهد رســید و همچنین 6 ایستگاه باقیمانده در 

برنامه سال 99 بوده که در مجموعه با تامین منابع مالی و تکمیل خط 
7؛ شــاهد 22 ایســتگاه با 27 کلیومتر تونل در این خط خواهیم بودتا 
شــهروندان تهرانی از شــمالی ترین نقطه شمالغرب تهران از میدان 
کتاب و میدان صنعت تا میدان محمدیه و جنوب شــرقی ترین نقطه 
تهران یعنی ورزشگاه جهان پهلوان تختی را در ده دقیقه طی کنند. 
ســفری که قرار اســت طی ده دقیقه از شمالغربی ترین نقطه تهران 

آغاز و به شــلوغ ترین نقطه تهران ختم شود.
در خصوص خطوط بهره برداری شده و در حال تکمیل خط 7 متروی 
تهران که قرار اســت اوایل شــهریورماه با افتتاح دو خط دیگر به کار 
خود ادامه دهد با علی امام مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران 

و حومه )مترو( به گفت و گو نشســته ایم.

سهیال وکیلی
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تــا بــه امروز در خط 7 متــروی تهران با افتتاح 
این دو ایســتگاه که به زودی به بهره برداری 
خواهند رسید جمعًا 10 ایستگاه از میدان صنعت 
تا میدان بسیج به بهره برداری می رسد که شامل 
ایســتگاه های: میدان صنعت، تربیت مدرس، 
نــواب، رودکی، کمیــل، بریانک، هالل احمر، 
محمدیه و بســیج است. همچنین در ادامه باید 
خاطر نشــان کرد 6 ایستگاه دیگر نیز به ترتیب 
از مهرماه هر ماه یک ایســتگاه به بهره برداری 
خواهد رسید. باید یادآور شوم که آخرین ایستگاه 
میدان صنعت، ایســتگاه میدان کتاب است که 

تالش داریم تا آخر سال راه اندازی بشود.
با افتتاح خط های جدید طول خطوط مترو   �

به چند کیلومتر می رســد و چشم انداز شما تا 
پایان سال چه مقدار خواهد بود؟

با توجه به بهره برداری هایی که به مرحله نهایی 
می رســد طول خطوط مترو بــه 240 کیلومتر 
می رســد و تعداد ایســتگاه های در حال بهره 

برداری نیز به 120 ایستگاه می رسد.
با توجه به افزایش خطوط مترو با مشکل   �

کمبود واگن مواجه نخواهید بود؟
این مهم یکی از عمده مســایلی بوده که سالها 

است مطرح است. در حال حاضر نیز اگر خطوط 
در حال بهره برداری به ســر فاصله حرکتی 2 
دقیقه برســد الاقل به 1000 واگن نیاز هست. 
ایــن مهــم را نیز باید در نظر داشــت که دولت 
محترم براســاس مصوبه ســال 1395 شورای 
اقتصــاد متعهد به تأمین 1050 دســتگاه واگن 
برای متروی تهران شده است که همین میزان 
در غالــب 2000 واگنی بــوده که برای کالن 
شــهرها در نظر گرفته شــده که 1050 تا برای 
شهر تهران خواهد بود و دولت موظف به تأمین 

آن بوده است.
از سویی دیگر باید یادآور شد که برای تعداد 620 
واگن نیز یک مناقصه ای در نظر گرفته شده که 
برنده این مناقصه نیز مشــخص شد اما به رغم 
مشخص شدن برنده نیز هنوز متاسفانه اجرای 
این قبیل واگذاری یا ســاخت واگن ها عملیاتی 
نشده و با تأخیر مواجه شده است که تداوم این 
تأخیر خیلی خسارت آور خواهد بود. همچنین باید 
اضافه کرد که برای سه سال آینده نیز امیدواریم 
اولین مرحله ســاخت تــا واگذاری این واگن ها 
انجام شده و واگن ها نیز وارد شهر تهران بشود. 
به رغم اینکه برنده این مناقصه شرکت های بین 

المللی بودند شــرکت واگن ســازی تهران با دو 
شــرکت چینی برنده این مناقصه شد که انجام 
پروژه با شــرکت های چینی قاعدتًا با توجه به 
تحریم های فعلی پیچیدگی های خودش را دارد 
که به رغم تمامی این مســائل امیدواریم نتیجه 
این قرارداد و عملیاتی شــدن آن از سوی دولت 

حمایت شده و به نتیجه برسد.
تهــران به چه تعــداد خطوط دیگر مترو   �

نیازمند است؟
ما فعالیت های خودمان را بر اساس طرح جامع 
حمل و نقل ریلی شــهر تهران پیگیری کردیم 
که این طرح نیز طی سالهای اخیر مورد بازنگری 
قرار گرفت و در حال حاضر نیز در شورای عالی 
ترافیک کشور در انتظار تصویب هست براساس 
این بازنگری غیر از این 7 خط مترو که بازنگری 
صورت گرفته به 4 خط متروی دیگر نیاز است که 
خط های 8-9-10- و 11 خواهد بود البته این 
خط ها به غیر از خطوط اکسپرس A و B هستند.
عالوه بر آنکه 4 خط قطار ســبک شهری دیگر 
نیز باید به بهره برداری برسد و البته در خصوص 
آن بازنگری هــای الزم نیــز باید صورت بگیرد 
که در این بازنگری هایی که اخیراً انجام شــده 
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افــق زمانی 1420 بــرای تکمیل کلیه خطوط 
متروی تهران در نظر گرفته شده که اگر بر این 
اساس شبکه متروی تهران ساخته بشود به 550 
کیلومتر شبکه ریلی تهران منجر خواهد شد که 
این اتفاق بزرگی برای شــهر تهران خواهد بود 
اما نکته مهم آن است که منابع مالی الزم برای 
ســاخت خطوط جدید فراهم شــود که در حال 
حاضر همین موضــوع بزرگترین چالش برای 

توسعه متروی شهر تهران است.
در مصاحبــه ای فرمــوده بودیــد »در   �

سال های گذشــته ۶۰۰۰ میلیارد تومان به 
متــرو تزریق کردند که مدیریت وقت مترو، 
آن را صــرف احداث خــط ۶ کرد. خط ۶ با 
۸۸ درصد پیشــرفت فیزیکی داشــته و در 
بخش تجهیزات فقط ۸ درصد پیشــرفت 
داشــته است. این یعنی میلیاردها تومان در 
زیر خاک دفن شــده است« با توجه به این 
مواردی که فرموده بودید اکنون استراتژی 

شرکت مترو بر چه اساس استوار است؟
من این صحبت را باید اصالح کنم این موضوع 
مربوط به ســال گذشــته نبود بلکه به مدیریت 
اســبق مترو مربوط بود. به عبارتی در مدیریت 
اســبق مترو طی سالهای 94 و 95 با استفاده از 
تســهیالت بانک شــهر بیش از 4 هزار میلیارد 
تومان بودجه به خط 6 مترو بودجه تزریق شد که 
کارهای ساختمانی سریع پیش رفت و غریب به 
90 درصد پیشرفت داشت و این در حالی بود که 

در بخش تجهیزات آن اقدامات به 
موقع انجام نشد و نتیجه این اقدام 
نامتوازن تجهیزاتی و ساختمانی 
این بود که نتوانست به رغم برنامه 
ریزی ســالهای قبل این خطوط 
تکمیل شــده یا بــه مرحله بهره 

برداری رساند.
ما سال گذشته با تالش هایی که 
همــکاران خــط 6 مترو به عمل 
آوردند موفق شــدیم که تا پایان 
ســال 97، 9 کیلومتر جنوبی را با 
ســه ایستگاه تکمیل کنیم که 18 
فروردین ســال جــاری با حضور 
ریاســت جمهــوری این خط نیز 
به بهره برداری رســید. برای بقیه 
خطوط نیزبرنامه منسجمی داریم 

که بخشی را امسال و بخشی دیگر را سال آینده 
به بهره برداری می رسانیم.

برای سالجاری چه برنامه ای دارید؟  �
برای ســالجاری در تالش هســتیم تا ایستگاه 
تربیت مدرس تا ایســتگاه ستاری 6 ایستگاه را 

وارد مرحله بهره برداری بکنیم.
ســهم مترو از سفرهای درون شهری به   �

چه میزان است؟
در حال حاضر 18 میلیون ســفر درون شــهری 
اتفاق می افتد که ســهم متروی تهران حداکثر 
حدود 14 درصد است و این عدد نیز ناکافی است 
چرا که ما انتظار داریم ســهم متروی تهران از 
ســفرهای درون شــهری به 30 درصد و البته 
بیشــتر هم برســد. این را نیز می دانیم که این 
مهم محقق نمی شــود مگر آنکه خطوط جدید 

ایجاد شود و کمبود واگن ها نیز جبران بشود.
البتــه فراموش نکنیم کــه در کنار تمامی این 
بحث هــا ارزان بودن هزینه ســفر با مترو یکی 
دیگر از نکاتی اســت که در افزایش اســتقبال 
از آن تأثیــر دارد. لــذا بحث ارزان بودن قیمت 
سوخت عاملی است که انگیزه برای استفاده از 
سیستم حمل و نقل عمومی را کم کرده است از 
اینروی اگر قیمت سوخت در ایران نیز مثل سایر 
کشــورها واقعی سازی بشود چه بسا بسیاری از 
شهروندان نسبت به استفاده از آن رغبت بکنند.

آیا تغییری در برنامه مصوب شده 5 ساله   �
سوم شــهرداری تهران ایجاد خواهد شد؟ 

با توجه به اینکه در این برنامه ســهم مترو 
در سفرهای درون شهری باید به 2۰ درصد 

برسد؟
برای برنامه 5 ساله سوم هنوز مراحل تصویب و 
ابالغ نهایی طی نشــده ولی آنچه انتظار هست 
این مهم هســت که ســهم 20 درصدی برای 
مترو تهران پیش بینی بشــود که امیدواریم با 
تخصیــص منابع مالی الزم برای 
انجــام و تــداوم ایــن هدف این 
منابــع مالــی الزم نیز اختصاص 
داده بشــود. البته باید خاطر نشان 
کرد که این اتفاق مســتلزم پیش 
بینــی منابع مالی جدید و درآمدی 
اســت که در خصوص شهرداری 
تهران به نظر میاید که این مهم را 
می توان از طریق سرمایه گذاری 
بخش خصوصی امکان تحقق آن 

را فراهم کرد.
با توجه به شرایط تحریم تا   �

چه اندازه می توان به اســتفاده 
از ظرفیت های داخلی از تأمین 
قطعــات گرفته تا تولید واگن و 

… دل بست؟

در�مدیریت�اســبق�مترو�طی�سالهای��94و����
�95با�استفاده�از�تسهیالت�بانک�شهر�بیش�از��4
هزار�میلیارد�تومان�بودجه�به�خط��6مترو�بودجه�
تزریق�شــد�که�کارهای�ساختمانی�سریع�پیش�
رفت�و�غریب�به��90درصد�پیشرفت�داشت�و�این�
در�حالی�بود�که�در�بخش�تجهیزات�آن�اقدامات�
به�موقع�انجام�نشد�و�نتیجه�این�اقدام�نامتوازن�
تجهیزاتی�و�ساختمانی�این�بود�که�نتوانست�به�
رغم�برنامه�ریزی�سالهای�قبل�این�خطوط�تکمیل�

شده�یا�به�مرحله�بهره�برداری�رساند.
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در بخش ســاخت مترو یک بخشی از هزینه ها 
ســاختمانی اســت و یک بخشی نیز تجهیزاتی 
و ناوگانی اســت. در بخش ســاختمانی از جمله 
کارهای خوبی که پس از انقالب صورت گرفته 
نیازی به تجهیزات ساختمانی خارجی نیست به 
عبارتی به خودکفایی رسیده است و از تجهیزات 
ساختمانی داخلی می توان نیازهای ساختمانی را 
تأمین کرد و همچنین مصالح ساختمانی که از 

داخل نیازها تأمین می شود.
اما در بخش تجهیزاتی نمی توان 
مدعی شــد که به ساخت خارج یا 
تجهیزات خارجی نیازی نیســت. 
هــر چند نبایــد فراموش کرد که 
تحریم ها همیشــه فرصت هایی 
برای ما محســوب می شوند که 
ایــن امکان را به مــا می دهند تا 
سازندگان داخلی همت خودشان 
را جــزم کنند تا ایــن تجهیزاتی 
که مشــمول تحریم هست آنها 
را خودمــان تولید کنیم. ما نیز به 
عنــوان کارفرما یا متقاضی خرید 
این تجهیزات، این وظیفه را داریم 
تا از تولید کنندگان بیشتر حمایت 

بکنیم تا آنها با قوت قلبی بیشتر به تولید بپردازند. 
در همین راســتا کارگروهی در شرکت متروی 
تهــران فعال شــده و با ارتباطــات خوبی که با 
سازندگان داخلی دارد این تالش را دارد تا بیش 

از گذشته به تولیدات داخلی متکی باشیم.
برای افراد کم توان چه تسهیالت رفاهی   �

در نظر گرفته اید؟
انتقادی که در بحث ایجاد تسهیالت و رفاه برای 

افرد کم توان هســت به جا اســت چرا که شبکه 
متروی ما به دالیل مختلف هنوز آمادگی الزم 
برای استفاده افراد کم توان را ندارد و این وظیفه 
ما است که این مشکالت را برطرف کنیم یک 
نمونه آن است که بخشی از خطوط ما آسانسور 
ندارد. به عنوان مثال در خط 3 مترو آسانسوری 
تعبیه نشده یا فقط یک آسانسور در خط 4 مترو 
فراهم شده لذا این قبیل موارد از جمله نقص های 
بزرگ شبکه متروی تهران تلقی می شود که باید 

نسبت به رفع آن اقدام کرد.
در حال حاضر نیز طی برنامه ریزی های صورت 
گرفتــه مناقصه هایی برای تأمین آسانســورها 
خطــوط 3 و در نظر گرفته شــده تا تعداد مورد 
نیــاز آن تأمین گردد اما بــه جهت محدودیت 
منابعی که داریم و به دلیل محدودیت منابعی که 
برای بهره برادری خطوط قبلی مترو داشته ایم 
شاید نتوانیم به سرعت این کار را انجام دهیم اما 
در برنامه ریز یها قطعًا به تدریج به این مهم بیشتر 
توجه خواهیم داشت تا امکان استفاده از شبکه 
ریلی و متروی کشــور برای همه شــهروندان 

فراهم گردد.
و در آخر اگر صحبت خاصی هست که نقل   �

آن را الزم می دانید بفرمایید؟
ببینید انجام و اتمام خطوط متری تهران یک پروژه 
ملی اســت. باید توجه داشــته باشــیم که ساخت و 
تســریع خطوط متــرو خصوصًا متروی تهران یک 
پروژه ملی اســت و طبیعتًا شهرداری تهران با تمام 
پشتیبانی هایی که در سال گذشته انجام داده برای 
تکمیــل خطوط متــروی تهران به 
تنهایی نمی تواند اقدام موثری انجام 
بدهد. از سویی دیگر باید توجه داشت 
با توجه به اینکه شهر پدیده ای زنده 
اســت و دائم در حال تغییرات است 
اگر از غافله این تغییرات عقب بمانیم 
نمی توانیــم در تأمین همه نیازهای 
شهروندان عمل کنیم. و نتیجه آنکه 
از دولتمــردان و نمایندگان مجلس 
می خواهیم و انتظار داریم تا بیش از 
گذشته بحث حمایت از حمل و نقل 
عمومــی را جدی بگیرند تا بتوان در 
کوتاهترین زمان ممکن اتمام شبکه 
مترو تهران را پیش رو داشــته و به 

بهره برداری برسانیم.

در�بخش�ساخت�مترو�یک�بخشی�از�هزینه�ها����
ساختمانی�است�و�یک�بخشی�نیز�تجهیزاتی�و�
ناوگانی�است.�در�بخش�ســاختمانی�از�جمله�
کارهــای�خوبی�که�پس�از�انقالب�صورت�گرفته�
نیازی�به�تجهیزات�ساختمانی�خارجی�نیست�به�
عبارتی�به�خودکفایی�رسیده�است�و�از�تجهیزات�
ساختمانی�داخلی�می�توان�نیازهای�ساختمانی�
را�تأمین�کرد�و�همچنین�مصالح�ســاختمانی�که�

از�داخل�نیازها�تأمین�می�شود.
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طی گفت و گویی تفصیلی با عیسی کالنتری بررسی شد

محیط زیست امنیتی ایران

مستوره برادران نصیری، نیو صدر

 او که برای 12 سال وزیر کشاورزی ایران و شاید بنیان گذار اصلی 
کشــاورزی ایران بعد از انقالب بود، 2 ســال پیش با شــعارهایی به 
نظر متناقض با پیشــینه اش بر صندلی ریاست سازمان محیط زیست 

نشســت؛ شعارهایی ترسناک درباره بی آبی در ایران.
عیســی کالنتری، با وجود ریاســت کوتاهش بر محیط زیست ایران، 
شاید یکی از جنجالی ترین مدیران تاریخ این سازمان باشد. از همان 
ابتدا و از زمان انتخابش به عنوان رییس ســازمان محیط زیســت با 
مســائل زیادی روبه رو شــد. شــعار اصلی کالنتری آب بود و همین 
موضوع عامل شروع انتقادات اولیه شد، اینکه چرا او به پروژه نجات 
یوزپلنگ ایرانی بی توجهی کرده و هدف اصلی اش آب اســت، چطور 

وزیر کشــاورزی ســابق می تواند دغدغه آبی داشته باشد و ...
بعد از آن موج های دیگری از انتقادات به اقدامات سازمان محیط زیست 
انجام شــد از تصمیمات ســازمان محیط زیست درباره تراریخته ها تا 
بحث توافقنامه پاریس، انتقال آب خزر، تعطیلی مدارس طبیعت و ...

اما کالنتری معتقد است که کار خود را تا اینجا به درستی انجام داده 
اســت و انتقادات مختلف به ســازمانش هم از سمت افراطیون محیط 
زیستی انجام می شود، افراطیونی که به گفته او بیشتر عامل تخریب 

محیط زیســت هســتند: »2 ســال پیش آقای دکتر روحانی به من 
پیشــنهاد کردند که حاال به جایی که دوســت داشتم بروم. با توجه به 
اینکــه من هم می دیدم افراطیون محیط زیســت بیش از افراطیون 
توســعه به محیط زیســت لطمه می زنند این پیشنهاد را قبول کردم.«

از سوی دیگر محیط زیست کشور در این مدت با مشکالت دیگری 
هم روبه رو شــد، مشــکالتی که این بخش را به یک حوزه امنیتی 
تبدیل کرد. از اتهام جاسوسی به چندین فعال محیط زیست و بازداشت 
آن ها تا اســتعفا کاوه مدنی، معاون ســازمان حفاظت از محیط زیست، 

به عنوان کســی که به جاسوسی متهم شده بود.
در همین رابطه کالنتری توضیح داد: »وزیر اطالعات رســمًا اعالم 
کرده اســت که این افراد هیچ جرمی مرتکب نشــده اند اما دســتگاه 
اطالعاتی موازی می گوید این افراد مجرم هستند. من موظف هستم 
نظر وزارت اطالعات را اعالم کنم، چون در قانون اساســی تعریف 
شــده که جاســوس کسی اســت که وزارت اطالعات او را به عنوان 

مجرم شناسایی کند.«
درباره همه این مسائل مشروح گفت و گو تفصیلی با عیسی کالنتری 

رییس ســازمان محیط زیست را در ادامه بخوانید.
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آقای کالنتری، قبض آب شما چقدر است؟  �
ما در یک خانه با 3 خانواده زندگی می کنیم و گاهی 
از شهرستان هم مهمان داریم، اما متاسفانه قیمت 
آب آنقدر ناچیز هست که هزینه آن بین خانه های 
پرمصــرف و کم مصرف فرق زیادی نمی کند. به 
همین دلیل شــاید قیمت آب در خانه ما به طور 
متوســط ماهی 20 هزار تومان هم باشــد. البته 

فضای سبز خانه را با آب چاه آبیاری می کنیم.
متاســفانه برای یک جمعیت 12 نفری، 20 هزار 
تومــان هزینه آب خیلی کم اســت. حتی برخی 

مواقع این میزان به 8 هزار تومان هم می رسد.
علــت ایــن موضوع نحــوه صرفه جویی   �

شماست؟
خیر، قیمت آب شرب واقعًا خیلی پایین است.

برق چطور؟  �
هزینه برق خانه ما در هر فصل متفاوت است، در 
زمســتان ها پول گاز بیشتر از برق و در تابستان ها 

این وضعیت برعکس است.
من این سؤال را از شما به این دلیل می پرسم که 
مشخص شود رییس سازمان محیط زیست در 
زندگی خودش چقدر به محیط زیست اهمیت 

می دهد؟
ببینیــد ما تا حدی خانه را دســت کاری کرده ایم 
برای مثال پنجره ها چند الیه شــده اند، بخشی از 

خانه عایق بندی شده و ...
الببــه در رابطه با عملکردتان به عنوان رییس 
ســازمان، شــما فردی بودید که با شعارهای 
مربوط به آب کارتان را شروع کردید. خودتان 
عملکردتــان را در این حــوزه چگونه ارزیابی 

می کنید؟
من تا حدود نسبتًا زیادی از وضعیت به وجود آمده 
راضی هستم، چراکه حاال مسئوالن کشور به این 
نتیجه رســیده اند که آب بسیار مهم است. برخی 
از دوســتان تصمیم گیر در گذشته فکر می کردند 
آب مثل هواســت و انتها ندارد. اما وقتی برخی از 
مسائل باز شد، خشکسالی های شدیدی رخ دادند 
و مهاجرت های آبی در کشــور آغاز شــدند، این 
دیدگاه ها تغییر کرد. خوشبختانه دیگر به آمایش 
آب پی برده شــده و حتی رییس جمهور از احیای 
تاالب هــا حرف می زند، دانشــگاه و مدارس به 
سمت کاهش مصرف آب حرکت کرده اند، دولت 
هزینه هــای زیادی را برای کاهش مصرف آب و 

افزایش بهره ورداری آب توجه کرده اســت، دیگر 
اصفهانی ها چندین متر آب را پمپاژ نمی کنند و ...

به طور کلی این واقعیت که ایران کشوری بی آبی 
اســت و به آب باید توجه شــود، تقریبًا جا افتاده 
اســت، البته قطعًا این روند باید چند ســال دیگر 

ادامه پیدا کند.
اما همانطور که گفتید این موضوع را شرایط   �

پیش آورده اســت، مثاًل حاکمیت دیده مردم 
روستایی را به خاطر خشکسالی تخلیه کرده اند 
و بعد به این نتیجه رسیده است. سؤال ما این 

است که شما درباره کم آبی چه کردید؟
دقیقًا موضوع دعوا ما در دولت این مسائل است، 
اینکــه بگوییم ایران توان مصرف این مقدار آب 
را ندارد و پتانسیل تولید در کشور نامحدود است. 
با این میزان آب بر افزایش خودکفایی نمی شــود 
فشــاری وارد کرد. هم ایــن که در هرجایی غیر 
از شــمال کشــور کشــت برنج ممنوع شده یکی 
از تاثیرات این اقدامات اســت و یا برای مثال ما 
دیگر به صنایع آب بر فقط در مناطق ساحلی جنوب 
کشور اجازه فعالیت می دهیم تا به جای مصرف آب 
شــهرها آب دریا را بخار کنند. همینکه به اهمیت 

گفت و گو
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آب پی ببرید ناخودآگاه کارهایتان اصالح می شود.
باالخــره اجبار ما را به تغییر در سیاســت ها وادار 
می کنــد، مثاًل دیگر نباید بــرای تولید یک کیلو 
گوشت، 15 هزار کیلوگرم آب مصرف کنیم، این 
تولید برای پایداری توسعه کشور مناسب نیست. 
صنعت توســعه گوشــت قرمز در کشور، صنعتی 
نادرســت اســت. برای انتقال یک متر مکعب آب 
از جنوب به مشــهد حداقــل 80 هزار تومان باید 
هزینــه کنیــم، در حالی که آب هم اکنون هرمتر 
مکعب 5 تومان قیمت دارد. آب باید ارزشــش را 
پیدا کند، بعد از آن می شــود به درســتی درباره آن 

تصمیم گرفته شود.
ما تاکنون آب را به شــکلی مصرف کرده ایم که 
فرزندانمان در کشــور جایی برای راحت زندگی 

کردن نداشته باشند.
یکی از جاهایی که در آن آب به این شــکل   �

مصرف شــده بخش کشاورزی است، بخشی 
که شما 12 سال وزیرش بودید. چقدر خودتان 

را وقوع این بحران سهیم می دانید؟
طبق قانون مسئولیت آب با وزیر کشاورزی نیست 
و وزیر نیرو مســئول این حوزه اســت. یعنی وزیر 
نیرو اســت کــه باید آب را تأمین کــرده و آن را 
بــه حوزه های مختلــف تخصیص بدهد. وزارت 
کشــاورزی یک مصرف کننده آب اســت و در 
کشــور 42.5 میلیارد متر مکعب بیشتر از ظرفیت 
کشــور با مجوز برداشــته می شود. به نظر من در 

این حوزه هم باید تجدیدنظر شود.
میزان آب های منفی )برداشت اضافی( کشور ما تا 
سال 60 صفر بود، اما جمع برداشت های آب های 

اضافی کشــورمان امروز به 170 
میلیارد متر مکعب رســید است، در 
حالی که میزان کل منابع آب های 
زیرزمینی کشور چیزی حدود 200 
میلیارد متر مکعب است. جمعیت، 
عــدم توجه بــه توســعه پایدار، 
برنامه ریــزی و ... همــه مقصرند. 
قانونــی که ما را وادار کرده در 95 
درصد محصوالت خودکفا شویم، 
مقصــر اصلی اســت. درواقع وزیر 
کشاورزی فقط دستوری که قانون 
بــه او داده را اجــرا می کند، وزارت 
نیرو مسئول اصلی این حوزه است.

اما همین حاال که شما رییس   �

ســازمان محیط زیست هستید بحث استفاده 
از فناوری های نو و افزایش بهره وری در حوزه 
کشــاورزی باز شده است. امکان انجام همین 

کارها در آن سال ها وجود نداشت؟
ایــن گوشــه کوچکی از راه حل بحران اســت، 
اگر از فناوری اســتفاده کنیم و در برداشــت آب 
صرفه جویــی نکنیم وضع بدتر می شــود. چراکه 
با تکنولوژی ســنتی شــما 30 درصد آب را به زیر 
زمیــن برمی گردانید، اما فناوری های جدید دیگر 
اینکار را نمی کنند. اگر تکنولوژی های جدید منجر 
به کاهش مصرف آب نشــود، روزهای ســیاه را 
نزدیک تــر می کند. بحث فقط کاربرد تکنولوژی 
نیســت. نتیجــه این فناوری هــا باید به کاهش 

مصرف آب شود.
پس چرا در دنیا از کشاورزی نوین به عنوان   �

ناجی آب صحبت می شــود و شما اینجا حرفی 
کاماًل برعکس می زنید؟

چــون وضعیــت دنیا با ایران فــرق می کند، اگر 
منظورتان آســیای شــرقی، اروپا یا آمریکا است 
باید این را نظر بگیرید که میزان بارش آن ها برابر 
و حتی در برخی مواقع بیشتر از تبخیرشان است. 
متوســط بارش جهان در سال چیزی حدود 830 
میلی متر است، در ایران این میزان 200 میلی متر 
اســت. قدرت شدت تبخیر در جهان چیزی حدود 

1.1 متر و در ایران باالی 2.5 متر است.
همین 2 موضوع باعث می شود شرایط کشورمان 
متفاوت باشد. از سویی افزایش جمعیت و افزایش 
سطح زندگی مردم به مصرف آب فشار آورده است.

با این تفاســیر به نظر می رســد شــما از   �

مخالفان بحث افزایش جمعیت باشید.
من مخالف افزایش جمعیت نیســتم اما با فشــار 

وارد شده بر منابع مخالفت هستم.
این دو موضوع به یک نتیجه ختم نمی شوند؟  �

خیر، شــما می توانید جمعیت کشــور را به 150 
میلیون نفر برســانید اما این کشــور با منابع امروز 
پتانســیل تأمین غــذا برای 55 تا 
60 میلیــون نفر دارد، به طوری که 
همین امسال 12 میلیارد دالر مواد 
غذایی وارد کشــور شده است، در 
حالــی که ارزش کل گندم تولیدی 

کشور 2.5 میلیارد دالر است.
من براین باورم که افزایش جمعیت 
نبایــد منجر به توســعه ناپایدار و 
مصــرف بیش از حد مجاز آب های 
کشــور شــود. اگر توان خرید مواد 
غذایــی را داریم چــه چیزی بهتر 
از نیروی انســانی جــوان؟ اما اگر 
قرار باشــد افزایش جمعیت منابع 
تجدیدپذیر کشور را نابود کند، من 

گفت و گو
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با آن موافق نیستم.
براین اساس با همین جمعیت هم کشور ما   �

به خودکفایی نمی رسد؟
ارگان های بین المللی می گویند هر کشور می تواند 
40 درصــد از آب های تجدیدپذیر خود را مصرف 
کنــد. اصاًل فرض کنیم بخواهیم به 55 درصد در 
ایران برســیم، در این صورت باید 50 میلیارد متر 
مکعــب از آب های کشــور را مصرف کرده و 40 
میلیارد برای پایداری توسعه کم بشود. با کاهش 
این میزان و 2 برابر شدن بهره وری به میزان تولید 
امروز می رسیم. همین امروز برای 55 میلیون نفر 
به شــکل کامل غذا تولید می شــود و برای باقی 

جمعیت مواد غذایی وارد می کنیم.
پــس حتی با بهره وری 2 برابر امروز، پتانســیل 
تأمین غذای تمام مردم را نداریم. به همین دلیل 
افزایش جمعیت باید به شــرط تأمین نیازهایشان 

از خارج انجام بشود.
مــا که نبایــد چون فناوری داریم 100 درصد آب 
را مصرف کرده و چیزی برای نســل بعدی باقی 

نگذاریم. در این صورت تا 15 ســال دیگر جز در 
حاشیه شمالی البرز و غرب زاگرس در جایی کسی 

نباید اسکان داشته باشد.
در رابطــه با راه حل هایــی که وجود دارند،   �

شــما بحث انتقال آب را قبول دارید. موضوعی 
که باعث انجام انتقادات فراوانی از شــما شده 
اســت. چرا همچنان به انتقــال آب از خزر به 

سمنان اصرار دارید؟
برای اینکه در این رابطه توجیه دارم؛ دریای خزر 
بســته است و از اطراف دریا آب وارد آن می شود. 
مــن گفتم حق داریــم از 40 درصد منابع آبی هر 
اســتان استفاده کنیم، حاال ما روی سفیدرود سد 
ســاخته ایم و آب اســتان گیالن با این حجم زیاد 
از بارندگی را از اســتان های دیگر گرفته ایم. این 
ســد را ساختیم تا گیالنی های عزیز بتوانند برنج 
بکارند، اما این تصمیم که در ســال 1335 گرفته 
شده تصمیم غلطی است، 10 سال پیش هم سد 
شــهریار را در باالدست آن ساختیم تا آب گیالن 
تأمین شود، بعد آب گیالن را که می توانیم تا 40 

درصــد آن را مصرف کنیم روانه دریا کرده ایم به 
طــوری که زیر 15 درصد منابع آب این اســتان 

مصرف می شود.
ما می توانستیم آب گیالن را بارش خودش تأمین 
کنیم و 2.5 میلیون متر مکعب آب باالدست را هم 
انتقال بدهیم. من به نمایندگان شمال می گویم، 
چه فرقی می کند آب را از سهم سفید رود کم کنیم 
تا وارد خزر نشود یا اینکه آب را خود خزر ببریم.

اما آقــای کالنتری، آن آب از شــالیزارها   �
می گذارد و وســیله زندگی برخی کشاورزان 

است...
بحث همین اســت. قبل از اینکه سد ساخته شود 
کشاورزها آب را از کجا تأمین می کردند؟ آبخوان و 
آب بند داشتند و به کمک بارش های خود این کار را 
می کردند. اما حاال با ساخت سد این ها حذف شده 
و فشار به کشاورزهای باالدست وارد شده است.

حق آبه زیســت محیطی سفیدرود باید داده بشود، 
اما نیازی نیســت باقی مانده آن در گیالن مصرف 
شــود آن ها می توانند بارش های خود را مصرف 

گفت و گو
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کنند.
شما روی این صندلی نشسته اید تا درباره   �

همین مسائل صحبت کنید. چه نتیجه ای داشته 
است؟

نتیجه این اســت که به دور از سیاســی کاری نیاز 
آبی ســمنان به شــکل علمی داده شــود. از نظر 
زیســت محیطی می توانیم حداقل 2 میلیارد متر 
مکعــب از آب ورودی بــه دریــا خــزر را از حوزه 
سفیدرود خارج کرده و هرجایی مصرف کنیم. به 
شــرطی که سیاسی کاری کنیم و این موضوع را 
به عنوان یک توطئه علیه دولت استفاده نکنیم.

منظورتان از مخالفان چه کسانی هستند؟  �
نمایندگان مازندران، سمن های زیست محیطی و 

... مخالفت می کنند، اما هیچ کدام 
از آنها یک مدرک علمی ندارند. ما 
می خواهیم 200 میلیون متر مکعب 
آب بــه ســمنان منتقل کنیم، این 
یعنــی یک دهــم آب اضافی که از 

سفید رود وارد دریا می شود.
باالخره کشور مجبور است تا خودش 
را مدیریت کند، این اتفاقات دیگر به 
خواســته من و شما نیست. نیاز آبی 
این ســرزمین باید تأمین شود حاال 
برای این کار یا کویرها باید تخلیه 
شــوند و یا اینکــه چنین اقداماتی 
انجام شود. ما مقداری پوپولیستی 
عمل می کنیم و حواســمان هست 

هیچکسی اعتراض نکند.
از سویی چون سیستم های خبری 
کشــور اکثراً مخالف دولت هستند 

به این موضوع دامن زده می شود. این افراد مسائل 
علمی را هم به شعار تبدیل می کنند.

شما می گویید به خاطر یک سد اشتباهی که   �
ساخته شــده کار به جایی رسیده که آب خزر 
باید منتقل شــود. اما ایــن روند مگر هنوز هم 
ادامه ندارد؟ بعد از بارش ها اخیر علت سکوت 
سازمان محیط زیست به شعارهای وزارت نیرو 

درباره سدسازی چه بود؟
ببینید به این ســادگی نمی شــود گفت ایران سد 
کــم یــا زیاد دارد. نقش ســد در منطقه ای مثبت 
و در منطقــه ای دیگر منفی اســت. در این رابطه 
باید مورد به مورد پیش برویم. ممکن اســت که 
وزارت نیرو بخواهد از سیل امسال برای سدسازی 

اســتفاده کند، اما این ادعــا آن ها به خودی خود 
درست نیست.

در راســتا توســعه پایدار در برخی مناطق سد باید 
ساخته شود و در برخی مناطق هم این اتفاق نباید 
رخ بدهد. پس نمی شود با یک جمله سدسازی را 
از ریشه نابود و یا آن را به طور کامل تأیید کنیم.

آقــای کالنتری به ابتــدای کارتان و یک   �
انتخــاب پرســروصدایتان برگردیم. اگر به 
عقب برگردیــد بازهم کاوه مدنی را به عنوان 

معاون خود انتخاب می کنید؟
من کاوه مدنی را انسان بزرگوار، دانشمند، با برنامه 
و یک فرصت برای کشور می دانستم اما متاسفانه 
این فرصت را از من گرفتند. مدنی در کارش هیچ 

مشــکلی نداشت و نه دوتابعیتی بود، نه جاسوس. 
من تا یک حدی می توانستم در برابر آن اتفاقات 

مقاومت کنم، مقاومت بیشتر، به صالح او نبود.
اگر به عقب برگردیم و مراجع ذی ربط اجازه بدهند 

باز هم کاوه مدنی را انتخاب می کنم.
ببینید از زمان ریاســت شــما بر سازمان،   �

محیط زیســت بسیار امنیتی شده و حتی افراد 
زیادی در زندان هستند. فکر می کنید این اتفاق 

چه دالیلی دارد؟
بــه نظــر من آگاهی کم، رفتارهای نامناســب از 
دو طرف و مســائل جاری کشــور سبب شده این 
اتفاقات رخ بدهند. برای مثال فشــار زیادی روی 
محیط زیست است که چرا مدارس طبیعت تعطیل 

شدند، در حالی که این مدارس اصاًل مجوز فعالیت 
نداشتند. در یک مدرسه طبیعت یک بچه ای فوت 
می کرد رییس سازمان محیط زیست باید به زندان 
می رفت. ســازمان محیط زیست دستگاه مجوز 

دهنده برای این مدارس نیست.
همچنان به ما دســتور داده شــد که رفتارهای 
انجام شــده در مدارس طبیعت غیرشرعی است، 
مراجع می گفتند اینکه خرگوش، سگ، گربه و ... 
جای خواهر برادر بچه ها در خانه ها حضور داشته 
باشــند. یعنی به بچه تک فرزند به جای برادر و 
خواهــر، خانواده ها برای آن ها حیوانات مختلفی 

می خریدند.
ایــن که باور کنیم در ایــن مدارس چنین   �

چیزهایــی تدریس می شــده 
ساده انگارانه نیست؟

من مســئول این موضوع نیستم، 
مراجع شرعی به ما اعتراض کنند. 
وزارت اطالعــات هم به پیشــینه 
بنیان گذار این مدارس شک کرد و 
اعالم کرد آنها افراد توده ای هستند. 
کــدام دیوانه ای اجازه می دهد این 
مدارس غیرشــرعی و قانونی ادامه 

کار بدهند؟
ما نمی خواســتیم این مسائل را باز 
کنیم، اما فشــارها ما را مجبور کرد. 
سیســتم صداوسیما ما در چند ماه 
گذشــته هر هفته 1 تا 2 ســاعت 
با بنیان گــذاران مدارس طبیعت 
مصاحبه می کند و آن ها از سازمان 
محیط زیســت انتقــاد می کنند. 
هرکســی می خواهد چنین مدارســی را باز کند، 
مجوزش را بگیرد. این مجوز را هم افراد صاحب 
صالحیت بگیرند نه افرادی که دستگاه اطالعاتی 

کشور اعالم کرده پیشینه توده ای دارند.
اما امنیتی شــدن فقط به این داستان ختم   �

نشده است.
شــاید منظورتان بحث بازداشــتی های سازمان 
محیط زیســت باشد، وقتی دستگاه قضایی رسمًا 
به ما اعالم کرده که حق ورود به این مســئله را 

نداریم چه کاری از دست من برمی آید؟
بــا تغییرات به وجــود آمده در قوه قضاییه   �

نسبت به حل این وضعیت امیدوار هستید؟
رییــس قــوه اعالم کرده که قاضی در این رابطه 

گفت و گو

ارگان�های�بین�المللی�می�گویند�هر�کشور����
می�توانــد��40درصــد�از�آب�های�تجدیدپذیر�
خود�را�مصرف�کند.�اصاًل�فرض�کنیم�بخواهیم�
به��55درصد�در�ایران�برســیم،�در�این�صورت�
باید��50میلیارد�متر�مکعب�از�آب�های�کشور�را�
مصرف�کرده�و��40میلیارد�برای�پایداری�توسعه�
کم�بشــود.�با�کاهش�این�میزان�و��۲برابر�شدن�
بهره�وری�به�میزان�تولید�امروز�می�رسیم.�همین�
امروز�برای��55میلیون�نفر�به�شــکل�کامل�غذا�

تولید�می�شود.
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تصمیــم می گیــرد، امیدوارم قاضــی برمبنای 
واقعیت ها تصمیم بگیرد. وزیر اطالعات رســمًا 
اعالم کرده اســت که این افراد وارد هیچ جرمی 
نشده اند اما دستگاه اطالعاتی موازی می گوید این 
افراد مجرم هستند. من موظف هستم نظر وزارت 
اطالعات را اعالم کنم، چون در قانون اساســی 
تعریف شــده که جاسوس کسی است که وزارت 

اطالعات او را به عنوان مجرم شناسایی کند.
این امنیتی شدن محیط زیست چقدر ما را   �

عقب می اندازد؟
بســتگی دارد چقــدر در چهارچوب قانون عمل 
کنیم، چقدر تهمت بزنیم، چقدر دوست دار واقعی 

محیط زیست باشیم، چقدر کاسب هستیم و ...
توافقنامــه پاریس موضوع   �

دیگــری که شــاید بتوان آن را 
هــم در بحث های امنیتی محیط 
زیست قرار داد، سرنوشت این 

توافقنامه چه شد؟
بــه نظر من دربــاره این توافقنامه 
اطالع رســانی درســتی نشــد. 
اصلی تریــن تعهــد مــا در ایــن 
توافقنامه این بود که تا سال 1409 
در شرایط تحریم 72 میلیون تن و 
در شــرایط عادی 216 میلیون تن 
تولید کربن خود را کاهش بدهیم. 
بعــد همه فریــاد می زدند با اینکار 
صنعــت از بین مــی رود در حالی 
که دســتورالعمل برنامه ششم که 
مصوب شــده می گویــد تا پایان 
برنامه ششــم یعنی ســال 1400 

کشــور باید 230 میلیون تن تولید کربن خود را 
کاهش بدهد. دســتور مقــام معظم رهبری هم 
می گوید که تا 1409 باید 739 میلیون تن تولید 

کربن خود را کاهش بدهیم.
من واقعًا مخالفت ها با این توافقنامه را نمی فهمم، 
شاید اینکار صرفًا مخالفت با ارگان های بین المللی 

است.
آقای کالنتری شما اتفاقی رییس سازمان   �

محیط زیســت شدید یا به این کار تمایل هم 
داشتید؟

من ســال 72 وقتی وزیر کشاورزی بودم دوست 
داشتم رییس سازمان محیط زیست شوم. چراکه 
فکر می کردم دو گروه به محیط زیســت کشــور 

لطمه زیادی وارد می کنند؛ کسانی که فقط توسعه 
را می بینند و کســانی کــه برعکس فقط محیط 
زیســت را می بیننــد. به همیــن دلیل از آیت اهلل 
هاشــمی خواستم وارد حوزه محیط زیست شوم، 
اما به من گفتند بگذار توسعه را با سرعت بیشتری 
به جلو ببریم. البته من این کار را نمی کردم چون 
به نظر من دشمن اول محیط زیست عدم توسعه 

یافتگی و فقر است.
دو سال پیش آقای دکتر روحانی به من پیشنهاد 
کردند که حاال به جایی که دوســت داشتم بروم. 
با توجه به اینکه من هم می دیدم افراطیون محیط 
زیست بیش از افراطیون توسعه به محیط زیست 

لطمه می زنند این پیشنهاد را قبول کردم.

چرا اینطور فکر می کنید؟  �
این گروه همه چیز را قفل کرده بودند و در نتیجه 
آن دولت و حاکمیت به طور کامل محیط زیست 
را برای توســعه دور زده بودند. یعنی توسعه پایدار 
را هــر دو طرف به تمســخر گرفتــه بودند؛ هم 
محیط زیســتی ها با سختگیری های غیرعلمی 

و هم دیگران با توسعه غیرپایدار.
بــه همین دلیل مــن به اینجا آمدم تا راه را برای 
توســعه پایــدار بــاز کنم و جلوی توســعه های 
ضدمحیط زیســت را بگیرم. به همین دلیل فکر 

می کنم انتخاب درستی انجام داده ام.
در نتیجه حمله محیط زیستی های افراطی مواجه 
شدیم که می گویند محیط زیست یعنی فقط حفظ 

یوزپلنگ. جالب اســت بدانید ما که یوزپلنگ را 
محــور ثابت قرار ندادیم، نســبت به قبل 3 برابر 
هزینه بیشتری برای حفظ این گونه انجام دادیم.

اما این ها اصاًل گفته نمی شود.  �
این موضوع چند دلیل دارد، من خیلی رســانه ای 
نیســتم و خیلــی هم خبرســازی نمی کنم. من 
دغدغــه این مســائل را دارم ولی باور دارم فقط 
واقعیت ها باید بیان شوند. برای مثال ما بدون هیچ 
تبلیغاتی دریاچه ارومیه را پایدار کردیم و امســال 
اگر پروژه هایش تمام شــوند تا ســال 1407 تراز 
این دریاچه به تراز اکولوژیک می رسد، این اولین 
بار است که در جهان چنین اتفاقی در حال وقوع 
اســت.ما به شکل واقعی در محیط زیست حضور 
داریم، محیط زیســت »شومن« 
به  نمی خواهــد، محیط زیســت 
برنامه ریــزی نیازمند اســت. در 
کشــور ما در چنین مسائلی افراط 

زیادی وجود.
شــما این حرف ها را می زنید   �

امــا برخی اعتقاد دارند اقدامات 
این دولت اصاًل محیط زیســتی 
نیســت. چقدر ایــن حرف ها را 

قبول دارید؟
حــاال اینکــه ایــن افراطی های 
محیط زیســتی کــه در توده ای ها 
ریشــه دارند طومارنامه درســت 
می کننــد که ایــن رییس جمهور 
محیط زیســتی نیســت، درست 
نیســت. من با رییس جمهورهای 
زیــادی کار کــردم، هیچکدام به 

اندازه این رییس جمهور محیط زیستی نبودند.
اما شــما به منتقدانتان انگ توده ای بودن   �

زدید.
ایــن حرف من نیســت، این موضــوع را وزارت 
اطالعات رســمًا به ما اعالم کرده اســت. من 
اســم نمی آورم اما اگر »پرروبــازی« دربیاورند 
اسمشــان را هم اعالم می کنم. نباید نادرســت 
قضاوت کنیم، رییس جمهور هنگامی که کاندید 
ریاست جمهوری شد قول داد که دریاچه ارومیه 
را احیــا می کند، مــن این حرف ها را باور نکردم 
اما االن می بینیم این اتفاق در حال وقوع است. 
مــن وارد اتفاقات دیگر نمی شــوم چون به نفع 

کشور نیست.

گفت و گو

من�ســال��۷۲وقتی�وزیر�کشاورزی�بودم����
دوســت�داشتم�رییس�سازمان�محیط�زیست�
شــوم.�چراکه�فکر�می�کردم�دو�گروه�به�محیط�
زیســت�کشــور�لطمه�زیادی�وارد�می�کنند؛�
کســانی�که�فقط�توسعه�را�می�بینند�و�کسانی�
که�برعکس�فقط�محیط�زیست�را�می�بینند.�به�
همین�دلیل�از�آیت�اهلل�هاشــمی�خواستم�وارد�
حوزه�محیط�زیســت�شــوم،�اما�به�من�گفتند�
بگذار�توســعه�را�با�ســرعت�بیشتری�به�جلو�

ببریم.
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 این آغاز ماجرایی نفس گیر اســت که به خالی تر شــدن بیشــتر 
جیب تاجران ایرانی، چه وارد کننده و چه صادر کننده می انجامد. 
آن ها که مال باخته اند می گویند باالخره عوارض تحریم اســت و 
اتفاقــًا ایــن ماجرا آنجا قوام می یابد که عده ای ایرانی، با آگاهی از 
همه جوانب تحریم، ســوار بر موج می شوند تا کاسبی راه بیندازند.

 شــاید الزم باشــد ســال ها بگذرد تا روایتی دست اول از کاسبان 
تحریم به نگارش درآید.

 سر کوه یخ پیشتر، در ماجرای دکل نفتی گم شده بیرون زد، آنجا 
که عده ای کاســب ایرانی تحریم تشــکیل مثلثی که یک ســر آن 
ایران بود، ســر دیگرش ترکیه و یک ســرش در دوبی، معامله ای 
صوری را ترتیب می دهند. این چنین است که دکلی یک جا ناپدید 
می شود. نیامده راهی جایی دیگر می شود و داستانی که حاال دیگر 

در برابر داســتان های دیگر، کوچک و قدیمی به نظر می رســد.
 کاســبان تحریم اما تنها در ایران مســتقر نیستند، فضا برای برخی 
مساعد شده است تا آن سوی مرزها بر این موج ناپایدار سوار شوند.

 انتقال پول برای تاجر، چه وارد کننده و چه صادر کننده مهمترین 
بهانه است.

 یک سر ماجرا می رسد به صرافی ها، صرافی هایی که در این ماجرا 
چندان تقصیری ندارند و تنها در نقش واسطه عمل می کنند، آن ها 
که قصد دارند برای پرهیز از کار غیر قانونی، خود دست به انتقال 
پول نزنند. اینجاســت که »صرافان خود معرف« آن ســوی آب 
گزینه های مناسبی هستند برای به دام افتادن انها که پول می برند.
 یکــی از صرافــان دربــاره معرفی صرافان ایرانی آن ســوی مرز 
می گویــد پس از آنکــه دوبی کار نقل و انتقال پول تاجران ایرانی 
را با اخالل مواجه کرد و دســت به ســنگ اندازی زد، پای برخی 
صرافانی که در اروپا بودند، خصوصًا آلمان و ســوییس و غیره به 
اجرا باز شد. آن ها با تماس با صرافان ایرانی، خود را معرفی کرده 
و شــماره تلفن تماس و ... را می ســپارند تا اگر مشتری درخواستی 

داشت، کار انجام شود.
 سید حمید حسینی، فعال اقتصادی و صادر کننده فراورده نفتی نیز 
در گفتگو با خبرآنالین تاکید دارد از این دست کاله برداری ها به 

وفور یافت می شود و در سایه تحریم یک جانبه آمریکا علیه ایران، 
تجارت پول ایران به یکی از سودآورترین تجارت های جهان بدل 
شده است چرا که تحریم ها خود عاملی برای بروز بحران هستند.

 شــبکه های متعددی وجود دارد متشکل از ملیت های مختلف که 
البته یک سر آنها به ایرانیان خارج کشور و یک سرشان به ایرانیان 

داخل کشور متصل است.
 این شــبکه ها با شناســایی تاجرانی که قانونی در دخل کشــور 
فعالیــت می کنند، برای نقل و انتقال ارزی پیش قدم می شــوند و 
بــا جلــب اعتماد آنهــا در معامالت اولیه، دام بزرگ تر را برای آنان 
پهــن می کننــد و در معاملــه اصلی، پس از دریافت پول، وجهی را 
بــه حســاب مقصد منتقل نمی کنند و بــا از بین بردن کانال های 

ارتباطی ناپدید می شوند.
 هر چند این شبکه ها پیش از راه اندازی سامانه نیما فعال تر بودند 
اما همچنان از طرق مختلف از قبیل تماس با صرافان داخلی برای 
اطالع از نام کارکنانشان و یا تالش برای دریافت معرفی مشتری، 

ادعــای دور زدن تحریم را مطرح می کنند.
مجوزهای جعلی صرافی، آدرس های قالبی و اســامی مســتعار در 
کنار شبکه ای که در سراسر جهان در صدد شکار ایرانیان است، در 
حال فعالیت هستند تا بتوانند از پس ضربات پس از تحریم برآیند. 
یک ســر داســتان اما اینجاست، در داخل. این چنین امکان انتقال 
فراهم می شود که صرافی قالبی در آن سوی مرز مسئولیت انتقال 
ارز را برعهده می گیرد تا در داخل ایران معادل ریالی به حســابی 
ایرانی واریز شود. حسابی که صاحبش در داخل ایران حضور ندارد 

و پول نیز به ســرعت از ایران خارج می شود.
بررسی ها نشان می دهد پرونده هایی مملو از شکایات ایرانیان بابت 
از دست رفتن پول هایشان در این شبکه های متعدد در دادگاه های 
کشورهای اروپایی، نظیر آلمان در جریان است اما هنوز تا رسیدن 

به حصول نتیجه راه درازی در پیش اســت.
 بانک مرکزی پیش تر با هشــدار نســبت به معامالت غیر قانونی از 
طریق صرافی های غیر مجاز و حتی مجاز در صدد برآمده اســت 

نســبت به پیشــگیری از بروز اتفاقاتی از این دست اقدام کند.

اقتصاد

سناریوی عجیب کاسبان تحریم برای کاله برداری از فعاالن اقتصادی ایرانی

دزدی صرافان از ایرانیان
زهرا علی اکبری
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نرخ سفر با آمبوالنس برای رئیس شرکت تان: 250 هزار تومان!
 فرض کنید با یکی از اپلیکیشن های تاکسی آنالین یا از آژانس محل تان، 
درخواســت خودرویی می کنید، اما هنگامی که برای ســوار شدن جلوی در 
می روید، با صحنه عجیبی روبه رو می شــوید. آمبوالنســی انتظار شــما را 
می کشــد. این پدیده آن قدرها هم دور از ذهن نیســت. امروز با پدیده ای 
مواجه هســتیم که ثروتمندان جامعه، ســفرهای درون شــهری خود را با 
آمبوالنس هــای خصوصــی انجــام می دهند. آمبوالنس هایــی که باید 

مخصوص بیماران باشند، اما سلبریتی جابه جا می کنند.
تا قبل از حادثه پالسکو خبری از اعتماد برخی مردم به آمبوالنس ها نبود. 
از آن جــا کــه برخی به آژیرهــا بی اعتنایی می کردند و همه این ها را بازی 
آمبوالنس های خالی برای عبور از ترافیک می دانستند. حادثه پالسکو اما 
باور آن عده از مردم را نسبت به خودروهای اورژانس تغییر داد. آن ها دیگر 
هنگام شــنیدن صدای آمبوالنس بی توجه نیســتند که مگر فرجی شود و 

آمبوالنس رد شود، بلکه راه را برای عبور باز می کنند.
ریشه این بی اعتمادی هنوز کاماًل خشک نشده بود که خبر جدیدی طی چند 
هفته گذشته باعث شد که شاید شاهد بازگشت دوباره موج بی اعتمادی ها 

باشیم: »تردد سلبریتی ها و استادان کنکور با آمبوالنس خصوصی.«
چه کسی آمبوالنس های مجرم را لو داد؟  �

ماجرای این سوءاســتفاده از جایی شــروع شــد که علی عبدالعالی، استاد 
دانشــگاه، در گفت وگــو با ایســنا گفت: »عــده ای از معلمان خصوصی با 
آمبوالنس رفت و آمد می کنند. این معلم های کنکور به آمبوالنس خصوصی 
پول می دهند که آنها را از خط ویژه از کالس اول به کالس بعدی برساند.« 
عده ای دیگر این نظر را داشــتند که نه تنها معلمان کنکور بلکه ثروتمدان 
دیگری چون بازاریان و ســلبریتی ها از آمبوالنس خصوصی برای تردد در 

شهر استفاده می کنند.
پخــش شــدن این خبــر متعاقبــًا واکنش هایی را در پی داشــت. رئیس 
آمبوالنس های پایتخت از این قضیه اظهار اطالع کرد و گفت حتمًا کنترل 
خواهد شــد. رئیس سزمان اورژانس کشور هم گفت: این موضوع پیگیری 
شــده و در حال بررســی است که در صورت اثبات تخلف، مجازات توبیخ تا 

لغو پروانه کاری برای متخلفان اعمال می شود.
نظر قانون در این باره چیست؟

بر اســاس ماده 3 آئین نامه آمبوالنس های خصوصی، خروج آمبوالنس از 

مراکز خدمات آمبوالنس خصوصی و تردد در ســطح شــهر باید بر اســاس 
مأموریت حمل بیمار و برگه مأموریت با زمان مشخص باشد و در غیر این 
صورت تردد آمبوالنس های خصوصی در موارد دیگر ممنوع است. علیرغم 

قانون موجود، عده ای تالش بر نقض آن دارند.
پیگیری ها به کجا رسید؟

پیگیری هــای خبرگــزاری خبرآنالیــن اما نتایج دیگری در پی داشــت. 
خبرآنالین طی گفت وگویی با یکی از شــرکت های آمبوالنس خصوصی 

تهران، توانست صحت قضیه را کشف کند.
در ابتــدای مکالمه از ما خواســتند تا با شــماره دیگــری تماس بگیریم و 
پس از چند دقیقه، مســئولی با یک شــماره دیگر تماس گرفت و اطالعات 
جزئی تری خواست مبنی بر این که آمبوالنس را برای چه زمان و برای چه 
مســیری می خواهیم. مســئول یاد شده حتی این سؤال را پرسید که ماشین 
را برای بیمار می خواهیم یا خیر. با شــنیدن جواب منفی اما ســؤال خاصی 
نپرســید و قرار بر این شــد که آمبوالنس را به مدت هشت ساعت در اختیار 
ما قرار دهد تا رئیس یک شرکت )عنوان شد که از یک شرکت خصوصی 
تماس گرفته و خواهان جابه جایی رئیس شــرکت هســتیم( را به سه نقطه 

مختلف در تهران ببرد.
نــرخ جابه جایــی با آژانس های آمبوالنس نمــا عجیب تر از وجود همچین 
آمبوالنس هایی است. به طوری که این شرکت آمبوالنس خصوصی هزینه 
هر مسیر را 250 هزار تومان و توقف هر ساعت را 60 هزار تومان برآورد کرد.

اما به همین یک جا اکتفا نکردیم و با دیگر شرکت های آمبوالنس خصوصی 
نیز تماس گرفت. ظاهراً افشاگری ای که در این مورد انجام شد باعث شده 
برخی از این شرکت ها به خودشان بیایند یا حداقل برای کوتاه زمانی دست 
از قانون شکنی بردارند. این شرکت ها آن چنان در نقش خود فرو رفته بودند 
کــه حتــی باب نصیحت را باز کردند و یکــی از آن ها به خبرآنالین گفت: 
»حتی کســانی که از آمبوالنس ها این طور سواســتفاده می کنند باید دست 
از این کار بکشند چون موج بی اعتمادی را دوباره روانه جامعه می کنند.«

مسئوالن پاسخگو نیستند
تالش ما برای تماس با ســخنگوی اورژانس کشــور و همچنین رئیس 
آمبوالنس خصوصی کشور بی نتیجه ماند اما قطعًا توقع بررسی های بیشتر 
و توقف این قانون شــکنی محرز از ســوی وزارت بهداشت و نهادهای ناظر 

انتظار می رود.

اقتصاد
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آمبوالنس هایی که آژانس شده اند
ملیکا قراگوزلو
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جنــگ تجاری آمریــکا و چین به روزهای پر 
حرارت خود نزدیک شــده است. سیاست های 
ضــد تعرفه ای آمریــکا و ارزش گذاری پایین 
واحد پول ملی تعمدی چین تنها گوشــه هایی 

از این جنگ آشکار است.
اگــر تا چند ســال پیش دعــوای این دو غول 
اقتصادی بر ســر مــازاد تجاری و صادرات و 
واردات بــود، ولیکــن رقابــت اصلی آن ها به 
موضــوع یکه تــازی در عرصه اقتصاد جهانی 
و تســخیر بازارهای در حال توســعه و توسعه 

یافته تبدیل شده است.
برطبــق آمار وارقــام، حجم صادرات چین به 
آمریــکا نزدیک به 400 میلیارد دالر بیشــتر 
از حجــم صــادرات آمریــکا به چین اســت. 
قســمت بزرگی از این مازاد صادرات چین به 
آمریکا، صادرات مجدد لوازم خانگی و قطعات 
الکترونیکی است. به طور نمونه گوشی آیفون 
بــا قطعات آمریکایــی و ژاپنی در چین مونتاژ 

می شــود و مجدداً به آمریکا صادر می شود.
نکته مهــم دیگر، حجم تولید شــرکت های 
آمریکایی مســتقر در چین اســت که در حدود 
360 میلیارد دالر در ســال 2016 بود و نکته 
جالــب این اســت که این رقــم تقریبًا معادل 
کسری بازرگانی میان دو کشور است. در حالی 
که تولید شــرکت های چینی در آمریکا بسیار 

کمتر از این رقم است.
چنــدی پیش دونالــد ترامپ اعالم کرد که از 
ابتدای ســپتامبر تعرفه 10 درصدی بر واردات 
300 میلیــارد دالر کاالی چینی وضع خواهد 
کرد و درصورتی که رئیســجمهور چین توافق 
تجــاری جدیــد با این کشــور را منعقد نکند، 
احتمااًل تعرفه ها افزایش بیشــتری پیدا کنند. 
البته دور از انتظار نبود که چین هم دســت به 
اقدامی تالفی جویانه بزند و در واکنش به اقدام 

ترامپ، دولت چین از شرکت های خود خواست 
تا زمانی که وضعیت مذاکرات با آمریکا نهایی 
نشده، واردات محصوالت کشاورزی از آمریکا 

را متوقف کنند.
در ســوی دیگــر، میــدان تحریم هــای 

ســنگین آمریکا علیه ایــران و ایجاد 
محدودیت هــای زیــاد بــا هدف 

جلوگیــری از فــروش نفت ایران 
و بازگردانــدن پــول حاصل از 
فروشــش به خزانــه دولت 
و نقــش چیــن در نادیــده 
گرفتــن تحریم هــا و خرید 

نفــت از ایران باعث شــد 
که ایــران نیاز نقش 
در  اســتراتژیکی 
و  آمریکا  معادالت 

چین پیدا کند.
فرامــوش  نبایــد 
کنیــم که ایران هم 
از نظــر اقتصادی و 
منابــع غنــی نفت و 
گاز و هــم موقعیت 

ژئوپلتیک منطقه ای و 
امنیتی کشور بسیار مهمی 

در منطقه خاورمیانه و جهان به حساب می آید. 
رابطــه ایران و چین همیشــه با ســؤاالت و 
احتماالت بســیاری برای مردم و کارشناسان 
همــراه بوده؛ این که آیا مراودات اقتصادی و 
سیاســی ما با چین توانســته منافع ملی ایران 
را تأمیــن کند و یا این که چین در بزنگاه های 
تاریخی با کارت ایران توانسته به نفع خودش 

از آمریکا امتیازات بیشــتری بگیرد!
برخی از کارشناسان سیاسی معتقدند که یکی 
از ریشــه های اصلی دعوای تجاری آمریکا و 

چین بر سر حضور چین در منطقه خلیج فارس 
و خاورمیانه است و آمریکا در تالش است که 

این حضور را کمرنگ تر کند.

 بــه عبارتــی آمریکا به دنبال این اســت که 
بــا جلوگیری از حضــور چین در خلیج فارس، 
دسترســی چین به منابع انرژی این منطقه را 

قفل کند.
نگاهــی به حضــور چین در نقاط مختلف دنیا 
ایــن ســناریو را تا انــدازه ای تأیید می کند. با 

اقتصاد

نگاه آمریکا و چین به ایران
مجید سلیمی بروجنی*
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وجــود مخالفت آمریــکا، چین توانســته با 
کمک البی هایش با کشورهای عربی، جزایر 
متعددی را برای بلندمدت اجاره کرده و آن ها 
را به جایگاه های اقتصادی و شاید نظامی اش 
تبدیل کند. تنگه هرمز که این روزها و هفته ها 
موقعیت استراتژیکش در انتقال محموله های 
نفتی بیشــتر از گذشــته مشــخص شده، در 

دیپلماسی چین جایگاه ویژه ای دارد.
تالش چین برای کنار آمدنش با واقعیت های 
منطقــه و برقــراری روابط با ایــران، چندان 
مــورد پســند آمریکا نبوده اســت. چین طی 
چند ســال گذشــته در پاکســتان و بند گواتر 
سرمایه گذاری های بزرگی را انجام داد و نشان 
داد کــه به صورت جدی بــه دنبال بازارهای 

آســیای منطقه و همسایگان روسیه است.

فعالیــت چین به حــدی در بندر 
گواتــر زیــاد بود که برخــی معتقدند در آینده 
نزدیــک این بنــادر رقیب جدی دوبی خواهد 
شــد و نزدیک به 2 میلیون شــغل در پاکستان 

ایجاد می شــود. چین بــرای انتقال انرژی به 
کشــورش باید از تنگــه هرمز، تنگه ماالکا و 
کناره تایوان استفاده کند. در همه این تنگه ها 
به جز تنگه هرمز، آمریکایی ها نظارت مستقیم 
دارنــد. به همیــن دلیل چین می خواهد در عرصه 
انــرژی اتکای خــودش را از دریا به زمین متصل 

کند و این کار مستلزم همکاری با ایران است.
همکاری ما با چین همواره یک ضلع ســومی به 
نام آمریکا را در کنار خود دارد. آمریکا به هیچ وجه 
حاضر به چشم پوشــی از این رابطه نیست. به این 
دلیل که چین و آمریکا دو رقیب استراتژیک اند و نه 
همکار استراتژیک. چینی ها می دانند آمریکایی ها 
به دنبال محاصره اقتصادی و نظامی چین هستند.
امــروز پایگاه های آمریکایی ها دور تا دور چین را 
محاصره کرده انــد. کره جنوبی، فیلیپین، تایوان، 
هند و تنگه ماالکا. تایوان نیز به عنوان یک کارت 
در اختیار آمریکا برای مقابله با چین اســت. چین 
هم به پشــتوانه روابطش با ایران و کره شــمالی 
برای فشــار به آمریکا اســتفاده می کند. چین 
بــه ما نیــاز دارد، پس نه 
آمریــکا نه چین 

هیچ کــدام نمی توانند ما را 
نادیده بگیرند.

از ســوی دیگر چیــن با ما مرز 
مشترک ندارد و به لحاظ امنیتی نگران ما نیست. 
از ســوی دیگر، می داند کــه ایران همچون یک 
دیوار دفاعی قوی جلوی گســترش ناتو به سمت 

شرق را گرفته است.
آمریکا نیز ســرگرم جدال با ایران است. پس این 
فرصتی اســت تا چین توســعه اقتصادی اش را 
پیــش بیرد. چینی ها به نحوی می دانند که ایران 
بــه تنهایی می تواند حــق خودش را از مذاکراتی 
همچون برجام بگیرد و قدرت چانه زنی باالیی در 
منطقه و جهان دارد، اینجاست که از نظر راهبردی، 
استراتژیک و سیاسی، ایران صاحب جایگاه باالیی 

در روابط با چین است.
در این شرایط ما نباید منفعل بمانیم تا چین بخواهد 
یک طرفــه برای ما تصمیم بگیــرد. ما باید یک 
دیپلماســی قوی در پیــش بگیریم تا همکاری با 
ایران برای چینی ها و سایر کشورها بسیار جذاب 
در نظــر بیاید. صنعت نفت، گاز و پتروشــیمی ما 
قابلیت های بسیاری برای سرمایه گذاران خارجی 
دارد. نبایــد فراموش کنیم که چین معتقد اســت 
رابطه با آمریکا برایش کلید کلیدهاســت و تالش 
خواهد کرد که روابط برد-برد با آمریکا را از دست 
ندهد. چشــم انداز احتمالی عادی ســازی روابط 
آمریکا با ایران و گسترش معامالت با چین، برای 
هــر دو قدرت بزرگ اقتصاد جهان به اندازه کافی 
جذاب است ولیکن منطق همیشگی هزینه فایده 
بر آن ســایه گســترانیده است. با این حال حوادث 
دنیای امروزی به ویژه در مقطع فعلی و جو حاکم بر 
دنیای سیاست و امور بین الملل همواره نیم نگاهی 
به حوادث بعید و غیرمترقبه دارد. پتانســیل های 
گردشــگری ایران با توجه به قیمت ارز در ایران، 
می تواند چینی ها را ترغیب به ســرمایه گذاری در 

صنعت گردشگری ایران بکند.
در مجمــوع می تــوان گفت که ایران باید به بازار 
و تکنولوژی چین دسترســی داشته باشد و در 
مقابل هم چین در بازار و صنعت ما ســرمایه 
گــذاری کند. جــدای از آن باید ایران بتواند 
روابــط برد-برد با اروپا و غرب و صاحبان 
ســرمایه و تکنولــوژی پیدا کند. ســرعت 
پیشــرفت تکنولوژی در جهان غرب بســیار 
سریع شده و ما نباید بیشتر از این عقب بمانیم. 
به طور حتم چینی ها همیشــه در روابطشــان 
با ایران نامهربانی هایی داشــته اند ولیکن در 
بازار جهانی امروز بهتر این اســت که بتوانیم 
با این کشــور مراودات اقتصادی برپایه حفظ 

منافع ملی مان داشته باشیم.
* تحلیلگر اقتصادی  

اقتصاد
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هر یک از ما به شــغلی و کاری مشغول هستیم، 
عــده ای از ما تعریف و تمجید می کنند، عده ای 
هــم طعنه می زنند یا تنقید می کنند، و البته روح 
ما از تعریف و تمجید خشــنود و فربه می شــود و 

از انتقاد کدر و کســل می شود.
کســانی که از ما تعریف می کنند، یا عاشــق ما 
هســتند که اصاًل عیوب ما را نمی بینند، یا گروه 
متملقان هستند، یا گروهی که از ترس بدی های 
ما را خوب جلوه می دهند، و البته گروه چهارمی 
هم هســتند که از فرط دشــمنی که با ما دارند از 
کارهــای ناصواب ما تمجید می کنند که ما را به 

اشتباه بیاندازند.
منتقدان هم البته برخی از سر خیرخواهی انتقاد 
می کنند و برخی از ســر حســد و برای تخریب 
روحیه و برخی هم چون ذاتًا همه چیز را ســیاه 
می بیننــد و خوبی هــا را هم بدی می بینند. حال 
این ما هســتیم که باید این تمجیدها و تنقیدها 
را بشــنویم، و کارهای خود را هم بررســی کنیم 
و بفهمیــم کدام حــرف صحیح و کدام حرف نا 

صحیح است.
وقتی یک خبرگزاری معتبر از عملکرد دســتگاه 
اقتصادی کشــور تمجید می کند، خوب اســت 
آقایان ســردمداران اقتصاد کشور بنشینند کاله 
خــود را هــم قاضی قرار دهند و بگویند خوب ما 
در مردادماه ســال 92 سکان اقتصاد کشور را با 
دالر 3200 تومانی در دســت گرفتیم، االن هم 
بعد از شــش ســال، حدود 12000 تومان است، 
در حالــی که در این مدت اجازه داده شــده که 
دالر 18000 تومان هم در بازار مورد معامله قرار 
بگیرد، و البته دالرهای سهمیه ای )یا به قول من 

رانتی( هم به قیمت های پایین تر از بازار فراوان 
مورد معامله قرار گرفته است.

اگر منحنی نمایشی رسم شود، مشاهده می شود 
که در این شــش سال چه مقدار از نوسان شکل 
گرفته و مخصوصًا در ســال 97 که طوفانی از 
نوســانات ویرانگر اقتصاد کشور را مورد هجمه 
قرار داد. خوب آیا اگر ســعی می شــد نرخ 3200 
تومانی با یک شیب مالیم و رو به باال با احتساب 
تفاضــل نرخ هــای تورم و بهــره داخل و خارج 
و بــدون تأثیر پذیری از موفقیت های سیاســی 
مربــوط به برجــام، افزایش می یافــت و البته 
دالرهــای رانتی هم به هیچ بهانه ای حتی خیر 
خواهانه به بازار تزریق نمی شــد، بهتر نبود؟ که 
در آن صورت مسلمًا قیمت فعلی دالر از 7500 

تومان بیشتر نمی توانست باشد.
یــا اگــر نرخ بنزین که شــش ســال پیش هم 
همیــن یک هزار تومان بــوده، اگر همراه نرخ 
تورم تعدیل می شد، بهتر نبود؟ و همچنین برای 

سایر حامل های انرژی.
آیا اگر به مســافران خارج از کشــور دالر رانتی 
نمی دادیــم و عــوارض خروج از کشــور را هم 
جــوری تعدیل می کردیم که ســفرهای داخلی 
برای مردم جذاب تر می شد و گردشگری داخلی 
رونق می یافت و با استفاده درآمد حاصل از محل 
عوارض خروج از کشور هتل ها و گردشگاه ها و 
امکانات برای شــهرهای خودمان می ساختیم، 

بهتر نبود؟
و ده ها سؤال دیگر،

آن خبرگــزاری که می آیــد می گوید 30 درصد 
ارزان شدن دالر نقطه مثبتی است، خوب است 

ما از خودمان بپرسیم، به چه دلیل می باید قیمت 
پول ملی ما تقویت می شد؟

آیا نرخ بهره ما به استانداردهای جهانی نزدیک 
شده بود؟

آیا نرخ تورم ما نســبت به نرخ تورم کشــورهای 
حوزه دالر کمتر نشان می دهد؟

آیا نرخ بیکاری در کشــور کاهش یافته است؟
آیا ســرمایه گذاری در صنایع و معادن کشــور 

افزایش چشمگیری داشته است؟
پس چرا پول ملی باید تقویت شود؟ اگر به طور 
مصنوعی این کار صورت بگیرد که غلط اســت، 
و اگــر بگویند قباًل بــه طور مصنوعی باال رفته 
بــود و حاال پایین آمده کــه باید بگوییم با عذر 
خواهی قباًل کاری، اشتباه کرده بودید که اجازه 

دادید این گونه باال برود.
راجع به برداشــتن صفرها هم از پول ملی قباًل 
گفته بودم در دو صورت برداشتن صفرها می تواند 
مفید یا حتی الزم باشــد. یکی این که وضعیت 
اقتصادی کشور روبه بهبود باشد یعنی نرخ تورم 
و بهره و نرخ بیکاری به سطح استانداردهای بین 
المللی نزدیک شــده باشــد و امید این را داشته 
باشــیم که با برداشــتن صفرها چند سال دیگر 

بــاز باال رفتن قیمت ها، این صفرها باز نگردد.
و در حالــت دوم این کــه تعــداد صفرهای غیر 
کاربــردی به قدری زیاد باشــد که در عملیات 
حســابداری اشــکال ایجاد کند که متاسفانه در 
مــورد اول، خوشــبختانه مورد دوم، هنوز اتفاق 

نیافتاده است.

* رییس اسبق کانون صرافان  

علی اصغر سمیعی*

شروطی بر فواید حذف صفرها
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تأثیرحذف چهار صفر از پول بر شــبکه پرداخت 

محمود کریمی*

تــورم یــا همان افزایش ســطح عمومی 
قیمت ها در کشــورها باعث می شــود که 
ابعــاد پولی کوچک از چرخش ایســتاده و 
صرفًا واحدهای پولی ُدرشــت در حرکت 

باشند.
بانک هــای مرکــزی با پایــش چرخش 
پول هــای فیزیکــی، ایــن موضــوع را 
شناســائی کرده و برای رفع آن تصمیم به 
متعادل سازی ابعاد پول فیزیکی می گیرند. 
یکی از روش های متعادل ســازی چرخش 
ابعــاد پولی، حذف تعــدادی صفر از واحد 
پولی قبلی و ایجاد واحد پولی جدید است.

بانــک مرکزی نیز در ایران با تشــخیص 
ایــن موضــوع، برنامه حذف چهار صفر از 
پول کشــور و ایجــاد واحد پولی جدیدی 
را در دســتور کار خــود قرار داده اســت. 
متعادل ســازی چرخــش واحدهای پولی 
مختلــف تنها یکی از اثرات حذف صفر از 
پول کشور بوده و این کار تاثیرات دیگری 
نظیر کاهش انتظارت تورمی، نمایش عزم 
بانــک مرکزی در کنتــرل تورم، افزایش 
اعتبار پول کشور، ساده سازی گزارش های 
مالی و افزایش ســرعت و ســهولت انجام 

پرداخت ها را به همراه دارد.
یکــی از معایبی کــه درباره حذف صفر از 
پول گفته شــده، افزایش ســطح قیمت ها 
در نتیجه ُرند شــدن قیمت ها )به باال( به 
ســمت کمترین بُعد پولی )یک تومان(، از 
واحد پولی جدید کشور است. بدین ترتیب 
قیمت کاالها حداکثر به میزان یک تومان 

)10000 ریــال فعلی( افزایش می یابد. با 
فــرض اینکه نیمی از تعداد 2341 میلیون 
تراکنش ماهانه مشمول این شرایط شوند، 
ایــن کار باعث می شــود، حدوداً 11707 
میلیــارد ریــال بــه ارزش تراکنش های 
ماهانه اضافه شــود که معــادل افزایش 

0.44 درصدی قیمت ها خواهد بود.
به طور معمول حذف صفر از پول کشورها 
موجب می شــود تــا بُعدهای پولی بزرگتر 
ایجاد شــده و از ایــن رو تعداد واحد پولی 
که مردم برای یک مبادله نیاز به جابجایی 
خواهد داشــت، کاهــش یافته و در نتیجه 
سرعت و سهولت مبادله افزایش یابد ولی 
در شرایط فعلی با توجه به دسترس پذیری 
باالی سیستم پرداخت کارتی و اینکه اغلب 
مردم به همین دلیل وجه نقد کمی را با خود 
جابجا می کنند، بنابراین ممکن است تغییر 
محسوسی در سرعت و سهولت پرداخت ها 
ایجاد نشود در واقع حذف صفرها به تنهائی 
موجب تغییر روش پرداخت مرســوم مردم 

نخواهد شد.
بــا توجه به اینکه در شــرایط فعلی بخش 
عمده ای از تراکنش ها )حتی با مبالغ خرد( 
از طریق شبکه پرداخت الکترونیکی انجام 
می شود، به نظر می رسد ممکن است حذف 
صفرها، تأثیر ویژه ای بر گردش ابعاد پولی 
مختلف نداشــته باشــد. اگرچه الزم است 
پیش از این اقدام، با بررســی های دقیق، 
تأثیــر حذف صفر بر گــردش ابعاد پولی 

مختلف سنجیده شود.

برای متعادل ســازی این روند، الزم است 
پــس از حــذف صفر از پــول ملی با تغییر 
تنظیمــات کارمــزدی شــبکه پرداخت، 
بخشــی از تعامــالت خرد را به سیســتم 

پرداخــت با پول فیزیکی منتقل کرد.
حذف صفر از پول با هزینه هایی همچون 
چاپ اســکناس و ضرب سکه های جدید، 
از رده خارج کردن پول های فیزیکی قبلی، 
اطالع رســانی و تغییرات در سیســتم ها 
برای کشــور همــراه خواهد بود که خوب 
اســت پیش از اجرائی کردن آن با انجام 
تحقیقــات مورد نیاز، پیش بینی های الزم 

صورت گیرد.
اگرچــه حجــم تغییــرات مــورد نیاز در 
سیســتم های بســتگی به راهکار اتخاذ 
شــده برای اعمال تغییرات خواهد داشت 
ولی در بدترین حالت با فرض تبدیل کلیه 
مبلغ ریالی در سیســتم ها به معادل واحد 
پولی جدید، تغییرات ذیل قابل شناســائی 

می باشند:
 تغییــرات در بانک هــای اطالعاتــی 
نرم افزارهــا با هدف تبدیل مبالغ ریالی به 

معادل واحد پولی جدید
 تغییرات در فرم های ورود اطالعات برای 

نمایش واحد پولی جدید
 تغییــرات در گزارش هــای خروجــی و 
صفحه هــای نمایش بــرای نمایش واحد 

پولی جدید

* تحلیل گر حوزه پرداخت الکترونیک  



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ مردادماه 1398 / شماره3241

Bilingual Economic Monthly  

بر اســاس تجــارب جهانی، اجرای سیاســت 
حــذف صفــر از پول ملی تنها در کشــورهایی 
موفقیت آمیــز بوده که به تداوم سیاســت های 

ثبات ساز اقتصادی مبادرت ورزیده اند.
اخیــراً موضوع حذف چهار صفر از پول ملی که 
یک سابقه طوالنی در اقتصاد ایران دارد، مجدداً 
مطرح شــده و مدافعان و منتقدان متعددی را به 
همراه داشــته است. در یادداشت حاضر ابتدا در 
خصــوص دالیل مطروحه در رابطه با ضرورت 
حذف چند صفر از پول ملی و تحلیل هر یک از 
آنها مباحثی ارائه می شود و سپس تجربه برخی 
از کشــورها در اجرای اصالحات مشــابه مورد 
بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. در گزارش های 
ارائه شــده از سوی نهادهای مرتبط، دالیلی که 
اصالح واحد پولی ملی را اجتناب ناپذیر می کند، 

به شــرح زیر ذکر شده است:
- ســخت بودن انجام مبادالت به دلیل استفاده 
از ارقام بزرگ در مبادالت ســاده روزمره و ثبت 

ارقام بزرگ و غیرمتعارف در دفاتر حســابداری
- باال بودن ســهم ســرانه اسکناس در مقایسه 

با سایر کشورها
- باال بودن اســتهالک اســکناس به دلیل عدم 

تناســب اقطاع موجود با معامالت روزانه مردم
- استهالک باالی دستگاه های خودپرداز

- خارج شدن بخش قابل توجهی از مسکوکات 
از چرخه مبادالت اقتصادی

- عدم اســتفاده از نام واحد پول رســمی )ریال( 
در مبادالت و محاورات مردم

در پاسخ به برخی از دالیل مطرح شده باید گفت 
که انتشار اســکناس های درشت تر، متناسب با 
نیاز مبادالتی جامعه تا حدی می تواند جوابگوی 
نیاز فعلی باشــد و مشــکالت مربوط به سرانه 
و اســتهالک اســکناس ها را حل نماید و لذا بر 
این اســاس،   راهکار آن نیز ضرب اســکناس ها 
و مســکوکات درشــت تر، متناسب با نیاز جامعه 
اســت. در خصوص مشکل آخر نیز واقعیت این 

اســت که لزومًا با حذف 4 صفر این معضل حل 
نخواهد شــد. زیرا در حال حاضر، در محاورات، 
مــردم به جــای 10000 ریال، از عبارت »یک 
تومان« استفاده می کنند. با حذف چهار صفر از 
پول ملی، به ســختی می توان انتظار داشت که 
مردم به جای تومان، عبارت دیگری را جایگزین 
کنند. به عالوه بســته بــه کاربردهای مختلف 
نحوه استفاده از واحد پولی در محاورات روزمره 
متفاوت است. به طور مثال در برخی از محاورات 
یــک تومان معادل 10 میلیون ریال اســت. لذا 
استناد به محاورات نمی تواند مبنایی برای تغییر 
واحد پول ملی باشــد. از سوی دیگر، تغییر واحد 
پول ملی می تواند هزینه هایی را به دنبال داشته 
باشد که از آن جمله می توان به سردرگمی مردم 
در پرداخت و صرف وقت برای تبدیل پول قدیم 
به جدید، تغییر نظام حسابداری و امکان اختالل 
در پایگاه های داده، چاپ اسکناس جدید و هزینه 
جمع آوری اســکناس های قدیمی، امکان جعل 
اســکناس به دلیل ناآگاهی مردم در دوره حذف 
 ATM صفر، هزینه تنظیم مجدد دستگاه های
و POS و سیســتم مرکــزی بــرای بانک های 

تجاری اشاره کرد.
از منظر نظری انتظار می رود که حذف چند صفر 
از پول ملی اثری بر تورم نداشته باشد. اما بررسی 
تجربیات کشــورها که در ادامه به آن اشــاره 
می شــود، نشان می دهد که تنها کشورهایی که 
موفق به تداوم سیاست های ثبات ساز اقتصادی 
شــده، در اجرای این سیاســت موفق بوده اند و 
در صورت عدم تداوم سیاســت های ثبات ساز 
اجرای این سیاســت به نتیجــه دلخواه منجر 

نخواهد شد.
روســیه: در ســال 1992 تورم 2600 درصدی 
را تجربه کرد، با اعمال سیاســت های انقباضی 
پولی توانســت تورم را به مرور به 14.6 درصد 
در ســال 1997 کاهش دهد. در ژانویه 1998 
اقدام به حذف ســه صفر از پول ملی خود کرد. 

امــا به دلیل بحران بدهی های دولت بار دیگر 
تورم افزایش یافت به طوری که در سال 1999 

تورم به 85.7 درصد رسید.
افغانســتان: به علت انجام این سیاست در یک 
دوره کوتاه دو ماهه در این کشور، مردم به جای 
تبدیل پول قدیم به جدید تا حدودی پول قدیم 

را به دالر تبدیل کردند.
کشــورهای آرژانتین و برزیل: در کشورهایی 
ماننــد آرژانتیــن و برزیل برنامه ثبات ســازی 
اقتصادی شکست خورد و همین امر سبب عدم 
توفیق سیاســت حذف صفر شــد. این کشورها 
چندین بار )آرژانتین 4 مرتبه با حذف 13 صفر 
و برزیــل 6 مرتبــه و با حذف 18 صفر( اقدام به 
حــذف صفر از پول ملی کردند که تعدد اجرای 
آن نشان دهنده ضرورت تأمین ثبات اقتصادی 

برای انجام این سیاست است.
ترکیه: این کشور به این دلیل که بعد از اجرای 
سیاســت های ثبات سازی، حذف صفر از پول 
ملی را اجرا کرد، در این زمینه موفق بود. الزم 
به ذکر اســت که ترکیه در آغاز ســال مالی این 
سیاســت را اجرا کرد تــا هزینه مربوط به ثبت 

دوگانه حساب ها را متحمل نشود.
لهســتان: پیش از اجرای سیاست حذف صفر، 
به انجام برنامه ثبات ســازی، اصالح ساختاری 
و آزادســازی اقتصاد مبادرت کرد که در نهایت 

سیاســت حذف پول با موفقیت انجام شد.
در مجمــوع بــا توجه بــه مالحظات و تجارب 
فــوق و نظر به اینکه پیش نیازهای ثبات پایدار 
اقتصادی، یعنی انضباط مالی و پولی و اصالح 
نظــام بانکی به طور کامل در کشــور صورت 
نپذیرفته اســت و ریســک باالیی در اقتصاد 
در خصــوص تحریم ها وجود دارد، در صورت 
بازگشت تورم، حذف صفر از پول ملی، خاصیت 
ســیگنال دهی خود را از دســت خواهد داد و 
نمی توانــد به تثبیت انتظــارات تورمی پس از 

انجام اصالحات اقتصادی کمک کند.

پرونده

مالحظات اصالح واحد پول ملی
فرهاد خانمیرزایی
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پرونده

 بحران ایران، حجم نقدینگی
یا صفرهای پول؟

گرچه نمی توان در شرایط فعلی از حذف صفرها به عنوان کاری به سود کشور 
دفــاع کــرد امــا نباید فراموش کنیم که دلیل ایــن امر نه تورم زا بودن آن بلکه 
بی تاثیری آن بر شــاخص های کالن در شــرایطی است که زمینه های تورمی 

اقتصاد وجود دارد.
در روزهای اخیر عده ای از دوســتان این سیاســت را مشکل ساز دانستند. البته 
هر کس از منظری به این سیاســت می نگرد و من نیز چنین می اندیشــم. با 
ایــن همــه برخی دالیلی که بــه عنوان ضروری نبودن این اصالحات صحبت 
کردند از تورم ناشی از اجرای این سیاست بود. گفته می شود حذف چهار صفر 
عماًل ســبب گرد کردن ارقام خرد به ســمت باال می شــود که این بر نرخ تورم 

اثــر می گذارد ولی من با این نگرش مخالفم.
بیایید یک مثال زنیم، در آغاز هر ســال عمومًا قیمت های کرایه تاکســی جدید 
تعیین می شــود اما برای مســیری که نرخ هزار و 350 تومانی تعیین شده اغلب 
مســافران هزار و 500 می پردازند که دلیل آن هم رایج نبودن اســتفاده از پول 

خرد در کشــور اســت درنتیجه عدد مورد بحث به سمت باال گرد می شود.
این میان باید توجه داشــت که این مشــکل ناشــی از پرداخت نقدی اســت و 
چنانچه مشتری پرداخت به شکل نقدی باشد، عماًل این مشکالت هم برطرف 
می شــود. به طور نمونه می توان به این مســاله در پمپ بنزین ها توجه کرد که 
همه هزینه دقیق دریافت می شــود اگر عابر بانک باشــد وگرنه که در آنجا هم 
همه چیز به ســمت باال گرد می شــود که به هر حال عمومًا به ســود فروشــنده 

اســت اما در ایران تا حدی هم پذیرفته شده است
به نظر نمی رســد این موضوع را بتوان به شــکل یک موضوع غامض دید و 
تورم هم چندان تغییر نمی کند. تورمی که کشــور مدتهاســت با آن دســت و 
پنجــه نــرم می کند ناشــی از افزایش نرخ نقدینگی اســت که بارها هم به آن 
پرداخته شــده اســت. این را باید متوجه باشــیم هر تعداد صفری که حذف شود 
هم مادامی که زمینه های رشــد نقدینگی وجود داشــته باشــد، نرخ تورم عماًل 
این سیاســتها را ناکام خواهد گذاشــت. باید از وابســتگی به نفت کاسته شود و 
نرخ رشــد نقدینگی هار شــود.با توجه به اینکه هم اکنون مشکل خاصی بر سر 
کشــور ســایه نیانداخته و هم اکنون مشــکالت مردم رو به فرونی است، نباید 
مسئوالن دستپاچه شوند. مشکالت مردم به جای خود درست است ولی نباید 
یادمان برود که چاره ای جز بهبود وضعیت نیست. این مبان حذغ صفرها تنها 
زمانی می توانســت مهم باشــد که شــرایط کشور را حادی و مشکل ساز ببینیم 
که خوشبختانه فعاًل چنین نیست. به همین دلیل نباید حذف صفرها را در این 
شــرایط انجام داد چون زمینه های اصلی افزایش تورم در کشــور وجود دارد و 

ایــن نیــز تدابیر هر دولتیس را نقش بر آب می کند.
* کارشناس امور بانکی  

کامران ندری *

صفرهای پول کارنامه 
مدیریتی دولت ها است

حــذف چهــار صفــر از پول ملی یک الزام اقتصادی اســت و یک روزی 
باید صفرهایی که طی دهه های اخیر به پول ملی کشور اضافه شده اند، 

حذف شود.
حــذف چهــار صفر از پول ملی یک اقدام ضروری اســت چراکه ارزش 
پول ملی ایران هر ســال نســبت به ســال گذشته افت کرده، ولی بحث 
اصلی اینجاســت که آیا این صفرها خود به وجود آمده اند یا براســاس 
یکســری عوامل اقتصادی و سیاســت گذاری ها و معایب نهادینه شــده 

در اقتصاد کشور؟
سیاست حذف صفر زمانی اقدام صحیحی به حساب می آید که اصالحات 
ســاختاری در اقتصاد انجام شــده و برای اینکه شــکل ظاهری اقتصاد 
متناســب با اطالحات باشــد صفرها را برمی داریم؛ اما اگر حذف صفرها 
بدون اصالحات ســاختاری انجام شود، مانند یک رفتار پوپولیستی است 

که این روزها بســیار رواج پیدا کرده است.
به اعتقاد من ضمن اینکه یک روزی این صفرها باید از پول ملی حذف 
شود، اما تا زمانی که مشکل تورم و نقدینگی به شکل گسترده در اقتصاد 

وجود دارد، طرح و اجرای این سیاســت اقدام درستی نیست.
همچنین طی ســه چهار دهه اخیر رفتار اقتصادی ما در حوزه سیاســت 
نیز قابل دفاع نبوده و این موضوع هم در کنار ســایر عوامل در کاهش 
ارزش پــول ملــی تاثیرگذار بوده اســت، بنابراین تا زمانی که این موارد 
برطرف نشود، حذف 4 صفر تنها به صورت یک آرایش ظاهری و بزک 

اقتصادی باقی خواهد ماند.
مــن معتقــدم حذف چهــار صفر از پول ملی در شــرایط کنونی حرکتی 
اســت در جهت فضاســازی جامعه و سرگرم کردن اقتصاددان ها به بحث 
و تبادل نظر درباره این مســئله؛ زیرا در دوره فعلی مجلس این طرح به 
نتیجه نخواهد رســید و در مجلس بعدی هم معلوم نیســت به چه شکلی 

پیش خواهد رفت.
در رابطه با تأثیر حذف صفر از پول ملی و تأثیر آن بر بازار و نرخ دالر نیز 
باید بگوییم که درواقع عوامل تاثیرگذار قوی تری وجود دارد که می تواند 
بازارها را متأثر کنند و این مســئله در مقابل آن ها بســیار کوچک اســت 
اما تجربه کشــورهای دیگری که این طرح را انجام داده اند، بیانگر این 
اســت که در ســال های اولیه به خصوص دوسال اول، این اقدام می تواند 
بار تورمی داشــته باشــد، زیرا به هرحال رند شــدن قیمت ها باعث بروز 
تورم می شــود اما اگر حذف چهار صفر با برنامه ریزی دقیق انجام شــود 

تــورم نیز قابل کنترل خواهد بود.
*نائب رییس اتاق ایران و چین  

 مجیدرضا حریری*
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کاهش تورم یک پدیده سیاستگذاری پولی است و نباید 
توقع کنترل تورم از سیاســت حذف صفر از پول ملی را 
داشــته باشــیم. حذف صفر حتی در حد چند صدم هم در 

تغییر نرخ تورم اثر ندارد.
حــذف چهــار صفر از پول ملــی و تغییر واحد پولی ملی 
بــه تومــان به جای ریال در جلســه هیات دولت در روز 
چهارشــنبه 9 مرداد ماه 1398 به تصویب رســید تا پس 
از طی مراحل قانونی بانک مرکزی جمهوری اســالمی 
ایران اقدامات اجرایی آن را آغاز کند. حذف تعدادی صفر 
از پول ملی موضوع تازه ای نبوده و بارها مطرح شده است. 
مطالعات مربوط به کاهش تعداد صفرهای واحد پول ملی 
از قبل وجود داشت و حتی در زمان ریاست محترم قبلی 
بانک مرکزی اعالم رسانه ای شد. این بدان معنی است که 
موضوع کاهش تعداد صفرهای پول ملی و حذف تعدادی 
صفر از پول ملی نوعی ضرورت بوده که لزوم طرح آن و 
انجام مطالعات مرتبط با آن در دستگاه سیاستگذاری پولی 
وجود داشته است. لذا، انجام این مهم موضوعی نیست که 
ناگهان مطرح شده باشد و تغییر رویه ای در بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران در ارتباط با موضوع تلقی شود، 
گرچه در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی ســعی شده 
اســت به برخی اصالحات اساســی در حوزه پولی توجه 
بیشــتری شود و با وجود دشواری های فراوان اقتصادی 

از انجام اصالحات ضروری غفلت نشود.
امــا چرا حذف چهار صفر از پول ملی ضرورت پیدا کرده 
اســت؟ به طور معمول، کشوری اقدام به حذف تعدادی 
صفر از پول ملی می نماید که با تورم های شدید و به ویژه 
ابرتورم روبرو شــده باشــد. آشکار است که اقتصاد ایران 
خوشبختانه با تورم های بسیار شدید و به ویژه ابرتورم که 
وقــوع آن در یــک بازه کوتاه حذف تعدادی صفر از پول 
ملی را اجتناب ناپذیر کرده باشد، روبرو نشده است. گرچه 
اقتصاد ایران با تورم های بسیار حاد و ابرتورم، مانند آنچه 
در برخی از کشورهای آمریکای التین در دهه های قبل یا 
کشورهایی مانند زیمباوه و ونزوئال در دوره های اخیرتر 
با آن درگیر بوده اند، روبرو نشــده است، اما اقتصاد ایران 
از معدود اقتصادهایی اســت که در یک دوره طوالنی با 
تورم های دورقمی دست و پنجه نرم کرده است. به طور 
مشخص، اقتصاد ایران از زمان انتشار آمار مربوط به نرخ 
تورم در سال 1315 تاکنون غیر از دهه 1340 به ندرت 
تورم های پایین را تجربه کرده است )باالترین نرخ تورم 
تاریخ ایران مربوط به سال 1322 و برابر با 110٫5 درصد 
بوده اســت( و به طور مشــخص تر از ابتدای دهه 1350، 
یعنی حدود 5 دهه، غالباً تورم های دورقمی با متوســط 
15 درصد را تجربه کرده اســت. تداوم تورم های باال در 

یک دوره بسیار طوالنی مشابه وقوع ابرتورم در مقطعی 
کوتاه عمل می کند و همانطور که ابرتورم در یک مقطع 
کوتــاه حذف تعــدادی صفر از پول ملی را اجتناب ناپذیر 
می کند، تداوم تورم باال در یک دوره بســیار طوالنی نیز 
همین ضرورت را ایجاد می کند. بر این اساس، استدالل 
درستی نیست که گفته شود چون ایران با ابرتورم روبرو 
نشده است، نیاز به حذف تعدادی صفر از پول ملی ندارد.

موضوع بعدی این است که حذف تعدادی صفر از پول ملی 
چه مشکل یا مشکالتی را حل می کند؟ مشاهده می شود 
کــه برخــی چنین اظهار یا چنین توقع ایجاد می کنند که 
حذف صفر از پول ملی به کاهش تورم و مواردی از این 
دســت کمک می کند. آشــکار است که ایجاد این توقع 
امری ناسودمند است و بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران هم به عنوان پیشنهاددهنده این اصالح پولی و هم 
به عنوان مجری آن به هیچ وجه چنین توقعی از کاهش 
و حذف صفر از پول ملی ندارد. الزم است اشاره شود که 
به طور مشــخص حذف چهار صفر از پول ملی حتی در 
حد اعداد اعشــاری چند صدم و چند هزارم هم در تغییر 
نرخ تورم اثر ندارد. آشــکار اســت که نرخ تورم مربوط به 
درصد افزایش قیمت ها است و نه مطلق سطح قیمت ها 
و بــه همین دلیــل حذف چهار صفر از پول ملی به هیچ 
وجه قرار نیست به کاهش نرخ تورم کمک کند. در مورد 
حذف چهار صفر از پول ملی و مشکلی که این اقدام قرار 
اســت حل کند باید به آنچه تینبرگن گفته اســت اشاره 
کرد و آن اینکه در برنامه ریزی باید به ازای تعداد اهداف 
مدنظر سیاســتگذار ابزار نیز برای دستیابی به آن اهداف 
 Assignment( وجود داشته باشد و به مساله گمارش
Problem( اشــاره کرد که هر ابزار و سیاســتی برای 
حل یک مشــکل خاص دارای اولویت و ترجیح اســت. 
کاهش تورم یک پدیده سیاستگذاری پولی است که در 
حال حاضر در دنیا دستیابی به آن از طریق هدف گذاری 
تورمی با کنترل نرخ سود بازار بین بانکی در کوتاه مدت 
و کنترل رشد نقدینگی در بلندمدت حاصل می شود. این 
بدان معنی اســت که هیچ سیاســت یا اقدام دیگری قرار 
نیســت ابزار کنترل تورم باشد و قرار نیست توقع کنترل 
تورم از سیاســت و اقدام دیگری و به ویژه حذف صفر از 

پول ملی را داشته باشیم.
بالفاصله پس از موضوع فوق این مسئله مطرح می شود 
که اگر قرار نیست حذف صفر از پول ملی به کاهش تورم 
یا سایر مشکالت مرتبط با آن )که در حال حاضر اولویت 
اصلی سیاستگذاری باید باشد( کمک کند، چه ضرورتی 
برای طرح و اجرای آن وجود داشته است؟ همانطور که 
اشاره شد، حذف تعدادی صفر از پول ملی موضوع تازه ای 

پرونده
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نیست و بارها مطرح شده و حتی در آستانه اجرا شدن 
قرار گرفته و این به معنی ضرورت آن بوده اســت. 
اولین دلیلی که برای ضرورت آن می توان ارائه کرد 
آن اســت که واحد رســمی پول کشور ریال است اما 
در حال حاضر نه یک ریالی وجود خارجی دارد و نه 
قیمتی در حد ریال در اقتصاد کشــور وجود دارد. به 
عنوان مثالی برای روشــن شدن موضوع پول واحد 
اروپایی یا یورو را که بیســت ســال بیشتر از عمر آن 
نمی گــذرد در نظر بگیرید. اواًل یک یورو در واقعیت 
وجود دارد و دســت به دست می شود و ثانیاً بسیاری 
از کاالهــا و خدمــات وجود دارند که قیمت آنها یک 
یورو و حتی کمتر از آن )یعنی به ســنت معادل یک 
صدم یورو( است. اگر چنین است، پس یک ریال به 
عنوان پول رســمی کشــور در عالم واقع وجود ندارد 
و در داد و ســتد مورد استفاده قرار نمی گیرد. ممکن 
است آنچه اشاره شد، به ویژه زمانی که داد و ستدها 
با ابزارهای الکترونیکی انجام می شــود، فی نفســه 
مســاله ای حائز اهمیت نباشد. مشکل اصلی در این 
زمینه آن اســت که بخشــی از داد و ستدها همچنان 
با اســکناس و سکه های پولی انجام می شود. در آن 
صورت، تداوم تورم سبب شده است برای انجام داد و 
ستد مثاًل یک پرس غذای رستوران به تعداد بیشتری 
اسکناس )مثاًل 1000 ریالی( نیاز باشد. اما این بدان 
معنی اســت که بانک ناشر اســکناس اگر بخواهد 
اســکناس های با ارقام بزرگتر منتشــر نکند ناچار 
اســت تعداد بسیار بیشــتری اسکناس 1000 ریالی 
منتشــر نماید تا شــهروندان کشور قادر به پرداخت 

هزینه یک پرس غذای رســتوران خود باشند و این 
به معنی متحمل شــدن هزینه های بسیار بیشتری 
برای چاپ و به گردش انداختن اســکناس است که 
مطابــق تحلیل اقتصادی هیچ دلیلی برای متحمل 
شــدن این هزینه وجود ندارد. همچنین، در صورت 
انتشار اسکناس هایی مانند 1000 ریالی در شرایطی 
که قیمت ها پیوسته در حال افزایش است، اشخاص 
ناچارند برای انجام مقدار مشخصی داد و ستد نقدی 
مقدار بســیار بیشــتری اسکناس نگهداری و با خود 
حمل کنند که این نیز دربردارنده دشواری هایی است. 
اگر بانک ناشر اسکناس به جای انتشار اسکناس های 
1000 ریالی به طور پیوسته ارقام روی اسکناس ها را 
بزرگتر کند )به انتشار اسکناس های 10000 ریالی، 
100000 ریالی و... روی آورد( در عمل همانند حذف 
صفر از پول ملی اســت. لذا، مشکل اصلی که حذف 
صفر از پول ملی قرار است حل کند یا کاهش دهد، 
صرفه جویی در هزینه های مربوط به چاپ اسکناس 
و ضرب ســکه و بنابراین پرهیز از متحمل شــدن 
هزینه ای اســت که ضرورتی برای آن وجود ندارد. 
البته حذف 4 صفر عالوه بر مورد اشــاره شده دارای 
سهولت هایی نیز در بیان قیمت ها و ثبت اقالم مالی 
در دفاتر اشخاص و مؤسسات است که خود به بیانی 
دیگر نوعی پرهیز از هزینه در استفاده از پول به عنوان 

واحد شمارش است.
باالخره، موضوع دیگری که الزم است به آن اشاره 
شــود آن اســت که بســیاری ادعا می کنند حذف 4 
صفر از پول ملی اقدامی ضروری و ســودمند اســت 

اما در حال حاضر اولویت ندارد یا شــرایط مناســبی 
برای اجرای آن نیســت. در این ارتباط الزم اســت 
اشــاره شــود که اواًل حذف 4 صفر از پول ملی امری 
اجتناب ناپذیر است و ثانیاً بانک مرکزی در به تصویب 
رســاندن دســتورالعمل عملیات بازار باز در واقع در 
آستانه اجرایی کردن هدف گذاری تورمی قرار گرفته 
است. واضح است که اگر بانک مرکزی سیاستگذاری 
پولی خود را در جهت هدف گذاری تورمی تغییر مسیر 
داده اســت، یکی از اصالحات مناسب و ضروری در 
ایــن راســتا اصالح پولی از نــوع حذف صفر از پول 
ملی اســت. به عبارت دیگر، هنگامی مناسب است 
کــه حــذف صفر از پول ملی صورت گیرد که برنامه 
هدف گذاری تورم و کاهش شدید تورم در دستور کار 
قرار گرفته باشد. بر این اساس، اگر اصل حذف صفر 
از پول ملی اجتناب ناپذیر و مطلوب است )که ظاهراً 
همه بر آن توافق دارند(، زمان مناســب برای آن نیز 
می تواند همان زمانی باشــد که سیاستگذار پولی به 
هدف گذاری تورم روی می آورد. واضح است که اگر 
قرار باشد تورم باال همچنان ادامه یابد، پس از گذشت 
مدت زمانی ممکن اســت مجدداً به کاهش تعدادی 
صفر از پول ملی نیاز باشــد و به همین دلیل، برای 
پرهیز از تکرار حذف صفر از پول ملی برنامه کنترل 
تورم پایین اصلی ضروری اســت و صد البته حذف 
صفر از پول ملی قرار نیست مشکل تورم را حل کند.

*عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
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بوی اسکناس نو

فرآیند حذف صفر از پول ملی یک فرآیند زمان بر اســت که باید 
در کنــار یکســری از برنامه های اصالحــی دیگر باالخص برنامه 
مدونــی بــرای کنترل تورم قرار گیرد تا آثــار مثبت آن در اقتصاد 

ایران ظاهر شود.
باالخره قیچی حذف صفر به کاغذ اســکناس ایران رســید و قرار 
شــد که چهار صفر را از آن جدا و واحد پول نیز از ریال به تومان 
تغییر کند. این تازه ترین مصوبه هیات دولت بود تا بار دیگر بحثی 
که هر از چندگاهی به موضوعی داغ در اقتصاد ایران بدل می شد، 
رنگ واقعیت به خود گیرد. شــاید مثال دو کشــور ترکیه و زیمباوه 
بــه عنوان نمونه های موفق و شکســت خورده حذف صفر از پول 
ملی در این چند روزه به کرات شــنیده شــده باشــد. می شود گفت 
که یکی از دالیلی که به این میزان این دو کشــور در تحلیل های 
اقتصادی بیان می شــود نامعلوم بودن اثرات طرح اســت به عبارت 

دیگر کسی نمی تواند بگوید راهکار حذف صفر آیا راهکاری برای 
بهبود اقتصاد است یا خیر؟

برای بررسی این موضوع شاید الزم باشد ببینیم قرار است با اجرای 
این طرح چه اتفاقی بیفتد. بیان ظاهری موضوع این است که قرار 
اســت هر ده هزار ریال یا به زبان عامیانه هر هزار تومان به یک 
تومان جدید تغییر یابد اما همین موضوع شاید به ظاهر ساده در نگاه 
اول می تواند آثاری را با خود به دنبال داشته باشد. برای تحلیل آثار 
مثبت و منفی آن نخســت باید گفت که هدف دولت از اجرای این 
طرح چه بوده است؟ اگر به وضعیت کشورهایی که اقدام به حذف 
صفر از پول ملی کردند نگاهی بیندازیم این کشورها از آلمان بعد 
از جنــگ جهانــی گرفته تا ترکیه، برزیل، آرژانتین، زیمباوه و ... با 
تورم بیش از 100 درصد در دوره حداقل چند ســاله روبرو بودند. 
خوشبختانه کشور ما چه در دوران جنگ و چه در دوران تحریم ها 

محمد گلشاهی
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پرونده

هرگز با این سطح از تورم روبرو نبوده و در نهایت تورم در بدترین 
شرایط به حدود 50 درصد رسیده است.

با این حال ایران در یک دوره طوالنی که از نخستین شوک نفتی 
در اوایل دهه 50 شمسی شروع شده با تورم اکثراً دو رقمی روبرو 
بوده است یعنی چیزی در حدود بیش از 45 سال است که اقتصاد 
کشــور با تورم دســت و پنجه نرم می کند و آن را به بیماری مزمن 
اقتصاد ایران تبدیل کرده و باعث شــده تا ســطح قیمت ها افزایش 
قابــل مالحظــه ای در طول ایــن چند دهه پیدا کنند. البته به دلیل 
وجود منابع سرشــار نفتی و به تبع آن درآمدهای گســترده ارزی از 
بابت فروش این منابع، ارزش پول ملی به اندازه تورم کاهش پیدا 
نکرده است. به عنوان نمونه از ابتدای سال 1381 که سیاست ارز 
تک نرخی اجرا شد تا سال 1390 یعنی آغاز تحریم های ناجوانمردانه 
علیه کشــورمان و ایجاد خلل در فروش نفت به رغم داشــتن تورم 
دورقمی در این سال ها اما نرخ برابری ارز کشور تغییرات به نسبت 
کمی را در مقایســه با ســایر ارزها تجربه کرد. در نتیجه ما در این 
سال ها مشکالت ناشی از کاهش قدرت خرید اسکناس ها به دلیل 
این تورم دنباله دار را با چاپ اســکناس درشــت تر و در نهایت چاپ 
ایران چــک جبران کردیم و اگــر چه هر از چندگاهی بحث حذف 
صفر از پول ملی مطرح می شد به دلیل بار مالی و تبعات آن و نیز 
عدم وجود تورم هشــدار دهنده در کشــور این بحث به فراموشــی 
سپرده می شد.در حال حاضر نرخ برابری ریال در مقابل دالر و سایر 
ارزها ســبب شــده پول ملی در قسمت انتهایی جدول ارزش پول 
ملی کشــورهای دنیا قرار گیرد و این موضوع موجب شــده جامعه 
ایران نســبت به پول ملی کشــور نگاه مثبتی نداشــته باشد و حتی 
در کشــورهای همسایه که برخی حتی وضعیت اقتصادی مناسبی 
نســبت به اقتصاد کشــور ما ندارند نیز ریال ایران ارزش خود را از 
دست داده باشد و در نگاه مردم این کشورها نیز پول قابل اعتمادی 
نباشــد. پس می توان به طور ضمنی حدس زد یکی از اهداف این 
طرح، افزایش ارزش پول ملی در مقابل ســایر ارزها به خصوص 

دالر است که مدنظر سیاستگذاران کشور است.
حال که مدتی اســت از التهابات بازار ارز کاســته شــده و دالر روند 
نزولی به خود گرفته است، حذف صفر از پول ملی، تا حدی اعتبار 
را به پول ملی کشور بازمی گرداند و بار روانی مثبتی به جامعه انتقال 
می یابد و این پیام را به مردم کشور و شاید سایر کشورها می دهد 
که پول ملی ایران ثبات خود را در مقابل ســایر ارزها به رغم تمام 
مشکالت و تحریم ها به دست آورده است. در حقیقت بخش زیادی 
از افزایش نرخ تورم در کشــور به ســبب نوســانات نرخ ارز بوده که 
سبب شده تورم تک رقمی حاصل شده در ابتدای دولت دوازدهم 

به یکباره فرو بپاشد و روند رشد افسارگسیخته به خود بگیرد.
البته باید گفت حذف صفر از پول ملی عالوه بر تاثیرات ذکر شده 
در بــاال یعنــی افزایش ارزش پول ملی و تا حدی کاهش انتظارات 

تورمی مزایای دیگری دارد که از مهم ترین مزایای آن می توان 
به ســاده تر شــدن و حذف دوگانگی مبادالت اشــاره کرد. در واقع 
در کشــور قیمت ها به تومان اســت اما مبادالت به صورت ریالی 
در نظام بانکی صورت می گیرد که باعث شــده اشــتباهات زیادی 
در ایــن تبدیــل واحدها صورت گیرد و به اصطالح یک صفر کم یا 
زیاد نوشته شود یا مثاًل خیلی از اوقات بسیاری از چک ها به دلیل 
مغایرت ریال و تومان برگشــت بخورد و هزاران دردســر دیگری 
که همه ما در زندگی روزمره با آن روبرو بودیم. در کنار آن باید به 
ســاده و کوتاه تر شــدن بسیاری از ترازنامه های مالی را اشاره کرد 
که با حذف این صفرها اعداد نیز مفهوم تر می شوند و کلماتی مانند 
تریلیون ریال و یا هزار میلیارد ریال حداقل تا مدتی از واژگان آماری 
حذف می شوند. البته به همراه این موضوع کاهش حجم اسکناس 
در کشور و در نتیجه کاهش هزینه چاپ و امحای اسکناس را نیز 

شاهد خواهیم بود که از مزایای مثبت این طرح است.
البته در طرف مقابل این طرح می تواند مشکالتی را نیز ایجاد کند 
که مهمترین مساله بحث هزینه باالی چاپ اسکناس های جدید 
است. در واقع این طرح به طور مستقیم بر هیچ یک از شاخص های 
حقیقی اقتصاد تاثیری ندارد یعنی نه اشــتغال را افزایش می دهد 
نه بر درآمد ملی تاثیری می نهد و نه مزیتی برای بهتر شــدن تراز 
تجاری ما با ســایر کشورهاســت و تنها ارزش اسمی پول ملی یک 
کشــور را تغییر می دهد. در نتیجه باال بودن این هزینه در مقابل 
تاثیــرات غیرقابــل پیش بینی که بر تورم می گذارد همواره یکی از 
دالیــل عــدم اجرای طرح حذف صفر از پول ملی بوده اســت؛ به 
عبارت بهتر عایدی طرح در مقابل این هزینه باال نامشخص بوده 
است. در کنار این مساله بحث اختالل در قیمت گذاری کاالها به 
خصوص کاالهای کوچک و خرد مطرح بوده که ممکن است. حتی 
به دلیل رند شدن برخی اعداد افزایش هزینه ای بر بودجه خانوارها 
تحمیل کند و در نتیجه با افزایش نارضایتی از اجرای طرح مواجه 
شویم. همچنین ممکن است سردرگمی و التهاباتی را در جامعه به 

خصوص در اقشار دارای سواد کمتر و سن باال ایجاد کند.
به طور کلی می توان گفت فرآیند حذف صفر از پول ملی یک فرآیند 
زمان بر و با اثرات نامشخص اقتصادی و اجتماعی است و موردی 
که بیشتر اقتصاددانان بر آن تاکید می ورزند اینست که اجرای این 
سیاســت به تنهایی اثری بر اقتصاد نداشــته و باید در کنار یکسری 
از عوامل اصالحی دیگر قرار گیرد تا مثمرثمر واقع شــود. تجربه 
کشورهای موفق در اجرای طرح نشان داده که اجرای طرح حذف 
صفر از پول ملی باید در کنار برنامه ای مدون و جامع برای کنترل 
نــرخ تــورم قرار گیرد تا اثرات مطلوب خود را بر جای گذارد. در هر 
حال پروژه حذف صفر در اقتصاد ایران آغاز شده است و امید داریم 
که پیام این طرح که القای ثبات و بهتر شــدن وضعیت اقتصادی 

کشور است به طور واقعی نیز بر اقتصاد ایران اثر بگذارد.
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 مجــادالت دربــاره این موضــوع اقتصادی و 
بازرگانــی اما زمانی رنگ و بوی دیگری به خود 
گرفت که دادگاه های محیرالعقول تخلفات ارزی 
یکی یکی برگزار شــد تا تنها گوشه ای از مفاسد 
اتفــاق افتــاده در جریان تخصیص ارز دولتی به 
برخی واردکنندگان آشکار شود تا به این ترتیب 
پیکان تند انتقادات به سمت اتاق های بازرگانی 
و تجار نشانه رود و صدر تا ذیل بازرگانان کشور 
از ســر ناآگاهی یا غرض ورزی به تخلف و فساد 

متهم شوند.
مســئله اما فقط اتهام نبود و نیســت، گو اینکه 
باالترین مقام امنیتی و اطالعاتی دولت اخیراً از 
اخالل نفوذی در اقتصاد کشور سخن گفته است؛ 
حجت االسالم علوی در گفت وگویی تلویزیون 
شناســایی و برخورد با »شرکت های صوری که 
تعهــدات خود را در قبــال ارز دریافتی ندادند« 

توسط وزارت اطالعات سخن گفت.
وزیــر اطالعات حــرف مهم تری نیز زد و گفت 
»نفوذ توسط ســرویس ها با تابلوی بازرگانی و 

اقتصادی و ... انجام می شود و در الیه های متغیر 
حکومت مستقر نمی شوند و اولویت اداره نفوذ بر 
روی بخش هایی از دولت که به صورت دوره ای 
تغییــر می کنند نیســت بلکه در الیه های ثابت 
ســرمایه گذاری بلندمدت مثاًل 20 ســاله انجام 

می شود«.
نشــانه های دیگری از این دغدغه ها را می توان 
در ســخنان رئیس فراکســیون مبارزه با مفاسد 
اقتصــادی مجلس دید. به گفته امیر خجســته 
»هــدف از اختصــاص 14 میلیارد دالر واردات 
کاالهای اساسی، بهبود وضعیت معیشت مردم 
بود درحالی که 400 شرکت یک شبه سر برآورده 
ارز را گرفتنــد و بردنــد اما کاالیی وارد کشــور 
نکردند. در سال 97 هم 18 میلیارد دالر از طرف 
مجلس بابت واردات کاالهای اساسی اختصاص 
داده شد، اما گرفتار رانت بازی شدیم و نه دولت 
نظارت کرد و نه دســتگاه های نظارتی به قضیه 
ورود کردنــد و درنتیجه کاالیی با نرخ دولتی به 

دست مردم نرسید«.

این نماینده مجلس اما از مشخص بودن هویت 
این واردکنندگان خبر داده و می گوید »اســامی 
واردکنندگان کاالها گرفته شــده و به طور قاطع 
و جدی با آن ها صحبت کرده ایم که در صورت 
وارد نکردن کاال، اسامی شان منتشر می شود«.

فساد دو پایه  �
مرور انتقادات وارد به سازوکار واردات به کشور 
طی یکی دو ســال اخیر نشــان می دهد به باور 
منتقــدان اعم از منتقــدان اقتصادی و... تعیین 
قیمــت دولتی بــرای ارز و آنچه عدم نظارت بر 
صدور کارت بازرگانی می دانند، دو عامل اصلی 
بروز مفاسد در حوزه واردات و تخصیص ارز است.
از میان این دو اما فعاالن شناســنامه دار بخش 
خصوصــی بیش و پیش از دیگران نســبت به 
تخصیص ارز دولتی انتقاد داشته اند. نمونه یکی 
از این انتقادات، بیانیه ای است تیر ماه گذشته از 

طرف اتاق بازرگانی ایران منتشر شد.
در بخشــی از ایــن بیانیه، بازرگانان کشــور از 
دولت خواســتند »تخصیص دالر 4200 تومانی 

پرونده

 ســوء استفاده تجار از تنش های ارزی با یک کارت کوچک

گم شــدن میلیاردها دالر ارز دولتی در تحریم ها 
مریم یعقوبی
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را متوقف و به سوی اجرای سیاست ارز تک نرخی 
در بلندمدت از طریق کاهش شــکاف نرخ بازار 

نیما و بازار آزاد حرکت کند«.
در بیانیه اتاق تصریح شده »تفاوت معنادار نرخ ارز 
ترجیحی با نرخ های نیمایی و آزاد، به گسترش 
رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی 
به توان سیاست گذاری دولت محترم، منجر شده 
است. افزایش محسوس واردات برخی کاالهای 
اساســی در سال 97 نســبت به سنوات گذشته 
و تفــاوت در قیمــت توزیع دولتــی و آزاد اقالم 
مصرفی اساســی، انعکاسی از فساد شکل گرفته 

در اثر سیاست گذاری نامطلوب ارزی است«.
بر این اســاس در تحلیل زمینه بروز فســاد در 
واردات و تخصیص ارز به باور خود بازرگانان که 
قاعدتًا باید طالب ارز ارزان و مشــتاق دسترسی 
به ارز با نرخ ترجیحی باشــند، اصل تخصیص 
دالر 4200 تومانی، عامل مفسده زا است و باید 

متوقف شود.
۴5۰ میلیــون دالر منابــع ملی که کارت   �

بازرگانی بلعید
ایــن درحالی اســت که خرداد ماه امســال در 
پنجمین نشســت شــورای راهبردی توســعه 
صادرات سرپرســت ســازمان توسعه تجارت 
گفت: در فروردین امســال شاهد ادامه صادرات 
بــا کارت های جدید الورود بودیم و 450 میلیون 
دالر توســط بیش از 1300 کارت بازرگانی فاقد 

سابقه، صادر شد.
محمدرضا مودودی با اشــاره به ادامه دار بودن 
حضــور صادرکنندگان بــا کارت های اجاره ای 
اظهــار کرد: عالوه بــر آمارهای مربوط به این 
موضوع در ســال قبل، در فروردین ماه امســال 
نیز شــاهد ادامه صادرات بــا کارت های جدید 

الورود هستیم.
سرپرست ســازمان توســعه تجارت افزود: بر 
اســاس آمارهــای فروردین امســال، 1373 
کارت جدیدالورود داشــته ایم که با اســتفاده از 
ایــن کارت ها 450 میلیون دالر صادرات انجام 

شده است
کارت بازرگانی، پاشــنه آشــیل تجارت   �

کشور
موضوع درباره پایه دوم فساد اما کمی پیچیده تر 
است؛ اگر درباره تخصیص ارز با نرخ دولتی تقریبًا 
تمام کارشناســان و فعــاالن بخش خصوصی 

متفق القــول از ادامه این تخصیص گالیه دارند، 
ســازوکار صــدور کارت بازرگانی و زمینه های 
سوءاســتفاده از آن محل مناقشــه است. دامنه 
این اختالف نظر حتی به ســالمت اهالی قدیمی 
و باسابقه اتاق بازرگانی هم کشیده شده تا جایی 
کــه صدای اعتراض مرد آرام اتاق تهران را هم 
درآورده است.عال میرمحمدصادقی، نایب رئیس 
اتاق بازرگانی تهران »نســبت دادن انحرافات و 
سوءاستفاده عده ای از کارت بازرگانی را به اتاق 

بازرگانی مصداق ظلم« می داند.
بــه اعتقاد او »کارت بازرگانــی مجوزی برای 
صادرات و واردات نیست. در اتاق بازرگانی تنها 
صالحیت افراد برای دریافت کارت تعیین می شود 
و ضوابط را ارگان های دولتی مشخص می کنند. 
ازاین رو منتســب کردن انحرافات و سوءاستفاده 
عــده ای از کارت بازرگانی به اتاق مصداق ظلم 
است. یکی از مهم ترین عادت های غلط جا افتاده 
در برخی از افراد و همچنین سازمان های دولتی 
این است که کوتاهی های خودشان را به گردن 
دیگــران می اندازند. عرصــه اقتصاد هم از این 
موضوع مســتثنا نیســت و اگر ضعفی در فراید 
صادرات و واردات یا کارت بازرگانی احســاس 
شود، سازمان های دولتی این مشکل را به گردن 

اتاق بازرگانی می اندازند«.
لعیــا جنیدی معــاون حقوقی رئیس جمهور نیز 
با این رویکرد موافق اســت. به گفته او »کارت 
بازرگانــی صرفًا ابزار هویتی تجار اســت و اگر 
ســوء اســتفاده ای از سوی افراد غیرحرفه ای در 
این زمینه اتفاق افتاده، به دلیل بســتر نامناسب 

مقرراتی و شرایط خاص کشور است«.
این اما لزومًا نظر همه بازرگانان کشــور نیست؛ 
به عنوان نمونه حمیدرضا صالحی، نائب رئیس 
کمیســیون صادرات اتاق بازرگانی معتقد است 
»استفاده از کارت بازرگانی برای تجارت در دنیا 
منســوخ شده است اما ایران به دلیل مشکالتی 
کــه دارد به خصوص در زمینه نوع اســتفاده از 
سیستم ارزی هنوز باکارت بازرگانی امور مربوط 
به واردات و صادرات را کنترل و پایش می کند«.

مقررات کارت بازرگانی اصالح شد
بــه نظــر می رســد مجمــوع نارســایی ها و 
اختالف نظرهایی که درباره کارت های بازرگانی 
وجود دارد، دولت و اتاق های بازرگانی را به ایجاد 

تغییراتی در این حوزه واداشته است.

اوج ایــن اقدامــات، مصوبه دولــت در تیر ماه 
ســال گذشته بود که طی آن مقررات مربوط به 
کارت هــای بازرگانی را اصالح کرد. به موجب 
این تصمیم، سقف ارزشی واردات برای اشخاص 
حقیقی و حقوقی دریافت کننده کارت بازرگانی، 
برای سال اول 500 هزار دالر و برای سال دوم 

2 میلیون دالر تعیین شد.
واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی از مراجع 
ذیربط و اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر صرفًا 
بــرای تأمین نیازهای تولیدی خود، از شــمول 
این بند مســتثنی هســتند. همچنین دارندگان 
کارت بازرگانی برای ســال سوم و پس از آن در 
صــورت مثبت بودن ارزیابی عملکرد آنها بدون 
رعایت محدودیت سقف ارزش، مجاز به واردات 

خواهدن بود.
موضــوع بســیار مهــم دیگر در ایــن مصوبه 
ممنوعیــت واگذاری کارت به دیگران اســت. 
به این ترتیــب »دارندگان کارت بازرگانی حق 
واگــذاری آن بــه غیر برای واردات را ندارند و در 
صــورت احراز واگذاری کارت بازرگانی یا انجام 
رفتارهای سوءتجاری از سوی دارندگان کارت، 
اتاق هــای بازرگانی و صنایــع و معادن ایران و 
تعاون و کشاورزی ایران و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت می توانند نســبت به تعلیق و یا ابطال 
کارت اقدام نمایند. همچنین دارندگان این کارت 
و استفاده کننده از آن متضامنًا مسئول رد و تسویه 

دیون دولتی و مالیات مقرره می باشند«.
این مصوبه به اعتقاد دبیرکل اتاق ایران »سد راه 
شرکت های کاغذی« خواهدبود. علیرضا اشرف 
معتقد است »سوءاستفاده از کارت های بازرگانی 
درصــورت وجــود اراده ای برای کنترل واردات 
وجود ندارد زیرا کارت بازرگانی، کارت شناسایی 
واردات کاالست و واردکننده برای واردات کاال 
بایــد مقــررات نظام بانکی و گمرک را طی کند. 
حتــی درصورتی که برخی افراد برای واردات از 
طریق کارت بازرگانی وکالت نامه دریافت کنند 
نیز مشخصات صاحب کارت و وکالت گیرنده در 
سامانه ثبت سفارش کاال مشخص و این سامانه 
با ســامانه های گمرک و وزارت امور اقتصادی و 
دارایی مرتبط است. اگر کسی بخواهد می تواند 
به راحتی واردات یک کاال را توسط صاحب اصلی 
کارت یا فرد وکالت گیرنده شناسایی و رصد کند 

اما این کنترل و نظارت ضعیف است«.

پرونده
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اقتصاد

 بازار مســکن طی یک ســال گذشته روزهای 
پرنوســانی را گذرانده است؛ دوره ای که حتی بنا 
به گزارش های رســمی دولت، به افزایش 91.5 

درصدی قیمت مسکن منتهی شد.
گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران مربوط 
به تیرماه 1398 بیانگر آن اســت که متوســط 
قیمــت خرید و فروش یــک مترمربع زیربنای 
واحد مســکونی معامله شده از طریق بنگاه های 
معامالت ملکی شهر تهران 13.3 میلیون تومان 
بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به 
ترتیب 0.4 و 91.5 درصد افزایش نشان می دهد.

افزایــش 91.5 درصــدی قیمت 
مســکن در حالی طی یک ســال 
گذشــته رخ داده کــه این امر، به 
ســرعت اثر خــود را روی خرید و 
فروش ملک گذاشــته اســت. بنا 
به گــزارش بانک مرکزی، تعداد 
معامالت آپارتمان های مسکونی 
شهر تهران در تیرماه سال 1398، 
به 4.8 هزار واحد مســکونی رسید 
که نســبت به ماه مشابه سال قبل 
64.6 درصــد کاهش را نشــان 
می دهد. افت معامالت مســکن، 
عمق رکود در بازار مسکن را تأیید 

می کند.
در حال حاضر از یک سمت، قدرت 
خرید متقاضیان مصرفی مسکن 

که مهم ترین عامل رونق بخشی به معامالت در 
تمام دوره ها هســتند، به پایین ترین حد ممکن 
رسیده و توان خرید با قیمت های به اوج رسیده 
فعلی در بازار مسکن را ندارند و هیچ عاملی که 
بتوانــد در کوتاه مدت قدرت خرید آنها را تقویت 

کند نیز وجود ندارد.
از ســوی دیگر، ســفته بازان نیز به دلیل این که 
خریداران مصرفی بازار را ترک کرده اند، از بازار 
خارج شــده اند. مشــاهدات حاکی از این است 
که تعداد متقاضیان ســرمایه ای مسکن هم در 
محدوده بازار مســکن شــهر تهران به شــدت 
کاهش یافته اســت. مجموعــه این عوامل، به 
ویــژه کاهش قدرت خریــد متقاضیان مصرفی 
و کاهش انگیزه متقاضیان غیرمصرفی مســکن 
را می توان به عنوان منشــأ اصلی عمیق تر شدن 

رکود بازار معامالت مسکن معرفی کرد.

اقدام ملی برای تعادل بازار مسکن  �
در این شرایط، به منظور رونق و تعادل بخشی به 
بازار مسکن به عنوان یکی از بازارهای مهم در 
ایجاد فرصت های شــغلی و به تحرک واداشتن 
ســایر بخش های اقتصادی کشــور، در برنامه 

تقدیمی وزارت راه و شهرسازی در دی ماه 1397 
به رییس جمهور، مقرر شد ظرف مدت سه سال 
عملیات اجرایی ســاخت تعداد 400 هزار واحد 
مســکونی با هدایت و راهبری مجموعه وزارت 

راه و شهرسازی آغاز شود.
بــا توجه به ظرفیت های موجود در شــهرهای 
جدید و نیز در راســتای اجرای اصول 31 و 43 
قانون اساســی که وظیفه تأمین مســکن آحاد 
جامعه به خصوص گروه های نیازمند را برعهده 
دولت نهاده، شرکت عمران شهرهای جدید نیز 
مانند سایر بخش های مربوطه احداث واحدهای 
مسکونی را در دستور کار خود قرار 

داده و مشمول این طرح شد.
در ایــن راســتا از مجموعه 400 
هزار واحد تکلیفی، ســهم شرکت 
عمران شهرهای جدید 200 هزار 
واحد، ســهم شــرکت بازآفرینی 
شــهری ایران 100 هزار واحد و 
سهم بنیاد مسکن 100 هزار واحد 
اعالم و در دستور کار قرار گرفت.
با توجه به گزارش های ارائه شده 
شــرکت عمران شهرهای جدید 
تا کنون عملیــات اجرایی حدود 
60 هــزار واحد از ایــن برنامه را 
در شــهرهای گوناگون آغاز کرده 
که هرکدام در مراحل پیشــرفت 

فیزیکی مختلفی قرار دارند.
طبــق برنامه ریزی انجام شــده در این راســتا 
عملیات اجرایی تعداد 150 هزار واحد مسکونی 
متعلق به برنامه مذکور نیز در هفته آینده با حضور 
رئیس جمهور آغاز و در دست اقدام قرار خواهد 
گرفت که شــهرهای جدید دارای سهمی حدوداً 

گام تازه دولت برای ساخت 400 هزار واحد مسکونی

ارزانی مسکن در راه است؟
مریم فکری

گزارش�تحوالت�بازار�مســکن�شــهر�تهران����
مربوط�به�تیرماه��۱۳9۸بیانگر�آن�است�که�متوسط�
قیمت�خرید�و�فروش�یک�مترمربع�زیربنای�واحد�
مسکونی�معامله�شده�از�طریق�بنگاه�های�معامالت�
ملکی�شــهر�تهران��۱۳.۳میلیون�تومان�بود�که�
نسبت�به�ماه�قبل�و�ماه�مشابه�سال�قبل�به�ترتیب�
�0.4و��9۱.5درصد�افزایش�نشان�می�دهد.�افزایش�
�9۱.5درصدی�قیمت�مسکن�در�حالی�طی�یک�سال�
گذشته�رخ�داده�که�این�امر،�به�سرعت�اثر�خود�را�

روی�خرید�و�فروش�ملک�گذاشته�است.
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20 هــزار واحدی در آن خواهد بود. شــهرهای 
جدید با آغاز این 20 هزار واحد در شهرهای پرند، 
پردیس، فوالدشــهر، بهارستان، گلبهار، صدرا، 
ســهند، امیرکبیر و هشــتگرد، عملیات اجرایی 
احداث حدوداً 80 هزار واحد را به طور رسمی از 

زمان ابتدای برنامه آغاز و در دستور کار دارد.
به گزارش شــرکت عمران شــهرهای جدید، با 
توجه به اطالعات ارســالی از شــهرهای جدید 
حاضر در این برنامه شــهر جدید فوالدشــهر با 
هفت هزار و 134 واحد، شهر جدید پرند با چهار 
هزار و 448 واحد، شــهر جدید گلبهار با دو هزار 
و 762 واحد، شهر جدید سهند با یک هزار و 547 
واحد، شهر جدید صدرا با یک هزار و 497 واحد، 
شــهر جدید امیرکبیر با 800 واحد، شــهر جدید 
هشــتگرد با 520 واحد و شــهر جدید پردیس با 
150 واحد به ترتیب بیشــترین پروژه را در این 

افتتاح در بر خواهند داشت.
گشایش در عرضه و تولید مسکن  �

محمد اســالمی، وزیر راه و شهرســازی چندی 
پیش در صحن علنی مجلس در تشــریح طرح 
ملی مســکن عنوان کرد: »در بحث ساماندهی 
به مسکن از بدو ورود به وزارت راه و شهرسازی، 
مهم ترین اقدامی که انجام شــد، روان سازی و 
ایجاد گشــایش در عرضه و تولید مســکن بود؛ 

به گونه ای که بتوانیم تولید مســکن را به جریان 
پایــدار تبدیل کرده و در جهت پاســخ گویی به 
نیــاز واقعی جامعه، اعتمادســازی الزم را بین 
توسعه دهندگان، انبوه سازان و مردم ایجاد کنیم.
وزیر راه و شهرسازی، مهم ترین دغدغه وزارت 
راه و شهرســازی را در حوزه مســکن، مساعد 
و همــوار کردن شــرایط برای خانه دار شــدن 
خانه اولی هــا عنــوان کرد و گفت: »در بدو ورود 
تکمیل مســکن مهرهای نیمه تمام را در دستور 
کار قــرار دادیــم که به یاری حق تعالی این مهم 
به جز مواردی که دارای مسائل حقوقی و قضایی 

هستند در دستور کار قرار دارد.«
وی، برنامــه تولیــد 400 هزار واحد مســکونی 
را بــرای ســال های 98 و 99 در کنــار تکمیل 
مســکن مهر، از برنامه هایــی عنــوان کرد که 
براســاس آمار واقعی از نیاز به مســکن در کشور 
وجود دارد. اســالمی تصریح کرد: »نرخ نیاز به 
مسکن بر اساس شاخص های مختلفی ارزیابی 
می شود که یکی از آنها تعداد ازدواج های صورت 
گرفته است. براساس آمار، ازدواج های ثبت شده 
در ســال 97، 533 هزار فقره ازدواج بوده است. 
اگر فرض بر این باشــد کــه 20 درصد از تعداد 
ازدواج های صــورت گرفته جزو خانوارده هایی 
هســتند که به نوعــی دارای تمکن مالی برای 

خانــه دار کردن فرزندان تازه ازدواج کرده خود 
هستند، به طور طبیعی باید برای 80 درصد برنامه 

ریزی داشته باشیم.«
وزیر راه و شهرســازی در بحث توانمندســازی 
برای ســاخت، توانمندسازی را در تأمین زمین 
و حمایت از ســازندگان عنوان کرد و افزود: »در 
بحث توانمندســازی برای ســاخت در دو محور 
گام برداشتیم که نخستین محور آن زمین بوده 
است. در تالش هستیم با ایجاد گشایش در مسیر 
هموار کردن ارائه جواز ساخت به کسانی که تولید 
مسکن می کنند عرصه را برای فعالیت سازندگان 
فراهم کنیم. این اقدام هم در شــهرهای جدید 
و هم در ســایر شهرها به صورت یک تکلیف به 
واحدهای اســتانی ابالغ شده و در همین راستا، 
ســازمان ملی زمین و مســکن مأموریت یافته 
اســت تا در جهت پشــتیبانی از آنها در عرصه 

زمین، اقدام کند.«
اســالمی، از دیگر اقدامات را برای طرح اقدام 
ملی و رونق تولید مســکن، تســهیالت عنوان 
کرد و گفت: »با هماهنگی هایی که در شــورای 
پول و اعتبار انجام شد، منابع موردنیاز در اختیار 
ســازندگان قــرار می گیرد و ایــن منابع قابل 

واگذاری به خریدار نیز هست.«
وی عنوان کرد: »با تدابیری که ریاســت بانک 

اقتصاد
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مرکــزی دارد، بایــد بتوانیم حجم منابع مالی را 
برای ساخت وســاز که در ســال 97، 100 هزار 
میلیاردتومــان بوده و بانک ها به حوزه مســکن 
و ســاختمان تخصیص دادند، درســال جاری، 
افزایش دهیــم. باید 100 هزار میلیاردتومان را 
بــه عنوان یک قاعده بــرای اجرای طرح ملی 
تولید مســکن، ســاالنه به این طرح اختصاص 
دهیم تا بتوانیم 60 درصد مبلغ ساخت را به این 
شیوه، تأمین کنیم.« عضو کابینه دولت دوازدهم 
تاکید کرد: »طرح اقدام ملی مسکن هم در بحث 
زمیــن، هــم در بحث مجوزهــا و هم در بحث 
تســهیالت پشــتیبان، زنجیره کاملی است که 

توسط شــهرهای جدید، سازمان 
ملی زمین و مســکن و همچنین 
بنیاد مســکن انقالب اسالمی در 
دست اجرا قرار گرفته و در بسیاری 
از شهرها، برنامه آن شروع شده یا 
زمین آن تأمین شده است و یا در 
حال تهیه نقشــه هستند تا بتوانند 

پروژه های خود را آغاز کنند.
آغــاز ثبت نام طــرح ملی   �

مسکن از شهریور
جواد حق شــناس، معاون مسکن 
شــهری بنیاد مســکن انقالب 
اسالمی درباره طرح ملی مسکن 
گفــت: »دولــت 400 هزار واحد 
مســکونی برای تأمین مســکن 
اقشــار ضعیف را در دســتور کار 

قــرار داده کــه از این تعداد ســاخت 100 هزار 
واحد آن بر عهده بنیاد مسکن است.«

حق شــناس با اشاره به اینکه تفاوت طرح اقدام 
ملی مســکن با مسکن مهر در این است که قبل 
از ساخت واحدهای مسکونی، تقاضا برای ساخت 
مدنظر است، عنوان کرد: »از تجربه مسکن مهر 
در این طرح اســتفاده کردیم و قبل از ســاخت 
واحدهای مسکونی اقدام به شناسایی مکان های 
دارای تقاضا کردیم؛ به طوری که تقاضا شناسایی 
شــده اســت.« وی ادامه داد: »سامانه مراحل 
پایانی را طی می کند. در اوایل شــهریور ثبت 
نام به صورت آزمایشــی از شــهر کرمان آغاز 
می شود. بعد از 10 روز استان های دیگر به آن 
اضافه می شود، و بعد از ثبت نام اولیه متقاضیان، 
پایش افراد کمتر از یک ماه صورت می گیرد.«

معاون مســکن شــهری بنیاد مسکن تصریح 
کرد: »افرادی که واجد شراط هستند، می توانند 
در ســامانه ثبت نام کننــد؛ البته متقاضیان نیز 
بــه دو دســته افراد دارای زمیــن و افراد فاقد 
زمین تقســیم بندی شده اند. افرادی که دارای 
زمین هستند، تسهیالت ساخت و مجوز برای 
ســاخت در اختیار آن ها قرار می گیرد و برای 
افــراد فاقد زمین از اراضی دولتی که در اختیار 
این طرح اســت استفاده می شود، به طوری که 
با سازندگان وارد مذاکره می شویم و تا حدودی 
بر سر قیمت تمام شده به توافق می رسیم و در 
سامانه قیمت ها بسته به نوع پروژه درج خواهد 

شــد.« وی ادامه داد: »یکی دیگر از امتیازات 
ایــن طرح این اســت کــه در تأمین خدمات 
زیر ســاخت و روســاخت هیچ مشکلی وجود 
نــدارد، زیرا به دلیل تقاضا محور بودن پروژه ها 
ســریع ساخته شده و در اختیار متقاضیان قرار 
می گیرد.« معاون بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
درباره تسهیالت ارائه شده به این طرح گفت: 
»با توجه به توافقاتی که با بانک مسکن صورت 
گرفته اســت متوسط تسهیالت تا 75 میلیون 
تومان با ســود 18 درصد است، این تسهیالت 
نیاز به ســپرده گذاری ندارد و تاســقف 100 
میلیون تومان نیز می رسد، البته بانک مسکن 
در کنار این تســهیالت، تســهیالت جعاله نیز 
پرداخت می کند.« وی ادامه داد: »تســهیالت 
75 میلیون تومانی یا به صورت تسهیالت خرید 

به خریدار پرداخت می شود یا اینکه تسهیالت 
به انبوه ســازان پرداخت می شود و انبوه سازان 

می توانند این تسهیالت را انتقال دهند.«
حق شــناس متذکر شــد: »متقاضیان باید در 
زمان اولیه هزینه جزئی پرداخت کنند و بعد از 
تأیید نهایی وضعیت متقاضیان باید 30 تا 50 
میلیون تومان در بانک مسکن سپرده گذاری 
کننــد. دو دهک اول مانند اقشــار کم درآمد 
که شــامل افراد تحت پوشــش کمیته امداد و 
سازمان بهزیستی هستند نیازی به آورده اولیه 

ندارند.«
معاون مســکن شــهری بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی عنوان کرد: »افرادی که 
زمیــن در اختیار دارند، به صورت 
انفرادی اقدام به ساخت می کنند. 
شــرایط برای آن ها فراهم است 
و تســهیالت بــه آن هــا ارائه 
می شــود، اما در ساخت گروهی 
از انبوه ســازان گروهــی دارای 

صالحیت استفاده می شود.«
رونق مســکن در شهرهای   �

جدید
حبیب اهلل طاهرخانی، مدیرعامل 
شــرکت عمران شهرهای جدید 
نیز اعتقــاد دارد: »اجرای برنامه 
اقدام ملی تولید و عرضه مسکن 
در رونق شــهرهای جدید تأثیر 
چشمگیری داشته است.« وی با 
تاکید بر ضرورت ایجاد هماهنگی های الزم و 
تسریع در پیشبرد برنامه اقدام ملی تولید و عرضه 
مســکن در شهرهای جدید استان، بیان کرد: 
»بدون شک اجرای این پروژه و اسکان مردم 
به خصوص از قشر متوسط اجتماعی کشور در 
این مناطق موجب رونق یافتن شــهرها و در 
نهایت توانمندسازی شــهرداری ها می شود، 
امــری که بــرای ما نیز در اجــرای این طرح 
حائز اهمیــت خواهد بود.« طاهرخانی عنوان 
کرد: »به طور قطع تســهیل اجرای پروژه های 
مســکونی برنامه اقدام ملی از سوی شهرداری 
باعث ترغیب سرمایه گذاران شده و نتایج مثبت 
آن به خود شهرداری بازخواهد گشت، از این رو 
انتظار داریم تا نهایت همکاری را با وزارت راه و 
شهرسازی در پیشبرد پروژه ها داشته باشند.«

اقتصاد

طرح اقدام ملی مســکن هم در بحث   �
زمین، هم در بحث مجوزها و هم در بحث 
تسهیالت پشتیبان، زنجیره کاملی است 
که توســط شهرهای جدید، سازمان ملی 
زمین و مســکن و همچنین بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی در دست اجرا قرار گرفته 
و در بســیاری از شهرها، برنامه آن شروع 
شــده یا زمین آن تأمین شــده است و یا 
در حال تهیه نقشــه هســتند تا بتوانند 

پروژه های خود را آغاز کنند.
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دلیل همزمانی رشــد منفی اقتصادی و رشــد مثبت 
اشــتغال را نه تنها باید در تعاریف آماری اشــتغال و 
بیکاری جست، بلکه سلطه و انعطاف ناپذیری اشتغال 

بخش دولتی را نیز نباید نادیده گرفت.
علم آمار و تعاریف آماری دنیای عجیبی اســت، مثل 
آلیس در ســرزمین عجایب. مثاًل می شــود در یک 
خانــواده حتی یک نفر هــم کار نکند ولی بیکاری در 
آن خانواده صفر باشــد مادر خانواده خانه دار است، پدر 
خانواده بازنشسته است، پسر بزرگتر سرباز است و پسر 
کوچکتر دانشجو و آخر از همه دختر خانواده است که 
اصاًل دنبال کار نمی گردد که در فهرست بیکاران باشد 
و با پول توجیبی دریافتی از خانواده گذران می کند. به 
همین راحتی در جامعه هم ممکن اســت با وجود آن 
که در اطرافمان بسیاری از افراد را به خصوص از قشر 
تحصیل کرده دانشگاهی می شناسیم که بیکار هستند 
به این مفهوم که دســتمزد در برابر کار ندارند، ولی در 
هیچ جای محاسبات آماری مربوط به اشتغال و بیکاری 

لحاظ نمی شوند.
شــاید هم تقصیر از ما اقتصادی هاســت که در علم ما 
»بیکار به تمام افراد 10 ساله و بیش تر اطالق می شود 
که در هفته مرجع فاقد کار باشند یعنی دارای اشتغال 
مزدبگیری یا خوداشــتغالی نباشند، در هفته مرجع یا 
هفته بعد از آن آماده برای کار باشند و در هفتـه مرجـع 
و ســـه هفتـــه قبـل از آن جویـای کار باشـند به این 
معنی که اقدامات مشـخصی را به منظور جسـتجوی 
اشـــتغال مزدبگیری و یا خوداشتغالی به عمل آورده 
باشــند«. شاید کسی بپرسد ایراد این تعریف چیست؟ 
به وضوح یک تعریف روشــن از یک شــخص بیکار را 
ارائه می دهد و به نظر اشکالی به آن وارد نیست. در پاسخ 
به این اســتدالل شاید اگر تعریف فرد شاغل را داشته 
باشــیم تصویر روشن تری از این مبحث و شائبه های 
موجود ارائه شــود. در آمارگیری های رســمی، شاغل 
به تمـــام افـراد 10 سـاله و بیش تر گفته می شود که 
در طـــول هفته مرجـــع، طبق تعریـف کار، حداقـل 
یـک سـاعت کار کـرده یـا بنـا بـه دالیلـی به طـور 
موقـت کار را ترک کـرده باشــند. شــاغالن به طــور 
عمــده شــامل دو گــروه مــزد و حقوق بگیـران و 

خوداشـتغاالن می شـوند.
از جمله افرادی که بنا به این تعریف شاغل محسوب 

می شــوند افرادی هستند که بدون دریافت مزد برای 
یکی از اعضای خانوار خود که با وی نسبت خویشاوندی 
دارنــد، کار می کنند. همچنین تمام کارآموزانــــی 
کــــه در دوره کارآمــــوزی فعالیتــی در ارتبــاط 
بــــا فعالیــت موسســه محــل کارآمــوزی خود 
انجــــام می دهنــــد، محصالنی که در هفته مرجع 
مطابق تعریف، کار کرده اند و تمـــام افـرادی کـه در 
نیروهـــای مسـلح به صـورت کادر دائـم یـا موقـت 
خدمـت می کننـد نیز شاغل محسوب می شوند. افراد 
بازنشســته، خانه داران، افراد دارای درآمد بدون کار و 
افراد در حال تحصیل و البته کســانی که از یافتن کار 
ناامید شــده و دیگر به دنبال کار نیســتند، نیز اصواًل از 
نظر آماری جزء جمعیت غیرفعال محســوب می شوند 
و در محاسبات مربوط به آمار اشتغال و بیکاری که تنها 

ناظر بر جمعیت فعال است، لحاظ نمی شوند.
شاید نگاه دقیق تر به همین تعاریف بتواند روشن کند که 
چگونه با وجود رشد حدود منفی 5 درصدی اقتصادی در 
سال 1397 و پیش بینی ادامه این روند در سال جاری، 
اشتغال در بهار 1398 نسبت به بهار 1397 رشد مثبت 
داشــته و نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده است. چندین 
احتمال مطرح اســت؛ اول این که دلیل اصلی کاهش 
بیکاری، تنها کاهش تعداد جمعیت فعال باشد که در این 
صورت، کاهش بیکاری لزوماً به معنی افزایش اشتغال 
نخواهد بود و تعداد افراد بیکار کم شده اند تنها به این 
دلیــل که برخی از افــراد فعال اقتصادی به هر دلیلی 
در زمره افرادی قرار گرفته اند که دیگر در محاســبات 
مربوط به بیکاران به حساب نمی آیند )این همان اتفاقی 
است که در سال های دهه 1380 با گسترش بیش از 
حد تحصیالت تکمیلی در کشور روی داد و از آنجا که 
دانشجویان در محاسبات مربوط به بیکاری در کشور 
لحاظ نمی شدند عده ای این کار را به نوعی دستکاری 
در روند تحوالت بازار کار و به تعویق انداختن معضل 
بیکاری به حســاب آوردند و شــاید به همین دلیل هم 
باشد که ســهم بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی از 
کل بیکاران در همین یک سال، از بهار 1397 تا بهار 
1398 از حــدود 36 درصــد به حدود 40 درصد جهش 
یافته اســت(. نگاهی دقیق به آمار نشــان می دهد که 
بین بهار 1397 و بهار 1398 چنین روندی مشــاهده 
نمی شود به این ترتیب که با وجود کاهش جمعیت فعال، 

هم اشتغال افزایش یافته و هم بیکاری افت کرده است 
یعنی دلیل اصلی کاهش بیکاری تنها کاهش جمعیت 
فعال نبوده و در این بین اشتغال نیز تا حدودی )حدود 

321 هزار نفر( افزوده شده است.
پس دلیل دیگری باید جست، یکی از دالیل می تواند 
افزایش کارگران فصلی باشد. سال 1398 در مقایسه 
با ســال 1397 سال پربارشی بوده است همین مسئله 
به منزله نعمتی برای بازار کار است. افزایش بارش به 
معنی رونق بخش کشاورزی است و کارهای کشاورزی 
می توانند حداقل یک ساعت کار را در هفته مرجع به 
خصــوص برای نیروی کار غیر تحصیل کرده فراهم 
کنند. افزایش شاغلین در بخش کشاورزی مهر تاییدی 
بر این مدعا است. از طرف دیگر افزایش نرخ ارز و اثر 
آن بر بازار کار را نباید نادیده انگاشــت. رونق صنایع 
جایگزینی واردات می تواند به افزایش اشتغال کمک 
نماید که باال رفتن اشــتغال در بخش صنعت در بهار 
1398 نسبت به سال قبل نشانگر چنین اتفاقی است.
در بهار 1398 تنها ســهم اشــتغال در بخش خدمات 
اســت که به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کاهش یافته 
اســت که با توجه به انقباض شــدید واردات و کوچک 
شدن تمام فعالیت های خدماتی مرتبط با آن از جمله 
خدمات عمده فروشی، خرده فروشی و نظایر آن دور از 
انتظار نبوده است. عالوه بر این باید یادآوری کرد که 
چسبندگی های حاکم بر بازار کار ایران از جمله بخش 
دولتی که بزرگترین کارفرمای موجود در کشور است نیز 
باعث شده است که علیرغم محدودیت های بودجه ای 
دولت و افت شدید رشد اقتصادی از این ناحیه، کمابیش 
نیروی کار عظیم شاغل در این بخش از گزند تعدیل و 
اخراج مصون بوده و کاهش رشد اقتصادی در بخش 
دولتــی بر خالف بخش خصوصــی، خود را در قالب 
افزایش بیکاری نشان ندهد. می توان چنین جمع بندی 
کرد که شاید رشد منفی اقتصادی و همزمان رشد مثبت 
اشتغال عجیب به نظر برسد ولی ریشه این اتفاق را نه 
تنها باید در تعاریف آماری اشــتغال و بیکاری جست، 
بلکه سلطه و انعطاف ناپذیری اشتغال بخش دولتی را 

نیز نباید نادیده گرفت.
 

* عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشــکده پولی 
و بانکی

اقتصاد

کاهش نرخ بیکاری و زوایای آن
ایلناز ابراهیمی*
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اقتصاد

مقایسه ای تحلیلی میان تراکنش های الکترونیکی ایران و ترکیه

ارقام عجیب از تعداد پوز در ایران
مریم یعقوبی

 مقایســه شــاخص های عملکردی میان شبکه پرداخت ایران و 
ترکیه به عنوان دو کشوری که شباهت های جامعه شناسی فراوانی 
دارند، می تواند ما را به نتایج قابل تأملی در میزان بهره وری، کارایی 
و اســتفاده بهینه از ابزارهای پرداخت الکترونیک در کشــورمان 

برساند.

این مقایســه چنانکه در ادامه این گزارش خواهید دید به وضوح 
نشــان می دهد فقدان نظام کارمزدی صحیح در شــبکه پرداخت 
ایــران، فرازوفرود در تفکیک یا ادغام بانک ها و شــبکه پرداخت 
در ایــن حــوزه بر کارایی و بهره وری این شــبکه در اقتصاد ایران 

تأثیر گذاشته است.
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تحلیل رفتار کاربران ُترک  �
بر اســاس آمار منتشرشــده توسط شرکت 
BKM ترکیــه، در مــاه مارس 2019 که 
تقریبًا ازنظر رفتار کاربران مشــابه خردادماه 
98 شمســی است، سرجمع مبلغ تراکنش ها 
در شــبکه پرداخت ترکیــه تقریبًا 1.2 برابر 
بیشــتر از شــبکه پرداخت کشورمان بوده 
این در حالی اســت کــه تعداد تراکنش ها و 
ابزارهای پذیرش در شــبکه پرداخت ایران 

چند برابر بیشــتر از ترکیه است.
بررســی گزارش بی کی ام همچنین نشان 

 218 ترکیــه  در  می دهــد 
میلیــون کارت بر روی بیش 
از 1.5 میلیــون پایانه فیزیکی 
تراکنــش پرداخــت انجــام 
داده اند. در طی این مدت 535 
میلیون تراکنش حضوری و 61 
میلیون تراکنش غیرحضوری 
انجام شده که کل ارزش آن ها 
بــه ترتیــب 14370 و 3900 

میلیون دالر بوده است.
بنابراین بررســی، به ازای هر 
پایانــه فیزیکــی 139 کارت 
فعال وجود داشــته و هر کارت 
به طــور میانگین 2.5 تراکنش 
حضــوری و 0.3 تراکنــش 
غیرحضــوری در مــاه انجام 
داده و 84 دالر در مــاه بــا آن 

خرید شــده است. هر پایانه فیزیکی به طور 
میانگین 340 تراکنش انجام داده و میانگین 
مبلغ جذب شــده توســط هر پایانه فیزیکی 
9130 دالر بوده اســت. حدوداً 10.3 درصد 
تعــدادی و 21.3 درصــد مبلغی تراکنش ها 
به صورت غیرحضوری انجام شده و میانگین 
مبلغ آن ها 64 دالر بوده که بســیار بیشتر از 
میانگیــن مبلغ 27 دالر برای تراکنش های 

حضوری است.
بــا در نظر گرفتن این آمار می توان این گونه 
نتیجــه گرفت که به ازای هر پایانه فروش 
فیزیکــی در ترکیــه 139 کارت فعال وجود 
دارد که نشــان می دهد پایانه های فیزیکی 

با ازدحام مواجه هستند و تعداد 340 تراکنش 
به ازای هر پایانه فیزیکی به نوعی مؤید این 
موضوع اســت. تراکنش های غیرحضوری 
درصــد کمــی ازنظر تعــدادی و مبلغی از 
تراکنش هــا را در ترکیــه به خود اختصاص 
می دهند یعنی به ترتیب 10.3 و 21.3 درصد 
که این نشــانگر گسترش کم پرداخت های 

غیرحضوری در این کشور است!
درصــد مبلغــی دو برابــری تراکنش های 
غیرحضوری نسبت به درصد تعدادی آن ها 
نشــان می دهد مبلغ میانگین تراکنش های 

غیرحضــوری به نســبت مبلــغ میانگین 
تراکنش های حضوری بســیار بیشــتر و از 
نســبت 2.3 برابری برخوردار است که یعنی 
از پرداخت هــای غیرحضــوری علی رغم 
برداشت رایج برای خریدهای با مبلغ باالتر 

استفاده می شود.
مقایسه ایران و ترکیه  �

بر اســاس آماری که از تعــداد کارت های 
فعــال، پایانه ها و تراکنش های ایران داریم، 
کارت های فعال در ترکیه تقریبًا نصف تعداد 
کارت های فعال در ایران اســت ولی تعداد 
پایانه هــای فیزیکی پرداخت در ایران 4.7 
برابر تعداد پایانه های فیزیکی ترکیه اســت. 

تعداد تراکنش های حضوری ایران 3.6 برابر 
ترکیه و مبلغ کل تراکنش های ایران تقریبًا 
1.2 برابر ترکیه است. درواقع میانگین مبلغ 
تراکنش های حضوری در ایران 0.3 میانگین 
مبلغ تراکنش های حضوری ترکیه اســت. 
همچنین تعداد تراکنش های غیرحضوری 
ایران 4.3 برابر تعداد تراکنش های ترکیه ولی 
مبلغ کل آن، نصف مبلغ تراکنش های ترکیه 
اســت. درواقع میانگین مبلغ تراکنش های 
غیرحضــوری ایــران 0.1 میانگیــن مبلغ 
تراکنش های غیرحضوری در ترکیه است.

درحالی کــه در ترکیه به ازای 
هــر پایانه فیزیکی 139 کارت 
وجــود دارد، در ایران به ازای 
هــر یک پایانــه فیزیکی، 13 
کارت وجــود دارد. کارت های 
پرداخــت در ایران نســبت به 
ترکیه حدوداً 8 برابر بیشــتر در 
پایانه هــای فیزیکی و 9 برابر 
بیشتر به صورت غیرحضوری 

تراکنش می کنند.
پایانه هــای فــروش فیزیکی 
در ایــران 0.7 برابر پایانه های 
فیزیکــی در ترکیــه فعــال 
هســتند. در ترکیــه حــدوداً 
21 درصــد مبلــغ تراکنش ها 
مربــوط بــه تراکنش هــای 
غیرحضوری است درحالی که 
در ایــران 9 درصد مبلغ تراکنش ها مربوط 
به تراکنش های غیرحضوری اســت. مبلغ 
جذب شده توسط هر پایانه فیزیکی در ایران 
یک چهارم مبلغ جذب شده توسط پایانه های 
فیزیکی در ترکیه بوده ولی هر کارت در ایران 
دو برابــر هــر کارت در ترکیه در ماه هزینه 

انجام می دهد.
در تحلیل این تفاوت ها البته باید این واقعیت 
را نیز در نظر داشــت که ســهم کارت های 
اعتباری در شبکه پرداخت الکترونیک ترکیه 
بســیار زیاد است درحالی که این کارت ها در 
شبکه بانکی و پرداخت ایران تقریبًا سهمی 

ندارند.

اقتصاد

بر�اســاس�آمار�منتشرشده�توسط�شرکت����
�BKMترکیــه،�در�ماه�مارس��۲0۱9که�تقریبًا�

ازنظــر�رفتار�کاربران�مشــابه�خردادماه��9۸
شمسی�است،�ســرجمع�مبلغ�تراکنش�ها�در�
شــبکه�پرداخت�ترکیه�تقریبًا��۱.۲برابر�بیشتر�
از�شبکه�پرداخت�کشورمان�بوده�این�در�حالی�
است�که�تعداد�تراکنش�ها�و�ابزارهای�پذیرش�
در�شــبکه�پرداخت�ایران�چند�برابر�بیشتر�از�

ترکیه�است.
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 یک مراسم عروسی متعارف چند؟!

امیرعباس آزرم وند

 مراســم عروســی دیگر دورهمی ســاده فامیل ها نیست، برای نشان دادن خوشحالی از پیوند یک زوج؛ امروز خانواده ها چنان درگیر 

و دار برگزاری مراســم عروســی می شــوند که گویا قرار اســت تصویری جهانی از مراسم عروسی خود به نمایش بگذارند.

 هر چند ظهور شــبکه های اجتماعی و انتشــار تصاویر از مراســم های الکچری عجیب و غریب در تغییر این ســبک زندگی بی تأثیر 

نیســت اما این شــیوه از زندگی ســبب شده است مراسم عروسی حاال »ته« نداشته باشد.

حاال فیلمبرداری عروســی به جزئی الینفک از مراســم تبدیل شــده اســت، تصویر برداری پیش از برگزاری مراســم عروسی، آتلیه 

قبل از عروســی و در این مســیر برخی عروس و دامادها هزینه تصویربرداری های انچنانی را در کویر و دریا و ... به جان می خرند 

تا تصویری ماندگار از جشــن عروســی خود در اختیار داشته باشند.

تصویربرداری هایی با ملزوماتی در حد و اندازه یک فیلم ســینمایی. خرید دســته گل، گل زدن ماشــین عروس، تاالر، میهمانی 

پایان شــب در تاالری جداگانه، تصویربرداری مراســم عروســی، موزیک و البته لباس و حلقه... و البته آرایشــگاه عروس و به تازگی 

آرایشــگاه داماد؛ همگی هزینه ها را بی انتها کرده اند اما واقعیت داســتان چیست؟

اولین گام، آرایشگاه  �

با اهمیت یافتن فیلمبرداری در مراسم های عروسی، آن هم به دفعات، آرایشگاه نیز 

از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. اگر تا پیش از این تنها عروس بود که هزینه 

آرایشــگاه را می پرداخت، امروزه دامادها نیز با هر بار، برنامه فیلمبرداری ســری به 

آزایشگاه ها می زنند و کار و بار آرایشگران دامادها نیز به اندازه ارایشگران عروس 

سکه است. بررسی ها نشان می دهد حداقل هزینه ارایش عروس در ارایشگاه هایی 

که برند معروفی نیســتند، یک میلیون تومان آب می خورد اما آرایشــگاه های برند 

تــا چندیــن برابر این مبلغ را دریافت می کننــد. متعارف این مبلغ 4 میلیون تومان 

عنوان شــده اســت که در حال حاضر اغلب خانواده های تهرانی دو بار این هزینه 

را پرداخت می کنند، یک بار برای فیلمبرداری فیک و یک بار برای عروســی.

در مقابل هزینه آرایش داماد از حدود 200 هزار تومان آغاز می شود و تا دو میلیون 

تومــان نیــز به طور متعارف افزایش می یابد. پاکســازی صورت، ترمیم مو، ترمیم 

ابرو و مواردی از این دســت در پکیج آرایش دامادها جایگاه ویژه ای را داراســت.



47 نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ مردادماه 1398 / شماره41

Bilingual Economic Monthly  

جامعه

�  
اجاره خودرو در مواقع خاص

اجاره خودرو در مواقع خاصی برای برخی خانوارها صورت می گیرد. خودروای بسیار الکچری، حتی تا شبی 10 

میلیون تومان با راننده در این بازار مشــتری دارند. برخی خودروهای آنتیک و قدیمی نیز در این بازار موقعیت 

خاصی را از ان خود می کنند. گل زدن به خودرو بر عهده صاحب مجلس عروســی اســت. هزینه گل زدن در 

گفت و گو با گل فروشی ها بین 500 هزار تومان تا 4 میلیون تومان اعالم شده است اما متعارف هزینه در این 

بخش 800 تا یک میلیون تومان است. دسته گل عروس نیز بین دویست تا 500 هزار تومان هزینه بر می دارد.

»خانه« داریم تا خانه

هیچ ازدواجی بدون محل سکونت کامل نمی شود. این در حالی است که ظرف یک سال گذشته قیمت واحدهای 

مســکونی در تهران به طور میانگین بیش از 100 درصد افزایش یافتند. طبق آمارهای رســمی میانگین هر متر 

واحد مســکونی در خرداد ماه امســال در تهران به حدود 13 میلیون و 500 هزار تومان می رســد یعنی خرید یک 

واحد مســکونی 100 متری در یک محله مرکزی شــهر، مثاًل خیابان آزادی برای یک زوج جوان حدوداً یک 

میلیــارد و 350 میلیون تومان آب می خورد.

در محله های جنوبی تر تهران مانند خیابان کمیل نیز قیمت هر متر واحد نوســاز 10 میلیون تومان و واحدهای 

قدیمی تــر بــه هشــت میلیون تومان بالغ می شــوند. درنتیجه اگر خرید خانــه در محله کمیل هم مدنظر زوج ها 

باشــد بــرای آن هــم حــدود یک میلیارد تومان هزینه را بایــد کنار بگذارند. در حالی که اگر عروس و داماد قصد 

کرده باشــند پس از ازدواج در واحدی از برجهای مشــهور تهران یا یکی از پنت هاوس های نزدیک به ســعادت 

آباد هم ســاکن شــوند، باید به هزینه 25 میلیارد تومانی بیاندیشــند. از سوی دیگر احتمااًل برخی از نو عروسان و 

نودامادها ترجیح دهند برای اینکه خانه دار شــوند به حاشــیه تهران مانند هشــتگرد، اسالمشهر، پردیس و پرند 

بروند که طبیعتاً هزینه واحدها در این مناطق به نســبت تهران به مراتب کمتر اســت.

این میان برای رهن یک واحد 80 متری در مرکز شــهر نیز باید در حدود 100 میلیون تومان کنار گذاشــت و 

طبعاً در این بخش نیز واحدهای لوکس قیمتهای کهکشــانی دارند.
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و اما لباس  �
لبــاس عروس خانم ها اگر کرایه نباشــد غالبًا از یک 
میلیون تومان به باال هزینه دارد. کت و شلوار دامادی 
نیز از این وضعیت مستثنی نیست و حداقل قیمت برای 
یک کت و شلوار کمتر از پانصد هزار تومان نیست. هر 
چند در برخی موارد لباس عروس از ســوی خانواده با 
هزینه ای حداقل ســیصد زهار تومانی کرایه می شــود 

اما لباس داماد باید حتمًا خریداری شــود.
هزینه طال چقدر است؟

با وجودی که افزایش شــدید قیمت طال ســبب شده 
است بسیاری از خانوارها خرید سرویس و ... را فاکتور 
بگیرند اما حلقه عروسی قابل چشم پوشی نیست. طال 
در حــال حاضــر گرمی 412 هزار تومان قیمت دارد و 
یک گرم طالی ســاخته شــده از 450 هزار تومان به 
بــاال قیمــت دارد. خرید حلقه ای با ســه گرم طال نیز 
هزینــه ای حداقل یک یملیــون و پانصد هزار تومانی 
را برای یک از زوجین و حداقل ســه میلیونی را برای 

هر دو در بر دارد.

فاصله 1۰۰ برابری  �
خسرو ابراهیمی نیا، رییس اتحادیه تاالرداران تهران، 
در گفتگو با خبرانالین می گوید ســقف هزینه تاالرها 
روشــن نیست، اما کف هزینه ها مشخص است. بدون 
تردیــد می توانــم بگویم با نفــری 30 هزار تومان، به 
صــرف یک مدل غذا و نوشــیدنی می توان در تهران 
یک عروســی برگزار کرد، ایــن یعنی 200 میهمان، 
6 میلیــون تومان هزینه روی دســت صاحب مجلس 
می گذارد و از این دســت عروسی ها نیز کم نداریم اما 
خود وی نیز می گوید این پایان داســتان نیست. اغلب 
خانواده ها تقاضای سرو چندین نوع غذا دارند، به همراه 
بستنی و نوشیدنی و میوه ها و شیرینی های متعدد و ... 
ملزوماتی که هزینه برگزاری برخی مراسم ها را تا صد 
برابــر نیز افزایش می دهد.حاال نه فقط رییس اتحادیه 
تاالرداران که سایر فعاالن این صنف نیز از تغییر سبک 

زندگی و کاهش تعداد عروســی ها و مراســم هایی از 
این دســت در تاالرها گله مندند. البته دلیل اصلی را 
موقعیت نامســاعد اقتصــادی نمی دانند بلکه معتقدند 
باغ - تاالرهای اطراف تهران که برخی نیز بدون مجوز 
فعالیــت می کنند، در این امر دخیلند، باغ - تاالرهایی 
که بعضًا تا پاســی از شــب باز هستند و سرویس دهی 
بــه میهمانان دران ها امکان پذیر اســت در حالی که 
تاالرهای درون شــهری با محدودیت ســاعت کاری 

در ســاعات پایانی شب مواجه هستند.
در عیــن حــال شــکل گل آرایی و شــیوه برگزاری 
مراســم و ... در ایــن تاالرها بــه ذهنیت امروز جامعه 
شــهری، خصوصًا در شهرهای بزرگ نزدیکتر است، 
ارکســترهای پرسر و صدا، سرو انواع غذاهای ایرانی 
و فرنگــی در محیــط باغ و ... مراســم هایی که هزینه 

برگزاری انها سقف ندارد.
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مراسم عروسی  �
از عروســی 6 میلیون تومانی تا 600 میلیونی

مدیــر یکــی از باغ های حوالی غرب تهران در گفتگو با 
خبرانالین درباره هزینه متعارف برگزاری یک مراســم 
عروسی در باغ- تاالرها گفت: حداقل و حداکثر هزینه 
ورودی به باغ، ارقام بین 5 میلیون تا 60 میلیون تومان 
در نوســان بودند و هر چه باغ معروف تر باشــد، ورودی 
نیــز افزایش می یابد. جالــب اینکه رقم فوق تنها یک 
دســتگرمی برای هزینه های تمام نشدنی شب وصال 

است!
ایــن مدیر داخلی تــاالر، در رابطه با هزینه های غذا و 
پذیرایی مهمانان، گفت: بســته به توان طرف مقابل و 
منویی که برای مراســم انتخاب کنند، قیمت ها متغیر 
اســت ولی در باغی متعــارف، منوی حداقلی برای هر 
نفــر 250 هــزار تومان و منــوی حداکثری دو میلیون 
تومان است. با تفاوت که در منوی ارزان 12 مدل غذا، 
پنج نوع میوه و پنج نوشــیدنی برای هر نفر وجود دارد 
امــا در منــوی دو میلیونــی 60 نوع غذا اعم از ایرانی و 
فرنگــی، دریایــی و گیاهی در کنار 12 نوع میوه و انواع 
نوشیدنی ها قرار دارد. در نتیجه بسته به انتخاب مشتری 

بــرای منوی افراد قیمتها تغییر می کنند.
هنگامی که با او از قیمت حداقلی رییس اتحادیه تاالر 
داران صحبت کردیم، وی پاســخ داد: البته ایشــان با 
شــما بســیار ارزان حســاب کردند ولی برای یک نوع 
غذا قیمت بســیار کم می شــود. به هر حال هزینه غذا 
و نوشــیدنی، یا بســتنی و مخلفات دیگر هر کدام بر 
هزینه منو می افزاید. گرچه به نظر من آقای ابراهیمی 
نیا دوست داشتند شما مشتری او شوید و در این رابطه 

حسابی هم تخفیف دادند!
او در رابطه با هزینه موزیک زنده و خواننده هم تصریح 
کرد: در این بخش هم قیمتها متفاوت اســت، در مدت 
فعالیت من در این باغ، ارزان ترین مراســم حداقل پنج 
میلیــون تومان برای یک شــب هزینه در پی داشــته 
ولــی اگــر تمایل به انتخاب خوانندگان و دی جی های 
مشــهورتر باشــد این هزینه تا 30 میلیون تومان نیز 

افزایش خواهد یافت.
همچنین در رابطه با ماشین عروس گل زده نیز ارقامی 
بین یک میلیون تا پنج میلیون تومان اعالم شــده که 

البته باید توجه داشــت، خودرویی که برای یک شــب 
عروسی پنج میلیون تومان هزینه در پی دارد، مازراتی 
اســت که البته باید به همراه راننده مخصوص خود در 

مراسم شرکت کند.
وی در ادامه افزود: به نظر من باید توجه داشــته باشــید 
که باغ ها شــرایط کاری ســخت تری دارند و از هشت 
صبــح کار در آن آغاز می شــود و مهمانان نیز اغلب تا 
یک بامداد می مانند. در حالیکه تاالرهای درون شــهر 
این مشــکالت را ندارند. گرچه شایعاتی هم وجود دارد 
که باغهای حاشــیه تهران اجازه مصرف نوشیدنی های 
غیر مجاز را می دهند که به نظر من خبر درست نیست، 

زیرا اماکن به این مســائل به شــدت سخت گیر است!
چنانچــه تعــداد مهمانان را 200 نفر مفروض داشــته 
باشیم، در مراسمی که این باغ برگزار می کند، عروس 
و داماد یا بهتر اســت گفته شــود خانواده این زوج برای 
عروســی حداقل 60 میلیون تومــان باید هزینه کنند. 
چنانچه خانواده ها دســت به نقدتر باشــند و بخواهند با 
حداکثر هزینه ها زوج های خود را به خانه بخت رهسپار 
کنــد، این هزینه به حــدود 600 میلیون تومان خواهد 
بود؛ البته مدنظر داشــته باشید که هزینه های جهیزیه، 

آرایشگاه و... محاسبه نشده اند.
به این ترتیب با احتســاب متوســط 6 تا 60 میلیون نفر 
هزینه برگزاری مراسم در تاالری متعارف در تهران با 
دویســت میهمان و هزینه یک تا 4 میلیونی آرایشــگاه 
عروس و دویســت هزار تومانی تا یک میلیون تومانی 
آرایشــگاه داماد؛ بــه همراه هزینه 4 تــا 15 میلیونی 
تصویربرداری از مراســم بــه همراه 200 تا 500 هزار 
تومانــی دســته گل و 500 هزار تــا چهار میلیونی گل 
آرایی ماشــین عروس و هزینه حداقل ســه میلیونی 
حلقه عروســی و کف قیمت یک میلیونی برای لباس 
عروس و داماد می توان نتیجه گرفت یک مراسم ساده 
عروســی بدون محاســبه قیمت مسکن و جهیزیه بین 
20 تا 100 میلیون تومان به شکل متعارف هزینه روی 
دســت خانوارها می گذارد. این بها برای متعارف ترین 
و ســاده ترین شکل عروسی محاسبه شده است. الزم 
به تضویح اســت تنها مراســم عروسی در برخی موارد 
برای دویســت میهمان حدود 600 میلیون تومان آب 

می خورد.
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چرا دالر ارزان شد؟
طی هفته های گذشته شاهد کاهش نرخ ارز و ورود دالر به کانال 
12 هزارتومان بودیم اما بسیاری می پرسند دلیل این کاهش چه 
بود؟ در ابتدا باید در پاسخ به کسانی که می گویند کاهش اخیر 
نرخ ارز به نوعی دســتکاری نرخ برای توجیه مذاکره با آمریکا 
بوده است به نوعی چشم پوشی از تجربه اتفاقاتی است که در 
بازار ارز از ســال 96 تا کنون رخ داده اســت و موضوع را تا حد 

پایینی تنازل می دهد.
بانک مرکزی از زمستان پارسال در سه موضوع مختلف حواله، 
کره و درهم عراق کارهای مهمی را انجام داده است و به طور 
خاص در حوزه درهم بانک مرکزی موفق شده است ابزارهایی 
را برای ســامان دهی وضعیت درهم پیدا بکند که این ابزارها 
هرگز در ســال 97 در اختیار نبود و با وجود اینکه فشــاری که 
بــه بانک مرکــزی در حوزه درهم به عنوان مهم ترین ارز مؤثر 
در بازار فشــار طاقت فرســایی بود و بویژه در فروردین 98 مثل 
یک واکســن کار کرد و باعث شــد بانک مرکزی به ناچار بتواند 
راه های دیگری را پیدا بکند و این راه ها باعث شــده اســت در 
حــال حاضــر ابزارهای تزریق بانک مرکزی در امارات تقریبًا از 
هر لحظه ای در کل ســال 97 و آنچه از ســال 98 گذشته است 
بهتر باشد و نمی شود همه این مسائل را نادیده بگیریم و بگویم 
اتفاق واقعی نیفتاده است و بانک مرکزی قصد دارد قیمت ها را 

به طور مصنوعی پایین بیاورد.

مجید شاکری
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نمی شود انکار کنیم که بازار دارد اخبار مثبت سیاسی را دریافت می کند البته اینکه این اخبار واقعی است یا نه موضوع ثانویه ای 
است و از دید من اخباری مثل سفر نخست وزیر ژاپن و یا وزیر امور خارجه آلمان به تهران هیچ کدام مهم نیستند اما در زیر الیه 
این موضوع یک توافق نانوشــته بر ســر کنترل وقایع ســلبی را مشــاهده می کنیم. یعنی می بینیم طرفین سعی می کنند ما به ازای 
رعایــت خــط قرمزهای خودشــان بخش هایی از خط قرمزهای طرف های مقابــل را رعایت بکنند. این یک تغییر و یک تنازل از 

فشار حداکثری است بدون اینکه اساسًا ربطی به موضوع سفر آقای آبه داشته باشد.
بازار در هر حال این خبر مثبت سیاســی را می فهمد و درک می کند البته این اخبار اساســًا کوتاه مدت هســتند و به محض اینکه 

به نقطه ای می رســیم که فرض می شــود این اخبار سیاسی دیگر بیش 
از این در بازار کارکرد نخواهند داشت دوباره به عقب باز می گردیم.

من در این بین مهم ترین عامل در کاهش نرخ دالر را وقایع فنی میدانم 
که با اخبار مثبت سیاسی همراه شده است. در این بین باید به این نکته 
توجه کرد که کاهش و تثبیت نرخ ارز باعث ایجاد اخبار سیاسی مثبت 
شــد به این معنا که اگر قرار بود ارز آنگونه که در زمســتان 96، بهار 97 
و تابســتون 97 رفتار کرد، به کار خود ادامه می داد در واقع هیچ گونه 
زیرســاختی برای مذاکره و تفاهم برای کنترل اقدامات ســلبی وجود 
نداشــت. عالوه بر این موضوع باید توجه کرد که وقایع فنی مثل بازار 
متشکل ارزی، اتفاقی که در حوزه درهم افتاد و اتفاقاتی در حوزه های 
دیگر نیز رخ می داد مانا هســتند ولی وقایع سیاســی می گذرند و خیلی 
مهم است که اگر خبر مثبت سیاسی تشدید هم بشود یادمان نرود که 
چه اصالحاتی باید انجام می شــد. باید بدانیم که در شــرایط فعلی اصاًل 
قابل پیشبینی نیست که این روند کاهش نرخ دالر تا کجا ادامه خواهد 
داشــت، اما در حال حاضر امکان یک جهش دوباره در نرخ ارز مشــابه 
آنچه ســال گذشــته رخ داد واقعًا بعید است و خیلی از عواملی که باعث 
جهش شده بود مثل فشار در دبی و یا تصمیمات عجیب و غریب در حوزه 
کنترل بازار اســکناس در ایران دیگر وجود ندارد و تحریم های آمریکا 

نیز به نقطه ای رســیده که مؤثر هســت ولی دیگر کارا نیســت و ممکن 
است بتواند حجم دریافتی شما را کم کند اما نمی تواند مانع شما بشود.

در این بین ممکن اســت افرادی بگویند هر چه باشــد بازار ارز در بلند 
مــدت به قیمت هایی کــه عوامل اقتصادی آن را توضیح می دهد میل 
می کند، برای مثال حال که توان نقدینگی کم شــده اســت، مشخص 
است که دیگر قیمت باال نمی رود و کسی کاری برای این کاهش نرخ 
انجام نداده است. توضیح من به این ادعا این است که کارکرد تحریم ها 
و فشــارها این اســت که ما را در کوتاه مدت نگه دارد و ما هرگز به بلند 
مدت نرســیم اما وقتی ما این هنر را پیدا کنیم که از کوتاه مدت خارج 
شده و وارد بلند مدت شویم آن روز است که تازه تعادل های اقتصادی 

می توانند تنها توضیح دهنده وقایع بازار ارز باشند.
در واقــع تحریم هــای اقتصــادی که به صورت مکرر و با ضرب آهنگ 
مشــخص رخ می دهند باعث می شــوند ما نتوانیم از کوتاه مدت خارج 
شویم و حاال کارهایی که بانک مرکزی انجام داده است باعث می شود 
مــا بتوانیــم کم کم از کوتاه مدت خارج شــویم ولی باید توجه کرد که 

ضرورت دارد این اصالحات و اقدامات ادامه دار باشند.
*کارشناس اقتصادی  
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 پدیده مادران سرپرست خانوار، پدیده 
ناشناخته ای در ایران نیست، بسیاری 
از زنان به دالیل متعدد از جمله طالق، 
فوت همســر یا مهاجرت او به خارج 
از کشــور به عنوان سرپرست خانوار 
شــناخته می شوند و مسئولیت بزرگ 
کردن کودکان را بر دوش می کشند، 
در حالــی کــه در عرف احکام قانونی 
و حتــی آرای دادگاه ها، این مادران، 
بدون تأیید مقام قضایی، دارایشــان و 
جایــگاه انجام امور الزم برای فرزند 
خود نیستند، اموری مانند اقدام برای 
درمان های غیراورژانســی مبتنی بر 
عمل جراحــی، تغییر محل تحصیل 

یا رفتن به مســافر و نظایر آن.
گالیه های مادران سرپرســت خانوار 
بــه فضــای شــبکه های اجتماعی 
هم رســیده اســت. جایی که مادران 
سرپرست خانوار به عنوان کسانی که 
دغدغه زندگی باکیفیت فرزندان خود 
را دارنــد ولی قــادر به انجام برخی از 
وظایف مادری و سرپرســتی خود در 
مقابل کودکشــان نیستند مگر آنکه 
تأییــد نهاد دیگری ماننــد دادگاه و 
دایره سرپرســتی را داشته باشند. به 
بیان دیگر، شــاید اصلی ترین دغدغه 

و ناراحتی مادرانی از این دســت، آن 
اســت که همه زحمتها را برای فرزند 
خود می کشــند ولی از ســوی قانون، 
بــه صورت قائم بــه ذات خود، اعتبار 
ندارنــد و اعتبار زحمتها و فداکاریهای 
شــبانه روز آنان، به خاطر حکم قانون 
یا دادگاه اســت. آن ها می گویند چرا 
پــدر و جد پــدری )پدربزرگ پدری( 
برای سرپرستی از کودکان و اقداماتی 
که برای بچه هایشــان الزم می دانند 
دارای اعتبار قائم به خود هستند ولی 
اقدامات مادر سرپرست خانواده برای 
کــودک، باید قبــاًل به تأیید دادگاه یا 
قانون رســیده باشد و در صورتی که 
برخــی از اقدامات، قبــاًل مورد تأیید 
نهاد دیگری خارج از خانواده )دستگاه 
قضایی یا متن قانونی( نرســیده باشد، 
مادر قادر به انجام اعمالی نیســت که 
به صالح بچه خود می داند، اموری که 
شــاید الزم و گریزناپذیر باشد، مانند 
اعمال جراحی درمانی غیراورژانسی.

دغدغه های مادرانه  �
شــبکه های  فضــای  از  بخشــی 
اجتماعی، این روزها پر شــده است از 
واگویه دغدغه های مادرانه ای که به 
دالیــل مختلف حقوقی، پیش از این 

کمتر مجال بــروز می یافت. مادران 
سرپرســت خانوار گالیــه دارند چرا 
نمی توانند بدون حکم دادگاه، پرونده 
تحصیلــی فرزند خود را دریافت و در 

مدرســه دیگری او را ثبت نام کنند.
آن ها شکایت دارند چرا اعمال جراحی 
و درمــان الزم بدون حضور پدر برای 
کــودکان مقــدور نیســت و حتی در 
برخــی مواقع، به ســفر بردن کودک 
و مهاجــرت، بدون رأی و نظر دادگاه 

برای آنها امکان ندارد؟
یکــی از این مــادران در این باره در 
حســاب توئیتر خود نوشــته اســت: 
»پرونــده تحصیلی دخترم رو تحویل 
من نــدادن، از عصبانیت گریه ام بند 

نمی یاد.«
زن دیگری از ممنوعیت های نداشتن 
»والیت مادر بر فرزند« صحبت کرده 
و نوشــته امــکان بیمه کــردن بچه 
نیست، امکان گرفتن پاسپورت برای 
کودک از سوی مادر وجود ندارد و مادر 
نمی تواند از ســپرده بانکی کودکش 

برداشت کند.
ایــن دغدغه ها همیشــه با عالمت 
سئوالهای زیادی روبروست، اگر مادر 
سرپرســت خانوار، حضانت بچه را بر 

مادران خود سرپرست برای برخی امور فرزندان شان به تأیید نهاد دیگری مانند دادگاه نیاز دارند

مصائب مادران سرپرست خانوار

امید سلیمی بنی
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عهده دارد، چرا »والیت« کودک هم به 
او داده نشــده است؟ چه راهکار حقوقی 
وجود دارد تا مادر بتواند مانند پدر و جد 
پــدری، والیت فرزند را برعهده بگیرد؟ 
در این گزارش ســعی شده است به دور 
از زبان پیچیده حقوقی، به ســئواالتی 
از این دســت پاسخهای ساده و شفاف 

داده شود.
حضانت با والیت فرق دارد

اول باید در نظر داشــت حضانت فرزند 
بــا والیت او تفــاوت دارد. قانون مدنی 
در ابواب مختلف، درباره تفاوت این دو 
صحبت کرده است و اثرات حقوقی هر 
یــک را در مواد 1168 تا 1194 توضیح 

داده است.
حضانــت را بــه تعبیر قانــون مدنی به 
»نگاهــداری« از طفل و مراقبت تعبیر 
کرده انــد. در حالــی کــه والیت را به 

سرپرستی معنی کرده اند که تفاوت بین 
ایــن دو مفهوم حقوقی، اثرات متفاوتی 

را به دنبال دارد.
دوم آنکه حضانت یا نگهداری از کودک، 
هم »حق« اســت و هم »تکلیف«. حق 
اســت یعنی امتیاز ویژه ای است که به 
پدر و مادر داده شــده و تکلیف اســت 
یعنــی آنکه پدر و مــادر نمی توانند این 
تکلیــف را از خــود بگیرند یا به دیگری 
ببخشــند. مــاده 1168 قانــون مدنی 
همیــن موضوع را بیــان می کند. این 
ماده می گویــد نگهداری از بچه ها هم 
حق و هم تکلیف پدر و مادر اســت. در 
ماده بعدی، تکلیف نگهداری از کودکان 
را تا 7 ســالگی مشــخص کرده است و 
می گویــد مادر، اولویت برای نگهداری 
از کــودکان تــا این ســن دارد و پس از 
آن، اولویت با پدر اســت. جنبه »تکلیف 

بــودن« نگهــداری از کودکان در ماده 
1172 قانون مدنی مشخص شده است. 
در صورتی که پدر یا مادر از این تکلیف، 
سر باز بزنند، دادگاه با هزینه آنها، یعنی 
برداشــتن هزینه نگهداری کودکان از 
مــال آنها، نگهــداری از بچه را به قیم 

دیگری می سپارد.
در مواد بعدی قانون مدنی به شــرایط 
از بین رفتن این حق، اشــاره می شــود. 
مشکالتی مانند دیوانگی، اعتیاد، فساد 
اخالقــی، اشــتغال به گدایی یا ســایر 
مشــاغل جرم انگاری شده، کتک زدن 
شــدید بچه و نظایر آن، باعث می شود 
تــا پدر یا مــادر یا هر دو، شایســتگی 

نگهداری کودکان را از دســت بدهند.
حتی در این شرایط هم بچه، بی تکلیف 
رها نمی شود و حاکم موظف است برای 
او قیم تعیین کند. قیمی که ممکن است 
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از وابســتگان طفل باشــد یا نباشد و مقام 
قضایی تشــخیص دهد فرد دیگری حتی 
بیگانــه می تواند منافع بچه را بهتر تأمین 

کند.
درباره والیت یا سرپرســتی می توان به 
طور خالصه این جمله را گفت که والیت 
یا سرپرســتی بیشــتر در امور مربوط به 
مسائل مالی بچه مؤثر است. یعنی کسی 
کــه توانایــی قانونی بــرای حل و فصل 
مســائل مالی کودک دارد، ولی او شمرده 
می شــود. ولی به دو صورت اســت، ولی 
خاص که پدر، پدر بزرگ پدری و کســی 
اســت که یکی از ایــن دو، وصیت کرده 

باشد )وصی( و ولی عام، همان 
حاکم شــرع یا ولی فقیه است 
که دســتگاه قضایی به نیابت 
از او، والیــت و سرپرســتی 
کودکان فاقد پدر و پدربزرگ و 
وصی را بر عهده دارد و عمومًا، 
دستگاه قضایی هم سرپرستی 
اطفالی که مادر دارند ولی پدر 
و جــد پدری ندارند، به عنوان 
»قیم« به مادر می ســپارد. در 
این صــورت، مادر، قیم طفل 
اســت نه ولی و سرپرست او. 
در صــورت تعییــن مــادر به 
عنــوان قیم کــودک، دادگاه 
حتــی می توانــد یک نفر را به 
عنــوان »امین« برای نظارت 

بــر عملکرد مــادر، منصوب کند و بدون 
نظر موافق ایــن فرد )امین( اعمال مادر 
)قیم( درباره مدیریت اموال کودک یتیم، 

اعتبار ندارد.
اینجاســت که صــدای برخی از مادران 
سرپرست خانوار به اعتراض بلند می شود، 
چــرا قانون، یــا دادگاه، بدون آنکه حکم 
صادر کند، ما و زحمات ما را به رســمیت 

نمی شناسد؟
نکتــه دیگــری که دربــاره والیت ولی 
قهری قهری )پدر و پدربزرگ پدری( بر 

اطفال قابل بیان اســت، به کودکان دختر 
اختصاص دارد. طبق قانون و شرع، ازدواج 
دوشیزگان باید با اجازه ولی او صورت گیرد 
و در صورت نبود ولی باز هم حاکم شرع و 
به نمایندگی از او قوه قضاییه، ولی اســت 
و اجــازه ازدواج می دهــد و در این جا، باز 
هم اجازه مادر، شــرط محسوب نمی شود. 
همچنیــن درباره خــروج دختربچه ها از 
کشــور یــا در روند اداری ایــن کار یعنی 
گرفتن گذرنامه، چنین قواعدی وجود دارد.
مشــکل وقتی بیشتر می شود که کودک، 
پدر یا جد پدری دارد، ولی دسترسی به آنها 
مشــکل است. مثاًل شغل پدر یا جد پدری 

طوری اســت که به مسافرتهای طوالنی 
می روند، یا به هر دلیلی در دسترس نیستند، 
مثاًل ترک زندگی مشترک با مادر کرده اند 
ولی رســمًا طالق نگرفته اند و اسمشــان 
همچنان به عنوان ولی اطفال مشــترک، 
در شناسنامه مادر خانواده وجود دارد وهنوز 

خط نخورده است.
اینجاست که مشکل صدچندان می شود. 
در این شــرایط، دادگاه حتی ممکن است 
قبــول نکنــد مادر، حضانــت را بر عهده 
داشــته باشــد یا قیم کودک شود. در این 

صورت، برای هر تصمیمی درباره کودک، 
مادر مجبور اســت به دادگاه مراجعه کند. 
مثال ســاده آن، انجام عمل »ختنه« روی 
پسربچه هاست. عملی که در ادیان اسالم 
و یهود، واجب و نشانه سنت پیامبر شمرده 
می شــود. بدون امضای پدر کودک، هیچ 
پزشــکی، حــق انجام ایــن عمل روی 
پسربچه ها را ندارد و در صورت عدم وجود 
رضایت کتبی پدر و انجام این عمل توسط 
پزشک، او را می توان با شکایت پدر تعقیب 
کرد. همچنین اعمال جراحی درمانی غیر 
اورژانســی )الکتیو( اینطور است. یعنی پدر 
باید به عنوان ولی طفل، عالوه بر امضای 
رضایتنامه کتبی، به 
پزشک، اجازه درمان 
را  غیراورژانســی 
بدهد، در حالی که در 
درمانهای اورژانسی 
که موضوع سالمت 
بزرگسال  یا  کودک 
مطرح اســت، کادر 
پزشــکی نه تنها نیاز 
به رضایت گرفتن از 
کســی ندارند، بلکه 
تکلیــف بــه انجام 
عمــل درمانی برای 
نجات جان و سالمت 
کودک یا بزرگسال را 
داشــته و در صورت 
عدم انجام عمل درمانی اورژانســی مورد 
نیــاز، باید آنهــا را به دلیل »ترک فعل« و 

وظیفه قانونی تحت تعقیب قرار داد.
چــرا مادران سرپرســت خانوار، اختیارات 

کامل درباره بچه ها ندارند؟
واقعیت این اســت که حقوق یک شــبه 
ســاخته نمی شــود. حقوق، تنظیم کننده 
روابط بین انســانها و تضمین کننده نظم 
عمومی و حیات اجتماعی انسانهاســت و 
هیچ نکته و حکم بی دلیل و لغوی را در آن 
نمی توان سراغ گرفت. فرض بر این است 

دربــاره�والیت�یا�سرپرســتی�می�توان�به����
طــور�خالصه�این�جملــه�را�گفت�که�والیت�یا�
سرپرستی�بیشــتر�در�امور�مربوط�به�مسائل�
مالی�بچه�مؤثر�اســت.�یعنی�کسی�که�توانایی�
قانونی�برای�حل�و�فصل�مســائل�مالی�کودک�
دارد،�ولی�او�شمرده�می�شود.�ولی�به�دو�صورت�
اســت،�ولی�خاص�که�پدر،�پدر�بزرگ�پدری�و�
کسی�اســت�که�یکی�از�این�دو،�وصیت�کرده�
باشــد�)وصی(�و�ولی�عام،�همان�حاکم�شرع�یا�

ولی�فقیه�است.
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که قانونگذار حکیم اســت، یعنی حکمت 
دارد و رأی و نظــر او، در راســتای ایجــاد 
نظم بین انســانها و تضمین تداوم حیات 

اجتماعی مردم است.
احــکام و قواعد حضانت و والیت هم یک 
شــبه به وجود نیامده یا مخصوص جامعه 
ما نیســت. تمام اجتماعات، دارای قواعد 
حقوقی مربوط به حضانت و والیت هستند 
که قواعد آن در برخی جوامع، از ایران هم 

سختگیرانه تر است.
ایــن قواعد در خــالل قرون و اعصار و بر 
اســاس تجربه انسانی شکل گرفته اند که 
بعضًا توسط ادیان مختلف، به آنها مهر تأیید 

هم زده شده است. قوانینی که 
قبل از احکام دینی هم وجود 
داشــته و با تأیید نهاد دین، به 
»احکام امضایی« هم معروف 
شده اند. یعنی دین، به آنها مهر 
تأیید زده است. قواعد مربوط 
بــه احوال شــخصیه و امور 
حســبه )تولد، مرگ، ازدواج و 
طالق( و توابع آنها مانند ارث، 
والیــت، حضانت و نظایر آن 
عمومًا از این احکام هســتند 
کــه جای بحــث آن در این 
مختصر نیست. همینقدر بیان 
می شود که تجربه انسانها به 
آنهــا گفته در صورتی که مرد 
یعنــی پدر خانواده، به عنوان 

ولی و سرپرست کودک تعیین شده باشد، 
امــور کودک تا رســیدن بــه زمان بلوغ، 
بهتر مدیریت می شــود و در صورت وقوع 
شرایطی مانند فوت و طالق و فقدان پدر، 
نهــاد دیگری که مــورد اعتماد اجتماعی 
اســت، نســبت به مادر، اولویت در والیت 
از کودکان دارد. این نهاد در خاورمیانه، در 
قالب »فقیهان« تجلی کرده اســت که به 
اعتقاد متشرعین، جانشینان پیامبر هستند 
و پیامبــر هم سرپرســت تمــام ناتوانانی 
)محجورین( اســت که ولی و سرپرســت 

ندارند.
بر این اساس، سرپرستی فقیه بر اطفال به 
عنوان اشــخاص کم سن و سالی که توان 
مراقبــت از خود را ندارند، قرن ها تضمین 
کننده این بوده تا منافع کودکان تا رسیدن 
به نقطه بلوغ و رشــد، تضمین شود. دانش 
حقوق، نظم دهنده این گونه روابط با هدف 
تضمین بهترین شــرایط برای کودکان تا 

رسیدن به دوران بالغ شدن است.
حاال ممکن است این سئوال پیش بیاید که 
چرا قواعد و قوانین فعلی )حقوق مدنی در 
بخش حضانت و والیت( تغییر نمی کند تا 
همراه با شرایط جامعه، نیازها و مشکالت، 

پاســخگوی زمانه باشد. مثاًل چرا هنوز با 
وجــودی که نهــاد فرزندخواندگی برای 
دختران مجرد )بدون شــوهر( در قانون به 
رسمیت شــناخته شده است، ولی والیت 
و سرپرستی آنها برای این کودکان، هنوز 
وجود ندارد و آنها با شــرایط خاصی، قیم 

شمرده می شوند.
یا چرا در صورتی که پدر، زنده اســت ولی 
حضــور فیزیکی ندارد و دسترســی به او 
مشــکل است یا حاضر به همکاری برای 
امور کودکان نیســت، مادر خانواده، اختیار 

کامــل درباره سرپرســتی و نگهداری از 
کودک را ندارد؟

در پاســخ باید گفت حقوق، به عنوان قوام 
دهنــده به روابط اجتماعی بین انســانها 
مطرح اســت، یکی از خصوصیات قاعده 
حقوقی، این است که باعث ثبات و تثبیت 
شــرایط می شــود. در این صورت، قواعد 
حقوقی، به ســرعت نباید تغییر کنند. بلکه 
این مردم هســتند که بایــد رفتار خود را 
قواعــد حقوقی، تطبیــق دهند. مانند آن 
کــه به طور مثال زمانــی، قاعده حقوقی 
می گوید حداکثر سرعت در جاده های یک 
طرفه، 110 کیلومتر در ساعت است. حاال، 
آمده اند  خودروهایی 
که بــه ســادگی، با 
سرعت 200 کیلومتر 
در ســاعت، قــادر به 
حرکت هســتند، پس 
چرا ســرعت مجاز در 
جاده ها، به ســرعتی 
که فناوری خودروها، 
تغییــر می کند، تغییر 
پاســخ  نمی یابــد؟ 
ساده است: حقوق، به 
نیازها جواب می دهد. 
قرار نیســت با ایجاد 
برخــی اســتثناهای 
اندک نســبت به کل 
جمعیتی که مخاطب 
قواعد حقوقی هســتند، این قواعد را تغییر 
داد. بــه بیان دیگر، بــرای تغییر در قواعد 
حقوقــی مربوط به حضانت و والیت، باید 
آنقدر فراوانی شرایط استثنایی یا اعتراض 
ذی نفعانی مانند مادران سرپرست خانوار 
که به مشــکل دربــاره امور کودکان خود 
خورده اند، زیاد شــود که قانونگذار به این 
نتیجه برسد که باید قواعد حقوقی را تغییر 
دهد. البته تغییر در قانون هم شــرایط و 
تشــریفات زیادی دارد و به این ســادگی 

نمی تــوان قواعد حقوقی را عوض کرد.

حاال�ممکن�اســت�این�سئوال�پیش�بیاید����
که�چرا�قواعد�و�قوانیــن�فعلی�)حقوق�مدنی�
در�بخــش�حضانت�و�والیــت(�تغییر�نمی�کند�
تا�همراه�با�شــرایط�جامعه،�نیازها�و�مشکالت،�
پاسخگوی�زمانه�باشد.�مثاًل�چرا�هنوز�با�وجودی�
که�نهــاد�فرزندخواندگی�برای�دختران�مجرد�
)بدون�شــوهر(�در�قانون�به�رسمیت�شناخته�
شــده�است،�ولی�والیت�و�سرپرستی�آنها�برای�
این�کودکان،�هنوز�وجود�ندارد�و�آنها�با�شرایط�

خاصی،�قیم�شمرده�می�شوند.
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 چندی قبل ویدیویی از تزریق اســید توســط 
پیمانــکاران شــهرداری بــه ســگ های بی 
سرپرســت منتشر شد که واکنش های بسیاری 
را برانگیخت؛ شدت واکنش ها تا جایی رسید که 
عده زیادی از مردم و حامیان حقوق حیوانات در 
مقابل شــهرداری تجمع کردند و تعدادی از آنها 
دســتگیر شدند. شهرداری تهران در واکنش به 
این ویدیو مدعی شــد کــه این اتفاق متعلق به 
ســال 96 است. اما کمی بعدتر دو عضو شورای 
شــهر، صحت این ویدیو را تأیید کردند. فرقی 
نمی کند، ویدیو در هر سالی که ضبط شده باشد، 
درد و رنج حیوانات در آن حقیقی اســت و باعث 
می شــود هر بیننده ای از خود بپرسد چرا آمپول 
اسید؟ آیا راه بهتری برای سر و سامان دادن به 

وضعیت حیوانات بی سرپرســت نیست؟
گفته می شــود که به طورکلی در دنیا، برخورد با 
حیوانات بی خانمان با شــیوه قرنطینه حیوانات 
بیمار و عقیم سازی انجام می شود و سگ هایی 
که تشــخیص داده شود ناقل بیماری هستند،  با 
روش هایی که به آن »مرگ با ترحم« می گویند، 
به عمرشــان پایان داده می شود،  زیرا اگر سگی 
ناقل بیماری باشد و در محیط حضور یابد، باعث 
خسارت و مرگ انسانی می شود. البته در اجرای 
این روش ها کم و کاســتی هایی وجود دارد که 

باعث به وجود آمدن اعتراضاتی می شــود.
تعداد شلترهای )پناهگاه ها( حمایت و نگهداری 
از حیوانات هم در کشــور کم نیست. این مراکز 
که از حیوانات بی پناه و بیمار نگهداری می کنند، 

اغلب با بودجه شــخصی یا با حمایت مردم خیر 
اداره می شوند. این مراکز سعی می کنند فعالیت 
خود را بر جمع آوری حیوانات ولگرد که ممکن 
اســت برای بهداشــت عمومی خطر داشــته 
باشند، عقیم کردن آنها و کمک های حمایتی و 
دامپزشــکی متمرکز کنند. اما چیزی که واضح 
اســت، محدودیت توانای و ظرفیت این شلترها 

برای حمایت از حیوانات خیابانی اســت.
سگ های خیابانی، اغلب سگ های خانگی   �

رها شده هستند
خیلی هــا ازدیــاد حیوانــات خیابانی را به وجود 
پســماندها در سطح شهر نســبت می دهند اما 
مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شهری 
شهرداری تهران اعتقاد دیگری دارد و می گوید: 

ســایر کشورها با سگ های خیابانی چه می کنند

با سگ کشی چه کنیم؟
الهه صالحی
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ســگ ها از پسماند به وجود نمی آیند،  بلکه رشد 
تعداد جمعیت حیوانات شــهری دالیل دیگری 
دارد،  ایــن حیوانــات اغلب ســگ های خانگی 
هســتند که رها می شــوند و تعدادشان به بحث 

پسماند ربطی ندارد.
هلند موفق شــده اســت عنوان اولین کشوری 
که حتی یک ســگ بی خانمان در خیابان هایش 
ندارد، کسب کند. برای مدتی طوالنی هلند آمار 
بیشــترین تعداد سگ خیابانی در اروپا را داشت. 
تعداد زیادی ســگ بی سرپرســت و رها شده در 
خیابان های هلند وجود داشــت؛ صاحبانشــان 
به دالیل مختلفی از جمله اینکه دیگر دوســت 
داشــتنی و کوچک نبودند یا نژاد خالصی نداشتند 
یا به دلیل پایان فصل شــکار، آن ها را در خیابان 
رها می کردند.صدرالدین علیپور در گفتگوی خود 
با ایلنا در رابطه با برخورد شــهرداری با حیوانات 
بی سرپرســت ادامه می دهد: در شهرداری از این 
ماموریت های همراه با تعارض زیاد داریم، یعنی 
تعداد زیادی از مردم مدعی هستند که این سگ ها 
رها شده اند و شهروندان را اذیت می کنند و تعداد 
دیگری معتقدند نباید هیچ آزاری به آنها رســاند. 
می دانید بیماری هاری اگر به انسان انتقال یابد،  
ممکن است منجر به مرگ افراد شود،  گرچه باید 

این حیوانات نیز ساماندهی بشوند.
در سایر کشورها با حیوانات بی سرپرست   �

چه می کنند؟
متاســفانه در بسیاری از کشورها سازوکارهای 
مشابهی در برخورد با حیوانات بی خانمان وجود 
دارد. در آمریــکا، دولــت اســتفاده از »تله های 
ســیانوری« بر کشــتن حیوانات آسیب رسان به 
مزارع چون روباه، ســگ های وحشی، کایوتی و 
نظیر آنها را مجاز دانســته اســت. این وسیله که 
پس از جذب حیوانات به طعمه ســم ســیانور به 
داخل دهان آنها اسپری می کند با مخالفت های 
فراوان فعاالن محیط زیســت و حقوق حیوانات 
روبروســت.این تله های ســیانوری به ام-44 
شــهرت دارند و از دهه 60 میالدی که به بازار 
وارد شده اند، حیوانات بی آزار دیگری را که هدف 
اصلــی خود نبوده اند از پــا درآورده اند. حتی در 

مواردی باعث آســیب به انسان ها شده اند.
کشــتن ســگ های بی خانمان در اتاق های گاز 
از دیگــر اعمــال ظالمانه ای اســت که با وجود 
مخالفت های بســیار هنــوز در 9 ایالت آمریکا 

مورد اســتفاده اســت. طی این روش که بسیار 
دردناک اســت، حیوانات را در جعبه های بدون 
منفــذ قــرار می دهند و به درون جعبه گاز تزریق 
می کننــد. اگر چند حیــوان را با هم داخل جعبه 
بگذارند به احتمال زیاد به خاطر ترس و استرس 
ایجاد شــده از محیط، حیوانات در لحظات آخر 
زندگیشان با هم درگیر خواهند شد و به یکدیگر 
آســیب می زنند. و اگــر در باکس های جداگانه 
گذاشته بشوند، آن ها در حالی می میرند که برای 
پیدا کردن هوا و نفس کشــیدن در حال جستجو 
کردن در درون جعبه هستند؛ گفته می شود دلیل 
این عمل محدودیت ظرفیت مراکز نگهداری از 
حیوانات است که مورد انتقاد شدید فعاالن حقوق 

حیوانات در آمریکاست.
کشــتن ســگ های بی خانمان در اتاق های گاز 
از دیگــر اعمــال ظالمانه ای اســت که با وجود 
مخالفت های بســیار هنــوز در 9 ایالت آمریکا 
مورد اســتفاده اســت. طی این روش که بسیار 
دردناک اســت، حیوانات را در جعبه های بدون 
منفــذ قــرار می دهند و به درون جعبه گاز تزریق 

می کنند.
در بلژیــک هــم، با توجه به اینکه ســگ های 
خیابانی، اکثراً ســگ هایی هســتند که توســط 
صاحبانشــان در شهر رها شــده اند، این کشور 
قانــون جدیــدی را برای کنترل جمعیت بیش از 
دو میلیون گربه خیابانی و خانگی تصویب کرده 
اســت. بر اساس این قانون صاحبان گربه ها باید 
حیوانات خود را عقیم کنند. در کشــوری که در 
سالهای 1800 از گربه ها برای نامه رسانی و حتی 
آزمایشــات عجیب استفاده می کردند، اکنون در 
ســال نزدیک به 30 هزار گربــه در خیابان رها 
می شــوند. نیمی از این گربه های رها شــده نیز 
به دلیل پر شــدن ظرفیت پناهگاه ها در خیابان 

جان خود را از دســت می دهند.
دولــت بلژیــک برای کم کردن فشــار بر روی 
پناهگاه هایــی که ظرفیــت پذیرش گربه های 
بیشــتری را ندارند، عقیم کردن گربه های تازه 
متولد شده پیش از 6 ماهگی را الزامی کرده است.

هلند، کشــوری بدون حتی یک سگ خیابانی
در ایــن بیــن، هلند موفق شــده اســت عنوان 
اولین کشــوری که حتی یک ســگ بی خانمان 
در خیابان هایش ندارد، کســب کند. برای مدتی 
طوالنی، هلند آمار بیشترین تعداد سگ خیابانی 

در اروپا را داشت. تعداد زیادی سگ بی سرپرست 
و رها شــده در خیابان های هلند وجود داشــت؛ 
صاحبانشــان به دالیــل مختلفی از جمله اینکه 
دیگر دوســت داشــتنی و کوچک نبودند یا نژاد 
خالصی نداشــتند یا به دلیل پایان فصل شــکار، 

آن هــا را در خیابان رها می کردند.
در نهایــت دولــت هلند تصمیم گرفت تا راه حل 
قطعی برای این مشــکل پیدا کند. دولت هزینه 
عقیم کردن ســگ ها را به طور رایگان برعهده 
گرفــت و اقدامات حقوقــی این عمل را با نتایج 
عالی اجرا کرد و اکنون هیچ ســگ ولگردی در 

این کشور وجود ندارد.
هلند با به کارگیری این راهکارها باعث شــد تا 
مردم مسئولیت نگهداری از یک حیوان را متوجه 
شــوند و تبدیل به تنها کشــور بدون هیچ سگ 

بی خانمانی شد:
· برای کسانی که با حیوانات بدرفتاری می کنند 
یا حیوانات خانگی خود را در خیابان رها می کنند، 

مجازات زندان در نظر گرفت.
· برای به سرپرســتی گرفتن ســگ هایی با نژاد 
خــاص و اصیل، مالیات ســنگین وضع کرد: به 
ایــن ترتیب، کســانی که می خواهنــد در خانه 
خود ســگ داشته باشند، تشویق می شدند یکی 
از حیوانــات زیادی را کــه در پناهگاه ها زندگی 
می کننــد، بپذیرند و با ایــن اقدام برای محدود 
کردن پرورش ســگ، تبدیل به تجارت شــدن 

زندگی موجودات زنده، کمرنگ تر شد.
· تأمین بودجه گسترده برای عقیم سازی   �

رایگان حیوانات اهلی و خانگی
· تشــکیل بخش ویــژه در پلیس برای مقابله و 
برخورد با بدرفتاری و رها کردن حیوانات: به این 
ترتیب که این کشور جدی ترین قوانین حمایت از 
حیوانات را در اروپا به تصویب رساند. که جریمه 
ســرپیچی از آن ممکن اســت تا 16000 یورو 

جریمه نقدی و یا 3 ســال حبس برسد.
البته باید به خاطر داشت که هلند کشور کوچکی با 
17 میلیون نفر جمعیت، با شرایط اقتصادی خوب، 
کیفیت باالی زندگی و سیاست های پیشرفته از 
نظر آزادی های فردی و مسائل زیست محیطی 
است و شاید در کشور ما هنوز مسائلی با اولویت 
باالتری وجود داشــته باشــند اما به هر حال حق 
زندگی راحت برای بقیه مخلوقات قابل چشــم 

پوشی نیست.
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ما در این مقاله ســراغ اتفاقات بلندمدت انسانی که 
به نابودی زمین منجر خواهد شــد نرفتیم بلکه به 
حوادثــی می پردازیم کــه در یک لحظه، می توانند 
بــه زندگی زمین و تمامی موجودات زنده روی آن، 
پایان دهند. شاید باور این موضوع برای بسیاری از 
ما سخت باشد، اما همان طور که زندگی یک انسان 
در یک لحظه می تواند پایان بپذیرد، حیات بر روی 
زمیــن نیــز همان قدر غیر قابل پیش بینی اســت و 
ممکن اســت با یک اتفــاق به ظاهر کوچک، برای 

همیشه نابود شود.
عمر سیاره زمین به 5/4 میلیارد سال می رسد. زمانی 
بســیار طوالنی تر از به وجود آمدن انســان و دیگر 
موجودات زنده در این ســیاره. بســیاری از اتفاقات 
معمول جامعه انسانی و رفتارهای اشتباه ما می تواند 

به تدریج، به حیات این سیاره پایان دهد.
البته ما در این مقاله سراغ اتفاقات بلندمدت انسانی 
که به نابودی زمین منجر خواهد شــد نرفتیم بلکه 
به حوادثی می پردازیم که در یک لحظه، می توانند 
بــه زندگی زمین و تمامی موجودات زنده روی آن، 

پایان دهند. شاید باور این موضوع برای بسیاری از 
ما سخت باشد، اما همان طور که زندگی یک انسان 
در یک لحظه می تواند پایان بپذیرد، حیات بر روی 
زمیــن نیــز همان قدر غیر قابل پیش بینی اســت و 
ممکن اســت با یک اتفــاق به ظاهر کوچک، برای 

همیشه نابود شود.
انفجار پرتو گاما

 ،)Gamma-Ray Burst( انفجار پرتو گامــا
یــک نوع انفجار الکترومغناطیســی اســت که در 
فرکانس بســیار باال رخ می دهد. این انفجار معادل 
انرژی خواهد بود که خورشــید در طول 10 میلیارد 
سال تولید می کند. یک انفجار آنی ستاره ای می تواند 
این شکل عجیب از آزادسازی انرژی را تولید کند.

در صــورت رخ دادن چنین انفجــاری در منظومه 
شمســی، تشعشــعات این انفجار، الیه اُزون زمین 
را نابود خواهد کرد. موضوعی که به مرگ انســان 
و اغلــب موجــودات زنده زمین منجر خواهد شــد. 
بسیاری از دانشمندان باور دارند که چنین انفجاری 
پیش ازاین نیز رخ داده و به خاطر همین انفجار است 

که نســل بسیاری از موجودات کهن بر روی زمین، 
منقرض شده است.

شعله فضایی  �
در سال 2012، حیات زمین با در معرض یک شعله و 
انفجار فضایی قرار گرفتن به خطر افتاد. هرچند این 
اتفاق، تلفات جانی نداشت، اما می تواند در سطحی 
بزرگ تــر، به زندگی بــر روی زمین پایان دهد. در 
این سال، خروج جرم از تاج خورشیدی که به شعله 
فضایی یا انفجار خورشــیدی مشهور است، از مدار 
زمیــن عبور کرد و تنها چند ســاعت تفاوت باعث 
می شــد که زمین به نابودی کامل برســد. برخورد 
چنیــن جرمــی با زمین می توانــد انفجاری معادل 

چندین بمب اتم داشته باشد.
عالوه بر خطرات برخورد چنین جرم آتشینی با زمین، 
نابودی الیه اُزون را نیز باید در نظر گرفت. عبور این 
انفجار از این الیه، منجر به سوراخ شدن همیشگی 
اُزون خواهد شــد و بدون شــک زندگی زمینی را به 
خطر خواهد انداخت. یک تحقیق در ســال 2017 
به این نتیجه رســیده اســت که تا 100 سال آینده، 

۱۰اتفاقــیکهمیتواندبهحیاتزمینپایاندهد
سهیل بالینی
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شــاهد برخورد یک جرم خورشیدی آتشین با زمین 
خواهیم بود که 10 هزار میلیارد خسارت را به زمین 

وارد خواهد کرد.
مواد مذاب و آتش فشان  �

در گذشــته ای نه چندان دور بر روی زمین، نیمی از 
تمامی موجودات زنده بر اثر حرکت مواد مذاب نابود 
شــده اند. تغییرات رخ داده در دمای زمین و فاصله 
گرفتن فصول سرد و گرم از هم، منجر به تغییر رفتار 
الیه های درونی زمین و فعال شــدن آتش فشان ها 
می شــود. چنین مواد مذابی نه تنها ســطح محل 
برخــورد را نابــود می کند، بلکه میزان دی اکســید 
کربــن موجــود در هوا را نیز افزایش می دهد. با این 
تغییر، تنفس برای اغلب موجودات زنده غیرممکن 

می شود و دریاها نیز به سرعت آلوده خواهد شد.
باران های اسیدی آخرین نتیجه رخ داده بر اثر حرکت 
مواد مذاب بر سطح زمین است که بدون شک نسل 
بسیاری از گیاهان را منقرض خواهد کرد. در پایان 
زمین به قدری گرم خواهد شد که شاید انسان های 
باقی مانده ترجیح دهند به سیاره ای دیگر کوچ کنند.

خطای انسانی در برخورددهنده هادرونی بزرگ
 Large( بــزرگ  هادرونــی  برخورددهنــده 
Hadron Collider(، یــک شــتاب دهنده 
ذره ای و برخورددهنده مستقر در سازمان تحقیقاتی 
در سرن سوئیس است. در این آزمایشگاه، پروتون ها، 
در یک تونل 27 کیلومتری شتاب گرفته و به اندازه 
14 تریلیــون الکترون ولت انرژی می گیرند و با هم 
برخورد می کنند تا این برخورد، ردی از بوزون هیگز 

را نشان دهد.
در سال 2009، یک اتفاق عجیب در برخورددهنده 
هادرونــی بزرگ رخ داد که منجر به افزایش دمای 
بســیار باالی این آزمایشــگاه لوله ای شــکل شد. 
یک تکه نان در قســمت باالیی این برخورددهنده 
هادرونــی، دلیل اصلی افزایش دما در این تونل 27 
کیلومتری بود. بسیاری از دانشمندان باور دارند که 
وجود این تکه نان نه از طریق عوامل بیرونی، بلکه 
بــر اثر حرکت در زمان/مکان رخ داده اســت. این 
دانشــمندان باور دارند که تکرار چنین حادثه ای در 
ســطح، می تواند زمین و تمامی موجودات زنده آن 

را در یک سیاه چاله دفن کند.
فرامینی ها  �

جســتجو برای کشف فرامینی ها و فضایی ها، ادامه 
دارد، اما بســیاری از دانشــمندان از جمله استیون 
هاوکینگ، باور دارند که به جای جستجو باید راهی 

برای پنهان شده از دست این موجودات کشف کرد. 
بســیاری از سیارات بســیار دور از زمین، در تئوری 
توانایی تولید حیات را دارند، اما آیا این اتفاق خاص، 
زودتر از زمین رخ داده یا دیرتر؟ آیا موجودات احتمالی 
از انســان ها باهوش تر هســتند یا ما نسبت به آن ها 
برتری داریم؟ فراتر از این مسائل، وجود ویروس ها 
و بیماری هــای واگیردار جدید را نیز نمی توان انکار 

کرد.
هاوکینگ باور داشــت کــه اگر فضایی ها به زمین 
بیایند، اتفاقی مثل ســفر کریســتف کلمب به قاره 
آمریکا رخ خواهد داد و زمین به سیاره آن ها تبدیل 
خواهد شــد. موجوداتی که بتوانند چنین فاصله ای 
را طی کنند، از انســان ها باهوش تر هستند. تجربه 
رابطه انســان با حیوانات نشــان می دهد که موجود 
باهوش تر، همیشه موجودات ضعیف تر را به بردگی 

خواهد گرفت.
فرورفتن به سیاه چاله  �

حتــی بدون در نظر گرفتن برخورددهنده هادرونی 
بــزرگ، امکان فرورفتن زمین در یک ســیاه چاله 
چندان دور از ذهن نیســت. یک انفجار یا تصادف 
ابر ستاره ای می تواند سال ها پیش در فاصله ای دور 
رخ داده باشــد. بسیاری از دانشمندان باور دارند که 
یک ســیاه چاله بزرگ، روزی تمامی فضای فعلی را 
در خود حبس خواهد کرد. موضوعی که البته هنوز 
رخ نداده اســت، اما به وجود آمدن یک ســیاه چاله 
کوچک در نزدیکی منظومه شمســی، دور از ذهن 
نیست. این سیاه چاله می تواند خورشید و سیاره های 
منظومه شمســی را به درون خود بکشد و حیات در 

زمین را برای همیشه نابود کند.
انفجارهای اتمی  �

هرچنــد رخ دادن جنگ هــای اتمی در ســال های 
آینــده پیش بینــی نمی شــود، اما تعــداد باالی 
بمب های ذخیره شــده اتمــی، آن قدر نگران کننده 
اســت که می تواند حیات زمین را به خطر بیندازد. 
اشــتباهات انسانی مثل حوادث اخیر در روسیه را به 
جنگ های اتمی اضافه کنید تا متوجه شوید بمب اتم 
و تمامی موارد مرتبط با آن می تواند به یکی از دالیل 
ساده نابودی زمین تبدیل شود. حتی اگر رفتارهای 
انسانی را نادیده بگیریم، اتفاقات فضایی مانند اجسام 
آســمانی نیز می تواند در برخورد با بمب های اتم و 
آزمایشــگاه های اتمی، به نابودی زمین و نسل بشر 

منجر شود.
زلزله آتش فشانی  �

بسیاری از دانشمندان باور دارند که با تخلیه ذخایر 
آبی ســطح زمین و نشست بســیاری از شهرهای 
بــزرگ، می توان پیش بینی کرد که در چند ســال 
آینده، بســیاری از آتش فشان های خاموش، دوباره 
فعال شوند. فعالیتی که نه تنها در سطح مواد مذاب 
خطرناک است، بلکه منجر به زلزله های بسیار وسیع 
در تمامی زمین خواهد شد. افزایش بی رویه جمعیت 
انســانی در زمین باعث شده تا فشار بر روی سطوح 

مختلف زمین افزایش پیدا کند.
افزایش جمعیتی که توسط اغلب کشورهای بزرگ 
و کوچک جهان، جدی گرفته نمی شود و به صورت 
بی رویه در حال رخ دادن اســت. دود ناشــی از فعال 
شــدن آتش فشــان ها نیز می تواند جان بسیاری از 
انسان ها و دیگر موجودات زنده را به خطر بیندازد.

افزایش متان  �
شــاید باور نکنید، اما موجودات زنده ای هستند که 
می توانند به افزایش سطح گاز متان در زمین کمک 
کنند. افزایشی که 252 سال پیش رخ داد و بیش از 
90 درصد موجودات دریایی و 70 درصد موجودات 
زنده در خشکی را منقرض کرد. دانشمندان باور دارند 
که چنین اتفاقی ممکن اســت در آینده ای نزدیک 
رخ دهد و اصاًل غیرقابل پیش بینی نیست. افزایش 
ســطح متان که یک گاز کشنده برای انسان است، 
منجر به آب شدن تمامی یخ های زمین خواهد شد 

و حیات زمین را به خطر خواهد انداخت.
فروپاشی خأل  �

آخرین مورد اشــاره شــده در این مقاله، یک اتفاق 
تخصصی اســت که ســعی می کنیم با ساده ترین 
کلمــات ممکــن آن را توضیــح دهیم. خأل موجود 
در فضای شناخته شــده توسط انسان، ممکن است 
یک شــبه خأل باشــد که در کنار یک خأل بزرگ تر 
قرارگرفته اســت. یک انفجــار بزرگ یا یک تغییر 
غیرقابــل پیش بینــی در فضای موجود در این خأل، 
می تواند منجر به فرورفتن خأل فعلی در خأل بزرگ 
شــود. فرورفتنی که همراه با نابودی زمین و تمامی 
اجرام شناخته شــده توســط انسان خواهد بود. البته 
دانشــمندان هنوز از اینکه خأل موجود یک شــبه 
خأل اســت یا خأل واقعی، اطمینان کسب نکرده اند 
و البته عمر طوالنی یک شــبه خأل نیز تا حدودی 

اطمینان بخش است.

listverse :منبع  
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رونمایی از چهره جد انسان؛ 

چالش نظریه های تکامل با جمجمه 3.8 میلیون ساله

چهره قدیمی ترین گونه که بی تردید روی درخت تکاملی انسان قرار خواهد گرفت، 
با کشــف یک فســیل 3.8 میلیون ساله در اتیوپی، برای نخستین بار رونمایی شد.

این فسیل به یک هومینین قدیمی - آسترالوپیتِکوس آناِمنسیس - تعلق دارد که 
گمان می رود جد مســتقیم گونه معروف »لوســی« - آسترالوپیتِکوس آفارنسیس 
- باشــد. قدمت این فســیل به زمانی برمی گردد که اجداد ما از درختان پایین آمده 
و راه رفتن روی دو پا را شــروع کرده بودند؛ اما هنوز صورت های میمون-شــکل با 
اســتخوان های بیرون زده، فک قوی و مغزهای کوچک خود را داشــتند. این فسیل 

قدیمی ترین عضو شناخته شــده گروِه آسترالوپیتکوس است.
درحالیکه لوســی در مطالعات تکامل انســان بســیار مورد توجه قرار گرفته است، 
تاکنون اطالعات چندانی برای ردیابی جد مستقیم او وجود نداشته است؛ فقط چند 
عدد دندان، استخوان های برخی از اعضا و چند تکه از استخوان جمجمه سرنخ هایی 

درباره ظاهر و ســبک زندگی این گونه در اختیار دانشــمندان قرار داده بودند.
نامی که باألخره صاحب چهره شــد

نمونــه از فســیل های مربــوط به اجداد لوســی که آن را بــا نام MRD هم صدا 
می زنند، جمجمه نســبتًا کامل یک مرد اســت که می تواند تغییرات شــگرفی در 

زمینه مطالعات اجداد انســان ایجاد کند.
اســتفانی ِملیلو از مؤسســه مردم شناســی تکاملی در آلمان که یکی از نویسندگان 
مقاله درباره MRD اســت، می گوید: »خیلی خوب اســت که باألخره می توانیم 

روی اســم این گونه یک چهره هم بگذاریم.«
پروفســور فرد اســپور از موزه تاریخ طبیعی لندن که در این پژوهش مشــارکت 
نداشــته اســت، می گوید، کشــف MRD – و اینکه به دوره ای تعلق دارد که ما 
فســیل های اندکی از آن در اختیار داریم – می تواند بر نحوه اندیشــیدن ما درباره 

درخت خانوادگی تکامِل هومینین های اولیه به طرز چشــمگیری تأثیر بگذارد.
»این جمجمه بی گمان به مثابه یکی از نمادهای معروف تکامل انســان ارزشــمند 

خواهد شد.«
جمجمه نشــان می دهد که MRD مغز کوچکی داشــته – تقریبًا یک-چهارم 
مغز انسان مدرن –، اما تا همان وقت برخی ویژگی ها که او را به میمون ها شبیه 
می کردند از دست داده بوده است. دندان های نیش او کوچکتر از دندان های نیش 
فســیل های پیشتر از اوســت و مشخص است فک قوی و استخوان های برجسته 
گونه که در لوســی و فســیل معروف خانم پِلِس )یکی دیگر از اعضای متأخر گروه 
آســترالوپیتِکوس( مشــاهده می شود، در MRD در حال شکل گیری بوده است. 
دانشــمندان فکــر می کنند این ویژگی ها بــه این گونه ها کمک می کرده غذاهای 

ســفت را در فصول خشــک که سبزیجات کمتر یافت می شد، بجوند.
رد خطی بودن تکامل و تردید درباره اجداد انســان

تاریخ جمجمه همچنین نشان می دهد که آنامنسیس و گونه بعد از او یعنی لوسی، 
حداقل به مدت 100000 سال همزمان روی زمین زندگی می کردند. این اکتشاف 

مترجم: عاطفه رضوان نیا
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تکامــل خطــی را که مدت هــا مورد پذیرش بود و برطبق آن گفته 
می شــد یک گونه ناپدید می شــود و بعد گونه دیگری جای آن را 

می گیرد، به چالش می کشد.
آنامنســیس، کــه در محدوده ای بین 4.2 میلیــون تا 3.8 میلیون 
ســال پیش زندگی می کرده اســت، همچنان جد لوسی است؛ اما 
وقتی گروه لوســی به مثابه یک گروه مجزا از اصل و نســب والد 
منشــعب می شــود، آنامنسیس تا مدت ها همزمان با او روی زمین 

زندگی می کند.
شــواهد زمین شناســی نشان می دهد در آن زمان تپه های با شیب 
تند، آتشفشــان، جریان مواد مذاب و ریف ها جمعیت ها را در انزوا 
قرار داده بودند که همین امر باعث انشــعاب و تقســیم بندی آن ها 
شده است. این گروه های مجزا بعدها در مناطقی در مسیر یکدیگر 
قرار گرفتند و برای به دست آوردن قلمرو و غذا با هم رقابت کردند.
یوهانس هیل-سالســی، از موزه تاریخ طبیعی کلیولند که هدایت 
این پژوهش را برعهده داشــته است، می گوید: »کشف این فسیل 
قواعد بازی را در مورد فهم تکامل انسان در دوره پلیوسن عوض 

می کند.«
یوهانس هیل-سالسی

محققان می گویند: آفارنسیس که تاریخچه فسیل ها نشان می دهد 
حداقل 3 میلیون سال قدمت دارد، همواره به عنوان کاندید احتمالی 
جد هومو که انســان مدرن به آن تعلق دارد، درنظر گرفته شــده 
اســت. اما این کشــف که می گوید چندین اصل و نسب همزمان با 

هم وجود داشــته اند از قطعیت این نظریه می کاهد.
ملیلو می گوید: چندین گونه در زمان و مکان درست با هم زندگی 
می کردنــد که می توانند اجــداد احتمالی هومو باشــند، بنابراین 
تعیین اینکه کدامشــان واقعًا منجر به شــکل گیری هومو شــدند، 

چالش برانگیز است.
پروفســور اسپور، آنامنسیس را »قدیمی ترین گونه ای که بی تردید 
بخشــی از درخت تکاملی انســان است« توصیف کرد. فسیل های 
قدیمی تــر ماننــد آردی، که به 4.4 میلیون ســال قبل برمی گردد، 
بحث برانگیزتــر هســتند – برخی می گوینــد این گونه، یک گونه 
منقرض شده میمون است و برخی می گویند، اصل و نسب انسان ها 

بوده اند.
اولین قطعه از این فســیل جدید، که بخشــی از فک باالیی بود، 
توســط یک کارگر محلی در فوریه ســال 2016 در منطقه آفار در 

اتیوپی پیدا شد.
دانه های فسیل شــده گرده دانه گیاهان و بقایای شــیمیایی فسیل 
گیاهــان و خــزه می گوینــد این فرد در کنار یــک رودخانه یا در 
ســاحل دریاچه زندگی می کرده، جاییکه درختان و درختچه ها آن 

را احاطه کرده بودند.
یافته های پژوهش در مجله نیچر منتشــر شده است.

The Guardian :منبع  
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Head of the Badr Organization Hadi Ameri, Prime 
Minister Adil Abdul-Mahdi and President Barham 
Salih have underlined the need for Iraq to distance 
itself from any regional tensions, and have said they 
will not allow Iraq to turn into a place for settling 
political scores by foreign powers and will not allow 
Iraqi soil to be used as a threat against its neighbors, 
then how is it that the Iraqi government has not shown 
any reaction in that regard? It even seems the Iraqi 
government wants to gobble this not-so-easy-to-swal-
low stuff and pretend that nothing has happened. The 
attack on the PMF base and possibility of Iranian mil-

itary advisors being killed is not something that Iran 
can easily ignore, especially when these attacks were 
conducted close to Iranian borders and were regarded 
as a kind of direct threat to Iran. The Iraqi government 
has remained silent and implicitly allowed Israel to 
attack its soil. So, will Iraq accept it if Iran recipro-
cates? Doesn’t this mean that the Iraqi government 
has gone back on its word )Iraq had said it would 
not allow foreign powers to use Iraqi soil to launch 
attacks on neighboring countries) and has set the stage 
for confrontation among regional powers?
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Baghdad has laid the groundwork for confronta-
tion among regional countries by allowing Israel to 
conduct attacks on the Iraqi soil. The question that 
arises here is, has the Iraqi government abandoned 
neutrality?
Israel conducted two air strikes on Iraqi soil within ten 
days of each other. One of the assaults was carried out 
on a Popular Mobilization Forces )PMF) base in the 
town of Amirli in Salahuddin province, and the other 
one on the Abu Montazer al-Muhammadavi base in 
northern Diyala province which has been under the 
control of the PMF for quite some time now.
The Abu Montazer al-Muhammadavi base is the 
former Camp Ashraf which used to be the base of the 
MKO terrorist grouping and has now been captured 
by the PMF.
The true extent of the attack on this base is not clear. 
Some claim at least 40 people were killed and dozens 
of others were wounded, among them Iranians.
Maryam Rajavi, the ringleader of the MKO, travelled 
to Israel last week shortly before the offensive took 
place. So, there is a possibility that there could be a 
link between her trip to Tel Aviv and the attack. It is 
also alleged that the two sides discussed security is-
sues. As the MKO has the most information about the 
details of this region where they have lived for around 
30 years, they are likely to have provided Israel with 
information in that regard.
However, the attack on the PMF base could be 
examined from other perspectives as well. As a case 
in point, the development shows Israel’s sphere of an-
imosity has got close to Iran’s borders more than ever. 
The Muhammadavi base is only 80 kilometers away 
from Iran. That means Israel, which previously did 
not dare attack areas with common borders with Iran, 

and most of whose attacks were conducted on Syrian 
soil and areas bordering the occupied territories, has 
now plucked up the courage to expand the sphere of 
its attacks on Iraq.
In a written message to Iraqi authorities, the US said 
it was not involved in the attacks. Nevertheless, Tel 
Aviv would not be able to carry out such an attack 
without Washington’s green light. First of all, why 
hadn’t Israel dare conduct such attack in Iraq before? 
Second, the United States runs military bases in Iraq 
and monitor’s the country’s airspace as well. So, it 
could have informed the Iraqi government if its air-
space had been violated, but did not do so.
That begs the question why the US has given Israel 
such a permission? First, the US avoids any direct 
escalation of tensions with Iran; so, the US wouldn’t 
take any action against the PMF, which Washington 
regards as pro-Iranian. Secondly, the United States 
does not want to pay the price for the security of oth-
ers, including Israel. Last year, US President Donald 
Trump said on one occasion that Washington enough 
state-of-the-art weapons as well as considerable finan-
cial help. He said it was time for Israel to act to ensure 
its security without expecting any more help from 
the White House. So, it can be concluded that the 
US has given Israel the thumbs up for the attack, and 
at the same time, sent a message to Baghdad saying 
Washington was not involved in the offensive in order 
to ward off a possible faceoff with Iran.
However, the annoying question is why Iraqi authori-
ties have, so far, not straightforwardly made any com-
ments on that? Why hasn’t the Baghdad government 
adopted a clear stance on that?
While Iraqi officials, including Leader of Iraq’s 
National Wisdom Movement Seyyed Ammar Hakim, 

 Baghdad’s Silence on Israeli
 Raids against Iraqi Soil Raises
Eyebrows

By Ali Mousawi Khalkhali
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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 Brexit non-strategy 
inviting a new round of national security anxieties, 
the British political elite have seemingly found a 
palliative solution – in re-asserting 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 pha-
lanx, 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 
surprising 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 Washington’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 official 
complaints of both Iran and the government of Spain, 
which rejects the British claim of sovereignty 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 Represent-
ative, the Spanish socialist Joseph Borrel, known for 
his pro-Iran sentiments, is unlikely to take too kindly at 
London’s aggressive move against Iran’s oil, in light of 
the absence of any international 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 
because 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 con-
tradictory political impulses. Without doubt, Iran will 
not let this latest manifestation 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
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The tanker incidents in mid-June and rising 
tensions between Iran and the United States, have 
alarmed the Emiratis and prompted them to change 
their behavior towards Tehran. The UAE has 
embarked on a campaign of hostility, Iranophobia 
promotion and intriguing Washington against Teh-
ran in the recent years.
Thus, despite their new approach, it is highly un-
likely that UAE dispose of its Iranophobia strategy. 
Anti-Iranism anywhere, anytime, is still a strategy 
of the United Arab Emirates. The truth is they have 
only changed their tactics due to circumstances.
In the recent years, especially after Donald 
Trump›s ascension to power, UAE has striven 
to maximally radicalize the US President›s Iran 
policy as much as possible. Mohammed bin Zayed, 
a leading figure of the Iranophobia in the Arab 
world, is credited with shifting Trump›s anti-Saudi 
stance to an anti-Iranian stance. He was undoubt-
edly an influential figure in persuading Trump to 
leave the JCPOA.
UAE›s anti-Iran campaign predates that of Saudi 
Arabia and other Arab countries. Blocking bank 
accounts of its Iranian residents, curbing banking 
transactions with Iran, random detention of Iranian 
citizens, mistreating Iranian tourists in UAE air-
ports, and harassing Iranian traders all happened 
before Trump›s dismissal of the JCPOA and reim-
position of sanctions against Iran.
These behaviors carried on uninterrupted until 
three months ago. Even as one senior Iranian offi-
cial once said, UAE›s approach towards Iran was 
even more mischievous than that of Israel. That 
is why it is hard to believe the UAE has changed 
course against Iran.

UAE›s behavior could be compared to that of the 
fictional hyenas in the Lion King, who lured Scar, 
the antagonist, to plot against Simba, only to beg 
for mercy from Simba after Scar›s death. The truth 
is that Iran cannot forget UAE›s hostile behavior. 
It would be difficult for Iran to forget how it was 
forced to forfeit billions of dollars in the recent 
years due to unfair treatment of its citizens and 
traders and blockage of its trade channels.
However, after downing of the United States› 
drone by Iran and tanker incidents, Emiratis found 
out that they should not tie their hope to Donald 
Trump. They became wary of the consequences of 
an accidental war between Tehran and Washington, 
since its ramifications would spread across the 
region and leave their impact on UAE as a main 
driver of hostilities against Iran.
Analysts have predicted that UAE will bear the 
brunt of a full-scale war in the Middle East whose 
damages are estimated to go beyond one thousand 
billion dollars. Those who live in glass houses 
should not throw stones, it goes. But UAE leaders 
seem to have forgotten this lesson of wisdom.
Despite what some may believe, Iran will not be 
deceived by the UAE and will not forget eco-
nomic hurdles set against it by the sheikhdom in 
the recent years. Iran acts in a calculated manner, 
far from emotional, and measures its responses 
according to the other side›s behavior.
We will talk more about UAE›s expectations from 
Iran, its dishonest promises on Yemen, and its less 
strict approach towards Iran in economic transac-
tion.

The Double-dealing of 
UAE against Iran

By Ali Mousawi Khalkhali
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the UN-led efforts which are based on the deeply-flawed 
UN Security Council Resolution of 2216 that calls for 
the reinstatement of Hadi›s government and the unilateral 
disarmament of the Houthi forces. UN has been a part of 
the problems in Yemen, due to the pro-Saudi biases of 
the Security Council and the current Secretary General, 
Antonio Guterres, and must make serious adjustments to 
its present approach toward Yemen that indeed leaves a lot 
to be desired irrespective of the valiant efforts of the UN 
envoy for Yemen, Martin Griffiths.
Until now, Griffith’s mediation has been binary, involving 
the Houthis and the Hadi government, which for all practi-
cal purposes turned into a shell without content. It cannot 
even command the mercenary Sudanese forces in Al Hu-
daydah to abide by the terms of the Stockholm agreement, 
which has been implemented by the Houthis. Griffith needs 
to adopt a more inclusive approach by reaching out to all 
the local and regional stakeholders in the Yemen conflict, 
and to seek a new UN mandate that does not reflect the 
unrealistic and unobtainable objective of restoring Hadi to 
the throne.
Contrary to what has become an article of faith in Western 
media and the vocabulary of most Western experts, to 
call Hadi›s government «legitimate» is a misnomer. Lest 
we forget, Hadi was the vice-president of a corrupt and 
dictatorial regime that was toppled by the infliction of the 

Arab Spring, his 2-year interim appointment ran out in 
2014 and was unduly extended by the National Dialogue 
Conference without the benefit of an election. Irrespective, 
the Saudi-led coalition, whose own history is rife with re-
peated palace coups and authoritarianism, used Hadi›s call 
for external intervention against the Houthis to pulverize an 
entire nation, eliciting huge outcry by the world›s human 
rights organizations accusing the Arab coalition and its 
Western backers of crimes against humanity.
The question for the Saudis now, who are still reeling 
by the negative results of their murder of the dissident 
Khashoggi in their consulate in Istanbul last October, is 
how they can continue business as usual with respect to 
Hadi, when in fact the mask has fallen and the man is 
increasingly a liability rather than an asset for Riyadh›s 
objectives in Yemen? It is possible that the reported rifts 
between Saudi Arabia and UAE over Aden is to some 
extent exaggerated and that is why the Saudi forces did not 
rush to assist the government forces during the August 7-10 
clashes in Aden, letting the chips fall where they may. Of 
course, the Saudis have to save face by pretending that they 
are still fully committed to the Hadi government, which in 
the best circumstance can survive by allowing a huge influx 
of STC and thus turning into the latter›s Trojan horse.
Another big question is how the changes in Aden affect 
the trajectory of war in Yemen? Can the South turn into an 
«island of peace and stability» under the STC control, or 
will it simply sow the seeds of another north/south conflict 
down the road? Hasty unification in 1990 led to a number 
of unresolved issues and dissatisfaction that boiled in 1994, 
resulting in what the STC politicians commonly refer to as 
North›s «occupation» of the South. Prior to unification on 
two occasions in 1973 and 1979 the two sides fought bor-
der wars, which can be ignited again if the STC achieves 
its ultimate goal sooner or later.
From the vantage point of north Yemen, the resource-rich 
south Yemen should not be independent as this would exact 
a toll on the north›s economy. Yemen›s oil belongs to all 
Yemen people and not just those inhabiting the southern 
provinces, all the more reason for the UN to press on a 
revised script for Yemen federalism, and to pressure the 
Arab coalition from partitioning Yemen following the 
familiar ‹divide and conquer› maxim, recalling how the 
Saudis fueled the fire of separatism during the 1990s. 
Today, the incoherence of their dual approach, in giving 
political support to a government of «national unity» while 
aiding the separatists, has reaped a bitter harvest, which 
has been described by some as a «civil war within a civil 
war,» although the basic problem with this description is 
overlooking that the Yemen war is first and foremost a war 
of aggression by a group of authoritarian oil monarchies 
against their poor yet defiant neighbor.
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Saudi Arabia›s agony in Yemen, a product of its reckless 
military adventurism since spring 2015, has now become 
worse by the Yemeni separatist coup in Aden which has 
dislodged the nominal government of Mansur Hadi, 
already lacking legitimacy inside Yemen. The forces of 
Southern Transitional Council )STC) seeking an independ-
ent South Yemen government have routed Hadi›s forces 
and are now in command of the public buildings in Yemen, 
knowing full well that even if under Saudi pressure they 
consent to vacate those buildings, the momentum set for 
their political domination of the South Yemen landscape is 
inescapable.

In their various pronouncements, the STC leaders have 
made it abundantly clear that they are not interested in 
Yemen›s reunification and their ultimate objective is a 
‹back to the past› resurrection of an independent South 
Yemen government, irrespective of the wish of the Sau-
di-led coalition, which has waged a long war in the name 
of restoring the deposed Yemeni government to rule over 
all of Yemen. Armed and trained by this coalition ever 
since Aden was retaken from the Houthis› hands in 2015, 
the STC forces, comprised of several militia groups and 
retired military officers from the pre-unification era, have 
the implicit backing of US government which is well aware 
of the futility of hedging the bets on the return of Hadi who 
has been in )self-imposed) exile in Saudi Arabia for the 
past five years.
The separatist coup is, simultaneously, a major blow to 
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A New US-Iran Diplomacy?
Kaveh L. Afrasiabi

By all indications, we maybe on the cusp of a new 
chapter in US-Iran diplomacy, in light of the flurry of 
recent developments.  The latter, including two meetings 
of Iran›s foreign minister Zarif with the French President 
Emmanuel Macron, and Trump›s explicit endorsement 
of the French invitation of Zarif to the sideline of the 
G7- summit in Biarritz, bode well for the de-escalation 
of tensions and may well turn out to be the harbinger of 
more positive news in the near future, barring unforeseen 
developments.
In terms of Zarif›s presence in Biarritz, it illustrated 
the diplomatic isolation of United States, which has 
added Zarif to its long sanctions list, hoping to de-
legitimize not only Zarif but the entire Iranian diplomatic 
machinery.  That effort has clearly backfired and Zarif, 
who is warmly received in various capital cities around 
the world, including Tokyo and Beijing, has in fact 
been strengthened by the unwise and hostile US move 
against him, which reflects more than anything an act 
of desperation to keep the ship of «maximum pressure» 
strategy afloat, despite the barrage of counter-trends 
aimed at sinking it.
In historical retrospective, much credit must go to Iran›s 
strategy of resistance, bold hard power in Persian Gulf, 
and adept mix of hard and soft power, checkmating the 
American confrontational strategy, which emerged as 
a major concession to a basic misperception regarding 
Iran, that is, the false impression that Iran was a weak 
and or failing state that would bend as a result of the 
American pressure.  That false narrative, pushed by 
the likes of John Bolton, the hawkish national security 
adviser, has been effectively debunked by now, leaving 
no doubt that the Trump administration has little chance 
of success with its unreconstructed hostile Iran policy 
and must revise its Iran approach sooner or later for the 
sake of US national interests.  
Of course, as Zarif has rightly noted, the road ahead is 
bound to be difficult, yet «worth trying.» No one, neither 
Iran nor US, benefits from an escalation of tensions, 
which can result in a «lose-lose» for both sides, and 
therefore it is incumbent on Tehran and Washington 
to explore the realistic venues for de-escalation and, 
eventually, a much-needed thaw.  Trump, who has now 
admitted to having second thoughts «about everything,» 
may have evolved in his thinking to the point of 
considering a self-reversal on the Iran nuclear accord, 

which is now on life-support as a result of his unwise 
decision to pull the US out of the agreement, which was 
in a moderately healthy state until last May.  Known 
for his multiple ‹flip-flops›, Trump is apt to do this in 
part because by now all his efforts to get Europe on 
board his hostile Iran policy have failed and there is no 
longer even the facade of an attempt to convince Europe 
to follow the White House›s footsteps on Iran.  With 
interlocutors such as Macron, the road is now being 
prepared for a future US-Iran diplomacy, which may 
transpire on the sideline of UN gathering in September, 
assuming that sufficient preparatory work can be done 
between now and mid-September.  In this connection, 
an important prerequisite is Trump›s ability to insulate 
himself from the destructive influence of Israel, which 
has been aggressively seeking to poison the environment 
with its provocative moves in the region, as well as from 
his own hawkish advisers such as Bolton, who basically 
parrot Israel›s line on Iran.  
From Iran›s vantage point, on the other hand, it is 
important to thread the water carefully so that Trump 
does not end up making tactical use of the Iran 
diplomacy to point the blame for any lack of progress 
on Iran in order to lure the Europeans and others to its 
anti-Iran camp.  In other words, there are risks involved 
that must be taken into consideration in Iran›s diplomatic 
counter-offensive against the American campaign against 
it.  A new US-Iran diplomacy is realistically possible 
only if the Trump administration makes a strategic 
decision to make a ‹paradigmatic shift› from its present 
compellence strategy toward an alternative approach that 
is not wedded to regime change and a win-lose zero-
sum approach vis-a-vis Iran. A non zero-sum approach 
in Washington toward Iran is desperately needed, one 
that takes into consideration the areas of shared and or 
parallel interests -- in Iraq, Afghanistan, even Yemen, 
and against ISIS.  The administration, which has 
amended its «maximum pressure» strategy by allowing 
sanctions exemptions for Iraq and India )in Chabahar), 
needs a cognitive evolution in the direction of a full 
appreciation of Iran›s pivotal stability role in the region, 
and until this happens its gestures toward a meaningful 
diplomacy with Iran run the risk of being merely tactical 
and lacking a firm foundation.
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