
انسجام دیپلماتیک از تهران تا نیویورک

پاسخ شیخ دیپلمات به دلواپسان

کسی در امریکا دوست ندارد به خاطر عربستان بجنگد

دالیل واقعی عدم حمله ترامپ به ایران

                 نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه

سال چهارم / شماره چهل و دوم/ شهریورماه 1398
 قیمت 10000 تومان

no:42-september2019   

چالش 
حباب در اقتصاد ایران

 بررسی روند شکل گیری 
حباب های نوظهور در بازار سرمایه

تجمل گرایی در مراسم ختم

جادوگری در فضای مجازی

سناریو های محتمل در بازار مسکن

راه برون رفت از وابستگی به طالی سیاه

تالش برای شبیه کردن شّیادانه زنان به مردان

درس هایی از جنگ تجاری ایاالت متحده آمریکا

آیا اقتصاد ایران از بحران خارج شده است

روی خوش آرامش!؟
شاید برای بسیاری از تحلیلگران و فعاالن اقتصادی روشن باشد که در نیمه دوم سال ۱۳۹۸، ماه هایی 
با رشــد و رونق اقتصادی نخواهیم دید، اما تحلیل ها نشــان می دهد بازارها در ماه های آتی روزهای 

آرام تری را تجربه می کنند و تقریبًا در هیچ بازاری با وجود نوسان ها، جهشی رخ نمی دهد.
 شــیب نزولی شــاخص های کالن اقتصادی در طول یک ســال و نیم گذشته بر کسی پوشیده نیست. 
تشــدید تحریم های اقتصادی توســط دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا در فصل ابتدایی ســال 
گذشته باعث شد که بخش های مختلف اقتصادی تحت فشار سنگینی قرار گیرند؛ تا جایی که تمام 
دســتاوردهای اقتصادی دولت روحانی همچون تک رقمی شــدن تورم، افزایش نرخ رشد اقتصادی و 
ثبات اقتصادی با چالش مواجه شود و در نهایت سال ۹۷ بنا به گزارش مرکز آمار ایران، با نرخ تورم 
ساالنه ۲۶.۹ درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۷.۵ درصد، نرخ رشد اقتصادی منفی ۴.۹ درصد با نفت 

و منفی ۲.۴ درصد بدون نفت به اتمام رسید...
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رنج اقتصاد از تحریم

نقدینگی درحال حاضر به یکی از مشــکالت عمده صنایع 
مختلف از جمله نســاجی و پوشــاک تبدیل شده و علیرغم 
اینکه کمبود نقدینگی راه نفس صنایع را گرفته، بانک های 
کشور به خاطر مطالبات معوق سنگینی که دارند مانند سایر 

کشــور ها نمی توانند کمک حال ما باشند.
در گذشته نقدینگی از چند راه از جمله ریفاینانس و اعتبارات 
بین المللی و یا یوزانس تامین می شــد یعنی اگر واحدهای 
صنعتی و تولیدی به نقدینگی احتیاج داشتند می توانستند از 

طریق ریفاینانس و اعتباری که پیش شرکای خود داشتند این نقدینگی را 
تامین کنند. راه دیگر استفاده از سیستم یوزانس بود یعنی تاجر می توانست 
خریــد خــود را انجام دهد و در مدت ســه یا شــش ماهــه و بعد از تولید و 
فروش محصول پول طرف خارجی را تســویه کند؛ بنابراین اگر سیســتم 
بانکی ما تحریم نبود و می توانســتیم از یوزانس اســتفاده کنیم، بســیاری 
از مــواد اولیــه واحد هــای تولیدی از طریق اعتبــاری وارد و با پول اعتبار 
بین الملی نقدینگی صنایع تامین می شــد، یا اگر صنایع به جای مواد اولیه 
به نقدینگی احتیاج داشــتند از طریق ریفاینانس و اعتبارات خارجی آن را 
تامیــن می کردنــد. امــا تحریم ها چوب الی چرخ صنایع ما بردند و به این 
ترتیب در حال حاضر برای خرید های خارجی اول باید تســویه و بعد کاال 
وارد کنیــم؛ از ایــن رو یکــی از دالیلی که بــه واحد های صنعتی از لحاظ 
نقدینگی فشــار آورده همین تحریم سیســتم های بین المللی است، یعنی 
تمام فشــار بر بانک های داخلی افتاده و این بانک ها نیز شــرایط مناســبی 
بــرای حمایت از صنایــع ندارند. از طرفی دیگر این روزها مطالبات معوق 
بانک هــا از 250هــزار میلیــارد تومان هم فراتر رفتــه و این یعنی عده ای 
از بانک ها تســهیالت گرفته  و به هر دلیلی پس نداده اند، بنابراین با این 
مطالبات معوق سرسام آور، صنایع نمی توانند انتظار تامین نقدینگی داشته 
باشند و گزینه تامین نقدینگی از طریق بانک ها داخلی نیز از بین رفت؛ بر 
این اســاس به نظر در شــرایط فعلی باید مهم ترین دستورکار قوه قضاییه 
این باشــد که مطالبات معوق بانک ها را از افرادی که تســهیالت گرفته اند 

پس بگیرد تا شــاید صنایع هم از این طریق به ســمت بهبود پیش بروند.
همچنین افزایش نرخ ارز و یا کاهش ارزش پول ملی می توانســت کمک 
بزرگی برای توسعه صادرات باشد، اما اما ما نتوانستیم از این فرصت استفاده 
کنیم. بســیاری از کشــورها مانند چین خودشان عمدا ارزش پول ملی خود 
را در برابر دالر کاهش می دهند تا بتوانند توســعه صادراتی داشــته باشند.

بازار صادرات یک بازار شدیدا رقابتی است و تاجر همیشه باید بازار هدف 
خود را رصد کند؛ در گذشــته ما در 24کشــور رایزن بازرگانی داشــتیم که 
کار ایــن افــراد شناســایی وضعیت و نیاز بازار هــدف و انتقال آن به تاجر 
داخلی بود اما االن به خاطر هزینه و حقوق رایزنان، تعدادشــان از 24 به 
4کشــور کاهش یافته اســت. بنابراین یکی دیگر از راه های رشــد صنایع 
توســعه صادرات از طریق رایزنان بازرگانی اســت، ولی ما رایزن نداریم و 
از بســیاری از کشــورها عقب مانده ایم و بســیاری از بازارها را نیز از دست 

داده ایــم و تنها به صادرات نفتی اتکاء کرده ایم.
عالوه بر این با اینکه می گویند ممنوعیت واردات کمک حال صنایع است 
مخالفم؛ از نظر من هرگونه ممنوعیت در هر زمینه ای به نفع اقتصاد نیست، 
با ممنوع کردن یک کاال صنعت توانمند نمی شــود و تنها نتیجه این کار 
عقب ماندگی صنایع از محصوالت روز دنیا و از دســت دادن بازارها اســت.
* عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نســاجی ایران  
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 به نظر می رســد که دور باطل هماهنگی توپخانه 
تندروهــای داخلــی علیه دولت با دســتگاه معاند 
و تبلیغاتــی دشــمن تمامــی ندارد؛ ایــن دو، بار 
دیگر خواســته یا ناخواســته هم صدا شــده اند، تا 
سیاســت های کالن نظام که مقام معظم رهبری 
با هماهنگی دولت و شورای عالی امنیت ملی ابالغ 

فرموده اند را تضعیف کنند.
ایــن بار هم جبهه تندروی داخلی، سیاســت های 
کلــی نظــام پیرامون مذاکره با آمریــکا را نادیده 
گرفــت و ترجیــح داد تا با تداوم فضاســازی ها در 
جهــت نیل به آمال سیاســی خــود، همچنان آب 
به آســیاب دشــمن بریزد. گویی این جبهه به هر 
ابزاری تمســک می جوید تا پروژه تفرقه افکنی را 
تداوم بخشد. یک بار از تریبون مراسم عزاداری و 
این بار در فضای مجازی. شبی حمله به نمایندگان 
مجلس در دستور کار قرار می گیرد و روز دیگر در 
رأس قوه مجریه، روحانی و ظریف سیبل حمالت 

رادیکال ها می شوند.
جبهه متحد دلواپســان، رویترز و سی ان ان   �

علیه دولت
اما نقطه آغاز ماجرا یک توئیت از دل جریان دلواپس 
بود. هنــوز صدای توربین های هواپیمای ایرباس 
روحانی به صدا در نیامده بود که در شامگاه شنبه، 
موتــور جریان رادیکال داخلی برای تخطئه برنامه 
دیپلماتیک روحانی و فضاســازی پیرامون مذاکره 
با آمریکا روشن شد. محمد محمدی، که از اعضای 
تیم ســعید جلیلی در شــورای عالی امنیت ملی بود 
و در همیــن چارچــوب همکاری هایی را نیز با تیم 

مذاکره کننده ســابق داشت، در یک پیام توئیتری 
اینگونه به مخاطب القا کرد، که حســن روحانی و 
هیئت ایرانی مستقر در نیویورک قصد دارند خالف 
سیاســت های کالن نظام و رهبری گام بردارند و 
خودســر عمل کنند. او نوشته بود: »در آستانه یک 
توافق »بســیار بد« قرار داریــم، مگر اینکه آقای 

روحانی از تجربه برجام چیزی آموخته باشد.«
توئیتی که موجب شد تا خوراک جریان تندرو برای 
ادامه فضاســازی ها علیه دولت آن هم در بحبوحه 
سفر به سازمان ملل و حتی قبل از توئیت خبرنگار 
سی ان ان فراهم شود. کریستین امانپور، مجری این 
شــبکه تلویزیونی در صفحه توییتر خود به نقل از 
ظریف نوشت: »وزیر امور خارجه ایران امروز به من 
گفت که روحانی، رئیس جمهور ایران حاضر است با 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا این هفته در نیویورک 
دیدار کند، به شــرط این که رئیس جمهور ترامپ 
آماده باشد کاری را که الزم است انجام بدهد، که 
آن لغو تحریم ها در ازای نظارت دائمی بر تاسیسات 

هسته ای ایران تصویب پروتکل الحاقی است.«
توئیتی که در راســتای تکمیل پازل دلواپسان بود، 
پازلــی که به نظر می رســید همزمان در تهران و 
نیویورک درحال کامل شدن بود. تندروهای داخلی 
حتی تالش کردند با استناد به برخی گمانه زنی های 
خارجی چهره دولت را تخریب کرده و نشان دهند 
کــه دولت در حال خیانت به سیاســت کلی نظام 
است. ادامه این فضاسازی ها حتی تا لندن و پشت 
درب های خبرگزاری رویترز ادامه یافت. زمانی که 
ایــن خبرگزاری در خبری جهت دار اعالم کرد که 

روحانی روز ســه شنبه در نیویورک گفته است که 
اگر تحریم ها رفع شود حاضر است درباره تغییرات 
کوچکــی در برجام گفت وگو کند، خبری که پازل 
تخطئه در مأموریت دیپلماتیک ایران را کامل کرد.
البته این خبر نیز به ســرعت از ســوی دولتی ها 
تکذیب شد. پرویز اسماعیلی، معاون دفتر ارتباطات 
و اطالع رســانی رئیس جمهور هم در تکذیب این 
خبر جعلی نوشت: »آنچه رویترز به نقل از روحانی 
در مــورد آمادگــی برای اصالح یــا کوتاه آمدن از 
برجام مخابره کرده صحیح نیست. درست آمادگی 
برای کوتاه کردن زمان برجام اســت. همان تعهد 
202۳ کــه ظریف گفت همزمان پروتکل الحاقی 
در مجلس ایران و لغو تحریم ها در کنگره مصوب 

شود.«
چنانچه که فرید مدرســی، فعال رســانه ای نیز در 
تأییــد همین موضوع توئیــت کرد: »نظر مقامات 
جمهوری اسالمی ایران در حاشیه مجمع عمومی 
ســازمان ملل در دیدارهای مکرون، مرکل و آبه 
همان حرف قبل است، بدون اندکی تغییر. مسحور 
اخبار رســانه های غربی نشــویم و بازی رویترز را 
بشناسیم: گمانه زنی هایش را خبر می کند؛ با غرض 

یا بی غرض.«
دیپلماسی دولت انعکاس اتاق فکر نظام  �

این فضاســازی ها درحالی انجام می شــود که با 

انسجام دیپلماتیک از تهران تا نیویورک

پاسخ شیخ دیپلمات 
به دلواپسان

پوریا فیروزنژاد
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یک نگاه ســاده به اظهــارات و موضع گیری های 
روحانــی، ظریــف و دیگر مقامات دولت به وضوح 
یــک هماهنگی دقیق بــا بیانات اخیر مقام معظم 

رهبری در رابطه با مذاکره دیده می شود.
مقام معظم رهبری در 2۶ شــهریور و در حاشــیه 
درس خــارج بیــان کردند: »چنانچه آمریکا حرف 
خود را پس گرفت و توبه کرد و به معاهده هسته ای 
که آن را نقض کرده اســت، بازگشــت، آن وقت در 
جمع کشورهای عضو معاهده که شرکت و با ایران 
صحبت می کنند، آمریکا هم می تواند شرکت کند.« 
ایشــان در ادامه نیز تصریح کردند: »رئیس جمهور 
محترم، وزیر خارجه، مسئولین کشور همه یک صدا، 
یک زبــان گفتنــد که ما با آمریکا مذاکره نخواهیم 

کرد؛ نه مذاکره دوجانبه، نه مذاکره چندجانبه.«
ادامه رهنمون های مقام معظم رهبری را می توان 
در کالم رئیس جمهــوری در تربیون ســبز رنگ 
ســازمان ملل دنبال کرد. حسن روحانی که از روز 
دوشــنبه برای شرکت در مجمع عمومی سازمان 
ملل به نیویورک ســفر کرده بود، ســاعت ۱۸ و ۳0 
دقیقه به وقت تهران پشــت تریبون قرار گرفت تا 
سیاســت های منســجم ایران را در زمینه برجام و 

مذاکره با آمریکا به گشو جهانیان برساند.
روحانی با تاکید مجدد بر اینکه پاسخ ما به مذاکره 
تحت تحریم، نه می باشــد، گفت: »اگر پاسخ آری 

می خواهید همان طور که رهبر معظم انقالب اعالم 
کرده اند، تنها راه برای گفتگو، بازگشت به تعهدات 
است. اگر نسبت به اسم برجام حساسیت دارید، به 
رســِم آن بازگردید و به چارچوب قطعنامه 22۳۱ 
شــورای امنیت، متعهد باشید. تحریم ها را متوقف 

کنید تا راه گفتگو باز شود.«
این موضوع نیز در نشست خبری سخنگوی دولت 
با اهالی رســانه، بار دیگر از زبان علی ربیعی مورد 
تاکیــد قرار گرفت. وی گفت: »کاری که ما دنبال 
می کنیم براســاس اتفاق نظر داخلی اســت و اگر 
آنها به برجام بازگردند ملت ما پیروز شــده اســت و 
اگر بازنگردند، از قبل تنهاتر می شوند. من از همه 
رسانه ها و کسانی که می نویسند و صحبت می کنند 
می خواهم که منصفانه صحبت کرده و به کسانی 

که در خط مقدم ایستاده اند، فشار وارد نکنند.«
سخنگوی دولت تصریح کرد: »تا ترامپ در داخل 
آمریکا بگوید هر چه من گفتم عمل شــده اســت. 
اگر آنها همین امروز تحریم ها را متوقف کنند و به 
شــرایط معاهده بازگردند فرصت برای مذاکره در 
قالب ۱+5 فراهم می شود و چیزی غیر از این هم 

اتفاق نمی افتد«
دیپلماسی دولت هماهنگ با رهبری  �

از سوی دیگر محمدجواد ظریف نیز در چند نوبت 
گفت وگو با رســانه ای آمریکایی به تشریح و بیان 

همیــن مواضع پرداخته اســت. وزیر امورخارجه 
کشــورمان در پاســخ به ســؤال خبرنگار سیاسی 
ســایت الف درباره صحت و ســقم ادعای امانپور 
نوشت: ایران پیشنهاد دو تعهد متقابل 202۳ را در 
برجام داده است، یعنی تصویب پروتکل الحاقی در 
ایران، در صورت لغو تحریم ها در مجلس آمریکا.

بــه گفته ظریف، در صورت اجــرای فوری تعهد 
توســط ایاالت متحده دیداری در چارچوب 5+۱ 

صورت خواهد گرفت.
ظریف همچنین گفته است که ایران می تواند یکی 
از بندهای برجام را که براساس آن پروتکل الحاقی 
آژانس در مجلس ایران به تصویب می رســد و در 
برابــر آن نیز کنگــره لغو دائمی تحریم های ایران 

را مصوب کند.
امــا ظریف در اوایل مردادماه که ســفر ۶ روزه ای 
بــه نیویورک احتمال ارائه چنین پیشــنهادی را از 
ســوی ایران در قبال بازگشت آمریکا به برجام در 
گفت وگو با رســانه های امریکایی در اوایل مرداده 

ماه مطرح کرده بود.
این نکته نشــان می دهد کــه رهبری و نهادهای 
حساس نظام نظیر شورای عالی امنیت ملی و دولت 
از ماه هــا قبــل به یک جمع بنــدی در زمینه نحوه 
مواجهه با واشــنگتن رسیده اند و سیاستی منسجم 

را طی ماه های گذشته دنبال کرده اند.
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 تقریبًا پشــت پرده هر برنامه ای با چاشنی سیاست 
که از آنتن های ســاختمان جام جم مخابره می شود، 
گویــی هدفــی برای حمایت از یک گروه و حمله به 
یک گروه دیگر تعریف شــده اســت رویکردی که 
موجب شــده اســت انتقادات بسیاری متوجه رکن 
چهارم دموکراســی شود؛ این روزها هم که مجلس 
و نمایندگان در سیبل صدا و سیما قرار گرفته آنقدر 
رویه تخریبی شــدت و حدت پیدا کرده اســت که 
صدای انتقاد از تریبون ریاست مجلس هم بلند شد.

هفته ای که گذشت، علی الریجانی رئیس مجلس 
که بعد از چند هفته تعطیلی مجلس، پشت تریبون 
قرار گرفته بود، از ِهر و ِکرهای صدا و ســیما انتقاد 
کرد و گفت: »قانون گذاری کار جدی حکومت است 
و صدا و ســیما موظف اســت فرهنگ قانونی را در 
جامعه رشد دهد، نه با سخنان تمسخرآمیز که مثاًل 
مجلس رکورد زد، حرف های وهن آمیز و غلط مطرح 
کند. حکمرانی در سطح قانون گذاری از جنس امور 
فکاهی نیســت که دستاویز یک مجری کم اطالع 
شود و آن را وسیله هجوگویی قرار دهد و هر و کر راه 
بیندازند و متاسفانه برخی همکاران هم در این زمینه 
رعایتشــان مجلس را نکردند. به هر تقدیر از آقای 
عسکری رئیس محترم صدا و سیما هم می خواهم 
به این وضع نابسامان شخصًا رسیدگی کند. وظیفه 
صدا و سیما در حکمرانی خوب این است که زمینه 

تحقق قانون را فراهم کند.«
انتقاد به رویکرد صدا و ســیما که حتی کاســه صبر 
رئیس اســبق این ســازمان را هم لبریز کرد تنها به 
همین روزهای اخیر منتهی نمی شــود بلکه پیش از 
ایــن هم بارها و بارها از ســوی نمایندگان مجلس 

مورد انتقاد قرار گرفته است.
شکایت نمایندگان از صدا و سیما  �

ماجــرای توهین به نماینــدگان مجلس خاصه در 
ماجرای طرح »شفافیت آرا نمایندگان« و البته واقعه 
تلخ خودســوزی »سحر خدایاری« و مباحثی که از 
تریبون رســانه ملی درمورد دو نماینده مردم تهران 

یعنــی »پروانه سلحشــوری« و »علی مطهری« 
مطرح شــد انتقادها به رویکرد صدا و سیما در قبال 
مجلس را افزایش داد تا جایی که حداقل در هفته ای 
که گذشــت بازتاب این انتقــادات را از زبان برخی 
نمایندگان مجلس و تریبون خانه ملت شاهد بودیم. 
اما دل ُپری که بهارستان نشینان از اهالی ساختمان 
جام جم دارند باعث شد تا حرف و حدیث ها این بار از 
انتقاد کالمی فراتر رود و حتی پای شکایت به هیات 

نظارت بر صدا و سیما نیز به میان بیاید.
احسان قاضی زاده هاشمی از اعضای شورای نظارت 
بر صدا و ســیما در همین رابطه و با اشــاره به نطق 
علی الریجانی به خانه ملت گفت: »شورای نظارت 
بر صدا و سیما به هر نوع اتهام زنی، افترا، توهین و 
تهمت و هتک حرمت نه تنها به نمایندگان مجلس 
و مقامات بلکه نسبت به آحاد مردم رسیدگی می کند 
و این موارد را مذموم می داند؛ به ویژه اگر با تمسخر 

و استهزا همراه باشد.«
او با بیان اینکه نقد نباید توأم با توهین، تهمت، افترا 
و نسبت های ناروا باشد، ادامه داد: »در بین نمایندگان 
مجلــس دیدگاه های متکثر مختلفی وجود دارد اما 
بــه هیــچ وجه نباید به کلیت مجلس و نمایندگی یا 
جایگاه و شأن آن توهین شود. اگر نسبت به عملکرد 
یــک نماینــده نقدی وجود دارد، باید این نقد درباره 
نــوع موضع گیــری او و بــه دور از هرگونه اهانت و 

هتاکی باشد.«
جــان کالم قاضی زاده آنجا بود که از رســیدگی به 
شــکایت نمایندگان ســخن به میان آورد و گفت: 
»در همین راستا قطعًا شورای نظارت بر صداوسیما 
از کلیــت مجلس و کیــان نهاد قانون گذاری دفاع 
خواهد کرد و تا به حال نیز این دفاع صورت گرفته 
اســت و این مســئله را وظیفه خود به عنوان شورای 

نظارت بر صدا و سیما می دانم.«
آبروریزی به اسم شفافیت  �

جدال خانه ملت و ساختمان شیشه ای جام جم بر سر 
تخریب ها و توهین ها آن هم بر سر داستان شفافیت 

قصه ای نیســت که مربوط به همین چند روز و چند 
هفته اخیر باشد و اگر این روزها سر و صدایش بلندتر 
شــده اســت تنها به این دلیل اســت که آش صدا و 
سیما آنقدر شور است که دیگر طاقت ها را طاق کرده 
وگرنه کافی است نگاهی به عقب بیاندازیم تا ببینیم 
این صدای اعتراض به رویکرد صدا و سیما ماه ها و 

حتی سال هاست که به زبان آمده است.
یکی از نمونه های بارز این انتقادات از زبان مسعود 
پزشــکیان، نائب رئیس اول مجلس دهم به گوش 
رسید. ۱۱ دی ماه ۹۷ پزشکیان در نطق میان دستور 
خود گفت: »در صداوسیما و از پشت تریبون ها به اسم 
شفافیت و تبیین شفافیت آبروی نماینده و مسئول را 
می ریزیم، آبروی یک مسلمان از آبروی کعبه باالتر 
اســت؛ پشت این تریبون قرار می گیرید و از کسانی 
در این نظام بدگویی می کنید که برادارن ما هستند 

و برای این انقالب تالش کرده اند«
او ادامه داد: »چه کســی گفته اســت که شما بهتر از 
دیگران هســتید، شــاید آنها از شما بهتر باشند؛ اگر 
بــرادری و توبه نکنیــد، خداوند عذاب خود را بر ما 

نازل می کند«
پزشکیان با بیان این که در شرایط کنونی آمریکا با 
تمام قدرت خود در برابر ما ایستاده است، افزود: »در 
این شــرایط ما همدیگر را تخریب می کنیم و برای 
همدیگر پرونده می سازیم، از باال تا پایین آبروریزی 
می کنیم، صدا و سیما یک روحانی را دعوت می کند و 
می گوید »از مجلس شرم می کنم« و همه نمایندگان 
را زیر ســؤال می برد؛ آیا دین، مذهب و قرآن چنین 
اجازه و دســتوری به این آقایان می دهد از پشــت 
تریبون آبروی انســان هایی را می بریم که با تمام 
وجودشان برای این انقالب کار کردند اگرچه عیب 

و نقص هم دارند«
مناطق آزاد و تمسخر مجلس  �

گویا هر موضوعی که مطرح می شــود نیش خنجر 
صدا و ســیما عالوه بر دولت یکســر آن به مجلس 
هم می رســد. تقریبًا یک سال پیش بود که »فرهاد 

سِر ناسازگاری اهالی جام جم با نمایندگان ملت

کاسِه صبرمجلس لبریز شد
فائزه عباسی
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تجری« نماینده مردم قصرشیرین در اخطار قانون 
اساسی در جلسه علنی مجلس از تمسخر و توهین 
صدا و سیما به مجلس انتقاد می کند. او در ۱۶ مرداد 
۹۷ در تذکری گفت:  »روز شــنبه در برنامه خبری 
از شــبکه دو بررســی مناطق آزاد در مجلس را با 
ادبیاتی مغرضانه به تمســخر گرفتند و اشاره کردند 

که نمایندگان شومن هستند.«
او ادامه داد: »این چندمین بار اســت که برنامه های 
صدا و سیما خارج از موازین کارشناسی های دولت 
و مجلــس را مغرضانه نشــان می دهــد و اقدامات 
کارشناســی مجلس را زیر ســؤال می برد. انتظار 
می رود هیات رئیسه مجلس در این خصوص تذکر 

الزم را بدهد.«
تخریب با بهانه حقوق نجومی  �

ماجــرای حقوق های نجومی و افشــای فیش های 
حقوقــی یکــی از همان موج هایی بــود که برخی 
رســانه های بر روی آن ســوار شــدند و وقتی طرح 
ســاماندهی حقوق و پاداش در مجلس مطرح شــد 
همــان زمان باز این انتقادات و تخریب های صدا و 
ســیما بود که شــامل حال مجلسی ها شد تا آنجا که 
بهروز نعمتی سخنگوی وقت مجلس دهم زبان به 
انتقاد باز کرد و ۱5 اسفند ۹5 خطاب به رئیس مجلس 
گفت: »موضوعی به نام پیگیری حقوق های نجومی 
از مجلس شــروع شــد و این موضوع در مجلس به 
نتیجه رســید. از جنابعالی به عنوان رئیس مجلس 
تقاضا دارم از شأن مجلس دفاع کنید زیرا شبکه های 
مختلف صدا و سیما به دنبال تخریب مجلس است. 
اگــر شــما جلوی این موضــوع را نگیرید ما مجبور 

هستیم از طریق های دیگری پیگیری کنیم.«

او ادامه داد: »در جلسات دیگر با رئیس صدا و سیما 
این موضوع مطرح شد اما متاسفانه صدا و سیما به 
میل خود رفتار می کند و این موضوع در شأن نظام 
و کشورداری نیست به طور حتم رئیس صدا و سیما 

باید از مردم عذرخواهی کند.«
در آن نشســت علنی مجلــس وقتی بهروز نعمتی 
بار دیگر از رئیس مجلس خواســت طبق آئین نامه 
مجلس از شأن مجلس دفاع کند الریجانی در پاسخ 
به تذکر او گفت: »صدا و سیما باید نسبت به رعایت 

شئون مجلس توجه کند.«
سر ناسازگاری با عصاره های ملت  �

شاید بتوان گفت تقابل صدا و سیما با مجلس از سال 
۹5 با تغییر نسبی ترکیب مجلس بیشتر شد اما قطعًا 
این موضوع چیزی نبود که فقط مختص این دوره 
باشــد. حداقل اظهارات »کمال الدین پیرموذن« 
نماینده مردم اردبیل در مهر ۹۳ نشان می دهد این 
رشــته ســر دراز دارد. او با تاکید بر اینکه رسانه ملی 
بایــد انصاف را در عملکرد خود رعایت کند، گفت: 
متاســفانه عملکرد اخیر صداوسیما نشان می دهد 
که رسانه ملی به رسانه ضرغامی تبدیل شده است.

او ادامــه داد: »بــا توجــه به اینکه بارها از ســوی 
بزرگان نظام تاکید شــده اســت که مجلس رکن 
رکین جمهوریت نظام و در رأس تمامی امور است، 
اما رسانه ملی به این موضوعات توجهی نکرده و با 
اعمال برخوردهای ســلیقه ای نارضایتی مسئوالن 
ســه قوه را موجب شــده است«. او گفت: به سخره 
گرفتن سرکشــی نمایندگان ملــت به حوزه های 
انتخابیــه در تعطیالت مجلس و مســخره کردن 
یک مشــکل کوچک در ابتدای مراســم نشســت 

مشترک مجلس و دولت قابل توجیه نیست.
پیرموذن در این صحبت ها انتقاداتش به صدا و سیما 
را متوجه عزت اهلل ضرغامی، رئیس وقت ســازمان 
صدا وسیما می کند و با بیان اینکه ادامه روند کنونی 
از ســوی رســانه ملی یعنی این رسانه با مجلس که 
عصاره ملت اســت سر ناســازگاری دارد می گوید: 
»توهین مجلس توســط رسانه ضرغامی به جهت 
اینکــه مجلــس تبلور اراده ملت اســت، توهین به 
ملت به شــمار می رود. امیدوارم بســاط توهین به 
نماینــدگان برآمــده از آرای ملت از ســوی صدا و 

سیما جمع شود.«
ســبحانی نیا یکی دیگر از نمایندگان مجلس نهم 
در همان مقطع می گوید: »رســانه ملی به ســبب 
جایــگاه و مخاطبان باالیی که دارد، باید همانگونه 
کــه از نامش برمــی آید به صورت ملی عمل کند، 
نه بخشــی و بایســتی خارج از حیطه نفوذ گروه ها 
و جریان های سیاســی و احزاب سیاسی عمل کند. 
انتظار از رسانه ای که متعلق به همه مردم است، از 
بودجه بیت المال استفاده می کند این است که دور 

از گرایشات و خط و خطوط رفتار کند.«
او ادامه داد: »چه کسی سود این تخریب را می برد؟ 
قوای مقننه، قضائیه و مجریه هر سه جزو ارکان این 
نظام هستند و در خدمت نظام تالش می کنند، لذا 
تخریب اینها تخریب کلیت نظام اســت و بنابراین 
اگر صداوسیما نقد و انتقادی دارد، با نگاه اصالحی 
بیان کند. اما اینگونه مطرح کردن که جنبه تخریب 
و تحقیر در اذهان عمومی داشته باشد، خالف مشی 
کلی رســانه ملی و رسالت آن و خالف توصیه های 

مقام معظم رهبری است.«

سیاست
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هیــات نظارت تحت تأثیر فضای رفاقت
عــالوه بر ترکیــب اعضای هیات نظارت که به 
محل انتقاد تبدیل شده است، ساختار عملکردی 
این هیات هم در نوک پیکان حمالت قرار دارد 
بــه طوریکه گفته می شــود عملکرد این هیات 
بیشــتر تحت تأثیر رفاقت ها و فضای همکاری 
قرار گرفته تا اجرای عدالت. تعیین تکلیف نشدن 
پرونده های ارســالی به هیات نظارت، اطاله در 
رســیدگی ها و مماشــات در بررسی پرونده ها از 
مصادیقــی اســت که گفته می شــود در نتیجه 
رفاقت هــای موجود بین اعضای هیات نظارت 

با ســایر نمایندگان بروز کرده است.
جــواد آرین منش نماینده ســابق مجلس معتقد 
اســت: »قطعــًا عملکرد این هیــات هفت نفره 
نیازمند بررســی و مطالعه بیشــتری اســت تا 
مشــخص شــود کارکرد هیــات نظارت تحت 
تأثیــر رفاقت و فضای همــکاری قرار گرفته یا 

اینکه واقعًا عدالت را اجرا کرده اســت.«
برخــی منتقدان براین اعتقادند که برای تصمیم 
گیری درســت، باید گروه مستقلی بر نمایندگان 

نظارت داشــته باشــد تا چنین شائبه هایی پیش 
نیاید اما اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان 
آن را غیرممکــن می دانند و در توضیح علت آن 
می گویند: »با توجه به اینکه مقام معظم رهبری 
اذعان داشــتند ترکیب هیــات نظارت بر رفتار 
نماینــدگان را تنها نمایندگان مجلس شــورای 
اســالمی تشکیل دهند، نمی توانیم افرادی غیر 

نماینــده به هیات نظارت بیفزاییم.«
با این حال اعضای هیات نظارت ســاختار فعلی 
را دارای نواقصی دانســته کــه منجر به ضعف 
عملکرد آن شده است. علیرضا سلیمی از اعضای 
هیات نظــارت بر رفتار نمایندگان چندی پیش 
بــا تأیید این موضــوع از تالش ها برای اصالح 
آییــن نامه داخلــی مجلس با هدف تغییراتی در 
عملکــرد هیات نظارت بر رفتار نمایندگان خبر 
داده و گفتــه بود: »طرحی در این زمینه در حال 
آماده شــدن است که بعد از تدوین تقدیم هیات 
رئیســه مجلس خواهد شــد.: با ایــن وجود اما 
تاکنــون خبری از ارســال این طــرح به هیات 

رئیسه مجلس نرسیده است.

انفعــال هیات نظارت صدای همه را درآورد
اگرچه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با هدف 
راه انــدازی مکانیزم »خود نظارتی« در مجلس 
تشــکیل شد اما آنچه بیش از همه عملکرد این 
هیــات را بــا انتقاداتی مواجه کــرده انفعال در 
برابــر موضوعات و مباحثی اســت که پیرامون 
نمایندگان مجلس مطرح می شــود، انفعالی که 
باعث شــده هیات نظارت بــر رفتار نمایندگان 
مجلس عماًل به هیات رســیدگی به شــکایات 
تبدیــل شــود. منتقدان بر ایــن نظرند همین 
شــیوه، هیات نظــارت را در موضع ضعف قرار 
داده بــه طوریکه امکان هرگونه ابتکار عمل را 
از آن گرفته است، این در حالی است که انتظار 
مــی رود هیات به عنوان مجموعه ای فعال و در 
جایگاهی تاثیرگذار نســبت به ایجاد شــائبه ها 
درباره نمایندگان ورود کرده و پاســخی روشن 

به افکار عمومی بدهد.
جمالــی نوبندگانــی با تأیید چنیــن نقصی در 
عملکــرد هیات نظــارت می گوید: »هم اکنون 
هیات محدود به رسیدگی به شکایات شده این 

چنــد دلیل برای ناکارآمد بودن خودنظارتی مجلس

 نظارِت نمایندگان بر خود
 در پیــچ رفاقت و تعارفاِت پارلمانی

 سال ۸۹ بود که بحث نظارت بر نمایندگان مجلس در دیدار نمایندگان 
مجلس هشــتم با رهبر معظم انقالب از ســوی ایشان مطرح شد، بعد 
از آن و در سال ۹۱ بود که قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان 
تصویب و در پی آن هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تشــکیل شــد، 
هیاتی که مهم ترین دستور کارش نظارت بر امور مربوط به نمایندگان 
در دوران نمایندگی تعریف شد. امروز اما و با گذشت ۷ سال از تشکیل 
آن، فعالیت هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در ســیبل انتقادات قرار 
گرفته به طوریکه گفته می شــود اقدامات این هیات تاکنون خروجی 
قابل قبولی نداشــته به طوریکه افکار عمومی شــاهد واکنش موثری 
از ســوی این هیات در برخورد با پرونده هایی که به آن ارجاع شــده 
نبوده است.هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در حالی وظیفه نظارت 

بــر عملکــرد نمایندگان مجلس را بر عهــده گرفته که ترکیب آن را 
»یکی از نواب رئیس، روســای کمیســیون های قضایی وحقوقی و 
اصل نود و چهار نفر از نمایندگان« تشکیل می دهند؛ همین نظارت 
نماینــدگان بــر نمایندگان، هیات را از مســیر اصلی عملکردی خود 
منحرف کرده اســت. موضوعی که مســعود پزشکیان رئیس هیات 
نظــارت بــر رفتــار نمایندگان هم در گفت و کویی آن را تأیید کرده و 
گفته اســت: »ســاختار در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، نظارت 
نماینده بر نماینده اســت که از نظر علمی این شــدنی نیســت؛ علت 
اینکه بسیاری از مشکالت حل نمی شود همین است، مثاًل ما پزشکیم 
و می خواهیم برای خودمان تصمیم بگیریم، معلوم اســت که کاری 

انجام نمی دهیم که خودمان زیاد خراب شــویم.«

زهره ترسایی
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در حالی است که شرایط باید به گونه ای باشد که 
حتــی وقتی به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان 
مجلس گزارش شــکایتی واصل نشود و هیات 
از طرق مختلف متوجه انجام رفتاری شــود که 
از ســوی نماینده ای رخ داده و خالف شــئونات 

و وظایف نمایندگی اســت بتواند 
بــه موضوع ورود کرده و اقدامات 
پیشــگیرانه داشــته باشد که هم 

اکنون چنین نیست.«
انتقاد به محرمانه بودن گزارشات

محرمانــه بودن نحوه رســیدگی 
و نتیجه بررســی ها نیــز از دیگر 
مواردی اســت که عملکرد هیات 
نظارت بــر رفتار نمایندگان را در 
مرکز انتقادات قرار داده اســت به 
طوریکه گفته می شود رفتار هیات 
نظارت با برگزاری جلســات پشت 
درهای بســته، این شائبه را ایجاد 
می کند که هیات در تالش اســت 
تا بر اقدامات و اظهارات نادرســت 

احتمالی نمایندگان سرپوش بگذارد.
مخالفان محرمانه بودن جلســات هیات نظارت 
بــر این باورنــد که اطالع رســانی از عملکرد 
هیات نظــارت بر رفتار نمایندگان کورســوی 
امیــدی از اعتقاد مســووالن به لزوم شــفاف 

ســازی و روشــنگری را ایجاد خواهد کرد این 
در حالی اســت که اگر بنا باشــد که هیات پشت 
درهای بســته جلساتی برگزار کند و رسانه ها از 
محتوای آن جلســات اطالعی نداشته باشند یا 
قطره چکانی و گزینش شــده به آنها اطالعات 
داده شــود، نمی تــوان امیــدی 
بــه اصالح رفتارهــای احتمالی 
نادرســت برخــی از نمایندگان و 
عمل بــه توصیه »خودنظارتی« 

داشت.
بــا همه این توضیحــات به نظر 
می رســد هیات نظــارت بر رفتار 
نماینــدگان برای بهبود عملکرد 
خود عــالوه بر اصالح آیین نامه 
داخلــی نیازمنــد واکنش هایی 
ســریع تر، صریح تــر، قاطع تر و 
البتــه قانع کننــده تر برای افکار 
عمومــی باشــد؛ وظیفه ای که تا 
امروز دیرهنگام و برای مخاطبان 

کمتر ملموس بوده است.

محرمانــه�بودن�نحوه�رســیدگی�و�نتیجه����
بررســی�ها�نیــز�از�دیگر�مواردی�اســت�که�
عملکرد�هیــات�نظارت�بر�رفتار�نمایندگان�را�
در�مرکز�انتقادات�قرار�داده�اســت�به�طوریکه�
گفته�می�شــود�رفتار�هیات�نظارت�با�برگزاری�
جلسات�پشت�درهای�بسته،�این�شائبه�را�ایجاد�
می�کند�که�هیات�در�تالش�است�تا�بر�اقدامات�و�
اظهارات�نادرست�احتمالی�نمایندگان�سرپوش�

بگذارد.
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اگر دولت ترامپ بخواهد برای تالفی یورش های 
اخیر به تاسیســات نفتی سعودی به متهم اصلی 
این یورش ها یعنی ایران پاسخ نظامی بدهد، این 
رویارویی با برچسب جنگ نفتی دیگر آمریکا در 
خلیج فارس شناخته خواهد شد. اما این توصیف 
ویژگی کاماًل اشتباهی است چرا که در این مورد، 
منافع نفتی ایجاب می کند که به جای دامن زدن 

به جنگ از آن پیشــگیری شود.
جنگ در خلیج فارس به شــدت سیستم جهانی 
نفت را بی ثبات می کند و با حمله دولت ترامپ، 
به تنهایی یا با همراهی عربســتان ســعودی به 
ایــران و هدف قرار دادن تاسیســات نفتی این 

کشــور منابع بیشتری از تولید خارج می شود.
اگرچــه تولیــد نفت ایران پــس از تحریم های 
ایــاالت متحده کاهش چشــمگیری یافته اما 
این کشــور هنوز روزانه بیش از 2 میلیون بشکه 
نفت تولید و نیم میلیون بشکه محصوالت نفتی 
و گاز مایع )LPG( صادر می کند. در حالی که 
سایر تولیدکنندگان نفت به سختی برای جبران 
کاهش تولید عربستان سعودی تالش می کنند، 
حمله هوایی به تاسیســات نفتی ایران می تواند 

ایــن میزان عرضه را نیز از بازار حذف کند.
تهــران همچنین تهدید کرده که هرگونه اقدام 
نظامــی ایاالت متحده یا عربســتان را تالفی 
خواهــد کــرد. در این صورت تاسیســات نفتی 
بیشــتری در عربستان از چرخه تولید خارج شده 
و یا در روند بازســازی دو تاسیسات آسیب دیده 
در یورش هــای اخیــر وقفه ایجاد خواهد شــد. 
ایــران چه مســتقیم در یورش های اخیر نقش 
داشــته و چه از عامالن آن حمایت کرده باشــد 
این یورش ها نشــان می دهد که تهران ظرفیت 
وارد آوردن آسیب های جدی و بیشتر به صنعت 
نفت سعودی را دارد. عالوه بر این که، عربستان 
هنوز در حفاظت از تاسیســات نفتی حیاتی خود 

در مقابل پهپادها و موشــک های ارتفاع پایین 
توانایی الزم را ندارد.

ایــران همچنین می تواند با تالش در راســتای 
ایجاد اختالل در حمل و نقل نفت به یورش های 
احتمالی ایاالت متحده و عربســتان پاسخ دهد. 
نیروی دریایی ســپاه پاســداران اراده خود در 
توقیــف نفتکش های خارجی در خلیج فارس را 
نشــان داده است. این نیرو همچنین می تواند با 
مین گذاری و سایر تسلیحات انفجاری، نفتکش 

ها را زمین گیر کند.
سرانجام این که ایران می تواند در راستای بستن 
تنگــه هرمــز تالش کند. اگرچه شــاید نیروی 
دریایی ایران نتواند این تنگه را به طور کامل یا 
برای مدت طوالنی ببندد اما مبادرت به این اقدام 
به تنهایی می تواند در بازار جهانی نفت آشفتگی 
ایجاد کند. در حال حاضر نرخ بیمه نفتکش هایی 
کــه از تنگه هرمز عبور می کنند در مقایســه با 
ماه مه، ۱0 برابر شــده اســت و هر گونه تالش 
برای بستن این تنگه می تواند افزایش چشمگیر 
دیگری را به دنبال داشــته باشد. در آن صورت 
قیمت نفت نیز در پاسخ به افزایش ریسک های 
ژئوپولیتیکــی به شــدت افزایش خواهد یافت. 
افزایش کشمکش در خلیج فارس منافع انرژی 
بسیاری از کشورها را به مخاطره خواهد انداخت. 
عربستان در چندین جبهه در خلیج فارس مورد 
یورش قرار خواهد گرفت. تاسیســات نفتی این 
کشور با آسیب های فیزیکی بیشتر روبه رو شده و 
آرامکو اعتبار خود را به عنوان یک تأمین کننده 
معتبر نفت از دست خواهد داد. در نتیجه امنیت 
انرژی چین و بسیاری از کشورهای اروپایی که 
اکنون عربســتان تأمین کننده اصلی نفت مورد 

نیاز آنها اســت، به خطر خواهد افتاد.
عــالوه بر ایــن، دولت ترامپ نیز برای پرهیز از 
ســتیز و افزایش تنــش، انگیزه های قوی دارد. 

اگرچه آمریکا در حال حاضر مقام نخست تولید 
نفــت در جهــان را دارد امــا در برابر بی ثباتی 
ایمن نیســت. بازار نفت بازاری جهانی اســت و 
ایاالت متحده حتی اگر تنها صادرکننده نفت هم 
باشــد افزایش قیمت های نفت بر این کشور اثر 
می گذارد. پاالیشگاه های ایاالت متحده صرف 
نظــر از محل تأمین نفت خام باید برای آن پول 
بیشــتری پرداخت کنند که در آن صورت مردم 
آمریکا هم مجبور هستند در پمپ بنزین ها پول 
بیشتری بپردازند. افزایش نرخ بنزین هرگز مورد 
پســند مردم نبوده و این مساله به ویژه در سالی 
که انتخابات پیش رو است بسیار خطرناک است. 
افزایش قیمت بنزین می تواند حمایت عمومی از 
ترامــپ را کاهــش دهد و انتخاب دوباره او را به 
مخاطره بیاندازد. عالوه بر این که افزایش قیمت 
نفت می تواند اقتصاد آمریکا را به رکود بکشــاند 

کسی در امریکا دوست ندارد به خاطر عربستان بجنگد

دالیل واقعی عدم حمله 
ترامپ به ایران

امیلی میردینگ 
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سیاست

و بیش از پیش به چشم اندازهای ترامپ آسیب 
بزنــد. این روزها مــردم آمریکا هیچ عالقه ای 
برای هدر دادن پول و جان خود در جنگی دیگر 
در خلیــج فــارس ندارند. عالوه بر این که افکار 
عمومی آمریکا از رژیم عربستان به دلیل دست 
داشتن در حمالت ۱۱ سپتامبر، رفتار این کشور 
با زنان و به ویژه مســاله قتل جمال خاشــقچی، 
روزنامــه نگار عربســتانی – امریکایی حمایت 
نخواهــد کــرد. به نظر می رســد دولت ترامپ 
ســرانجام از بهای سیاســی گسترش این تنش 
آگاه شــده اســت.با توجه به بی عالقگی جمعی 
ایاالت متحده، اتحادیه اروپا، چین و عربســتان 
ســعودی برای تالفی یورش های اخیر به نظر 
می رســد که عامالن حمله به تاسیســات نفتی 
آرامکو از مهلکه جان ســالم به در خواهند برد. 
وابســتگی سایر کشــورها به منابع نفتی دستان 

کشــورهای مذکور را بسته است، چرا که دامن 
زدن به این تنش منافع انرژی خودشان را بیشتر 
به خطر می اندازد. به این ترتیب تهران موفق شد 
به برخی اهداف و منافع کلیدی خود دست یابد: 
الف( این یورش ها به عربستان، رقیب و دشمن 
ایران در یمن و خلیج فارس آســیب زد و آسیب 
پذیری صنعت نفت این کشــور را آشــکار کرد؛ 
ب( در صــورت اقدام نظامی یکجانبه ترامپ یا 
با همراهی عربستان، انزوای دیپلماتیک ایاالت 
متحده بیشتر خواهد شد؛ پ( با افزایش ریسک 
ژئوپولیتیکی مرتبط با قیمت های نفت، هر گونه 
یــورش می تواند مصرف کننــدگان نفت را به 
لزوم برداشــتن تحریم های بین المللی متقاعد 
کنــد تــا هم نفت ایران به بــازار بازگردد و هم 
انگیزه های این کشــور برای حمله به تاسیسات 

نفتی همسایگانش کاهش یابد.

نــه حمله به ایران و نه تقویت تحریم های نفتی 
مشــکل را حل نمی کند. تا زمانی که تحریم ها 
ادامه دارد، بحران اقتصادی ایران هم ادامه دارد 
و با تشدید آن رژیم دلسردتر شده و از وابستگی 
ســایر کشــورها به نفت به عنوان فرصتی برای 
رهایی از محدودیت ها اســتفاده خواهد کرد. به 
ایــن ترتیــب تهران وقتــی می بیند که ایاالت 
متحده دشــمن تمام عیار ایران اســت و بقایش 
را بــه خطر انداخته، به تهاجم و خشــونت های 
بین المللی روی می آورد. این دلســردی و یاس 
ویرانگرتر از یورش های اخیر خواهد بود. اگرچه 
دولت ترامپ تمایلی به آشتی و مصالحه با یک 
مظنــون بــه تهاجم را ندارد امــا احتمااًل گزینه 

دیگری هم نخواهد داشت.
خبرآنالین از آنالین شدن خدمات جادو و جنبل 

گزارش می دهد
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انــواع خر مهره، ناموس کفتار، ناف آهوی ختن، 
اســتخوان هد هد، فلزات حکاکی شــده و ناب 
گــرگ از محتویات یکی از این صفحات اســت 

که خودش را جادوگر نامیده اســت.
می گوید کارش سه مرحله دارد: مرحله اول را خود 
دعــا نویس انجام می دهد، مرحله دوم را موکل و 
مرحله ســوم را مشتری؛ تاکید می کند که دو نوع 
کار انجــام می دهد. دعاها ضمانت اجرایی ندارند 
و مهلــت 40 روزه دارنــد و بعد از آن نیاز به تمدید 
دارند اما طلسم ها که قیمت باالتری دارند، مادام 

العمر بوده و تضمین شــده هستند.
ناموس کفتار صادراتی، حیوانات در چنگال   �

خرافه پرستی
نامــوس کفتار، یکــی از پرتکرارترین چیزهایی 
است که در نتیجه جست وجو در صفحات مجازی 
می تــوان دید. طرفداران بســیارش معتقدند که 
خواص بی شــماری دارد و اگر با مهره مار همراه 
فردی باشــد تاثیرات فوق العاده ای در زندگی او 
خواهد گذاشت. خاصیت اصلیاش را تسخیر قلب 
و افزایش محبت و عشــق می دانند و می گویند 
برای گشــایش بخت مرد و زن بینظیر اســت و 

تاثیرش را در کوتاهترین زمان ممکن می گذارد. 
زبان دشــمنان فرد را می بندد و دیگران را مطیع 
می کند؛ بعد از شکار و دریدن آلت تناسلی حیوان 
و نوشتن دعای آن 40 روز طول می کشد تا اثرش 
را در زندگی فرد بگذارد. الزم به ذکر اســت که 
قیمتش با ضمانت اصل بودن در حدود دو میلیون 

تومان است.
چند وقت پیش بود که انتشار فیلم و عکس هایی 
دلخراش از دریده شدن یک کفتار به دست یک 
چوپان در فضای مجازی خبرساز شد. بررسی های 
صــورت گرفته حاکی از آن بــود که این چوپان 
برای به دســت آوردن آلت تناســلی این حیوان 
برای خوش شانســی، اقدام به این کار کرده استو 
در نهایت هم روانه زندان شد. هرچند که عده ای 
معتقــد بودند که اگر فرج کفتار خوش شانســی 

مــی آورد، چوپان االن در زندان نبود!
مهره مار، دومین نام آشناســت. می گویند که دو 
مهره در هنگام جفت گیری دو مار ایجاد می شود 
و باید هر دو آنها را باهم برداشت تا تأثیر خودش 
را بگذارد. این دو مهره اگر اصل باشند چیزی در 
حدود 2 تا 40 میلیون تومان قیمت دارند. گفتنی 

جامعه

رزق و روزی،  
حفظ شوهر و 
انواع طلسم و 

جادو فقط با چند 
کلیک!

جادوگری 
در فضای 

مجازی

الهه صالحی

 الزم نیســت بپرســی مشــتری کتف گوسفند کیست و چرا؟ رمالی و دعا نویسی و طلسم 
کردن، حرف امروز و دیروز نیســت. اما اگر تا چند ســال قبل باید برای پیدا کردن رمال 
و دعا نویس، از دوســتان و آشــنایان پرس و جو می کردی، اما االن رمالی و دعا نویســی 
هم قبای نو بر تن کرده و یک ســرچ ســاده در فضای مجازی و اینترنت کافی اســت که 
لیســتی طوالنی از انواع صفحه های دعا نویســی روبروی خود ببینی؛ حتی اگر چیزی را 
جســت وجو هم نکنی، در بین محتواهای اینترنتی، کم نیســتند ویدئوهایی از دختران و 
پسرانی با ظاهر امروزی که روبروی لنز دوربین با لبخند می گویند: »بچه ها اگر می خواین 
معشوق تون برگرده، از چشم زخم در امان باشید، جن احضار کنید، رزق و روزی تون زیاد 

شــه و ... به این صفحه مراجعه کنین؛ کارشــون حرف نداره.«
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است که طرفداران ناموس کفتار و مهره مار به 
حدی زیادند که این دو طلسم از هند و پاکستان 
به ایران صادرات می شوند. این یعنی در این دو 
کشــور، پرورش کفتار و به دســت آوردن مهره 
مار، به عنوان یک حرفه جدی دنبال می شــود.

در بقیه کشورها چه خبر است؟  �
اگــر فکــر می کنید که خرافه مختص آســیا و 
خاورمیانه اســت، باید گفت که اشتباه می کنید. 
در هــر منطقه جغرافیایــی، خرافات لباس آن 
منطقه را بر تن می کند اما هرگز از بین نمی رود.

در این میان، نام انگلیســی ها در بین کشورهای 
اروپایی و غربی که به خرافات اعتقاد دارند بیشتر 

از همه دیده می شود.
مثاًل انگلیســی ها معتقدند اگر آیینه را شکستی 
تا ۷ ســال بدشانســی خواهی آورد، نباید چتر را 
در خانــه بــاز کرد، پا گذاشــتن روی خط بین 
کاشــی های پیاده رو باعث شکســتن ستون 

فقرات می شــود، هرگز نباید از زیر نردبان رد 
شــد و... هرچند که برای تمــام این باورهای 
خرافــی فرضیه هایی وجود دارد که علت ایجاد 

آن را توضیح می دهد.
البته تمامی این باورها ریشه در اتفاقات گذشته 
دارد که نسل به نسل منتقل شده و علت اصلی 

آن فراموش شــده و عمل باقی مانده است.
منابع بین المللی طلسم را قدرتی ماورای طبیعی 
می دانند که می تواند با طبیعت در بیفتد. اما چرا؟ 
در ابتدا انســان درک کمی از طبیعت داشــت و 
آن را قدرتی وحشتناک می دانست که می تواند 
زندگی افراد را نابود کند. درنتیجه نیاز داشــت 
بــرای حفاظت از خود قدرتی فراتر از آن بیابد. 
انســان قدرت طبیعت را تابویی می دانست که 
شکســتن و در افتادن با آن سزای مرگ در پی 
دارد و فرد تنها در صورت استفاده از یک طلسم 
می توانــد زنده بماند. ایــن باور دانه ای بود که 

تا نســل ها در ذهن انســان کاشته شد و شاخ و 
برگ داد و در هر نســل و زمانه نســبت به نیاز 
آن دوران تغییر شــکل داد که انســان می تواند 
از طریق طلسم، روال عادی طبیعت و اتفاقات 
را عــوض کند از اســتفاده از آن برای در امان 
ماندن از حیوانات وحشی و خواندن ورد به آب 
و ریختــن آن روی زمیــن برای باران گرفته تا 
ســاختن عروسکی از شخصی دیگر و شکنجه 
کردن آن عروســک بــرای اینکه همان اتفاق 
برای آن فرد بیفتد تا در قرن حاضر برای کسب 
مال و رزق بیشــتر و برگشتن معشوقی که فرد 
را دوست ندارد، همه و همه بعد از گذر سال ها 
هنوز یک چیز را نشــان می دهند؛ اســتیصال 
انســان در برابر طبیعت و تــالش برای تغییر 
دادن همــه چیزهایــی که در حالت عادی قادر 
به تغییر آن نیســت؛ حتی با دســتاویز شدن به 

استخوان حیوانات مرده!

جامعه
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 طرفدارانش می گویند اعتیاد ندارد. جمله معروف شان 
این است که هرچیزی را بیش از حد مصرف کنی به 
تو آسیب می زند. فرق نمی کند شیرینی باشد، چربی 
باشــد، حتی قرص مولتی ویتامین باشــد یا گل! اما 
به این موضوع اشــاره ای نمی کنند که مصرف هر 

چیزی لزومًا اعتیادآور نیست.
مصــرف این ماده در ایــران، آنقدرها هم موضوع 
جدیدی نیســت اما به تازگــی عده ای معتقدند که 
اینترنت با ایجاد امکان عرضه برای فروشــندگان 
گل در این فضا، باعث گســترش مصرف این ماده 
شــده است؛ هرچند که این موضوع صحت دارد اما 
موضوع فراگیری نیســت و در واقع به این بســتگی 
دارد چقــدر از مصرف کننــدگان می توانند به یک 
فروشــنده اینترنتی اعتماد کنند، آن هم در حالیکه 
امکان خرید این مواد از طریق دیگر راحت تر است؟ 
از طرف دیگر پلیس فتا در صورت مشاهده به سرعت 

اقدام به بستن چنین صفحاتی می کند.
بــه گفتــه متخصصان چیزی کــه در واقع نگران 
کننده اســت، تبلیغ این ماده در اینترنت است. یک 
جستجوی ساده کافی است تا انواع گل و ترکیباتش 
را بشناسید. از چه نوع و نژادی است؟ اثر بخشی آن 
چطور است؟ در کجا کشت شده است؟ و ...؛ کم هم 
نیســتند افراد مشهور و سلبریتی های پر طرفداری 
کــه مصرف گل را تبلیغ و به طرفداران خود توصیه 

می کنند.
رضا دانشــمند، روان درمانگر و کارشــناس اعتیاد 
در ایــن رابطــه بــه خبرآنالین می گویــد: »من 
فروشــنده هایی را می شناسم که از طریق اینترنت 
محصوالت خودشان را معرفی و تبلیغ و مشتری شان 
را پیدا می کنند. یعنی این مواد در دسترس تر شده و 
برای فروشــنده فضایی غیرخیابانی را آماده می کند 
که کنترل کردن آن فضا و پیدا کردن شــان سخت 

است.«
او با بیان اینکه این ماده هم مثل هر کاالی دیگری 
اســت که در اینترنت برای آن تبلیغ می شود، ادامه 
می دهد: »شــما اگر انواع گل را در اینترنت جستجو 

کنید، ســایت هایی را پیدا می کنید که راجع به انواع 
گل و ترکیباتــش و ... توضیــح داده اند. به هرحال 
فــروش اتفــاق می افتد چه در خیابان و چه در پارک 
و جاهــای دیگر اما موضوع نگران کننده این تبلیغ 
است. در واقع اطالعات ناکافی و نادرست را از انواع 
مواد در اختیار می گذارند و تمام جنبه های منفی آن 
محصــول را به خریدار معرفی نمی کند و همه اینها 
در کنار جذابیت های بصری، کار را برای کسی که به 
استناد این اطالعات قصد دارد محصولی خریداری 

کند، سخت می کند.«
اصاًل گل اعتیادآور است یا نه؟

حقیقت این اســت که اعتیادآور نبودن ماریجوانا در 
روزگاری، چندان هم دروغ نبود. تتراهیدروکانابینول 
یا THC یکی از ترکیبات اصلی ماریجواناست که 
روی بخشــی از مغز که باعث احســاس رضایت در 
فرد می شــود، اثر می گذارد. در ســال ۱۹۹0 میزان 
THC موجــود در ایــن ماده در حدود ۳.۸ بود که 
وابستگی چندانی ایجاد نمی کرد. ولی در طول این 
20 سال، افزایش مصرف این ماده سبب شد تا تولید 
آن پیشــرفت کند و با اســتفاده از تغییرات نژادی و 
کودها و شرایط گلخانه ای، حاال میزان THC این 
ماده به ۱۳ درصد رســیده است. که البته استفاده از 
عصاره ماریجوانا به جای مصرف خود گیاه آن ممکن 

است میزان این THC به ۳0 درصد هم برسد.
محمــد از مصــرف کنندگان تفریحــی این ماده 
می گویــد: »یه موضوع مخرب آینه که کاســب ها 
 THC روی گل های نر که نباید کشیده بشه و اصاًل
نداره، آمفتامین اســپری می کنن و به اسم گل ماده 
می فروشن و کسی که استفاده می کنه اصاًل متوجه 
نمی شــه چون هیچ تاثیری روی طعم و تأثیر نداره 
ولی همون تأثیر شیشه رو روی مغز آدما می ذاره.«
 تحقیقی در امریکا صورت گرفته که نشان می دهد از 
هر سه نفری که زیر سن 20 سال بیش از 5 بار ماده 
گل را تجربه کنند، یک نفرشان به این ماده وابسته 
باقی می ماند. اگر می گویند گل وابســتگی و اعتیاد 
نــدارد، چــرا ما در کلینیک ها مراجعینی داریم که از 

ما کمک می خواهند تا بتوانند گل را کنار بگذارند؟
از مهم تریــن دالیلی کــه مصرف این ماده در بین 
جوانان محبوب است، احساس هیجان و سرخوشی 
و یا حتی آرامش و خالیی اســت که در پی اســتفاده 
از آن تجربــه می کننــد و ایــن حس بعد از مصرف 
مداوم کمرنگ می شود و فرد مجبور است که میزان 
بیشتری از ماده مصرف کند. تحقیقات در این زمینه 
نشان می دهد که استفاده از ماریجوانا باعث باال رفتن 
تمایل آنها نسبت به مصرف مواد مخدر دیگر خواهد 
بود. مصرف ماریجوانا در مواردی می تواند منجر به 
سوء مصرف شود که در موارد متعددی شکل اعتیاد 
به خودش می گیرد. داده ها حاکی از آن اســت که 
۳0 درصــد افرادی که از این ماده مصرف می کنند 
ممکن اســت دچار اختالل ســوءمصرف ماریجوانا 
باشــند. افرادی که قبل از ۱۸ ســالگی شــروع به 
اســتفاده از ماریجوانا می کنند، چهار تا هفت برابر 
بیشــتر از بزرگســاالن مبتال بــه اختالل مصرف 
ماریجوانا هســتند. هومان نارنجی ها، کارشــناس 
اعتیــاد در گفتگویی دراینبــاره گفته بود: تحقیقی 
در امریــکا صورت گرفته که نشــان می دهد از هر 
ســه نفری که زیر ســن 20 سال بیش از 5 بار ماده 
گل را تجربه کنند، یک نفرشان به این ماده وابسته 
باقی می ماند. اگر می گویند گل وابســتگی و اعتیاد 
نــدارد، چــرا ما در کلینیک ها مراجعینی داریم که از 
مــا کمک می خواهند تا بتوانند گل را کنار بگذارند؟ 
اگر گل اعتیاد نداشت پس ما به آنها می گفتیم دیگر 
نکشید و ماجرا حل می شد. در واقع گل یک سکوی 
پرتاب است؛ سه نفر از بیماران من از گل به هروئین 

شیفت کردند.
پس چرا مصرف گل در کانادا آزاد شد؟  �

اروگوئه اولین کشوری بود که در سال 20۱2 مصرف 
تفننی گل را آزاد اعالم کرد و در همان سال واشنگتن 
و کلرادو و هشــت ایالــت دیگر در آمریکا، مصرف 

تفریحی گل را قانونی کردند.
در اسپانیا، مصرف این گل در حریم شخصی مجاز 
است و برزیل و پرتغال، فروش همچنان غیرقانونی 

جامعه

جمله معروف طرفداران اعتیاد به گل چیست؟

مخدری خطرناک به نام گل
الهه صالحی



15 نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ شهریورماه 1398 / شماره42

Bilingual Economic Monthly  

است ولی می توان مقدار کمی از این ماده را همراه 
داشــت. در هلند نیز، در کافی شــاپ ها این ماده به 
صورت قانونی فروخته می شــود.اما آنچه بیشتر از 
همه خبرســاز شــد، آزاد شدن مصرف ماریجوانا در 
کانادا بود. حاال یکی از سوال های اصلی طرفداران 
مصرف این ماده این اســت کــه اگر گل اعتیادآور 
اســت، پس چرا کانادا به عنوان کشــوری بزرگ و 

صنعتی مصرف این ماده را آزاد کرد؟
 متخصصان آمار در کانادا بر این باور بودند که مصرف 
ماریجوانا تفریحی باعث می شود که تولید ناخالص 
داخلــی آنها به طرز قابل توجهی افزایش پیدا کند. 
تخمین زده می شــد که این موضوع می تواند نرخ 
رشد تولید ناخالص داخلی کانادا را از 2 ٪ به ٪2.۹ 

)یعنی در حدود 50 درصد( افزایش دهد.
قانونی شــدن مصرف ماریجوآنا یکی از وعده های 
اصلی جاســتین ترودو، نخســت وزیر این کشور در 
ســال 20۱5 بود. طبق قانون جدید افراد ۱۹ ســاله 
به باال در این کشور می توانند ۳0 گرم ماریجوانای 
خشــک برای مصارف شخصی همراه داشته باشند 
و هر خانه اجازه دارد تا 4 بوته شاهدانه در خانه خود 
نگهــداری کند البته این گلدانها نباید در دید عموم 
باشند. همچنین مصرف این ماده در محل هایی که 

مورد تردد عموم مردم است، ممنوع است.
الزم به ذکر است که بیش از ده درصد مردم کانادا 
یعنی در حدود چهار میلیون و ۹00 هزار نفر ماریجوانا 
مصرف می کنند و متوسط میزان مصرف آنها 20 گرم 
در سال است که مجموع هزینه ساالنه برای این ماده 

را به 5 میلیارد و ۶00 میلیون دالر می رساند. این رقم 
تا پیش از قانونی شــدن مصرف این ماده در کانادا 
به عنوان اقتصاد زیر زمینی محسوب می شد؛ یعنی 
پرداخت هایی که مردم از دولت خود پنهان می کنند و 
آزاد شدن این ماده، این هزینه را از حالت زیر زمینی 
به قانونی تغییر داده و تأثیر اقتصادی مســتقیمی بر 

تجارت قانونی و غیرقانونی آن داشته باشد.
متخصصان آمار در کانادا بر این باور بودند که مصرف 
ماریجوانا تفریحی باعث می شود که تولید ناخالص 
داخلــی آنها به طرز قابل توجهی افزایش پیدا کند. 
تخمین زده می شــد که این موضوع می تواند نرخ 
رشد تولید ناخالص داخلی کانادا را از ۲٪ به ٪۲.۹ 

)یعنی در حدود 50 درصد( افزایش دهد.
از طرف دیگر، تأثیر شــگرف در کشاورزی کانادا با 
آزاد شــدن مصرف عمومی ماریجوانا قابل کتمان 
نیســت. به ویژه که روند قانونی شــدن مصرف این 
ماده در ایالت های مختلف آمریکا هم طی پنج سال 
گذشته شتاب بیشتری گرفته و ده ها میلیون مشتری 
آمریکایی هــم می توانند خریــدار تولیدکنندگان 

ماریجوانای کانادایی شوند.
ماریجوآنا پرمصرف ترین ماده غیرقانونی در جهان 
است و با توجه به این موضوع در واقع همه مصرف 
کنندگان این ماده مجرم محســوب می شوند، پس 
دور از ذهن نیســت که کاهش دایره جرم و جرائم 
و پرونده هــای قضایی مرتبط با آن، یکی از اهداف 

قانونی کردن گل باشد.
نارنجی هــا در این بــاره به خبرآنالین گفته بود: در 

ایالت کلرادو وقتی می خواستند ماده گل را آزاد کنند 
توجیهشــان این بود که باالی 50 درصد جوانان ما 
آن را مصــرف می کنند و در واقع 50 درصد جوانان 
ما مجرم هســتند. بنابراین برای اینکه دایره جرم را 
کم کنند، آن را آزاد کردند. بعد از یک سال هم دیدند 
که مصرف آن بسیار افزایش پیدا کرده و تصادفات 

رانندگی 40 درصد افزایش داشته است.
ضرر گل، کمتر از سیگار  �

در حالی که عده زیادی از مصرف کنندگان ماریجوانا 
باور دارند که این ماده به دلیل طبیعی بودن و استفاده 
شدن در صنعت پزشکی، آسیبی به بدن نمی زند یا 
حداقل از سیگار بهتر است، اما در واقعیت، ماریجوانا 
5 برابر سیگار سرطان زا است و یک نخ گل، چیزی 

معادل 20 نخ سیگار، جرم وارد ریه می کند.
مصرف کنندگان آن معتقدند که اصلی ترین آسیب 
ملموسی که از مصرف گل دیده اند، آسیب به حافظه 

کوتاه مدت است.
حرف جدیدی نیســت که مصــرف طوالنی مدت 
گل باعث آســیب و کشته شــدن غیرقابل جبران 
سلول های مغزی می شود و فرد مصرف کننده قادر 
به تصمیم گیری و تفکر نخواهد بود، اما شاید مصرف 
کنندگان این را ندانند که اگر کســی زمینه ژنتیکی 
ابتال به بیماری روانی را داشــته باشــد، مصرف هر 
روز ماریجوانا خط ابتال به روانپریشــی را پنج برابر 
افزایــش می دهد. همچنین در صورت ابتالی فرد 
مصرف کننده به دیابت ممکن است به دلیل تداخل 

دارویی، شدت اثر این ماده را بیشتر یا کمتر کند.

جامعه
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کلیــت طرح را قبول داریم نه جزئیات را  �
بــا اینهمه احد آزادی خواه عضو کمیســیون 
فرهنگــی مجلــس و یکی از نمایندگان امضا 
کننــده طرح یک فوریتــی رفع انحصار زبان 
انگلیســی در نظام آموزش همگانی کشور در 
گفتگو با خبرنگار مهر، درباره این طرح با بیان 
اینکــه در حــق اصل طرح در فضای مجازی 
جفا شــده است و عده ای به دنبال توطئه های 
پیچیده اختالف افکنی در این حوزه شــده اند، 
گفت: طرحی را که ما امضا کردیم هیچ اسمی 
از حذف زبان انگلیسی از مدارس ندارد و تنها 
دانــش آموزان را در مقطع متوســطه مخیل 

می کند زبان دیگری را بخوانند.
وی ادامه داد: من شخصًا اصل طرح را قبول 
دارم امــا درباره جزئیات طرح در کمیســیون 
مربوطــه پیشــنهاداتی می شــود و بعد هم 
نمایندگان طبق قانون وقت دارند آن را اصالح 
کنند و نظر بدهند و در صورت نهایی شــدن 
تبدیل به قانون می شود و االن قانون نیست.

آزادی خواه در پاســخ به این پرسش که طبق 
اصل ۱5 قانون اساســی این طرح ارائه شده، 

در پاسخ به این پرسش که آموزش و پرورش 
می گوید االن هم اگر در منطقه ای تعداد قابل 
توجهــی دانش آموز متقاضی یادگیری زبانی 
به جز انگلیســی باشند، این کالس می تواند 
تشــکیل شــود اما متقاضی وجود ندارد، بیان 
کرد: در بسیاری از نقاط کشور مثل کردستان 
یا آذربایجان دانش آموزان دوست دارند زبان 
کردی یا ترکی اســتانبولی یاد بگیرند و باید 
این امکان برایشــان فراهم باشــد. ما دنبال 
این هســتیم یک خالء را پــر کنیم. در میان 
۱2 میلیــون جامعــه دانش آموزی قطعًا هزار 
نفــر پیدا می شــود که بخواهــد زبانی به جز 

انگلیسی را بخواند.
اما در حالی که حتی ســخنگوی کمیســیون 
آمــوزش مجلس می گوید این طرح در صحن 
مجلــس رأی نخواهــد آورد نباید به راحتی از 
کنار ارائه این طرح گذشت چرا که تجربه ثابت 
کرده اســت چنین طرح هایی به شــکل هایی 
دیگر بار دیگر در مجلس ارائه و مطرح خواهد 

شد.
در بخشــی از این طرح آمده است: با تصویب 

ایــن قانون آموزش زبان انگلیســی در نظام 
آموزش همگانی کشور جنبه اختیاری خواهد 
داشت و وزارت آموزش و پرورش مکلف است 
امکان آموزش سایر زبان های مهم بین المللی 
و منطقه ای را به صورت اختیاری فراهم آورد 
و دانش آموزانــی کــه گرایش نظری را برای 
تحصیل انتخاب کرده یا می کنند الزم اســت 
حداقــل مهارت مکفــی در یکی از زبان های 

مورد تأیید را کسب کنند.
دانشگاه های کشور با هماهنگی دستگاه های 
ذی ربط می توانند در اجرای این قانون نسبت 
به تفاهمنامه با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی، انجمن های علمی و فرهنگی، نهادهای 
دولتــی و مدنــی یا کنسرســیومی از آنها در 
کشــورهایی که آموزش زبان آن کشــورها 
به لحاظ گســتره ای بین المللی و منطقه ای، 
مــراودات فرهنگــی و تجاری دارای اولویت 

است اقدام کنند.
بــا تصویب ایــن قانون آمــوزش و پرورش 
مکلــف خواهد بود آموزش زبان های موضوع 
این قانون و زبان انگلیســی را صرفًا از طریق 

چالش های یادگیری زبان انگلیسی مدارس

 طرح یک فوریتی رفع انحصار زبان انگلیسی در نظام آموزشی کشور، 
طرحی اســت که این روزها مورد نقد جدی قرار گرفته اســت. بیشتر 
نقدها البته مربوط به تبصره های این طرح اســت تا اصل طرح. اما 
آنچه در رســانه ها طی روزهای گذشــته از سوی نمایندگان مجلس 
و اعضای کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شــورای اسالمی 
مطرح شــده است، بیشــتر معطوف به همان تبصره های طرح است. 
حجت االسالم علیرضا ســلیمی عضو کمیسیون آموزش وتحقیقات 
مجلس گفته اســت: »به نظر می رســد آموزش دولتی ما ضعیف شده 
اســت و بررســی های میدانی نشــان می دهد، مدارس غیردولتی در 
بحث آموزش زبان انگلیسی قوی تر کار کرده اند و باید بحث انحصار 
آموزش زبان را از مدارس دولتی برداریم تا اگر فردی مایل بود بتواند 
با پرداخت هزینه ها به آموزشگاه های خصوصی برود البته هم اکنون 
افراد متمول برای یادگیری زبان از آموزشــگاه ها اســتفاده می کنند و 

در این میان دانش آموزانی که توانایی مالی کافی ندارند در مدرســه 
تحت آموزش قرارگیرند و مدرســه فرصت بیشــتری را برای آموزش 
آنها خواهد داشــت.«وی ادامه داده اســت: »واقعیت این است چند 
درصد دانش آموزان بعد از دوران مدرســه می توانند در حد چند جمله 
مکالمه کنند؟ هم اکنون در نحوه آموزش زبان مشکالت جدی داریم 

و بایــد این روش تغییر کند.«
محمد جواد ابطحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز 
درباره اینکه براســاس این طرح هزینه های فراگیری زبان بر عهده 
دانش آموز اســت و این باز هم به ضرر مردم خواهد بود، گفته اســت: 
»آموزش و پرورش نمی تواند هزینه ها را تضمین کند و در نهایت اگر 
تعدادی از دانش آموزان تمایل داشــتند می توانند یک کالس به جز 
زبان انگلیســی مثاًل زبان فرانســه در مدرسه تشکیل دهند و مدرسی 

را از بیرون برای آموزش زبان فرانســه دعوت کنند.«

آزاده سهرابی
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آموزشگاه های آزاد تحت نظارت آن وزارتخانه 
و حداکثر معادل ســه سال تحصیلی منحصراً 
برای دانش آموزان مقطع دبیرستان ارائه کند؛ 
همچنیــن وزارت آمــوزش و پرورش مکلف 
اســت برای تسهیل در بهره مندی حداکثری 
دانش آموزان از خدمات آموزشــگاه های آزاد 
نســبت به تعیین سطوح قیمتی ارائه خدمات 
آموزشی در این آموزشگاه ها نظارت و اعمال 
مقــررات کنــد. دانش آموزانی کــه خواهان 
تحصیــل در گرایــش نظری بــوده و قادر به 
تأمین حداقــل هزینه آموزشــگاه های آزاد 
نباشــند می توانند از بورســیه های مذکور در 

این قانون بهره مند شوند.
ســؤال هایی که در این میان مطرح می شــود 

این است که:
آیــا آمــوزش و پرورش به تنهایی و با توجه به 
شــرایط اقتصادی که دارد این آمادگی را دارد 
کــه به عنوان طرح درس زبان های متنوع را 
طراحی کند و برایش کتاب و معلم تهیه کند؟

آیــا اصل طرح به صــورت خود به خود باقی 
تبصره هــای طــرح را الزم االجرا نمی کند از 

جمله اختیاری شــدن زبان در مدارس و برون 
سپاری آموزش زبان؟

آیا ســازمان ســنجش این امکان را دارد که 
برای شــمار زیادی از زبان هــای خارجی از 
ترکی اســتانبولی تا آلمانی و روسی و... برای 

کنکور طراحی سؤال کند؟
آیا در حالیکه با این میزان تمرکز برای تدریس 
زبان انگلیســی وضعیت تدریس این زبان در 
مدارس کشور، ناکارامد است، تضمینی وجود 

دارد آموزش ســایر زبان ها کیفی باشد؟
متقاضی قابل توجه زبان دیگری به جز   �

انگلیسی نداریم
علی باقرزاده معاون سازمان پژوهش و برنامه 
ریزی کشــور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره 
اینکــه چرا در مدارس به جز زبان انگلیســی 
زبان دیگری تدریس نمی شود بیان کرد: یک 
بخش این مساله به برنامه درسی باز می گردد 
و بخشــی تولید کتاب و تأمین نیروی انسانی. 
اما در وهله اول برای اینکه کالسی برای زبان 
دیگری تشــکیل شود باید تقاضا وجود داشته 
باشــد. مثاًل تقاضا برای تشکیل کالس زبان 

فرانسه در یک منطقه زیاد باشد که به تشکیل 
کالس برســد و ما فرایند تولید محتوا را برای 
آن درس آغــاز کنیــم. ما در حال حاضر به جز 
زبان انگلیســی کتاب دیگری نداریم و برای 
متقاضیــان تک به تک در مدارس از ظرفیت 
فوق برنامه ها یا ظرفیت آموزشگاه ها استفاده 

شده است.
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر ســازمان 
پژوهش ســاختار گــروه زبان خارجی را دارد 
که دو کارشــناس زبان غیر از انگلیسی برای 

آن پیش بینی شده است.
شــاید هم یکی از دالیل پایین بودن متقاضی 
این است که حتی در کشورهای روسیه، چین 
و... هم کنفرانس ها به زبان انگلیســی برگزار 
می شــود. یعنــی فرانســوی زبان ها و چینی 
زبان ها هم انگلیسی شــان خوب است. اما باز 
می گویم که نه برای کنکور مشــکلی وجود 
دارد کــه تعداد متقاضیان غیرانگلیســی زیاد 
شود و نه برای ما که تولید محتوا انجام دهیم

باقرزاده درباره اینکه باید آموزش و پرورش چه 
کار کند که متقاضیان زبان غیر از انگلیسی در 
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میان دانش آموزان زیاد شود، اظهار کرد: باید 
برایش تبلیغات شــود. اگر تقاضا باشد قطعًا ما 
بــرای تولید کتاب اقدام می کنیم. شــاید هم 
یکی از دالیل پایین بودن متقاضی این است 
که حتی در کشــورهای روسیه، چین و... هم 
کنفرانس ها به زبان انگلیسی برگزار می شود. 
یعنــی فرانســوی زبان ها و چینی زبان ها هم 
انگلیسی شان خوب است. اما باز می گویم که 
نه برای کنکور مشــکلی وجود دارد که تعداد 
متقاضیان غیرانگلیســی زیاد شود و نه برای 

مــا که تولید محتوا انجام دهیم.
وی درباره ناکارآمدی تدریس زبان در مدارس 
نیز گفت: ببینید برنامه درســی زبان انگلیسی 
بنا بر دیالوگ نبوده است و از ابتدا دستور زبان 
انگلیسی و آموزش آن مدنظر بوده است. ولی 
نیاز جامعه دستور زبان نیست، زبان و یادگیری 
آن بدون گفتگو معنا پیدا نمی کند. امسال البته 
تغییراتی در کتاب ها بوده اســت و با ســاختار 
جدید ســازمان پژوهش دنبال این هستیم که 

یک پیوســتگی در دروس دیده شود.
کارآیی آموزش اکثر درس ها در مدرسه   �

پایین است
هامون ســبطی کارشناس مسائل آموزش و 
پــرورش نیــز درباره این طرح مجلس با همه 
ابعادش بیان کرد: به نظرم این طرح مثل این 
می مانــد که در یک تاریکی فقط خرطوم یک 
فیل را دیده باشــیم. من به عنوان کســی که 

۳0 سال اســت تجربه آموزش 
ادبیات و زبان شناسی را در کشور 
دارم مــی گویم که بچه هایی به 
پایه دوازدهم می رسند تا در سال 
آخر در مســابقه علمی شرکت 
کننــد کــه در ادبیات فارســی 
هــم همان وضعــی را دارند که 
در زبان انگلیســی دارند. یعنی 
اگر به آنها بگویید 5 شــخصیت 
بزرگ در شاهنامه را نام ببر به نفر 
پنجم نمی رسند. اگر بگویید سه 
شخصیت ادبیات جهان را نام ببر 

به سومی نمی رسند.
وی ادامــه داد: بچه هــای ما در 
خواندن بیت های فارســی مثل 
یک زبــان بیگانه با آن برخورد 

می کنند. در معنا کردن شــعر نو مشکل دارند. 
دلیــل اصلــی این وضعیت این اســت که ما 
نتوانسته ایم عالقه به آموختن را در آنها ایجاد 
کنیــم. در کنارش دنیای فعلی آنقدر جذابیت 
دارد که وقتشان را با دیگر عالئقشان پر کنند.

سبطی بیان کرد: با نگاهی که برخی نمایندگان 
مجلــس به بحث ناکارامدی تدریس زبان در 
مدارس دارند، باید دیگر درس ها را هم حذف 
کنیم چون ما شاهد ناکارآمدی درس ریاضی یا 
ادبیات فارسی هم در مدارس هستیم. موضوع 
این اســت که آموزش و پــرورش باید بتواند 
عالقه نسبت به معارف بشری و دین و اخالق 
در دانش آموزان ایجاد کند. تا عالقه نباشــد 

با دســتورات انشایی راه به جایی نمی بریم.
با نگاهی که برخی نمایندگان مجلس به بحث 
ناکارامــدی تدریس زبــان در مدارس دارند، 
بایــد دیگر درس هــا را هم حذف کنیم چون 
ما شــاهد ناکارآمدی درس ریاضی یا ادبیات 
فارســی هم در مدارس هستیم. موضوع این 
اســت که آموزش و پرورش باید بتواند عالقه 
نســبت به معارف بشــری و دین و اخالق در 
دانــش آموزان ایجاد کند. تا عالقه نباشــد با 

دســتورات انشایی راه به جایی نمی بریم
مسعود عسگری معلم با سابقه زبان انگلیسی 
درباره این طرح با همه جزئیاتش به خبرنگار 
مهر گفت: من یک ســؤال از 5۷ نماینده ای 

کــه این طرح را امضا کردند دارم این اســت 
که آیا در روســتای دور افتاده در سیســتان و 
بلوچستان دسترسی بچه به آموزشگاه چگونه 

ممکن است؟
آموزشگاه های زبان هم کارایی الزم را   �

در تدریس زبان ندارند
وی ادامه داد: در تهران با وجود 
اینهمه آموزشگاه خیلی از دانش 
آموزان نمی روند به آموزشــگاه 
یا دسترسی ندارند. نکته مهمتر 
ایــن اســت که آمــار باالیی از 
دانــش آموزان کالس خودم که 
کالس آزاد رفته اند و کلی هزینه 
کرده اند و وقت گذاشــته اند اما 
چیزی عایدشــان نشده است. از 
بیان دو جمله عاجز هســتند. بعد 
با وجود اینهمه مشــکل زبان را 
از آمــوزش و پرورش بگیریم و 
بدهیم به بخش خصوصی؟ همه 
این طرح ها به نظر بدون ســند 

با�نگاهی�که�برخی�نمایندگان�مجلس�به�بحث����
ناکارامدی�تدریس�زبان�در�مدارس�دارند،�باید�
دیگر�درس�ها�را�هم�حذف�کنیم�چون�ما�شــاهد�
ناکارآمدی�درس�ریاضی�یا�ادبیات�فارسی�هم�در�
مدارس�هستیم.�موضوع�این�است�که�آموزش�و�
پرورش�باید�بتواند�عالقه�نسبت�به�معارف�بشری�
و�دیــن�و�اخالق�در�دانش�آموزان�ایجاد�کند.�تا�
عالقه�نباشــد�با�دستورات�انشایی�راه�به�جایی�

نمی�بریم.
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می آید.
ایــن معلــم زبان درباره این ســؤال که آیا در 
صورت عدم اجبار به انتخاب زبان انگلیســی 
در میــان دانش آموزانش کســانی را می بیند 
کــه بخواهند زبان دیگــری یاد بگیرند، بیان 

کــرد: امروزه دانــش اموزان با 
موبایــل و کامپیوتر و ... ســر و 
کار دارنــد و همین را هم که در 
نظر بگیریم می بینیم واژه هایی 
که باید بدانند انگلیســی است. 
آن ها متوجه می شــوند که نیاز 
به دانستن زبان انگلیسی دارند. 
برای آنهــا این زبان در اولویت 
است و زبان بین المللی در کشور 
ما هم شــناخته می شود و اولین 
زبانی است که هر آموزشگاهی 
به تدریــس آن تمرکز دارد و از 
صدا و ســیما تــا منابعی که در 
اینترنــت بایــد جســتجو کنند 
تــا کتاب هــا و مجالتی که در 

دسترس است، انگلیسی است.
وی ادامه داد: اگر اینطور نبود چرا دانش آموز 
من که خارج از کالس به صورت اختیاری به 
آموزشگاه می رود، نمی رود زبان آلمانی بخواند؟ 
چــرا قبل از پایه هفتم که زبان اجباری اســت، 

می رود انگلیسی می خواند؟ برای اینکه امکانات 
بیشــتری دارد و زبان راحت تری هم هست.

عســگری گفت: من در آموزشگاه هم تدریس 
می کنــم و بــا قاطعیت می گویم که بســیاری 
از آموزشــگاه های مــا تبدیل به ســوپرمارکت 
شــده اند. این سخن من نیست سخن اولیاست. 
بچه هایشان دو سال می رود آموزشگاه دو جمله 
نمی توانــد بگوید و فقط کارنامه های ۹۹ و ۱00 
می گیرند. من به مدیر آموزشــگاهی می گویم 
فــالن دانش آموز صالحیت رفتن به ترم باالتر 
را نــدارد اما می گوید باید نمره باال بدهید وگرنه 
دیگر ثبت نام نمی کند و شهریه از دست می رود. 
حــاال در این فضا چــه فرقی دارد آموزش را به 

آموزشگاه ها بسپاریم؟
وی در پایــان درباره دالیل ناکارامدی تدریس 
زبان در هر دو صوتر مدرســه و آموزشــگاه بیان 
کرد: ببینید در مدرســه که مشــخص است من 
یک کالس 40 نفره دارم که هفته ای یکساعت 
قرار اســت زبان یاد بگیرنــد. حاال تعطیلی هم 
پیــش می آید. واقعًا من در این یک ســاعت به 
40 نفــر بایــد چه چیز درس بدهم؟ اما آیا این به 
معنای این است که روند را اصالح کنیم یا کل 
صورت مســاله را پــاک کنیم؟ یک بحث دیگر 
هم این اســت که به جز ســر کالس ها بچه ها یا 
هر کســی که زبان آموزش می بینید در معرض 
این زبان نیست. این یادگیری را پایین می آورد 
و البتــه بحث های دیگری مثــل گرامر محور 
بودن آموزش زبان در کشــورمان 

هم هست.
بــه نظر می رســد بــرای اینکه 
طرحی کارشناســی شــده بدون 
امــا و اگرهایی کــه بخش هایی 
از آن در ایــن گــزارش آمــد به 
مجلس شــورای اسالمی برسد، 
نیاز اســت که دیــدی کل نگر بر 
مســائل آموزش در کشور داشته 
باشــیم تا طرح ها به جای آنکه در 
نگاه اول در راســتای خصوصی 
سازی به نظر برسند یا پاک کردن 
صورت مســاله، طرح هایی باشند 
که برای حل مشــکالت اساسی 
در امر آموزش طرح ریزی شــده 

باشند.

به�نظر�می�رســد�بــرای�اینکه�طرحی����
کارشناسی�شــده�بدون�اما�و�اگرهایی�که�
بخش�هایــی�از�آن�در�ایــن�گزارش�آمد�به�
مجلس�شورای�اسالمی�برسد،�نیاز�است�که�
دیدی�کل�نگر�بر�مســائل�آموزش�در�کشور�
داشته�باشیم�تا�طرح�ها�به�جای�آنکه�در�نگاه�
اول�در�راستای�خصوصی�سازی�به�نظر�برسند�
یا�پاک�کردن�صورت�مساله،�طرح�هایی�باشند�
برای�حل�مشکالت�اساسی�در�امر�آموزش.
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از حلوابار تا دی جی موزیک های غمگین، شــیوه جدید برگزاری مراسم ختم

تجمل گرایی در مراسم ختم 
الهه صالحی
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بــوی گالب و حلوا و اســفند و صــدای گریه و مویه و نوحه؛ 
این ها چیزهایی است که با شنیدن واژه خاک سپاری و ترحیم 

در ذهن تداعی می شود.

الهه صالحی: اما حاال شــاید الزم باشــد تصویر ذهنی مان را 
نســبت به یک مراسم خاک ســپاری و ترحیم تغییر بدهیم؛ 
چون مراســم ترحیم از شــکل ســنتی آن، این روزها شکل 
متفاوت تری به خود گرفته اســت. در سنت ایرانی، بالفاصله 
بعد از مراسم تدفین، مراسم قرائت قرآن تا سه روز بعد برپاست 
و ســومین و هفتمین روز فوت فرد را در خانه فرد یا مســجد 
برگــزار می کننــد. معموال برای این فــردی برای حاضران، 
روضــه می خواند و از ویژگی های فرد فوت شــده می گوید. 
خرما و حلوا هم به عنوان دو خوراکی بهشــتی، از قدیم پای 

ثابت این مراسم هستند.
اما در دین مسیحیت و کشورهای دیگر، این مراسم به کلی 
متفاوت اســت؛ در سنت آنها، مراسم خاک سپاری، دو تا یک 
هفته پس از مرگ انجام می شــود. در مراســم خاک سپاری، 
بهترین لباســهای فرد میت را به تنش می پوشــانند و تابوت 
را در کلیســا یا محلی دیگر قرار می دهند تا اقوام و نزدیکان 
فرد، تک تک برای آخرین بار با او صحبت کنند؛ بعد از این، 
حاضران و اغلب نزدیکان فرد فوت شــده، برای دیگران از 
خاطــرات خــود با او و ویژگی هایش صحبت می کنند. پس از 

این مراســم، میت را دفن می کنند.
تغییر در همه چیز، حتی ختم  �

در حالی که عده ای معتقدند که نوحه و روضه  خوانی در مراسم 
ختم امری غیرضروری است و شنیدن حرف های فرد روضه 
خوان تاثیر منفی بیشــتری روی داغ دیدگان می گذارد، عده 
دیگری هم معتقدند که این سنت که از سالها قبل به ما ارث 
رسیده است، باعث می شود تا فرد با غم و اندوه خود روبه رو 
شــده و احساســش را انکار نکند و درباره آن صحبت کند؛ از 
دید این عده، این یکی از حلقه های یک سوگواری سالم است.
با این حال، مراســم ترحیم در ایران، در برخی از خانواده ها 
از شــکل ســنتی آن در حال تغییر اســت. روضه خوان جای 
خودش را به فردی داده اســت که در مراســم حضور می یابد 
و موزیک غمگین پخش می کند و حاضران در مراســم هم 
مثل کشــورهای دیگر از خاطرات خود با مرحوم و درباره او 
صحبت می کنند. گاهی هم یکی از وســایل یا لباســهای فرد 

فوت شــده را به عنوان یادبود در مجلس می گذارند.

از طرف دیگری لوکس و اشرافی شدن، مراسم ترحیم را هم 
بی نصیب نگذاشــته اســت و نحوه برگزاری آن را تغییر داده 
و موضوعاتی را به آن اضافه کرده که تا پیش از این کســی 
فکرش را هم نمی کرد جزیی از یک مراســم ترحیم باشــند.

از حلــوا بار تا دف و نی، چقدر هزینه دارد؟  �
تغییر شکل در نحوه برگزاری مراسم ترحیم و لوکس و اشرافی 
شــدن آن، هزینه ها را هم دســتخوش تغییر کرده است. بعید 
بود تا چند سال قبل وقتی حرف از هزینه ها برای یک مراسم 
ترحیم می شــد، هزینه گل آرایی و شمع آرایی و دکوراسیون 

و ... جایی در لیســت هزینه ها داشته باشد.
اما حاال اگر بخواهید این گزینه ها را هم در مراســم ترحیم 
لحــاظ کنیــد، باید برای هر نفر چیــزی در حدود ۱20 هزار 
تومان به شــرکت های تشــریفات که انجام این مراســم را 

برعهده دارند، پرداخت کنید.
گل آرایی شــمع آرایی در این مراســم، چه در خانه یا مسجد 
انجام شــود، به طور میانگین هزینه ای بین 5 تا ۱0 میلیون 
تومان دارد. شخصی که به جای روضه خوان، موزیک غمگین 
پخش می کند برای یک روز تا 2 میلیون دستمزد می گیرد؛ 
مراســم دف و نی هم که گاهی با خواندن  اشــعار عارفانه و 
روحانی انجام می شود، تا حدود 2 میلیون تومان هزینه دارد.

در گوشــه ای از خانه حلوابار) میز حلوا( با انواع و اقســام حلوا 
و خرما و شــیرینی های مناســب مراسم ترحیم و چای و آب 
میوه قرار داده می شــود که باید برای آن تا 2 میلیون هزینه 
کرد. »دیزاین« محل برگزاری مجلس ترحیم با تور و پارچه 
مشــکی هم موضوع دیگری اســت که با پرداخت یک تا 2 
میلیون انجام می شود. اما از طرفی تغییر دیگری که می توان 
بــه آن امیدوار بــود، دادن هزینه تاج های گل به خیریه ها و 
ارســال بنر یا تاج گل مصنوعی) قابلیت چند بار اســتفاده را 

دارد( به جای آن است.
سنگ قبر هم از لوکس شدن در امان نمانده است و هزینه آن 
مثال برای سنگ شفق اصفهان تا ۶0 میلیون هم باال می رود.

در نهایت، با وجود اینکه تغییر سنت ها در گذر زمان، اتفاقی 
انکارناپذیر اســت، مصرف گرایی و خودنمایی نامی است که 
برخــی روی ایــن وقایع می گذارند و معتقدند که خیلی افراد 
برای عقب نماندن از تجمل گرایی و چیزی که فکر می کنند 
تبدیل به عرف یا مد در جامعه شده است، دست به هر کاری 
می زنند. عده دیگری هم معتقدند که انســان ها آزادند تا هر 

طــور مایلند عزیزان خود را روانه خانه ابدی کنند.
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حادثه�لردگان�را�می�توان�از�این�دســت�از����
اتفاقات�دانست؛�چه�ریشه�آن�اشتباه�تعمدی�
یا�ســهوی�فردی�و�انسانی�باشد�و�چه�اشتباه�
روندی�و�سیســتماتیک�یک�بخش�مشخص�از�
بدنه�دولت.�نمونه�هایی�از�این�دســت�اتفاقات�
که�بهانه�دست�رســانه�ها�و�جریان�های�معاند�
می�دهــد�و�وقــت�و�انرژی�کشــور�را�صرف�
مدیریــت�این�اتفاقات�می�کند�)که�خود�همین�
هم�حدیث�مفصلی�اســت�از�مدیریت�کردن�در�

شرایط�بحرانی(�بسیار�داشته�ایم.�

نگاهی به حادثه لردگان

آفساید پرکن های وطنی! 
حمید احمدی

بگذاریــد تب داغ ایــن روزهای فوتبال ایران 
و جهان را به اوضاع و احوال عمومی کشــور 
پیوند بزنیم. ایده نوشــتن این مطلب در حین 
دیدن شهرآورد دو تیم غیر همشهری اینتر و 
یوووه و با دیدن آفســایدگیری های بی نقص 

اینتر دوست داشتنی کونته به ذهنم رسید.
فوتبالی ها می دانند در تمامی قوانین فوتبالی، 
یکــی از ظریف ترین، تاکتیکی ترین و هیجان 
انگیــز ترین قوانین این رشــته پــر طرفدار 

آفســایدگیری مدافعان در برابر 
مهاجمان تیم های مقابل است؛ 
قانونی که اجرای درست و دقیق 
آن، با حفظ حالت تهاجمی تیم ها، 
اطمینان خاطری به خط مقدم و 
حمله تیم ها می دهد که با خیالی 
آســوده، به اجرای تاکتیک های 
تیــم در ســایر مناطــق زمین 
بپردازند به گونه ای که فوتبالی ها 
می گویند اگر قانون آفســاید در 
فوتبال نبود، هیچ کس به سادگی 
حاضر نمی شد دروازبان، آنهم در 

تیم های بزرگ، بشود؛.
در قانون آفســاید مدافعان باید 
بــه گونه ای آرایــش بگیرند که 

مهاجم تیم حریف نتواند تا قبل از پاس بازیکن 
هم تیمی، بین مدافعان و دروازبان قرار گیرد و 
خــود را به اصطالح در موقعیت تک به تک با 
دروازبان حریف قرار دهد؛ و در این میان، وای 
به روزی که بازیکنی از تیم خودی، با اشــتباه 
در جایگیری، به تعبیری فوتبالی، آفســاید را 
پر کند و موقعیتی خطرناک را بر روی دروازه 

خود به تیم حریف بدهد.
حال و روز این روزهای وضعیت عمومی کشور 

را که نگاه می کنیم به یاد آفســایدپرکن های 
وطنی می افتیم. در شرایطی که تمامی ارکان 
دفاعی، اجرایی - تصمیم گیری و سیاســت 
خارجی کشــور با جایگیری مناسب و در یک 
خط، تالش می کنند با باال نگه داشتن کشور 
در میدان رقابت و نبرد با کشورها و گروه های 
مخالــف و معانــد، از حمالت، ضدحمالت و 
تک به تک شــدن های بازیکنــان )بخوانید 
بازیگــران( تیم حریف در برابر دروازه خودی 
جلوگیری کنند، شــاهد اتفاقاتی هســتیم که 
دقیقًا نقش آفسایدپر کنی را برای تیم حریف 

بازی می کنند!
حادثــه لــردگان را می توان از این دســت از 
اتفاقات دانســت؛ چه ریشه آن اشتباه تعمدی 
یا ســهوی فردی و انســانی باشد و چه اشتباه 
روندی و سیســتماتیک یک بخش مشخص 
از بدنه دولت. نمونه هایی از این دست اتفاقات 
که بهانه دســت رسانه ها و جریان های معاند 
می دهد و وقت و انرژی کشور را صرف مدیریت 
این اتفاقات می کند )که خود همین هم حدیث 
مفصلی اســت از مدیریت کردن در شــرایط 
بحرانی( بسیار داشته ایم. در گذشته نیز چنین 
مواردی را داشــته ایم که بویژه 
در نهایت منجر به گشوده شدن 
پرونده های حقوق بشــری علیه 
کشور در مجامع بین المللی شده 

است.
بسیاری از اظهارنظرها و موضع 
گیری های داخلی را هم می توان 
در همیــن قالب دید که بعضی 
از آنها به پر کردن آفســاید هم 
قناعت نمی کنند و خود پا به توپ 
شده و گل به خودی هم می زنند 
تا خودمان با دســت خودمان در 
پــازل تاکتیکی تیم حریف بازی 

کرده باشیم!
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جامعه

در�کشور�ما�با�وجود�تاکیدات�شرع�مبنی�بر����
رعایت�نظم،�حقوق�دیگران�و�تعبیرات�مهمی�
مثل�حق�الناس،�شاهد�فرهنگ�سهل�انگاری،�
بــی�توجهی�و�گریــز�از�قوانین�یا�دور�زدن�و�
نادیده�گرفتن�آنها�هســتیم.�ریشه�یابی�این�
موضوع�شــاید�حتی�ما�را�به�چند�صد�ســال�
قبل�ببرد�امــا�چرایی�عدم�موفقیت�در�مهار�
یا�کاهش�این�مشــکل�مهم�در�دهه�های�اخیر�
می�توانــد�در�یافتن�راههای�کاهش�آن�به�ما�

کمک�کند.�

قوانین نباید مردم را مجرم کند
حمید مقیمی

قانون گرایی از مهم ترین شاخصه های پیشرفت 
جوامع و نشــانه التزام مــردم به چارچوب ها و 
راهکارهایی اســت که بــرای تنظیم روابط و 
تضمین حقوق متقابل در جامعه برقرار و تعریف 
شده است. هر چه قوانین شفاف تر، عملی تر، به 
روزتر و هماهنگ با شرایط باشند و در عین حال 
هر چه هزینه تخلف و جرم بیشتر باشد، می توان 
انتظار باالتری برای رعایت، حفظ قداســت و 

اجرای کاملتر قوانین را داشت.
در کشور ما با وجود تاکیدات شرع مبنی بر رعایت 
نظم، حقوق دیگران و تعبیرات مهمی مثل حق 
الناس، شاهد فرهنگ سهل انگاری، بی توجهی 
و گریز از قوانین یا دور زدن و نادیده گرفتن آنها 
هستیم. ریشه یابی این موضوع شاید حتی ما را 
به چند صد سال قبل ببرد اما چرایی عدم موفقیت 
در مهار یا کاهش این مشکل مهم در دهه های 
اخیر می تواند در یافتن راههای کاهش آن به ما 
کمــک کند. مالحظه آمار ورودی عظیم بیش 
از ۱۳ میلیون پرونده به دســتگاه قضا در ســال 
گذشته زنگ خطری برای تصمیم سازان جامعه 
به شمار می رود که باید چنین پدیده ای را جدی 
گرفت به ویژه این که در این آمار، آشــنابازی، 
پایمال کردن حــق دیگران به عنوان زرنگی، 
فرار مالیاتی، تخلفات خرد و جرائم پنهان لحاظ 

نشــده اند. به نظر می رسد جدای 
از بحــث آمــوزش حقوقی، عدم 
شــفافیت و به روز بودن قوانین، 
عــدم هماهنگــی آنها با نیازها و 
واقعیت های جامعه در حال گذر و 
سوم عدم توانایی در برخورد قاطع 
با قانون شــکنان به علت گستره 
فراوان جرم انگاری موجب شده 
اســت تا قانون گریزی در جامعه 

ما شیوع پیدا کند.
برای نمونه با توســعه ارتباطات 
امــکان دریافت صدهــا و بلکه 
هــزاران کانــال ماهــواره ای با 
هزینه ای نســبتًا ناچیز در منازل 

فراهم شد اما مجلس در سال ۱۳۷۳ نگهداری 
و خرید و فروش وسایل دریافت امواج ماهواره 
را ممنــوع اعــالم کرد. هدف از این کار اگر چه 
ممانعــت از اثربخشــی فرهنگ غیر بر جوانان 
و حفظ ســالمت معنوی جامعه بود اما شــاید 
امکان اجرایی شــدن آن کمتر مورد توجه قرار 
گرفت. اگر آمار استفاده کنندگان از گیرنده های 
ماهواره ای را نه ۷0 درصد )براساس گفته وزیر 
وقت ارشــاد در سال ۹5( بلکه اعالم مرکز آمار 
ایران مبنی بر استفاده یک چهارم مردم کشور 
در نظر بگیریم، با یک حســاب ساده مشخص 
می شود قانون مذکور 20 میلیون ایرانی را مجرم 
شــناخته است. این در حالی است که نه نیروی 
انتظامی کافی، نه قانون مشــخص برای ورود 
بــه خانــه افراد و نه ظرفیت دادگاهی و قضایی 
برای برخورد با بیست میلیون نفر جمعیت کشور 
وجود دارد.پس فارغ از اثر فرهنگی اســتفاده از 
برنامه های ماهواره ای، نفس غیرقانونی کردن 
یک وســیله رایج، زشــتی جرم را از بین برده 
است. همین موضوع در فیلترکردن شبکه های 
اجتماعــی مورد اقبال مردم، آن هم بدون ارائه 
راهکار مناســب )مثل پوسته های تلگرام( دیده 
می شــود. بســیاری از اســتفاده کنندگان این 
شــبکه اجتماعی رو به فیلترشکن های رایگان 

یا پولی می آوردند که نه فقط این شــبکه بلکه 
هر ســایت و موضوع دیگری را نیز برای آنها 
ممکن می سازد. اگر چه قانون صریحی درباره 
استفاده از فیلترشکن نیست اما پر واضح است 
وقتی یک شــبکه یا رسانه فیلتر می شود، یعنی 
تصمیم گیران خواستار منع استفاده مردم از آن 
شــده اند اما وقتی اقشار میلیونی به هر دلیل از 
شبکه فیلتر شده استفاده می کنند یعنی تصمیم 
اتخاذ شده توسط مرجع مربوطه از طرف استفاده 
کنندگان به رسمیت شناخته نمی شود پس وهن 
یکــی از جایگاه های تصمیم گیری در کشــور 

عادی تلقی می شود.
اهمیت این موارد از این جهت قابل توجه است 
که تمرد از قانون یا سیاست های حاکمیت عادی 
شمرده شده و شکافی بین آنچه تصمیم سازان 
بــرای مردم مفید می دانند و نظر خود آنها پدید 
می آید. هر چه این شــکاف عمیق تر شــود، از 
تعهد مردم به رعایت قوانین کاســته می شود. 
از ســوی دیگر وقتی یک جرم عمومیت یافت، 

امکان برخورد قاطع از بین می رود.
توجــه به ویژگی های زمان و مصلحت مردم از 
نکات کلیدی در سیره امام )ره( و علت تشکیل 
مجمع تشخیص مصحلت نظام بوده که در آن 
اگــر مصلحت مردم بر تعلیــق بندی از قانون 
اساســی یا شــرع قــرار گرفت، 
امکان آن وجود داشته باشد. یعنی 
مصلحت واقعی جایگاهی فرای 
باالترین قانون کشــور ما و حتی 
مقررات شــرعی دارد. بنابر این 
قانون گذاران ما نیز باید با شناخت 
مشکالت مردم و نیازهای ایشان، 
قوانینی را تنظیم و تصویب کنند 
که نیاز مردم هســتند. اگر قانونی 
بخــش قابل توجهــی از مردم را 
مجــرم یا متخلف کرد، نشــان 
می دهد آن قانون منقضی شــده 
یا در آن صالح مردم در نظر گرفته 

نشده است.
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برای انجام کاری راهی یکی از ادارات شدم، کمی 
دور بــود اما در محــدوده طرح نبود پس تصمیم 
گرفتــم تــا جایی را با اتومبیل شــخصی بروم و 
ادامه مســیر را با تاکســی. به دنبال جای پارک 
بودم و از شانســم مقابل مغازه ای جای خالی پیدا 
کــردم. درحال پارک کردن بــودم که مغازه دار 
نعره کشــان مقابلم ایستاد که اینجا پارک نکن! 
گفتم مگر خیابان هم جزء مشاعات مغازه است؟ 
چیزی نگفت و با یک سبد پالستیکی آمد و آنجا 

را قرق کرد!
ناخودآگاه یاد شــهرک باســتی هیلز لواســان و 
زمیــن خواری های رایج و شــایع افتادم هرچند 
مقیاس این دو اتفاق متفاوت اســت اما تصاحب 
و غصــب زمیــن چه بخاطر زور زیاد و چه از روی 
قدرت ثروت، هردو مصداق یک عمل است، فقط 

هرکس به اندازه وسع و توانش!.
احتمااًل اگر پای حرفهای مغازه دار می نشســتم 
از زمیــن خــواران و رانت خــواران کلی گالیه و 
شــکوه می کرد! اما باز حق تصاحب خیابان را به 

خودش می داد.
پــس به ناچــار چنــد خیابان آن 
طرف تــر اتومبیلم را پارک کردم. 
ســوار تاکسی که شدم راننده گفت 
پول خورد نــدارم، من هم چیزی 
جز یک اسکناس ده تومانی همراه 
نداشتم، راننده عصبی شد و با خلقی 

تنگ مرا پیاده کرد!.
من که از روز قبل منتظر کج خلقی 
کارمنــدان اداره بودم و پاس دادنم 
به این اتاق و آن ساختمان و فالن 
اداره و بهانــه برای کپی مدارک و 
منگنه و... ســعی کردم خونسردی 
خــودم را حفظ کنم، پس پیاده به 

راهم ادامه دادم.

از قضــا تــا به آن اداره و اتــاق فردی که کارمند 
و مســول انجام کارم بود رســیدم دیدم مشغول 
خوردن میان وعده اش است و با لقمه نان و پنیری 
که گوشه لپ اش بود به من گفت: مدارکت را بده. 
گفتم خدارو شــکر کار تمام است اما گفت کسی 

که باید امضاء نهایی را بکند طبقه سوم است.
به طبقه ســوم رفتم مسول امضا نبود پرس وجو 
کردم که کجا است تا امضاء کند و کارم تمام شود، 
درنهایت پس از کلی انتظار و پیغام، آقا تشــریف 
آورد و با تندخویی گفت: برای یک امضا مرا مجبور 

کردی چهار طبقه پایین بیایم؟
پرســیدم مگر شما مســول این بخش نیستید و 
کارتان چیز دیگریست و حقوق آخر ماه شما بابت 
انجام کار دیگری به شــما داده می شود؟ از اینها 
گذشته اتاق شما که اینجاست، ساختمان هم که 
آسانســور دارد! توقع چنین پاسخی را نداشت و با 
همــان لحن تند گفت اصاًل نباید کارت را انجام 
بدهم تا ... با همه اینها کار من آنجا تمام شد، اما 
در طــول راه در ایــن فکر بودم که بارها راننده ها 
و کارمندانــی را دیــده ام کــه از چوب الی چرخ 

گذاشــتن ها و بد خلقی یکدیگر شکایت می کنند 
اما به واقع هر کدام برای خودشان حق کج خلقی 
و آزار دیگری را قائلند! ســوار اتومبیلم که شــدم 
دیدم به سختی روشن می شود پس به نزدیکترین 
مکانیکــی رفتم. در تعمیرگاه با مکانیک صحبت 
می کردیم که ســفره دلش را بازکرد و از پزشکی 
گالیــه کرد که بجای یک درمان ســاده، برای 
مادرش جراحی تجویز کرده بود. حرف هایش که 
تمام شد گفت باطری ماشینت را باید تعویض کنی 
و چندصد هزار تومان هزینه اش اســت. من هم 
پرداخــت کــردم و رفتم. چند خیابان آن طرف تر 
دباره ماشــین خاموش کرد. به ســختی اتومبیلم 
را به مکانیکی دیگری رســاندم. مکانیک گفت 
مشکل از استوپر است! نیازی به تعویض باطری 
نبــود! برایم عجیب بود مکانیک قبلی خودش از 
آن پزشکی که برای درامد بیشتر جراحی تجویز 
کرده بود شــکایت داشــت و نفرینش می کرد اما 
خودش همان کار را به شکلی دیگر انجام می داد!

خورشید رو به غروب بود و من هم خسته، گفتم 
به پیرایشگاهی بروم و دستی به سرو رویم بکشم. 
جوان پیرایشگر که دست به قیچی 
شــد شروع کرد از همه جا صحبت 
کــردن، از سیاســت و اقتصــاد تا 
فرهنگ! البــه الی حرف هایش 
ناســزا گویــان از آقازاده ها و رانت 
خواری ها و پارتی بازی های برخی 
افراد و مسوالن شکایت می کرد که 
تلفن همراهــش زنگ خورد. بعد 
از کمی صحبت کردن گوشــی را 
قطع کرد و لبخند زنان گفت مالیات 
۱00 میلیونی را کردم ۱0 میلیون؛ 

آشنا داشتم!
در آینه کمی به خودم خیره شــدم 
و ســکوت کردم. شب که به منزل 

جامعه

کمی�حســاب�و�کتاب�کردم�دیدم�از�بودجه����
کل�کشــور،��35درصد�حاصل�از�درآمد�فروش�
نفت�اســت�و�حدود��53درصد�درآمد�حاصل�
از�مالیات�هــا�که�از�این�مقدار��12هزار�میلیارد�
ســهم�مالیات�حقوق�و�دست�مزدهاست،�که�
قاعدتًا�تمام�و�کمال�از�کارمندان�کسر�می�شود�
و��9هــزار�میلیارد�مربوط�می�شــود�به�گروه�
مشاغل�و�شرکت�ها�مثل�پزشکان،�هتل�داران،�
طال�فروشــان،�آرایشگران�و...که�اتفاقًا�درامد�

بسیار�بیشتری�از�کارمندان�دارند.

از زرنگی های خیابانی تا فرار مالیاتی؛ 

کار خودشونه یاکارخودمون؟
محمدصادق کلبادی
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رسیدم تلویزیون خبری را از وزیر اقتصاد نقل کرد 
که می گفت: ساالنه حدود ۳0 تا 40 هزار میلیارد 

تومان فرار مالیاتی در ایران داریم!
کمی حســاب و کتاب کردم دیدم از بودجه کل 
کشــور، ۳5 درصد حاصل از درآمد فروش نفت 
است و حدود 5۳ درصد درآمد حاصل از مالیات ها 
کــه از این مقدار ۱2 هزار میلیارد ســهم مالیات 
حقوق و دســت مزدهاســت، که قاعدتًا تمام و 
کمال از کارمندان کسر می شود و ۹ هزار میلیارد 

مربوط می شــود به گروه مشاغل 
و شــرکت ها مثل پزشکان، هتل 
داران، طال فروشــان، آرایشگران 
و...که اتفاقًا درامد بســیار بیشتری 

از کارمندان دارند.
کمی اعداد و ارقام زیاد شد اما این 
را هــم باید اضافه کنم که ســهم 
مشــاغل از مجموع گردش مالی 
در اقتصاد ایران ۳۶ درصد اســت 
کــه با چهار عمل اصلی ریاضیات 
می شــود فهمید حــدود ۷0 هزار 
میلیارد اســت اما در عمل فقط ۶ 
درصد آن اخذ می شــود که همین 
مقدار را هم با لطایف الحیل و فرار 

مالیاتی به کمتر می رسانند.
از این حســاب و کتاب ها ســرم ســوت کشید و 
تمــام اتفاقات آن روز را در ذهنم مرور و با خبرها 
مقایسه می کردم. یاد عبارتی از دیپلمات مشهور 
فرانسوی، گوبینو، افتادم که در کتاب خلقیات ما 
ایرانیــان محمدعلی جمال زاده آمده بود. شــاید 
مطرح کردنش برای بســیاری خوشــایند نباشد 
و حــس ناسیونالیســتی برخی را تحریک کند یا 
بــه غرب زدگی و خود فراموشــی از ارزش های 

فرهنگ خودی متهم شوم.
گوبینو که یک بار از سال ۱۸55 تا ۱۸5۸ و بار دیگر 
از ســال ۱۸۶۱ تا ۱۸۶2 در ایران بود حدود ۱۶0 
سال پیش در بخشی از کتاب »سه سال در ایران« 
می نویسد: »فکر و ذکر هر ایرانی فقط متوجه این 
اســت که کاری را که وظیفه اوست انجام ندهد، 
ارباب مواجب گماشته خود را نمی دهد و نوکرها 
تا بتوانند ارباب خود را سرکیسه می کنند. دولت یا 
اصاًل حقوق به مستخدمین خود نمی دهد یا وقتی 
هم می دهد کاغذ و سند می سپارد 
و مســتخدمین هم تمام ســعی و 
کوششــان در راه دزدیــدن مال 
دولت و اختالس اســت! ...عجیب 
اســت که این اوضاع دلپسند آنان 
است و تمام افراد هرکس به سهم 
خــود از آن بهره منــد و برخوردار 
اســت...« هرچــه می خواهم این 
عبــارات را تلطیف کنم نمی توانم 
و عجیب اســت کــه پس از حدود 
2 قــرن چنیــن خصایصی بیش و 
کــم در میان مــا وجود دارد. یعنی 
همــه این ها کار خودشــونه یا کار 

خودمون؟!

جامعه

گوبینو�که�یک�بار�از�ســال��1855تا�����1858
و�بار�دیگر�از�ســال��1861تا��1862در�ایران�بود�
حدود��160ســال�پیش�در�بخشی�از�کتاب�»سه�
سال�در�ایران«�می�نویسد:�»فکر�و�ذکر�هر�ایرانی�
فقط�متوجه�این�اســت�کــه�کاری�را�که�وظیفه�
اوســت�انجام�ندهد،�ارباب�مواجب�گماشــته�
خــود�را�نمی�دهد�و�نوکرها�تا�بتوانند�ارباب�خود�
را�سرکیســه�می�کنند.�دولت�یا�اصاًل�حقوق�به�
مستخدمین�خود�نمی�دهد�یا�وقتی�هم�می�دهد�

کاغذ�و�سند�می�سپارد.
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چند وقتی می شود که موضوع حذف عنوان شهید از اسامی کوچه ها و 
خیابان های برخی شهرها خبرساز شده است. نکته عجیب ماجرا، همزمانی 
وقوع این اتفاق تلخ در چندین کالنشــهر )تهران، تبریز و شــیراز( اســت 
که قبول غیرعمدی و اتفاقی بودن این موضوع را ســخت می کند. لزوم 
حساســیت و واکنش جدی در قبال چنین جســارت های آگاهانه و یا حتی 
بالهت های ناآگاهانه، ناشــی از اهمیت و جایگاه خاص فرهنگ شهادت 
در جامعه ما اســت. جســتارهای فرهنگی ذیل، تاکید و البته هشــداری 
اســت دوباره در خصوص چیســتی و چرایی فرهنگ دفاع مقدس و لزوم 

پاسداری از آن!
۱-از همان روزهای پایان جنگ در سال ۱۳۶۷ تا به امروز، عده ای بودند و 
هستند که دوست دارند »شهیدان انقالب« را با »قربانیان جنگ« مترادف 
بدانند! از منظر فکری این جریان، جنگ روایتی تلخ و سیاه است که باید 
آن را فراموش کرد تا جامعه بتواند در مســیر توســعه قدم بردارد و نشــاط 
اجتماعــی را تجربــه کند! افراد متصل به این جریان فرهنگی، الزامًا یک 
گروه و دسته سیاسی نیستند، از هر طیف و جناح سیاسی می توانند باشند. 
این جریان فرهنگی گاهی شمشیر از رو می بندد و با نمادها و نشانه های 
شهدا در می افتد، گاهی هم از در تزویر وارد می شود و با چفیه ای بر گردن 
و ریشی بلندتر از ریش حاج همت، تیشه به ریشه آرمانها و فرهنگ دفاع 
مقدس می زند، با روایتهای مقدس مابانه، ماورایی و صرفًا نوستالژیک از 
جنگ و شهدایش همه تالش ها برای الگوگیری عملی از شهدا و ترویج 
فرهنگ شــهادت را ابتر می کند و نگاه پوســته ای به دفاع مقدس را باب 
می کند! این جریان سیال در سیاست و فرهنگ، دوره ای عکس شهدا را 
از در و دیوار شــهر پاک می کند و به جایش عکس گل و بلبل می کشــد، 
دوره ای هم خیابانها را پر از بنرهای شــهدا می کند و فرماندهان شــهید را 
به نام حزب و دســته سیاســی خود مصادره می کند، البته دم انتخابات هم 

برای رأی گرفتن از مردم چه مایه هایی که از شهدا نمی گذارد!
پس حذف عنوان شهدا از تابلوی کوچه ها، نه اولین نمونه از فعالیت های 
فاصله گیری از فرهنگ شــهادت در کشــور ما است و نه آخرینش خواهد 
بود! فقط این بار آقایان انگار ترمز بریده اند در ســرازیری روشــنفکربازی، 
یکی باید در گوششان داد بزند: »کمی یواش تر! به خودتان رحم کنید!«.

2-در ســفر اربعین، با چند جوان در یک ون عراقی همســفر شــده بودم. 
چنــد دقیقــه بعد حرکت، خودم را لعنت می کردم که چرا به تور این »زوار 
دررفته« ها افتادم! از هر خالفی که به تصور آدم می آید خاطره داشــتند 
و باهم حرفش را می زدند. می خواســتم وســط راه پیاده شــوم، ترسیدم از 
صاحبخانه ای که سفره کرم باز کرده بود و هر جور مهمانی را هم دعوت 
کرده بود. موقع پیاده شدن، جوان بغل دستی ام گفت: »برای شادی روح 
شــهدامون صلوات!«. همه با صدای بلند صلوات فرســتادند. من گیج و 

منگ برگشتم سمتش، جوان رو به من کرد و گفت: »حاجی! اگر شهدا 
نبودند ما کجا و اینجا کجا؟! االن داشتیم به صدام، دایی جون می گفتیم! 

واهلل به خدا!«.
باید تأسف خورد به حال آنهایی که هنوز هم نمی دانند شهدا برای مردم 
ما عزیز و محترم اند. این احترام هم ربطی به سیاست و گرانی و تحریم و 
آمریکا ندارد. در جامعه ما کتابهای شهدا پرفروش اند، فیلم های فرماندهان 
شهید پر بیننده اند و حتی تصاویر، خاطرات و جمالت قصار شهدا همچنان 
در فضای رســانه ای کشــور دست به دست می چرخد و پرمخاطب است. 
مضحک نیست در چنین جامعه ای، عده ای دانسته یا نادانسته قصد کنند 

برای پاک کردن نام و یاد شهدا از در و دیوار شهر؟!
۳- عجیب است که شهدای ما برخالف غالب تجربه های تاریخی مشابه 
که قربانیان جنگ صرفًا به عنوان بخشــی از تاریخ گذشــته ثبت می شوند 
و فقط در موزه ها و ســخنرانی های رســمی مقامات به شکل کلیشه ای از 
آنهــا یاد می شــود، همچنان در متــن و نبض جامعه حضور دارند و محل 
مناقشــه و بحث و جدل هســتند. با استناد به حرفها و وصیت های شهدا، 
تلنگری به ناهنجاری های جامعه امروزمان می زنیم و با اشاره به رفتار و 
اخالقشان، مسئوالن و مدیران جامعه مان را به نقد می کشیم! حتی مرور 
تاریخ دوران پس از جنگ نشــان می دهد همه افراد و جریانهای سیاســی 
از بازیگران ســلبریتی گرفته تا بوکســرهای سنگین وزن و از گروههای 
انقالبی و سلطنت طلب گرفته تا احزاب اصالح طلب و اصول گرا، الجرم 
مجبور بوده اند »له یا علیه« شهدا و دفاع مقدس موضعی بگیرند و حرفی 
بزنند. این پویایی و تحرک بخشی به جامعه، چه معنایی جز حیات می تواند 

داشته باشد؟! چه دلیلی بهتر از این برای زنده بودن شهدا؟!
4-واژه »شــهید« یک نشــانه و نماد از فرهنگ شــهادت است، فرهنگ 
شــهادت نیز بخشــی کوچک از فرهنگ دفاع مقدس است و این فرهنگ 
غنی نیز آینه ای است که آرمانها و ارزشهای انقالب اسالمی در آن منعکس 
شده است. نگرانی ما بیشتر از فاجعه حذف واژه شهید از تابلو کوچه ها، باید 
از بابت فراموشی و کم رنگ شدن ارزشها و آرمانهای انقالب و شهدا در 
متن جامعه باشــد. متاســفانه در سالهای اخیر این فاجعه فرهنگی تاحدی 
واقعیت یافته اســت. اگر ظلم ســتیزی، یاری مستضعفان، مطالبه گری، 
ســخت کوشــی، دنیاگریزی و مسئولیت پذیری اجتماعی را از شخصیت 
و ســیره شــهدا حذف کنیم، دیگر به چه کارمان می آیند؟! صرف دلخوش 
بودن با عکســهای جذاب و لبخند مهربانشــان، دردی از جامعه پردرد ما 
درمــان نمی کنــد! در کنار نگرانی از حذف نام شــهدا، باید نگران فاصله 
گرفتن از مرام شــهدا نیز باشــیم! که اگر اصالح آن بالهت شهرداری ها 
با چند قوطی رنگ و نصب چند تابلو میســر می شــود، جبران این غفلت 
فراگیر معلوم نیست با صرف چه هزینه های هنگفتی امکان پذیر باشد!

جامعه

چه کسی »شهید« مرا دزدیده است؟!
مهدی نورمحمدزاده
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شاید همه بارها و بارها احادیث و روایات مرتبط با کارگران را شنیده 
یا خوانده باشیم. اینکه »باالترین عبادت کسب روزی حالل است«، 
»دستی که آتش دوزخ به آن نخواهد رسید«، »قبل از خشک شدن 
عرقش مزد او را پرداخت کن«، »ستمکاری به کارگر در مورد مزدش 
از گناهان کبیره است«، »خداوند هر گناهی را می بخشد مگر کسی 
که مزد کارگر را غصب کند...« بخشی از احادیث و روایاتی است که 
درباره کارگران نقل شــده. همچنین روایت شــده پیامبر اسالم )ص( 
بــر دســت کارگر بوســه زد و غصب کردن مــزد کارگر را از گناهان 

کبیره شمرده است.
انقالب اسالمی در سال ۱۳5۷ نیز قرار بود مناسبات و جایگاه پایمال 
شده کارگر و قشر مستضعف را از نو تعریف کند و مطابق آموزه های 
اســالمی به آنها ارج و قرب دهد. اما اکنون و در ســال ۱۳۹۸ باید 
اعتراف کرد نه تنها این آموزه ها محقق نشــده بلکه متاســفانه چشم 
اندازی نیز متصور نیست که به این زودی ها چنین اتفاقی رخ دهد.

حاال با آغاز دهه پنجم انقالب مشخص شده چرخ خصوصی سازی 
که حدوداً از ســه دهه قبل به راه افتاد و در دولت های مختلف ادامه 
پیــدا کــرد موجب له شــدن و از بین رفتن تولیــد ملی و طبقه کارگر 
شــده اســت. دولت ها نیز که خوش خیاالنه تصور می کردند با فروش 
کارخانجات و شــرکت ها از خود ســلب مسئولیت کرده اند و یا بدتر به 
منبع درآمدی رسیده اند گرفتار پیامدهای به مراتب بدتری شده اند. اما 
در این بین نمی توان کتمان کرد رانت خواران و مفسدان نفع برده اند 
که توانسته اند به ثمن بخس برخی کارخانجات را بخرند و با همدستی 
برخی مســئوالن فاســد، بیت المال را غارت کنند و کارخانجات را به 
تعطیلی بکشانند.  ماجرای تقابل نیروی انتظامی و کارگران کارخانه 
هپکو اراک آخرین پرده دردناک از خصوصی سازی هاست. جایی که 
کارگران چندین ماه است حقوقی دریافت نکرده اند و درمانده زندگی 
و شــرمنده خانواده شــده اند و مقامات و مسئوالن طول این مدت به 
فریاد اعتراض و تظلم خواهی آن ها وقعی نمی نهند ناچار به بســتن 

راه آهن می شوند...
 بدون شــک اگر شــرکت ها به افرادی که اهلیت الزم را دارا بودند 
واگذار می شــد، اگر بعد از واگــذاری، حداقل نظارتی بر کارخانجات 
می شــد، اگر زمانی که اعتراضات اولیه برای عدم مدیریت مناســب و 
پرداخت نشدن حقوق صورت گرفت دستورات و رسیدگی های الزم 
صادر می شد، اگر صدای کارگران چند ماه قبل تر شنیده می شد، اگر 
مجلسی ها و دولتی ها خود به صورت جدی در پی حل مشکالت بودند 

)و شاید ده ها و صدها اگر دیگر( هرگز چنین اتفاقاتی رخ نمی داد.

در این بین مشــخص هم نیســت نهادهایی مانند خانه کارگر کجای 
این ماجرا و داســتان هســتند و در حالی که عنوان »خانه کارگر« را 
یدک می کشــند چرا در مقابل این همه بی عدالتی و ظلم به کارگر 
ســکوت کردند یا آن چنان واکنشــی داشته اند که حتی ما رسانه ای ها 

هم از آن مطلع نشده ایم!؟!
تجربــه ثابت کرده متاســفانه حتمــًا باید اتفاق تلخی رخ دهد و نظام 
مظلوم جمهوری اســالمی تیتر اخبار شــود تا تدبیری اندیشیده شود 
و دســتور رســیدگی به مشکالت کارگران آن مجموعه خاص صادر 
شود. بدون شک این نوع برنامه ریزی برای خصوصی سازی خالف 
هر منطق و عقالنیتی است. چه منطقی و عقالنیتی است که نتیجه 
آن منابع ملی غارت شــوند، شــرکت ها تعطیل شوند، کارگر درمانده و 
بی چاره به جای تولید آواره خیابان شود و ... اصاًل آیا می توان گفت 

بر مبنای منطق عمل شده است؟
 کافی است یک جستجو ساده در اینترنت شود تا مشاهده کرد مشکالت 
کارگــران هفــت تپه و اراک مربوط به امروز و دیروز نیســت بلکه از 
ســالیان گذشــته آغاز شده اما هیچ گاه مشکل آنها جدی گرفته نشده 
اســت. چرا مســئوالن در طول ماه های گذشته قدمی برنداشتند که 
حداقل حقوق کارگران پرداخت شود. حتمًا باید زد و خورد و درگیری 
ایجاد شود تا قدمی برای طبقه مستضعف جامعه و ولی نعمتان انقالب 
برداشته شود. نکته جالب این جاست در طول همین سال ها که حداقل 
حقوق کارگران پرداخت نمی شده قرار بوده سامانه ای برای شفافیت 
حقوق های پرداختی به مدیران بر اساس ماده 2۹ قانون برنامه ششم 
توســعه ایجاد شــود اما تاکنون اطالعات الزم بر روی این ســامانه 
بارگذاری نشــده اســت. برخی معتقدند دلیل این امر ادامه پرداخت 
حقوق هــای نجومــی به مدیران و مقامات اســت. در همین روزها و 
هفته های اخیر هم ماجرای پرداخت پاداش های آنچنانی به مدیران 
شســتا موجبات ایجاد جار و جنجال هایی شــده بود. دقت شود پاداش 
و نــه حقــوق!!... اما چند کیلومتر آن طرف تر به کارگرانی که از همه 
جا ناامید شــدند توجهی نمی شــود. این تناقض ها دردآور و آزار دهنده 
است و زیبنده نیست برخی مسئوالن در نظام جمهوری اسالمی این 

چنین رفتار و کارگران را مستأصل و درمانده کنند.
در نهایت باید گفت ماجرای هپکو، نیشــکر هفت تپه و ... ســرانجام 
تلخ خصوصی ســازی های بی منطق و نادرســت اســت. وضعیت به 
گونه ای شــده که اینک همه به اصل ماجرا شــک کرده اند. اگر واقعًا 
خصوصی سازی موفق بوده لطفًا مسئوالن چند نمونه و مثال را بیان 

کنند و اگر وجود دارد چرا بر مبنای آن واگذاری ها عمل نمی شود.

جامعه

حقوق معوقه کارگران و پاداش های آنچنانی
امیرحسین رحمانی
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داســتان 2: تاریخ اواســط سنه حرص و آز، ساعت 
بوقت غفلت، مکان ارتفاعات نفس اماره:

کارپرداز مالی شرکت داروسازی با عصبانیت گوشی 
رو مــی کوبــه روی میز: »این آقــای ... چی توی 
خودش دیده که با من اینجوری حرف می زنه؟!« 
ســیگاری به گوشــه لبش می ذاره و کام خاموشی 
مــی گیــره و می ره تو فکر... صدای زنگ مبایلش 

اونو از رؤیا میاره بیرون حواسش یهو میره به سمت 
پســربچه ای که روی ویلچر نشسته و همینطوری 
زل زده بهــش. نهیب دکتــر مهدی اونو بخودش 
میاره »می شــنوی چی میگــم؟ 2 میلیارد دالر ارز 
دولتی که قرار بود واریز بشــه به حســاب شرکت 
خارجی پس چی شــد؟ طــرف تهدید کرده آگه تا 
امروز عصر حواله نشــه، کانتینرهای دارو رو نمی 

فرسته،« و با خنده ای دیپلماتیک میگه »باید عجله 
کنیم، ظاهراً یکمی هم از مدت انقضاش گذشته...« 
کارپرداز با بی حوصلگی گفت: »ببین دکتر این آقا 
که قرار بود رابط بشــه زده زیرش، میگه زیر ٪۱0 
کار انجام نمی شــه!« دکتر نگاهی به ساعتش می 
ندازه و میگه: »ببین االن فرصت نیست بعداً خدمت 
ایشــان می رســیم، فعاًل از همون ارزهای قبلی که 

جامعه

از دشت های ایثار و حماسه تا ارتفاعات حرص و آز!
سعید قندهاری

داســتان ۱: تاریخ روز اول ماه ایثار، ســاعت به وقت شــیدایی، 
مکان دشت حماسه:

 بیسیم چی: »حاجی مهمات تمومه، اکثر بچه ها یا شهید شدن یا 
زخمی، روحیه بچه ها پایینه، فشار دشمن خیلی زیاده، باید عقب 
نشینی کنیم...« حاج حمید رو به آسمان کرد و گفت: »الهی رضا 
برضاک، تســلیما المرک...« بعد نگاهــی به تجهیزات و نفرات 
موجود انداخت و از بیســیم چی پرســید: »میدونی فرق قدرت نفر 
بــا قــدرت اراده چیه؟ یا فرق انگیزه بــا اعتقاد؟« لبخندی زد و با 
همون آرامش همیشــگیش گفت: »خیلی شــده که اراده یک نفر 

بر فوج فوج نفرات دشــمن غالب شــده، مهم آینه که با انگیزه 
آمده باشــی یا با اعتقاد. آگه با اعتقاد اومده باشــی می دونی که تا 
به تکلیفت عمل نکنی حق ترســیدن و عقب نشــینی نداری ولو 
اینکه دیگه هیچ وقت فرصت برگشــتن نداشــته باشی.. ما برای 
اعتقادمــون اینجاییــم مؤمن! نه با انگیزه مبارزه.. اعتقاد ما رو به 
قدرت الهی و عالم ملکوت متصل می کنه و انگیزه به جعبه های 
مهمات و نفرات لشــکر..« حاجی این جمله رو گفت و زد به خط 
»مــا رمیــت اذ رمیت«.. حاج حمیــد رفت ولی خط نرفت، اعتقاد 

نرفت، ایران نرفت...
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استفاده نشده پرداخت کن تا خودم موضوع رو حل 
کنم«. مادر پســربچه ویلچر پسرش رو بسمت در 
خروجــی هــل می ده و میگه خدایا حاضر بودم من 
نباشــم ولی بچم رو اینجوری نبینم، آخه من مادر 
با درآمد خیاطی از کجا میتونم پول داروی خارجی 
رو جــور کنــم؟ زیر لب گفت »الهی رضا برضاک« 
و در افق محو شــد... کلیه مادر رفت تا پســر نره.. 

سالمت مادر رفت ولی امید نرفت..
 بر کسی پوشیده نیست که فساد در کشور نهادینه 
شده و شنیدن اخبار اختالس های گاه و بیگاه بنوعی 
تبدیل به خبری آشنا در خبرگزاری های کشور شده 
است. برخی معتقدند این فسادها موردی – مقطعی 
است و بزودی ریشه آن خشکانده خواهد شد. برخی 
دیگر نیز معتقدند فساد کنونی ماحصل سالها غفلت 
دســتگاه های نظارتی اســت که سبب شده فساد 
بصــورت سیســتماتیک در جای جای نظام اداری 

و اقتصادی کشور ریشه بدواند.
دراواخر قرن ۱۷ فساد سیستماتیک در بریتانیا آغاز 
و به آمریکا تسری پیدا نمود. افزون بر یکصد سال 
طول کشید تا کشورهای موصوف توانستند راه حل 
مبارزه با این فســاد ساختاری را آموخته و آنرا مهار 
نمایند. کشــورهای فوق از راه حل دولت متعادل و 
یا حفظ اصل تفکیک و توازن قوا استفاده نموده که 
نهایتًا به پیشرفت اقتصادی مدرن نیز منتج گردید. 
هر چند که این موضوع فســاد را بطور کامل نابود 
ننموده ولیکن آنرا از مرحله تهدید به فاز معمولی و 

قابل کنترلی منتقل می نماید.
 در گام نخســت الزم اســت تعریفی مشــخص از 
فســاد سیســتماتیک ارائه شود. به حالتی که در آن 
مأموریــن دولتــی اموال عمومی را برای بدســت 
آوردن منافع شــخصی بفروش می رســانند، فساد 
 The Concept( سیســتماتیک گفته می شود
 of Systematic Corruption in
 American History, Wallis, John
J, 200۶(. این وضعیت می تواند در حالتی که در آن 
تصویب مزایای اقتصادی بنفع گروه های سیاسی، 
اقتصــادی و یــا مذهبی نیز رخ دهد بروز نماید. این 

حالت را می توان در موارد ذیل مشاهد نمود:
- معافیت مالیاتی برای گروه های خاص،

- صدور حق انحصاری مجوزهای اقتصادی برای 
بخش های محدود،

- انحصــار در امــر تولید، توزیع، صادرات و واردات 
اقالم خاص،

- و بطورعام هر قانونی که به عموم تعمیم داده نشود 
مانند معافیت ها، مشــوق ها، تعرفه ها، سهمیه ها و.. 
می تواند زمینه ساز فساد سیستماتیک شود. از اینرو 
اصالح قوانین و آیین نامه ها اجرایی کشور در جهت 
زدودن هرگونــه مزایای انحصاری بنفع گروه های 
خاص، نقطه آغازین مبارزه با فســاد سیستماتیک 

است.
 وجود قوانین یکسویه فوق سبب از بین رفتن فضای 
سالم رقابت اقتصادی بین گروه های مختلف شده 
و ایشان را به سمت اقتصاد رانتی و سفارشی سوق 
می دهد که این موضوع سبب ایجاد حالت دوم فساد 
که همان فساد پولی است می گردد. این حالت سبب 
ایجاد رابطه ای پنهان بین سیاســتمداران، مدیران 
دولتــی و اقتصادی و گروه های ذینفوذ می شــود. 
نمی تــوان بطور قطع در خصوص اینکه کدام یک 
از این دو حالت ممکن اســت ابتدا رخ دهد اظهار 
نظر نمود ولی آنچه که مسلم است وقوع هر کدام 
از ایــن دو حالت بطور قطع می تواند به حالت دیگر 
منجر شود. در فساد پولی، اقتصاد برای رسیدن به 
اهداف سیاســی مورد بهره برداری غیر قانونی قرار 
می گیرد، بدین معنا که منافع شــخصی اقتصادی 
از طریــق ارتباطات و فعالیت های سیاســی مورد 

پیگیری قرار می گیرد.
 بطور کلی در علم اقتصاد فســاد پولی زاییده فســاد 
سیســتماتیک اســت بدین معنی که تا زمانی که 
سیاســتمداران متمایل به فســاد در نظام سیاسی 
وجود نداشــته باشــند؛ گروه های اقتصادی امکان 
نفــوذ غیر قانونــی – از طریــق پرداخت مزایای 
مالی و اقتصادی- در سیاســت را نخواهند داشت. 
تا زمانی که فســاد سیســتماتیک در کشور کنترل 
نشــود؛ انتظار برای رســیدن به توسعه و شکوفایی 
اقتصادی انتظاری عبث و بی فایده است زیرا این امر 
سبب فساد بازار و محدودیت شدید رقابت های سالم 
اقتصادی می شود. از این رو در کنار اصالح قوانین 
و آیین نامه های اجرایی کشــور، ورود آزاد و بدون 
محدودیــت گروه های اقتصادی غیردولتی و علی 
الخصــوص بخش خصوصی یکی دیگر از راه های 
مبارزه با فساد سیستماتیک در کشور است که همان 
شق عملی اقتصاد آزاد است. ایجاد چنین شرایطی 
برای کشــوری نظیر ایاالت متحده حدود ۷0 سال 
بطول انجامید. بنابراین در گام نخســت می بایست 
نگاهی بلند مدت به مقوله کنترل و نابودی فســاد 
در کشــور داشت و برنامه ها را بدینمنظور تدوین و 

اجرا نمود.
 همانطور که پیشتر نیز پرداخته شد دولت ترکیبی 
یکی از راه حل های مبارزه با فســاد سیســتماتیک 
در کشور است. دولت ترکیبی یعنی توازن و توزیع 
یکنواخت قدرت در دولت و حکومت. آریســتوتل 
معتقد است تمام مجموعه های فیزیکی – سازمانی 
پس از ایجاد دارای چرخه رشدی از بلوغ تا پوسیدگی 
و فســاد هستند. بدین معنی که همانطور که مرگ 
زندگی انسانها را تحت تأثیر خود قرار می دهد؛ فساد 
 The( نیز نظامات سیاســی را دگرگون می نمایند
 Politics and the Constitution of
Athens, Aristotle, ۱۹۹۶(. مثــال بارز آن 
را در انقالب شکوهمند ایرانی اسالمی و تغییر نظام 
پادشاهی مشاهده نمودیم، در این حالت نظام های 
سیاســی ممکن اســت به یکی از حالت های ذیل 

تبدیل گردند:
پادشاهی به دموکراتیک؛ دموکراتیک به جمهوری، 

مذهبی به استبدادی و بالعکس.
 ســئوال مهمی که در اینجا مطرح می شــود این 
اســت کــه چگونه می شــود یک دولــت و یا یک 
ســاختار سیاســی را در دوره های مختلف رشــد و 
بالندگی از فســاد محافظت نمود؟ پاسخ را می تواند 
در همــان اصل تفکیــک و توازن قوا یافت. دولت 
ترکیبی نیازمند کنترل مداوم قوا در ارکان مختلف 
جامعه است تا از تجمع قدرت در یک بخش کشور 
جلوگیری شود. در این مدل هر آنچه که باعث شود 
تا قانون اساســی نادیده انگاشته و یا اجرا نشود و یا 
سبب برهم خوردن توازن قوای داخلی بنفع گروهی 
شود، زمینه ساز فساد خواهد بود. در این مدل اواًل 
رویکرد و تقنین قوانین می بایســت بصورت کاماًل 
روشن و شفاف صورت گرفته و تحت هیچ شرایطی 
ناقض و نافی قوانین پیشین و یا اصول قانون اساسی 
نباشــد، و ثانیًا قوانین مصوبه ســبب اعطای قدرت 
مضاعف و مافوق قانون به گروه ها و اشــخاص و 

تجمع قدرت در بخش های خاص جامعه نشود.
 چالش اساســی در این رویکرد نحوه تعریف توازن 
قواست تا ضمن مراقبت و کنترل بخش های مختلف 
جامعــه، اجازه بروز و ظهور فســاد را به گروه های 
فرصت طلب ندهد. هارینگتون معتقد است توازن 
قــدرت دولت و قدرت نظامی تحت هر شــرایطی 
می بایست حفظ شده و با هم تعامل سازنده داشته 
باشــند. در این مدل میزان توزیع قدرت می بایست 
بر مبنای اشــغال ســرزمینی و نســبت جمعیتی 

جامعه
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جامعه

 The Commonwealth of( صورت پذیرد
 Oceana and a System of Politics,
Harrington, James, ۱۹۹2(. بدین صورت 
که بر مبنای میزان جمعیت هوادار و یا ســرزمین 
تحت اختیار، میزان قدرت می بایست در اختیار قرار 
گیرد. در غیر این صورت نظام سیاســی با مشــکل 
مشروعیت، ناپایداری و فقدان ثبات سیاسی روبرو 
خواهد بود. این موضوع می تواند در تبدیل و استحاله 
نظامات سیاسی به انواع دیگر نظیر آنچه که در فوق 

مثال زده شد نیز بروز و ظهور نمایند.
 همانطور که در ســطور پیشــین اشــاره شد، فساد 
بصورت تدریجی در الیه های مختلف اقتصادی و 
سیاسی کشور ایجاد شده و تنها از طریق پروسه های 
کنترلی تدریجی مهار و کاهش می یابد. هر چند که 
راه حل های بسیاری را می توان برای مبارزه با فساد 
تعریف و اجرا نمود ولیکن به اعتقاد نگارنده و با توجه 
به شرایط خطیر موجود، کشور نیازمند ایجاد نهضت 
ملی مبارزه با فســاد با تأسیس سازمانی تخصصی، 
مســتقل و مردم نهاد با نامی نظیر«ســازمان ملی 
مبارزه با فســاد و ترویج شــفافیت« می باشد. این 
ســازمان می تواند موارد ذیل را بعنوان راهکارهای 

ممکن مورد نقد و بررسی قرار دهد:
الف: سیاست های کالن نظام سیاسی:

- بازنگری قوانین و آیین نامه های اجرایی کشــور 
و علــی الخصوص برخی از اصــول معطله قانون 
اساســی با هدف ترویج شــفافیت در نظام تصمیم 
ســازی و همچنین اصالح قوانینی که به عناوین 
مختلــف امتیازات ویژه ای را به گروه های مختلف 

ارائه می نماید،
- تالش برای ایجاد نظام اقتصادی باز 
و ترویج مکانیزم های رقابتی سالم برای 

تمامی بخش ها و فعالین اقتصادی،
- حفــظ وحــدت و افزایــش تعامــل 
ســازنده فــی ما بین قــوا ضمن حفظ 
توازن و تفکیک ارکان مختلف تصمیم 

سازی نظام،
- اصــالح و ادغام مراکز متعدد تصمیم 
گیری مشابه که ضمن ایجاد هزینه های 
اضافی برای کشــور، ســبب پیچیده تر 
شــدن فرآیند تصمیم ســازی و اجرای 

قوانین در کشور نیز می شوند.
ب: سیاست های اجرایی و تقنینی مورد 

نیاز:

- تعریف قانون و منشــور مبارزه با فســاد، حدود و 
الزامات قانونی آن،

- تشــکیل ســازمان ملی مبارزه با فساد با تجمیع 

سازمان های نظارتی موجود نظیر سازمان بازرسی 
کشور؛ سازمان تعزیرات حکومتی و... بمنظور رعایت 
اصل تفکیک قوا و اســتقالل سیاسی این سازمان؛ 
ریاســت این سازمان می تواند با 
نظــر مقام معظم رهبری و برای 
یــک دوره 4 ســاله همزمان با 
انتخابــات ریاســت جمهوری 

انتخاب گردد،
- ســاده ســازی سیاســی و 
تشــکیالتی نظام اداری کشور: 
شامل حذف تشــریفات اضافه 
که ضمن ایجاد بار مالی، ســبب 
کاهش بهره وری و افزایش فساد 

اداری نیز می شود،
- تالش در جهت ارتقا و اجرای 
نظام شــفافیت مالی مسئوالن 
نظیــر نظام اعــالن درآمدها و 

سرمایه های سیاستمداران،

فساد�بصورت�تدریجی�در�الیه�های�مختلف����
اقتصادی�و�سیاســی�کشور�ایجاد�شده�و�تنها�
از�طریق�پروســه�های�کنترلی�تدریجی�مهار�و�
کاهش�می�یابد.�هر�چند�که�راه�حل�های�بسیاری�
را�می�توان�برای�مبارزه�با�فســاد�تعریف�و�اجرا�
نمود�ولیکن�به�اعتقاد�نگارنده�و�با�توجه�به�شرایط�
خطیر�موجود،�کشور�نیازمند�ایجاد�نهضت�ملی�
مبارزه�با�فســاد�با�تأسیس�سازمانی�تخصصی،�
مستقل�و�مردم�نهاد�با�نامی�نظیر«سازمان�ملی�

مبارزه�با�فساد�و�ترویج�شفافیت«�می�باشد.
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جامعه

- تــالش در جهــت ارتقا و اجرای شــفافیت نظام 
انتخاباتی، آرای واصله و نحوه رأی دهی نمایندگان 

مجلس به طرح ها و لوایح،
- حذف و ممنوعیت نظام اهدای هدایای 
بخش خصوصی بــه کارکنان دولت و 

علی الخصوص نمایندگان مجلس،
- ممنوعیــت عضویت مدیران دولتی، 
سیاســتمداران و نمایندگان مجلس در 
شرکت های نیمه خصوصی و خصوصی،

- قانونمند ســازی نظام اســتخدامی 
کشــورعلی الخصوص بــرای مدیران 
بــه منظور عبور از فرآینــد انتصاب به 
انتخاب با تکیه بر توانمندی های فردی 
و تشــکیالتی و تالش در جهت ایجاد 
محیــط رقابتی برای کلیــه متقاضیان 
جهــت تصــدی مناســب مدیریتی در 

دولت و سازمان های تابعه،
- ارتقــای فرهنــگ اداری بــا اجرای 

مکانیزم های آموزشی به منظور ارتقای بهره وری 
و ترویج رقابت سالم اداری فی ما بین کارکنان،

- ایجــاد و مدیریــت مکانیزم های مردمی گزارش 

تخلفات از ســوی بخش عمومی در صورت مواجه 
شدن با مواردی که جزو مصادیق مصرحه در قانون 

مبارزه با فساد است،
- تقویــت اتحادیه هــای کارگری به منظور ترویج 
شــفافیت مالی و کاری در ادارات و شــرکت های 
دولتی و غیردولتی، این روند می تواند به اســتیفاء 
و صیانــت از حقــوق کارگران در برابر کارفرمایان 
و کاهش فســاد سیســتماتیک در کشور نیز کمک 

شایانی نمایند،
- اعطای نقش نظارتی به جراید و مطبوعات جهت 
ترویج شفافیت مالی و اداری ارکان مختلف جامعه.

 و راه حل های بسیار دیگری که می توان به فراخور 
شــرایط پیشنهاد و اجرایی نمود. هرچند که برخی 
از پیشــنهادات فوق ممکن اســت در شرایط فعلی 
قابلیت اجرایی نداشــته باشد، ولیکن ضرورت دارد 
مقدمات اجرای آن در آینده ای نزدیک فراهم شود.

 نگارنده معتقد اســت ســند گام دوم انقالب که از 
ســوی رهبر انقالب تدوین و ابالغ گردیده، چشم 
انداز کلی سیاست های نظام را در گام دوم آن تعیین 

و تبیین نموده است.
گام دوم انقالب در کنار ایجاد بستری مناسب برای 
ورود جوانان متفکر، متخصص، متعهد و والیی به 
عرصه های تقنینی و اجرایی کشور، می تواند نقطه 
آغازی باشد برای تشکیل نهضت ملی مبارزه با فساد 
که چندی اســت بخش هایی از آن توسط آیت اهلل 
رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه در حال پیگیری 
و اجرا اســت. از جمله این اقدامات درخواســت از 
عموم مردم برای ارسال شکایات خویش از مراجع 
قضائــی، غیر قضائــی و کلیه 
ادارات و ارگان هــای اجرایی و 
تقنینی به دفتر ریاســت محترم 
قــوه قضائیه اســت کــه بنظر 
می رســد نشــان از عزم و اراده 
جدیــد نظام در مبارزه با فســاد 
فراگیر دارد. آنچه که نظام را در 
این مســیر موفق خواهد داشت، 
عــزم و اراده ای اســت که ما را 
به قدرت الهی متصل می نماید، 
بطــور حتم هــر حرکتی که در 
مســیر مبارزه با فســاد صورت 
گیرد به نتیجه خواهد رســید چرا 
که همگان معتقدیم »مارمیت اذ 

رمیت ولکن اهلل رمی«.

گام�دوم�انقــالب�در�کنار�ایجاد����
بستری�مناســب�برای�ورود�جوانان�
متفکر،�متخصــص،�متعهد�و�والیی�
بــه�عرصه�های�تقنینــی�و�اجرایی�
کشــور،�می�تواند�نقطه�آغازی�باشد�
برای�تشــکیل�نهضت�ملی�مبارزه�با�
فســاد�که�چندی�است�بخش�هایی�از�
آن�توســط�آیت�اهلل�رئیسی�ریاست�
محترم�قوه�قضائیه�در�حال�پیگیری�

و�اجرا�است.



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ شهریورماه 1398 / شماره3242

Bilingual Economic Monthly  

خوشــبینانه ترین تحلیل از عملکرد دستگاه های 
مســئول این اســت که در تحلیل مســائل زنان 
دچار اختالل محاســباتی هســتند. معاونت امور 
زنان و خانواده بهتر اســت همان شــاخص های 
عدالت جنسیتی مصوب خود را اجرا نماید؛ »نرخ 
مشارکت زنان در فعالیت های ورزش همگانی«، 
»درصد باشــگاه های فعال در حوزه زنان به کل 
باشــگاه های فعال« و »متوسط زمان اختصاص 
یافته به فعالیت های ورزشــی روزانه به تفکیک 
جنــس« تنها بخشــی از شــاخص های عدالت 

جنسیتی است.
ظلم به زنان قصه امروز و دیروز نیســت. اصالت 
دادن به جنس مذکر و تالش برای شــبیه کردن 
شّیادانه زنان به مردان، بزرگ ترین ظلم تاریخی 
بــه این ریحانه آفرینش اســت. یک روز انقالب 
صنعتــی شــده و نیاز به نیــروی کار ارزان و بی 
درد سر است؛ حاال سیاستمداران و سرمایه داران 
حامی نظریاتی هســتند که شعار »اشتغال زنان« 
ســر دهند و آنان را در کنار مردان از مأمن خانه 
بــه مدفن کارخانه بکشــانند. ارزش تمام کارها 
را بــا پول که ســنجیدند، در بــوق و َکرنا کردند: 
زنان چه نشســته اید که در حال بی ارزش شدنید! 
به پا خیزید برای کســب حق مســلم اشــتغال. 
ویل دورانت می گوید: »زنان کارگران ارزان تری 
بودنــد و کارفرمایان، آنان را بر مرداِن ســرکِش 
ســنگین قیمت، ترجیح می دادند. یک قرن پیش 
در انگلستان، کار پیدا کردن بر مردان دشوار شد 
اما اعالن ها از آنان می خواست که زنان و کودکان 

خود را به کارخانه ها بفرستند«.
ماجرا به اینجا ختم نشد. جیب های سرمایه داران 
هنوز جا برای پر شــدن داشت و کرامت و لطافت 
زن هنــوز جا برای پایمال شــدن. برای بازاریابی 
محصوالت، همیشــه زنــان و بدن های عریان و 
نیمه عریان آنان بهترین ابزار بود و چه تعرض ها 
و تجاوزها که به زنان نشــد. کمی بعدتر انقالب 
جنســی در حال شــکل گرفتن بــود. دیگر نباید 

خانواده ها ســهمی از قدرت داشــته باشند. حاال 
شعار »آزادی زن« باید آرمان زنان جامعه می شد. 
اّمــا واقعیــت ماجرا چیزی جز آزادی مردان برای 
بهره بــرداری آنی از زنــان نبود. این گونه بود که 
زنــان از چاله چوله های زندگی خانوادگی به چاه 
اســارت و بردگی اجتماعی افتادند. زنانی که باید 
هر روز مطابق میل مردی بگویند و بپوشــند و ... 

و آخر ســر هیچ تکیه گاهی نداشته باشند.
مسأله سازی یا مسأله یابی  �

معمواًل اولویت ها هستند که مسائل ما را می سازند 
و آن هــا را رتبه بنــدی می کنند. اولویت های ما را 
هم نیازهای ما می ســازند؛ یعنی به میزان نیاز به 

یــک امر، آن امر برای ما اولویت پیدا می کند.
 اگر دســتگاه محاسباتی یک فرد، گروه یا جامعه 
دچار اختالل شود، نیازهایی کاذب یا دست چندم 
برای او اولویت پیدا خواهند کرد. همواره یکی از 
حربه های دشــمن و پیاده نظام های او، اخالل در 

دســتگاه محاسباتی افراد جامعه است.
فراینــد  اجتماعــی،  شــبکه های  امــروزه 
مسأله ســازی های جعلــی را بســیار تســهیل 
کرده اند. برنده این میدان کسی است که قائالن 
بیشــتری برای یک مسأله پیدا می کند؛ خواه این 
مســأله ساختگی باشد، خواه در اولویت و مطابق 

با نیازهای حقیقی.
زنان به دلیل غلبه احساســات و عواطف، همواره 
یکی از مهم ترین قشــرهایی هســتند که بازیچه 
مسأله ســازی های جعلی قرار می گیرند. مسائلی 
که اگر مشــکالتی جدید برای آن ها ایجاد نکند، 
دردی از مشکالت آن ها را هم دوا نمی کند. یک 
روز به نام اشتغال، به کام سرمایه دار، روز دیگر به 
نــام آزادی، به کام هرزگی و امروز به نام ورزش، 

به کام بازی های سیاسی.
یک. زنان سرپرســت خانوار، زنان مطلّقه و بیوه

طبــق آمار آســیب های اجتماعــی، ۱2 درصد 
خانواده هــای ایرانــی به سرپرســتی زنان اداره 
می شــود ]i[. بیش از ۳ میلیون زن سرپرســت 

خانوار در کشــور وجود دارد که ۷۱ درصد از آنان 
دارای فرزند هستند که بر اساس آمارها ۹0 درصد 

این قشــر از زنان، ازدواج مجدد نمی کنند.
همچنیــن امروز یک میلیون زن بیوه در کشــور 
وجود دارد که ایران در بین چهل کشور، باالترین 
 .]ii[ تعداد زنان بیوه را به خود اختصاص داده است
مشــکالت معیشتی و بحران بیکاری این زنان و 
درگیر شــدن فرزندان آنان با انواع آســیب های 
اجتماعی به دلیل نبود ســایه پدر، تنها بخشــی از 

مشــکالت این دسته از زنان ایرانی است.
در ســال ۱۳۹4، ۳۶ درصــد ازدواج هــا منجر به 
طالق شــده است. ســال ۱۳۹5 -یا همان سال 
ابالغ سیاســت های کلی خانــواده- به ازای هر 
چهار ازدواج، یک ازدواج به طالق منتهی شــده 
اســت، اّما یک ســال بعد از ابالغ این سیاست ها 
این نســبت به یک سوم رسیده است؛ یعنی از هر 
ســه ازدواج، یک مورد به طالق انجامیده اســت 
]iii[! همــواره در ماجــرای طالق، زنان بیش از 
مردان در معرض آســیب قرار می گیرند؛ مردان 
فرصت های بیشتری برای ازدواج مجدد و تشکیل 
خانواده دارند، اّما زنان مطلّقه -مخصوصًا صاحب 
فرزند- فرصت های بســیار محدود و نادری برای 
این امر پیدا می کنند. ضمن اینکه فشار اجتماعی 
و روانی همیشــه نســبت به زنان مطلقه بیش از 

مردان است.
دو. دختران مجرد  �

طبق سرشماری سال ۱۳۹5 مرکز آمار ایران، ۱۳ 
میلیــون جوان مجرد ایرانی وجود دارد که از این 
میان بیش از 2,5 میلیون نفر، ســن ۳0 سالگی را 

.]iv[ سپری کرده اند
علم جمعیت شناســی سن باالی 40 سال را برای 
زنان، سّن تجرد قطعی می داند. طبق سرشماری 
سال ۱۳۹5، ۱0 درصد زنان ۳5 تا ۳۹ ساله کشور 
مجردند. این در حالی است که در گروه سنی 40 
تا 44 ســاله ۸ /۶ درصد و 50 تا 54 ســاله ها نیز 

.]v[ ۳/۱ درصد مجرد هستند

جامعه

 تالش برای شبیه کردن شّیادانه زنان به مردان

محّمدرضا آرام *
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بــا مقایســه نرخ تجرد قطعی بــه تفکیک جنس 
متوجه می شــویم، باز این زنان هستند که از سال 
۱۳۸5 تاکنون حدود 2 برابر بیش از مردان، قربانی 

این آسیب اجتماعی هستند.
سه. مرخصی زایمان زنان شاغل  �

جمعیــت، یکی از مؤلفه های مهم قدرت کشــور 
اســت و بــار اصلی افزایــش آن بر دوش مادران 
قرار دارد. حدود ۶ سال است که از قانون در نظر 
گرفتن ۹ ماه مرخصی زایمان برای زنان شاغل و 
دو هفته برای همسران آن ها می گذرد اّما چیزی 
که از آن خبری نیســت اجرای این قانون اســت 
]vi[. گزارش های میدانی خبر از بیکار شدن زنان 
باردار و عدم پرداخت حقوق آنان و ســرباز زدن 

.]vii[ بیمه هــا از این امر دارد
چهار. ورزشــگاه برای زنان یا زنان برای   �

ورزشگاه مردانه؟!
یکی از مؤلفه های مهم در تأمین سالمت مردان 
و زنــان جامعه، ورزش اســت. زنــان با توجه به 
انجام مســئولیت های مادری و همســرداری در 
محیــط خانه، بیش از مردان، نیاز به فعالیت های 
منظم ورزشــی دارند. ضمن اینکه یکی از عوامل 
نابــاروری حــدود 5 میلیون زوج ایرانی ]viii[ و 
مشــقت های فراوان زنان باردار، به آناتومی بدن 
آن ها بر می گردد که با ورزش کردن بخش مهمی 

از آن قابل اصالح است؛
اّما متأســفانه تعداد ورزشــگاه های مردانه قابل 

قیاس با ورزشــگاه های بانوان نیســت. ســهم 
شــهرهای کوچــک و روســتاها از مکان های 
ورزشــی که هیچ! دریغ از یک زمین خاکی برای 
۱۱ میلیون حاشیه نشــین که تنها ســه میلیون از 
آن ها در شــهرهای تهران، مشهد و اهواز هستند 

...]ix[
سرنا را از سر گشاد آن نواختن  �

خوشــبینانه ترین تحلیل از عملکرد دستگاه های 
مســئول -علی الخصوص معاونــت امور زنان و 
خانواده ریاســت جمهوری- این اســت که این 
دســتگاه ها در تحلیل مســائل زنان دچار اختالل 
محاسباتی هستند یا به همان تعبیر عامیانه »سرنا 
را از ســر گشــاد آن می زنند«! مهم ترین اقدامات 
این دســتگاه ها در طول ماه های گذشــته در این 
خصــوص عبارت انــداز: کودک انگاری دختران 
زیــر ۱۸ ســال و تالش بــرای افزایش بیش از 
پیش ســن ازدواج، کوشش برای سوارشدن زنان 
بر موتورســیکلت در اماکــن عمومی و پیگیری 
مصّرانه حضور زنان در ورزشــگاه های مردانه در 

کنار آن ها!
معاونت امور زنان و خانواده بهتر اســت به جای 
وحی ُمنزل قرار دادن اســناد بین المللی همچون 
ســند 20۳0، قوانین فیفا و...، همان شاخص های 
عدالت جنســیتی – بخوانید برابری جنســیتی- 
مصوب خود را اجرا نماید؛ »نرخ مشــارکت زنان 
در فعالیت هــای ورزش همگانــی«، »درصــد 

باشگاه های فعال در حوزه زنان به کل باشگاه های 
فعــال« و »متوســط زمان اختصــاص یافته به 
فعالیت هــای ورزشــی روزانه به تفکیک جنس« 
تنها بخشی از شاخص های عدالت جنسیتی است 
کــه آن ها را در حد حضور چند زن در ورزشــگاه 

آقایان تنّزل داده اند!
از حکم مسأله تا حکم سؤال  �

»می گویند وقتی مغول به شهر نیشابور حمله کرد، 
وارد حوزه نیشابور شد. جنگجویان مغول طلبه ای 
جــوان را دیدند که مشــغول َوَجب کردن حوِض 
حوزه بود! مهاجمین از او پرســیدند: مشــغول چه 
هســتی؟! گفت: می خواهم بدانم آب این حوض 
»ُکر« هست یا »قلیل«! شاید حکم ورود چند زن 
به ورزشگاه یا سوار شدن چند زن بر موتورسیکلت 
»فی نفســه« حرام نباشــد، اّما وقتی این مسأله، 
مــا را از میلیون هــا زن آســیب دیده و در معرض 
فالکت و مســائل اصلی زنان جامعه غافل کند، 
پرداختن به این مسائل دست چندم، »لغیره« حرام 
می شــود! متأســفانه در این اختالل محاسباتی 
مســئولین و هجمه همه جانبه مغول های زمان، 
شاهدیم نهادهای آتش به اختیار به جای مطالبه 
اولویت هــای اصلی حوزه زنــان، در زمین بازی 
از پیش طراحی شــده دشــمن بــازی می کنند و 
اولویت های اصلی را به باد فراموشــی سپرده اند.

* پژوهشــگر حلقه سیاست خانواده مرکز رشد 
دانشگاه امام صادق )ع(

جامعه
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عــدم احســاس کارآمــدی کافی در نظــام تأمین 
اجتماعی کشــور و کوچکی چتر حمایتی آن یکی از 
علل قابل ذکر در خصوص عدم پذیرش و مقاومت 

در برابر اصالح نظام یارانه هاست.
پرداخــت یارانه نقدی از روز اول با نظرات موافق و 
مخالف عدیده ای همراه بود. یارانه ای که قرار بود به 
نحو هدفمند توزیع شود، اما به نحو مساوی بین اکثر 
قریب به اتفاق افراد جامعه تقسیم شد. گرچه نقائص 
این روش از ابتدا توســط اقتصاددانان مورد گوشزد 
قرار داشت اما اولویت دهی به برخی از مسائل دیگر 
توسط دولت های مختلف، مانع از اجرای اصالحات 
اساسی در نظام توزیع یارانه ها شد. این عدم اصالح 
و ادامه مسیر قبلی، افزون بر عوارض منفی اقتصادی 
و مالی که بر دولت و نظام بودجه ای کشور تحمیل 
کرد یک عارضه منفی دیگر هم داشت: عادت دهی 
جامعه به دریافت یارانه نقدی و در پس آن، شــیوع 
اعتراضات شــدید به هنگام تغییر رویه سابق، حتی 

بعضًا از ســوی عده ای از متمولین جامعه!
نکته جالب آنســت که عمومًا کلیدواژه مشــترِک 
معترضین در واژه »عدالت« متبلور می شــود؛ بدین 
ادعا و تفسیر که عدالت حکم می کند که همگان در 
درآمدهای فروش منابع طبیعی کشور سهیم باشند! 
این در حالیســت که اتفاقًا موافقان هدفمندســازی 
یارانه هــا و حذف یارانه نقــدی دهک های باالی 
جامعه هم استدالل خود را بر پایه مفهوم »عدالت« 
اســتوار می دارنــد و ادامه رونــد فعلی را تجلی بارز 

»بی عدالتی« برمی شمارند.
نگارنــده دربــاب مفهوم عدالت و ارتباط آن با نظام 
توزیــع درآمد و ثروت در یادداشــت های قبلی این 
ســتون تحلیلــی، توضیحاتی را ارائه داده اســت 
کــه ضرورِت اجتناب از تکــرار مباحث، خوانندگان 
عالقمنــد را به مطالب گذشــته ارجاع می دهد؛ اما 
سخن دیگر آنکه به نظر می رسد جهت اجرای بهتر و 
کم هزینه تر اصالح نظام یارانه باید به ریشه ها توجه 
شــود و توقف در خود موضــوِع محل نقد، متولیان 
را دیرتر به ســرمنزل مقصود می رســاند. آنچه این 
تصور را در ذهن گروهی ایجاد کرده اســت که این 
نــوع اقدامات جهت اصالح نظام یارانه، غیرعادالنه 
اســت ریشــه در حداقل پنج مورد نقص و خطای 

سیاســتگذاران و مجریان امر در گذشته دارد:
مورد اول: فقدان نظام اطالعاتی جامع و شفاف که 
این اطمینان را به سیاستگذار، مجری و آحاد جامعه 
بدهد که تصمیمات اتخاذ شــده برآمده از یک نظام 

اطالعاتی دقیق و کامل اســت که کمترین خطا را 
در خود دارد. طبیعی اســت این فقدان، موجب بروز 
اشــتباهات و خطاهای محاســباتی )بیش از سطح 
نرمال( در شــمول یا عدم شــمول افراد در دریافت 
یارانه نقدی می شــود. نیاز به پیوند و همکاری بهتر 
و بیشتر مراکز اطالعاتی موجود در نظام های مالی، 
بانکی، بازرگانی و غیره کشــور موردی است که به 
وضوح در کشــور احساس می شود و هنوز اقدامات 
صــورت گرفته در جهت رفع این نیاز، راضی کننده 

نیست.
مــورد دوم: ضعــف اجــرای قواعد بــازار در نظام 
قیمت گــذاری و رقابــت ســالم بیــن بخش های 
اقتصــادی که صد البته با رخداد معضالتی همچون 
نقــص فرآیندهای خصوصی ســازی، گســترش 
بی ضابطه خصولتی ها، وجود برخی نارســایی های 
نظــام حقوقی و نظارتی، سوءاســتفاده گروه های 
خاص از اطالعات نامتقارن و نفع بری از رانت های 
اطالعاتــی و نیز افزایــش تحریم های بین المللی و 
تحدید بودجه دولتی که منجر به تنگ شــدن منابع 
حمایتی می شــود، تشــدید شــده است. این ضعف 
باعــث می شــود که عده ای بنا بــه تجارب قبلی و 
پیش فرض هــای ذهنی، پرداخت مســاوی یارانه 

اقتصاد

چرا پذیرش 
هدفمندسازی 

یارانه ها 
برای عده ای 
دشوار است؟

وهاب قلیچ *
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نقدی در شــرایط غیرکارا و غیربهینه اجتماعی 
را به هرگونه تفکیک و اعطای گزینشی آن ولو 

در شــرایط کاراتر اجتماعی ترجیح دهند!
مورد ســوم: عدم احســاس وجود نظام مالیاتی 
کارا و عادالنــه در کشــور که با نشــر اخباری 
همچــون فــرار مالیاتی برخی از اصناف متمول 
در جامعه همراه می شود، یکی دیگر از ریشه های 

مقاومــت و عــدم باورپذیــری 
اصــالح نظــام یارانه های نقدی 
براســاس مفهوم عدالت است. به 
عبارتــی باید پذیرفت که درک و 
پذیــرش عمومی این واقعیت که 
در جامعــه ای کــه در آن برخی از 
متموالن بــا درآمدهای کالن از 
پرداخــت مالیــات قانونی طفره 
می رونــد، قطع یارانه اندک نقدی 
گروه هایی با سطح درآمدی کمتر 

کمی سخت و دشوار است.
مــورد چهــارم: عدم احســاس 
کارآمــدی کافــی در نظام تأمین 
اجتماعی کشــور و کوچکی چتر 
حمایتــی آن یکــی دیگر از موارد 

قابل ذکر در این مبحث است. بی شک با مشاهده 
یــک نظام تأمین اجتماعی قدرتمند و اعتماد به 
آن، بخــش زیادی از مقاومت ها در برابر اصالح 

نظام یارانه ها کاهش می یابد.
مورد پنجم: عدم توجیه و تفهیم مناســب فضا 
و اذهان جامعه و فرهنگ ســازی کافی در قبال 
میــزان و مفهوم یارانه های نقدی و غیرنقدی و 

کارکردهای متفاوت آن، معیارها و شاخص های 
شناسایی دهک های باالی درآمدی جهت حذف 
یارانــه نقدی، نحوه هزینه کرد یارانه های نقدی 
حذف شــده در اقتصاد و حتی بیان واقعیت های 
ناظر به محدودیت بودجه ای کشــور نیز در این 

مورد بی تأثیر نخواهد بود.
کالم آخر آنکه راه حل دســتیابی بیشتر به اقناع 
عمومی در هدفمندسازی یارانه ها 
و حرکت سریعتر به سمت عدالت 
اجتماعــی را بایــد در مــواردی 
همچون ایجــاد نظام اطالعاتی 
جامع و شفاف، زمینه سازی اجرای 
بهتــر قواعد بازار در قیمت گذاری 
و رقابت ســالم، تقویت کارامدی 
نظــام مالیاتی، بهبود نظام تأمین 
اجتماعی و در انتها فرهنگ سازی 
و توجیه و تفهیم مناســب اذهان 
جامعه نســبت به اصول و الزامات 
نظــام عدالت مدارانــه توزیــع 

یارانه ها دانست.
 *عضو هیات علمــی بانکداری 
اسالمی پژوهشکده پولی و بانکی

اقتصاد

عمومًا�کلیدواژه�مشــترِک�معترضین�در����
واژه�»عدالت«�متبلور�می�شــود؛�بدین�ادعا�و�
تفســیر�که�عدالت�حکم�می�کند�که�همگان�در�
درآمدهای�فروش�منابع�طبیعی�کشور�سهیم�
باشــند!�این�در�حالیســت�که�اتفاقًا�موافقان�
هدفمندســازی�یارانه�ها�و�حذف�یارانه�نقدی�
دهک�های�باالی�جامعه�هم�اســتدالل�خود�را�
بر�پایه�مفهوم�»عدالت«�اســتوار�می�دارند�و�
ادامه�روند�فعلــی�را�تجلی�بارز�»بی�عدالتی«�

برمی�شمارند.
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اقتصاد

راه برون رفت از وابستگی به طالی سیاه

انجــام هرگونــه تغییــری در یارانه های پنهــان باالخص یارانه 
حامل هــای انرژی، باید منوط به مطالعات امکان ســنجی، ارزیابی 

اثرات جانبی و نیز میزان پذیرش آن از ســوی جامعه هدف باشــد.
کشــوری را نمی تــوان در دنیــا پیدا کرد کــه در آن نوعی از یارانه 
به بخشــی از اقتصاد یا قشــری از جامعه اعطا نشــود. در ادبیات 
اقتصــادی از تخفیف های مالیاتی گرفته تا خرید تضمینی محصول 
از کشــاورزان، پرداخت بخشی از هزینه درمان قشر مستمند، پایین 
نگه داشــتن قیمت برخی از کاالها نظیر کاالهای اساســی و دارو 
و نظایــر آن همگــی جزئی از نظام یارانه ای یک کشــور به شــمار 
می رود و به خاطر همین وســعت و فراگیری یارانه ها و نیز اهمیت 
آنها در وضعیت معیشــت مردم و کارکرد اقتصاد اســت که برای 
تغییر و اصالح آنها ســازمانی تحت عنوان »سازمان هدفمندسازی 
یارانه ها« در ایران شــکل گرفته اســت. شــاید بتوان گفت اصالح 

همیــن یارانه های فراگیــر و متعدد پیدا و پنهان در اقتصاد ایران 
اولین پیش شــرط تحقق بودجه بدون نفت در کشــور باشد که برای 
ســال آینده هدفگذاری شــده و انجام آن و رها شــدن کشور از بند 
درآمدهــای نفتی امری اجتناب ناپذیر برای حفظ کارکرد اقتصاد در 
حضور تحریم های ظالمانه علیه اقتصاد کشــورمان اســت. البته در 
اصالح نظام یارانه ها و ســر و ســامان دادن به آن در جهت کاهش 
بــار مالــی دولت و کوچک کردن حجم بودجه جاری دولت با هدف 
کنار گذاشتن درآمدهای نفتی از بودجه، باید چند نکته مد نظر قرار 
گیرد تا این تغییر و تحول کمترین اثرات منفی جانبی را داشــته و 
بــا بیشــترین کارایی تحقق پیدا کند. ایــن چند نکته را می توان به 

ترتیب ذیل بر شمرد:
۱- تخمیــن میــزان دقیق یارانه پرداختــی در اقتصاد ایران بنا به 
دالیل متعدد از جمله نبود تعریف واحدی از مفهوم یارانه امکان پذیر 

ایلناز ابراهیمی *
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نیست. درست است که برخی از انواع یارانه همچون یارانه نقدی 
در ارقام بودجه به وضوح دیده می شــوند ولی برخی دیگر همچون 
اعداد مرتبط با معافیت های مالیاتی، ارزان فروشی کاالهای دولتی 
نظیر حامل های انرژی، همانطور که از نامش پیداســت پنهان بوده 
و هیچ ردیف جداگانه ای در بودجه نداشــته و قابل ردیابی نیســت و 
هر چند می توان با برخی از برآوردها میزانی تخمینی از این یارانه ها 
را محاسبه کرد ولی به دلیل این که توافق نظری بین صاحبنظران 
در خصــوص تعریف این نــوع یارانه وجود ندارد، هر عددی که 
ارائه شود محل مناقشه خواهد بود. به عنوان مثال در مورد یارانه 
بنزین، برخی تفاوت بین قیمت تمام شده بنزین و نرخ فروش آن 
را یارانه پنهان این حامل انرژی حساب می کنند ولی برخی دیگر 
قیمت فوب خلیج فارس را معیار محاسبه قرار داده و معتقدند درآمد 
از دســت رفته دولت بابت فروش هر لیتر بنزین در داخل کشــور 
و عدم صادرات آن میزان دقیق یارانه پرداختی به شــمار می رود. 
پــس چون برآورد دقیقــی از میزان یارانه وجود ندارد، صحبت از 
قطــع کامــل آن یا ارائه آماری متقن در این زمینه می تواند باعث 

اشــتباهاتی در طراحی روش حذف شود.
2-با توجه به وســعت شــمول یارانه ها در اقتصاد ایران، در حذف 
یا کاهش آن، باید معیار مربوطه از پیش تعیین شــده باشــد به این 
مفهوم که باید مشخص شود که کدام یارانه ها در اولویت تجدید 
نظر قرار دارند؛ آیا معیار دولت در کاهش یارانه کســب بیشــترین 
منفعــت و بزرگتریــن صرفه جویــی ممکن از این محل در بودجه 
است، به امکان تحقق بازنگری در یک نوع یارانه اهمیت می دهد 
یــا تبعــات اقتصادی این کار را می ســنجد و اولویت را در حذف 
یارانــه ای می بیند که نبــود آن کمترین تبعات منفی اقتصادی و 

اجتماعی را ایجاد خواهد کرد؟
۳- اگــر مــوارد ذکرشــده در بند 2 در کنار انــواع مختلف یارانه 
پرداختی در کشــور قرار گیرد و از آن برای طراحی یک نقشــه راه 
ساماندهی به نظام یارانه ای کشور استفاده شود باید به چند مورد 
اشاره کرد از جمله این که به نظر می رسد بزرگترین یارانه پرداختی 
دولت در اقتصاد ایران در حوزه کاالهای تولیدی دولتی باالخص 
حامل های انرژی و آب مصرفی و نیز معافیت های مالیاتی متعدد 
باشــد. ایــران کمابیش ارزان ترین قیمت بــرق و آب و گاز را در 
بیــن کشــورهای منطقه حتی بــا لحاظ ارز 4200 تومانی و نه ارز 
ســنا یا بازار آزاد دارد و در بیشــتر ســالهای اخیر، بین ۳ کشور اول 
دارای ارزانترین بنزین در دنیا بوده اســت. به این ترتیب افزایش 
قیمت این حامل های انرژی و نیز آب و رساندن آن به قیمت های 
تمام شــده این کاالها باعث خواهد شــد که بخش زیادی از یارانه 
پنهان اعطایی در اقتصاد ایران کنار گذاشــته شــده و درآمدهای 
دولت به شــدت از این ناحیه افزایش یابد ولی آیا انجام این کار 
ســناریویی تحقق پذیر اســت؟ آیا با توجه به نرخ تورم حدود 4۳ 

درصدی ســاالنه منتهی به شهریور ماه امسال، افزایش قیمت 
این کاالها بر تنور تورم که در حال سرد شدن است مجدداً نخواهد 
دمید؟ آیا حذف یارانه بنزین موجب از دست رفتن برخی از مشاغل 
در کسب و کارهای نوپای مربوط به حمل و نقل نخواهد شد که 
به لطف بنزین ارزان و پایین بودن هزینه ارائه خدمات توانسته اند 
با قیمت های پایین، تعداد زیادی از افراد جویای کار را مشغول به 
کار کنند. همچنین در طی سالیان گذشته بنا به پیش فرض هایی 
نانوشته، همواره ارزانی قیمت بنزین به عنوان لنگری برای کنترل 
تورم و هزینه ســبد مصرفی خانوار باالخص خانوار شــهری تلقی 
شــده اســت و دستکاری و افزایش ناگهانی آن باعث شکل گیری 
انتظــارات تورمی و نیز مقاومت هایی در جامعه می شــود که باید 

به هزینه-فایده آن توجه داشت.
همچنین یکی دیگر از یارانه های پرداختی پنهان دولت در اقتصاد 
کشــور، بهره مندی بسیاری از مشاغل و فعالیت های اقتصادی از 
نوعی تخفیف و معافیت مالیاتی یا در برخی موارد فرارهای مالیاتی 
است که تا کنون به دیده اغماض با آنها برخورد شده است. تصمیم 
به گسترش پایه مالیاتی یکی از بهترین راه حل های کنار گذاشتن 
ایــن نوع یارانه اســت. به عنوان مثال وضــع مالیات بر برخی از 
مشــاغل همچون شاغلین حوزه بهداشت و درمان، که به درستی 
در دســتور کار قرار گرفته اســت، یا اخذ مالیات از برخی فعالیت ها 
همچون مالیات بر عایدی ســرمایه بر خرید و فروش ها در بازار 
ارز و طــال بــه خوبی و با کمتریــن اثرات جانبی منفی می تواند بر 
درآمدهای دولت در بودجه افزوده و از وابستگی آن به درآمدهای 
نفتی بکاهد ولی موضوع این است که اخذ این مالیات ها به دلیل 
نبود پایگاههای اطالعاتی دقیق، فقدان پیشــینه و سنت اخذ آنها 
و مقاومت جامعه هدف، در کوتاه مدت بسیار سخت بوده و انجام 
آن نیاز به چندین سال تالش سازمانهای مالیاتی، فرهنگ سازی 

و وضع و اجرای قوانین تشــویقی و تنبیهی خواهد داشــت.
بنابراین به نظر می رسد در حال حاضر بهترین گام در سر و سامان 
دادن به نظام یارانه ای کشور، ابتدا حذف یارانه نقدی آشکار برای 
قشــر ثروتمند و دهک های باالی درآمدی اســت چرا که در وهله 
اول شناســایی آن برای دولت با توجه به گســتردگی پایگاه های 
داده ای کشور در عصر دیجیتال امکان پذیر است، دوم حذف آن از 
نظر عملیاتی ساده بوده و سوم، با در نظر گرفتن سهم ناچیز این 
نوع یارانه در سبد درآمدی دهک های باالی درآمدی، اثرات خارجی 
منفــی آن در حداقــل ممکن خواهد بــود. ولی در حذف یارانه های 
پنهــان باالخص یارانه حامل های انرژی موضوع به این ســادگی 
نیست و باید انجام هر گونه تغییری منوط به مطالعات امکان سنجی 
اجرای حذف یارانه، شناســایی اثرات جانبی این کار و نیز ارزیابی 

میزان پذیرش آن از ســوی جامعه هدف باشد.
* عضو هیات علمی گروه اقتصاد کالن پژوهشــکده پولی و بانکی
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سناریو های محتمل در بازار مسکن
نرگس رزبان

بررسی روند معامالت و قیمت مسکن نشان می دهد که بازار مسکن 
وارد فاز رکودی شــده اســت. مطابق با روند تاریخی بازار مسکن، 
بعــد از تجربــه دوران رونق قیمتی این بازار وارد دوره رکود با طول 
عمر طوالنی تر می شود.تجارب گذشته بازار مسکن نشان می دهد 
که تحوالت در این بازار عمدتًا از دو دســته عوامل درون و برون 
بخشــی منبعث می شــود. هر یک از این عوامل به اقتضای شرایط 
حاکــم بــر اقتصاد، در مقطع زمانی مختص خود، در بروز تحوالت 

قیمتی ایفای نقش می کند.
 به عبارتی میزان اثرپذیری بازار از هر یک از عوامل هدایت گر آن، 
در همه دوره ها یکســان نیست، بلکه متناسب با شرایط اقتصادی، 

درجه اهمیت آنها تا حدودی متفاوت است.
بررســی قیمت در بازار مســکن حاکی از این است که از خرداد ماه 
سال ۱۳۹2 تا پایان سال ۱۳۹5 قیمت اسمی مسکن از ثبات نسبی 
برخوردار بوده اســت، این در حالیســت که در همین دوره نرخ تورم 
عمومــی )بــا وجود کاهش(، همــواره باالتر از ۸ درصد بوده و نرخ 
ســود اسمی سپرده های بانکی )به عنوان بازدهی دارایی جایگزین 
و بدون ریســک( نیز قابل توجه بوده اســت. از طرف دیگر مقایسه 
بازده مســکن با بازده بازارهای موازی و نرخ تورم از ابتدای ســال 
۱۳۹0 تا پاییز ســال ۱۳۹۶ )به قیمت ســال پایه( نشان می دهد که 

بازده این بازار از سایر بازارها پایین تر بوده است.
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لــذا طبیعــی بوده کــه مطابق با رونــد تاریخی 
دوره های رونق و رکود، همچنین به منظور جبران 
عقب افتادگی از بازده سایر بازارها، قیمت مسکن 
نیــز به عنوان یــک کاالی اقتصادی، با افزایش 
مواجه گردد. بر این اساس از ماه های ابتدایی سال 
۱۳۹۶ شــاهد افزایش تدریجی و بطئی قیمت در 
بازار مســکن بودیم به طوری که قیمت یک متر 
مربع آپارتمان در شهر تهران از حدود 4.۳ میلیون 
تومان در فروردین ۹۶ به حدود 5.۶ میلیون تومان 

در اسفند ماه همان سال رسید.
تعداد معامالت مسکن در سال ۹۶ در سطح بسیار 

خوبی قرار داشــت. به طوری که 
بــه جز فروردین مــاه که به دلیل 
مقارن شــدن با ایام نوروز معمواًل 
تعداد معامالت کم اســت، در سایر 
ماه هــا تعداد معامالت در ســطح 
باالیی رقم خورد. بر این اســاس 
در دی مــاه ۹۶، انجــام حدود 20 
هزار معامله آپارتمان در شهر تهران 
مشاهده شد. همچنین مجموع کل 
معامالت انجام شــده شهر تهران 
در ســال ۹۶ به بیش از ۱۸۱ هزار 

فقره رسید.
در سال ۱۳۹۷ شاهد افزایش قابل 
توجه قیمت مسکن در شهر تهران 
و به تبع آن در دیگر مناطق کشور 
بودیم. در این سال قیمت یک متر 

مربع آپارتمان در شهر تهران از متر مربعی حدود 
۶ میلیون تومان در اردیبهشت ماه به بیش از ۱۱ 
میلیون تومان در اسفند ماه ۹۷ افزایش یافته که 
این به معنای رشد بیش از ۹0 درصدی قیمت در 
کمتر از یکسال بود. آنچه که در سال ۹۷ برخالف 
دیگر دوره ای رونق مسکن اتفاق افتاد این بود که 
با وجود افزایش قیمت مسکن در این سال، تعداد 

معامالت کاهش یافت.
مجمــوع تعداد معامالت انجام شــده در ســال 
۱۳۹۷ به چیزی حدود ۱۳0 هزار فقره بالغ شــد 
که حدود 2۸ درصد کاهش، نســبت به سال قبل 
را رقم زد. الزم به توضیح اســت که عمده دلیل 
تحوالت بازار مســکن در این سال نشات گرفته 
از تحــوالت اقتصــاد کالن و در رأس هم ه آن ها 
افزایــش نقدینگی و نــرخ ارز بود. کاهش تعداد 
معامالت نیز عمدتًا به ورود نقدینگی به بازارهای 

طال و ارز مربوط می شد.
در ماه های ابتدایی سال ۹۸ باز هم شاهد افزایش 
قیمــت مســکن در بازار بودیم. بر این اســاس 
بیشــترین افزایش قیمت مسکن در اردیبهشت 
ماه اتفاق افتاد که نسبت به فروردین همان سال 
حدود ۱۱.5 درصد رشد قیمتی را شاهد بودیم. پس 
از آن از سرعت افزایش قیمت در بازار کاسته شد 
و در مــرداد مــاه با پدیده کاهش قیمت به میزان 
حدود ۳ درصد نســبت بــه تیر ماه مواجه بودیم. 
این کاهش قیمت در شهریور ۹۸ نیز البته با شیب 
مالیم تر ادامه یافت و به حدود ۱.۷- درصد نسبت 

به مرداد ماه رسید.
نکته قابل توجه این اســت که در تمامی ماه های 
ســال ۹۸ با کاهش رشد معامالت مسکن نسبت 
به ماه مشــابه ســال قبل و بعضًا ماه های قبل در 
همان سال مواجه بوده ایم. در نمودارهای زیر نرخ 
رشــد معامالت و قیمت آپارتمان در شهر تهران 
در هر ماه نســبت به ماه مشــابه سال قبل نشان 
داده شده است. همچنین از جهت حرکت نمودار 
می توان روند حرکت قیمت در هر ماه نســبت به 

ماه قبل را مشاهده کرد.
تمامی موارد پیش گفته و بررســی های صورت 
گرفته از روند معامالت و قیمت مســکن نشــان 
می دهد که بازار مســکن وارد فاز رکودی شــده 
اســت. مطابق با روند تاریخی بازار مســکن، بعد 
از تجربــه دوران رونق قیمتی این بازار وارد دوره 
رکود با طول عمر طوالنی تر می شــود. بنابراین 

ورود به فاز رکودی از این منظر طبیعی است. اما 
در شرایط جاری اقتصاد کشور عالوه بر این مورد، 
مسائل سیاسی و ابهام در توافق هسته ای می تواند 
نقش غیرقابل انکاری بر تحوالت بازار مسکن در 
ماه های آتی داشــته باشد. نااطمینانی حاصل از 
عدم قطعیت ها در فضای سیاسی بخش زیادی از 
فعالیت های حقیقی در این بخش را متوقف کرده 
اســت. همچنین تعداد معامالت خرید و فروش 
مســکن به طرز بی ســابقه ای کاهش یافته و در 
شــهریور ماه به زیر ۳000 فقره در شــهر تهران 

رسیده است.
چنانچه متغیرهای سیاسی و به ویژه 
نرخ ارز ثابت بماند، بازار مسکن به 
روند کاهش قیمت البته با شــیب 
بسیار کمتر ادامه خواهد داد تا اینکه 
به نقطه ثبات قیمت اسمی برسیم. 
در این حالت نرخ رشد قیمت مسکن 
کمتر از تــورم عمومی پیش بینی 
می شود. اما چنانچه مسائل سیاسی 
در کشور به گونه ای رقم بخورد که 
افزایش قیمت ارز را به دنبال داشته 
باشــد، روند کاهشی قیمت در بازار 
مسکن متوقف شده و چه بسا شاهد 
افزایــش قیمت اندکی در این بازار 
باشــیم. در این حالــت با توجه به 
میزان افزایــش نرخ ارز، نرخ های 
متفاوتــی از افزایش قیمت می تواند 
در این بازار رقم بخورد. اما با توجه به اینکه حجم 
نقدینگی مورد نیاز برای خرید مسکن بسیار فزونی 
یافته و تأمین مســکن برای خانوارها با صعوبت 
همراه اســت، قدرت خرید خانوار عامل بازدارنده 
افزایش شــدید قیمت در بازار مسکن خواهد بود 
و به واســطه کاهش قدرت خرید ســمت تقاضا، 
بازار پتانسیل جهش قیمت را ندارد.محتمل ترین 
سناریو در بازار مسکن رسیدن به ثبات قیمت اسمی 
طــی ماه های آینــده و ماندگاری در رکود حداقل 
برای 4 فصل است، مگر اینکه شاهد افزایش نرخ 
ارز باشــیم و با متغیرهای غیرقابل پیش بینی در 
اقتصاد مواجه باشیم. همچنین پیش بینی نمی شود 
تعداد پروانه های ساختمانی با افزایش قابل توجه 
همراه باشد. بر این اساس کاهش عرضه مسکن 
خود چالشی دیگر برای سال های پیش رو در بازار 

مسکن است.

اقتصاد

در�تمامی�ماه�های�ســال��98با�کاهش����
رشد�معامالت�مسکن�نسبت�به�ماه�مشابه�
ســال�قبل�و�بعضًا�ماه�های�قبل�در�همان�
ســال�مواجه�بوده�ایم.�در�نمودارهای�زیر�
نرخ�رشــد�معامالت�و�قیمت�آپارتمان�در�
شهر�تهران�در�هر�ماه�نسبت�به�ماه�مشابه�
سال�قبل�نشان�داده�شده�است.�همچنین�
از�جهــت�حرکت�نمــودار�می�توان�روند�
حرکت�قیمت�در�هر�ماه�نسبت�به�ماه�قبل�

را�مشاهده�کرد.
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دوره آخــر افزایــش قیمت بازار مســکن از 
ابتدای پاییز ســال ۱۳۹۶ آغاز و تا فصل اول 
سال جاری ادامه یافت. افزایش اولیه قیمت 
مســکن در نیمه دوم ســال ۱۳۹۶ به دلیل 
افزایش تقاضا در بازار بود. اما همزمان با آغاز 
روند صعودی نرخ ارز افزایش قیمت مسکن 
نیز شدت بیشــتری گرفت. بدین ترتیب در 
سال گذشته شاهد رشد شدید قیمت مسکن 

بودیــم که این افزایش به مرور 
خریداران مسکن را از بازار خارج 
کرد و ســبب کاهش معامالت 

در بازار شد.
از ابتــدای دوره افزایش قیمت 
مســکن تا پایان سال گذشته 
حــدوداً به طور متوســط ۱20 
درصد قیمت مسکن در تهران 
افزایــش یافت. ایــن افزایش 
هشدار شــکل گیری رکود در 
بازار مســکن در سال ۱۳۹۸ را 
می داد. هشداری که به سرعت 
رنــگ واقعیت به خود گرفت و 
از تعــداد خریداران مســکن و 
معامالت در این بازار کاســته 

شــد. در نهایت در شهریور ماه امسال شاهد 
کاهش ۷5 درصدی معامالت مسکن نسبت 

به ماه مشابه سال قبل بودیم.
امــا روند قیمتی مســکن در نیمه نخســت 
امســال کمی متفاوت با روند معامالت بود. 
در ابتدای ســال شــاهد ادامه روند افزایشی 
قیمت مســکن بودیم. به طوری که در خرداد 
مــاه امســال قیمت هر مترمربــع آپارتمان 

مســکونی نسبت به اســفند ماه ۱۳۹۷ رشد 
20.4 درصــدی را تجربــه کرد. اما در فصل 
تابستان روند افزایش قیمت مسکن متوقف 
و قیمت ها با شیب مالیمی رو به کاهش نهاد 
به طوری که رشــد قیمت مســکن در تیر ماه 
تنها 0.4 درصد و در دو ماه بعدی منفی بود.
به نظر می رسد دو عامل اصلی سبب کاهش 
قیمت مســکن در تابستان امسال شده اند. از 
یک ســو رکود حاکــم بر بازار، 
متقاضیان خرید مسکن را بسیار 
کاهش داده و تقاضا در این بازار 
با افت شدیدی روبرو شده است. 
از سوی دیگر با ثبات و کاهش 
نسبی نرخ ارز در ماه های اخیر، 
ضریــب نااطمینانی در بازارها 
و در نتیجــه تأثیر جهش های 
قیمت گــذاری  بــر  ارزی 
واحدهای مســکونی تا حدود 
زیادی کاهش یافته است. این 
دو عامل ســبب شده تا قیمت 
مســکن با شیب مالیمی رو به 

کاهش بگذارد.
امــا درمورد سرنوشــت قیمت 

تحلیل بازار مسکن در میانه سال 1398

از�ابتدای�دوره�افزایش�قیمت�مسکن�تا�پایان����
سال�گذشــته�حدوداً�به�طور�متوسط��120درصد�
قیمت�مســکن�در�تهران�افزایــش�یافت.�این�
افزایش�هشدار�شکل�گیری�رکود�در�بازار�مسکن�
در�ســال��1398را�می�داد.�هشداری�که�به�سرعت�
رنگ�واقعیت�به�خود�گرفت�و�از�تعداد�خریداران�
مســکن�و�معامالت�در�این�بازار�کاســته�شد.�در�
نهایت�در�شــهریور�ماه�امسال�شاهد�کاهش��۷5
درصدی�معامالت�مســکن�نسبت�به�ماه�مشابه�

سال�قبل�بودیم.

سعید مسگری 

درتابستان امسال، پنجمین دوره افزایش قیمت مسکن به پایان 
رســید واکنون رکود نســبتًا عمیقی این بازاررا فرا گرفته است. 
نگاهی به روند بازار مســکن در نیمه نخســت ســال می تواند به 

تبیین سرنوشت آن در ادامه سال کمک کند.
بازار مسکن در ایران دارای ویژگی های خاصی است که آن را از 
سایر بازارهای دارایی متمایز کرده است. این ویژگی ها سبب شده 
است تا روند قیمتی مسکن با سایر کاالها و خدمات متفاوت باشد 
و دوره های رونق و رکود مختص به خود را داشته باشد. عالوه 
بر عوامل درونی بازار مســکن، شــرایط اقتصاد کالن نیز تأثیر 
بسزایی در شکل گیری سیکل های بازار مسکن دارند. تا قبل از 

دهه هشتاد، هر ده سال یک جهش قیمتی در این بازار رخ داده 
اما در 20 سال اخیر هر ده سال شاهد دو جهش قیمتی بوده ایم.

بررســی روند قیمتی مســکن در سه دهه اخیر نشان می دهد که 
قیمت مســکن چند ســالی را با ثبات طی کرده و سپس در یک 
دوره چهار تا شش فصل با افزایش شدید قیمت مواجه می شود. 
یعنی ســیکل های مســکن به این شکل اســت که چند سالی 
قیمت ها به اندازه تورم و یا کمتر از آن رشــد می کند و همزمان 
در بازار با کاهش معامالت، رکود حاکم می شود. سپس همزمان 
با رونق معامالت مسکن در چند فصل پیاپی، جهش قیمتی در 

بازار رخ می دهد.
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مسکن در نیمه دوم سال با قطعیت نمی توان 
نظر داد زیرا همان طور که اشاره شد این بازار 
از شــرایط اقتصاد کالن بخصوص نرخ ارز 
تأثیر زیادی می پذیرد. اگرچه کاهش معامالت 
مســکن در نیمه دوم ســال نیز می تواند به 
ادامه کاهش قیمت مســکن کمک کند اما 
در صورتی که ثبات شــکل گرفته در اقتصاد 

کالن در نیمه دوم ســال ادامه 
یابد قیمت مســکن نیز باثبات 
خواهــد بود و افزایش یا کاهش 
قابــل مالحظه ای را شــاهد 
نخواهیم بــود. اگرچه برخی 
بــر ایــن باورند کــه کاهش 
تقاضا و رکود در بازار مســکن 
می توانــد ســببب ادامه روند 
کاهشــی قیمت مسکن شود 
امــا باید توجه داشــت که باال 
بودن قیمت تمام شده مسکن 
به دلیل جهش تورمی ســال 
گذشــته اجازه کاهش شدید 

قیمت ها را نخواهد داد.
درواقع بازار مســکن در حالت 

رکــود تورمــی قرار دارد و تحلیل آن باید بر 
اســاس این شرایط باشد نه بر اساس رکود. 
اگر بــازار در حالت رکود بود کاهش تقاضا 
منجر به کاهش قیمت می شد؛ اما این اتفاق 
در حالت رکود تورمی یا اصاًل رخ نمی دهد 
یا با شــدت کمی اتفــاق می افتد. بنابراین 
محتمل ترین ســناریو برای بازار مسکن در 

سال ۱۳۹۸ در صورت ادامه ثبات در اقتصاد، 
رشد قیمت مسکن در حدود تورم و استمرار 

رکود است ...
با توجه به آنچه گفته شــد می توان نتیجه 
گرفت که درمان بازار مسکن و جلوگیری از 
شوک های قیمتی، در گروی برطرف شدن 
معضالت اقتصاد کالن کشــور است. رشد 
باالی نقدینگی، بازارهای مالی 
غیرعمیق و ناکارا، جهش های 
نرخ ارز، تورم مســتمر و باال و 
... از جمله عواملی هســتند که 
بصورت مستقیم و غیرمستقیم 
بــر این بــازار تأثیر می گذارند. 
طرح هایــی که با هدف بهبود 
بــازار مســکن طراحی و اجرا 
می شوند تنها در صورت تأمین 
و پایداری ثبات اقتصاد کالن 
از کارایــی برخوردار هســتند 
و در غیــر اینصــورت صرفًا 
کوتاه مــدت  مســکن هایی 
خواهنــد بــود و گرهی از بازار 

مسکن باز نخواهند کرد.

اقتصاد

اما�درمورد�سرنوشــت�قیمت�مسکن�در�نیمه����
دوم�ســال�با�قطعیت�نمی�توان�نظر�داد�زیرا�همان�
طور�که�اشــاره�شــد�این�بازار�از�شرایط�اقتصاد�
کالن�بخصوص�نــرخ�ارز�تأثیر�زیادی�می�پذیرد.�
اگرچه�کاهش�معامالت�مسکن�در�نیمه�دوم�سال�
نیز�می�تواند�به�ادامه�کاهش�قیمت�مسکن�کمک�
کند�اما�در�صورتی�که�ثبات�شکل�گرفته�در�اقتصاد�
کالن�در�نیمه�دوم�ســال�ادامه�یابد�قیمت�مسکن�
نیز�باثبات�خواهــد�بود�و�افزایش�یا�کاهش�قابل�

مالحظه�ای�را�شاهد�نخواهیم�بود.
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بــازار کار کشــور به ویــژه در بخش خصوصی با 
پدیده ساعات کاری بسیار زیاد مواجه است. یعنی 
سازمان ها برای جبران بهره وری پایین )با لحاظ 
دســتمزد پاییــن نیــروی کار( تمایل به افزایش 

ساعات کاری داشته اند.
چند ســالی اســت که همواره صحبت از دو روزه 
شــدن تعطیالت آخر هفته در جریان اســت. در 
تقویم کشــور، تعطیالت مناسبتی متعددی وجود 
دارد کــه پراکنده و متغیر هســتند و این موضوع 
ســبب شــده تعداد روزهای تعطیلی زیاد به نظر 
برســد. اما مقایسه روزهای تعطیلی ایران با سایر 
کشــورها نشان می دهد که به دلیل وجود دو روز 
تعطیلــی آخر هفته در غالب کشــورها، مجموع 
تعطیــالت در ایران آنچنان که به نظر می رســد 

زیاد نیست.
گرچه حل و فصل موضوع تعطیالت بعد از بارها 
مطرح شدن در مجلس شورای اسالمی همچنان 
به نتیجه نرســیده، اما در واقعیت اتفاقات دیگری 
افتاده و طی این سال ها تغییراتی ایجاد شده است. 
بــه عنوان مثال، بنگاه های بخش خصوصی بنابر 
مصلحت اندیشی خود اقدام کرده اند. بدین ترتیب 
که هر بنگاه با ارزیابی منافع و هزینه ها، تصمیم به 

تعطیلی یا عدم تعطیلی پنج شــنبه ها گرفته است. 
چه بسا در بسیاری از بنگاه ها حضور نیم روزه آخر 
هفته فاقد بهره وری کافی شــمرده و حذف شده 
اســت. به هر حال تکلیــف بنگاه های خصوصی 
روشن است. این بنگاه ها با در نظر گرفتن شرایط 
کارکنان، ســازمان و مشتریان می توانند به طور 
بهینه ای در مورد تعداد روزهای کاری و ســاعات 
آن تصمیم گیری کنند. مشــاهدات تجربی نشان 
داده هرگونــه دخالت دولت )مگر برای حمایت از 
کارکنان( کاماًل غیر ضروری به نظر می رســد و 
تصمیمــات بهینه ای که هر بنگاه می تواند بگیرد 
را زائــل می کند. اما شــاید بهتر باشــد در مورد 
ســازمان های دولتی یــک تصمیم کلی مبنی بر 
تعطیلی دو روزه آخر هفته اتخاذ شــود، مگر این 
که ســازمانی بنابر صالحدید بر همان منوال قبل 
بماند. گرچه بســیاری از سازمان های دولتی نیز 

به مرور پنج شــنبه ها را تعطیل کرده اند.
حال به این مســئله توجــه کنیم که چرا تعطیلی 
دو روزه حائز اهمیت شــده اســت. با گســترش 
عصــر دیجیتال و تغییر مشــاغل، به گونه ای که 
کارکنان ارزش افزوده بیشتری در واحد زمان خلق 
می کنند، نیاز به ساعات کاری زیاد و ممتد در حال 

جبران 
بهره وری 

پایین 
نیروی 

کار
وحید صمدی سپهری
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از بین رفتن است و در عوض، بهره وری نیروی 
کار اهمیــت دارد. در واقع هر شــاغل در زمانی 
کمتر، ارزش افزوده بیشــتری برای خود، بنگاه 
و اقتصــاد ایجاد می کند. ایــن تغییرات موجب 
شــده به کیفیت و خروجــی کار کارکنان توجه 
بیشــتری نســبت به کمیت آن بشود. از سوی 
دیگر، انســان ها با افزایش رفاه و طول عمر در 
زندگی خود مواجه هستند که موجب شده غنای 
زندگی آنان افزایش یابد و لذا به سمت ساعات 
کاری کمتری بروند تا به بقیه ابعاد زندگی خود 
بپردازند. موارد مذکور باعث شــده که اکنون در 
کشورهای اروپایی بحث بر سر کاهش روزهای 

کاری از پنج به چهار روز جریان داشــته باشد.
نکته مهم در کاهش یا فشرده ســازی ســاعات 
کاری را می توان در بهره وری جست. بهره وری 
نیروی کار در کشور ما دارای وضعیت نامناسبی 
است که از محیط اجتماعی و اقتصادی، فرهنگ 
سازمانی، آموزش های فردی و ... ناشی می شود. 
در برنامه ریزی هــای کالن اقتصادی همواره بنا 
بوده تا بخشی از رشد اقتصادی کشور از افزایش 
بهره وری ناشــی شود اما این مهم تقریبًا مغفول 
مانــده و رشــد اقتصادی غالبًا از ســایر عوامل 

بوده اســت. در این شرایط، یکی از نگرانی های 
مدیران این است که با توجه به بهره وری پایین 
نیروی کار، کاهش ساعات کاری اقدام مطلوبی 
نباشــد. در واقع بازار کار کشــور به خصوص در 
بخش خصوصی با پدیده ســاعات کاری بسیار 
زیاد مواجه اســت. یعنی سازمان ها برای جبران 
بهره وری پایین )و البته با در نظر گرفتن دستمزد 
پاییــن نیروی کار( تمایل به افزایش ســاعات 

کاری داشته اند.
می تــوان گفــت که یــک حلقــه بازخوردی 
تقویت کننده و منفی بین بهره وری و ســاعات 
کاری وجــود دارد. وقتی بهــره وری کارکنان 
پایین اســت، مدیران با افزایش ســاعات کاری 
ســعی بر جبران آن می کنند. ساعات کاری باال 
موجب می شود کارکنان به لحاظ فکری، روانی 
و جسمی خسته شوند که در نتیجه اتالف زمانی 
بیشــتری خواهند داشــت و در واقع عملکرد و 
بهــره وری آن هــا پایین می آید. با این تفســیر 
می توان شــاهد بود که در بسیاری از سازمان ها 
گرچه افراد ساعات کاری زیادی را در محل کار 
حضور دارند اما عملکرد واقعی آنها حتی در حد 
ســاعات کاری معمولی هم نیست. این مشکل 

را می توان با افزایش دســتمزد کارکنان )جهت 
واقعی کردن دســتمزدها نســبت به درآمدزایی 
برای شــرکت(، کاهش ســاعات کاری )جهت 
کاهش خســتگی کارکنــان و افزایش خروجی 
آنــان در واحد زمان(، بهبود فرهنگ ســازمانی 
)جهت اثرگذاری مثبت ســازمان بر کارکنان( و 
نیز بهبود محیط کسب وکار )جهت اصالح رفتار 
کالن جامعه نســبت بــه مقوله کار و اثرگذاری 
مثبت بر سازمان ها( به صورت توأمان رفع کرد. 
در واقع حلقه بازخوردی مثبتی شــکل گیرد که 
هر یک از موارد گفته شــده تأثیرات مثبت خود 

را بــر دیگری بگذارد و تقویت نماید.
تغییر در هر ســطحی با لختی همراه اســت و 
مقاومت هــای مختلفــی در برابــر آن به وجود 
می آیــد. از جمله در بحث افزایش بهره وری نیز 
این ایســتایی قابل تأمل اســت، زیرا کارکنان، 
ســازمان ها و محیط کســب وکار هر ســه در 
برابــر تغییرات مقاومــت می کنند. برای از بین 
رفتن مقاومت و در نتیجه رســیدن به بهره وری 
باالتــر، تحرک همه ذی نفعــان می تواند مؤثر 
باشــد. بدین ترتیــب که کارکنــان از افزایش 
ســاعات غیرکاری و همچنین افزایش درآمد به 
ازای هر ســاعت کاری نفع می برند، سازمان ها 
هزینه هــای ســاعات کاری طوالنی را حذف 
می کننــد و احتمــااًل افزایش بهره وری موجب 
افزایش درآمد آن ها خواهد شد و کل اقتصاد نیز 
دچار تحول مثبتی می شود که عالوه بر کاهش 
هزینه ها و افزایش درآمدها، محیط کســب وکار 
بهتری پدید می آید که توسعه سایر صنایع را به 
دنبال داشــته و یک حلقه رشد را ایجاد می کند.

در پایان، می توان از این منظر به کاهش ساعات 
کاری نــگاه کرد کــه کارکنان و مدیران در هر 
دو بخــش خصوصی و دولتی با رویکرد کاهش 
کمیــت کار، موجب افزایش بهره وری و ارزش 
افزوده شــوند. با این رویکرد هزینه های ثابت و 
متغیر ناشی از ساعات کار طوالنی حذف، ارزش 
افزوده بیشتری برای کارکنان، سازمان ها و کل 
اقتصاد ایجاد و ســبک جدید زندگی انســان ها 
که ابعاد گســترده تر و عمیق تــری دارد تأمین 
می شــود. همچنین ساعات کاری کمتر موجب 
می شــود افراد زمان بیشتری جهت گردشگری، 
مطالعه، آموزش و غیره داشــته باشــند که رشد 

سایر بخش های اقتصادی را دربردارد.
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چالش حباب در اقتصاد ایران

در دو سال گذشته با هجوم نقدینگی های سرگردان برای کسب عایدی 
بیشتر به بازارهای مختلف اقتصاد ایران همواره شاهد شکل گیری حباب 
انواع دارایی بوده که با عقب نشــینی تقاضای ســفته بازی این حباب ها 

ترکیده است.
تمام آنها یک ویژگی مشترک دارند؛ باالخره می ترکند، حباب های دارایی 
را می گویم از بازار مسکن گرفته تا بازار ارز و طال و بورس. حباب اغلب 
به وضعیتی گفته می شود که در آن قیمت دارایی ها یا برخی از ابزارهای 
مالی همچون برخی از اوراق بهادار به دلیل حمله سفته بازان و تقاضای 
آنها به سرعت و شدت افزایش یافته و این افزایش به دلیل ماهیت این 
نوع تقاضا، کوتاه مدت بوده و در بلندمدت قابل دوام نیست. بعد از چنین 
افزایش شــدید و ســریعی، قیمت ها به نقطه ای می رسند که سفته بازان 
احســاس خطر کرده و دیگر بازده بیشــتری برای خود در آن بازار دارایی 
خاص متصور نیســتند، در نتیجه به ســرعت با فروش دارایی خود از بازار 
خارج شــده و بر اثر این افزایش ناگهانی در عرضه، قیمت ها به ســرعت 
شــروع به کاهش می کنند به طوری که کمابیش به قیمت های پیش از 
شکل گیری حباب برمی گردند که معمواًل مبتنی بر قیمت پایه اقتصادی 

آن دارایی است.
در شکل گیری یک حباب اغلب عوامل روانی نظیر انتظارات هیجانی در 
مورد آینده بازار و اعتماد به نفس کاذب یا بیش از حد کارگزاران اقتصادی 
در مورد توانایی پیش بینی حوادث آتی مهم ترین نقش را در پویایی های 
قیمت بازی می کند. نگاهی به عرصه های مختلف اقتصادی و فعالیت های 
بازارهای مختلف نشان می دهد که حباب در برخی از حوزه های اقتصادی 

بیش از بقیه مشاهده می شود که مهم ترین آنها عبارتند از:
-حباب در بازار مسکن، جایی که اغلب بعد از چند سال رکود و ثبات، به 
ناگهان جهش شــدید قیمت در عرض یک ســال یا کمتر از آن مشاهده 
می شــود که در اقتصاد ایران بارها تجربه شــده و بعد از افزایش ناگهانی 
قیمت هــا و چند برابر شــدن آنها، به ناگهــان با خروج خریداران واقعی، 
به دلیل از دســت رفتن قدرت خرید، و نیز ســفته بازان، به دلیل انتظارات 
بلندمدت آنها از روند سودآوری این بازار، حباب قیمت ها از بین می رود و 
هر چند قیمت ها به قبل از زمان حباب باز نمی گردد ولی بسیاری از کسانی 
که به امید ســفته بازی وارد این بازار شــده بودند، با از دست دادن بخش 

مهمی از منابع اولیه خود، با آب رفتن سرمایه هایشان مواجه می شوند.

ایلناز ابراهیمی
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- حباب در بازار کاالهای ســرمایه ای نظیر طال 
کــه هم می تواند مانند دهه های ۱۹۷0 و ۱۹۸0 
در سطح جهانی اتفاق بیافتد و هم مانند سال های 
۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بیشتر بر اثر فشار شدید تقاضای 
داخلی ایجاد شــود به طوری که مشاهده شد در 
این سال ها به دلیل شدت سفته بازی در بازار طال، 
قیمت سکه در داخل کشور با حباب مثبت مواجه 
شد و در برخی مواقع این حباب حتی تا یک سوم 

ارزش بازاری سکه را تشکیل می داد.
- حباب بازار ســهام، زمانی به وقوع می پیوندد 
کــه قیمت ها در این بازار بدون توجه به وضعیت 

واقعی بازده شرکت ها و سوددهی 
آنها افزایــش می یابد و بازیگران 
بازار تنها به نیت ســفته بازی و در 
کوتاه مدت به تقاضا دامن می زنند، 
این اتفاقی اســت که در چند ماه 
گذشــته با وجود رکود شدید حاکم 
در بخــش تولید کشــور، در بازار 
ســهام مشاهده شده به طوری که 
در روز اول مهــر مــاه تنها در یک 
روز شــاخص کل بورس بیش از ۳ 

درصد رشد پیدا کرد.
- حباب در بازار ســایر کاالهایی 
که برای خانوارها در حکم دارایی 
هســتند از جملــه اتومبیــل که 
خانوارهــای ایرانی آن را در زمره 
دارایی هایــی همچون امالک و 
مســتغالت می بینند که عالوه بر 

جنبه مصرفی، در حکم دارایی نیز بوده و در بازار 
کاالهای دســت دوم اغلب ارزش آن متناسب با 

تورم یا حتی بیشتر افزایش می یابد.
برخی از اقتصاددانان از رشد ناگهانی تقاضا بنابه 
عوامل برون زایی نظیر رشــد ناگهانی اعتبارات 
بانکــی یا جهش درآمدهای نفتی در برخی از 
کشــورهای نفت خیز که موجب رشد شدید و 
سریع تقاضا در اقتصاد می شود و ظرفیت های 
طرف عرضه اقتصاد از قابلیت پاسخگویی به 
این تقاضا برخوردار نباشــند، نیز تحت عنوان 
حبــاب یاد می کنند. این اتفاقی اســت که در 
بیشتر دوره های جهش قیمت جهانی نفت در 
اقتصاد ایران به وقوع پیوسته است و به همراه 

خود تورم را نیز افزایش داده است.
نگاهــی بــه این طبقه بندی و بررســی روند 
بازارهای دارایی و پویایی قیمت ها در آن نشان 
می دهد که اقتصاد ایران در دو ســال گذشته 
همواره درگیر شکل گیری حباب در بازار یک 
دارایی، هجوم نقدینگی های سرگردان به آن 
برای کسب عایدی بیشتر، بزرگ تر شدن حباب 
بر اثر شدت گرفتن تقاضا و در نهایت اثرگذاری 
نیروهای مختلف بر پویایی قیمت ها و کنترل 
نســبی آن و در نتیجه عقب نشــینی تقاضای 
سفته بازی و ترکیدن حباب در آن بازار خاص 

بوده است. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۶ و نیز 
سال ۱۳۹۷، اقتصاد کشور شاهد شکل گیری 
حباب در بازار سکه بود که با شروع پیش فروش 
سکه در بازار از طرف بانک مرکزی و تحویل 
آن، قیمت ها در این بازار شروع به عقب نشینی 
کردند و هر چند حباب سکه به صورت کامل 
تخلیه نشد ولی سفته بازان شروع به خروج از 
این بازار کرده و نقدینگی سرگردان بازارهای 
دیگری را هدف قرار داد. در همین سال ۱۳۹۷ 
بود که بازار ارز نیز دوشــادوش بازار ســکه با 
حبابی باورناپذیر مواجه شــد و نرخ ارز حتی تا 
رقــم ۱۹000 تومان برای هر دالر اوج گرفت 
ولــی با مداخالت موفقیت آمیز بانک مرکزی 

و آرام گرفتــن جو اولیه به تدریج در نیمه دوم 
ســال و هم چنین در ســال ۱۳۹۸ تا کنون با 
روندی مســتمر کاهــش یافته و نرخ دالر به 
حول و حوش ۱۱500 تومان افت کرده است 
کــه می توان آن را به مصداق ترکیدن حباب 

در بازار ارز تلقی کرد.
قیمت مسکن نیز با کمی تأخیر از سال ۱۳۹۷ 
شروع به افزایش کرد و حتی تا اواخر بهار ۱۳۹۸ 
با شتاب به رشد خود ادامه داد که با افت قدرت 
خرید اقشار مختلف و خروج سفته بازان از این 
بازار در تابستان امسال از سرعت رشد آن کاسته 
شــد و تا حدودی روند نزولی به 
خــود گرفت. بــازار دیگری که 
کمابیــش همین الگوی رشــد 
حباب گونــه قیمت هــا در آن 
مشاهده شــده، بازار خودروهای 
ســواری اســت کــه از نیمه دوم 
ســال ۱۳۹۷ شاهد شروع افزایش 
قیمت هــا بود و کمابیش در خرداد 
۱۳۹۸ ســقف قیمتی در این بازار 
مشــاهده شــد و پس از آن حباب 
قیمتی دوام نیاورد و تا لحظه تنظیم 
این نوشته همچنان افت قیمت ها، 
هــم در خودروهای خارجی وهم 

داخلی ادامه دارد.
 امــا در نهایت شــاید بتوان گفت 
بازاری که در حال حاضر شــاهد 
شکل گیری و بزرگتر شدن حباب 
قیمتی در آن هســتیم بازار ســهام اســت که در 
تابســتان ۱۳۹۸ روزهای خوشی را برای فعاالن 
خــود رقــم زد و در برخی از روزها شــاخص کل 
افزایشــی بیــن 2 تا ۳ درصــد را نیز تجربه کرد. 
ولی در این بین ســوالی مطرح است، آیا افزایش 
قیمت ها در این بازار از جنس حبابی اســت و آیا 
حباب در این بازار نیز خواهد ترکید یا تحوالت این 
بازار بر خالف بازارهای دیگر بر مبنای تحوالت 
بنیادین بازار شکل گرفته است؟ اگر حباب در این 
بازار خالی شود، بازار بعدی کدام خواهد بود و آیا 
روزی خواهد رســید که دیگر شاهد شکل گیری، 
بزرگ شــدن و ترکیدن این حباب ها در اقتصاد 

کشور نباشیم؟

اقتصاد

قیمت�مســکن�نیز�با�کمی�تأخیر�از�ســال����
�139۷شــروع�به�افزایش�کرد�و�حتی�تا�اواخر�
بهار��1398با�شــتاب�به�رشد�خود�ادامه�داد�که�
بــا�افت�قدرت�خرید�اقشــار�مختلف�و�خروج�
ســفته�بازان�از�این�بازار�در�تابستان�امسال�از�
ســرعت�رشد�آن�کاسته�شد�و�تا�حدودی�روند�
نزولی�به�خود�گرفت.�بازار�دیگری�که�کمابیش�
همین�الگوی�رشد�حباب�گونه�قیمت�ها�در�آن�
مشاهده�شده،�بازار�خودروهای�سواری�است�.
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افزایش نســبت مانده اوراق قرضه منتشره به 
تولید ناخالص داخلی و سهم هزینه ای آن در 
بودجه نهادی، مســتقیمًا ثبات بازارهای مالی 
ایاالت متحده )بازارهای پول، ابزارهای مشتقه، 
اوراق قرضه و سهام( را نیز نسبت به تغییرات 
کوتاه مدت بردار نرخ های بهره سیاست پولی 
و نوســانات ادوار تجــاری میان مدت )بخش 
حقیقی( دچار اختالل ساخته است؛ به طوری 
کــه بــا کاهش نرخ های بهره سیاســتی و یا 

رشــد اقتصادی عماًل بســیاری از اشخاص و 
شرکت های غیرمقیم جهت حفظ قدرت خرید 
و بازدهی سبد سرمایه گذاری های خود اقدام 
به بازخرید اوراق بهادار دالری و انتقال منابع 
ســرمایه ای از بازارهای مالی ایاالت متحده 
)خصوصــًا بازارهــای پــول و اوراق قرضه( 
می کنند. خروج ســرمایه مذکور سبب کاهش 
تقاضای بین المللی برای دالر و تضعیف ارزش 
آن )به عنوان وســیله مبادله و ذخیره ارزش( 

در بازارهای پــول جهانی به صورت ادواری 
شده است.

اختــالالت مذکــور تــا زمانیکــه ماهیت 
ضدچرخــه ای و همســو بــا تغییرات بخش 
حقیقی بوده عماًل توســط ســرمایه گذاران 
غیرمقیم قابل پیش بینی و پذیرش اســت، اما 
طی ســه دهه گذشته افزایش مستمر کسری 
پس انداز ناخالص داخلی و نیز کســری مالی 
بخــش حقیقــی )خصوصًا به علت کســری 

درس هایــی از جنگ تجاری ایاالت متحده آمریکا

حسین باستان زاد

افزایــش تعرفه گمرکی اگرچــه ظرفیت های رقابتی جدیدی برای 
افزایــش میان مــدت تولیــدات داخلی آمریکا فراهم ســاخته، اما 
مجموعــه اثرات هزینــه ای آن درقالب تغییرات خالص اضافه رفاه 

مصرف کنندگان وتولیدکنندگان منفی بود.
ایــاالت متحــده به علت کســری پیوســته تراز تجــاری، موازنه 
پرداخت هــای خارجی و افزایش وابســتگی بــه جریانات ورودی 
مبادالت حســاب مالی و انتقاالت ســرمایه ای طی سه دهه گذشته، 
بــا افزایش مســتمر ناپایداری بخش خارجــی اقتصاد مواجه بوده 
اســت. در همین راســتا، افزایش وابســتگی به فرآیند تأمین مالی 

بخش خارجی ایاالت متحده از طریق مکانیزم فروش اوراق قرضه 
)دولت های مرکزی و فدرال، بانک ها و مؤسسات مالی و شرکت های 
غیرمالی( به اشــخاص غیرمقیم و نیز افزایش نســبت مانده اوراق 
قرضــه دالری بــه دو متغییر تولید ناخالص داخلی و صادرات )کاال 
و خدمــت( در بازارهــای مختلف بین المللی از یکطرف زمینه ســاز 
افزایش نســبت کل اقساط دیون )اصل و بهره( ادواری به جریانات 
درآمدی ارزی )نقدی، تعهدی( و از طرف دیگر موجب افزایش سهم 
هزینه ای اقســاط دیون به درآمدهای بخش های عمومی )با فرض 

ثبات ســاختار نرخهای بهره( در بلندمدت شده است.
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بودجــه بخــش عمومی( به عنــوان عوامل 
اصلــی اختــالل زا بر فرآیند سیاســتگذاری 
پولــی دالری، جریانات وجوه میان بازارهای 
مختلف دارایــی، مبادالت مالی بین المللی و 
ثبات مالی )داخلی و بین المللی( مطرح شــده 
که افزایش فراوانی، آستانه و دامنه زمانی بروز 
اختالالت مذکور سبب کاهش سهم دالر در 
مبــادالت مالی-تجاری بین المللی و ترکیب 

ذخایر بین المللی شده است.
تداوم روند کسری تراز حساب جاری ایاالت 
متحده قطعًا در بلندمدت میســر نبوده و چهار 
راهبرد اصالحات ســاختاری در بازار عوامل 
تولید، سیســتم مالی، ســاختار بودجه ریزی و 
فضای کســب و کار جهت تقویت مزیت های 
نســبی قیمتی و قدرت رقابت تولیدات ایاالت 
متحده در مقابل رقبای تجاری )چین، اتحادیه 
اروپــا، ژاپن، کــره جنوبی، هند، کانادا، ...( در 
بلندمدت و یا تضعیف پایدار شــاخص برابری 
دالر در مقابل ســایر اسعار در میان مدت و نیز 
اعمــال تعرفه هــای حمایتی گمرکی )و بعضًا 
موانــع تجاری غیرتعرفــه ای( در کوتاه مدت 
اجتنــاب ناپذیر اســت. ایــاالت متحده طی 
دو ســال گذشــته جهت بهبــود کوتاه مدت 
ناپایــداری بخش خارجی در مرحله نخســت 
اقدام به افزایش تعرفه های گمرکی کاالهای 
منتخــب وارداتــی و در مرحلــه دوم اعمال 
تعرفه های ترجیحی گمرکی بر روی ســبدی 
از واردات اقتصادهــای دارای تــراز تجاری 

مســتمر مثبت با ایاالت متحده 
نموده که بصورت پلکانی هر دو 
مؤلفه ترکیب کاالهای ســبد و 
نرخ مؤثــر تعرفه های ترجیحی 
افزایــش یافته اســت. فرآیند 
مذکــور که بــا اقدامات متقابل 
برخی از کشــورها نیــز همراه 
بوده عماًل زمینه شــکل گیری 
یــک جنگ تجــاری را در قالب 
اعمال موانــع متقابل تعرفه ای 
و بعضــًا غیرتعرفــه ای بر روی 
تولیدات و صنایع ایاالت متحده 

فراهم ساخته است.
در همین راستا، افزایش مستمر 
نرخ مؤثــر تعرفه های گمرکی 

در کنــار جغرافیای پهنــاور ایاالت متحده و 
مرزهای بزرگ آبی )با کشــورهای آمریکای 
التیــن و مرکزی( و زمینی )مکزیک و کانادا( 
زمینه گسترش قاچاق کاالها و تضعیف کارایی 
سیاســت های تعرفه ای غیرهدفمند مبتنی بر 
سبد تجاری یک کشور خاص را فراهم ساخته، 
بطوریکه ایاالت متحده طی چهار ماه گذشته 
در سیاســت های اعمال تعرفه های ترجیحی 
گمرکی کشــورهای مختلــف اصالحاتی را 
اعمال کرده است. اصالحات راهبردی مذکور 
در خصــوص اعضای پیمان نفتا، کره جنوبی 
و ژاپن با تلفیقی از تدابیر سیاســی-تجاری-

مالی مورد سیاستگذاری، مورد تعدیل و توافق 
نســبی مجدد قرار گرفته ولیکن در خصوص 
سایر اقتصادهای جهانی )اتحادیه اروپا، هند، 
...( بــه صــورت الینحــل و در مورد چین نیز 

تشدید شده است.
جنــگ تجاری فعلی موجــب افزایش قیمت 
تمام شده کاالهای وارداتی توسط اقتصادهای 
درگیر بطور عام و اقتصاد ایاالت متحده به طور 
خاص شــده به طوری که افزایش قیمت های 
مذکــور هزینه های تولید و مصرفی کاالهای 
وارداتــی را برای بخش های تولیدی و خانگی 
افزایــش داده اســت. افزایــش تعرفه های 
گمرکی و رشد قیمت کاالهای مذکور اگرچه 
ظرفیت های رقابتــی جدیدی برای افزایش 
میان مــدت تولیدات داخلی فراهم ســاخته 
)صنایع خودرو، فوالد، آلومینیم، لوازم خانگی، 

...( امــا مجموعه اثرات هزینه ای آن در قالب 
تغییــرات خالص اضافه رفاه مصرف کنندگان 

و تولیدکنندگان منفی بوده است.
در همین راســتا، بســیاری از شــرکت های 
بین المللــی که تولیدات آنها در چین، اتحادیه 
اروپا، ژاپن، کره جنوبی و ... مشمول تعرفه های 
ترجیحی گمرکی شــده تحت مالکیت نسبی 
اشــخاص و شــرکت های ســرمایه گذاری 
آمریکایی هســتند که نتیجه سیاست تجاری 
فعلــی زمینه انقباض منابع ورودی حســاب 
درآمد و نیز کاهش نســبی منابع ارزی موازنه 
پرداخت های خارجی )نقدی و تعهدی( ایاالت 
متحده را از محل سرمایه گذاری های فوق در 

پی داشته است.
در تحلیــل نهایــی، افزایــش هزینه هــای 
تولیدکننــدگان و مصرف کنندگان کاالهای 
مشــمول افزایش تعرفه های وارداتی از یک 
طــرف موجــب کاهش پس انــداز نهادی و 
سودآوری بنگاه های بخش های غیرحمایتی 
شــده و از طرف دیگر نااطمینانی بخش های 
تولیــدی را جهــت ســرمایه گذاری جدید در 
بخش های متأثر از جنگ های تعرفه ای افزایش 
داده که نتیجه غیرهمزمان رخدادهای مذکور 
کاهش خالص سرمایه گذاری، رشد اقتصادی 

و اشتغال است.
ایــاالت متحــده طی ســه دهه گذشــته در 
حــوزه صنایــع خودروســازی، واردات مرغ، 
الســتیک خودرو، کامیون، صنایع کانی های 
معدنــی، فــوالد، آلومینیم و ... 
سیاست های اعمال تعرفه های 
ترجیحی مشــابهی اتخاذ کرده 
کــه خالص اثرات مجموعه آنها 
ســبب افزایش مالیات پرداختی 
مصرف کنندگان،  هزینه های  و 
تضعیف حســاب درآمد موازنه 
پرداخت هــا، تــداوم ناپایداری 
بخش خارجی، کاهش پس انداز 
ناخالــص نهادی، عدم پایداری 
ظرفیت های رقابتی خلق شده و 
کاهش رشد اقتصادی و اشتغال 
ناشــی از اعمال سیاســت های 

مذکور در بلندمت بوده است.

بسیاری�از�شرکت�های�بین�المللی�که�تولیدات����
آنهــا�در�چین،�اتحادیه�اروپا،�ژاپن،�کره�جنوبی�و�...�
مشــمول�تعرفه�های�ترجیحی�گمرکی�شده�تحت�
مالکیت�نسبی�اشخاص�و�شرکت�های�سرمایه�گذاری�
آمریکایی�هستند�که�نتیجه�سیاست�تجاری�فعلی�
زمینه�انقباض�منابع�ورودی�حســاب�درآمد�و�نیز�
کاهش�نســبی�منابــع�ارزی�موازنه�پرداخت�های�
خارجی�)نقدی�و�تعهدی(�ایاالت�متحده�را�از�محل�

سرمایه�گذاری�های�فوق�در�پی�داشته�است.
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ســال ۱۳۹0 طبق تبصره مــاده ۹۹ برنامه پنجم 
توســعه و طــی یک تکلیف قانونی به ســازمان 
بورس اوراق بهادار بازاری ذیل فرابورس ایران با 
نام بازار پایه تشــکیل شــد. بعد از 4 بورس رسمی 
کشور که بورس اوراق بهادار، بورس کاال، بورس 
انرژی و فرابورس اسران هستند بازار پایه تکلیف 
قانونی برنامه پنجم توســعه بود برای دو دســته از 
شرکتها. نخست آن دسته از شرکت های سهامی 
عامــی که نمی توانند بــه هر دلیلی وارد بورس یا 
فرابورس شوند ابتدا در بازار پایه به ثبت رسیده و 
مورد معامله سهم قرار می گیرند. دوم شرکتهایی 
که اســتانداردهای الزم برای ماندن در فرابورس 
و بورس را از دســت می دهند و از این بازارها به 

بازار پایه اخراج می شوند.
بنابراین می توان گفت بازار پایه برای این تشکیل 
شد که برای حفظ سرمایه های سهامداران خرد که 
سهم شرکت های مذکور را دارند بتوانند طی دوره 
زمانی سهم خود را به فروش رسانده و سرمایه خود 
را به دست آورند. از طرف دیگر قانونگذار در نظر 
گرفت که در این بازار می توان از ظرفیت نهادهای 
حقوقی و ســایر سرمایه داران بزرگ استفاده کرد 
تا با تأمین مالی شــرکت های حاضر در بازار پایه 
امکان حمایت و تقویت آنها را داشته و بتوانند این 

شــرکت ها را به سوددهی مجدد برسانند.
هجوم سهامداران خرد به بازار پایه  �

اما از حدود دو ســال پیش در بازار پایه فرابورس 
پدیده ای عجیب مشاهده شد. با وجودیکه از ابتدا 
برنامــه این بود که ســهامداران خرد از این بازار 
غیر ســوده خارج شــود اما از حدود دو سال پیش 
ورود و شــاید بتوان گفت هجوم سهامداران خرد 
به بازار پایه شــدت گرفت. تقاضا برای سهم های 
پرریســکی که از پیش به سهامداران معرفی شده 
و ریســک انها نیز اعالم شــده بود ایجاد شد و این 
جزء عجایب معامالت بورســی است. تقاضا برای 
خرید ســهم هایی که متعلق به شرکت های زیان 

ده بحرانی و غیر فعال بود.
اگرچه برخی از شــرکت های حاضر در بازار پایه 
شــرکت های معتبر و فعال هســتند اما در مقابل 
این شــرکت ها برخی نیز شرکت های ورشکسته 
بوده، صورت های مالی ارائه نمی دهند و شفافیت 
مالی ندارند. در پی این سفارشــات خرید ســهم، 
قیمت ها رو به افزایش گذاشــت. به این دلیل که 
سامانه به صورت اتوماتیک وقتی با صف تقاضای 
خرید روبرو می شــود قیمت ها را با افزایش تنظیم 
می کنــد و وقتی قیمت ها افزایش پیدا کرد پدیده 
عجیب دوم شکل گرفت؛ پدیده صف نشینی. یعنی 

عده جدیدی صف های طویل خرید این سهم های 
مشــکوک را تشکیل دادند. این در حالی است که 
برخی سودجویان حاضر در این بازار متوجه شدند 
که در اثر کثرت تقاضا می توان قیمت این سهم ها 
را افزایش داد در نتیجه این عده تقاضاهای کاذب 
دیگری را روانه بازار پایه کردند، در اثر این رشــد 
قیمت دســتکاری قیمت و ســیگنال فروشی هم 
رونق گرفت. به طور مثال سهم شرکتی که رو به 
ورشکســته کامل بوده و از لحاظ مادی صددرصد 
زیان ده اســت سهمی پیشــرونده و ارزشمند شد. 
قیمت ســهم شــرکت هایی که طی دو سال اخیر 
بحران مدیریتی داشــتند، بیش از دو ســال است 
که هیئت مدیره تشکیل نشده و مشکل کارگری 

و خط تولید دارند رو به افزایش گذاشــت.
ماجرای سیگنال فروشــی و تقاضای کاذب   �

برای سهام بی ارزش
نهاد ناظر در بازار سرمایه با مشاهده این رویداد در 
بازار پایه فرابورس ورود کرد و از یک ســال پیش 
شــروع به کنترل و نظارت بر مدل افزایش قیمت 

سهم های بازار پایه نمود.
با این نظارت مشــخص شــد عــده ای به قصد 
تــکان دادن ســهم های اصطالحــًا بی ارزش و 
کســب ســودهای بادآورده را دارند، قیمت سهم 

ماجرای تلخ مؤسسات اعتباری غیرمجاز تکرار می شود؟

بررسی روند شکل گیری حباب های نوظهور در بازار سرمایه

مریم یعقوبی

 شــاپور محمدی رئیس ســازمان بورس اوراق بهادار در یک برنامه 
تلویزیونی به سؤاالت و انتقادات از تغییر قوانین در بازار پایه فرابورس 
پاسخ داد. این سخنان در حالی بیان می شد که طی هفته های گذشته 
ســازمان بورس اوراق بهادار و فرابورس متهم به تغییر یک شــبه 
قوانین و رانت اطالعاتی و همچنین خســاراتی به ســهامداران پایه 

بازار فرابورس شدند.
شاپور محمدی بعد از تشریح اقدامات این سازمان برای تغییر قوانین 
بــازار پایــه فرابورس گفت: ۱200 خبر در روزنامه ها و شــبکه های 
اجتماعی با موضوع اصالح مقررات بازار پایه منتشــر شــده و به هیچ 
عنوان قوانین یک شبه اجرا نشده است.وی در پاسخ به احتمال ایجاد 
رانــت در فرایند اصــالح قوانین پایه گفت: اطالعات و اخبار اصالح 

قوانیــن بــازار پایه ۹۶ میلیون بار دیــده و در مقاطع مختلف گفته 
شــده دامنه نوســان در سه بازار به ترتیب سه، دو و یک درصد است. 
روز دوشنبه آگهی از سوی فرابورس اعالم عمومی شد و فردای آن 
روز بازار پایه مثبت بود. روز چهارشــنبه بازار منفی شــد اما در همان 
روز ۳۷ هزار نفر فروشنده و 4۱ هزار نفر خریدار بودند. با حضور این 
4۱ هزار نفر امکان رانت اطالعاتی وجود دارد؟ موضوعی که همه از 
آن مطلع هســتند دیگر مخفی نیســت. پس از مصوبه یکی از اعضای 
شــورای عالی بورس تمام موارد را اعالم کرد. باید به عده ای که با 
رفتار خود سرمایه گذاران را نگران کردند گفت سهام ارزنده به هیچ 
وجه آســیب نمی بینند. اما ماجرای بازار پایه و ســود دهی سهم هایی 

که به لحاظ ارزش قابلیت معامالت جدی ندارند چیســت؟
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شــرکت هایی در بازار پایــه افزایش پیدا می کند 
که شرکت ها هیچ بنیاد مالی مشخصی ندارند اما 
دستکاری قیمت به شدت در سهم آنها محسوس 

است.
در حالی که قیمت سهم شرکت های بزرگ بورسی 
کم ریسک در حدود 400 تا 500 تومان است برخی 
سهم ها در بازار پایه فرابورس به 5 و ۱0 هزار تومان 
هم رسید. بنابراین سازمان بورس اوراق بهادار به 
پیشــنهاد فرابورس ایران شــروع به مطالعه برای 

تغییراتــی در قوانین بازار پایه فرابورس کرد.
گفتنی اســت بازار پایه فرابــورس به طور کل 5 
درصد از کل ارزش بازار سرمایه کشور را تشکیل 
می دهد این نشان می دهد که ۹5 درصد از اهالی 
بازار ســرمایه رفتاری منطقــی و قانونمند و ٪5 
اما رفتاری نامشــخص و نامتعادل از خود نشــان 
می دهند. بدین معنی که در بازار ســرمایه همه به 
دنبال شرکت هایی با شفافیت باال و ظرفیت های 
مالــی بالقــوه و فعال هســتند اما در بــازار پایه 
شــرکت هایی که این مشــخصات را ندارند نیز 

مــورد خرید و فروش قرار می گیرند
تغییر قوانین برای مقابله با سودجویان ایراد   �

شرعی دارد؟
بعد از ورود سازمان بورس و نهاد ناظر به ماجرای 
گران شــدن ســهم ها در بازار پایه، افرادی که با 
سفته بازی و سیگنال فروشی در این بازار سودهای 
کالن بــه جیب زده بودند اقدام به اعتراض کرده 
و اعتراض خود را به گوش مجلس نیز رســاندند. 
این در حالی است که در تمام ارکان اقتصادی هر 
نوع گرانفروشی و قیمت کاذب با مقابله نهادهای 

ناظر مواجه می شود.
با وجود همه این اعتراضات اما مقررات بازار پایه 

بازنگری و اصالح شد تا از دستکاری در قیمت و 
ســودهای بادآورده پیشگیری شود. سال گذشته 
سازمان بورس اوراق بهادار در چندین نوبت اعالم 
کرد که مقررات جدید بازار پایه از خرداد ماه سال ۹۸ 
به اجرا در خواهد آمد، این اطالع رسانی در حالی 
صــورت می گرفت که فعاالن بازار پایه همچنان 
به خرید و فروش ســهام بی ارزش رو آورده و با 
قیمت های باالتر از ارزش ذاتی ســهم، روی آنها 

سرمایه گذاری می کردند.
از ســوی دیگر پول های جدید و ســرمایه گذاران 
جدیــد نیز در حــال ورود به بازار پایه بودند و این 
هشــداری جدی برای مســئوالن بورس بود تا 
هرچه ســریعتر با بازرنگری در قوانین و بستن راه 
ســفته بازان از اعتماد سهامداران به بازار سرمایه 

مراقبت کند.
بعــد از ابالغ مقررات جدید به فرابورس عده ای از 
این سهامداران که سفته بازان اصلی بازار پایه نیز 
هســتند با اعتراض فراوان اعالم کردند مقررات 
جدید بازار پایه غیر شــرعی می باشــد، این ایراد 
شــرعی منجر به تأخیر در اجــرای قوانین جدید 
شــد. تاخیری که به عنوان مهلتی برای کشــب 

سود بیشتر برای معترضان شد.
اعتراض و ایراد شرعی فعاالن بازار پایه، سازمان 
بورس را بر آن داشــت تا قوانین جدید را مجدداً 
در کمیته فقهی بازار ســرمایه مطرح و به ریاست 
محترم کمیته فقهی بازار سرمایه حجت االسالم 
مصباحی مقدم بررسی کنند. اما کمیته فقهی نیز 
این ایراد شرعی را رد و قوانین را به صورت کامل 
از لحاظ شــرعی تأیید کرد. برای اطمینان بیشتر 
مقرر شد تا قوانین جدید تأیید شورای عالی بورس 
را نیز اخذ کند. پیش از ارجاع به شورای عالی بورس 

نظرات فعاالن بازار پایه به وسیله قانون کارگزاران 
و کانون نهادهای ســرمایه گذاری نظرات اهالی 
بازار ســرمایه اخذ، جمع بندی و به شــورای عالی 
بورس ارجاع شــد. اما این قوانین باز هم مصوب 
و اعالم شــد که به زودی در بازار پایه اجرا خواهد 
شد. این مقررات روز چهارم شهریور ۱۳۹۸ برای 
اجرا به فرابورس ایران ابالغ شــد و فرابورس از 
حــدود ده روز بعــد از نمادهای حاضر در بازار پایه 
را متوقف و در 25 شــهریور نمادهای بازار پایه را 

بازگشــایی کرد تا با مقررات جدید معامله شود.
بــه محض اجرای ایــن مقررات جدید در روز 25 
شــهریور بازی سوزاندن سهامداران خرد و کسب 
میلیاردها تومان سود از محل سیگنال فروشی وارد 
فاز جدیدی شــد. این فاز شامل تخریب اقدامات 
ســازمان بورس اســت آن هم درســت در زمانی 
که بازار ســرمایه به جایگاه اصلی خود رســیده و 
با جذب نقدینگی در دوران تحریم و فشــارهای 
اقتصــادی، تأمین مالی صنایع و تولید را به خوبی 

عهده گرفته است.
تکرار داســتان مؤسســات غیــر مجاز و   �

سودهای بادآورده
ماجرای تهدید ســودهای بادآورده ماجرایی است 
که در داستان ساماندهی مؤسسات غیرمجاز مالی 
نیز بســیار شــاهد آن بودیم، این کســب سود به 
بازار ســرمایه تســری پیدا کرده و سوء استفاده از 
شــرایط اقتصادی و برخی خالهای قانونی برای 
کســب سود در بازار سرمایه در حال شکل گیری 
اســت. اعتراضاتی از جنس تجمع های معترضین 
به ساماندهی مؤسسات غیر مجاز در فرابورس در 
حال شکل گیری است که در صورت عدم اطالع 
رســانی دقیق در نهایت منجر به خســارات مالی 
ســهامدارن و ســرمایه گذاران خرد شده و اعتماد 
عمومی را نسبت به بورس خدشه دار خواهد کرد.

فرامــوش نمی کنیم که در ماجرای ســاماندهی 
مؤسســات غیــر مجاز بیش از 20 هــزار میلیارد 
تومــان از منابــع ملی صرف ســپرده گذاران این 
مؤسســات شد، سپرده گذارانی که بدون اطالع از 
قوانین در بازی مؤسســات غیرمجاز به تله افتاده 
و ســرمایه خود را از دســت دادند اما دولت جبران 
زیان و خســارت آنها را به عهده گرفت. حال باید 
منتظر ماند و دید آیا بازار ســرمایه کشــور نیز به 
مدلی جدید از مؤسســات غیرمجاز تبدیل خواهد 

شد یا خیر؟

اقتصاد
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شــاید برای بسیاری از تحلیلگران و 
فعاالن اقتصادی روشــن باشد که در 
نیمــه دوم ســال ۱۳۹۸، ماه هایی با 
رشد و رونق اقتصادی نخواهیم دید، 
اما تحلیل ها نشــان می دهد بازارها 
در ماه هــای آتــی روزهای آرام تری 
را تجربــه می کننــد و تقریبًا در هیچ 
بازاری با وجود نوســان ها، جهشــی 

رخ نمی دهد.
 شــیب نزولی شــاخص های کالن 
اقتصــادی در طول یک ســال و نیم 
گذشته بر کسی پوشیده نیست. تشدید 
تحریم های اقتصادی توســط دونالد 
ترامپ، رییس جمهور آمریکا در فصل 
ابتدایی ســال گذشــته باعث شد که 
بخش هــای مختلف اقتصادی تحت 
فشار سنگینی قرار گیرند؛ تا جایی که 
تمام دســتاوردهای اقتصادی دولت 
روحانــی همچون تک رقمی شــدن 
تورم، افزایش نرخ رشــد اقتصادی و 
ثبات اقتصادی با چالش مواجه شود و 
در نهایت سال ۹۷ بنا به گزارش مرکز 
آمار ایران، با نرخ تورم ســاالنه 2۶.۹ 
درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه 4۷.5 
درصد، نرخ رشد اقتصادی منفی 4.۹ 
درصد با نفت و منفی 2.4 درصد بدون 
نفــت به اتمام رســید. این در حالی 

است که این آمارها در پایان سال ۹۶ 
چنین دیده می شــد: نرخ تورم ساالنه 
۸.2 درصــد، نرخ تورم نقطه به نقطه 
۷.2 درصد، نرخ رشــد اقتصادی ۳.۷ 
درصد با نفت و 4.۳ درصد بدون نفت.
اما به نظر می رسد رفتار شاخص های 
کالن اقتصادی در ســال ۹۸ متفاوت 
شــده اســت؛ اگرچه شاخص قیمت 
کاالهــا بنا به گزارش های رســمی 
همچنان رو به رشــد است. براساس 
گزارش مرکــز آمار ایران، نرخ تورم 
فروردین، اردیبهشــت و خرداد ۹۸ به 
ترتیــب ۳0.۶، ۳4.2 و ۳۷.۶ درصــد 
بوده است. در ماه اول فصل تابستان 
نیز نرخ تورم به 40.4 درصد رســید، 
اما از مردادماه آهنگ رشــد تورم کند 
شــد؛ به طوری کــه نرخ تورم مرداد 
42.2 درصد و شــهریور 42.۷ درصد 

گزارش شد.
از   � بروز نشــانه های خــروج 

بحران؟
بــا وجود رونــد فزاینده نرخ تورم، اما 
به نظر می رســد نشانه های خروج از 
بحران اقتصادی در کشــور در حال 
بروز اســت؛ شــاید کند شدن شیب 
تورم، یکی از این نشــانه ها باشــد. 
موضوعــی کــه معــاون اقتصادی 

رییس جمهــور، محمد نهاوندیان نیز 
به آن اشــاره می کنــد. وی در هفته 
ابتدایی شــهریور امســال در جلسه 
مشــترک ســتاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی و شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی اســتان قم عنوان 
کرد: »نشــانه های خروج از التهاب و 
بحران اقتصادی در کشور در ماه های 
اخیر مشهود است. وی، آشکار شدن 
نشانه های خروج از التهاب اقتصادی 
در ماه های اخیر را با کاهش نرخ تورم 
نقطــه به نقطه، شــاهد این موضوع 
دانســت و گفت: »این نشان می دهد 
ســخت ترین شــرایط را پشــت سر 

گذاشته ایم.«
نهاوندیــان، »پیــام رونــد مثبــت 
شــاخص های اقتصادی کشــور در 
ماه های اخیر را بی نتیجه بودن ادامه 
فشــار اقتصادی دشــمنان دانست 
و تصریــح کرد: شــرایط حتمًا تغییر 
می کند و به جهش در شــاخص های 

اقتصادی امیدواریم.«
حســن روحانی، رییس جمهوری نیز 
عصر چهارشــنبه گذشــته به وقت 
نیویــورک، در گفت وگــو با شــبکه 
تلویزیونی ای بی ســی نیوز آمریکا با 
اشاره به هدف آمریکا از اعمال تحریم 

آیا اقتصاد ایران از بحران خارج شده است

روی خوش آرامش!؟
مریم فکری
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علیه ایــران، عنوان کرد: »مردم در 
فشار زندگی خواهند کرد، اما آنچنان 
اقتصــاد ایران خود را با تحریم جدید 
آمریــکا منطبق کــرده که در ۳ ماه 
اخیر، مســیر رشد اقتصادی آغاز شده 
اســت؛ در حالی که در ماه های قبل، 

رشد اقتصادی منفی بود.«
وی در عین حال در ســخنرانی خود 
در مجمع عمومی سازمان ملل تاکید 
کــرد: »مــا در ایران بــا وجود همه 
ســنگ اندازی های دولت آمریکا، به 
حرکت در مســیر رشــد و سازندگی 
اقتصاد و جامعه ایران ادامه داده ایم.«
به گفتــه رییس جمهوری، »اقتصاد 
ایران در ســال 20۱۷ باالترین نرخ 
رشــد اقتصادی در جهان را همراه با 
کاهش مســتمر نرخ تورم تجربه کرد 
و امروز هم با وجود التهاب های ناشی 
از عوامل خارجی در یک ســال و نیم 
گذشته، بار دیگر به مسیر رشد و ثبات 

بازگشته است.«

روحانی متذکر شــد: »رشــد تولید 
ناخالــص داخلی ایران بدون نفت در 
ماه های اخیر مجدداً مثبت شده و تراز 
تجاری کشور همچنان مثبت است.«

اقتصــاد ایران به مدار رشــد   �
بازگشت

در حالــی رییس جمهــور از بهبــود 
یکــی از مهم تریــن شــاخص های 
کالن اقتصــادی و بــه عبارتی، نرخ 
رشــد اقتصادی خبر می دهد که هنوز 
جزییاتــی از آن به صورت رســمی 
توسط ســازمان های آماری منتشر 
نشــده است. البته در روزهای پایانی 
شــهریور، وزیر اقتصاد با اشــاره به 
آخریــن تحوالت از رشــد اقتصادی 
کشور، جدید آمارها از رشد اقتصادی 
۳ ماهه نخســت ســال جاری را ارائه 

کرد.
بر این اســاس، رشــد اقتصادی در 
بخش غیرنفتی در ســه ماهه نخست 
امســال به مثبت 0.4 درصد رســیده 

اســت. فرهاد دژپســند متذکر شد: 
»براساس آماری که در هیات دولت 
ارائه شــد، رشد بخش کشاورزی نیز 
در ســه ماهه نخســت ۹۸ بیش از ۶ 

درصد بوده است.«
این در شــرایطی است که رییس کل 
بانک مرکزی در گزارشــی در صفحه 
اینستاگرام خود اعالم کرد: »گزارش 
اخیر بانک مرکزی حاکی از بازگشت 
رشد به بخش غیرنفتی اقتصاد کشور 
است. در سه ماه اول سال ۹۸ بخش 
غیرنفتــی که بخش مولــد اقتصاد 
اســت، حدود 0.4 درصد نســبت به 
مدت مشــابه ۹۷ رشــد داشته است. 
هر چند این رشد کمتر از توان بالقوه 
اســت، ولی با توجه به رشد منفی سه 
فصــل قبــل از آن و در کنار شــروع 

کاهش تورم، امیدوارکننده است.«
به گفتــه عبدالناصــر همتی،  »این 
مهم در ســایه بازگشــت آرامش و 
ثبات نســبی بــازار ارز و تخلیه آثار 
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شوک های خارجی ناشی از تحریم و 
فشار حداکثری، تحقق یافته است.«
وی تاکیــد کرد که »نظام بانکی خود 
را موظــف به کمک به اقتصاد برای 
تداوم این رشــد دانســته و به تازگی 
در جلســه ای با حضور معاون اول و 
روســای بانک ها مصوب شده است 
کــه در نیمه دوم ســال، حدود ۱00 
هزار میلیارد تومان تســهیالت برای 
بخش های پیشران اختصاص یابد.«
علــی ربیعی، ســخنگوی دولت نیز 
چنــدی پیش با اســتناد به گزارش 
رییــس کل بانــک مرکــزی به هیات 
وزیــران، رشــد در بخش های مختلف 
اقتصــادی را مثبت اعــالم کرد. وی با 
اشــاره به گزارش بانک مرکزی گفت: 
»در بهار امســال بخش کشاورزی رشد 
بســیار خوب ۶.5 درصدی داشته است؛ 
اهمیت این موضوع آن جاست که در سه 
ماهه آخر سال گذشته بخش کشاورزی 
ســه واحد منفی بود و اکنون رشد خوبی 
داشــته که البته می توانسته ۹.5 درصد 

باشد.«
بــه گفته ربیعــی، »در بخش صنعت و 
معدن نیز خوشــبختانه از رشــد منفی 
خارج شــدیم و درســت اســت که در 

حال حاضر صفر اســت، اما 
از حالت منفی خارج شــده 
اســت. در این حوزه ۹ واحد 
رشــد منفی داشتیم که عدد 
قابل توجهی اســت و صفر 
شــدن آن عالمت بســیار 
خوبــی در رشــد اقتصادی 
بدون نفت مان محســوب 

می شود.«
بازارها به آرامش رسید  �

در ســوی دیگر، رصد تغییر 
و تحــوالت بازارهــا، از به 
آرامــش رســیدن خرید و 

فــروش و معامــالت حکایت دارد؛ این 
در حالی است که نمودارهای قیمتی در 
سال گذشته رفتارهای دیگری از بازارها 
را نشان می داد. رشد چند برابری قیمت 
بســیاری از کاالهــا، محصول التهاب 
بازارها در ســال گذشته بود، اما در نیمه 
اول ۹۸ بازارهای طال، ارز، سکه، خودرو 
و مســکن تقریبــًا جذابیت خود را برای 
سرمایه گذاری از دست دادند. حتی شاهد 
بودیم که قیمت دالر ۱2 درصد، ســکه 
۱2.4 درصد و طال و 4.2 درصد کاهش 

یافت.
رییس کل بانک مرکزی در این خصوص 
با اشــاره به این که کنترل کامل بر بازار 
داریم و نگرانی از این بابت وجود ندارد، 
هفته گذشــته در حاشــیه نسبت هیات 
دولــت در جمع خبرنــگاران تاکید کرد: 

»در آینده این ثبات ادامه دارد.«
وی گفــت: »کنتــرل کامل بر بازار ارز 
برقرار اســت. روند صادرات غیرنفتی 
ادامه دارد و عرضه مداوم ارز در نیما 

در حال انجام است.«
همتی متذکر شــد: »ادعای آرامش 
قبــل از توفان که مطرح شــده فقط 
باعث خالی کردن دل مردم می شود. 
اکنون روند خوبی حاکم شده و در آینده 

بهتر نیز می شــود. هدف ما تأمین ارز 
مورد نیاز کاالهای ضروری است.«

پیــش از ایــن مرتضــی ایمانی راد، 
اقتصــاددان درباره اقتصــاد ایران 
در ۶ ماهه دوم ســال در یادداشــتی 
اینســتاگرامی نوشــته بــود: »در 
گفتگوهــای قبلــی همیشــه تاکید 
داشــتم کــه در مقاطــع خاصی در 
اقتصــاد ایــران، ارز کنترل اقتصاد را 
در دست می گیرد. سال های ۹۱ و ۹۷ 
وضع ما این چنین بود. در ســال بعد، 
در هر دو مقطع با آرام شدن بازار ارز، 
ســایر متغیرها نیز آرام شدند، در سال 
۹۷ ارز هدایــت متغیرهای اقتصادی 
را داشت و در ۶ ماهه اول سال ۹۸ با 
آرام شــدن بازار ارز سایر متغیرها نیز 

آرام شدند.«
وی افــزوده بود: »انتظار می رود که 
در ۶ ماه دوم ســال جــاری اقتصاد 
ایران دچار التهاب نشــود و نوسانات 
قابل توجهی در متغیرهای اقتصادی 
نداشــته باشیم. طبیعی است که این 
شــرایط تا زمانی که ارز آرام اســت، 
آرام خواهد بود. اگر این شــرایط آرام 
بماند، سرمایه گذاری ها از حوزه های 
تحریک پذیــر )هماننــد طال و دالر( 
حوزه های  بــه 
)همانند  باثبات 
بــازار بــورس، 
ســپرده گذاری 
بانک هــا،  در 
ســپرده گذاری 
در صندوق هــا( 
جهــت  تغییــر 

می دهند.«
چــک   �

کم  برگشــتی 
شد

میان،  ایــن  در 

از��۷.2میلیون�فقره�چک�مبادله�شــده�در����
مرداد�ماه�ســال�جاری،��6.6میلیون�فقره�چک�
به�ارزش��۷5هزار�میلیارد�تومان�وصول�و��6۴6
هزار�فقره�چک�به�ارزشــی�بیــش�از��10هزار�
میلیارد�تومان�برگشت�داده�شده�است.�تعداد�
چک�های�برگشتی�در�مرداد�ماه�امسال�نسبت�
به�ماه�قبل��9.8درصد�کاهش�داشته�است.�این�
آمار�نشــان�می�دهد�میزان�وضعیت�چک�های�

برگشتی�بهتر�شده�است.
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بــه طور معمول یکی از نشــانه های 
بــروز بحــران یا ثبــات در اقتصاد، 
تعــداد چک هــای مبادله شــدن و 
برگشتی اســت. گزارش اخیر بانک 
مرکزی نشــان می دهد در مرداد ماه 
سال جاری در کل کشور ۷.2 میلیون 
فقره چک به ارزشی بالغ بر ۸۶.5 هزار 
میلیارد تومان مبادله شــده که نسبت 
بــه ماه قبــل از نظر تعداد ۶.۱ درصد 
و از نظــر مبلــغ ۱۳.۹ درصد کاهش 

داشته است. 
از ۷.2 میلیون فقره چک مبادله شده 
در مرداد ماه سال جاری، ۶.۶ میلیون 
فقــره چک به ارزش ۷5 هزار میلیارد 
تومان وصول و ۶4۶ هزار فقره چک 
به ارزشــی بیــش از ۱0 هزار میلیارد 
تومان برگشــت داده شــده اســت. 
تعداد چک های برگشــتی در مرداد 
ماه امســال نســبت به ماه قبل ۹.۸ 

درصد کاهش داشته است.
این آمار نشان می دهد میزان وضعیت 
چک های برگشتی بهتر شده و عالوه 
بر این، شــرایط اقتصادی نســبت به 
گذشته در وضعیت مناسب تری قرار 
دارد. تحلیلگــران اقتصادی عنوان 
می کننــد کــه کاهــش قابل توجه 

نشان  برگشتی  چک های 
از »بازگشــت ثبــات به 
فضــای اقتصــاد کالن« 

دارد.
تجارت بدون تحریم  �

چگونگی تجارت خارجی 
در شرایط تحریم، موضوع 
دیگری اســت که اخیراً در 
اظهارات رییس کل بانک 
مرکــزی، چنیــن دیــده 
می شــود: »ما دنبال دور 
نیســتیم،  زدن تحریــم 
اکنــون در حــال انجام 

تجارت بدون تحریم هســتیم.« وی 
در اظهــارات اخیر خود با اشــاره به 
این که تحریم بانک مرکزی از سوی 
آمریکا بیشــتر جو روانی است، گفت: 
»آمریــکا می گوید ما را با ســرفصل 
دیگری تحریم کرده اســت. واقعیت 
این است که آمریکا مشکالت جدی 
را از نظــر روابط بانکی برای ما ایجاد 
کرده، اما ایران راه های دیگری برای 

فعالیت پیدا کرده است.«
آخرین گــزارش گمرک از وضعیت 
تجارت خارجی کشور نشان می دهد 
میــزان تجارت خارجی کشــور در 
پنج ماهه ابتدای ســال جاری به ۳5 
میلیــارد و 5۳۹ میلیون دالر رســید. 
ســهم صــادرات قطعــی کاالهای 
غیرنفتی کشور )به استثنای نفت خام، 
نفت کــوره و نفت ســفید و همچنین 
بدون احتســاب صــادرات از محل 
تجارت چمدانــی( در این مدت بالغ 
بر ۶0 میلیون و ۷۳۷ هزار تن به ارزش 
۱۷ میلیــارد و ۸00 میلیون دالر بود.

بنــا بــه این گــزارش، پنج کشــور 
عمــده مقصد صادراتــی ایران طی 
مــدت مذکور به ترتیب چین، عراق، 
ترکیــه، امــارات متحــده عربی و 

افغانســتان بوده اند که مبلغی بالغ بر 
۱۳ میلیــارد و ۳۷۷ میلیون دالر را به 

خود اختصاص دادند.
ســهم واردات کاال به ایران نیز طی 
پنج ماهه ســال جاری به ۱4 میلیون 
و ۱2۶ هــزار بــه ارزش ۱۷ میلیارد و 
۷۳۹ میلیون دالر رسید. براساس این 
آمار، کشورهای چین، امارات متحده 
عربــی، ترکیه، هنــد و آلمان در این 
مدت بالغ بر ۱2 میلیارد و 2۸0 میلیون 

دالر کاال بــه ایران صادر کردند.
آینده بازارها چه می شود؟  �

در این شــرایط، شــاید برای بسیاری 
از کارشناســان، تحلیلگران و فعاالن 
اقتصادی روشن باشد که در نیمه دوم 
ســال ۱۳۹۸، ماه هایی با رشد و رونق 
اقتصــادی نخواهیم دید، اما تحلیل ها 
نشــان می دهد بازارها در ماه های آتی 
روزهــای آرام تری را تجربه می کنند و 
تقریبًا در هیچ بازاری با وجود نوسان ها، 

جهشی رخ نمی دهد.
اگرچه در شرایط نااطمینانی موجود در 
فضای کشور نمی توان تحلیلی کاماًل 
فنی از شــرایط بازارها داشــت و باید 
منتظر اثر اتفاقات سیاسی و جهانی در 
بازارهــا بود که قطعاً اثرات بزرگ تری 
در بازار دارند، اما 
با توجه به شرایط 
موجــود، به نظر 
می رســد ثباتی 
نسبی در تمامی 
شــکل  بازارها 
اســت.  گرفته 
ثباتی که حاکی 
از آن اســت که 
جهش هایــی از 
 ۹۷ سال  جنس 
در ایــن بازارها 

رخ نمی دهد.

اگرچه�در�شــرایط�نااطمینانی�موجود�در����
فضای�کشــور�نمی�توان�تحلیلی�کاماًل�فنی�از�
شرایط�بازارها�داشت�و�باید�منتظر�اثر�اتفاقات�
سیاسی�و�جهانی�در�بازارها�بود�که�قطعًا�اثرات�
بزرگ�تری�در�بازار�دارند،�اما�با�توجه�به�شرایط�
موجود،�به�نظر�می�رسد�ثباتی�نسبی�در�تمامی�
بازارها�شــکل�گرفته�است.�ثباتی�که�حاکی�از�
آن�اســت�که�جهش�هایی�از�جنس�سال��9۷در�

این�بازارها�رخ�نمی�دهد.
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ternational endeavors, Israel launched air strikes 
on Hashd al- Shaabi facilities in Iraq, bombard-
ed military bases in Syria -on the pretext of 
presence of Iranian forces, and attacked southern 
Lebanon to create new crises to forestall diplo-
matic attempts by Iran and Europe to de-escalate 
the tensions in the Middle East and the Persian 
Gulf region.
Secondly, it is clear that Trump administration 
cannot come up with a «better deal» in the 
remaining one and a half years of its term, given 
the Joint Comprehensive Plan of Action signed 
in 2015 was the product of 12 years of intensive 
negotiations by senior diplomats and a number 
of nuclear scientists.
Supposedly, even if Iran and the United States 
were indeed to return to the negotiating table, 
there are no guarantees the Trump administra-
tion, or their successor, would hold up their part 
of the bargain.
The third challenge to a successful negotiation is 

Trump›s insistence on following failed strategies 
and going against the diplomatic grain. His deci-
sion to sanction Iranian Supreme Leader Ayatol-
lah Khamenei and Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif essentially sank any chances of 
constructive negotiation with Iran.
Ultimately, it is needless to mention that the 
Trump administration is deeply unfamiliar 
with the structure of Iran›s politics, culture and 
society. Iran is a proud country that cherishes its 
history as a civilization stretching back millen-
nia. It is allergic to any policy it perceives as 
undermining its achievements. Iran’s approach 
toward negotiation is not passive and will hold 
talks on the basis of equality and in a dignified 
manner.
Fortunately, there is a meaningful engagement 
and international trend against this US illegit-
imate action taken by various countries whose 
governments are committed to combating US 
unilateralism and dominance in the global order.
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After Donald Trump took office in 2016, as 
had promised during his election campaigns, he 
violated the Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA) shortened as Iran nuclear agreement 
and withdrew from that and called for negotia-
tions for a new deal.
US withdrawal was illegal since a committee 
was foreseen in the agreement for the parties to 
refer to in case of any disputes. Unfortunately, 
Donald Trump, disregarding the committee, 
unilaterally withdrew from the deal.
US has not only withdrew from the deal, but 
has also attempted to force others to follow 
suit through economic and political pressures. 
Unilateral coercive measures, illegal sanctions 
and the cruelest economic terrorism against Iran 
to achieve illegal political goals are the greatest 
threat against sustainable development in the 
Middle East. This has been an impediment to 
international cooperation and regional bilateral 
initiatives and will ultimately lead to instability 
in the region.
However, China and Russia have remained 
committed to the deal and did not partake in the 
sanctions. The Europeans have also remained in 
the deal since all fifteen reports issued by IAEA 
approved Iran’s compliance to the JCPOA.
Despite these facts, US withdrew from the 
deal and by adopting an oppressive maximum 
pressure policy towards Iran -on the assumption 

that maximum political and economic pressure 
would return Iran to the negotiating table- im-
posed the toughest sanctions and embarked upon 
economic terrorism against the Iranian people.
If Trump pursues maximum pressure scenario 
and his current course of action, contrary to the 
international norms and UN Security Council 
resolution 2231, it means Washington is not 
sincere in its claims for dialogue and negotiation 
with Iran and is deceiving the international com-
munity. The implications would be disastrous 
and will sow the seeds of hatred, hostility and 
unrest in the region.
A basic reset of approach by US can lead to a 
solution to ease the tensions in the region; yet 
there are a number of factors which need to be 
addressed.
The first and major factor is that no unified voice 
is heard from US officials. The views of some 
key US policymakers are different from presi-
dent’s own views. For example, US Secretary 
of State Mike Pompeo and Former National 
Security Advisor John Bolton have advocated 
a military confrontation and regime change 
in Iran. Furthermore, the significant role that 
Israel and some regional countries are playing in 
shaping the Trump administration›s Middle East 
policy needs to be considered. They are trying to 
intensify hostilities between Iran and US.
 During the past weeks and amid intensive in-

Trump›s Bullying and 
Intimidation Tactics Are  
Nothing But Outdated 

By Mohammad Zaeri Amirani
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companies such as Germany›s Allianz or the 
French Total to suspend operations in Iran.  The 
EIB, on the other hand, is essentially too small a 
bank to embark on any ambitious project in Iran 
and is more apt to initiate a small-scale investment.  
Italy›s initiative of a 5 billion Euro credit line for 
Iran trade is a positive step as well, yet drastically 
falls short of the multi-billion MoUs signed on 
paper in the course of President Rouhani›s post-
JCPOA Italian visit.  Hopefully, other countries in 
Europe will emulate Italy›s initiative, otherwise the 
overall pool of credit finances allocated to promote 
trade with Iran will be insufficient to meet Iran›s 
minimum demands, above all the need to safeguard 
the oil exports to Europe, currently Iran›s third 
largest energy trade partner.  Negotiations with the 
EU Energy Commissioner are on track with regard 
to this matter, but ultimately the EU energy giants 
must decide for themselves if continuing trade with 
Iran is economically viable, given their extensive 
financial ties with the US banks.  This points at 
EU›s conundrum, the fact that its political leaders 
want to address Iran›s need for certain guarantees 
yet are unable to dictate to their private sector, as 
a result of which in reality no such guarantees are 
ultimately possible within the present environment 
of European corporate capitalism.

In addition, the road ahead is strewn with important 
procedural implications that can delay adoption 
of the Iran-related Blocking Statute by months. It 
is unclear at this stage if the new regulation will 
require a co-decision by the European Parliament, 
following the EU Treaty›s Aticle 100A, or simply 
a cooperative procedure with the Parliament 
(per Article 57)? Also, recalling how in 1۹۹6 
the Blocking Statute was reinforced by a similar 
«Joint Action» that directly covered the persons 
or firms affected by the anti-Iran D›Amato Act, 
an integrated legal initiative that invokes the Joint 
Action is necessary in Europe since the Statute is 
perhaps too narrow by itself to provide an adequate 
legal response to US sanctions.
In conclusion, Europe has seemingly stepped to 
the plate to meet the challenge of US› bullying 
and trashing a verifiable international agreement 
that has been a success story, but the sum of EU›s 
initiatives must pass the muster of sufficiency, 
otherwise the US sanctions will continue to wreak 
havoc on EU›s trade with Iran, irrespective of 
the official European outcry.  In a word, EU›s 
initiatives so far are necessary and prudent counter-
measures but far from sufficient. As a result, the 
JCPOA continues to be on the brink and time will 
tell if Europe can indeed salvage it.
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Venting their anger at the Trump administration, 
the European leaders at the Sophia summit 
resolved to protect Europe›s economic interests in 
Iran by invoking the so-called «Blocking Statute» 
that prohibits the European firms from complying 
with the requirements of new US sanctions on 
Iran.  A brave historic decision reflecting European 
Union›s political will and coming of age in the 
post-cold war era, this is simultaneously a big 
slap at the Trump administration and reflective of 
a widening transatlantic gulf with both near and 
long-term consequences for Europe›s external 
affairs.
As a result, the European officials are now busy 
drafting an updated version of the 1۹۹6 Blocking 
Statute by incorporating the US sanctions against 
Iran and specifying the legal counter-measures.  
Although this Regulation is now ۲۲ years old, it 
has not been yet tested and has only been used 
once as a political leverage with the US (i.e., 
Clinton) administration, rather successfully.  In 
other words, it represents untested waters and 
its effectiveness in blocking the US efforts to 
thwart EU trade with Iran particularly in the 
energy sector is an open question, depending 
on a number of factors such as enforcement and 
the complementary role of other remedial EU 
measures, including the promotion of government-
financed trade with Iran, direct investment 
through the European Investment Bank (EIB), and 

bypassing US dollar by making special Euro-
denominated oil and gas transactions with Iran›s 
Central Bank.  Also, European governments may 
lobby Washington to acquire sanctions exemptions 
for their companies, but at this point that does 
not seem very likely.  Altogether, however, no 
single measure or initiative can save the day and 
a creative basket involving the aforementioned 
steps is necessary in order to convince Tehran 
that continued adherence to the onerous JCPOA 
obligations is still called for.
With respect to the Blocking Statute, it is 
important to keep in mind that it can pose an 
empty threat to US if it lacks the necessary tooth 
to bite the US interests.   Since compliance 
with the Regulation is at the national level, 
there needs to be a uniformed behavior in strict 
enforcement, otherwise some countries might seek 
to take advantage of the Regulation›s loophole, 
e.g., Article ۲)5) provides for the possibility of 
obtaining an authorization to comply with the US 
sanctions to the extent that non-compliance would 
seriously damage the interests of the companies 
involved or those of the European Community.  
The European Commission may grant such 
authorization according to the procedure set out in 
Article 8 of the Statute.
Clearly, this Blocking Statue cannot alone reverse 
the negative repercussions of US› new sanctions 
reflected in the decision of several European 

Europe;
Blocking Statute&rsquo; a Necessary But 

Insufficient Step to Save the JCPOA

By Kaveh L. Afrasiabi
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positive diplomatic solution.
The first, and perhaps the greatest, challenge to 
any real dialogue between the two countries is 
that the U.S. does not appear to have a coherent 
position. The views of several key U.S. policy-
makers directly contradict the president’s own 
views and course of action. National Security 
Adviser John Bolton, for example, has advocat-
ed over the past 40 years for a military confron-
tation and regime change in Iran. In Tehran, a 
majority of state officials believe that Trump, by 
contrast, simply wanted to destroy the legacy of 
his predecessor, Barack Obama, and create his 
own.
The second challenge to an agreement is the 
unprecedented influence that Israel andSaudi 
Arabia, both U.S. allies, have in shaping the 
Trump administration’s foreign policy. Iranian 
officials blame both countries for intensifying 
hostilities between Tehran and Washington.
Thirdly, no one believes the Trump adminis-
tration can come up with a “better deal” in the 
next year and a half of its term, given the Joint 
Comprehensive Plan of Action brokered in 
2015 was the product of 12 years of intensive 
negotiations. After all, the deal is an interna-
tional agreement whose inspection system the 
late director of the International Atomic Energy 
Agency, Yukiya Amano, branded the world’s 
most robust nuclear inspection effort.
Error! Filename not specified.
U.S. National Security Advisor John Bolton | 
Ludovic Marin/AFP via Getty Images
And then, even if Iran and the United States 
were indeed to sit down at the negotiating table 
in the next year and half, there are no guaran-
tees the Trump administration, or its successor, 
would end up holding up its part of the bargain.
The fourth obstacle to a successful negotiation 
is Trump’s insistence on following self-defeat-
ing strategies and going against the diplomatic 
grain. His decision to sanction Iranian Supreme 
Leader Ali Khamenei and Foreign Minister 

Mohammad Javad Zarif essentially sank any 
chances of constructive diplomacy with Iran.
And finally, perhaps the most obvious impedi-
ment is that the Trump administration isdeeply 
unfamiliar with the dynamics of Iran’s politics, 
culture and society. Iran is a proud country that 
cherishes its history as a civilization stretching 
back millennia. It is allergic to any policy it 
perceives as undermining its achievements and 
will refuse to succumb to bullying or attempts to 
bring its administration to its knees.
Instead, in the face of Trump’s hostility, Iran has 
adopted a policy of “resistance” and “reciproca-
tion of hostilities” toward the United States. It is 
becoming increasingly convinced that a policy 
of “constructive engagement” with the West — 
which was President Hassan Rouhani’s platform 
when he campaigned for the election in 2013 
— does not yield positive outcomes for the 
country. Tensions with Washington have also 
become an incentive to boost its alliance with its 
Eastern allies, namely China and Russia, whose 
governments appear committed to combating 
U.S. dominance in the global order.
If there’s any hope of a constructive resolution, 
the U.S. president must abandon his bullying 
tactics and his sanctions policy in order to pro-
vide space for diplomacy. The most urgent task 
for the U.S. administration is now to establish 
credible communication channels and to appoint 
a new team that has a better understanding 
of the political realities in Iran and across the 
region.
Seyed Hossein Mousavian is a Middle East 
security and nuclear policy specialist at the 
Program on Science and Global Security at 
Princeton University. He is a former diplomat 
who served as Iran’s ambassador to Germany, 
head of the foreign relations committee of Iran’s 
National Security Council and spokesman for 
Iran in its nuclear negotiations with the interna-
tional community in 2003-2005.



61 نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ شهریورماه 1398 / شماره42

Bilingual Economic Monthly  

PRINCETON, New Jersey — U.S. President 
Donald Trump has put the West on a collision 
course with Iran.
Since he was elected to the White House in 
2016, Trump has consistently pursued an ill-ad-
vised policy of “maximum pressure” against 
Tehran, on the assumption the high levels of 
economic and political pressure will bring Iran 
back to the negotiating tables on its knees.
It has been unsuccessful, to say the least.
Not only has Trump’s approach increased 
hostility between the two countries, it has also 
provoked both sides into pursuing unprece-

dented belligerent policies and actions. It’s no 
wonder the international community is serious-
ly concerned about the possibility of military 
confrontation.
If Trump continues to pursue his current course 
of action, he is doomed to failure. There will be 
no room for diplomatic negotiations between 
the two countries — even if he is reelected in 
next year’s presidential election. And the impli-
cations for the region could be disastrous.
If there’s any hope of a constructive resolution, 
the U.S. president must abandon his bullying 
tactics and his sanctions policy.
Only a fundamental change of approach can 
yield a resolution to the escalating tensions. 
And yet there are a number of key obstacles to a 

 To fix Iran crisis, Trump
must change course

By : Seyed Hossein Mousavian



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ شهریورماه 1398 / شماره6242

Bilingual Economic Monthly  

which from Iran’s perspective 
and in Zarif’s words is a type of 
“economic terrorism.”
Adopting the strategy of “no 
war, no negotiation” is a 
testament to Tehran’s existing 
sense of strategic distrust 
towards the U.S. Iran believes 
that the U.S. aims to diminish 
the sources of power of the 
“state” of Iran. For decades, 
indeed, the focus of U.S. 
Middle East policy has been 
to contain Iran’s emerging 
regional influence. But both 
geography and historical-
religious commonalities with 
its neighbors will define Iran’s 
regional status, not U.S. policy. 
These factors necessitate that 
Iran actively integrate with 
the region’s political-security 
and economic trends, mainly 
for the sake of preserving 
its national security and 
economic prosperity. From 
a realistic perspective, many 
emerging powers such as 
India and Turkey are pursuing 
a more active regional role, 
commensurate with their 
territorial and demographic size, 
vast economic potentials, and 
most importantly based on the 
emerging security conditions in 
their spheres of influence.
In this respect, it would be 
rather simplistic to think that the 
firing of John Bolton, the most 
anti-Iran figure in the Trump 
administration, will pave the 
way for a substantive meeting 
between President Rouhani 
and President Trump in the 
near future. Undoubtedly there 
is always the possibility of a 

meeting. But given the current 
mutual sense of strategic distrust 
that exists between the two 
sides, such an encounter would 
not achieve any meaningful 
results.
Iran’s aims are clear: 
strengthening its deterrent 
power, in order to preempt 
security threats from within 
the region and beyond, and 
diversifying and strategizing 
its economic structure, relying 
on the sources of its national 
power. One significant 
way to achieve these aims 
is to value the dynamic of 
regional integration and good 
neighborhood relations. The 
Trump administration is trying 
to block Iran’s path to achieving 
these aims by creating an 
anti-Iran political-security 
coalition in the region, as well 
as ratcheting up sanctions at 
the expense of Iran’s economic 
growth and development.
Indisputably, the Supreme 
Leader’s main goal is to 
diminish the possibility of a 
conflict with the U.S. through 
strengthening the scale of Iran’s 
national power and depolarizing 
the nation in this time of crisis. 
Accordingly, Iran’s assertive 
reactions to perceived security 
and economic threats are aimed 
at preempting broader threats 
for the survival of the “state” 
of Iran. In abrogating U.S. 
obligations under the JCPOA, 
President Trump has lost Iran’s 
public, who sincerely at one 
time wanted their government 
to interact with the U.S. and 
resolve the existing strategic 

discrepancies in the U.S.-Iran 
relationship. This development 
is the main reason behind the 
failure of Trump’s “maximum 
pressure” policy.
At present, the causes of Iranian 
distrust toward the U.S., which 
was previously institutionalized 
among Iranian officials, have 
extended to the Iranian public 
as well, diminishing the 
possible political benefits to any 
negotiations with the Trump 
administration. As a result, Iran 
is gradually learning to consider 
the West as only one part of 
the current multilateral world. 
This sense of understanding is 
new and is likely to completely 
change the Iran-West equation 
in the coming decade.
In the light of these 
considerations, meaningful 
negotiations between Iran 
and the U.S. will only occur 
when the two sides manage 
to withdraw from the current 
mutual sense of strategic 
distrust and when concurrently 
the idea of such negotiations 
is supported amid the two 
countries’ domestic politics—
especially on Iran’s side. 
In my experience, only by 
strengthening its position and 
security situation will Iran be 
able to return eventually to the 
idea of talking with the U.S. 
The JCPOA was negotiated 
under similar conditions. 
Therefore, President Trump’s 
efforts to weaken Iran first and 
then initiate negotiation with 
the country are doomed and will 
only perpetuate previous, failed 
U.S. policy toward Iran.
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issues and on limiting its 
missile program.
Second, the “no war, no 
negotiation” policy shows 
that Iran is prepared to face a 
possible conflict with the U.S. 
under any circumstances. Iran 
believes that it has the capability 
to defend itself against the 
U.S. through both symmetric 
and asymmetric means, via its 
conventional military means 
and through its friendly forces 
in the Middle East that can, 
if necessary, endanger U.S. 
interests.
Third and most significantly, 
this approach minimizes 
political polarization within 
Iran when confronting U.S. 
sanctions. By connecting 
the issue of U.S. economic 
sanctions to the more significant 
issue of national security and the 
broader threat of instability and 
even the possible collapse of 
the “state,” the Supreme Leader 
has been able to enhance the 
logic of “maximum resistance” 
in Iranian politics. This is 
made easier because, from 
the Iranian perspective, blame 
for the new wave of hostility 
between Iran and the U.S. lies 
with the Trump administration 
and its withdrawal from the 
internationally-recognized 
۲015 nuclear deal (Joint 
Comprehensive Plan of Action 
or JCPOA) in order to act 
against Iran’s interests.
Cohesion in Iranian foreign 
policy sends two main messages 
to the remaining parties to 
the JCPOA—China, France, 
Germany, Russia, and the 

United Kingdom. First, it says 
that Iran will not reverse its 
strategic decision to resist 
Trump’s excessive demands 
and that it has the necessary 
capabilities to counter them. 
In this respect, Iran has 
incrementally reduced its 
nuclear commitments under 
the JCPOA—most recently 
restarting in full nuclear 
research & development 
activities that had been 
restricted until the agreement. 
These actions have been meant 
to send a message to European 
countries that have yet to fulfill 
their JCPOA commitments. In 
the end, it is Europe that has the 
most to lose from the possible 
collapse of the nuclear deal. 
Second and concurrently, Iran 
is making it clear that it will 
not compromise on its regional 
policies or missile activities, 
which have their own logic of 
deterrence and preemption in 
the context of national security 
threats.
In other words, “security” 
and “economy” are the two 
interconnected priorities in 
the realm of Iran’s foreign 
policy conduct, aimed at 
strengthening the “state” of Iran 
and its legitimacy. Contrary to 
some Western views, the three 
above-mentioned aims are fully 
consistent with the viewpoints 
of the moderate government 
of Iranian President Hassan 
Rouhani, which is frustrated 
and disappointed with the 
current Western approach, 
mainly for not ensuring that 
the Iranian people receive 

tangible economic benefits 
from the JCPOA. Now, Iranian 
Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif regards the 
implementation of the Supreme 
Leader’s strategy to be in the 
benefit of the country’s national 
interests.
For instance, and in the realm 
of preserving security, the 
entire Iranian political spectrum 
unanimously supported the June 
۲0 shooting down of a U.S. RQ-
4A Global Hawk drone, based 
on the logic of preempting 
a broader ongoing security 
threat. In fact, Iran wanted to 
send the message that it would 
not tolerate any breach of its 
territorial borders and would 
react similarly if such actions 
are to be continued—and that 
it could trigger insecurity 
for any U.S. regional allies 
who facilitate the Trump 
administration’s escalatory 
policies. 
Also in the realm of economic 
security, the seizure of a 
British-flagged oil tanker 
by the naval forces of Iran’s 
Islamic Revolutionary Guard 
Corps (IRGC) in the Persian 
Gulf is indicative of Iran’s 
resolve to take reciprocal 
action, as well as preempting 
similar hostile moves by those 
countries involved in the current 
“zero-export-oil” economic 
war against it. In seizing the 
vessel, Iranial officials made it 
plain that economic insecurity 
for Iran is equivalent to 
economic insecurity for those 
countries that participate in the 
“maximum pressure” policy, 



Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei 
has defined the current status of relations 
between Iran and the United States as “no war, 
no negotiation.” His position, in addition to 
showing Iran’s indomitability or resistance against 
President Trump’s and his favorite regional allies’ 
so-called “maximum pressure” policy, is aimed at 
unifying Iran’s foreign policy approach, as well 
as convincing the country’s political factions that 
it is futile to negotiate with the U.S. in a time of 
political inequality.
Over the past year, the issue of possible 
negotiation with the U.S. has been heavily 
debated by Iranian politicians. Proponents of 
negotiation depict the status of Iran-U.S. relations 
as the “dilemma of either war or negotiation,” 
meaning that Iran should negotiate with the 
Trump administration on matters of regional 
significance—in return for a reduction in U.S. 
economic pressure—lest the tensions between 
the two countries ultimately lead to a war, which 

would be detrimental to Iran’s national security 
and its interests.
The main argument made by opponents of this 
view has been that the imminence of a possible 
war between Iran and the U.S. in essence relies 
upon a mistaken assumption. Donald Trump, they 
argue, is unlikely to act against his presidential 
campaign promises to reduce the U.S. military 
footprint overseas. Trump, according to this 
view, understands the potential cost of a risky 
and unpredictable war with Iran, and realizes that 
it could be detrimental to his chances of being 
reelected.
In that framework, adopting the Supreme Leader’s 
position of “no war, no negotiation” achieves 
several aims. First, uniting Iran’s foreign policy 
approach can shift Iran’s domestic politics to 
resist Trump and those European countries that 
believed, at least initially, they could benefit from 
Trump’s hardline “maximum pressure” policy to 
gain further concessions from Iran on regional 
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