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حسین سالح ورزی

چرا به اینجا رسیدیم

این روزها، اقتصاد ایران بدترین روزهای اقتصادی را طی چند 
دهه اخیر ســپری می کند و برای نشــان دادن این ادعا می توان 
به رشــد منفی نزدیک به ۸ درصدی تا پایان امســال اشاره کرد 
که یکی از نشــانه های ســقوط اقتصاد ایران است. عالوه بر این 

طبق پیش بینی های اقتصاددانان، بزرگ ترین کســری بودجه تاریخ معاصر ایران در 
ســال ۱۳۹۹ رخ خواهد داد که این نیز یک نشــانه روشــن از بدترین روزهای اقتصاد 
ایران است. اما چرا به اینجا رسیدیم و بدترین سیاست های اقتصادی نصیب اقتصاد 
ایران شده است؟ سیاست های ناکارآمد اقتصادی در سطح ملی، بنگاهی و خانواده ها 
و نیز ســقوط اخالقی جامعه ایرانی از دالیل اصلی و آشــکار رســیدن اقتصاد ایران 
به بدترین روزهاســت؛ تجربه نشــان داده در شــرایط رکود قصاب، نانوا، شیرفروش، 
لباس فروش، کفش فروش، آموزگار و کارگر و کشــاورز به ویژه وقتی با چشــم انداز 
ناروشــن مواجه باشــند و به چشــم ببینند که دولت ناکارآمد شده چاره ای جز بی رحم 
شــدن نمی یابند و به ســادگی و با خطر زیر پا گذاشــتن اخالق، تالش می کنند در 
بدترین موقعیت قرار نگیرند. این روزها که اقتصاد ایران با رکود گســترده دســت به 
گریبان اســت شــاهد رنگ باختن بیشتر فضیلت های اخالقی در جامعه هستیم؛ امروز 
کمرنگ شــدن آموزه های اخالقی در رفتار شــهروندان گرفتار شــده در گردباد رکود 
ایران به خوبی قابل لمس اســت و جز اندوه چیزی برای ما به ارمغان نخواهد آورد. 
دولت یازدهم اگر نتواند این رکود را به ســرعت برطرف کرده و نشــاط و رونق را به 
کســب و کار مــردم برگردانــد، باید تاوان بداخالقی ها را نیــز بدهد. بنابراین در این 
شــرایطی که ســقوط اخالقی راه را بر انصاف و کارشناســی بسته، برخی افراد با وجود 
علــم بــه اینکه به لحاظ دانش و تجربه در اندازه گرفتن برخی مناصب مهم اقتصادی 
نیســتند اما در این مناصب قرار گرفته و سیاســت های اقتصادی ناکارآمد اتخاذ کرده 
و شرایط را بدتر می کنند. یکی دیگر از دالیل بنیادین برای رسیدن اقتصاد ایران به 
بدترین روزها در موقعیت فعلی، ســیاه شــدن جاده در مسیر دیدن آینده است. اکنون 
میلیون هــا جــوان ایرانی با درک دقیــق از توانایی های مادی و فنی دولت در بیرون 
کشــیدن اقتصــاد از بــن بســت موجود، با ناامیدی به آینده نــگاه می کنند و به جای 
تالش برای ماندن و ساختن میهن به فکر مهاجرت هستند. همچنین نبود چشم انداز 
روشــن از آینــده، فعــاالن اقتصادی را نیز ناامید کــرده و آن ها به بازارهای بیرون از 
مرزهای ملی فکر می کنند، اقتصاددانان ایرانی هم با درک این مســاله که اندیشــه 
و دانش آنها خریدای ندارد دســت از تالش برداشــته و نظاره گر شــده اند. و در آخر، از 
دیگر دالیل رســیدن اقتصاد ایران به فاجعه بارترین روزهای تاریخ چهار دهه اخیر، 
روزافزون شــدن سیاســت های ناهماهنگ و مجادله بر سر قدرت در میان طیف ها و 
جناح های سیاســی و نادیده گرفتن منافع ملی در برابر منافع باندی و جناحی اســت. 
این وضعیت راه را بر عقالنیت مســدود کرده و هیچ حرف کارشناســانه ای مورد قبول 
واقع نمی شــود بنابراین با وجود معلوم بودن راه حل ها، به بیراهه می رویم. سیاســت 
خارجــی ایــران نیز به مثابه یکی از نیرومندترین متغیرهای مؤثر برسیاســت گذاری 
اقتصادی در رســیدن به این روزهای تلخ اقتصادی نقش غیر قابل انکاری داشــته 
زیرا در وضعیت سیاســت خارجی موجود، برخی عدم قطعیت ها بر اقتصاد ایران ســایه 
انداختــه کــه روزهای بدتری را برای اقتصاد ایــران رقم خواهد زد. یکی از این عدم 
قطعیت ها انتخاب راه روشن برای تعامل اقتصادی با جهان و بدتر از آن تحمیل یکی 
از ســخت ترین تحریم های اقتصادی بر ایران اســت که موجب تضعیف تعادل های 

قبلی و فقدان تعادل های تازه شــده است.
*نایب رییس اتاق بازرگانی ایران
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 بوریس جانســون، نخســت وزیر بریتانیا که 
خروج کشــورش از اتحادیه اروپا را به تازگی 
پشــت سر گذاشــته، یک فرصت غیرمعمول 
برای ادامه سیاست گذاری های متمایز خود از 
سیاســت گذاری های استاندارد اتحادیه اروپا 

در اختیار دارد؛ فرصت برای اقدامی که ممکن 
اســت تصور کند روابط او را با دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری ایاالت متحده، به یک سطح 
دیگر ارتقاء می دهد. ترامپ ایاالت متحده را از 
توافق هســته ای ایران که »وحشتناک و یک 

جانبه« خوانده بودش، خارج کرد اما کل توافق 
را نابود نســاخت؛ بلکه طبق خواسته بریتانیا، 
فرانسه و آلمان که خودداری ایاالت متحده از 
اجرای بند »اعمال مجدد تحریم های شورای 
امنیت« را خواســتار بودند، عمل کرد. اجرای 

 شرط بندی نامطمئن ایران روی اروپا

ترامپ می تواند جانسون را به 

نابودی برجام ترغیب کند؟
 آندریا استریکر
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این بند برجام را به کلی نابود می سازد. اکنون، 
جانسون پس از خروج از اتحادیه اروپا بیش از 
همیشه به دنبال یک توافق تجاری مطلوب با 
ایاالت متحده است و به اجرا درآوردن این بند 
می توانــد یک راه فوق العاده برای باال بردن 

روحیه ترامپ برای مذاکره باشد.
ایران در اعتراض به تحریم های شــدیدالحن 
ترامــپ، از اجرای تعهدات برجامی خود عقب 
نشــینی کرده است؛ اما این اقدام بیشتر سبب 
دور شدن طرف های اروپایی توافق موسوم به 
»ای ۳« از ایران شده است. سه کشور اروپایی 
۱4 ژانویه اعالم کردند که روند حل مناقشات 
در توافق را به اجرا می گذارند. برای اروپایی ها 
که از توافق هســته ای ایران حمایت و دفاع 
می کنند، اجرای روند حل اختالف یک تغییر 
موضع گســترده به شمار می رود؛ اگر در این 
زمینــه هماهنگ عمل کنند، می توانند بدون 
نابود کردن توافق از این روند خارج شــوند، 
اما اگر جانســون از همکاری خودداری کند، 
توافق در مدت ۳0 روز نابود خواهد شــد. به 
نظر می رســد که نفس های برجام به شماره 

افتاده است.
جانســون به رغم حمایــت طوالنی مدت از 
برجــام، اخیراً »به بی بی ســی نیوز« گفت: 
»اگر بخواهیم از شــر آن خالص شویم، بهتر 
اســت آن را جایگزیــن کنیــم و بگذارید آن 
را بــا توافق ترامــپ جایگزین کنیم.« ترامپ 
بالفاصله در توئیتی پاســخ جانسون را با یک 

»من موافقم!« داد.
»ای ۳« پس روند حل اختالف برجام را پس 
از آخرین قدم ایران در عقب نشینی تدریجی 
از تعهدات هســته ای به اجرا گذاشتند. ایران 
5 ژانویــه اعالم کرد دیگر از محدودیت های 
مربوط به غنی سازی اورانیوم در توافق پیروی 
نخواهــد کرد. ایران تا به امروز در زمینه های 
سطح غنی سازی اورانیوم، سقف مجاز ذخایر 
اورانیــوم با غنای پایین، اســتقرار و آزمایش 
شــمار بیشتری از ســانتریفیوژها در قیاس با 
حد مجاز، جمع آوری آب سنگین بیش از حد 
مجاز و از ســرگیری غنی سازی در تاسیسات 

فردو، برجام را نادیده گرفته است. برجام برای 
رســیدگی به این نوع از عدم اجرای تعهدات 
یــک مکانیزم حل مناقشــه ۳ مرحله ای دارد 
که در صورت موافقت طرفین، دو مرحله اول 
می توانــد برای نامحدود تمدید شــود. با این 
حــال، روند حل اختالف در کوتاه ترین حالت 
ممکــن تنهــا به ۳0 روز زمــان نیاز دارد. هر 
یــک از طرف های برجــام می توانند به جای 
منتظــر ماندن برای حــل اختالف، موضوع 
عدم انطباق را به شورای امنیت سازمان ملل 
ارجــاع دهنــد و در آنصــورت، بین دو گزینه 
حفــظ توافق یا بازگشــت همه قطعنامه های 
پیشــین و تحریم هــای ســازمان ملل، رأی 

گرفته می شود.
در ماه مه ســال 20۱۸ کــه ترامپ آمریکا را 
از برجــام خــارج کرد، مشــخص نبود که آیا 
حق بــه اجرا درآوردن مکانیزم اعمال مجدد 
تحریم های سازمان ملل را دارد یا خیر. معلوم 
نبــود که ترامپ صرفًا به صورت لطفی به ای 
۳ از اجــرای ایــن مکانیزم خودداری کرده یا 

قدرتی در این زمینه نداشــته است؟
اکنون شــواهد نشان می دهند که کاخ سفید 
حق انتخاب داشته است. طبق گزارش حقوقی 
وزارت امور خارجه ایاالت متحده، این کشور 
بــه رغم خروج از برجــام و به عنوان یکی از 
اعضــای اصلی توافق و یکی از اعضای دائم 
شــورای امنیت، می تواند با طرح قطعنامه ای 
پیرامون خودداری ایران از عمل به تعهداتش 
و ســپس، وتــوی تســهیل تحریم ها، روند 
بازگشــت قطعنامه ها و تحریم های سازمان 
ملل را به اجرا گذارد. شــاید دیگر کشــورها 
بخواهند مانع از چنین اقدامی توســط ایاالت 
متحده شوند، اما یک کرسی دائمی در شورای 
امنیت موضع قدرتمندی اســت. در حقیقت، 
ترامپ با یا بدون جانســون هم می تواند این 

مکانیزم را به اجرا بگذارد.
بــا این حــال، از دیــدگاه دیپلماتیک اینکه 
جانســون ماشه را بکشــد، برای ترامپ بهتر 
اســت. در چنین شــرایطی، فرانســوی ها و 
آلمانی هــا نمی توانند یک جانبه گرایی ترامپ 

را محکــوم کننــد و ایران هم نمی تواند نقش 
قربانی را بازی کند. اکنون ســؤال این اســت 
که آیا جانســون به ترامپ در فســخ برجام 
کمک می کند؟ تفکر سیاســی او بی شک به 
ترامپ نزدیک است. جانسون با رهبری خروج 
بریتانیا از اتحادیه اروپا به وضوح نشان داد که 
توانایــی به لرزه درآوردن نهادهای چندجانبه 
در جهــت منافع ملــی را دارد. از آنجایی که 
جانســون دســتیابی به یک توافق تجاری با 
اتحادیه اروپا را مشــکل ســاز می داند، یک 
توافــق تجــاری با ایاالت متحــده در صدر 
دســتورکار اوســت. با این حال، جانسون به 
روابط کشورش با فرانسه و آلمان ارج می نهد. 
رویکرد او تا این جای کار، حفظ همبستگی با 
پاریس و برلین بوده اســت. او در سال 20۱۸ 
یک ستون کامل در دفاع از برجام و تاکید بر 
اینکه »همه گزینه های موجود بدتر هستند« 
یک ستون کامل نوشت. اکنون، خارج شدن از 
این مسیر صرفًا با هدف خشنودسازی ترامپ، 
به قیمت از بین رفتن باقی مانده روابط بریتانیا 

با اتحادیه اروپا تمام خواهد شــد.
در همیــن حال، توئیت های ترامپ شــرایط 
را برای جانســون دشــوارتر می سازد. ترامپ 
اندکی پیش از مصاحبه جانســون با »بی بی 
ســی« مبنی بر پیشــنهاد جایگزینی برجام با 
توافق ترامپ، در توئیتی نوشت به اینکه ایران 
در مذاکرات برای یک توافق جدید شــرکت 
می کنــد یا نه، هیچ اهمیتی نمی دهد. ترامپ 
با نشــان دادن تمایل به تحقیر دیپلماســی 
ممکن است حمایت جانسون را از دست بدهد.

ایــران تصــور می کنــد که اروپــا روند حل 
مناقشــات را کند خواهد کرد و منتظر نتیجه 
انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده در 
مــاه نوامبر خواهد ماند. اما این شــرط بندی 
چنــدان مطمئنی نیســت چرا کــه ترامپ و 
جانســون که ظاهراً به متحد جدید او تبدیل 
شــده، ممکن اســت در میانه ســال 2020 
مکانیزم بازگشــت قطعنامه ها و تحریم های 

شــورای امنیت را به اجرا گذارند.
منبع: هیل / مترجم: طال تسلیمی
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در پی ترور ســردار ســلیمانی، فرمانده ایرانی، 
روابــط بین ایــاالت متحده و ایران دشــوارتر 
شــده اســت. در این شرایط پرتنش، سه دیدگاه 
اساسی مطرح می شود: استراتژی ایاالت متحده 
کمبودهایی دارد؛ چشــم انداز خاورمیانه به طور 
فزاینده به نفع ایران تغییر کرده است؛ و آمریکا 
بایــد راهی برای خارج کردن منطقه از اولویت 

بیابد.
دیپلماســی ایرانی: در پی ترور سردار سلیمانی، 
فرمانده ایرانی، روابط بین ایاالت متحده و ایران 
دشــوارتر شده است. در این شرایط پرتنش، سه 
دیدگاه اساسی مطرح می شود: استراتژی ایاالت 
متحده کمبودهایی دارد؛ چشــم انداز خاورمیانه 
به طور فزاینده به نفع ایران تغییر کرده اســت؛ 
و آمریــکا باید راهی بــرای خارج کردن منطقه 

از اولویت بیابد.
۱. اســتراتژی ایــاالت متحــده در قبال ایران 
پیچیده و نامناســب اســت. دولــت ترامپ در 
کمپین »اعمال فشــار حداکثری« چشم اندازی 
متفــاوت از نظــام ایران ترســیم کرده و با این 
حال، بــه طور همزمان تالش هایی می کند که 
با این چشــم انداز در تناقض اســت. از یک سو، 
دولت اســتراتژی امنیت و دفاع ملی با محوریت 
رقابت بر سر قدرت برتر با چین و روسیه را پیش 
می برد و از ســوی دیگر، تاکتیک های آن برای 
دستیابی به اهداف مرتبط با ایران فاقد استراتژی 
روشــن و یکپارچه است. این مساله را به وضوح 
می شــد در رابطه با برجام مشــاهده کرد: دولت 

ترامپ در زمان خروج از توافق برای مشــخص 
کردن مســیر به ســمت یک توافق جدید هیچ 
تالشــی نکرد و در عین حال، نتوانست ائتالفی 
بین المللی برای تحت فشــار گذاشــتن ایران 
تشــکیل دهد. این رویکــرد مبهم، متناقض و 
موقتــی ترامــپ در قبال ایران همچنین در اوج 
تشــدید تنش ها با ترور ســردار ســلیمانی و بی 
تفاوتــی در واکنش بــه انهدام هواپیمای بدون 
سرنشــین ایاالت متحده توسط ایران نیز آشکار 
بــود. این رویکرد گیــج کننده ایاالت متحده را 
ایرانی ها غیرمســئوالنه، شــرکای منطقه ای و 
متحدین اروپایی و آســیایی آمریکا بی ثبات، و 
دیگر مخالفان ایاالت متحده مانند کره شــمالی 

فرصتــی برای اقدامات بدخواهانه می دانند.
2. خاورمیانه به سمت و سویی پیش می رود که 
خوشایند ایران است. ایران در سوریه موفق شده 
با حمایت گســترده روسیه، حزب اهلل و دیگران، 
بشــار اســد را در قدرت نگه دارد. دولت جدید 
در لبنــان بــه حزب اهلل قدرت بیشــتری داده و 
بعید اســت که قدمی واقعی برای رســیدگی به 
مشــکالت اقتصادی محرک تظاهرات مردمی 
اخیــر بــردارد. در عراق، حوزه هــای انتخابیه 
اصلــی در حال بررســی جــدی حضور نظامی 
ایاالت متحده هســتند. در یمن، ســعودی ها و 
اماراتی ها پس از ســال ها درگیری با حوثی ها، 
هیــچ نتیجه ای غیــر از تلفات باالی غیرنظامی 
نگرفته انــد. ظرفیت و توانایی متحدان ایران در 

سراســر منطقه در حال افزایش است.

با این حال، ایاالت متحده می تواند یک ســری 
قدم هایــی برای بازیابــی نفوذ خود انجام دهد. 
برای نمونه، اقدام به کاهش تنش ها در سراســر 
خلیج فارس می تواند اقدام هوشمندانه ای باشد، 
چرا که نگرانی از درگیری متحدان مهم آمریکا 
در خلیــج فارس مانند امــارات متحده عربی و 
عربســتان ســعودی را بر آن داشته که درصدد 
نزدیکی با ایران برآیند. ایاالت متحده همچنین 
باید به پایان دادن دشمنی سعودی با قطر کمک 
و عربستان را به یافتن مسیر خروج از جنگ یمن 
کمک کند. به عالوه، الزم اســت که واشنگتن 
دربــاره اولویــت دادن به روابط خود با ریاض و 
منافعــی که دنبال می کند، تجدید نظر کند و به 
بهترین راه برای ترغیب آن به سمت رفتارهای 
مثبت بیندیشــد. همه این اقدامات هم از تنش 
موجــود در منطقــه می کاهند و هم این فرصت 
را بــرای ایاالت متحده فراهم می آورند تا روی 

چالش های اساسی تمرکز کند.
۳. ایــاالت متحــده بایــد راهــی پیــدا کند تا 
خاورمیانه را از اولویت در دســتورکار خود خارج 
کنــد. اگرچــه در زمینه ژئوپولتیــک این چین 
اســت که ایاالت متحده را به چالش می کشــد، 
امــا ایاالت متحده همچنان در دام پاکســازی 
خاورمیانه گرفتار اســت. جنگ های پس از ۱۱ 
ســپتامبر به دلیل فراموش شدن موضوع اصلی 
و ابهام و اضطراب درباره ترازنامه دســتاوردها، 
بازداری ها و تحریک ها طوالنی شدند. رویکرد 
بیــش از اندازه نظامی آمریــکا به منطقه هنوز 

 ســه نکته اساسی نادیده گرفته شده در سیاست واشنگتن در قبال تهران

خطر جنگ در خلیج فارس متحدان 

آمریکا را به ایران نزدیک می کند

مارا کارلین
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ادامه دارد. در ماه های اخیر دســت کم 20 هزار 
نیروی نظامی به منطقه اعزام شــده اند و شمار 
نیروهای مســتقر در منطقه حدود ۸0 هزار نفر 
برآورد می شــود و این در حالی است که حضور 
دیپلماتیــک آمریکا در منطقه از جمله عراق در 

حال کاهش است.
کمپین اعمال فشــار حداکثری دولت ترامپ به 
تمرکز حداکثری بر ایران منجر شده و این مساله 
بی شــک هزینه هایی خواهد داشــت: ایاالت 
متحــده اساســًا زمان، توجــه و منابع کافی به 
چالش ژئوپلیتیکی چین اختصاص نداده اســت. 
ایــاالت متحده بایــد بتواند از خاورمیانه فاصله 
بگیــرد و نباید این کار را به گونه ای انجام دهد 
که به نفع روســیه تمام شــود. روس ها به طور 
فعاالنــه به فعالیت دیپلماتیک در منطقه متعهد 
شــده اند و تنها راه ایاالت متحده این اســت که 
ضمن کاهش حضور نظامی، روابط دیپلماتیک 

خــود را در منطقه تقویت کند.
پیامدها برای سیاست های ایاالت متحده  �

پویایــی روابط ایــاالت متحده و ایران به طور 
اجتناب ناپذیر با ثبات و امنیت منطقه در ارتباط 
است. دولت ایاالت متحده باید در این حوزه ها 

تجدید نظر کند:
استراتژی و اجرا: در رابطه با پیچیدگی استراتژی 
آمریکا در قبال ایران و خاورمیانه، دولت باید به 
وضوح مشخص کند که دقیقًا برای دستیابی به 
چــه چیزی تــالش می کند، چرا و چگونه قصد 

انجام این کار را دارد.
کمپین و ائتالف مبارزه با داعش: درگیری بین 
ایــاالت متحده و ایران جنگ علیه داعش را به 
خطــر انداخته و به نارضایتی برخی از عراقی ها 
دامــن زده اســت. به ویژه نقشــی که کنگره 
می توانــد در تقویت مشــارکت ایاالت متحده 
بــا اعضای کلیدی ائتــالف ایفا کند، باید مورد 

توجه قرار گیرد.
توافــق در آشــفتگی: تصمیم دولــت دونالد 
ترامــپ به پایان مشــارکت ایاالت متحده در 
توافق هسته ای ایران به جای تالش برای یافتن 
راه هایی برای بهبود آن، سبب شده میان آمریکا 
و دیگر امضاکنندگان توافق فاصله ایجاد شود. 
واشــنگتن اکنون باید مسیرهایی را برای ایجاد 
یک سطح اولیه همکاری میان ایران و بازیگران 
کلیــدی بین المللی برای به حداقل رســاندن 

برنامه هسته ای در نظر بگیرد.

حضور و هدف منطقه ای آمریکا: ایاالت متحده 
در دو دهه گذشته به طور عمده بر رویکرد نظامی 
در خاورمیانــه متمرکــز بوده که این رویکردی 
ناقص اســت. اگر نیروهــای نظامی آمریکا به 
خروج ناگهانی از عراق مجبور شوند، واشنگتن 
توانایی خود برای تاثیرگذاری بر سیاســت های 
بغداد را از دست خواهد داد. در سوریه هم هدف از 
مأموریت نیروهای آمریکایی آشکار نیست. این 
تاکیــد بر رویکرد نظامی بر رویکرد دیپلماتیک 
تأثیر منفی گذاشــته است. شاید حضور نظامی 
آمریکا در کشــورهایی مانند عربستان یا کویت 
به تعمیق روابط ایاالت متحده با آنها بینجامد، 
اما در رابطه با ســایر منطقه اینطور نیســت. در 
کل، نبود امنیت و ثبات در خاورمیانه به تهدیدی 
بــرای انحصار منابع امنیت ملی ایاالت متحده 
تبدیل شــده است. هیچ راه حل ساده ای وجود 
نــدارد. با این حال، اگر ایاالت متحده از برخی 
قدم ها در اســتراتژی در قبال خاورمیانه عقب 
نشــینی کند و مسیری منسجم تر و پایدارتر در 
پیش بگیرد، بســیاری از مشکالت حل خواهند 

شد.
منبع: بروکینگز / مترجم: طال تسلیمی
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 بورل در سفر به تهران چه در چمدان داشت؟

ابتکارهای پشت پرده اروپا

جالل خوش چهره
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اطالعات روشــنی از گفت وگــوی مقام های ایرانی و 
اروپایی در دست نیست اما قرائن از توافق طرف ها در 
کاستن از اختالف ها می گوید. مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا به رغم خروج بریتانیا از این اتحادیه گفته 
اســت: »توافق کرده ایم که به طور مســتقیم به سمت 
مهلت زمانی ســختگیرانه ای نرویم که ما را ملزم به 
رفتن به شــورای امنیت ســازمان ملل خواهد کرد.« 
این ســخنان به مفهوم گشــودن درهای تازه ای است 
کــه طرف هــای اروپایی و ایرانی را به گفت وگو برای 

توافق نزدیک می کند.
موضــع اتحادیه اروپا در تمدیــد مهلت حل اختالف 
برجامــی بــا ایران را می توان به فــال نیک گرفت. با 
این حال به ســختی می شود اراده اروپا را برای جبران 
خســارت های ایران از بهار ســال گذشــته تاکنون 

پذیرفت.
»جوزب بورل«، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
در نخســتین ســفر خود به تهران اعالم کرد که مهلت 
اجــرای راه کار حل اختالف برجامی با ایران تا اطالع 
ثانوی تمدید می شــود. این نظر که بازتابی از توافق 
ســه کشــور فرانســه، بریتانیا و آلمان است، نشان از 
انعطافــی دارد کــه اعضای اروپایی برجام پس از گام 
پنجم ایران در کاســتن از تعهدات برجامی در مواضع 
خود بروز داده اند. اما آیا در مذاکرات بورل با مقام های 
ایرانی، توافق تازه ای در کاستن از تنش ها میان ایران و 
اروپا رخ داده است؟ آیا فرصت دوباره ای به دیپلماسی 
داده شده که برجام به وضع سابق خود بازگردد و راهی 
برای برون رفت از بن بســت ایجاد شــده در ماه های 

اخیر فراهم شود؟
هنوز اطالعات روشنی از گفت وگوی مقام های ایرانی 
و اروپایی در دست نیست اما قرائن از توافق طرف ها در 
کاستن از اختالف ها می گوید. مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا به رغم خروج بریتانیا از این اتحادیه گفته 
اســت: »توافق کرده ایم که به طور مســتقیم به سمت 
مهلت زمانی ســختگیرانه ای نرویم که ما را ملزم به 
رفتن به شــورای امنیت ســازمان ملل خواهد کرد.« 
این ســخنان به مفهوم گشــودن درهای تازه ای است 
کــه طرف هــای اروپایی و ایرانی را به گفت وگو برای 

توافق نزدیک می کند.
زود اســت که موضع اتحادیه اروپایی را با خوش بینی 
تعبیر کرد اما گذشــتن از ســقف زمانی تهدید ارجاع 

پرونــده اختالفات به شــورای امنیت، می تواند برای 
دو طرف فضای آرامش در تصمیم ســازی ایجاد کند. 
بدیهی است واکنش تهران در استقبال از تصمیم اخیر 
اروپائیان به اقدام این اتحادیه در تأمین خواست هایی 
دارد که محقق نشــدن آنها، تهران را وادار به کاســتن 
از تعهــدات برجامی کرد. بورل گفته اســت که هفته 
آینده راهی واشنگتن می شود تا نتایج گفت وگوهایش 
را بــا مقام هــای امریکایی در میــان بگذارد. بنابراین 
بخش دیگر صورت مســاله مربــوط به موضع دولت 

»دونالدترامپ« خواهد بود.
مهم ترین خواست تهران مهار زدن به سیاست »فشار 
حداکثری« کاخ ســفید اســت. آیا اروپائیان در تمدید 
مهلــت حل اختالف برجامی با ایران، پیشــاپیش در 
کنترل و مهار سیاســت های دولــت امریکا به توافق 
رسیده اند؟ یا آنکه چاره ای مستقل از اهداف راهبردی 

کاخ ســفید علیه ایران را انتخاب کرده اند؟
اعتراض تهران به اروپا؛ به ویژه اعضای اروپایی برجام، 
واکنش هــای عافیت طلبانه و محافظه کارانه در قبال 
سیاســت تهاجمی کاخ ســفید بوده است. آیا اروپائیان 
برای رفع کدورت هایشان با تهران ابتکار تازه ای دارند؟ 
آیا هنوز ترجیح اروپائیان، سیاست توقف ایران و امریکا 
در نقطه اختالف ها و پرهیز از گســترش آن اســت؟ 
یااینکــه اروپاییان زیرکانه می خواهند با تهدید اجرای 
سیستم ماشه تهران را مجبور به عقب نشینی از مواضع 
اعتراضی خود کنند؟ اگر چنین باشــد، می شود از حاال 
گمان کرد که تمدید مهلت ارجاع پرونده اختالفات به 
شــورای امنیت تأثیر مستقیمی بر روند حل اختالف ها 
نداشته و دیر یا زود اوضاع به وضع کنونی باز می گردد. 
خواســت تهران پاسخ راهگشا برای بازگشت به برجام 
است. جوزف بورل در تهران تأکید کرده است که تمایل 
غالب، حفظ برجام اســت اما هنوز ابتکارهای اروپائیان 
در این باره در پرده ای از ابهام قرار دارد. تاکنون برداشت 
تهران از رفتار اروپا، تحمیل سیاســت فرســاینده در 
مواضع ایران بوده اســت. ممکن است این بار مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا با پیشــنهادهای عملی 
و واقعی به تهران آمده باشــد، اما ســرعت اجرای این 
پیشــنهادها متغیــر تأثیرگذار در تغییــر اوضاع به نفع 

گفت وگو و توافق خواهد بود. 
*روزنامه نگار و کارشــناس مسائل سیاسی و بین 
الملل

مســئول 
سیاست خارجی 
اتحادیــه اروپــا 
به رغــم خروج 

بریتانیــا از ایــن 
اتحادیــه گفته 
اســت: »توافق 
کرده ایم که به طور 
مستقیم به سمت 
مهلــت زمانی 

ســختگیرانه ای 
نرویم که ما را ملزم 
به رفتن به شورای 
امنیت ســازمان 
ملــل خواهد 

کرد.« 
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این واقعیت که نظام اســتبدادی چین به 
ویژه در مواجهه با فوریت های بهداشــت 
و درمــان عمومی که به اطالع رســانی 
بــه موقع، شــفاف و دقیــق نیاز دارد، به 
شــدت ضعیف بوده و عمل کرده، شیوع 
ویروس کرونا را به چالشی مهم تر از همه 
چالش هــای پیش روی شــی جینپینگ 
تبدیل ســاخته است.  در تاریخ چین باور 
عمــده بر این بود که خط امپریالیســتی 
یک الگوی مشــخص موسوم به چرخه 
سلسله ای دارد: یک رهبر قدرتمند متحد 
کننده یک امپراطوری تأســیس می کند 
که می تواند به پا خیزد و شــکوفا شــود، 
اما در نهایت فرومی پاشــد و »قیومیت 
آســمانی« را از دســت می دهد و توسط 

سلسله بعدی سرنگون می شود. قیومت 
آســمانی اگرچه شــباهت هایی با »حق 
آســمانی پادشــاهان« اروپا داشت، اما 
تفاوتــش در این بود کــه حق امپراطور 
برای فرمانروایی بر امپراطوری آسمانی 
بی قید و شــرط به دست نمی آمد. »پسر 
آســمان« در حالی که بر تحت پادشاهی 
اژدها نشســته بود، بــر همه امور قدرت 
تام داشــت؛ اما الزم نبود برای دستیابی 
بــه چنیــن جایگاهی یــک نجیب زاده 
باشــد. به عالوه، بی لیاقتی، بی عدالتی 
یا بی کفایتی او را از فرمانروایی محروم 
می کرد. اگر آسمان ها از شیوه فرمانروایی 
او ناراضــی بودند، حــق ابراز نارضایتی 
داشتند و فجایع طبیعی، قحطی، طاعون، 

حمله یا حتی شــورش مسلحانه همه به 
عنوان نشانه هایی از محرومیت از قیومت 
آســمانی در نظر گرفته می شدند. پس از 
ایــن که مائو زدونــگ، دهقانی که یک 
امپراتور قدرتمند شده بود، در سال ۱۹4۹ 
در یــک جنگ داخلی پیروز شــد، حزب 
کمونیســت چین تالش کرد اعتقادات 
اینچنینــی را به عنــوان خرافات بدون 
پایه و اســاس علمی، از بین ببرد. شــی 
جینپینگ، رئیس جمهوری چین، از زمان 
به قدرت رســیدن در سال 20۱2 برخی 
از ســنت ها و عقاید باســتانی را مجدداً 
رواج داده، اما او هم با جدیت از اشــاره 
به چرخه سلســله و فرمانروایی بهشــت 
پرهیز کرده اســت؛ دلیلش هم این بوده 

بیماری واگیرداری که می تواند سرنوشت چین را تغییر دهد

ویروس کرونا، لحظه چرنوبیلشی جینپینگ

جمیل اَندرلینی
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که همه نشــانه های نارضیتی آســمان ها از فرمانروایی او 
بر چین در یک ســال گذشته مشهود بودند. جنگ تجاری 
چین با بزرگ ترین شریک تجاری آن، شورش های آشکار 
و گسترده در هنگ کنگ که مستعمره سابق بریتانیا بوده 
و کمبود گوشــت خوک به دلیل شــیوع ویرانگر تب خوکی 
آفریقایی، همه به طور ســنتی عواملی هســتند که از پایان 
یــک سلســله خبر می دهند. بــا این حال، هیچ یک از این 
موارد در قیاس با شیوع گسترده ویروس کرونا که از اواخر 
ســال گذشــته میالدی در شهر ووهان در مرکز چین آغاز 
شــد، اهمیــت زیادی ندارند. ووهــان جایی بود که اولین 
تیرانــدازی در جریــان انقالب ۱۹۱۱ که آخرین امپراطور 
سلســله گینگ را ســرنگون کرد، در آنجا صورت گرفت و 
امروز هم شــیوع بیماری وحشتناکی که در حال حاضر در 
سراســر چین و سراسر جهان گسترش یافته و بزرگ ترین 
قرنطینــه تاریــخ بــا حدود 60 میلیون نفــر جمعیت را در 
پی داشــته، از آنجا آغاز شــده است. این واقعیت که نظام 
چین به ویژه در مواجهه با فوریت های بهداشــت و درمان 
عمومی که به اطالع رســانی به موقع، شــفاف و دقیق نیاز 
دارد، به شــدت ضعیف بوده و عمل کرده، شــیوع ویروس 
کرونا را به چالشــی مهم تر از همه چالش های پیش روی 
شــی جینپینگ تبدیل ســاخته است. شاید اگر ویروس در 
چند هفته آینده تحت کنترل درآید، شــی جینپینگ که تا 
کنــون مقامات اســتانی را به دلیل بــروز بحران و ناتوانی 
در رســیدگی مناسب به آن مسئول دانسته، بتواند از ماجرا 
جان ســالم به در ببرد. رئیس جمهوری چین که اقتصاد را 
برای مهار شــیوع بیماری تعطیل کرده، شــاید حتی بتواند 
از این اتفاقات برای نظارت و کنترل بیشتر بر جامعه چین 
اســتفاده کنــد. با این حال، احتمــال مهار و تحت کنترل 
درآوردن ویروس در فاصله زمانی کوتاه، تقریبًا وجود ندارد 
و همین مســاله، ویروس کرونا را به لحظه چرنوبیل چین 
تبدیل می ســازد؛ زمانی کــه دروغ ها و پوچی خودکامگی 
این نظام کمونیســتی آشــکار می شــود. مقامات چین در 
تالش هســتند تا با سانسور رســمی، برون ریزی آنالین 
نفرت و انزجار از اقدامات اولیه برای ســرپوش گذاشتن بر 
شــیوع بیماری و عدم اطالع رســانی درباره آن را کنترل 
کنند. یکی از مواردی که به اســتهزای عمومی انجامید، 
اعزام یک مقام ارشــد بهداشــتی از پکن به ووهان بود تا 
به مردم اطمینان دهد که »پیشــگیری و کنترل« بیماری 
ممکن اســت؛ این مقام خود به ویروس مبتال گشــت و به 
نمادی از بی کفایتی و ناتوانی دولت در رسیدگی درست به 

مساله، تبدیل شد. چهره های آکادمیک و روشنفکرانی که 
از اقدامات دولت انتقاد می کردند، زندانی شدند تا شکست 
مشــروعیت عملکرد حزب کمونیست آشکار نشود. برخی 
آشکارا به قیومیت آسمانی اشاره کرده اند و دالیل بسیاری 
از نزدیکی پایان یک سلســله آورده اند. با این حال، لحظه 
اوج بحــران و لحظــه تغییر ماهیت آن از یک چالش جدی 
برای حزب به یک مشــکل وجودی بالقوه برای آن، مرگ 
یک چشم پزشک ۳۳ ساله در ووهان به نام لی ونلیانگ بود. 
لی در اوایل بحران پس از مشاهده موارد متعددی از یک 
نوعی از التهاب ریه عجیب و جدید که به درمان های عادی 
پاسخ نمی دهد، در گروه های چت آنالین با همکالسی های 
خود در دانشــکده پزشــکی از خطری قریب الوقوع سخن 
گفت. تنها به همین دلیل، از ســوی بیمارســتانی که در آن 
کار می کرد مورد توبیخ قرار گرفت و در اواسط شب توسط 
پلیس احضار شد. او و دست کم 7 پزشک دیگر مجبور به 
امضای اعتراف و تعهدنامه ای شــدند مبنی بر اینکه زین 
پس از انتشــار »شــایعات« خودداری خواهند کرد. وقتی 
لــی خــود به این بیماری مبتال شــد، مردم عادی در چین 
خشــمگین شــدند و حتی دیوان عالی خلق چین در پکن 
پلیس را مورد شــماتت قرار داد و از پزشــکانی که اولین 
بــار زنــگ خطر را به صدا درآورده بودند، تقدیر کرد. با این 
حال، پس از درگذشــت لی، شرایط مردم واکنش شدیدی 
نشان دادند. این حقیقت که خبر درگذشت لی ابتدا توسط 
خبرنگاران رســانه های دولتی منتشــر شد، حاکی از ترک 
خوردن دســتگاه تبلیغاتی به شــدت تحت کنترل حزب 
کمونیســت چین اســت. مقامات نتوانستند سانسورها را پا 
به پای مطالبات آنالین مانند »من آزادی بیان می خواهم« 
پیش ببرند. داستان لی از یک جهت دیگر نیز حائز اهمیت 
اســت و دلیل آن، همخوانی با یک الگوی باســتانی دیگر 
در تاریخ چین اســت: داســتان محقق فسادناپذیری که از 
حقایق با امپراطور ســخن می گوید؛ اما محاکمه می شــود 
و نهایتًا به دلیل راســتگویی جان خود را از دســت می دهد، 
جایگاه ویژه ای در سنت دانشمندان چینی دارد. لی کاماًل 
در این نقش می گنجد. اما مسیری که ویروس طی می کند 
می تواند ســبب شــود که لی نهایتًا با یک شــخصیت در 
تاریخ معاصر نیز مقایســه شود: میوه فروش جوان تونسی 
که در اعتراض به بی عدالتی ها در کشــورش خودســوزی 
کرد و بهار عربی و ســقوط چندین سلســله را در سراســر 

خاورمیانه رقم زد.
منبع: فایننشــال تایمز / مترجم: طال تسلیمی

 برخی آشکارا به 
قیومیت آسمانی 
اشــاره کرده اند و 
دالیل بسیاری از 

نزدیکی پایان یک 
سلسله آورده اند. 
بــا ایــن حال، 
لحظه اوج بحران 
و لحظــه تغییر 
ماهیت آن از یک 
چالــش جدی 
برای حزب به یک 
مشکل وجودی 
بالقــوه برای آن، 
مرگ یک چشم 
پزشک 33 ساله 
در ووهان به نام لی 
ونلیانگ بود. 
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: در حالــی کــه صندوق بیــن المللی پول اعالم 
کرد که تولید ناخالص داخلی جمهوری اسالمی 
۹.5 درصد در ســال 20۱۹ کاهش داشته است، 
روز پنجشــنبه دولــت دونالد ترامپ تحریم های 

جدیدی را علیه این کشور تحمیل کرد.
رأی دادن یا ندادن؟ این تردیدی است که برای 
بسیاری از ایرانی ها قبل از انتخابات مجلس بیست 
و یکــم فوریــه وجــود دارد. در حالی که ناظران 
روزهای دشــواری را برای ائتالف دولتی اعالم 
می کنند، حســن روحانی، رئیس جمهوری ایران 
از هم میهنان خود خواســت تا در این انتخابات 
مهم شــرکت کنند. چرا که پایان دوره ریاســت 

جمهوری اش در خطر است.
تندروهــا اقــدام رئیــس جمهوری را تســهیل 
نمی کننــد. شــورای نگهبان ۹ هــزار و پانصد 
نامزد، از جمله ۹2 نماینده کنونی را رد صالحیت 
کــرده، که از نظر رئیــس جمهور تهدیدی برای 

»دموکراسی« است.
تنش هــای منطقه ای، ترور ســردار ســلیمانی، 
برقــراری دوباره تحریم هــای امریکایی و ادامه 
توافق هســته ای متزلزل با وعده های انتخاباتی 
وی مغایر بود. تورم شدید و کاهش اشتغال باعث 

فقیرتر شدن همه جوامع ایران شده است.

تیری کوویل، پژوهشــگر موسســه روابط بین 
المللی و راهبردی و کارشــناس مســائل ایران، 
توضیــح می دهــد: »با خروج امریــکا از توافق 
هســته ای و ناتوانی اروپایی ها در پیشنهاد تدابیر 
جایگزیــن برای نجات مبادالت تجاری، اصالح 
طلبــان و میانه روها مشــروعیت خود را در بین 

مردم از دست دادند.«
طبقه متوســط شــهری و بســیار مستضعف در 
برابر تیم روحانی ناامیدی شــدیدی را احســاس 
کردند. آن ها در ماه نوامبر با افزایش قیمت بنزین 
بیدار شــدند. تیری کوویل تاکید می کند: »بنا بر 
مطالعات انجام شــده پس از آشوب ها در تهران، 
حدود ۸5 درصد افراد در این بررسی ها از شرایط 
کلــی اقتصادی و نــه فقط افزایش قیمت بنزین 

ناراضی بودند.«
تیری کوویل می افزاید: »طبقات بسیار مستضعف 
بیشترین آسیب را دیده اند. این امر بیانگر خودداری 
آنها در انتخابات مجلس اســت و »تندروها« که 

باید پیروز شوند، نقش خود را ایفاء می کنند.«
محافظــه کاران افراطی پایگاه اجتماعی مهمی 
را حفظ می کنند. در انتخابات ریاســت جمهوری 
20۱7 حدود 40 درصد رأی دهندگان به ابراهیم 

رئیسی رأی دادند.

میالد جوکار، اســتاد ژئوپولیتیک و پژوهشــگر 
موسســه مطالعات مربوط بــه آینده و امنیت در 
اروپــا، تاکید می کند: »زمانــی که تحریم های 
امریکا مؤسســات را به تعطیلی مجبور می کند، 
ســپاه آنها را به دســت می گیرد. آن ها در ورای 
حضور نظامی خود نفوذ اقتصادی و سیاســی به 

دست می آورند.«
رهبــران ایران بــرای دور زدن تحریم ها باید از 
ســکوی عراق بیشتر اســتفاده کنند. این کشور 
راهروی مهم امنیتی و اقتصادی است که تهران 

را به لبنان وصل می کند.
هــدف تحریم های امریکا بازگرداندن تهران به 
میز مذاکره و به دست آوردن توافق بسیار جامع تر 
در مورد موشک های بالستیک و عدم مداخله در 

بحران های منطقه ای است.
تیــری کوویل نتیجه گیــری می کند: »چنانچه 
خطر فروپاشــی نظام وجود داشته باشد، تصمیم 
گیرنــدگان ایران همواره قادر به مصلحت گرایی 
اند. اگر تنش های سیاســی و اقتصادی غیرقابل 
کنترل شــود، احتمال دارد آنها را به میزمذاکره با 
امریکا بکشــاند. همانگونه که در پایان جنگ با 

عراق انجام دادند.«
منیع: لوپینیون / تحریریه دیپلماسی ایرانی

 مردم از دولت فعلی ناراضی اند

اقتصاد، پاشنه 
آشیل روحانی 

در انتخابات 
مجلس

پاسکال ارول
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حدود 4 ســال پیش بود که برای اولین بار خبری 
زیست محیطی ترجمه کردم که با تیتری که برای 
من به شدت ترسناک بود؛  »تیرماه ۹5، گرم ترین 
ماه تاریخ«. اما در این مدت آن قدر ماه ها و سال های 
مختلف به گرمترین های تاریخ تبدیل شــدند که 
دیگر آن تیتر ترسناک، به یک خبر معمولی روزانه 
تبدیل شــده است که احتمااًل اصاًل برای مخاطب 
جالب هم نیســت. حتی ۱0 روز پیش دانشــمندان 
گزارشــی از یک رکوردشــکنی در قطب جنوب 
منتشــر کردند که به ســادگی در میان اخبار روزانه 

رکوردشکنی های اقلیمی گم شد.
در روز ۹ فوریــه، دمای منطقه ای در قطب جنوب 
برای اولین بار در تاریخ ثبت شده به 20.75 درجه 
سلســیوس رســید، گرم ترین دمای ثبت شده در 
قطب جنوب پیش از این ۱۹.۸ درجه سلســیوس 
و مربــوط به ســال ۱۹۸2 بــود. البته این دما ثبت 
شــده باید توسط سازمان جهانی هواشناسی تأیید 
شــود، اما نتیجه آن برای بسیاری شگفت آور بود. 
تــا حدی که یکــی از محققان گروهی که به این 
نتایج رسیدند، اعالم کرد که تاکنون با چنین چیزی 

روبرو نشده است.
این رکورد شــکنی ادامه روندی اســت که در ده ها 
ســال اخیر، در سراســز جهان مشاهده شده است، 

براساس تحقیقی 2۱ دسامبر سال 20۱2 در مجله 
نیچر منتشــر شده است دمای میانگین در یکی از 
ایستگاه های قطب جنوب از سال ۱۹5۸ آل 20۱0، 

بیش از 2 درجه افزایش پیدا کرده است.
وقتــی همــه این اخبــار هر روز در رســانه های 
مختلف منتشــر می شــود و خبری از پیامدهای 
آن نیســت، ســوالی به وجود می آید؛ »آیا تکراری 
بودن رکوردشکنی های اقلیمی، به معنای ترسناک 

نبودن آن است؟«
شاید برای ما به عنوان افرادی ساکن در خاورمیانه 
که بخشی از عمر خودشان را هم سپری کرده اند، 
در نگاه اول پاســخمان به این سؤال مثبت باشد و 
در ذهن خود تغییر اقلیم و گرمایش جهانی را برای 
زمان و مکانی دور ببینیم، زمان و مکانی که متعلق 
به ما نیست. اما شاید بهتر باشد با نگاهی دیگر به 
اتفاقاتی که در همین چند ســال در جهان رخ داده 
در پاسخمان نسبت به این سؤال تجدیدنظر کنیم.
آتش ســوزی های اخیر استرالیا یکی از پیامدهای 
واضح همین موضوع است، سال های زیادی است 
که میانگین دما در این کشــور یک درجه بیشتر از 
میانگین بلندمدت است و همین یک درجه دمای 
بیــش از میانگین »تکراری« دلیلی غیرمســتقیم 
برای شروع آتش سوزی در سرتاسر استرالیا تبدیل 

شده است.
ایران هم در سال های اخیر با پیامدهای از گرمایش 
جهانی روبرو شده است که بخاطر مطالعات کمی 
که در این زمینه انجام شده است، ارتباط بسیاری از 
پدیده ها و حوادث زیست محیطی رخ داده در ایران 
با تغییراقلیم واضح نشــده است. اما سیل های یک 
ســال اخیر در سرتاســر ایران مثالی واضح از این 
اتفاق است، حوادث طبیعی که جان ده ها نفر توسط 
آن گرفته شــد و خانه هزاران نفر هم تخریب شد. 
رییس کارگروه هواشناســی و اقلیم شناسی هیات 
ویژه گزارش ملی ســیالب ها تأیید کرد که به این 

حوادث و سیل های ایران ارتباط وجود دارد.
مطالعات دیگری از کریم عباســپور هم نشان داده 
بود که با ادامه روند گرمایش جهانی، احتمال وقوع 
سیل و خشکسالی در برخی مناطق ایران افزایش 

پیدا کرده است.
همیــن موضــوع به ســادگی تأییــد می کند که 
تغییراقلیم نه برای زمان دوری اســت، نه مکانی 
دور و همین امروز در مکانی از ایران در حال رخ دادن 
اســت، به همین دلیل هر رکوردشکنی اقلیمی در 
هر یک از نقاط کره زمین به معنی افزایش احتمال 

وقوع اتفاقی ترسناک در ایران است.
*روزنامه نگار

رکوردشکنی دما در 
 قطب جنوب؛

چرا ما باید 
بترسیم؟

نیو صدر
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* در حال حاضر کشــور با کاهش شدید   �
درآمدهای نفتی روبه رو است و به همین دلیل، 
دخل و خرج ساالنه دولت باید با گذشته کاماًل 
متفاوت باشد. به نظر شما، مختصات بودجه 

در شرایط تنگدستی چه باید باشد؟
در شرایط تنگدستی )محدودیت منابع نفتی( باید 
به درآمدهای مالیاتی اتکا کرد و به دنبال پایه های 
جدید مالیاتی و حذف یا کاهش معافیت ها باشیم. 
بــرای مثال، در مورد مالیات بر ارزش افزوده که 
بیش از نیمی از درآمدهای مالیاتی را تشــکیل 
می دهد، مبنای آن، تولید ناخالص داخلی است. 
تعرفــه مالیات بــر ارزش افزوده ۹ درصد تعیین 
شــده است که 5 درصد ســهم دولت، ۳ درصد 
ســهم شهرداری و یک درصد هم سهم بخش 
ســالمت است. در یکی از فصول قانون مالیات 
بر ارزش افزوده، موارد معافیت تعیین شــده که 
بر اساس آن 55.7 درصد از تولید ناخالص داخلی 
از مالیات بر ارزش افزوده معاف است. در الیحه 

بودجه سال آینده، مالیات بر ارزش افزوده سهم 
دولت ۸0 هزار میلیارد تومان برآورد شده که 65 
هزار و 700 میلیارد تومان سهم دولت، حدود ۱۳ 
هزار میلیارد تومان سهم سالمت و بقیه نیز سهم 
تربیت بدنی اســت. سهم شهرداری ها نیز تقریبًا 
40 هزار میلیارد تومان است. در واقع ۱20 هزار 
میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده قرار است 

دریافت کنیم.
* یعنی حدود ۵۵.۷ درصد اقتصاد ایران از   �

مالیات بر ارزش افزوده معاف است.
مــا اگر معافیت هــای مالیات بر ارزش افزوده را 
حــذف کنیم، رقم درآمد مالیات بر ارزش افزوده 
2.۳ برابــر می شــود. برآورد می شــود که ۱50 
هــزار میلیارد تومان معافیــت مالیات بر ارزش 
افزوده )شــامل سهم شهردارها( باشد. حاال بقیه 

معافیت های مالیاتی را کنار بگذارید.
* شــما عنوان کردید ۵۵.۷ درصد تولید   �

ناخالص داخلــی از مالیات بر ارزش افزوده 

معاف اســت. یعنی تنهــا ۴۴ درصد اقتصاد 
ایران مالیات بر ارزش افزوده می دهند.

در قانون مالیات بر ارزش افزوده، بخش هایی که 
معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند، مشخص 
است. من معافیت بخش های مختلف اقتصادی 
را برآورد کردم و ســهم آنها را در تولید ناخالص 
داخلی محاســبه کردم. این ســهم 55.7 درصد 
شــد. این که من می گویم ســال آینده حدود 66 
هزار میلیارد تومان ســهم دولت اســت، این 44 
درصد رقمی اســت که دولت می تواند مالیات بر 
ارزش افــزوده بگیرد. این یک درآمد از دســت 
رفته اســت. ما در موارد دیگر نیز معافیت های 
زیادی داریم؛ هم در مالیات های مســتقیم و هم 
در مالیات های غیرمستقیم. میزان معافیت ها در 

مالیات بر واردات بسیار زیاد است.
* رقمی وجود دارد؟  �

می گویند حدود 40 هزار میلیارد تومان اســت. 
من یک زمانی روی پروژه ای راجع به بودجه کار 

طی گفت و گویی تفصیلی با محمد کردبچه مطرح شد

سیستم مالیاتی پاشنه آشیل اقتصاد کشور
مریم فکری

 کاهش شدید درآمدهای نفتی، فصل جدیدی در اقتصاد ایران 
رقم زده است. در حال حاضر آمار رسمی از میزان درآمدهای نفتی 
منتشر نشده، اما گفته می شود به پایین ترین میزان تاریخ صنعت 
نفت ایران رســیده اســت. چنین کاهشی در میزان درآمدهای 
دولت، باعث شــده که دو ســال اخیر اتکای بودجه به نفت کم 
شود؛ تا جایی که برای بودجه سال ۹۹ به اعتقاد رییس سازمان 
برنامه و بودجه، »اتکای مســتقیم بودجه به منابع نفتی به صفر 
رسیده است.« محمدباقر نوبخت در جلسات ستاد تهیه و تدوین 
بودجه سال آینده عنوان کرده بود: »با توجه به اینکه در شرایط 
سخت تحریمی، بخش قابل توجهی از منابع بودجه را از دست 
خواهیم داد، ضرورت دارد که اصالح ساختار بودجه را به سمتی 

سوق دهیم که میزان اتکای مستقیم به منابع نفتی به تدریج به 
صفر برسد.« در این شرایط، این سؤال مطرح است که با توجه 
به کاهش درآمد نفتی، مختصات بودجه چگونه باید باشد؟ محمد 
کردبچه، مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه  عنوان می کند: 
در شرایط تنگدستی )محدودیت منابع نفتی( باید به درآمدهای 
مالیاتــی اتــکا کرد و به دنبال پایه های جدید مالیاتی و حذف یا 
کاهش معافیت ها باشــیم.« وی متذکر می شود: »برای تأمین 
مصــارف بودجه نیازمند منابع حاصل از مولدســازی دارایی ها 
هســتیم. در همین راســتا، برای ســال آینده به طور حتم باید 
زمینه های مولدسازی را فراهم کنیم.« آنچه در ادامه می خوانید، 

مشروح گفت وگو با محمد کردبچه است.
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می کردم، مقامات مسئول می گفتند افراد زیادی 
اصــاًل اظهارنامه پر نمی کننــد. یعنی آن زمان 
می گفتند 200 تا ۳00 هزار میلیارد تومان میزان 
فرار مالیاتی است. در حال حاضر مالیات مشاغل 
کمتر از مالیات بر حقوق است. برای سال آینده 
مالیات حقوق ۱5 هزار و 600 میلیارد تومان است، 
اما مالیات مشاغل ۱4 هزار و 700 میلیارد تومان 
برآورد شده است. این در حالی است که در حوزه 
مالیات برمشــاغل ظرفیت های بسیاری وجود 
دارد. این که اصناف مالیات کمتری می پردازند، 
به این معناســت که فــرار مالیاتی در این حوزه 
باالســت. مالیات از سه طریق می تواند افزایش 

یابد: افزایش نرخ مالیاتی، پایه های جدید مالیاتی 
و افزایش بهره وری نظام مالیاتی. برای سال آینده 
نرخ مالیات ها تغییر نکرده است، بنابراین باید به 
ســراغ پایه های جدید مالیاتی می رفتیم. مدتی 
اســت که بحث پایه های جدید مالیاتی مطرح 
است. از روز اولی هم که مسووالن جدید مالیاتی 
آمدند، مالیات عایدی سرمایه و مالیات مجموع 
درآمد مطرح شــد، اما هنوز تعیین تکلیف نشده 
است. حتی قرار بود الیحه اش را به دولت بدهند، 
اما هنوز تعیین تکلیف نشــده است. شما ببینید 

مدت هاســت که الیحه اصــالح قانون مالیات 
بــر ارزش افزوده در مجلس اســت و هنوز هم 
تعیین تکلیف نشــده است. بودجه سال آینده را 
هم براساس قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده 
بســتیم. بدین ترتیب، ابتدا باید روی مالیات ها 
تمرکز کنیم و بعد هم دنبال ظرفیت های جدید 
باشــیم. از ســوی دیگر، دســتگاه ها نباید فقط 
دستگاه های هزینه ای باشند؛ باید دنبال افزایش 
منابع بروند. دستگاه ها که به سازمان برای بودجه 
می آیند، بیشتر عالقه دارند درباره هزینه هایشان 
بــا مــا صحبت کنند و اصاًل برای بحث در مورد 
افزایش درآمدها تمایلی ندارند صحبت کنند. این 

در حالی است که هر دستگاهی ظرفیت درآمدی 
مشــخصی دارد؛ یا خدماتی است یا کاال عرضه 
می کند. در حال حاضر بخش ســایر درآمدهای 
دولت، 2.۳ درصد تولید ناخالص داخلی اســت. 
سهم مالیات نیز حدود 6.2 درصد تولید ناخالص 
داخلی اســت. این خیلی کم اســت. مولدسازی 
دارایی هــا، ظرفیت خیلــی خوبی دارد ولی باید 
سازوکار اجرای آن را تعیین کنیم. پارسال بحث 
7 میلیــون میلیارد تومان ظرفیت مولدســازی 
دارایی ها را مطرح می کردند. ما ۱0 هزار میلیارد 

تومان گذاشــتیم، اما رقمی حاصل نشد. ما باید 
ظرفیت ســازی می کردیــم و اگــر آیین نامه و 
دســتورالعمل نیاز داشت، یک سال زمان برای 
این کار وجود داشــت. در حال حاضر با توجه به 
این که بودجه سال آینده مطرح شده، برای تأمین 
مصارف بودجه نیازمند منابع حاصل از مولدسازی 
دارایی ها هستیم. در همین راستا، برای سال آینده 
به طور حتم باید زمینه های مولدسازی را فراهم 
کنیم. یعنی اگر آیین نامه یا دستورالعملی نیاز دارد، 
انجام دهد. ما باید ســازوکارها را شناسایی کنیم 
و 50 هزار میلیارد تومانی که گذاشــتیم، عملی 
کنیم؛ وگرنه دوباره ناچاریم به بازار مالی فشــار 

بیاوریم و اوراق بفروشــیم یا به صندوق توسعه 
ملی فشار بیاوریم.

* در بودجه ســال آینده ۱۷۵ هزار میلیارد   �
تومان درآمد مالیاتی برآورد شــده است. با 
توجه به این که اقتصاد کشــور در رکود قرار 
دارد و بنــا به گفته کارشناســان، ۱۴ درصد 
کوچک شده است. شما تصور می کنید ۱۷۵ 
هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی تحقق پیدا 

می کند؟
زمانی که بحث رکود را مطرح می کنیم، منظور 
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تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت است. وقتی 
که ما از نســبت مالیات به تولید ناخالص داخلی 
می گوییم، تولید ناخالص داخلی به قیمت اسمی 
مطرح است. شما ببینید همین امسال تورم باالی 
۳4، ۳5 درصد است، بنابراین وقتی می خواهیم 
تولید ناخالص داخلی را برآورد کنیم، باید به قیمت 
اســمی دقت کنیم، چون مبنای خرید و فروش 
در بازار، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت که 
نیست. ارزش کاال و خدمات در بازار که به قیمت 
ثابت نیســت؛ همه به قیمت جاری است، یعنی 
تورم در آن لحاظ شده است. بنابراین زمانی که 
درباره نســبت مالیات به تولید ناخالص داخلی 
بحث می کنیم و می گوییم مالیات ســال آینده 
نســبت به عملکرد امسال 25 درصد رشد دارد، 

یعنی این که تورم در آن لحاظ شده است.
* در حال حاضر یک سری نهادهای خاص   �

مالیات پرداخت نمی کنند یا حداقل ســهم 
مالیات شان خیلی کم است.

براساس تاکید مقام معظم رهبری تمام نهادهای 
انقالب اسالمی باید مالیات متعلقه را بدهند، ولی 
معادل رقم واریزی در طرف مصارف به آنها برگشت 
می شود. این موضوع به شفاف سازی درآمدهای 
مالیاتی کمک می کنند. البته برای بودجه ساالنه 
با اطالعات جدیدتری که به دســت آمده، قرار 
است این کار سامان بیشتری یابد. موضوع دیگر 
همان طور که عرض کردم، فرار مالیاتی است. ما 
فقط روی مالیات پزشــکان تمرکز کردیم، چون 
شناســایی آنها خیلی آســان بوده است. این که 
می گوییم بهره وری نظام مالیاتی باید باال رود، به 
همین موضوع برمی گردد. طرح جامع مالیاتی در 
حال حاضر پیاده شده است و اظهارنامه ها را نیز به 
طور مرتب پیگیری می کنیم، اما باالخره باید یک 
زمانی جلوی فرار مالیاتی گرفته شود. در برخی از 
کشورهای دنیا پرداخت نکردن مالیات یک جرم 
جنایی اســت. مالیات مجموع درآمد برای همین 
اســت. در کشورهای دیگر که نسبت مالیات به 
تولید ناخالص داخلی باالست، برای این است که 
مالیات بر مجموع درآمد را اجرایی می کنند. چند 
ســال پیش در الیحه اصالح قانون مالیات های 
مســتقیم مالیات بر مجمــوع درآمد و مالیات بر 

عایدی سرمایه مطرح شد، اما وزیر امور اقتصادی 
و دارایی وقت این بخش از الیحه را پس گرفت 
و گفــت امکانات اجرایی آن را نداریم. هم اکنون 
کشــورهای در حال توســعه ۱5 تا 20 درصد از 
تولید ناخالص داخلی شــان را مالیات می گیرند؛ 
حاال بماند که کشــورهای پیشرفته تا 40 درصد 
مالیات می گیرند. ما حداقل در حد کشورهای در 
حال توســعه باید بتوانیم مالیات بگیریم. ما دائمًا 
از معافیت هــای مالیاتی و فرار مالیاتی صحبت 
می کنیــم؛ باالخره باید معافیت ها را حذف کنیم 
و جلــوی فرار مالیاتی را بگیریم. ســازمان امور 
مالیاتی باید به دنبال بهینه کردن گردآوری مالیات 
همراه با حداقل کردن هزینه اداری و هزینه های 
خوداظهاری مالیات دهندگان باشد. کارآمدترین 
نظام های جمع آوری مالیات آن هایی هستند که 
بیشــتر مالیات دهندگان تعهدهای مالیاتی خود 
را داوطلبانــه پرداخــت کنند و در نتیجه متولیان 
مالیات بتوانند تالش خود را بر مالیات دهندگانی 
متمرکــز کنند کــه از پرداخت مالیات خودداری 
می کنند. برای ســنجش خوداظهاری، از نسبت 
تعــداد خوداظهاری به تعداد پرونده ها اســتفاده 
می شود. براساس اطالعات سازمان امور مالیاتی 
این نســبت در ســال ۱۳۸2 حدود ۳۱ درصد بود 
که در ســال ۱۳۸6 به 74 درصد افزایش یافت. 
با این وجود در ســال های اخیر این نســبت روند 

نزولی یافته است.
* در حــال حاضر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان   �

کسری بودجه برآورد می شود. در شرایطی که 
تا این حد کسری بودجه وجود دارد، تخصیص 
بودجه به نهادهای غیرپاسخ گو چه توجیهی 

دارد؟
برای بودجه سال ۹۹ کمیته ای در سازمان برنامه و 
بودجه تشکیل شد به نام کمیته بازبینی هزینه ها. 
بر این اســاس، حــدود ۱00 ردیف هزینه ای از 
بودجه حذف شــد. 2 ســال است که جدول ۱7 
حذف شده است و مواردی هم که از این جدول 
جدول شماره 7 منتقل شده، بیشتر آنها برای سال 
آینده حذف شــده است. تعداد خیلی کمی شاید 
مانده باشــد. بودجه ســال ۹۹ با سال ۹۸ در این 

زمینه متفاوت است.

* رییــس اتاق بازرگانــی تهران چندی   �
پیش عنوان کرده بود که اگر بودجه سال ۹۹ 
تصویب شــود، سال آینده شاهد یک جهش 
ارزی همچون سال ۹۷ خواهیم بود. چقدر این 
صحبت را قبول دارید؟ ایشــان به ماندگاری 
دالر ۴۲۰۰ تومان و ارز نیمایی ۸ هزار و ۵۰۰ 

تومان انتقاد داشتند.
بیشــترین تاکید دولت در تدوین الیحه بودجه 
۱۳۹۹ ایــن بوده که جلوی جهش ارزش گرفته 
شــود؛ چراکه جهش ارزی در نهایت روی تورم 
اثر دارد. حتی در رابطه با حقوق ورودی و مالیات 
بر واردات، نرخ 4200 تومان در نظر گرفته شده 
اســت. یعنی روی نرخ 4200 تومان تاکید شده؛ 
چراکه نرخ ارز روی کاالهای وارداتی اثر زیادی 
دارد. تمهیداتــی هم روی قیمت گذاری کاالها 

صورت گرفته است.
* یکی از انتقادات این بوده که اگر سامانه   �

نیما براســاس عرضه و تقاضا عمل می کند، 
نــرخ ۸ هزار و ۵۰۰ تومان در بودجه چگونه 

محاسبه شده است؟
نرخ ۸500 تومان را محاسبه نکرده اند. نرخ ۸500 
تومــان برای دادن عالمت به بازار اســت. یک 
بخشــی از تخصیص هــای ارزی با نرخ 4200 
تومان و یک بخشــی هــم با نرخ ۸500 تومان 
محاسبه کنند. شما االن ممکن است بگویید نرخ 
۸500 تومان مبنایی ندارد، ولی برای سال آینده 
بانک مرکزی باید به این سمت برود که کاالهای 
اساسی را با نرخ 4200 تومان ارز تخصیص دهد و 
بقیه کاالها را با نرخی که بتواند بازار را مدیریت 
کند. حاال از طریق مداخله در بازار یا از هر طریق 
دیگری. نمی شود بگوییم که بانک مرکزی با نرخ 
نیمایی ارز بخرد و با ۸500 تومان بفروشــد؛ این 
منطقی نیست. بنابراین بازار را باید کنترل کنند.

* بودجه شــرکت های دولتی ۱۶ درصد   �
افزایش یافته اســت. در شرایطی که دولت 
باید کوچک شود، این ۱۶ درصد چه مفهومی 

دارد؟
در بودجــه کل کشــور ۱۳۹۸ معادل 72 درصد 
سهم بودجه شرکت های دولتی و 2۸ درصد سهم 
بودجه عمومی اســت. ســال آینده نیز به همین 
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شکل و تغییری نکرده است. سال آینده هم 72 
درصد از بودجه کل کشور مربوط به شرکت های 
دولتی و 2۸ درصد ســهم بودجه عمومی اســت. 
برخی از مبانی تنظیم بودجه شرکت های دولتی 
مشــابه بودجه عمومی اســت. حقوق ها باید ۱5 
درصد افزایش یابد و در عین حال، شــرکت های 
دولتی افزایش قیمت شان را نمی توانند براساس 
قیمت بازار داشــته باشــند. شرکت های دولتی 
هزینه هایشان خیلی محدود شده است. گزارش 
اخیر آقای دکتر عادل آذر این بود که شرکت های 
دولتی برای این که کسری شان را تأمین کنند، به 
سمتی رفتند که دارایی هایشان را بفروشند. تعداد 
شــرکت های زیان ده باالی ۱50 شرکت شده و 
این در حالی است که این تعداد قباًل انگشت شمار 
بود. باالخره شــرکت ها باید بتوانند امورات خود 
را بگذرانند. نکته دیگر این اســت که این که ما 
می گوییم بودجه شرکت های دولتی افزایش پیدا 
کرده، باید ببینیم بودجه کدام شرکت ها افزایش 
یافته و سهم کدام شرکت ها بیشتر است. شرکت 
ملی نفت ایران، شــرکت ملی گاز ایران، شرکت 
توانیر، شرکت توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی، شرکت ســهامی ارتباطات زیرساخت، 
شرکت ســهامی راه آهن، شــرکت راهداری و 
حمل ونقل جاده ای، شرکت هواپیمایی جمهوری 
اسالمی ایران، بیمه مرکزی، شرکت سهامی بیمه 
ایران، بانک مرکزی، بانک مسکن و بانک ملی 
ایــران، این شــرکت ها 75 درصد از درآمدهای 
تمامی ۳۸4 شرکت را به خود اختصاص داده اند. 
از ســوی دیگر، ۸0 درصد هزینه های شرکت ها 
برای این شرکت ها است. همچنین 55 درصد از 
هزینه های ســرمایه ای کل شرکت ها برای این 
شرکت ها است. 77 درصد از مالیات شرکت ها را 
این چند شرکت پرداخت می کنند. 6۳ درصد از سود 
سهام و ۹۹ درصد از سود سهام دولت شرکت های 
دولتی، برای همین شــرکت ها اســت. ما جلوی 
فعالیت کدام یک از این شــرکت ها را می توانیم 
بگیریم؟ این که می گوییم بودجه شــرکت های 
دولتی افزایش یافته، باید از خودمان بپرســیم آیا 
می توانیم جلوی ســرمایه گذاری یا هزینه های 
شــرکت ملی نفت را بگیریم؟ شرکت نفت االن 

حتی هزینه تزریق گاز برای ادامه وضعیت تولید 
را بــه زحمت تأمین می کنــد. یک زمانی ۱4.5 
درصد ۱۳5 میلیارد دالر را به شــرکت ملی نفت 
می دادیم، اما االن در حد 2.6 میلیارد دالر هزینه 
ارزی می گیرد. شرکت نفت حتی توان بازپرداخت 
تسهیالت را هم ندارد. شرکت ملی گاز هم همین 
وضعیت را دارد. شرکت های دیگر هم به همین 
شکل هستند. از سوی دیگر، اعتبارات هزینه ای 
این شــرکت ها مثل دولت نیســت که حقوق و 
دســتمزد پرداخت می کند؛ بخش عمده هزینه 
شرکت ها برای تولید است. یک بخش از هزینه 
تولید برای واردات ماشــین آالت است، بنابراین 
حداقــل به اندازه تورم وارداتی هزینه هایشــان 
افزایــش می یابد. بنابراین ۱6 درصد رقم زیادی 
نیست. ما اگر کاهش اعتبار برای این بخش داشته 
باشیم، مثل این می ماند که صرفه جویی در تولید 
می کنیم. مثل این می ماند که در تولید ناخالص 
داخلی صرفه جویی کنیم. درست است که دولت 
فشار به خود می آورد و صرفه جویی می کند، ولی 
این بخش ها باید تولید کنند. ما وقتی باالی 25 
درصد تورم داریم، اعتبارات این بخش ها فقط ۱6 
درصد رشــد کرده است. یعنی حداقل ۱0 درصد 
زیر تورم رشــد می کند. از ســوی دیگر، قیمت 
کاالهایشــان افزایــش نمی یابد و از این طرف، 

هزینه های تولیدشان باید تأمین شود.
* در الیحــه بودجه ســال آینده فروش   �

دارایی هــای دولت ۴۰ هــزار میلیارد تومان 
برآورد شــده، اما عملکرد امســال ۳.۷ هزار 
میلیــارد تومان بوده اســت. چطور فروش 
دارایی هــای دولت با وجود این عملکرد ۱۰ 

برابر شده است؟
در این خصــوص باید دنبال راهکارهای جدید 
رفت. برای ســال ۹۸ در خصوص مولدســازی 
دارایی هــای دولــت ۱0 هزار میلیــارد تومان 
پیش بینی شد، اما اتفاق خاصی برای وصول آن 
نیفتاد و به همین دلیل عملکرد پایینی داشــت. 
اما برای ســال آینده باید دنبال ســازوکارهای 
جدیــد برویم. باید دارایی هــای دولت به طور 
کامل شناسایی شود و در عین حال، آیین نامه و 
دستورالعمل تدوین کنند. اگر قرار است در بورس 

عرضه شود، سازوکارهای الزم فراهم شود. اگر 
عملکرد ســال آینده پایین باشد، فشار زیادی به 
دولت وارد می شــود، چون در نهایت مجبور به 

فروش اوراق بیشتر می شویم.
* رقم باالیی در بخش اوراق مالی در نظر   �

گرفته شــده است. فکر می کنید قابل تحقق 
است؟

امــکان تحقق وجــود دارد؛ منتها باید توجه به 
بازپرداخــت داشــت. خوشــبختانه در رابطه با 
تمام اوراقی که در چند ســال اخیر دولت منتشر 
کرده، هیچ نکولی در بازپرداخت نداشتیم. تملک 
دارایی های مالی یک بخش عمده اش مربوط به 
بازپرداخت اوراق سررسید شده است. در واقع تا 
حــدی که دولت برای بازپرداخت ظرفیت دارد، 
بایــد ایــن کار را انجام دهد. البته یک حکمی در 
برنامــه وجــود دارد که تعهدات مربوط به مانده 
بدهی ها نباید از 40 درصد تولید ناخالص داخلی 
فراتر رود. در حال حاضر کشور در شرایط خاصی 
قرار دارد و در شرایط غیرعادی بودجه را می بندیم، 
بنابرایــن باید به دنبال روش هایی برویم که در 

شرایط عادی به سراغ آنها نمی رویم.
* فکر می کنید بودجه سال آینده براساس   �

یک دولت تنگدســت تدوین شده است یا 
این که بلندپروازانه است؟

ببینید، هیچ کجای بودجه بلندپروازانه نیســت. 
بودجه عمومی دولت 5.6 درصد رشد داشته است. 
از این انقباضی تر در تاریخ بودجه نویســی ایران 
بعید اســت پیدا کنید. از سوی دیگر، درآمدهای 
اختصاصی ۱۱ درصد رشــد داشــته است. دیگر 
دولت در چه حدی باید بودجه را تدوین می کرد؟ 
اعتبارات هزینه ای دولت حدود 4 درصد رشــد 
دارد. ایــن در حالی اســت کــه از یک طرف ۱5 
درصــد حقوق ها را افزایش دادیم، ولی اعتبارات 
جاری 4.4 درصد افزایش پیدا کرده است. یعنی 
دولت باید باقی هزینه های خود را کاهش می داده 
که بتواند حقوق ها را باال ببرد. انقباضی تر از این 

دولت تاکنون بودجه را نبسته است.
من در شــرایط جنگی هم در ســازمان برنامه و 
بودجه بودم. با این شــرایط ما بودجه را نبستیم. 

واقعاً بودجه در شرایط سختی بسته شد.
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گویی همه به »میان گرگ ها پرتاب« شده اند

جامعه ایران زیر ضرب
محمد فاضلی
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ایــن روزهــا آدم ها و اطرافیان زیــادی را می بینم که یک جای 
روح و جان شــان زخم خورده و دریده شــده است. آدم هایی که 
اصاًل فکر نمی کردی کم بیاورند، حداقل در روزها و ســاعاتی، 
به زمین و زمان دری وری می گویند و بعد افسرده روح، ساکت 
می شوند. این ها انگار »پرتاب میان گرگ ها« را تجربه می کنند.

»پرتاب میان گرگ ها« چیســت؟ گفته شــده که ســرویس 
اطالعاتی و امنیتی مخوف شــوروی ســابق مشهور به کاِگ ب، 
برای از بین بردن روشــنفکران، نویسندگان و ... بدون شکنجه 
و زندان و کشتن، به شکل نامحسوس در زندگی آنها نفوذ کرده 
و برایشــان مشــکالت و گرفتاری های زیاد ایجاد می کردند تا 
ناامیدی هــا و مشــکالت روحی و عاطفــی آنها را احاطه کنند. 
فرد زیر بار بدبختی های خودش له می شــد؛ گاه روان پریشی و 
گاهی خودکشــی یقه اش را می گرفت. این تکنیک را »پرتاب 
میان گرگ ها« می نامیدند. هر مشــکل، گرگی بود که روح و 

روان فــرد را می درید و باالخره از پا درمی آمد.
الزم نیســت »پرتاب میان گرگ ها« عمدی و کار ســرویس 
امنیتی و اطالعاتی باشــد، می تواند محصول شرایط ساختاری 
و ناکارآمدی هــا، انباشــت بی اعتمــادی، و کم رنگ شــدن 

چشم اندازهای امیدبخش باشد.
بیایید به رخدادهای مهم ســال ۱۳۹۸ نگاه کنیم.

- ســیالب های فروردین، حداقل هفت اســتان به طور وســیع 
درگیر سیالب شدند.

- ساقط شدن پهپاد آمریکا با شلیک موشک ایران، تصور پاسخ 
آمریکا و شروع جنگ

- وقایع و کشــته های آبان بر ســر افزایش قیمت بنزین
- شــهادت سردار قاسم ســلیمانی، تصور عمومی درباره پاسخ 

ایران و احتمال شروع جنگ
- حمله به عین االســد و ترس عمومی از شروع جنگ

- ده ها نفر جان باختگان تشییع جنازه سردار سلیمانی در کرمان
- شــلیک بــه هواپیمــای اوکراینــی، تصور عمومــی درباره 

پنهانکاری و گسترش بی اعتمادی
- ســیالب در سیستان و بلوچستان

 ،)FATF( قرار گرفتن در اصطالحًا لیست سیاه اف ای تی اف -
تصور عمومی درباره محدودتر شدن روابط بانکی ایران و تشدید 
وضعیت نامناسب اقتصادی، افزایش قیمت دالر و بیشتر شدن 

بی ثباتی اقتصاد ایران
- شیوع ویروس کرونا، گسترش ترس عمومی و تعمیق مسأله 

بی اعتمادی
- انتخابات مجلس شورای اسالمی، رد صالحیت ها، و مشارکت 
نکردن اکثریت مردم در انتخابات که نشانه ای از انفعال و تشدید 

نارضایتی است.
این را هم در نظر بگیرید که دائم اخبار تشدید تحریم ها رسیده، 
تعمیق مشــکالت اقتصادی و نوسان های دالر به عالوه تصور 
عمومی درباره گســتردگی فســاد، ذهن و روح جامعه را مداوم 
تحت فشــار قرار داده است. این فهرست آن قدر بلندباال هست 
که الزم نباشــد مواردی نظیر مصاحبه ای در تلویزیون درباره 
وجود ســم آفالتوکســین در شــیر یا حمله ملخ به جنوب کشور 
و مواردی از این دســت را که چند وقت یک بار در جامعه طرح 

می شوند به آنها بیفزاییم.
یکی مثل کرونا خطری برای همگان اســت؛ و مقوله ای نظیر 
قرار گرفتن در اصطالحًا لیســت ســیاه اف ای تی اف، در درجه 
اول فعــاالن اقتصــادی و بعد مردمی را که تحت تأثیر عوارض 
اقتصــادی اش قرار می گیرند نگــران می کند. خالصه جامعه 
تحت فشــار ایــن رخدادها قرار می گیــرد و عوارض هر کدام 
مثــل گرگــی روح و روان آنها را کــه میان این رخدادها پرتاب 

شده اند، می فرساید.
عوارض این وضعیت برای جامعه ایران در همه ابعاد خطرناک 
اســت. آدم ها بی انگیــزه می شــوند، کار نمی کنند، بهره وری 
پایین می آید، ســطح تنش های عصبی باال رفته، زوجین درگیر 
می شــوند، میــل به مهاجرت افزایش می یابــد، تعهد به وطن 
کم شــده و انگیزه خیانت و جاسوســی بیشــتر می شود، طرح و 
برنامه های سازمان ها از سر بی انگیزگی کارکنان در نطفه خفه 
می شــوند و معدود صداهای امیدبخش چنان با ســردی مواجه 
می شوند که دیگر کسی صدایش بیرون نمی آید. استرس، حتی 
ضعف سیستم ایمنی بدن را به همراه دارد و به بیماری جسمی 

نیز منتهی می شود.
نمی دانم روانشناسان و روانپزشکان چه برآوردی از این وضعیت 
دارند، اما شواهد زندگی روزمره نشانه های خوبی از وضعیت ما 
ارائه نمی کند. جامعه از سنگ نیست و تحت این فشارها فرسوده 
می شــود. دو قطبی »انفعال و نفرت تا خشــونت« محتمل ترین 
خروجی این وضعیت است که هر دو قطب آن مضّر و خطرناک 
است. گویی آدمیان در تعلیق و بالتکلیفی تا عصبی و تنش آمیز 

بودن گیر افتاده اند.
شــاید هیچ چیز ضروری تر از کارهایی برای کاســتن از حس 
تعلیــق و بالتکلیفی، کاســتن از گرگ هایی روح و روان مردم 
میان آنها پرتاب می شوند، و جدی گرفتن سالمت روح و روان 
جامعه نیســت. ضروری اســت هر کاری که ممکن و مناســب 
اســت انجام شــود تا از سطح تنش، بی افق بودن و فشار روانی 

جامعه کاســته شود. جامعه را باید از زیر ضرب درآورد.
*عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
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 اخیراً قوه قضاییه در راســتای شــعار مبارزه 
با فســاد و برگزاری دادگاه های مکرر برای 
محاکمه عامالن فســاد اقتصادی و اداری، 
دربــاره لزوم همکاری و مشــارکت مردم 
در گــزارش دهی انواع مختلف فســاد هم 

گام های بلندی برداشته است.
از جمله در آخرین نشست خبری غالمحسین 
اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، او درباره 
تشویق سوت زن ها، توضیحاتی ارائه کرد. به 
گفته او در مدت کوتاهی که قوه قضاییه برای 
مشــارکت مردم در مبارزه با فساد، فراخوان 

داده است، تعداد زیادی از شهروندان، شروع 
به گزارش دهی کرده اند که این گزارشــها، 
ثمراتی هم از بابت کشــف جرائم و مفاســد 
داشــته، با این وجود آنطور که ســخنگوی 
قوه قضاییه می گوید گزارشــهای ارائه شده 
از ســوی شــهروندان، به صورت »مالی« 

تشویق نشده است.
اخیراً، حجت االســالم و المسلمین رئیسی، 
رئیس قوه قضائیه هم در دیدار با دانشجویان 
اعالم کرده بود قوه قضاییه از گزارشــهای 
مردمــی درباره فســاد حمایــت می کند و 

مخبرین و کســانی را که خبر از فساد دهند، 
مورد تشــویق قرار خواهــد داد. به گفته او 
قوه قضاییه قصد دارد تشــویق و حمایت از 
سوت زن ها را به صورت قانونمند دنبال کند 

تا سازوکار آن فراهم شود.
در ایــن راســتا، چنــدی پیــش دبیر مرکز 
اطالع رسانی و افکارسنجی قوه قضائیه هم 
از شکل گیری ستادی مردمی در قوه قضائیه 
برای "ســوت زنی" خبر داد و گفت:  شورای 
حل اختالف اصحاب رســانه راه اندازی شد.

مهدی افتخاری در نشســت خبری خود با 

 همه با هم علیه فساد اقتصادی؛

از مردم تا قوه قضائیه

امید سلیمی بنی
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رســانه ها گفته اســت: این ستاد در راستای 
حمایت از گزارش دهندگان فساد اقتصادی 

به قوه قضاییه تشــکیل شده است.
حمایت از سوت زن ها، طرحی که خاک   �

می خورد
واقعیت این اســت کــه طرح های مختلف 
کشــف و مبارزه با فساد به خصوص مفاسد 
اقتصادی و مالی در بخشهای عمومی، بارها 
در مجلــس کلیــد خورده و هر یک به دلیلی 
ناکام مانده اســت. مثال بارز آن را می توان 
در طرح تشــکیل ســازمان مبارزه با مفاسد 
اقتصــادی یا طرح مبارزه با جرائم اقتصادی 
دید که از سال ۱۳۹2 در مجلس مطرح شد 
و پس از چانه زنی های فراوان دستگاه های 
ذیربط، به بایگانی ســپرده شــد و به جایی 

نرسید.
بر همین اســاس حمایت از سوت زن ها هم 
قابل بررسی است که در قالب »طرح حمایت 
و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی« 
در ســال گذشــته در مجلس با امضای ۹۹ 

نماینده اعالم وصول شد.
این طرح که یک کمیسیون اصلی )حقوقی 
و قضایی( و ۱۱ کمیسیون فرعی باید درباره 
آن نظــر می دادند، همچنان در کشــو میز 
نمایندگان خاک می خورد و خبری از تعیین 

تکلیف درباره آن نیست.
در یکی از اســنادی که مرکز پژوهشــهای 
مجلس درباره بررسی نقاط ضعف و قوت این 
طرح منتشر کرده، متن طرح در ۱۱ ماده، در 
دسترس مردم قرارگرفته که کلیات آن نشان 
می دهــد نمایندگان امضا کننــده، با گرته 
بــرداری و تقلید از نمونه قوانین خارجی که 
در حمایت از سوت زن ها به خصوص تشویق 
مالــی، ضوابطی را تصویب کرده اند، تالش 
دارند تا مشارکت مردم در جلب حمایت آنها 
در مبارزه با مفاســد اقتصادی را جلب کنند.

در ماده ۱0 این طرح، اختصاص ۱5 درصد از 
منافع مالی کشف مفاسد اقتصادی به همراه 
حمایت های جانــی در خصوص مطلعین و 
گزارش دهندگان پیش بینی شــده است که 

در آن، به اقدامات حمایتی مطرح در ماده 5 
این طرح، تاکید مجدد شــده است.

در مــاده 5 طرح ضمن تشــریح »اقدامات 
حمایتــی« کــه توســط دبیرخانــه پیش 
بینی شــده در این قانون، انجام می شــود، 
حمایت هــای مختلف برای افشــاکنندگان 

مفاسد اینطور آمده است:
- عدم افشــای اطالعات مربوط به هویت 
و مشــخصات خانوادگی و محل ســکونت 

یا فعالیت
- فراهــم کردن موجبات انتقال اشــخاص 
)کارمنــدان( به محل مناســب دیگر بدون 

کسر حقوق
- جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی 

در صورت مطالبه زیان دیده
- تغییر هویت و انتقال محل ســکونت افراد

- تأمیــن امنیــت جانــی و روانی گزارش 
دهندگان

و در مــاده 6 هــم تشــویق های مالی برای 
افشاکنندگان فساد در نظر گرفته شده است 
کــه از اعطای گروه تشــویقی به کارمندان 
ســوت زن گرفته تا پرداخت 5 تا 20 درصد 
از منافع حاصل از کشــف فســاد را شــامل 

می شود.
طرح حمایت از گزارش دهندگان فســاد یا 
همان ســوت زن ها، در اصل دو نوع حمایت 
را از افشاکنندگان فساد در نظر گرفته است: 

حمایت های جانی و تشویق های مالی
مشکالتی که طرح را زمینگیر کرد  �

مرکز پژوهشــهای مجلس در بررسی های 
کارشناســی خود بــا دقت در مباحث مطرح 
شــده در طرح به ایرادات مختلفی نسبت به 
آن رســیده اســت که در گزارش این مرکز 

قابل دسترسی است.
طبــق گزارش مرکز پژوهشــها، این طرح 
دارای ایراد اصل 75 قانون اساســی اســت 
کــه اصواًل دربــاره منابع مالی اجرای طرح 
است. طبق این اصل، هر گونه کاهش درآمد 
یــا افزایش هزینه دولت بایــد دارای منبع 
مشخصی باشد که در طرح فوق، منابع مالی 

تشویق افشــاکنندگان به روشنی مشخص 
نیست.

همچنین مرکز پژوهشــها معتقد است این 
طرح، بخشــی یا مــوادی از قانون ارتقای 
سالمت اداری مصوب ۱۳۹0 می تواند باشد 
و قابلیت تبدیل شدن به قانون مجزا را ندارد 
و باعث تورم در قوانین می شــود. همچنین 
مســائل فنی قانون نویســی از جمله اختیار 
تعییــن جرم در آیین نامه اجرایی این قانون 
)طرح(، هم به عنوان ایراد اساسی طرح یاد 
شــده در مرکز پژوهشهای مجلس، مطرح 

شده است.
به عالوه این مشــکالت، به نظر می رســد 
اصلی ترین مانعی که در راه اجرای طرح های 
مختلف برای تشــویق ســوت زن ها مطرح 
اســت، عدم اطالع مردم از مفاسد اقتصادی 
کالن اســت. می توان انتظار داشــت ارباب 
رجــوع با مراجعه بــه ادارات در صورتی که 
با پیشــنهاد ارتشــا روبرو شــود، به عنوان 
افشــاکننده، مورد را به قوه قضاییه گزارش 
دهــد، ولــی این کــه مردم و شــهروندان 
از فســادهای مالــی عظیــم مانند آنچه در 
پتروشــیمی ها، صنایع داروسازی، واردات با 
ارز دولتی، توزیع گوشــت وارداتی یارانه ای 
و... می گــذرد، کاماًل بی خبرند. مفاســدی 
که تقریبًا اکثر پرونده های فســاد اقتصادی 
را دربرگرفتــه و مردم تا زمانی که جزییاتی 
از دادگاه متهمان منتشر نشده، عمومًا کاماًل 

بیخبر از این مفاسد هستند.
از این رو قابل پیش بینی است، طرح مبارزه 
با فساد از طریق تشویق سوت زن ها تنها به 
مفاســد اداری محدود مانند رشوه خواری، 
رانــت خواری در برخی ســازمانهای محلی 
مانند شــهرداریها و نظایر آن محدود شــود 
و از اثرگذاری آن در ســطوح ملی نمی توان 
مطمئــن بود. در این راســتا، می توان گفت 
تقویت ســازمانهای حرفه ای کشف و مقابله 
بــا فســاد به مراتب از درگیــر کردن مردم 
در کشــف مفاســد اقتصادی، دارای ثمرات 

عینی تر خواهد بود.
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ضعف هــای ملت ها و رهبران آن، خواســته و 
ناخواســته آشکار می شوند. روسای جمهوری 
بــاراک اوباما و بیل کلینتون به خاطر تورهای 
عذرخواهی خود مشــهور بودند که یک نشانه 
آشــکار از ضعف آنها بود. اما نمایش ناخواسته 
ضعــف ملی مهم تر و بســیار جالب تر اســت. 
رهبــران ملت هــا، خواه دمکراتیــک و خواه 
اســتبدادی، اغلب در سخنرانی ها الف دلیری 
می زننــد و کارشناســی های تکنوکراتیک را 

بــه خورد مردمی می دهنــد که باوری به آنها 
ندارنــد. آن هــا ممکن اســت اقداماتی انجام 
دهند که حتی اگر خردمندانه یا حتی ضروری 
باشــند، باز هم از ســوی عموم مردم به عنوان 
اعترافات به شکســت تلقی می شــوند. ســه 
نمونه آشــکار از ســخنرانی ها و اقداماتی که 
اذعان به شکســت به شمار می روند، شی جین 
پینگ، رئیس جمهوری چین، حســن روحانی، 
رئیس جمهوری ایران، و دونالد ترامپ، رئیس 

جمهــوری ایاالت متحده )در اعالن »توافق« 
با طالبان( هستند.

شــیوع ویروس کرونا از شهر ووهان چین آغاز 
شد و بسیاری از مردم این کشور و سراسر جهان 
را آلوده کرد. خشــم عمومی از مرگ دکتر لی 
ِونلیانگ، پزشکی در ووهان که هشدارهای او 
در اینترنت درباره شــیوع بیماری توسط دولت 
سانسور شد، مانند شعله ای سوزان خیلی سریع 
در میان جمعیت چین گســترش یافت. شی به 

 اذعان شی جین پینگ و حسن روحانی به عملکرد ضعیف دردی را دوا نمی کند

 شکست چین در مدیریت کرونا
 و

شکست ایران در مدیریت اقتصاد
ِجد بابین
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دنبال کسب اعتبار از اقدامات دولت خود در تحت کنترل 
درآوردن بیماری است. او در یک سخنرانی به تاریخ سوم 
فوریه مقامات محلی را به دلیل عدم رســیدگی ســریع به 
بحران مورد شــماتت قرار داد و گفت: »در جلســه کمیته 
سیاســت گذاری حزب کمونیســت در 7 ژانویه، تالش 
برای کنترل شیوع بیماری را خواستار شدم.« او در ادامه 
مدعی شــد که به حزب کمونیســت توصیه کرده اســت 
بایــد مردم را دربــاره اقدامات حزب و دولت و گام بعدی 
در جهــت تقویت اعتمــاد عمومی آگاه کرد. با این حال، 
جلسات کمیته سیاست گذاری حزب کمونیست به صورت 
محرمانه برگزار می شود و نمی توان از صحت اظهاراتشی 
جین پینگ اطمینان حاصل کرد. هشداری کهشی از آن 
ســخن گفت، به مردم داده نشــد و چین تا پیش از همه 
گیر شــدن بیماری تا اندازه زیادی از ویروس، مخاطرات 

و ســرعت شیوع آن بی اطالع بود.
دولت اســتبدادی چین همان کاری را کرد که هر دولت 
اســتبدادی دیگری انجام می دهد: تا وقتی بحران تمام 
نشده، مردم را تحت فشار می گذارد. در شهرهای بزرگ 
چین اتفاقی مانند حکومت نظامی رخ داد و ساکنان اجازه 
خروج از آپارتمان های مرتفع خود را نداشتند و تنها یکی 
از اعضای خانواده اجازه داشــت دو تا ســه مرتبه در هفته 
بــرای خرید از خانه خارج شــود. چینی ها درک می کنند 
که صدمات فیزیکی و اقتصادی ناشــی از ویروس کرونا 
خیلی بیشتر از حسن عملکرد دولتشی است. اقتصاد چین 
متحمل آسیب شدیدی شده و این آسیب همچنان ادامه 
و تاثیرات جهانی خواهد داشــت. شــرکت هایی همچون 
»اَپِــل« و »فولکس واگــن« در آمارهای تولید و درآمد 
خود این آســیب ها را منعکس کرده اند. اگرچه شــی در 
اظهــارات خــود هدف تحت تأثیر قرار دادن مردم چین را 
دنبــال می کرد، اما آن ها می دانند که حقیقت ادعاهای او 

چیزی غیر از اقرار به ضعف نبوده اســت.
ایران با نوع دیگری از یک مشــکل فراگیر دســت و پنجه 
نــرم می کند: اقتصادی که در نتیجه تحریم های ایاالت 
متحده با ســرعت روندی نزولی را طی می کند. حســن 
روحانــی، حــدود دو هفته پیش گفت تا زمانی که ایاالت 
متحده به توافق هسته ای سال 20۱5 مذاکره شده توسط 
دولت اوباما نپیوندند و تحریم های اعمال شده را تسهیل 
نکند، ایران با آن مذاکره نخواهد کرد. او در ادامه گفت که 
اقتصاد ایران در برابر کمپین »اعمال فشــار حداکثری« 
کــه دولت ترامپ مهندســی کرده، هنــوز دوام آورده و 

»کامیاب« اســت. اما مــردم ایران اعتقادی به اظهارات 
اینچنینی ندارند. آن ها می دانند که اقتصاد کشور به شدت 
دچار مشکل شده و به همین دلیل هم اعتراض خود را به 

سیاســت های نظام با تظاهرات نشان می دهند.
اظهــارات نمادین روحانی تنها با هدف قانع کردن مردم 
ایــران مطرح شــدند. او بی شــک خــودش می داند که 
ترامپ هرگز به بازگشــت به توافق هســته ای و لغو همه 
تحریم هایی که اعمال کرده، رضایت نخواهد داد. روحانی 
ضمن اذعان به ضعف خود، سعی دارد برای دولتش زمان 
بخرد چون امیدوار است که ترامپ در انتخابات ماه نوامبر 
شکست بخورد و یک رئیس جمهوری دموکرات مصالحه 

جو جایگزین او شود.
اما شــواهد ضعف تنها در گفتار نمایان نمی شــود. ضعف 
آمریکا در افغانســتان سال هاســت که برای همه کسانی 
که شرایط را دنبال می کرده اند، آشکار شده است. آخرین 
اثبــات آن هــم اعالن توافق اولیه با طالبان در ۱7 فوریه 
بود. بنا بر گزارش ها، این توافق از از 22 فوریه با »کاهش 
خشــونت« آغاز می شــود و برای یک هفته ادامه خواهد 
داشت و پس از آن، آتش بس اعالم خواهد شد. در آن زمان 
است که مذاکرات صلح بین طالبان و دولت تحت حمایت 
ایاالت متحده در کابل، آغاز می شــود. این تئوری مبتنی 
بر امکان دســتیابی به توافقی بر مبنای خروج نیروهای 
ایــاالت متحــده و متحدان آن و وعده طالبان به ممانعت 
از تبدیل شــدن افغانســتان به دوران پیش از حمله ۱۱ 

ســپتامبر به عنوان بهشت امنی برای تروریست هاست.
ایــن واقعیــت که ایاالت متحده نمی تواند آتش بس را به 
عنوان پیش فرض مذاکرات اعالم کند، خود نشان دهنده 
ضعف آن اســت. طالبان کنترل بخش اعظم افغانســتان 
را در دســت دارد. آن هــا همــواره از مذاکره با دولت در 
کابل خودداری کرده اند چون معتقدند که این دولت پس 
از خــروج نیروهــای آمریکایی برای مدت طوالنی دوام 
نخواهــد آورد. طالبــان می داند که می تواند هر وعده ای 

کــه می دهد را بدون هیچ عواقبی نقض کند.
همانطور که دونالد رامســِفلد، وزیر دفاع پیشــین، گفته، 
ضعف تحریک کننده اســت. ضعف دولت هایشــی جین 
پینگ و حســن روحانی بــه افزایش نارضایتی تحریک 
می کند و ضعف ایاالت متحده در افغانســتان، این کشور 
را دیــر یــا زود به پناهگاه امنی برای تروریســم تبدیل 

خواهد ساخت.
منبع: واشــنگتن تایمز / مترجم: طال تسلیمی

 آمریکا قوانین
ضعــف آمریکا 
در افغانســتان 
سال هاست که 
برای همه کسانی 
که شرایط را دنبال 
می کرده انــد، 
آشــکار شــده 
اســت. آخرین 
اثبــات آن هم 
اعالن توافق اولیه 
با طالبــان در 17 

فوریه بود. 
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زینب اسماعیلی

ایران و عربستان چهارسال بعد از قطع رابطه

 تهران- ریاض،
نیازمند جدال دیپلماتیک نه نظامی

چهار سال و دو ماه از تعطیلی سفارت عربستان 
در ایــران و قطــع کامل رابطه ریاض با تهران 
می گذرد؛ شــاید باورکردنی نباشــد، اما این 
نقطه عطف اوج بحران های دو کشــور بزرگ 
مســلمان منطقه خاورمیانه است؛ زمانی که 
گروهی خودسر به دنبال احساسات تهییج شده 
مردم بعد از اعدام شــیخ نمر، مقابل ساختمان 
کنسولگری عربستان در مشهد تجمع کردند 
و گــروه دیگری شــبانگاه ۱2 دی ماه ۹4، از 
کوچه پشتی وارد ساختمان سفارت عربستان 
در تهران شــده و ســاختمان را آتش زدند و 
شد آنچه نباید می شد. در مورد مشکوک بودن 
آتش ســوزی، تمایل عربستان به این اتفاق، 

تهییج احساســات مردمی و ســابقه ماجرا از 
فاجعه منا تا حادثه ناخوشــایند فرودگاه جده، 
شــنیده و خوانده اید، اما این غیرقابل کتمان 
اســت که بهانه نهایی را خودســرهای ایرانی 
دست حکومت عربستان دادند. اما چهار سال 
گذشــته و هنوز راه حلی برای بازگشودن این 
گره پیدا نشده. کالف سردرگمی که پیش روی 
ماســت، دو راه بیشتر ندارد؛ یا بازکردن گره با 
صبر و حوصله یا پاره کردن کالف. اگرچه هنوز 
مشخص نیست سرنوشت این کالف سردرگم 
چه می شــود، اما ناگفته پیداســت که نخ پاره 
رابطه هیچ گاه مثل قبل نمی شــود و بهتر آن 

است که با حوصله باز شود.

چندسال می توان این راه را ادامه داد؟  �
اما آنچه اکنون از رابطه دو کشــور پیش روی 
ماست این است؛ هر دو کشور اتهاماتی نسبت 
به همدیگر مطرح می کنند و بعد پاســخی به 
اتهامات یکدیگر می دهند و اتهام زده شــده بر 
فهرست پیشین افزوده و ماجرا ختم می شود تا 
غائله بعدی. اما سؤال اینجاست؛ آیا عربستان و 
ایران می توانند این مسیر نه چندان مطلوب را 
برای زمانی طوالنی ادامه دهند؟ این دو کشور 
هر دو مسلمان هستند. هر دو از حوزه نفوذی 
در منطقه خاورمیانه برخوردارند و با کشورهای 
خــارج از منطقه نیز ارتباطاتی دارند. اکثریت 
مســلمان ایرانی برای اعزام به حج، اشــتیاق 
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فراوانی دارند و این دو کشور را نیازمند ارتباط 
با هم می کند. عربســتان به واسطه میزبانی از 
بیت اهلل الحرام و مدینه النبی برای خود در جهان 
اســالم جایگاه خاصی قائل است، ازهمین رو 
مناسک حج و ترتیبات آن را از مسائل سیاسی 
جدا کرده است. با این اوصاف با توجه به اهمیت 
حج برای کشــوری مثل ایران می توان سخن 
دیپلمات های کهنه کار این حوزه را تکرار کرد 
که »حج نه نشــانه اســت و نه نیست«. اما دو 
کشور بزرگ مسلمان منطقه غیر از بحث های 
ایدئولوژیک بر ســر موضوع نفت و قیمت آن 
نیازمند همکاری و اتحاد با یکدیگر هســتند، 
در غیــر این صــورت آنها در حفظ منابع مالی 

خود با مشکل جدی مواجه می شوند.
بی میلی به پیام تمایل برای گفت وگو  �

چرا با اینکه رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران 
بارها ابراز تمایل کرده اند که حاضر به مذاکره با 
عربستان و رفع کدورت هستند، پالس مثبتی از 
سوی عربستان شنیده نمی شود؟ آیا آنها تصور 
می کنند که این پیام تنها یک ابراز عالقه مندی 
سیاسی است و بار اجرائی ندارد؟ یا نفع خود را 
در کشدارکردن این وضعیت می دانند. ریاض 
شــرایط منطقه را به درســت یا غلط این گونه 
تبیین کرده که وضعیت ایران مناسب نیست. 
تحریم ها توان این کشور را کم کرده و رابطه 
دیپلماتیکش نیز با کشــورهای فرامنطقه ای 
چندان مطلوب به نظر نمی رسد. طبیعتاً اندک 
رابطه مطلوب تهران با هر پایتخت اروپایی یا 
آســیایی نیز به مدد اهرم های عربی از قبیل 
پــول، قرارداد خرید تســلیحات و ... می تواند 
دســتخوش تغییر شود. عربستان رانده شده از 
دولت اوباما در ســال های اخیر، حاال نیازمند 
خرید وجاهت از آمریکای ترامپ اســت؛ چه 
بــا میزبانــی از او در اولین ســفر خارجی و چه 
با »گاو شــیرده خوانده شــدن« بعد از قرارداد 
هنگفت خرید سالح از آمریکا. به زعم خاندان 
ســلطنتی عربستان، اکنون و به وقت تحریم 
ایران، زمانش هست که بیشترین تالش برای 

بهبودی رابطه با واشــنگتن انجام شــود، این 
رقابــت دیرپا حتی در دوران حکومت پهلوی 

هم وجود داشت.
نفوذ یا دخالت، مسئله این است؟  �

امــا اینها تنها عامل نیســت. آنچه آنها نقش 
مداخله گرایانه ایــران در منطقه می خوانند و 
آنچه تهران، حوزه نفوذ می خواند، اصلی ترین 
مسئله تنش عربستان و ایران است. عربستان 
نمی تواند نقش و رابطه ایران در یمن و رفاقتش 
با حوثی ها را بپذیرد، آن هم وقتی یمن به عنوان 
همسایه جنوبی روزگاری جزء خاک شبه جزیره 
عربستان بوده است. برای عربستان حضور و 
نقش ایران در سوریه و رابطه اش با بشار اسد 
قابل فهم نیست، ازهمین رو بدون ایفای نقش 
مثبت به تجهیز داعش و سلفی گری می پردازد. 
از همین دست مثال ها بسیار است، وقتی ایران 
در عــراق می تواند بر انتخاب و چینش دولت 
تأثیــر بگذارد یا در لبنان بــا قوی ترین گروه 
نظامی آن کشــور ارتبــاط و هم پیمانی دارد، 
بدیهی اســت که ریاض لب به لب همسایگی 
خود چنین سطح نفوذی را نمی تواند هضم کند، 
زیرا حضور نظامی باشد یا مستشاری، آن هم در 
مواجهه با عربستانی که نخست وزیر لبنان را در 
میهمانی حبس می کند،  در کشــورهای دیگر 
مسلمان جایگاه برادر بزرگ بودن خود را کم کم 
از دســت داده، ولی هنوز در تقالی بازســازی 
آن نقش اســت. در جدیدترین اتفاق می توان 
به عنوان نمونه، راه ندادن وزیر بهداشــت قطر 
برای جلسه مقابله با کرونا در کشورهای عربی 
را مثال زد؛ یعنی سطح بازی این قدر نازل شده 
است. حوادثی مثل حمله به آرامکو، تجاوز به 
نفت کش ها و تابستان داغی که منطقه، به ویژه 
تنگه هرمز به خود دید، رابطه دو کشور را بیش از 
پیش تخریب کرده است. اما این نزاع کالمی و 
سیاسی تا به کجا می تواند ادامه پیدا کند؟ برای 
پنج ســال، یک دهه؟ از این نزاع چه کســانی 
نفع می برند و چه کســانی متضرر می شــوند. 
بدون شــک منطقه خلیج فارس و مردمان آن 

متضررترین افراد این نزاع دیپلماتیک اســت. 
آنچه ناگفته پیداســت، نیاز دو کشــور به یک 
مذاکره رودررو اســت. کار آن دو با میانجی به 
پیــش نمی رود، زیــرا هیچ یک از دو پایتخت، 

چنین نقشی به هیچ کشور سومی نداده اند.
مربع گفت وگو باید آغاز شود  �

تهران و ریاض نیازمند مواجه شــدن هستند؛ 
مواجهــه دیپلماتیک؛ مواجهــه ای که در آن 
بر ســر هــر اتهامی که بــه یکدیگر می زنند 
بــه گفت گو بپردازند. درحالی که عربســتان 
معتقد اســت ایران دست به ارسال سالح زده، 
ایران معتقد اســت عربستان تروریسم ارسال 
می کند. درحالی که عربستان معتقد است ایران 
به یمنی ها ســالح داده تــا آرامکو و فرودگاه 
ریاض هدف قرار گیرند، تهران معتقد اســت 
جده خود به چنین توانی دســت یافته اســت. 
درحالی که ایران و عربســتان بر ســر قطر و 
رابطه با این کشور به جدالی نه چندان خوشایند 
پرداخته اند، باید بپذیرند که تاریخ و جغرافیای 
کشورها قابل تغییر و جابه جاکردن نیست. در 
جهان فعلی همه کشورها ناگزیر از استفاده از 
توان دیپلماسی هستند؛ توان گفت وگو بر سر 
مسائل مفهومی که به جای موضوع توافق به 
موضوع جدال تبدیل شده است. بهتر آن است 
که دو کشور ابتدا بپذیرند که بحرانی در رابطه 
آنهاســت. بحران موجود به ضرر هر دو آنها و 

دیگران است.
در گام هــای بعــدی از مربــع گفت وگو باید 
بحــران فی مابین را تحلیــل کرده و به علت 
آن بپردازند. ایران و عربســتان باید بدانند که 
گفت وگو تنها برای پیشــبرد امور نیست، بلکه 
برای رفع ســوءتفاهمات بین دو کشــور هم 
هســت؛ سوءتفاهماتی که نه تنها در سال های 
اخیر، بلکه در چند دهه اخیر مانع همکاری دو 
کشور و ایجاد یک ائتالف مستقل اقتصادی، 
سیاســی و اجتماعی در منطقه خاورمیانه شده 
اســت. ایران و عربســتان نیازمند یک جدال 
جدی و پرمفهوم و زمان بر دیپلماتیک هستند.
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برخی ناظران نوشته های اخیر تعدادی از اعضای 
شــورای شهر درباره استعفا در پی حادثه سقوط 
هواپیمای اوکراینی را مانوری برای جلب توجه 
مردم عنوان می کنند و منتقدان شــورا هم می 
گویند این راه فراری از پاسخگویی به مطالبات 
مردم شــهر تهران اســت، چون نه تنها آلودگی 
هوا و ترافیک کمتر نشده بلکه غیرشفاف بودن 
برخی مسائل در مدیریت شهری از جمله نحوه 
انتخاب شــهرداران دوره پنجم بیشتر هم شده 

است.
ولی موافقان شــورای شــهر مــی گویند نباید 
در شــرایط فعلی، اســتعفا صورت بگیرد چون 
شکســت به قطار اصالح طلبان می رسد و معلوم 
نیســت در صورت ورود یکی از جناح رقیب، در 
خیابان بهشــت تهران یعنی ساختمان شورای 

شهر چه خبر خواهد شد.
زمزمه های استعفا  �

زمزمه های اســتعفا در شورای شهر، تنها مربوط 
بــه روزهای اخیر نیســت. از ابتدای تشــکیل 
شــورای پنجم و احتمال حضور محسن هاشمی 
در کسوت شهردار تهران و پس از آنکه چندین 
بار اعضای شورای شهر به رفتن محسن هاشمی 
از شورا به شهرداری رأی منفی دادند، این زمزمه 
در شورا پیچید که محسن هاشمی استعفا خواهد 
داد. اســتعفایی که بوی قهر کردن از آن می آمد 

ولی هرگز عملی نشد.
پــس از آن، با یارگیری های جدید دولت، برخی 
از منابع سیاســی اعــالم کردند از طرف دولت، 
رایزنی هایی برای حضور برخی اعضای شورای 

شــهر در دولــت انجام شــده و در نهایت، این 
رایزنی ها باعث استعفا خواهد شد. به طور مثال 
از حضور محســن هاشمی و محمد علیخانی در 
وزارت راه و شهرســازی نام برده شــد که این 

مســئله هم پس از چندی، به سکوت گرایید.
حجت نظری، عضو جوان شورای شهر هم بارها 
در حضــور خبرنگاران گفته اســت در اعتراض 
بــه رفتارهای برخــی از همکارانش، اگر برخی 
دیگــر از مالحظــات نبود اســتعفای خود را هر 
چه زودتر تقدیم شــورای شــهر می کرد که این 
مســئله با مخالفت بسیاری از خبرنگاران روبرو 
شد، چون به بیان آنها، یکی از کانالهای ارتباطی 
اطالع رســانی خوب در شــورای شهر را نظری 

می دانستند.
حــاال احتمال اســتعفای بهــاره آروین و ناهید 
خداکرمی از شــورای شــهر تهران مطرح شده 
اســت. بهاره آروین که در دو ســال اخیر منشی 
شورای شهر بوده و چندان با رسانه ها میانه گرمی 
نــدارد و بعضًا در مقابل میکروفن خبرنگاران با 
برخوردهای ســرد پاسخ منفی می دهد، ترجیح 
داده باز هم بدون توجه به رســانه های گروهی، 
از طریق کانال تلگرامی شــخصی خود، درباره 

استعفا حرف بزند.
او نوشته: »هنوز نمی دانم که استعفای شخصی، 
آیا می تواند به نتیجه ای منجر شــود یا الاقل به 
معنای اقدام مســئوالنه از موضع منتخب مردم 
تلقی شــود یا خیر. هنوز باید فکر کنم، ولی اگر 
به چنین نتیجه ای رســیدم، پیشاپیش عذرخواه 

مردم این شــهر غم زده خواهم بود.«

ناهیــد خداکرمی هم گفته: »هنوز اســتعفایی 
نــداده ام و در حال فکر کــردن به این موضوع 
هســتم. در این مدت خیلی فکر کردم و امروز 
هر کاری کردم نتوانستم به جلسه شورای شهر 

بروم.«
هر چند این سخنان از سوی ناظران و تحلیلگران 
عملکــرد مدیریت شــهری، چندان جدی تلقی 
نمی شود و عده ای به موضوع از دیدگاه دیگری 
نگاه کرده و مراحل استعفای این اعضا را از »فکر 
کردن« و »تصمیم گرفتن« تا »اعالم به شورای 
شهر« و »مخالفت با استعفا« برشمرده اند و می 
گوینــد این اعالم احتمال اســتعفاها، تنها یک 
مانور تبلیغاتی اســت، ولی واقعیت این است که 
لیست امید در شورای شهر موقعیت شکننده تری 
از همیشــه پیدا کرده اســت. نارضایتی عمومی 
از آلودگــی هــوا و تعطیالت مکرر، عدم توانایی 
در مدیریــت ترافیــک و راه بندانها، وارد کردن 
فشار مضاعف اقتصادی به شهروندان از طریق 
افزایش چشــمگیر عوارض شهری و ناتوانی در 
ایجــاد تغییر در شــهر، از جمله دالیل عمده ای 
اســت که تعدادی از اعضای شــورای شهر را به 

فکر »استعفای واقعی« انداخته است.
پیامدهای احتمالی اســتعفا در شــورای   �

شهر
می توان اینطور بیان کرد که اســتعفای یک یا 
دو عضو لیســت امید از شــورای شهر، شاید از 
لحاظ سازمانی، چندان اثری بر عملکرد شورای 
شهر نگذارد چون جلسات شورا همچنان برقرار 
خواهــد بــود و رأی گیری بــا حضور اقلیتی که 

 استعفا از »بهشت«؛

 بازگشت مجدد اصول گرایان
 به شورای شهر تهران؟

امید سلیمی بنی
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از لیســت اصولگرایان به جای اعضای اســتعفا 
داده وارد شــورا خواهد شــد، انجام می شــود، 
ولــی پیامدهــای مهمی نه به خاطر اســتعفای 
یکی دو عضو لیســت امید، بلکه به خاطر ورود 
کاندیداهای لیســت رقیب در مدیریت شهری 

رخ خواهد داد.
اولین موضوع، احتمال اســتعفای دیگر اعضای 
شــورای شهر است که ســعی می کنند در یک 
و نیم ســال باقی مانده از عمر شــورای پنجم، 
خرج خود را از ســفره ناکامی در رفع مشــکالت 
شهری سوا کنند و بگویند ما هم به وضع موجود 
معترض هســتیم و در اعتــراض به این وضع، 

استعفا داده ایم.
یکی دیگر از پیامدهای این موضوع این اســت 
که در شورای شهر با حضور نامزدهایی از لیست 

رقیــب فضای متفاوتی به وجود خواهد آمد.
در لیســت منتظران ورود به شورای شهر، پیش 
از همــه عضــو اول علی البدل دیده می شــود، 

مهدی چمران که توانســته بیش از 650 هزار 
رأی تهرانی هــا را کســب کند. هــر چند او در 
برخی رسانه ها تلویحًا گفته عالقه ای به حضور 
در شــورای شــهر ندارد. نفر دوم علی البدل ها، 
علیرضا دبیر اســت که نزدیک 52۸ هزار رأی 
آورده ولی چون رئیس یک فدراســیون ورزشی 
بین المللی اســت، دوشغله تلقی می شود و بعید 
اســت عطای صدر فدراسیون کشتی را به لقای 
»اقلیت شدن« در شورای پنجم شهر تهران که 
یک سال و اندی بیشتر مصدر امور نخواهد بود، 
ببخشد. پس از او، حبیب کاشانی که نزدیک 474 
هــزار رأی آورده و مرتضی طالئی با 467 هزار 
رأی در لیســت انتظار هســتند که هر دو شدیداً 
سیاسی و با پایگاهی در اصولگراترین نیروهای 

اجتماعی و سیاســی تهران ارزیابی می شوند.
 در لیست منتظران ورود به شورای شهر، پیش 
از همــه عضــو اول علی البدل دیده می شــود، 
مهدی چمران که توانســته بیش از 650 هزار 

رأی تهرانی ها را کسب کند.
هر یک از این اشــخاص که به شورای شهر راه 
پیدا کند، مســایلی را که در جلســات غیرعلنی 
اعضــای شــورای شــهر مطرح می شــود، به 
رســانه ها بیــان خواهد کرد و دیگر جلســاتی 
مانند »هم اندیشــی« معنی نخواهد یافت. البته 
اصالحطلبان می توانند با اکثریتی که باز هم در 
شورای شهر خواهند داشت، جلسات هم اندیشی 
فعلی را که به دور از چشــم خبرنگاران تشــکیل 
می شــود و ظاهراً مســایلی مهمی در آن مطرح 
می شود به »جلسات فراکسیون اصالحطلبان« 
تغییر دهند و آنجاست که باز هم ابهام در عملکرد 

ادامه خواهد یافت.
باید در نظر داشت به قول متل معروف فارسی، 
استعفا »نه به دار است و نه به بار« ولی همچنان 
زمزمه های رسمی و غیررسمی آن در راهروهای 
شورای شهر، کانال های شخصی برخی اعضا و 

محافل ناظران عملکرد شــورا شنیده می شود.
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میزگردی با موضوع بررســی مشــکالت و معضالت و اهمیت مصرف 
محصوالت آرایشــی در ایران و اهمیت این فرآورده ها برای ســالمت 
جامعــه دربــاره دالیل حمایت ســازمان غــذا و دارو از ایران کازمتیکا 
با حضور دکتر شــهرام شــعیبی، معاون اداره فرآورده های آرایشــی و 
بهداشــتی ســازمان غذا و دارو و عضو شورای سیاستگذاری نمایشگاه 
ایران کازمتیکا، دکتر عبدالحســین قاسم زاده؛ معاون برنامه ریزی اداره 
کل امور فرآورده های آرایشــی و بهداشــتی سازمان غذا و دارو، بختیار 
علم بیگی؛ رییس هیات مدیره انجمن صنایع بهداشتی و آرایشی ایران، 
حجت گشایشی؛ انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی، آرایشی و 
عطریات ایران، حمید مقیمی رییس هیات مدیره انجمن وارد کنندگان 
آرایشــی و بهداشــتی و عطریات ایران و محمد نیلفروشان نایب رییس 
انجمن تولید کنندگان صنایع شــوینده،  آرایشی و بهداشتی برگزار شد.

مشــروح این گفت و گو را در ادامه می توانید بخوانید:
تقریباً هفته ای نیســت که در مورد مصرف باالی لوازم آرایشی   �

در ایران آماری منتشر نشود. این که ایران بیشترین مصرف لوازم 

آرایشــی در دنیا را دارد. این آمار چقدر صحت دارد؟
قاســم زاده: قطعًا ما جزو پرمصرف ترین کشور در صنعت لوازم آرایشی 
نیســتیم اما آمار نشــان می دهد که جزو کشــورهای با مصرف باال 
هســتیم. اگر از لحاظ اعداد و ارقام بخواهم بگویم، ما جزو ۱0 کشــور 
اول هســتیم و در منطقه، ســوم یا چهارمین کشــور هســتیم؛ در واقع 
اولین کشــور مشــخص نیست چون آمار و ارقام به صورت دقیق اعالم 

نمی شود و شفاف نیست.
این که ما مصرف کننده لوازم آرایشی هستیم، خوب است یا بد؟   �

جواب این ســؤال از لحاظ سالمت چگونه است؟
قاسم زاده: نه مانعی برای مصرف این محصوالت در جامعه وجود ندارد. 
اکثر استفاده از این لوازم به بحث پیشگیری ها برمی گردد. مثاًل استفاده 
از کرم ضدآفتاب، نوعی پیشــگیری از ســرطان و ضایعات پوستی است 

کــه طبیعتًا هزینه های درمان جامعه را پایین می آورد.
موضوع رژلب و ســرب چطور؟ مثاًل گفته می شود که یک زن در   �

طول عمرش میزان زیادی سرب مصرف می کند. وقتی از محصوالت 

 همه بالهایی که بر سر محصوالت آرایشی ایرانی آمد؛

از ممنوعیت تبلیغ تا بازار قاچاق
ملیکا قراگوزلو
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آرایشــی صحبت می کنیم، قاعدتاً توصیه هایی هم مطرح می شود.
قاسم زاده: در کنار هر محصول آرایشی یک سری استانداردها تعریف 
شــده است. این استانداردها را هم مطالعات بین المللی تعیین می کنند. 
دوزهای اســتانداردی که برای تولید هر محصول تعریف شــده، نباید از 
اســتانداردهای بین المللی تخطی کند و خطری برای ســالمت داشته 
باشــند. لذا آن چه در مورد تهدیدات این محصوالت مطرح می شــود، 
قاعدتًا در محصوالت فیک و قاچاق وجود دارد و اســتانداردها در آن 

رعایت نمی شود.
قیمت لوازم آرایشــی بعد از افزایش قیمت دالر چقدر رشــد   �

داشته است؟
قاســم زاده: هر نوع فاکتوری که بر قیمت ها تاثیرگذار باشــد، مسلمًا بر 
قیمت لوازم آرایشــی و بهداشــتی هم تاثیرگذار است. اما من مقدارش 

را نمی دانم.
 قطعــاً قیمت دالر در این محصوالت به شــدت تاثیرگذار بود.   �

بنابرایــن، احتمــال این که مردم محصوالت بهداشــتی معتبر و 
اســتاندارد را خریداری کنند به شــدت پایین آمده است؟ موافق 

هستید؟
قاســم زاده: من این حرف را قبول ندارم. کســی نباید ذهنیت اطراف 

خــودش را به عموم تعمیم بدهد.
دیروز خبری داشــتیم که ۳۰ درصد از مراجعه مردم به مراکز   �

درمانی بابت مســائل اقتصادی کاهش پیدا کرده اســت. کسی که 
نمی تواند برای بیماری اش به پزشک مراجعه کند، خط چشم برند 

می خرد؟
قاســم زاده: شــما خودتان عرض کردید ۳0 درصد. لفظ »خیلی« برای 
باالی 50 و 60 درصد است. اگر از اطرافیان من ۹ نفر از ۱0 نفر مشکلی 
داشته باشند، نمی توانم این آمار را به کل جامعه تعمیم دهم. این علمی 
نیست و نمی تواند ماخذ باشد. در جامعه ما، هر افزایش قیمتی در دالر 
روی قیمــت دیگــر اجناس تأثیر می گذارد و متعاقبًا هر افزایش قیمتی 
می توانــد جامعــه هــدف را جا به جا کند. این مســئله در حوزه انجمن 
آرایشــی و بهداشــتی نیست و ما فقط وظیفه ارزیابی سالمت محصول 
و صدور پروانه بهداشتی را داریم و این مربوط به وزارت صمت است.

یک مصرف کننده لوازم آرایشــی و بهداشــتی، چطور می تواند   �
محصــول خــوب از بد را در این بازار گســترده که لوازم آرایش از 
مترو تا فروشــگاه های مختلف به فروش می رسد، تشخیص بدهد؟

قاسم زاده: پاسخش ساده است. این همایش ایران کازمتیکا که برگزار 
شده، برای همین امر است. یک سری برچسب ها توسط شرکت هایی 
که مجوز بهداشتی می گیرند صادر می شود. این ها شناسه های کدبندی 
شــده روی محصول اســت. با پیامک یا اســکن این بارکد می تواند از 
سالمت و کیفیت این محصول )چه وارداتی و چه صادراتی( مطلع شود. 
در رابطه با تحقق ماموریتی که ســازمان غذا و دارو با آن مواجه اســت 

)تأمین ســالمت محصوالت و اطالع رســانی به جامعه برای تشخیص 
قاچاق از غیرقاچاق(، هدف این نمایشــگاه هم همین است.

نکته دیگر هم این اســت که در این همایش، دوره های آموزشــی برای 
شرکت ها بگذاریم. قرار هم هست گواهینامه هایی صادر شود که برای 

احراز صالحیت در ســازمان ها اعالم شود.
پیش از این گفته می شــد که وزارت بهداشت و وزارت صمت با   �

هم دیگر موازی کاری دارند. مشــکل حل شده است؟
قاســم زاده: این مشــکل قدیمی است و بیش از پنج یا شش سال است 

که این مشکل برطرف شده.
یعنی کاماًل به شما واگذار شده؟  �

قاســم زاده: از ســال ۸۹-۹0 و بعد از شکســت طرح شبنم بود که این 
اتفاق افتاد. چون همانطور که می دانید طرح شــبنم کارگشــا نبود و بعد 

از آن بود که وزارت صنعت خودش را کنار کشــید.
در بحث دارو این سؤال را بارها پرسیدیم. با وجود این که باالی   �

۹۶ درصد محصوالت دارویی تولید داخلی است، پزشکان داروهای 
خارجی را به بیماران تجویز می کنند. در مورد لوازم آرایشــی هم 
وضع به همین ترتیب است. همیشه نوع خارجی آن توصیه می شود. 

شما چه جوابی به این توصیه ها دارید؟
علم بیگی: چیزی که همیشه به ما تلقین شده این است که جنس خارجی 
خوب است. برای فروشندگان هم مهم ترین چیز، مارجین )حاشیه سود( 
اســت که نصیبشــان می شود. یک کاالی خارجی از آن جا که گران تر 
از کاالی ایرانی اســت، مارجین باالتری را نصیب فروشــنده می کند. 
مارجین خارجی به دست فروشنده است و نظارتی روی آن نمی شود و 
خود فروشــنده روی آن قیمت می گذارد. قیمتی که فروشــنده می دهد، 
آن چیزی نیســت که باید باشــد. چون جا برای سوءاستفاده او باز است 

پس ترجیح می دهد که جنس خارجی بفروشــد.
در مورد کیفیت هم در هنگام تولید نظارت می شود و پروانه می دهند. در 
چرخه مصرف هم از فروشگاه نمونه برداری می کنند که پروانه ساختی 
که دادند درســت و مطابق باشــد. طبیعتًا با جنس اصلی وارداتی تفاوت 
قیمت دارد چون کرایه ای سرســام آور و ســودی کالن برای واردکننده 

دارد و همچنین مغازه دار هم ســود بهتری می برد.
چطور باید مطمئن شویم که کیفیت کاالی ایرانی نه در حد کاالی   �

خارجی، ولی خوب باشد؟ چطور باید صرف این که وزارت بهداشت 
کاالیی را تأیید می کند، بگوییم که کیفیت آن کاال خوب اســت؟

علم بیگــی: در مورد محصوالت شــوینده کــه کیفیت کاالی داخلی با 
خارجی برابر است. در مورد لوازم آرایشی هم برند حرف اول را می زند. 
نتیجتًا جنس داخلی کیفیت مطلوب و در حد اســتاندارد را دارد و حتی 
گاهی یک محصول فوق اســتاندارد ســاخته می شود که به کشورهای 

آلمان، کانادا و کشــورهای اطراف صادر می شود.
نظارتی که بر تولید محصوالت آرایشــی و بهداشــتی در ایران وجود 
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دارد، حداقل در کشــورهای همســایه مان این طور نیست. هر بازرسی 
که می آید یک پرسشــنامه شــش صفحه ای درد. در این شرایط، وقتی 
درمورد کیفیت صحبت می کنیم، باید این موارد را هم در نظر بگیریم.

من تخصصم رنگ اســت. نظارتی که ســازمان انجام می دهد و بعضی 
از رنگ ها را از رده خارج می کند، من متخصص را دیوانه کرده اســت. 
من به شــما قول می دهم که هیچ یک از کشــورهای اطراف مان که 

صادرکننده به ما هم هســتند، این نظارت و پیچیدگی را ندارند.
بعضی از مردم اگر روی محصول نوشــته باشد »ساخت ایران«   �

آن را نمی خرند. برای همین هم تولید کننده ها به کشــورهای دیگر 
می روند، کارخانه می زنند و کاال را با برند خارجی وارد ایران می کنند. 
یــا ایــن که به مناطق آزادی مثل کیــش می روند و کاال را از آن جا 

صادر می کنند.

قاسم زاده: در تکمیل فرمایش دوستان، استانداردی که در بحث لوازم 
آرایشی در سازمان غذا و دارو رعایت می شود، تابعی از استاندارد اروپا 
اســت. متناســب با همان اســتاندارد محصولی تولید می شود و نظارت 
سختی هم روی آن قرار دارد. گاهی ما تولیدکننده ها و حتی واردکننده ها 
از شدت این سخت گیری ها کالفه می شویم. من خودم هر وقت بخواهم 
محصولی را با اطمینان خاطر و چشــم بســته بردارم، محصول ایرانی 

اســت و محصول خارجی را حتمًا بیش از حد معمول چک می کنم.
هدف همین همایش ایران کازمتیکا این اســت که محصوالت   �

ســالمت را معرفــی کند. این همایش برگزار شــد کــه بتواند 
اطالع رســانی مناسب را برای مردم انجام بدهد. یعنی محصوالتی 
را که سالمتشان از طرف سازمان تأیید شده را به مردم معرفی کند.

علم بیگــی: قبــل از انقــالب ایــران تولیدکننده لوازم آرایشــی بود. 

شرکت های مختلف رژلب و الک ناخن در ایران وجود داشت و صادر 
می شد. بعد از انقالب از سال 5۹ تا 66 تولید لوازم آرایش حرام اعالم 
شــد. پروانه های ســاخت آن ها باطل اعالم شــد؛ انجمن با مراجعه به 
مراجع قانونی اداری و مراجع تقلید، توانست لفظ حرام بودن را از روی 
آن بردارد، در آن موقع حتی خمیر ریش هم اجازه تولید نداشــت. پس 
نمی توان گفت که محصول ایرانی در این حوزه استاندارد نبوده و نیست. 
مســاله این اســت که محصوالت ایرانی در این حوزه خصوصًا آرایشی 
اجازه تبلیغات گســترده ندارند و این باعث می شــود این محصوالت 

خیلی بر سر زبان ها نباشند.
این کیفیت در تمام محصوالت است؟ شما به شوینده ها اشاره   �

کردید؟ این کیفیت در مورد عطر و ادکلن هم اعمال شــده اســت؟ 
اقبال کم مردم به علت عرضه کم اســت یا کیفیت پایین آن؟

بیگــی: در مــورد عطــر و ادکلن اصل قضیــه در مورد آن بوی خاصی 
اســت که شــما می پسندید. ممکن به علت عالقه به بوی خاصی، عطر 
60 تومانی را 600 تومان بخرید. این ســلیقه ای اســت وگرنه از لحاظ 
کیفیتی یکی اســت. یعنی شــما برای سلیقه تان پول می دهید. ممکن 
اســت یک اسانســی را 200 هزار تومان بخرند، اسانس دیگری را هم 

۸ هزار تومان.
آقای مقیمی شــاید باید با این شــوخی سراغ شما بیایید، شما   �

بــه عنوان واردکننده چه کار کردید که دمحصول ایرانی آن مهجور 
واقع شده است؟

مقیمی: صنعت آرایشــی و بهداشــتی برای ایران نبوده و ما داریم سعی 
می کنیم که تکنولوژی آن را بدست بیاوریم. در دنیا ما به جای رسیده ایم 
که لوازم آرایشی شخصی به شما می دهد، با استفاده از هوش مصنوعی. 
علی رغم محدودیت هایی که ما در ایران داشــتیم، پیشــرفت هایی هم 
خصوصًا در محصوالت شــوینده داشــتیم که آن را صادر هم می کنیم. 
اما در حوزه آرایشی نه. تولید محدود داریم. این تولید نیازمند تکنولوژی 
قوی اســت. هزینه این بخش از صنعت هم بســیار باالست. ما در سال 
۹5 یا ۹4 با وزارت صمت وارد چندین مذاکره شــدیم تا بتوانیم تحت 
عنوان کمپانی مادر وارد این حوزه شــویم که تحت لیســانس جهانی به 
تولید بپردازیم. برخی شرکت ها آمدند و زمین گرفتند ولی باز در بخش 
اجرایی آن نتوانســتند کار کنند. دوباره ســال ۹7 با وزارت صنعت وارد 
مذاکره شــدیم، با محوریت ســازمان غذا و دارو و ســتاد مبارزه با مواد 
مخــدر. مبنی بر آن شــد که ما در تولیــد این صنعت هم به خودکفایی 
برسیم. اقالمی که تولید می کردیم که هیچ، بخشی هم وارد می کردیم 
که قرار شد به صورت مشروع وارد شود. بخشی هم که تکنولوژی اش 
را نداشــتیم، قرار شــد صبر کنیم تا تکنولوژی اش را به دســت بیاوریم. 
تولید چیزی نیســت که یک شــبه اتفاق بیفتد. مصرف کننده ه خودش 
کیفیت را می فهمد و پیشــرفت آن را حس می کند. بعضی از برندهای 

ما پیشــرفت کردند و حتی قابل پیشرفت هم هستند.
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متاسفانه مشکلی که ما در کشور داریم، به صورت جزیره ای عمل کردن 
سازمان های دولتی است. سازمان غذا و دارو معتقد به کیفیت کاالست. 
وزارت صمت معتقد به تولید کاالست. سازمان توسعه و تجارت معتقد 
به واردات و صادرات کاالســت. این ها هیچ وقت ننشســتند تا با هم 
یک تصمیم واحد بگیرند و خودشــان به صورت مقطعی عمل کردند.

داشــت اتفاق های خوبی بــرای تولیدات ما می افتاد که وزارت   �
صنعت واردات ما را به کل ممنوع کرد. این موجب ســه برابر شدن 

کاالی قاچاق شده است.
علم بیگــی: در مــورد ایــن که چرا کاالی ایرانی با کیفیت با اســتقبال 
مواجه می شــود، بایــد بگویم که مردم نمی توانند از طریق رســانه ها 
از کاالی باکیفیــت ایرانی اطالع پیدا کنند. رســانه های گروهی واقعًا 
ضعیــف عمــل می کنند. از طریق تلویزیــون دولتی هم که نمی توانیم 

محصوالتمان را تبلیغ کنیم.
تا پارسال نمی توانستیم بنویسیم، نمایشگاه شوینده، آرایشی و بهداشتی. 
اتوماتیک وار کلمه »آرایشــی« حذف می شــد. ایران کازمتیکا ریسکی 
کرد و اولین نمایشــگاه آرایشــی را برگزار کرد. از آن به بعد توانســتیم 
در این باره صحبت کنیم. از آن به بعد هم به آن نمایشــگاه دار اجازه 
ندادند کلمه »آرایشــی« را بنویســد. مشکل هم این است که تلویزیون 

دولتی اجازه تبلیغ محصول آرایشــی را نمی دهد.
برآورد انجمن آن اســت که گردش مالی محصوالت آرایشی و   �

بهداشــتی کشــور حدود ۳۰ میلیارد تومان است. از این مقدار ۱۵ 
هزار میلیارد تومان مربوط به شوینده هاست. از آن ۱۵ هزار میلیارد 
تومــان باقی مانده، حــدود ۶۵ درصدش مربوط به تولیدات ایران 

نیســت. یعنی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان.
مقیمی: واردات رســمی لوازم آرایشــی در سال ۹5، 400 میلیون یورو، 
سال ۹7، ۱0۸ میلیون یورو و سال ۹۸ هم تقریبًا صفر شده است. خب 

چه اتفاقی افتاده است؟ قاچاق!
چند درصد واردات لوازم آرایشی قاچاق است؟  �

مقیمی: حدود 60 درصد بازار دســت قاچاقچی هاست.
تحریم مهم ترین عاملش است؟  �

مقیمی: ما تحریم خارجی نبودیم بلکه تحریم داخلی بودیم. این سیاست 
هــم به ضرر تولیــد ما بود. االن مصرف کننده نمی آید کاالی باکیفیت 

ایرانــی بخرد. چرا؟ بخاطر همان قیمتش.
برداشــت من از صحبت های شما این بود که همانطور که وزیر   �

بهداشــت اعالم کردند که در صنعت دارو مافیا داریم، این جا هم 
دست های پشت پرده وجود دارد؟
مقیمی: حتمًا هســت. شکی نیست.

 قاعتا گردش مالی باالیی هم دارند؟  �
مقیمی: حتمًا همینطور است.

چــرا در بحث برندهای خارجی، مدتی برندی را داریم و بعد آن   �

را نداریم؟ بخاطر قاچاق اســت یا عدم تداوم واردات؟
این مشکل از ۹6 اتفاق افتاد. واردات به شدت دچار مشکل شد و دلیلش 
هم بوروکراســی اداری اســت. تحریم داخلی بودیم. یعنی برندها فیک 
بوده و مربوط به واردکننده نبوده اســت. ســال ۹6 به ما گفتند ببینید 
مقدار قاچاق در هر منطقه از کشــور چقدر اســت. حدود ۱40 قلم کاال 

بود که آن را تحویل آزمایشــگاه دادیم و اکثراً فیک بودند.
قاســم زاده: بخشــی از این سیاست تحریم داخلی مربوط به بروکراسی 
اداری و بخش دیگر آن برای حمایت از کاالی داخلی بود. هر محدودیتی 
به نوبه خودش می تواند یکســری عوارض ها هم داشــته باشــد. این 

عوارض می تواند افزایش قاچاق یا محدود شــدن کاال در بازار باشــد.
شــما در صنعت دارو به دنبال برند نیســتید و فقط آن را درخواســت 
می کنید اما در لوازم آرایشــی متفاوت اســت و همه به دنبال یک برند 

خاصی هســتند. شــاید محصولی هم مشابه آن وجود داشته باشد ولی 
شــما برنــدش را ترجیح بدهید. دولــت و تولیدکننده ها با بحث وردات 
مشــکلی ندارد. اما این واردات باید هوشــمندانه باشد. صنعت باید وارد 
کشــور شود. اگر واردات هوشمندانه باشد، چند کار انجام می دهد. اول 
این که باعث آشــنایی با تکنولوژی جدید می شــود و آن موجب ورود 
محصوالت جدید با کیفیت های بهتر می شــود. همین واردات بود که 
باعث شــد ما تولیدکنده محصولی مثل یک شــامپوی باکیفیت باشیم. 

دوم این که باعث بومی کردن محصوالت می شــود.
چگونگی اعمال و عملی کردن این سیاســت می تواند نقش اساســی در 
ســاماندهی این قضیه داشــته باشد و باعث می شود نه درصادرات و نه 
در واردات دچار مشــکل شــویم. شاید قانون گذار به دنبال این است که 

نیــاز جامعــه را چه از طریق واردات چه از طریق صادرات تأمین کند.
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جاناتان واتس دبیر بخش محیط زیســت 
جهان گاردین در گزارشی به پیشبینی وضع 
اقلیم جهان در ســال 2050 پرداخته است.

»صبــح به خیر، با برنامه خبری پیش بینی 
وضــع آب وهوا بــرای روز 2۱ ژوئن 2050 
خدمت شــما هستیم؛ دریاها ناآرام خواهند 
بــود، با طوفان هــای خطرناکــی روبرو 
می شــویم و میدان دیــد در حالت ضعیف 
و بســیار ضعیف قرار می گیرد، چشــم انداز 

فردا زیبا نیست.«
روزنامه گاردین در گزارشــی نوشته است 
که اگر شــرایط انتشار گازهای گلخانه ای 
به همین شکل ادامه پیدا کند، این جمالت 
می تواند خبر هواشناسی باشد که در اواسط 
قرن می شــنوید، البته با فروپاشی اجتماعی 
که برای ۳0 سال آینده پیشبینی شده است، 
ایــن که در آن زمــان هنوز مراکزی برای 
هواشناســی وجود داشته باشد، شاید خود 

یک دست آوردی باشد!
پیشبینی از سال ۲۰۲۰ درست درآمد  �

خبرنگارهــا معمواًل از این که درباره آینده 
حرف بزنند می ترســند، ما تمرین دیده ایم 
کــه درباره گذشــته خیلی نزدیک گزارش 

بدهیم. اما در سال 2004 تیم رادفورد دبیر 
بخش علوم گاردیان مطلبی درباره شــکل 
جهان گرم شده در سال 2020 نوشته بود، 
چیــزی که حــال و روز امروز ما را توصیف 
می کرد. او در ســالی این مطلب را نوشــت 
که بوش در کاخ سفید بود، پرتوکول کیوتو 
در کنگره آمریکا با انتقادات فراوانی روبرو 
شده بود و شرکت های نفتی میلیون ها دالر 
برای تحقیقات غیرواقعی ســرمایه گذاری 

می کردند.
رادفورد در آن زمان روزی را پیشبینی کرد 
که دیگــر گرمایش جهانی به راحتی قابل 

انکار نیست. او نوشته بود: »تا سال 2020 
حباب های تغییراقلیم ظاهر می شوند.«

حرف هــای او هــم تا حد زیادی درســت 
از آب درآمد، در ســال گذشــته به کمک 
گرتــا تونبــرگ 6 میلیــون نفر نســبت 
بــه گرایــش جهانــی اعتــراض کردند، 
بسیاری از سیاســت مداران و کارشناسان 
زیســت محیطی وضعیت اضطرار اقلیمی 
اعالم کرده اند. این پیشــبینی های درست 
دبیر علوم گاردین نشان می دهد علم اقلیم 
شناســی در ســال 2004 هم تا حد زیادی 

دقیق بود.
حاال همین علم پیشــبینی می کند که اگر 
میزان انتشارات گازهای گلخانه ای در دهه 
آینده کاهش پیدا نکند، با مسائل ترسناکی 

در آینده روبرو می شویم.
جهان در ســال ۲۰۵۰ چگونه خواهد   �

بود؟
اگــر بشــریت با همین نرخ به ســوزاندن 
سوخت های فســیلی ادامه بدهد، در سال 
2050 از فضا به راحتی می توانید تغییر زمین 
را مشــاهده کنید، زمین به عنوان سیاره ای 
آبی رنگ شــناخته می شود که سال ۱۹72 

 هشدار؛
در سال 2050 با نابودی تمدن انسان روبرو می شویم؟

در میان کشورهای اروپایی که از همان 

ابتدای تشدید تنش ها با خروج دولت 

ترامپ از برجام در ماه مه 2018، 

سعی در برقراری آرامش داشتند و 

دست کم به طور زبانی در کنار ایران 

ماندند، فرانسه اولین کشوری است 

که به ترور سپهبد سلیمانی واکنش 

نشان داده است. اَِملی دمونشالِن، 

معاون وزیر امور خارجه فرانسه، گفت: 

»ما امروز در دنیای خطرناک تری بیدار 

شدیم. تشدید تنش های نظامی همواره 

اتفاقی خطرناک است.« او در عین حال 

تأیید کرد که کشورش تالش ها برای 

برقراری مصالحه را بالفاصله آغاز کرده 

و امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری 

فرانسه، »با همه بازیگران در منطقه« 

تماس تلفنی برقرار کرده است.

نیو صدر
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اقتصاد وبازار

در زمین مشــاهده شــد. یخ های قطبی تقریبًا هر سال آب 
می شــوند، جنگل های ســبز آمازون، کنگو و گینه نو تا حد 
زیادی کوچک شــده و احتمااًل در دود هســتند و احتمااًل در 
نیمه شمالی کره زمین یک حلقه بیابانی تشکیل شده است.
با افزایش سطح آب اقیانوس ها به اندازٔه ۳0 سانتی متر، شکل 
ساحل ها تغییر کرده اند، در هنگام جزر و مدها و طوفان های 
شدید دیگر مرز بین آب و خشکی از بین می رود و جاده های 

ابرشــهرها را شبیه کانال ونیس می کند.
در خشــکی ها افزایش دما دیگر با فیزیک و شــیمی قابل 
توجیه نیست، افزایش دما منجر به نابودی روابط اجتماعی 
شــده، اقتصاد، سیاست و ســالمت مردم هم از این بحران 
آسیب می بینند. حاال دیگر نسل گرتا به دوره میان سالی خود 
رسیده اند و فرزندان آن ها بیش از هر زمانی با ترس نابودی 
تمدن مواجه شــده اند. آن ها با اضطراب زندگی می کنند که 

اجدادشــان تصور آن را هم نمی کرد.
جهان در سال 2050 خصمانه تر، بی ثمرتر، شلوغ تر، متنوع تر 
است. در مقایسه با سال گذشته تعداد درختان بیشتر اما تعداد 
جنگل ها کمتر است. ثروتمندان در پناه گاه هایی با سیستم 
تهویه که دیوارهای بلندتری زندگی می کنند. فقیران و دیگر 
گونه ها در معارض خطرات بســیار ســختی قرار گرفته اند. 
همه از گرانی، درگیری، اســترس و افسردگی رنج می برند.

»راه رویی به سمت اوج آشوب اقلیمی«  �
این راه رویی به سمت اوج آشوب اقلیمی است، چند سال قبل 
دمای جهان نسبت به میانگینش ۱.5 درجه سلسیوس زیاد 
شد و حاال دارد به سمت افزایش ۳ درجه ای یا 5 درجه حرکت 
می کند. احتمااًل اوج دما لس آنجلس، سیدنی، لندن، مادرید 
و لیســبون به 50 درجه سلسیوس رسیده است. دمای لندن 
مانند ۳0 ســال قبل بارســلونا شده است. در سرتاسر جهان 
خشکســالی ها شــدیدتر شده اند و اکستریم های گرمایی به 
واقعیت زندگی ۱.6 میلیرد نفر تبدیل شده است. برای مدتی 
ماراتون، جام جهانی و المپیک ها دیگر به دلیل گرمای زیاد 
به جای تابســتان ها در زمســتان ها برگزار می شدند و حاال 
دیگر اصاًل خبری از این مســابقات نیســت. دیگر کاهش 
انتشــار به عملی غیرممکن تبدیل شــده است و جهان حال 

بازی کردن ندارد.
اما مســئله اصلی برای کشورهای فقیرتر است، کشورهای 
فقیر ســاحلی هرســال با طوفان و حوادث مرتبط به افزایش 
ســطح آب اقیانوس ها روبرو می شــوند. بعد از جاکارتا دیگر 
پایتخت هــای بــزرگ جهان که در معرض خطر هســتند، 
جابه جا شده اند، شرکت های بیمه دیگر برای حواث طبیعی 

خدمات ارائه نمی دهند و ...
میشل من، مدیرعامل مرکز مطالعات علوم زمین در دانشگاه 
پنســیلوانیا در ایــن رابطه می گویــد: »تا 2050 اگر نتوانیم 
جلــوی گرمایش جهانــی را بگیریم، حوادث اقلیمی که در 
چند ســال اخیر زیاد شــده اند تا آن زمان به اتفاقاتی عادی 
تبدیل می شــوند. با انقراض انســان روبرو نمی شویم اما با 

یک سقوط اجتماعی مواجه می شویم.«
امنیت غذایی در خطر  �

از ســویی تا آن زمان گرســنگی به شــکل فاجعه باری زیاد 
می شود، پیشبینی شده که بخاطر تغییر اقلیم میزان تولیدات 
مــواد غذایــی در هر دهه 2 تــا 6 درصد کاهش پیدا کند، از 
ســویی تا ســال 2050 جمعیت جهان به ۹.2 میلیارد نفر 

می رســد و در نتیجه یک ناامنی غذایی به وجود می آید.
در مواجهه با این خطر مردم مجبور به مهاجرت شــده اند، 
پیشــبینی شــده است که تا اواســط قرن میالدی جمعیت 
مهاجریــن بــه 50 تــا 700 میلیون نفر برســد. از ســویی 
آتش ســوزی، ســیل و خشکســالی هم جمعیت زیادی را 

مجبور به مهاجرت می کند.
در 2050 سیاســت های کامــاًل اقتدارگرایانــه ای علیــه 
تغییراقلیم اعمال می شود، در حالی که ۳ دهه قبل از آن مردم 
نسلی از پوپولیست ها رأی دادند، افرادی که ترجیح می دادند 
به جای تمرکز روی میزان انتشــار گازهای گلخانه ای روی 
مهاجرت ناشــی از گرمایش زمین تمرکز کنند، زمانی هم 
که مردم متوجه اشتباهشــان شــدند دیگر دیر شده بود. در 
20 ســال قبل سیاست مداران دیگر منکر تغییراقلیم نشدند 
و ســعی کردند با فناوری های جدید مقابله آن ایســتادگی 

کننــد، روش هایی پرهزینه اما کم اثر.
طوفانی در راه است  �

برخالف پیشبینی رادفورد از سال 2020، این دیدگاه نسبت 
به سال 2050 وابستگی زیادی به رفتار انسان دارد، رفتاری 
که نســبت به قوانین ترمودینامیک کمتر پیشبینی می شود، 
بســیاری از ترس های نوشــته شــده هم اکنون وارد اقلیم 

شــده اند اما واکنش ما به آن ها هنوز مشخص نیست.
به شکل علمی این را می دانیم که با تغییر رفتر انسان خطرات 
تغییراقلیم هم کاهش پیدا می کند، به شکل روان شناسی و 
سیاسی هم می دانیم که اگر روی امید و راه حل های کنونی 
به جای ترس از دســت داده هایمان تمرکز کنیم، می توانیم 

فوراً شرایط را تغییر بدهیم.
قطعًا طوفانی در راه است، سؤال اصلی این است که چگونه 

با آن مواجه می شویم؟

نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ بهمن ماه 1398 / شماره 46



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ بهمن ماه 1398 / شماره 3446

Bilingual Economic Monthly  

یادداشت

آقای تجریشــی، کیفیت هوای تهران امسال بدتر   �
از سال های گذشته است، به نظر شما چه چیزی عامل 

این موضوع است؟
با چه اســتداللی می گویید وضع هوای شــهر بدتر شده 

است؟
مقایســه آمار کیفیت هوای امســال و پارســال   �

پایتخت این موضوع را نشان می دهد.
بله، اما سال پیش استثنا کمتر شده است. اما بله به طور 
کلی حرف شــما درســت است و اگر با همین روند ادامه 

بدهیم ســال دیگر هم وضعیت بدتر از امسال می شود.
از سویی معمواًل سال به سال انتظارات هم بیشتر می شود 
و در نتیجه همه می گویند امســال بدتر از پارســال است، 
اما سایت جهانی غلظت آالینده شهرها نشان می دهد که 
در ترکیه پاکستان، چین، افغانستان و لهستان شاخص به 
روی اعداد ۳00 و 400 هم رسیده است. یکی از بحثها، 
احســاس ما نســبت به ماجرای آلودگی هوا است که به 

حق هم هســت و باعث ایجاد مطالبات می شود.
اما امســال آلودگی هوا را نــه تنها در تهران بلکه   �

 مسووالن انتخاب کنند؛

تولید خودرو یا هوای پاک؟

»اندازه گیری هایی که در این مدت در مناطق مختلف انجام شــده اســت نشــان می دهد که نباید در کیفیت 
بنزین ماشــین های ســواری نگرانی داشته باشــیم و این حرف ها علمی نیستند. قباًل محصوالت پتروشیمی 
فروخته می شد و به همین دلیل امکان ایجاد نگرانی نسبت به این موضوع وجود داشت ولی حاال دیگر این 
کار را نمی کننــد چــون بهــره اقتصادی ندارد. دیگر بنزین تولید می کنیم و نه تنها بنزین کم نداریم بلکه زیاد 
هم داریم. ما در واقع در گازوییل و نفت مشکل داریم. نیمی از گازوییل تولیدی کشور گوگرد باالیی دارند، 

به همین دلیل در یک هفته گذشــته حکم پلمب برخی از کارخانه ها را گرفتیم.«
اگر در یکی از شهرهای بزرگ مثل تهران زندگی می کنید، احتمااًل شما هم امسال بارها با این جمله تکراری 

روبرو شــده اید؛ »به علت آلودگی هوا مدارس در تمام مقاطع تعطیل اســت.«
این جمله دیگر به یک نماد از کیفیت نامناسب هوا در کالنشهرهای ما تبدیل شده است. با توجه به وضعیت 
مناســب هوا در ســال گذشــته، شاید بسیاری امســال انتظار این میزان از آلودگی هوا را نداشتند، اما نگاهی 
به اتفاقاتی که در چند ســال گذشــته در ایران رخ داده نشــان می دهد این اتفاق آن قدر هم عجیب نیســت؛ 
هر روز تعداد خودروها بیشــتر می شــود، حمل و نقل عمومی رشــد چندانی نکرده اســت، دودها همچنان از 

کارخانه های بزرگ خارج می شــوند و ...
مســعود تجریشــی، معاون محیط زیســت انسانی ســازمان حفاظت از محیط زیست هم این موضوع را تأیید 
می کند: »اگر با همین روند ادامه بدهیم سال دیگر هم وضعیت بدتر از امسال می شود.« به گفته این معاون 
ســازمان محیط زیســت، کشــور باید در رابطه با آلودگی هوا به یک نتیجه گیری برسد. اینکه کدام را انتخاب 

کنیم؛ هوایی پاک یا رشــد اقتصادی؟
در همین رابطه تجریشــی علل این وضعیت به وجود آمده را توضیح داد، مشــروح این گفت وگو را بخوانید:
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 نگاه

در کالنشــهرهای دیگر ایران هم می بینیم و مثاًل در 
شهر تبریز هم آلودگی مدارس را تعطیل کرده است، 
بسیاری می گویند کیفیت بد بنزین ها عامل اصلی این 

موضوع است، شما تأیید می کنید؟
انــدازه گیری هایی که در ایــن مدت در مناطق مختلف 
انجام شــده است نشــان می دهد که نباید درباره کیفیت 
بنزین ماشــین های ســواری نگرانی داشته باشیم و این 
حرف هــا علمی نیســتند. قباًل محصوالت پتروشــیمی 
فروخته می شــد و به همین دلیــل امکان ایجاد نگرانی 
نســبت بــه این موضوع وجود داشــت ولــی حاال دیگر 
 ایــن کار را نمی کننــد چــون بهــره اقتصــادی ندارد.

 دیگر بنزین تولید می کنیم و نه تنها بنزین کم نداریم بلکه 
 زیاد هم داریم. ما در واقع در گازوییل و نفت مشکل داریم.

 نیمی از گازوییل تولیدی کشــور گوگرد باالیی دارند، به 
همیــن دلیل در یک هفته گذشــته حکم پلمب برخی از 

کارخانه ها را گرفتیم.
بحــث این روزهای ما ســوزاندن مازد و گازوییل   �

در کارخانه های مختلف اســت. هفته پیش مکاتباتی 
داشــتیم که نشان می داد، ســیمان تهران روزی ۱ 

میلیون لیتر مازوت می سوزاند.
شــبکه گاز خانگی به صنایع نمی تواند ســوخت برساند 
و در نتیجــه صنایــع قانونا می توانند یک هفته ســوخت 
بســوزانند. معمــواًل در زمان آلودگــی هوا برخی صنایع 
گازوییل و مازوت می ســوزانند که اثرش بیشــتر از دیگر 
 عوامل است. پس یک مشکل مربوط به نیروگاه هاست. 
لیتــر  میلیــون   ۱ روزی  کــه  بگیریــد  نظــر  در 
مــازوت و گازوییــل ســوخته شــده اســت، ببینیــد 
 ایــن مقــدار معــادل تــردد چنــد کامیــون اســت.

 به همین دلیل اســت که معمواًل در شــهرهایی که پایین 
دســت کارخانه ها هستند آلودگی ایجاد شده است.

مگر سال های گذشته چنین اتفاقاتی رخ نمی داد؟  �
مســئله مــا روز و ســاعت وقــوع این اتفاقات اســت و 
بزرگتریــن مســئله هم جمع شــدن اتفاقــات مختلف 
کنــار هــم اســت. در ســال 4 ســال گذشــته حداقل 
 ۳00 هــزار خــودرو بــه تهــران اضافه شــده اســت.
 دود ایــن خودروهــا کجا می روند؟ اصاًل به این شــکل 
نمی توانیم انتظار داشــته باشــیم کیفیت هوا بهبود یابد، 
باید به شــکل ضربتی عمل کنیم، باید قبول کنیم رشــد 

اقتصادی بیاید پایین و هوا بهتر شــود.
یعنی شــما بهبــود هوا را در گرو کاهش رشــد   �

اقتصادی می بینید؟
 بله، البته برای من که شکمم سیر است زدن این حرف 
راحت است، این به سیاست گذاری های کشور ربط دارد. 
کشور باید به این تصمیم گیری برسد که بهتر است ایران 
خودرو بسته شود یا مردم سالی چند روز هوای آلوده تنفس 
کنند. ما می گوییم این صنعت خودروسازی پاک نیست، 
اما من مســئول اقتصاد کالن کشــور نیستم، به نظر من 
این ماشین هایی که تولید می کنیم از نظر زیست محیطی 
 اســتاندارد نیســتند و در ایــن رابطــه اســتدالل دارم. 
ســال پیش 50 ماشــین ها با عمر کمتر از 4 سال مدرک 
معاینه فنی برتر را نگرفتند، ســؤال این اســت که در این 

۳ ســال چه اتفاقی می افتد؟
باید سیاســت گذاران به این نتیجه برســند که داشــتن 
خــودروی بــی کیفیت مهم اســت یا ســالمت مردم و 
 پول هایی که وزارت باید برای این آلودگی ها خرج کند؟
 زمان المپیک چین، یک دوره رفت و آمد در شهرها منع شد 
و در نتیجه آن تعداد سقط جنین کمتر شد و وزن کودکان 
هم بیشــتر شــد. تحقیقی جدید از دانشمندان بریتانیایی 
نشــان می دهد آلودگی هوا خیلی سریع اثراتش را نشان 
 می دهد و اگر خوب اقدام کنیم اثراتش را سریع می بینیم.

 همه این ها ثابت شــده اســت و سیاست گذار باید به این 
جمــع بندی برســد که چه چیــزی انتخاب کند اینکه به 
مــردم بگویــم کمتر گندم بخوریم و به جای آن اتوبوس 
جدید بخریم یا نه...داشــتن همه چیز به طور هم زمان 

ممکن است.
براین اساس به نظر شما برای حل آلودگی هوا چه   �

اتفاقی باید رخ بدهد؟
موضوع آلودگی هوا باید از بحث سیاسی به یک خواسته و 
 اراده تبدیل شود و مسئوالن از باال بخواهند آن را درست کنند.

 مســئوالن نظام نســبت به موضوعات دیگر مثل کنترل 
ارز، تحریم ها و ... بســیار جدی تر هستند و آلودگی هوا را 

انقدر جدی نمی گیرند.
ایــن را هــم بگویــم که که ما برای ۸ کالنشــهر برنامه 
عمــل در آوردیــم، که چرا هر یک از این شــهرها آلوده 
می شوند، نقش ماشین ها در آن ها چقدر است و چه کاری 
باید انجام بدهیم و به زودی نســخه ابتدایی آن منتشــر 
می شود، همچنین امیدواریم تا ۱5 بهمن 2 مصوبه جدی 
از مجلس بگیریم و با مطالبه گری مردم از امســال بهره 
بگیریم اما اگر اســفند شــود با انتخابات مجلس همه این 

اوضاع تغییر می کند.
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 اجرای اورژانسی یک طرح؛ 

معلمان درباره رتبه بندی چه می گویند؟

 سال هاست که معلمان اعتراضات زیادی به ضوابط حاکم بر شغل خود به ویژه میزان و شیوه دریافت حقوقشان 
دارند. آن ها مدت ها بود اصرار می کردند طرحی مبتنی بر اینکه حقوق و مزایایشــان بر اســاس ســابقه و امتیاز 
مشــخص شــود تصویب و به اجرا درآید. در نهایت شــیوه نامه رتبه بندی معلمان ششــم دی امسال ابالغ شد، 

اما آن چیزی نبود که معلمان انتظارش را می کشــیدند.
با ابالغ شیوه نامه رتبه بندی معلمان بار دیگر انتقادها در مورد این طرح باال گرفته است، اما این بار برخالف 
دفعات قبل که انتقادها درباره این بود که چرا این طرح اجرایی نمی شــود، معلمان به زمان، محتوا و شــیوه 

اجرا شدن طرح اعتراض دارند.

طبــق شــیوه نامه ابالغی، طرح رتبه بنــدی، معلمان 
شــامل آمــوزگار، دبیر، هنرآموز، مربــی امور تربیتی 
مشــاور واحــد آموزشــی، مراقبت ســالمت، مدیر 
 و معــاون واحدهــای آموزشــی و تربیتی می شــود.
 این افراد اگر تمام وقت در آموزش و پرورش مشغول 
کار باشــند می توانند در صورت داشتن شرایط و امتیاز 
الزم در یکــی از رتبه هــا قرار گیرنــد و از مزایای آن 

استفاده کنند.
رتبه بندی ها از دو ســال ســابقه شــروع می شود و به 
ترتیب افراد در رتبه های دو تا پنج قرار می گیرند و هر 

کــدام از رتبه ها مزایای خاص خود را دارد.
ســیل انتقاد معلمان روانه طرح رتبه بندی شد  �

اگر چه ســال ها بود معلمان در پی تصویب طرح رتبه 
بنــدی در مجلــس بودند تا بتوانند بــه در نظر گرفتن 
بودجه برای آن امیدوار باشــند، اما حاال در اواخر عمر 
مجلس هم که چنین قانونی تصویب شده عماًل چیزی 

متفاوت از انتظار آنهاست.
یــک معلم در ایــن خصوص می گویــد: »مهم ترین 

انتقادهایی که به طرح رتبه بندی وارد اســت این است 
که این سیستم از لحاظ مالی درست تعریف نشده است. 
با اینکه قرار نیست مبلغ زیادی به حقوق معلمان اضافه 
شود، اما این طرح را بیشتر از آن چیزی که واقعًا هست 
تبلیغ می کنند. انتقاد دیگر این است این طرح براساس 
معیارهای جدیدی، رتبه بندی ها را انجام نمی دهد و در 

واقع چیزی عوض نشده است.«
محمدرضا نیک نژاد، عضو کانون صنفی معلمان هم درباره 
انتقادها به طرح رتبه بندی معلمان می گوید: »این طرح 
مدت ها در صف اجرا شدن بین مجلس و دولت گیر کرده 
 بود، اما حاال به صورت اورژانسی درحال اجرا شدن است.
 در ایــن چنــد ســال فقط مرحله اول طرح اجرا شــد. 
امــا در این چند روز گذشــته باعجلــه طرح را اجرایی 
کردنــد. طبق آخرین گفته معاون پشــتیبانی و برنامه 
ریزی آموزش و پرورش قرار اســت با حقوق دی ماه، 

افزایش ها پرداخت شود.«
امــا همه انتقادها به اینجا ختم نمی شــود. گویا از نظر 
 معلمــان طــرح رتبه بندی نقایص دیگــری نیز دارد.

نرگس صابری
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 انتقاد و سؤال اصلی از سوی برخی از معلمان این است 
که چرا افزایش حقوق و مزایا براساس معیارهای جدید 
و درستی تعیین نشده؟ چرا قانون جدید نیز به گونه ای 
تصویب شده که در آن باز هم معلمان براساس شاخص 
و معیارهای تعریف شــده مانند قبل ارتقای رتبه پیدا 
کننــد؟ و چــرا بعد از این همــه انتظار طرح به گونه ای 
تصویب شــده که نه از نظر مالی انتظارها را بر آورده 

کنــد و نه از نظر کیفیت؟
نیــک نــژاد در ایــن زمینــه می گوید: »جــدا از این 
مســاله که طرح رتبه بندی در طی پنج، شــش ســال 
اجــرا نشــد و حــاال دارند در عرض دو ســه ماه آن را 
 اجــرا می کننــد، انتقادها به ایــن بحث دو بخش دارد.
  یکــی بخــش تئوریــک و دیگــری بخــش مالی.

 قــرار اســت رتبه بندی معلمان بــر کیفیت آموزش و 
پــرورش و کیفیت تدریس معلمــان اثر بگذارد و قرار 
اســت یک معیار برای این باشــد که معلم را تشویق به 
کار با کیفیت بیشتر کند. اما این بحث به دلیل مشکالت 
 مالی معلمان که همیشه مطرح بوده به چشم نمی آید. 
بعــد مالــی این طرح بر بعد تئوریکش ســوار شــده 
اســت و دولــت و بــه جــز برخــی از نماینــدگان 
مجلــس کــه جســته و گریخته دربــاره این موضوع 
 صحبــت می کننــد، مجلس هم همین نــگاه را دارد.
 بخــش مالــی با توجه به اتفاقــات اخیر مانند افزایش 
قیمت ســوخت بیشــتر در چشم است و با همان روال 
هــم دارند طرح را اجرا می کننــد. اما همین هم انتقاد 

بسیاری را برانگیخته است.«
اهداف اصلی در سایه اهداف سیاسی؟  �

یکــی از اصلی تریــن انتقادهایی که به طرح رتبه بندی 
می شود این است که طرح رتبه بندی را به دلیل نزدیکی 
بــه انتخابــات با عجله تصویب کرده اند و این مســاله 
باعث شــده طرح از هدف اولیه اش که ایجاد انگیزه در 
معلمان برای باال بردن کیفیت آموزش بوده دور بماند.
نیــک نژاد در این باره می گوید: »ظاهراً شــیوه نامه را 
تغییــر داده اند. البته دولت در این زمینه خیلی شــفاف 
عمل نکرده، اما انتقاد وارد شــده این اســت که برخی 
 مالک هــا را بــرای ارزیابــی معلمان حــذف کردند.

 مثاًل افزایش حقوق مناطق محروم را حذف کرده اند یا 
فقط سنوات آموزشی را حساب کرده اند، یعنی سال هایی 
را که معلمی کرده محاســبه می کنند و مثاًل اگر چهار 
سال تحصیل در دانشگاه جزء سنوات معلم حساب شود 
 این چهارســال را برای رتبه بندی در نظر نمی گیرند.

 انتقاد دیگر توقف سه ساله در افزایش رتبه است. یعنی 
مثــاًل یــک معلم در رتبه چهار قــرار می گیرد و اگر بنا 
اســت تا شــش ماه دیگر ارتقای رتبه بگیرد، این ارتقا 

رتبه به ســه سال دیگر موکول می شود.«
ایــن معلم ادامه می دهد: »ظاهراً با نزدیک شــدن به 
انتخابات قضیه سیاسی شده است و دولت می خواسته 
ســریع این طرح را اعالم کند و همین کار را هم کرده 
است و در خیلی از استان ها حکم ها صادر شده است.«

معلمان از افزایش حداقلی هم استقبال می کنند  �
اگر هدف از طرح رتبه بندی را بهبود شــرایط معیشتی 
معلمان و همچنین ایجاد انگیزه برای ارتقای ســطح 
کیفی آموزش عنوان کنیم، به نظر می رســد این طرح 
نقایــص زیادی برای دســتیابی به ایــن اهداف دارد. 
انتقادهــای وارده بایــد قبل از اینکه طرح اجرا شــود 

بررســی و به شکل درستی اعمال می شدند.
با این وجود باز هم بســیاری از معلمان از اجرا شــدن 
طرح رتبه بندی خوشــحالند و از آن استقبال می کنند. 
بدیهی است که آنها با توجه به شرایط جدید اقتصادی 

از هر نوع افزایش حقوقی اســتقبال کنند.
نیک نژاد در این باره می گوید: »با توجه به فشــارهای 
اقتصــادی و اینکه بســته هایی که دولــت قول داده 
بوده به درصد خیلی کمی از معلم ها داده شــده اســت 
معلمان از افزایش حتی حداقلی خوشــحال می شوند. 
خودشــان اعــالم کرده اند 200 تــا 700 هزار تومان 
بــه حقــوق معلمان افزوده خواهد شــد، اما با توجه به 
تبصره هــا مثاًل یک معلم با باالی 20 ســال ســابقه 
 کار 400 هــزار تومان افزایش حقوق خواهد داشــت.

 در این شــرایط اقتصادی نمی توان به کســی گفت از 
این پول چشــم پوشــی کن. معلم ها این افزاش حقوق 
را قبول می کنند و در گام های بعدی دوباره فشــار به 

دولت را در دســتور کارشان قرار می دهند.«
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مدیریــت هزینه عمومی در اقتصاد ایران به عنوان 
یک اصل اساسی، دغدغه دولت ها نبوده و در نتیجه 
اجرای اصالحات تعدیلی - نهادی در جهت بهبود 
عملکرد سیاســت های هزینه ای دولت، ضروری و 

اجتناب ناپذیر شده است.
اهدافــی نظیر رشــد اقتصادی، اشــتغال و ثبات 
قیمت ها را می توان جزء اهداف ذاتی سیاست های 
بودجه ای برشــمرد، اگرچه در مقابله با بحران ها و 
شوکه ای داخلی و خارجی، سیاست های بودجه ای 
مهم ترین ابزار دولت جهت ایجاد ثبات و یا هدایت 
اقتصاد به سمت اهداف ترسیمی است. بحران های 
اقتصادی قرن بیســتم و بیســت و یکم و استفاده از 
سیاستهای بودجه ای توسط دولت ها جهت مقابله با 

این بحران ها، گواه اهمیت این سیاست ها در مقابله 
با بحران های اقتصادی است، اگرچه اثربخشی این 
سیاســت ها به توانایی دولت ها در انتخاب صحیح 
نوع سیاســت ها و اجرای آنها وابسته است. به طور 
کلــی، نگاه به سیاســت های بودجه ای می تواند از 
دو منظــر )و اما مرتبــط به هم( صورت پذیرد: ۱- 
کارآمدی سیاست های ســمت درآمد یا ابزارهای 
تأمین مالی دولت، 2- کارآمدی سیاست های سمت 
هزینــه دولت. آنچه کــه محور اصلی بحث حاضر 
خواهد بود مسائل مرتبط با سیاست های هزینه ای 
دولــت خواهد بود. در مــورد بحث هزینه دولت ۳ 
مســئله اساســی قابل طرح خواهد بود: ۱- کارایی 
سیاســت های هزینه ای دولت در یک اقتصاد، 2- 

ترکیــب بهینه هزینــه دولت و ۳- مدیریت هزینه 
دولت. بدیهی است مجموعه سیاست های اتخاذی 
دولت در راستای این ۳ مسئله اساسی، عملکرد کلی 
یــک اقتصــاد را به صورت قابل مالحظه ای تحت 
تأثیر قرار خواهد داد. بر این اساس، درک صحیح از 
۳ مسئله نامبرده در هر اقتصادی یک اصل ضروری 
به حســاب می آید که اقتصاد ایران نیز از این اصل 
مســتثنی نخواهد بود. بحث »کارایی سیاست های 
هزینه ای دولت« به این اصل اساســی اشــاره دارد 
کــه »هزینه دولت باید یک رویکرد مولد داشــته 
و نقش مکمل و تســهیل گر را برای فعالیت های 
بخش خصوصی ایفا کند«. آنچه که در قالب برنامه 
اول توســعه در ســال های ۱۳72-۱۳6۸ و برنامه 

ناکارآمدی سیاست های هزینه ای دولت

جالل منتظری شورکچالی
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اصالحــات اقتصادی از جمله خصوصی ســازی 
واحدهــای اقتصادی تحت تملک دولت، در رأس 
سیاســت های دولت وقت قرار گرفت، را می توان 
نشأت گرفته از همین دیدگاه دانست. اما با این وجود 
و علیرغم آنکه سیاســت های کلی اصل 44 قانون 
اساســی با اهدافی همچون افزایش رقابت پذیری 
در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش های خصوصی 
و تعاونــی در اقتصــاد ملی و کاســتن از بار مالی و 
مدیریتــی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی، 
ابالغ شد، اما با نگاهی به عملکرد چند سال گذشته 
خصوصی سازی در کشور می توان دریافت که روند 
مورد انتظار و مثبتی از اجرای این سیاست به دست 
نیامده است. بررسی ها در این حوزه نشان می دهد 
که نسبت بودجه کل کشور )بودجه دولت و بودجه 
شــرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی 
وابســته به دولــت( به تولید ناخالــص داخلی در 
ســال های بعد از ابالغ سیاست های کلی اصل 44 
قانون اساســی تقریبًا هیچ کاهشی نداشته است و 
در سال ۱۳۹6 از یک نسبت قابل مالحظه 77.۸5 
درصدی برخوردار بوده اســت. اگر بخواهیم سهم 
بخش های شبه دولتی در اقتصاد ایران را وارد این 
تحلیل هــا کنیم، عماًل نمی توان فضای چندانی را 
برای بخش خصوصی کشــور جهت شــرکت در 
فعالیت های اقتصادی متصور شد. بنابراین این قابل 
اســتنباط خواهد بود که نه تنها فعالیت های دولت 
نقش مکمل و تسهیل گر را برای فعالیت های بخش 
خصوصی ایفا نمی کند بلکه جایگزین فعالیت های 

بخش خصوصی در کشور شده است.
مســئله دوم درباره سیاســت های هزینه ای دولت 
مربــوط به ترکیب هزینه دولت اســت. به منظور 
ایجــاد یــک تصویر کلی از ترکیب هزینه دولت در 
اقتصاد ایران، به ارائه یک تحلیل جزئی از نســبت 
هزینه جاری و عمرانی از کل هزینه دولت و نسبت 
هزینه مصرفی و ســرمایه گــذاری دولت به تولید 
ناخالص داخلی بسنده می کنیم. بررسی های انجام 
گرفته در این حوزه نشان می دهد که طی سال های 
بعــد از انقالب ســهم هزینه جــاری از کل هزینه 
دولت رو به افزایش بوده و از 6۸.5 درصد در ســال 
۱۳57 به ۸4.6۹ درصد در سال ۱۳۹6 رسیده است. 
متقاباًل طی همین ســال ها، ســهم هزینه عمرانی 

از کل هزینــه دولت به شــدت کاهــش یافته و از 
۳۱.5 درصــد در ســال ۱۳57 به ۱5.۳۱ درصد در 
ســال ۱۳۹6 رسیده است. همچنین، نسبت هزینه 
مصرفــی دولت به تولید ناخالص داخلی طی دوره 
۱۳۹6-۱۳۸۳ با یک روند صعودی از ۱۱.24 درصد 
در ســال ۱۳۸۳ به ۱۳.4۳ درصد در ســال ۱۳۹6 
رســیده اســت. این در حالی است که نسبت هزینه 
ســرمایه گذاری دولت به تولید ناخالص داخلی با 
طی یک روند نزولی از ۸.7۳ درصد در سال ۱۳۸۳ 
به 5.۸2 درصد در سال ۱۳۹6 رسیده است. متذکر 
می شود این روند صعودی هزینه مصرفی و هزینه 
جاری و روند نزولی هزینه سرمایه گذاری و عمرانی 
بســیار نگران کننده بوده و بیشــترین صدمه را به 
زیرســاخت های کشور وارد می کند و اساسًا با این 
سطح از هزینه سرمایه گذاری و عمرانی بسترهای 
الزم جهت فعالیت مؤثر بخش خصوصی و در نتیجه 
بســترهای الزم جهت رشد اقتصادی باال و پایدار 
فراهم نخواهد شــد. مدیریت هزینه دولت مسئله 
ســوم حائز اهمیت در بحث سیاست های هزینه ای 
دولت می باشــد. مســئله مدیریت هزینه دولت به 
این اصل اساسی اشاره دارد که دولت باید کارآمد، 
مســئول و حســاس و در عین حال ارزان تر فعالیت 
کنــد. دولــت باید با حذف فعالیت هــای غیرمولد 
)مثل بوروکراســی اضافی، فسادهای مالی، برنامه 
ریزی هــای غیرموثــر و ...( و کاهش هزینه های 
جاری، ضمن آنکه نســبت به افزایش فعالیت های 
مولد )مثل ســرمایه گذاری های مؤثر در ســرمایه 
انســانی، زیرساخت ها، قانون گذاری ها و ...( اقدام 
می نمایــد، بســترهای الزم را برای فعالیت بخش 
خصوصی فراهم کند. در این راســتا، شــکاف بین 
نرخ رشــد هزینه جاری و نرخ تورم را می توان به 
عنوان یک شــاخص عملکرد برای بهبود مدیریت 
هزینه دولت مورد اســتفاده قرار داد. بررســی ها در 
این حوزه نشان می دهد به جز دوره انقالب و جنگ 
تحمیلی )۱۳6۸-۱۳57(، در اکثر ســال های بعد از 
جنگ تحمیلی نرخ رشــد هزینه جاری از نرخ رشد 
تورم بیشــتر بوده و به صورت میانگین، نرخ رشــد 
هزینه جاری و نرخ تورم برای دوره ۱۳57-۱۳۹6 
به ترتیب 2۱.۸۸ و ۱۹ و برای دوره ۱۳6۹-۱۳۹6 
برابر با 27.۳7 و ۱۹.0۳ درصد بوده است. این آمار 

و اطالعات نشــان می دهد نه تنها دولت در جهت 
کاهش هزینه جاری واقعی خود در تمام سال های 
بعد از جنگ موفق نبوده، بلکه این هزینه با شــدت 
بیشــتری نســبت به تورم افزایش یافته است. به 
عنوان یک جمع بندی، بررسی سه مسئله اساسی در 
ارتباط با سیاست های هزین ه ای دولت در سال های 
بعد از انقالب )۱۳۹6-۱۳57( نشان می دهد: اواًل، 
علیرغم اجرای برنامه اصالحات اقتصادی از جمله 
خصوصی سازی واحدهای اقتصادی تحت تملک 
دولت و ابالغ سیاســت های کلی اصل 44 قانون 
اساسی، عماًل فضای چندانی برای بخش خصوصی 
کشــور جهت شــرکت در فعالیت های اقتصادی 
فراهم نشــده و نه تنهــا فعالیت های دولت مکمل 
و تســهیل گر فعالیت های بخش خصوصی نبوده، 
بلکــه جایگزین فعالیت های بخش خصوصی بوده 
و هســت؛ ثانیًا، روند صعودی سهم هزینه مصرفی 
و هزینــه جــاری از کل هزینه دولت و روند نزولی 
سهم هزینه سرمایه گذاری و هزینه عمرانی از کل 
هزینه دولت، نشــان می دهد ترکیب هزینه دولت 
در ســال های بعد از انقالب بهینه نبوده و با ادامه 
این روند، بسترهای الزم جهت فعالیت مؤثر بخش 
خصوصی و در نتیجه بســترهای الزم جهت رشــد 
اقتصادی باال و پایدار فراهم نخواهد شد؛ و ثالثًا، نه 
تنها هزینه جاری حقیقی دولت در تمام ســال های 
بعد از انقالب کاهش نیافته، بلکه با شدت بیشتری 
نســبت به تورم در این سال ها افزایش یافته است. 
بنابراین، قابل اســتنباط خواهد بود که »مدیریت 
هزینه عمومی به عنوان یک اصل اساسی در رویکرد 
دولت های مولد« دغدغه دولت های بعد از انقالب 

نبوده است.
بــا توجــه به جمع بندی ۳ گانه باال )که اساســًا به 
مشــکالت ســاختاری و ناکارآمدی سیاست های 
هزینه ای دولت در اقتصاد ایران اشــاره داشــته( و 
شــرایط تحریمی کنونی حاکم بر فضای سیاســی 
- اقتصادی کشــور، لزوم اجرای اصالحات تعدیلی 
- نهــادی در جهت بهبود عملکرد سیاســت های 
هزینــه ای دولت یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر 

در اقتصاد ایران است.
 )عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی(
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الیحــه بودجه را می توان در یک عبارت 
خالصه کرد: افزایش اســتقراض دولت 
از محل اوراق مالی اســالمی و صندوق 
توســعه و فــروش امــوال دولتی برای 
جبران کاهــش درآمدهای نفتی، بدون 

توجــه جدی به کاهش مخارج جاری.
از ایــن عبارت خالصه می توان دریافت 
که خبری از اصالح ساختار بودجه ریزی 
نیســت. دولــت تالش کرده اســت که 
عمــده کاهــش درآمدهــای نفتی را از 
محل اســتقراض و واگذاری دارایی های 
دولتی جبران کند و اصالحات ساختاری 
به ویژه در سمت مصارف بودجه عمومی 
به چشم نمی خورد. برای مثال مواردی از 
قبیل اصالح رابطه مالی دولت با شرکت 
نفت و بانک مرکزی، حذف رانت ارزی، 
پرداخت هــای مســتقیم خزانه به ذینفع 
نهایــی در راســتای کنتــرل اعتبارات 
دســتگاه های اجرایــی و شناســایی 
برنامه هــای موازی و حذف برنامه های 
زائد در این الیحه در نظر گرفته نشــده 

است.
به عبارت دیگر می توان گفت که الیحه 
بودجه ســال ۱۳۹۹ بــا اندکی تغییرات، 
ادامه مســیر اصالحیه قانون بودجه سال 
۱۳۹۸ اســت. با وجود آغاز تحریم های 
نفتــی آمریکا از آبان ماه ســال ۱۳۹7، 
هنــوز دولت بــرای مقابله بــا کاهش 
درآمدهــای نفتی جاری، تدبیری به جز 
اســتفاده از صندوق توسعه ملی )استفاده 
از درآمدهای نفتی گذشته( و انتشار اوراق 
بدهی دولتی )امید بســتن به درآمدهای 

احتمالی نفتی آینده( نیندیشــیده است.
بیش برآورد نفتی  �

منابــع و مصارف عمومــی این الیحه 
بودجه اگرچه نســبت بــه قانون بودجه 
ســال ۱۳۹۸ تنها ۸/0 درصد و بســیار 
کمتر از تورم انتظاری رشــد یافته است، 
اما در مقایســه با اصالحیه قانون بودجه 
ســال ۱۳۹۸ شاهد رشد 25/5 درصدی 
منابــع و مصــارف عمومــی در الیحه 
بودجه ســال ۱۳۹۹ هســتیم. صادرات 
نفــت در اصالحیه قانون بودجه ســال 
۱۳۹۸ مصوب شــورای عالی هماهنگی 
اقتصادی متشــکل از ســران قوا، حدود 
۳00 هزار بشــکه در روز در نظر گرفته 
شده بود، در حالی که این رقم در الیحه 
بودجه این ســال به رقم غیرواقعی یک 
میلیون بشکه در روز افزایش یافته است.
بنابراین آنچه موجب کاهش درآمدهای 
نفتــی از 556 هــزار میلیــارد ریال در 
اصالحیه قانــون بودجه ۱۳۹۸ به 4۸۳ 
هزار میلیارد ریال در الیحه بودجه ۱۳۹۹ 
شــده اســت، نه فرض کاهش صادرات 
نفت، بلکه تفاوت در اســتفاده از ســهم 
صندوق توســعه ملی از درآمدهای نفتی 
و حــذف منابع حاصل از فروش میعانات 
گازی به پتروشیمی های داخلی از ردیف 
درآمدهــای نفتی و انتقال آن به ترازنامه 
هدفمندی یارانه ها بوده اســت. ســهم 
صندوق توســعه ملی از منابع حاصل از 
صادرات نفتی در اصالحیه قانون بودجه 
ســال ۱۳۹۸ و الیحه بودجه سال ۱۳۹۹ 
معــادل 20 درصد در نظر گرفته شــده، 

که در اولی ۱4 واحد درصد کمتر از رقم 
تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه 
و در دومــی ۱6 واحــد درصد کمتر از آن 

بوده است.
با این حال در اصالحیه قانون بودجه سال 
۱۳۹۸ ایــن مابه التفاوت ۱4 درصدی به 
درآمدهــای نفتی دولت در زیرمجموعه 
واگذاری دارایی های ســرمایه ای اضافه 
شــده بود، در حالی که در الیحه بودجه 
ســال ۱۳۹۹ این مابه التفاوت ۱6 واحد 
درصدی تحت عنوان اســتفاده از منابع 
صندوق توســعه ملــی در زیرمجموعه 
واگذاری دارایی های مالی اضافه شــده 
و در درآمدهای نفتی دولت نیامده است.

در عین حال، درآمد نفتی دولت از محل 
فروش میعانات گازی به پتروشیمی های 
داخلــی در قانــون بودجه ســال ۱۳۹۸ 
معــادل 2/2 میلیارد دالر در نظر گرفته 
شــده بود. درآمد نفتی محقق شده دولت 
از این محل در ســال ۱۳۹7 معادل ۹5 
هــزار میلیــارد ریال بوده اســت. اما در 
الیحه بودجه ســال ۱۳۹۹ این بخش از 
درآمدهای نفتی حذف شده و معادل 260 
هــزار میلیارد ریال بابت فروش میعانات 
گازی به پتروشیمی های داخلی به منابع 
هدفمندی یارانه های اضافه شده است.

اگر صادرات نفت ایران در ســال ۱۳۹۹ 
معــادل ۳00 هزار بشــکه در نظر گرفته 
شــود و ســایر فروض منطبق با فروض 
ضمنی همین الیحه باشــد، درآمد نفتی 
دولت به 4/6 میلیارد دالر کاهش خواهد 
یافت. این در حالی است که ۱0/5 میلیارد 

کسری بودجه سال 1399 چقدر خواهد بود؟

حسین سلطان آبادی
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دالر فقــط بــرای تخصیــص ارز با نرخ 
رســمی برای واردات کاالهای اساسی 
در این الیحه در نظر گرفته شــده است. 
در قانون بودجه ســال ۱۳۹۸ تخصیص 
ارز با نرخ رسمی برای واردات کاالهای 

اساســی معادل ۱4 میلیارد دالر بود.
برآورد کسری بودجه سال ۱۳۹۹  �

برای کســری بودجــه تعاریف متفاوتی 
وجــود دارد. در حالــت کلی بودجه تراز 
اســت، چرا که کســری بودجه از طرق 
مختلفــی از قبیــل انواع اســتقراض و 
واگذاری دارایی های دولتی تأمین مالی 
می شــود. در یکی از ایــن تعاریف، کل 
واگــذاری دارایی های مالــی به عنوان 
تأمیــن مالی کســری بودجــه در نظر 
گرفته می شــود. واگــذاری دارایی های 
مالــی در این الیحــه معادل ۱25 هزار 
میلیارد تومان در نظر گرفته شــده است.

اســتقراض از طریق اوراق بدهی دولتی 
۸0 هــزار میلیارد تومــان از این رقم را 
تشــکیل می دهد. البته باید توجه داشت 
کــه عــالوه بر ایــن ۸0 هــزار میلیارد 
تومــان، حدود ۸ هــزار میلیارد تومان از 
واگذاری هــای در نظر گرفته شــده در 
بخش واگذاری دارایی های ســرمایه ای 
نیــز ماهیت اوراق مالی داشــته و طبق 
قاعــده بودجه ریزی باید در زیرمجموعه 
واگذاری دارایی های مالی لحاظ می شد. 
در واقع در راستای مولدسازی دارایی های 
دولت، به دولت اجازه داده شده است که 
به پشتوانه دارایی های خود معادل ۸ هزار 
میلیارد تومان صکوک اجاره منتشر کند. 
این روش اگرچه به معنی فروش دارایی 
دولت و مجدداً اجاره به شرط تملیک آن 
از سوی دولت است، اما عماًل استقراض 
به پشتوانه یک دارایی فیزیکی محسوب 

می شود.
اســتفاده از صنــدوق توســعه ملی ۳0 
هــزار میلیــارد تومــان از کل واگذاری 
دارایی های مالی در الیحه بودجه ســال 

۱۳۹۹ را بــه خود اختصاص داده اســت 
کــه نمایانگــر همان تفــاوت ۱6 واحد 
درصدی ســهم صندوق توســعه ملی از 
صادرات نفتی در مقایســه الیحه بودجه 
و قانون برنامه ششــم توسعه است. نکته 
قابل توجه دیگر این اســت که اســتفاده 
دولت از صندوق توســعه ملی به این ۳0 
هــزار میلیارد تومان محدود نمی شــود. 
در همیــن الیحه تکالیف دیگری برای 
صندوق توســعه ملی مشخص شده که 
مغایر با سیاســت های کلی برنامه ششم 
توسعه است.تخصیص تسهیالت ارزی 
بــا تضمیــن دولت به مبلــغ ۳ میلیارد و 
425 میلیون یورو )حدود ۳2 هزار میلیارد 
تومان با لحاظ فرض خوشــبینانه دالر ۸ 
هزار و 500 تومانی در ســامانه نیما( به 
بخش هایــی از قبیل تقویت بنیه دفاعی، 
آبخیزداری و آبخوانداری و صدا و ســیما 
و همچنیــن تأمیــن ســهم ۱5 درصد 
تســهیالت مالی خارجــی )فاینانس( از 
محــل منابع صندوق توســعه ملی، دو 
تکلیف دیگر برای این صندوق در الیحه 
بودجه ســال ۱۳۹۹ محسوب می شوند. 
بنابراین با اضافه شــدن حدود ۳2 هزار 
میلیارد تومان اســتفاده از منابع صندوق 
توســعه ملی، کسری بودجه )در تعریف 
واگــذاری دارایی هــای مالــی( الیحه 
بودجه ســال ۱۳۹۹ به ۱57 هزار میلیارد 

تومان افزایش می یابد.
همچنین در الیحه بودجه ســال ۱۳۹۹ 
حــدود 50 هزار میلیــارد تومان منابع از 
محل واگذاری اموال منقول و غیرمنقول 
دولت در نظر گرفته شــده اســت. همان 
گونه که ذکر شــد، معادل ۸ هزار میلیارد 
تومان از این رقم از محل انتشار صکوک 
اجاره است که ماهیت استقراضی دارد و 
برای تأمین مالی کسری بودجه استفاده 
می شود. مابقی آن را نیز می توان فروش 
اموال دولتی برای جبران کسری بودجه 
در نظر گرفت. البته فروش اموال دولتی 

در راستای کوچک سازی دولت می تواند 
اقدامی مثبت باشــد، اگــر با لحاظ تمام 
تشــریفات قانونی و از مجرایی صورت 
پذیرد که منشأ توزیع رانت بین نزدیکان 

دولت نباشد.
بــه هر حال با اضافه شــدن این رقم به 
کسری بودجه، به رقم 207 هزار میلیارد 
تومان کســری بودجه خواهیم رســید. 
واگــذاری اموال منقــول و غیرمنقول 
دولتی در هشــت ماهه نخســت ســال 
۱۳۹۸ تنهــا 264 میلیارد تومان )حدود 
یــک هزارم رقم در نظر گرفته شــده در 
الیحه بودجه ســال ۱۳۹۹( بوده است. 
بنابرایــن تحقق ایــن حجم از واگذاری 
اموال دولتی غیرواقعی به نظر می رســد 
و کســری بودجــه متناظر آن احتمااًل از 

طرق دیگری تأمین مالی خواهد شــد.
جدای آنچه آمد، موارد آشــکار و پنهان 
دیگری وجود دارد که تخمین کســری 
بودجــه را تغییر می دهــد. حتی فروش 
نفــت و اســتفاده از این ســرمایه بین 
نســلی برای مخــارج دولتی را می توان 
به عنوان تأمین مالی کســری بودجه در 
نظر گرفت. در عین حال اشــتباهاتی در 
نحوه بودجه ریزی سال ۱۳۹۹ وجود دارد 
که می تواند در عمل به کســری بودجه 
بیشــتر دولت منجر شود. برای مثال در 
این الیحه انتشار ۱0 هزار میلیارد تومان 
اوراق جدید جهت بازپرداخت اصل و سود 
اوراق سررسیدشده در سال ۱۳۹۹ در نظر 

گرفته شده است.
برای این منظور در واگذاری دارایی های 
مالــی رقم مربوطــه )۱00 هزار میلیارد 
ریــال( در نظــر گرفته شــده، در حالی 
کــه بــرای ردیف متناظر آن در ســمت 
مصــارف )بازپرداخــت اصل و ســود 
اوراق سررسیدشــده( عدد ۱ )به معنای 
نامشخص( درج شده است. به این ترتیب 
۱0 هزار میلیارد تومان از کســری بودجه 

دولت به این شــیوه پنهان شده است.
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نگاه اقتصاددانان کشــور به ســمت و ســویی باید باشد 
که همه جوانب در آن در نظر گرفته شــود چرا که بعضًا 
عوامل غیراقتصادی و غیرقیمتی بیشتر از عوامل قیمتی 

تاثیرگذار هستند.
یکی از مســائلی که ذهن برخی از عالقمندان به رشــته 
اقتصاد را به خود درگیر کرده، بحث عالقه اقتصاددانان 
کشــور به خصوص اقتصاددانان نســل جوان به ارائه 
راه حل های قیمتی اســت، یعنی عنصر قیمت را عامل 
بسیار تعیین کننده دانسته و حل تمام مشکالت را در گرو 
عملکرد نظام قیمت ها می دانند. در واقع اقتصاد امروزی 
هر چه بیشتر دلبسته ریاضیات، سنجی و نمودارها شده 
اســت و در عوض تا آنجا که توانســته از علوم انســانی 

بودن خود فاصله گرفته است.
یعنی اقتصاددان امروز کشــور ما به دلیل اهمیت یافتن 
ریاضیات و اقتصادســنجی در امتحانات و مقاالت خود 
خواســته یا ناخواسته راه پیشرفت علمی را در فراگیری 
صــرف ایــن دروس قرار داده و تا آنجا که توانســته از 

رشــته های انســانی مانند جامعه شناسی و روانشناسی 
فاصله گرفته و هر روز فاصله اقتصاد با دیگر رشته های 
علوم انسانی بیشتر می شود. این فراموشی علوم انسانی 
ســبب شــده تا اقتصاددانان کشور در ارائه راه حل های 
خــود، انســان را در معــادالت اقتصادی یک انســان 
اقتصــادی عــادی و بهینه یــاب در نظــر بگیرند که به 
ســرعت خواســته های خود را بر اساس قیمت ها تعدیل 
می کنــد و مطلوبیــت خود را بر اســاس بودجه خود به 
حداکثر می رســاند؛ اما در واقــع برخی اوقات فراموش 
می کنند که انســان در یک جامعه ممکن اســت تفکر 
اقتصادی نداشــته باشــد و به جای تعدیل خواســته ها 
فریاد بکشــد، اعتراض کند و رفتار غیراقتصادی انجام 
دهد. انســان ها در جامعه امروز کشــورمان آنگونه که 
اقتصاددانــان »فرض« می کنند رفتار نمی کنند شــاید 
فقط مردم ســوییس باشــند که همانطور رفتار می کنند 
که اقتصاددانان کشور می خواهند و حتی مردم کشوری 
مانند فرانســه هم نســبت به تغییرات قیمت و مالیات و 

چرا 

اقتصاددانان 

تنها راه حل 

قیمتی 

پیشنهاد 

می دهند؟

محمد گلشاهی

 اقتصــاددان 
 امــروز کشــور

 ما به دلیل اهمیت 
یافتن ریاضیات 
و اقتصادسنجی 
در امتحانــات 

و مقــاالت 
خود خواســته 
 یــا ناخواســته
 راه پیشرفت علمی 
را در فراگیــری 
 صــرف ایــن 
دروس قرار داده اند
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... حساس هستند.
شــاید بتوان گفت ملموس ترین مثال برای ناکارآمدی 
ارائه راه حل های قیمتی همین مســئله بنزین باشــد در 
حالیکه بسیاری از اقتصاددانان کشور تنها راه بهینه شدن 
مصرف، حذف یارانه ثروتمندان، جلوگیری از قاچاق و ... 
را گران کردن این کاال و نسخه آن را یا شوک درمانی یا 
افزایش تدریجی قیمت بنزین می دانستند. اما شاید برای 
بسیاری از دوستان تعجب آور باشد اگر بگوییم تجربیات 
قبلی ثابت کرده که این امر اشــتباه و غیرواقعی اســت و 
گران کردن چه یکباره و چه تدریجی چندان تاثیری بر 
مصرف داخلی نگذاشت و بهبودی حاصل نکرد و اتفاقًا 
عاملــی که به یکباره جلــوی افزایش مصرف بنزین را 
گرفت تنها و تنها همین کارت ســوخت به عنوان یک 
راه حل غیرقیمتی بود که اجرا شــد و بیشــترین تأثیر را 
در کاهش مصرف بنزین داشــت. البته سه یا چهار برابر 
کردن قیمت یک کاال بر میزان مصرف آن دخیل است 
اما اگر فقط ۱0 درصد از مصرف آن کاال کم شود نشان 
از ضرورت اســتفاده از آن کاال در زندگی روزمره است.

آخرین آمارنامه شــرکت پاالیش و پخش که مربوط به 
سال ۱۳۹5 است نشان می دهد نه افزایش تدریجی در 
ســال های قبل از طرح تثبیت توانســت روند رو به رشد 
مصــرف را تغییر دهد و نه طرح تثبیت تفاوت معناداری 
را با گذشــته در مصرف ایجاد کرد. حتی 4 برابر شــدن 
قیمــت بنزیــن در پی طرح هدفمنــدی یارانه ها نیز در 
کاهش میزان مصرف آن به اندازه ســهمیه بندی ســال 
۱۳۸6 مؤثر نبوده اســت. نکته دوم هم آنســت که در 
سال ۱۳۹4 و با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی 
و حذف طرح ســهمیه ای و یکسان کردن نرخ بنزین به 
هــزار تومــان در واقع قیمت به قیمت فوب خلیج فارس 
رســید. اما نکته اصلی اینســت که اگرچه قیمت بنزین 
در این ســال ها به قیمت فوب افزایش داشــت اما عامل 
اصلــی اختــالف قیمت مربوط به افزایش یکباره قیمت 

دالر بود که به واســطه تحریم آمریکا صورت گرفت.
آیــا چون قیمت دالر باال رفته و قیمت کاالهای داخلی 
نســبت به کشورهای همســایه ارزان شده باید قیمت 
همه کاالها را گران کنیم. منطق اقتصاد قیمتی پاســخ 
مثبت می دهد اما این نکته را در نظر نمی گیرد که با این 
قیمت ها بســیاری از خانوارها از خرید مایحتاج خود باز 
می مانند و این فشار اقتصادی به یکباره انسان اقتصادی 
را تبدیل به انســان معترض می کند. اگر بگوییم وقتی 

صادرات نفت در کشور ما به پایین ترین حد خود در این 
ســال ها رســیده چه اشکالی دارد که این نفت را به جای 
محاسبه با قیمت فوب خلیج فارس که امکان فروش به 
آن قیمت را نداریم به قیمت تمام شــده داخلی محاسبه 

کنیــم و در اختیار مردم قرار دهیم.
این همه فریاد در رابطه با یارانه پنهان مطمئنًا در زمانی 
اتفــاق می افتــد که ما بتوانیم این نفــت یا بنزین را در 
بازارهای جهانی بفروشــیم. ضمن آنکه این نکته را هم 
نباید از نظر دور داشــت که کیفیت بنزین داخلی شــاید 

خریدار چندانی در بازارهای بین المللی نداشــته باشد.
و البته برخی اوقات دوستان اقتصادی فراموش می کنند 
که انســان در جامعه ایرانی اگر میزان مصرفش بیشــتر 
از اســتانداردهای جهانی است نه به خاطر ارزانی بنزین 
که برخی از آن به خاطر ماشــین های ُپرمصرفی اســت 
که در این ســال ها در داخل کشــور تولید شــده و یا به 

کشور وارد شده است.
اگــر از بحث قدیمــی ماشــین های ُپرمصرف داخلی 
بگذریم در واردات نیز درست هدف گذاری نکردیم و تا 
توانســتیم ماشین های پرمصرف خارجی را وارد کردیم. 
آنقدر که ما ماشــین های اصطالحًا شاســی بلند کره ای 
در تهران می بینیم شــاید در خود سئول نیز مردم کشور 
کره اینقدر ماشین شاسی بلند نداشته باشند و سعی کنند 

ماشــین های جمع و جور کوچک استفاده کنند.
در واقع گرانی اخیر بنزین آزمونی برای سنجیدن کاربرد 
روش های قیمتی و مدنظر قرار ندادن هزار و یک عامل 
دیگر بود. این بحث را می توان در جاهای بسیار دیگری 
بــه کار بــرد. در حالیکه چین با کاهش مصنوعی قیمت 
یوآن توانســته صادرات خود را به تمام دنیا برســاند ۹ 
برابر شــدن قیمت دالر از ســال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ در بازار 
داخلی نتوانســته اســت موتور صادرات کشور را روشن 
کنــد چــرا که عوامل مهم تری در این زمینه نقش دارند 

که در اینجا مجال پرداختن به آن نیســت.
بایــد گفت عوامل غیراقتصادی و غیرقیمتی در اقتصاد 
ایران بیشتر از عوامل قیمتی تاثیرگذار هستند؛ بنابراین 
باید نگاه اقتصاددانان کشور به سمت و سویی باشد که 
همه جوانب در آن در نظر گرفته شود. از وضعیت جامعه 
تا مشــکالت اقوام تا تمام مســائل به ظاهر کوچکی که 
می توانــد در اجــرای کار مهم باشــد. اقتصاد در ورای 
نمودارها و تعادل ها قرار دارد و باید کمی به افراد عادی 

جامعه و مشــکالت آنان نیز توجه کرد.

  اگرچه قیمت 
بنزیــن در این 
سال ها به قیمت 
فــوب افزایش 
داشت اما عامل 
اصلــی اختالف 
قیمت مربوط 

به افزایش یکباره 
قیمت دالر بود که 
به واسطه تحریم 
آمریــکا صورت 

گرفت.
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متاســفانه بهــره وری پایین در ســازمان های 
مختلف کشور آسیب جبران ناپذیری به اقتصاد 
کشور می زند که باید برای مدیریت آن اقدامات 

سریع و ضروری صورت بگیرد.
مدیریت صحیح منابع انســانی باعث می شــود 

بهره وری در سازمان ها افزایش یابد.
متاســفانه ادارات دولتی بجای استخدام افراد 
خالق، با دانش و با مهارت افرادی را استخدام 
می کنند که بیشــتر خویشــاوندان و آشــنایان 
مدیــران کشــور هســتند متاســفانه اولویت 
گزینش هــا هم مواردی بجز مهارت، تخصص 

و دانش افراد است.
بهره وری ســرمایه در کشــور به مراتب شرایط 

بدتری نســبت به بهره وری نیروی کار دارد.
ســه عامل اساسی در پایین بودن بهره وری در 
ســازمان ها مؤثر اســت؛ اول اینکه باید تالش 
شود نیروهای جوان، کارآفرین، تحصیل کرده 

و با مهارت به اســتخدام سازمان های دولتی و 
مؤسســات خصوصی در آینــد. در عین اینکه 
شــرایط آمــوزش مداوم آنها فراهم می شــود 
مکانیسم های انگیزشی برای فعالیت خالقانه و 
مؤثر آن ها در سازمان باید طراحی و برنامه ریزی 
شود. همچنین باید نظام ساعت مزدی را به کار 
مزدی تبدیل کنیم تا بازدهی کار افزایش یابد.
دومین اقدام اساســی برای افزایش بهره وری 
انتخــاب مدیــران بــا دانش و کارآمد اســت. 
بررسی ها نشان می دهد که اکثر مدیران کشور 
شــبیه کارمندان هســتند و مانند کارمندان در 
محیــط کار حاضر می شــوند و بعد از گذراندن 
ســاعت کار با آنان محل کار را ترک می کنند. 
مدیرانــی کــه در بهترین شــرایط باعث حفظ 

سازمان هستند و نه بیشتر.
مدیــر خــوب از طریق ارتبــاط صحیح و مؤثر 
با کارمندان باعث افزایش بهره وری می شــود. 

اجــرای موفق برنامه ها و نظارت بر فرآیندهای 
سازمانی برعهده اوست.

ســومین موضــوع در امر افزایــش بهره وری 
ســازمان ها داشــتن راهبرد و استراتژی است. 
نداشــتن استراتژی یعنی روزمرگی. سازمان ها 
برای رسیدن به اهدافشان دارای چندین برنامه 
و راهبرد مشــخص هســتند و متناسب شرایط 
بازار و نیاز مشــتریان استراتژی های مختلفی را 
طراحی می کنند که متاســفانه به نظر می رسد 
بسیاری از سازمان ها در کشور فاقد این ویژگی 

مهم هستند.
اگر عوامل ذکر شــده در درون ســازمان ها و 
نهادهای کشــور رعایت شــود می توان شاهد 
افزایش بهره وری در اقتصاد کشور بود. چالشی 
که مدت زمان زیادی است با آن دست و پنجه 

نرم می کنیم.
*کارشناس حوزه کار

بهره وری 

 پایین،

بزرگ ترین 

چالش اقتصاد 

کشور

حمید حاج اسماعیلی*
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در میانه خبرهای ریز و درشــتی که درماه های اخیر 
ایرانی ها را به خود مشــغول کرده از ترور ســپهبد 
سلیمانی گرفته تا حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی، 
تشییع غیرقابل توصیف پیکر سردار سلیمانی، و قرار 
گرفتن ایران در لیســت ســیاه اف ای تی اف و حاال 
کرونا، سیاست خارجی و وزارت خارجه روزهای شلوغ 
و پر خبری را، از سفر ظریف به کنفرانس امنیتی مونیخ 
با موضوع »فاصله گرفتن جهان از غرب« تا ســفر 
مقامات اروپایی به تهران، پشت سر می گذارد. بعد از 
سفر پر سر و صدای »بورل« نماینده عالی و مسئول 
سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپایی که 
اولین سفر او به ایران در این مقام بود، وزرای خارجه 
هلند و اتریش هم مهمان ایرانی ها شــدند. هر یک 
از سفرها و مقام هایی که به تهران سفر کردند واجد 
یک ویژگی مختص به خود هســتند که اگر در کنار 
یکدیگر گذاشــته شــوند می توان تصویری از حال و 
روز این روزهای سیاست خارجی ایران و جامعه بین 
المللی به دست آورد. »بورل« در حالی به تهران سفر 
کرد که تنها ۱0 روز قبل از آن ســه کشــور اروپایی 
آلمان، فرانســه و انگلیس اعالم کردند که به زودی 
»مکانیســم ماشه« در برجام را فعال می کنند )یعنی 
موضوع عدم اجرای درســت برجام از سوی ایران را 
به شورای امنیت اعالم می کنند که با آغاز این روند، 
۳0 روز پس از این اعالم، قطعنامه های قبل از برجام 
شورای امنیت علیه ایران، به صورت خودکار مجدداً 
الزم االجرا می شوند(. اما بورل که تنها مدت اندکی 
بود که در بروکســل مســتقر شده بود پس از چند روز 
اعالم کرد که اروپا فعال سازی مکانیسم ماشه را به 
تعویق انداخته و به بررسی بیشتر وضعیت می پردازد 
تا در مورد آن تصمیم نهایی را بگیرد. سفر عالی ترین 
مقام سیاســت خارجی اتحادیه اروپایی پیام روشنی 
بــود به تهران کــه اتحادیه همچنان به نقطه ای که 

واشنگتن دوست دارد، نرسیده است. وزیر امور خارجه 
هلند ســومین مقام بلندپایه اروپایی بود که به تهران 
آمــد و با ظریــف و رئیس جمهور دیدار کرد. هلند را 
در این ســفر هم باید بعنوان متحد راهبردی و بسیار 
نزدیــک آمریــکا دید و هم عضــوی قدیمی و اما نه 
چندان خط شکن در راهبرد اتحادیه اروپایی در قبال 
ایــران. و همچنین، نمی تــوان نقش و تأثیر اتریش 
در میزبانی بخش بســیار زیادی از مذاکرات 2 ســاله 
هســته ای ایــران با 5 بعالوه یــک را نادیده گرفت؛ 
کشــوری که میزبان آژانس بین المللی انرژی اتمی 
هم هســت و در دیدار با محمدجواد ظریف، ســنت 
میانجیگری اتریش در مســائل بین المللی را به رخ 
کشید و آمادگی کشورش برای میزبانی از مذاکرات 
کاهش تنش در خاورمیانه را اعالم کرد و هر چند در 
مورد پیوستن وین به اینستکس خبر امیدوارکننده ای 
بــه طــرف ایرانی نداد. اما از همکاری ایران با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی تشــکر و دســت کشیدن از 
»برجام« را »اشــتباهی محض« دانست. اتریش از 
جمله کشورهای اروپایی بود که با رفع تحریم ها، هم 
پای شــرکای سنتی اقتصادی و تجاری ایران یعنی 
آلمان، فرانسه و ایتالیا، وارد کار و تعامل با ایرانی ها شد 
و می توان گفت که شاید از جمله آخرین کشورهای 
اروپایی بود که با بازگشت تحریم های یکجانبه آمریکا 
و فشــار حداکثری کاخ سفید، آرام و چراغ خاموش و 
بی هیاهوهای خبریف عطای کار با ایران را به لقایش 
بخشید. نمی توان منکر این مسئله شد که برجام اصالتًا 
توافقی بین ایران و آمریکا بود ولی براســاس برجام 
اتحادیه اروپایی هماهنگ کننده و مسئول اجرای آن 
شد. اتحادیه اروپایی برجام را دستاورد دیپلماسی خود 
و میــوه نقش آفرینی هایش در تحوالت بین المللی 
بعنوان یک بازیگر جهانی می داند و بی جا نیســت 
که بکوشــد از این دســتاورد و میوه محافظت کند. 

میوه ای که نرســیده، ترامپ از راه رســید و آن را چید 
و دیگــران را هم از خــوردن آن منع کرد. اما، خروج 
آمریکا از برجام و سیاست فشار حداکثری آمریکایی ها، 
نشــان داد که اروپا در تالش برای بازیگری مؤثر در 
تحوالت جهانی، چند مرده حالج است؛ ناتوانی آنها 
در کمک به ایران برای انتفاع از منافع اقتصادی خود 
ذیل توافق هسته ای و تاب آوری محدود آنها در برابر 
فشارهای واشنگتن برای فعال سازی مکانیسم ماشه 
نشــان داد انها برای بازیگری مستقالنه و پیشرو در 
تحوالت جهانی، اندر خم یک کوچه اند. سفر سه مقام 
اروپایی که طی یک ماه گذشته پا به ایران گذشته اند 
را باید حلقه دوم قدرتمند اروپایی )حلقه اول شــامل 
آلمان، فرانســه و انگلیس بعنوان طرف های اروپایی 
برجام و شــرکای ســنتی اقتصادی و تجاری ایران( 
دانســت و فعال کردن موج دوم اروپایی ها در آمدن 
به تهران و گفتگو با ایرانی ها، را می توان با تسامح و 
البته خوشبینانه، حمل بر عالقه مندی و اراده آنها به 
ادامه مسیر تعامل و دیپلماسی با ایران دانست، عالقه 
مندی و اراده ای که فعاًل دستاورد نقد و ملموسی برای 
ایران نداشته است هر چند با نگاهی به محتوای برجام 
بویژه اتفاقاتی که قرار اســت در ده ســال دوم اجرای 
این توافق )20۳0-2020 میالدی( برای ایران بیافتد 
شــاید بتوان، به شرط پایمردی و مقاومت اروپایی ها 
در برابر فشــارهای آمریکا برای حفظ برجام، امیدوار 
بود که عروســی به کوچه اروپایی ها هم بیاید و آنها 
ثابت کنند با وجود ضعف های ساختاری که از آن رنج 
می برنــد و در »ظهــور و بروز قدرت« آن ها در نظام 
بین الملل تأثیر دارد، می توانند به بازیگری هم طراز 
با یک ابرقدرت جهانی، امیدوار باشند. و البته باز باید 
تاکید کرد و کاماًل روشــن است که ایران و مشخصًا 
وزارت امور خارجه نباید حسابی بر مبنای توانمندی 

اروپایی ها باز کند.

اروپایی ها در تهران چه می خواهند؟

معصومه پورصادقی
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سالهاســت در ایران پدیــده ای تقریباً نوظهور رواج 
پیدا کرده اســت که می توان نام آن را »همه پرســی 
کوچه _بازاری« در موضوعات کالن مملکتی نامید. 
این نامگذاری ناشی از یک بررسی جامعه شناسانه 
دانشگاهی و تحقیقات کالسیک علمی نیست بلکه 
صرفاً برخواسته از نوعی نظاره گری عمومی و نگاه 

به این پدیده بعنوان یک مشاهده گر عام است.
اینکه تخصصی ترین مســائل و هر موضوع کالنی 
کــه تصمیم گیری در مورد آنها نیازمند تخصص و 
درک درســت مطالعه شــده از آثار و تبعات مثبت و 
منفی آن است را به سرعت تبدیل به یک »مناظره/
بحــث عمومی« بکنیم و آنرا بیندازیم بر ســر زبان 
مردم کوچه و بازار، که حتی نام مرســوم آن را هم 
به درستی تلفظ نمی کنند، چند سالی است بصورتی 
پرهزینه و خطرناک در کشور ما باب شده است و در 
نهایت کار را خودمان به جای می رسانیم که دغدغه 
مندی دلسوزان داخلی در موضوعات کالن ملی زیر 
خروارها جار و جنجال سیاسی بیهوده و رقابت های 
بین این جناح و آن جناح و افراد سیاسی، گم می شود، 
حتی اگر در این میان دغدغه ای بر مبنای کارشناسی 

هم مطرح شود، نادیده گرفته می شود.
داســتان مــا و اف ای تی اف )یا همــان نهاد اقدام 
مالی برای مقابله با پولشویی و مقابله با تأمین مالی 
تروریســم( و آنچه مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با هوشــمندی در موردش انجام داد، قربانی همین 
فضای غبارآلود و سیاست زده داخلی شد که باید به 

درستی به آن بپردازیم.
بیش از ســی سال پیش )۱۹۸۹ / تیر ۱۳6۸( )برای 
تداعی ذهنی ایرانیان یعنی در همان سال های پایانی 
جنگ تحمیلی و ماه هایی که ایران هنوز در ســوگ 
از دســت دادن حضرت امام »ره« بود و نشــانه های 
فروپاشــی شوروی به تدریج نمایان می شد( کلوب 
کشورهای جی هفت )G_7( در پانزدهمین اجالس 
خود در پاریس تصمیم گرفتند نهاد جدیدی با هدف 
مقابله با پولشــویی )money_loundry( در 
جهــان ایجــاد کنند و به دنبال این تصمیم »نیروی 
 Financial Action( »اقدام مالی در پولشویی
 )Task Forc on money Laundering

را ایجاد کردند.
آن ها این کار را کردند که استاندارد واحدی را برای 

تمامی کشورها در حوزه بانکداری و مالی تعیین کنند. 
مثل خیلی از حوزه های دیگر مثاًل در حوزه ورزش که 
در حال حاضر تمام کشورهای جهان ذیل قوانین و 
مقررات تدوین و ابالغ شده فدارسیون های جهانی 
هر رشــته ورزشی فعالیت می کنند و می شود گفت 
که در تمامی رشــته های ورزشی در بین کشورهای 
جهان زبان، ادبیات و مقررات واحدی شــکل گرفته 

و اجرا می شود.
پولشویی یعنی چه؟  �

واژه و اصطالحی که شــاید هنوز برای بخشــی از 
جامعه ما نامفهوم و عجیب به نظر بیاید. پولشــویی 
به زبان ســاده و آشــنا به فرهنگ ما یعنی »تبدیل 
کردن درآمدها و پول های نامشــروع/غیرقانونی به 

مشروع/قانونی«.
تبدیل کردن درآمدهای ناشــی از قاچاق انســان، 
مواد مخدر، قاچاق غیرقانونی اسلحه، گروگانگیری 
و امثالهم به درآمدهای قانونی. چگونه انجام می شود؟ 
با وارد کردن اینگونه درآمدها به شبکه های رسمی و 
قانونی مالی و بانکی کشورها بی آنکه مشخص شود 

اصل این پول از کجا و چگونه بدست آمده است؟
به همین سادگی، همین یک سؤال ساده ریشه تمام 
آن چیزی است که اف ای تی اف و ۳۹ عضو اصلی 
آن )کــه تمــام نقاط مالی موجود در جهان متعلق به 
آنهاست( به دنبال آن هستند. با این سؤال ساده، باید 
جلوی سواستفاده از شبکه مالی جهان گرفته می شد. 
حوادث یازده سپتامبر که اتفاق افتاد یک رکن جدید 
به این نهاد اضافه شد: مقابله با تأمین مالی تروریسم 
 International Convention for the(
 Suppression of the Financing of
Terrorism(. این نهاد برای دســتیابی به هدف 
خود از همان ابتدا 40 توصیه را در موضوع پولشویی 
و ۹ توصیه را در حوزه مقابله با تأمین مالی تروریسم 
تعیین و کشورها باید مطابق با آنها، مقررات داخلی 

خود را اصالح می کردند.
برخــالف تصــور عمومــی نهاد مالــی اف ای تی 
اف یک ســازمان و نهاد تحقیق کننده در شــبکه 
مالی کشــورها نیســت. این نهاد در ابتدا از عبارت 
»uncooperative« )کشورهایی که همکاری 
 »non-cooperative« نمی کنند( و بعدهــا
اســتفاده می کــرد و عبارتــی که امــروزه به کار 

 اف
 ای
 تی
 اف

و همه پرسی 
کوچه بازاری

معصومه پورصادقی
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high-risk and non-« می برد کشــورهای
cooperative« )کشــورهایی کــه همکاری 
نمی کنند و سیســتم مالی و بانکی آنها از نظر اینکه 
مورد ســوء استفاده قرار بگیرند، دارای خطر باالیی 
اســت( است که در واقع نشــان دهنده عدم امکان 
اتصال شــبکه بانکی و مالی یک کشــور به شبکه 

مالی و بانکی جهانی است.
همچنین، اف ای تی اف بر مبنای »ارزیابی همدیگر« 
 )peer reviews / mutual evaluation(
تعریف شــده اســت یعنی این کشورها هستند که 
گــزارش همکاری و یا عدم همکاری نظام قضایی 
کشوری را گزارش و در این نهاد در مورد آن تصمیم 

گیری می کنند.
به زبان ساده اینکه وقتی یک تراکنش مالی و یا هر 
فعالیت مالی از مبدأ نظام مالی یک کشــور صورت 
می گیرد، در صورتی که کشــور مقصد در مورد آن 
تراکنش مالی شــک و تردید داشته باشد و خواستار 
روشــن شدن منشاء پول بشود، کشور مبدأ باید این 
اطالعات را در اختیار آن کشور قرار بدهد، در صورتی 
که به هر دلیلی این همکاری صورت نگیرد، کشور 
مقصد گزارش آن را به اف ای تی اف ارائه می کند. 
البته این پرداختی کاماًل ساده به مسئله است و دقیقًا 
به معنی تمام آن چیزی که در بســتر اف ای تی اف 

و سی اف تی بین کشورها رخ می دهد نیست و البته 
بــه آن میزان پیچیده و خطرناک هم که ما در ایران 
و در کوچه پس کوچه های تهران و شهرستان ها به 

مردم می گوییم نیست.
ایران تا قبل از برجام هم در گروه کشــورهای »که 
همکاری نمی کنند« قرار داشت ولی با نهایی شدن 
برجام و در یک تصمیم سیاســی و به زعم برخی از 
کشــورهای طرف برجام، به منظور کمک به تعامل 
بهتر جامعه بین المللی با ایران، نام کشورمان از لیست 
موســوم به ســیاه این نهاد خارج شد و چندین بار هم 
این خارج ماندن تمدید شد تا در نهایت روز جمعه و 
همزمان با برگزاری انتخابات مجلس، بعد از 4 سال 

مجدداً به این لیست برگردانده شد.
اف ای تی اف دو خواسته از ایران دارد: یکی عضویت 
در کنوانســیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی 
معروف به کنوانســیون پالرمو، و دیگری پیوستن به 
 .CFT کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یا
دو الیحه ای که در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
مانــد و بــی آنکه ما مخالفت و یا موافقتی بکنیم، اف 
ای تی اف خودش پا به میدان گذاشــت و ایران را 
دوباره در لیســت ســیاه خود قرار داد و به چند سال 

دعواهای داخلی کشور پایان داد.
نــه با پیوســتن به اف ای تــی اف قرار بود همه چیز 

گل و بلبل بشود و نه حاال که دوباره به لیست سیاه 
رفته ایــم آثاری بیش از تحریم های ظالمانه آمریکا 
علیه مردم ایران قرار است متوجه کشور شود. نه آنها 
که پیوسته اند پاک پاک اند )هیچ کارشناس نظام مالی 
و بانکی در دنیا نمی تواند ادعا کند که نظام های بانکی 
و مالی کشورهایی که مورد تأیید اف ای تی اف قرار 
گرفته اند کاماًل سالم است و هیچ فعالیت پولشویی و 
یا حمایت از تروریسمی در آنها صورت نمی گیرد( و 
نه ما که براساس دغدغه مندی ملی مان، از تصمیم 

گیری در مورد آن خودداری کردیم.
ممکــن اســت دیر یا زود نظــام بنا به مصالح ملی و 
عمومی کشــور موضوع را دوباره در دستور کار قرار 
دهد و با توجه به شرایط کشور تصمیم تازه ای بگیرد، 
ولی در شرایط فعلی کشور مهم این است که اگر هنوز 
حداقل روزنه هایی برای به زانو درآوردن تحریم های 
یکجانبه و ظالمانه آمریکا وجود دارد، خودمان با دست 
خودمان آنها را نبندیم و امیدوار باشیم به آثار و برکات 
»مقاومت« در برابر »فشار حداکثری« که هم خوب 
درس آن را یاد گرفته ایم و هم به تجربه برایمان ثابت 
شده است که همین مقاومت، فعاًل و با شرایط موجود، 
برگ برنده ما در برابر خواسته های غیرمتعارفی است 
کــه آر قرارگاه فرماندهی کاخ ســفید صادر و دیگر 

کشورها را هم مجبور به تبعیت آن می کنند.
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با اینکه روســیه با پایان یافتن جنگ ســرد بازیگری مهم 
در خاورمیانــه بــوده اما نفوذ مســکو در این منطقه از جهان 
از ســال 20۱5 بــه بعد، یعنی پــس دخالت در جنگ داخلی 
ســوریه به نفع بشــر اسد به گونه ای چشمگیر افزایش یافته 
اســت. البته ســوریه از دهه ۱۹60 یعنی دوران خروشچف 
به این ســو، همواره در حوزه نفوذ شــوروی سابق و روسیه 

کنونی قرار داشته است.
باز گشــت نظامی آمریکا به خاورمیانه در پی حوادث یازده 
سپتامبر به ویژه اشغال عراق برای روسیه رویداد خوشایندی 
نبود چون مســکو از آن بیم داشــت که عراق تحت اشــغال 
امریکا به کشوری مرفه و دموکراتیک تبدیل شود و موقعیت 

روســیه را در سوریه در همسایگی عراق به خطر اندازد.
از زمان ریاســت جمهوری بــاراک اوباما، رئیس جمهوری 
پیشــین ایاالت متحده، آمریــکا به بازیگری رو به افول در 
صحنه خاورمیانه تبدیل شــده اســت. واشنگتن انگیزه ای 
برای حل مسائل و مشکالت خاورمیانه ندارد و حاضر نیست 

نقــش ابر قدرت را در این منطقه بازی کند.
در مقابل، روسیه در خالل یک دهه گذشته منتهای تالش 
خود را کرده اســت تا جای خالی آمریکا در خاورمیانه را پر 
کند. روسیه اکنون به عنوان بازیگر اصلی در سوریه از قدرت 
و نفوذ الزم برای ایجاد دردســرهای طوالنی در خاورمیانه 
برخوردار اســت و می تواند توازن قدرت را در این منطقه به 

سود منافع خود تغییر دهد.
برای مثال، روســیه با تقویت حکومت بشــار اسد به حضور 
ایران نیز در این کشــور که مایه نگرانی اســرائیل اســت 
رضایت داده اســت. حمایت از ایران موجب قدرت گرفتن 
بیشــتر شــیعیان در منطقه می شود که خود می تواند به بروز 

درگیری های بیشــتر فرقه ای در عراق بیانجامد.
نکته قابل توجه این است که روسیه در ضمن تالش می کند 
در زمینه انرژی و مسائل امنیتی با اسرائیل نیز همکاری کند 
و از همین جا تضاد در سیاســت روســیه در منطقه خاورمیانه 

آشکار می شود.
روســیه از ســال ۱۹7۱ تا کنون در بندر طرطوس ســوریه 
پایــگاه دریایــی در اختیــار دارد و بــه تازگی به نوســازی 
و تجهیــز آن مبــادرت کــرده اســت. روســیه در غــرب 
 ســوریه نیــز پایــگاه هوایــی حمیمیم را در اختیــار دارد. 
بزرگ ترین دســتاور جنگ داخلی ســوریه دسترســی پیدا 
کــردن روســیه به آب هــای گرم مدیترانه اســت. حضور 
نظامی روســیه در حاشــیه دریای مدتیرانه به این کشــور 
 ایــن امــکان را داده اســت تا در هر ســطحی که اراده کند 
در مســائل و امــور ایــن مطنقه از جهان بــدون رایزنی با 
دیگر قدرت های جهان دخالت کند. افزون بر پایگاه دریایی 
طرطوس و پایگاه هوایی حمیمیم، روسیه یک پایگاه نظامی 
دیگر در نزدیگی قامیشــلی در اختیار دارد که در مجاورت 
میدان های نفت و گاز منطقه اســت و در ضمن این پایگاه 
 در امتداد جاده ترانزیت عراق به ســوریه واقع شــده است.
 این پایگاه تا نوامبر سال 20۱۹ در اختیار نیروهای آمریکایی 
بــود امــا پس از خروج نیروهای آمریکایــی از این منطقه، 

نیروهای روســیه جای آنها را گرفته اند.
روســیه در ســال 20۱6 ناو هواپیمابر دریاساالر کوزنتسف 
را بــرای بمبــاران اهدافــی که در اختیار تروریســت ها در 
ادلب و حمص اســت به ســواحل ســوریه فرستاد و از آن به 
بعد مشــخص شــد که روسیه در کنار بشــار اسد ایستاده و 
 قرار اســت همچنان تا ســال های آتی نیز در کنار او بماند.

 اکنــون چنیــن به نظر می رســد کــه تنها برنــده جنگ 
 داخلــی چندیــن ســاله ســوریه، مســکو بــوده اســت.
  بی ثباتی، آشــفتگی و مناقشــات در خاورمیانه زمینه الزم 
را برای تبدیل شــدن روســیه به قدرت برتر و تأثیر گذار در 
منطقــه فراهم کرده اســت. در چنیــن اوضاع و احوالی این 
پرســش مطرح است که آیا روسیه را خاورمیانه باید دوست 

تلقی کرد یا دشمن؟
منبع: دیلی صباح

 از حفظ موقعیت استراتژیک تا تالش پر کردن جای خالی امریکا

روسیه در منطقه دوست است یا دشمن؟

مریم ایالیدا اطلس
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کشــاورزان آمریکایی، ایران را به عنوان برترین کشــور در صنعت 
جهانی پسته پشت سر گذاشته اند و این موفقیت را با بهره برداری 
از سیاســت های خصمانه ایاالت متحده علیه تهران، دگرش های 
اقلیمی و شکســت های سهمگین اقتصادی و سوءمدیریت آب در 
ایران به دست آورده اند. به نظر نمی رسد که ایران بتواند بار دیگر رتبه 
نخست را در تولید پسته به دست آورد چرا که سایر تولیدکنندگان 
وارد رقابت شده و شکاف به وجود آمده از شکست این کشور را پر 
کرده اند. امریکا که از ۱۹76 تولید پسته را شروع کرده بود تا 200۹ 
هنوز با ۳۳ درصد از بازار جهانی پســته در رتبه دوم و پس از ایران 
با ســهم 47 درصدی قرار داشــت. اما در بازه زمانی 20۱4 تا 20۱۹ 
میــالدی 47 درصد از بــازار جهانی در اختیار آمریکا قرار گرفت و 
ایران فقط 27 درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داد. سرانجام 
در 20۱۹ سهم ایران به کمترین میزان یعنی 7 درصد افت کرد. این 
سقوط در داخل ایران تأثیر چشمگیری داشت و پسته دیگر یک منبع 
درآمد صادراتی بیش از یک میلیارد دالر نبود بلکه به یک کاالی 
غذایی لوکس تبدیل شد. کمبود محصول نوعی یاس و دلسردی 
در داخل ایران ایجاد کرد. در خارج از ایران، پســته کاران به دنبال 
اراضی بکر هستند تا کمبود جهانی این محصول را جبران کنند. بنا 
به اعالم شورای بین المللی خشکبار، مغزها و میوهای خشک، در 
کشورهایی مانند گرجستان، ازبکستان و آذربایجان تمایل کاشت 
پسته افزایش یافته است. اسپانیا، چین، استرالیا، قزاقستان، رومانی 
و اوکراین نیز از دیگر کشــورهایی هســتند که برای تولید پســته 
ســرمایه گذاری کرده اند. افضل راوری، تاجر ایرانی مقیم دبی که 
در گرجستان باغ پسته ای به مساحت 2 هزار و ششصد هکتار ایجاد 
کرده اســت، می گوید: »۱00 هزار هکتار از اراضی گرجســتان زیر 
کشت پسته قرار دارند و در زمان هایی که محصول مناسب است، 
ارزش صادرات پسته از گرجستان به 4.5 میلیارد دالر می رسد.« وی 
در ادامه می گوید: »گرجستان امیدوار است با بهره گیری از شرایط 
طبیعی کشور برای پرورش پسته و حقوق مالکیت معنوی اش که 
قوی تر از سایر کشورهای منطقه است یک صنعت صادراتی تازه 
ایجاد کند.« عوامل ژئوپولیتیکی یکی از دالیل کاهش سهم ایران 
از بازار جهانی پســته است. بزرگ ترین باغ های پسته در کالیفرنیا، 
بنگاه های چندمیلیارد دالری هستند که برای محدود کردن رقبای 

اصلی خود البی های قدرتمندی دارند. از ســال ۱۹7۹، سیاســت 
آمریکا همواره از ممنوع کردن مســتقیم واردات پســته از ایران به 
اعمال تعرفه های تنبیهی وارداتی بیش از 24۱ درصد و بازگشــت 
به ممنوعیت واردات در چرخش بوده است. تعرفه ها و ممنوعیت ها 
همراه با تحریم های اقتصادی باعث محدودیت دسترســی ایران 
به ســرمایه گذاری های الزم شده است. تحریم های دولت دونالد 
ترامــپ، رئیس جمهوری ایاالت متحده امریکا با تضعیف اقتصاد 
ایران و کاهش ارزش ریال، تورم را تاحدی افزایش داد که تقاضای 
داخلی کاماًل ســقوط کرد. صادرکنندگان نیز آســیب جدی دیدند. 
تحریم هــا قیمــت محموله های ایرانی را افزایش دادند و هم زمان 
دولت دستور داد که تمام فروش باید به ارزهای خارجی و از طریق 
بانک مرکزی صورت بگیرد که درصد دریافت می کند. دگرش های 
اقلیمی و چهار سال متوالی خشکسالی در کاهش تولید پسته در ایران 
نقش مهم تری دارد. به گفته محمد صالحی، رئیس هیئت مدیره 
انجمن پســته ایرانیان، "زمستان ها به اندازه کافی برای محصول 
پسته سرد نیستند و تابستان ها هم بیش از حد گرم هستند. برای حل 
این مشکل کار چندانی از ما بر نمی آید." به گفته کاوه مدنی، معاون 
ســابق ســازمان حفاظت محیط زیست ایران و نائب رئیس مجمع 
محیط زیســت سازمان ملل متحد، بزرگ ترین مشکالت صنعت 
ایران، داخلی است. نزدیک به ۹0 درصد از مصرف آب ایران به بخش 
کشاورزی اختصاص دارد که 25 درصد آن از چاه هایی تأمین می شود 
که به بارندگی متکی هستند. به دلیل خشکسالی و کاهش بارندگی، 
آب مصرفی جایگزین نمی شود و بنابراین ایران پس از هند دومین 
کشــوری اســت که ذخایر آب های زیرزمینی اش را برای مصارف 
کشاورزی و صنعتی به پایان رسانده است. افزایش محصول نیازمند 
ســرمایه گذاری در سیســتم های مدرن آبیاری قطره ای، مدیریت 
کارآمد منابع آبی و یک حاکمیت خوب است، ترکیبی که در تمام 
دنیا نادر است، خاورمیانه که جای خود دارد. پسته به آب نیاز دارد. 
آب مورد نیاز برای تولید هر تن پســته ۱۱ هزار و ۳6۳ متر مکعب 
برآورد شده که این رقم چهار برابر یک تن گندم، ذرت یا برنج است. 
بازگشــت ایران به جایگاه نخست تولید پسته در جهان بدون یک 

دگرش جامع در سیاست گذاری، امکان پذیر نیست.
منبع: بلومبرگ

امریکا با تحریم بازار ایران را می گیرد

جنگ پسته ای تهران و واشنگتن
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محبوب ترین جاذبه های گردشگری 

سال 2019 از نگاه مسافران
احمدرضا فرهبد

سایت تریپ ادوایزر، به تازگی فهرستی از محبوب ترین 
جاذبه های گردشگری جهان در سال 20۱۹ را بر اساس 

انتخاب کاربرانش منتشر کرده است.
طبــق اطالعات مربوط به رزرو هتل و بلیط از ســوی 
کاربــران ســایت تریپ ادوایزر، یکــی از بزرگ ترین 
و مطرح تریــن ســایت های بین المللی گردشــگری، 
کولوســئوم بــرای دومین ســال متوالــی به عنوان 
محبوب ترین جاذبه گردشــگری جهان انتخاب شــده 
اســت و مــوزه لــوور پاریس و واتیــکان رم به ترتیب 

جایگاه های دوم و ســوم را به خود اختصاص داده اند.
اگرچه بهترین جاذبه های گردشــگری این فهرســت 
متعلق به اروپا هستند؛ اما جاهای دیدنی شاخص آمریکا 
نیز در آن به چشــم می خورند که می توان به مجســمه 
 )French Quarter( آزادی، منطقــه فرنج کوارتر
در نیواورلئان و ســکوی رصد )Skydeck( در برج 
ویلیس شیکاگو اشاره کرد که به ترتیب در جایگاه های 
چهارم، هفتم و نهم قرار گرفته اند؛ البته پل گلدن گیت 
ســان فرانسیسکو که در ســال 20۱۸ عنوان هفتمین 
جاذبٔه گردشــگری محبوب دنیا را از آن خود کرده بود، 
در سال 20۱۹ حتی در جایگاه دهم نیز دیده نمی شود.

 ،)Laurel Greatrix( گریتریکــس،  الرل 
ســخنگوی تریپ ادوایــزر معتقد اســت جاذبه های 
تاریخی و نمادین سراســر جهان همیشه مورد استقبال 
گردشــگران بوده اند؛ اما برخی از آن ها واقعًا از ســایر 
جاذبه ها متمایز هســتند و حتی اگر قباًل چند بار هم از 
آن ها بازدید کرده باشید، باز هم جذابیت هایی دارند که 
می توانند شما را شگفت زده کنند. به عنوان مثال ممکن 
اســت یک یا چند بار از کولوســئوم بازدید کرده اید؛ اما 
زیرزمیــن آن را ندیده اید. دیــدن نمایی جذاب از کاخ 
رســمی پاپ و شــکار گنج با اعضای خانواده نیز جزو 
جذابیت هایی هســتند که می توانند شــما را به بازدید 
مجدد از واتیکان روم و موزه لوور پاریس ترغیب کنند. 
در صورتــی که قصــد بازدید از این مکان ها را دارید و 
به زبان انگلیســی هم مسلط هستید، پیشنهاد می کنیم 
از توصیه هایی که کاربران ســایت جامع تریپ ادوایزر 

بیان کرده اند، استفاده کنید.
در ایــن مقالــه از کجــارو قصــد داریــم ۱0 مورد از 
محبوب ترین جاذبه های گردشــگری جهان به انتخاب 
کاربــران تریپ ادوایزر را بیــان کنیم. این مکان ها بر 

اســاس رزرو کاربران انتخاب و رده بندی شده اند.
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کولوسئوم، رم، ایتالیا  �
کولوسئوم که ظرفیت 50 هزار تماشاگر را دارد و زمانی صحنه نبرد 
گالدیاتورها بوده است، یکی از جاهای دیدنی رم محسوب می شود 
که در سفر به این شهر نباید از دست بدهید. قبل از مراجعه به این 
جاذبه، بلیط آن را به صورت آنالین رزرو کنید تا در صف منتظر نمانید. 
با شرکت در تور نیم روزه بازدید از کولوسئوم می توانید از نقاط مختلف 
آن دیدن کنید. همچنین در صورتی که انســان کنجکاوی هستید، 
می توانید با شرکت در تور بازدید از زیرزمین این جاذبه، مکان هایی 
را ببینید که بازدید از آن ها محدودیت دارد و همه گردشگران مجاز 
به بازدید از چنین مکان هایی نیستند. یکی از گردشگران در توصیف 
تور زیرزمین این چنین گفته اســت:  تجربه ای باورنکردنی بود؛ از 
اینکه موفق به بازدید از مکان هایی شــده بودم که تعداد زیادی از 
افراد از دیدن آن ها محروم شــده اند، واقعًا هیجان زده هســتم. ما از 
قسمت اصلی و صحنٔه نبرد، به زیرزمین رفتیم که شگفت انگیز بود 

و می توانســتیم نحؤه استفاده از اشیای مختلف برای اهداف خاص 
را به خوبی درک و احســاس کنیم. پس از باز شــدن یک در، وارد 

مکانی شدیم که فردی تاکنون موفق به بازدید از آن نشده بود.
موزه لوور، پاریس، فرانسه  �

موزه لوور، محل نگهداری تابلوی بســیار ارزشمند مونالیزا، برترین 
موزه هنری جهان محســوب می شود و مجموعه بی همتایی از آثار 
هنری گران قدری از تمام ادوار تاریخی را در خود جای داده است. 
اگر می خواهید تجربه ای فراموش نشدنی در موزه لوور داشته باشید، 
ابتدا بلیط را به صورت آنالین تهیه یا در تورهای گردشگری دارای 
راهنمــا ثبت نــام کنید تا در صف ورود به موزه منتظر نمانید. پس از 
ورود به موزه می توانید تابلوی مونالیزا را از نزدیک تماشا کنید یا اگر 
به دنبال هیجان بیشتری هستید، در تفریح هایی نظیر شکار گنج با 
اعضای خانواده و کشف راز قتل شرکت کنید. یکی از بازدیدکنندگان 

در مورد تفریح شکار گنج گفته است:  معمواًل کودکان هنگام بازدید 
از آثار هنری و تاریخی، زود خسته می شوند؛ حتی اگر در بدو ورود 
به موزه کاماًل سرحال و شاداب باشد؛ بنابراین انجام کارهایی مثل 
شکار گنج می تواند هیجان آن ها را برانگیزد. پسر من از این تفریح 
بسیار استقبال کرد و این موضوع، موفقیت بزرگی برای من محسوب 
می شود. به یاد داشته باشید کجارو به گردشگرانی که قصد سفر به 
پاریس یا هرکدام از شهرهای فرانسه را دارند، در انتخاب ارزان ترین 
تور کمک می کند. شــما می توانید از میان پکیج های ده ها آژانس 
معتبر همکار کجارو، تور پاریس را انتخاب و سفرتان را با پایین ترین 

قیمت، برنامه ریزی کنید.
موزه های واتیکان، رم، ایتالیا  �

دیدارهای هفتگی پاپ جزو جذاب ترین مراسم گردشگری دنیا است
بــا بازدید از واتیــکان، از محل اقامت پاپ و مجموعه ای از موزه ها 
دیدن می کنید که شــامل تاریخچه و دســتاوردهای بشر از بیش از 
2000 سال پیش تاکنون است. بلیط خود را به صورت آنالین تهیه 
کنید تا هم وقت بیشتری برای بازدید از آثار هنری تحسین برانگیز 
داشته باشید و هم بتوانید در تور با راهنما شرکت کنید. عالوه بر این، 
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امکان حضور در دیدار عمومی هفتگی پاپ و شــنیدن ســخنرانی او 
را پیدا خواهید کرد و می توانید یکی از برجسته ترین شخصیت های 

مذهبی جهان را از نزدیک ببینید.
مجسمه آزادی، نیویورک، ایاالت متحده آمریکا  �

مجسمه آزادی که در سراسر جهان، نماد آزادی و دموکراسی به شمار 
می رود؛ هدیه ای از فرانسه به آمریکا برای نشان دادن دوستی بین دو 
کشــور بود. برای بازدید از این مجســمه، دو راه دارید؛ یا در تورهای 
گردشگری کوچکی که هر روز روانٔه جزیره آلیس می شوند، شرکت 
کنید یا با اجارٔه قایق برای یک ســاعت به دیدن این مجســمه زیبا 
بروید و عالوه بر تماشای مجسمه، از دیدن مناظر بی نظیر شهری 

و سایر بناهای یادبود نیز لذت ببرید.
برج ایفل، پاریس، فرانسه  �

هرســاله تعداد بســیار زیادی از گردشگران سراسر جهان روانٔه پاریس 
می شــوند تا برج نمادین ایفل را از نزدیک و با چشــمان خود ببینند. با 
شرکت در تور برج ایفل در شب می توانید جادوی شهر نورها را با تمام 

وجود احساس کنید و منظره ای گسترده از شهر را نظاره گر باشید. اگر 
ترجیح می دهید برج ایفل را در طول روز ببینید، پس از خرید بلیط باید 
خود را به سکوی دوم بازدید برسانید؛ البته می توانید بلیط را از قبل آنالین 
تهیه کنید تا در صف منتظر نمانید. گردشــگرانی که در تور شــب برج 
ایفل شرکت کرده اند، گفته اند:  در طول شب می توانید منظره ای بسیار 
زیبا از پاریس را مشاهده کنید. بدون تردید برج ایفل و پاریس در صدر 
عاشقانه ترین و محبوب ترین مقاصد گردشگری هستند و در این مکان 
می توانید با گردشــگران زیادی از سراســر جهان با سنین و ملیت های 
مختلف ارتباط برقرار کنید. با غروب آفتاب و آغاز درخشش المپ های 
برج ایفل، یکی از به یادماندنی ترین صحنه های عمرتان را خواهید دید.

ساگرادا فامیلیا، بارسلونا، اسپانیا  �
ساگرادا فامیلیا از سال ۱۸۸0 تاکنون در حال ساخت است. کلیسای ناتمام 
کاتولیک ســاگرادا فامیلیا که شــاید بهترین اثر آنتونی گائودی )یکی از 
بهترین معمارهای دو قرن اخیر( و شگفت انگیزترین آثار تاریخی مذهبی 
جهان محسوب می شود، در فهرست جاذبه هایی قرار دارد که گردشگران 
بارسلونا باید از آن بازدید کنند. صف ورودی این جاذبه بسیار شلوغ است 
و بــرای ورود راحــت به آن توصیه می کنیم یا بلیط را به صورت آنالین 

تهیه یا در تورهای گردشگری دارای راهنما شرکت کنید.

فرنج کوارتر، نیواورلئان، ایاالت متحده آمریکا  �
محلٔه فرانســوی فرنج کوارتر که قلب نیواورلئان و مرکز فرهنگی 
این ایالت محســوب می شــود، یکی از جاذبه های مطرح آمریکا با 
تاریخ غنی و شب های پرهیاهو و پرانرژی است که بازدید از آن را 
نباید از دســت داد.. اگر به غذاهای بین المللی عالقه دارید، توصیه 
 Cafe( می کنیم در تور پیاده روی که به کافه افســانه ای دوموند
du Monde( ختم می شود، شرکت کنید. با شرکت در تورهای 
گردشگری شهری می توانید به راحتی از گوشه وکنار این محله دیدن 
کنید. پس از به پایان رســیدن این تورها به احتمال زیاد می گویید 
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که شــرکت در این تورها یکی از بهترین تجربه های گردشــگری 
شهری شما بوده است.

خانه آنه فرانک، آمستردام، هلند  �
 )Anne Frank House( مطمئن باشید بازید از خانه آنه فرانک
در آمســتردام، از بهترین تجربه های گردشــگری خواهد بود. شما 
می توانید به دو صورت از این بنا بازدید کنید که شامل تور پیاده روی 
در محله های یهودی نشین آمستردام یا شرکت در تورهای خصوصی 
دارای راهنما می شود که با شرکت در این تورها می توانید از چندین 

بنای یادبود یهودی نیز بازدید کنید.
ســکوی رصد اسکای دک در برج ویلیس، شیکاگو، ایاالت   �

متحده آمریکا

بدون تردید ســفر به شــیکاگو، بدون بازدید از سکوی اسکای دک 
)Skydeck( در برج ویلیس، بلندترین برج نیم کرٔه غربی جهان 
کامل نخواهد شد. اگر می خواهید از حضور در این سکو لذت بیشتری 
ببرید، پیتزای شیکاگو را که در طبقه ۱0۳ برج سرو می شود، به عنوان 
شام سفارش دهید و در حین لذت بردن از مناظر گستردٔه شیکاگو، 

شامتان را نیز نوش جان کنید. اگر می خواهید از حضور در شیکاگو 
 Go Chicago لذت بیشــتری ببرید، خرید کارت گردشــگری
Explorer Pass را به شــما توصیه می کنیم. با اســتفاده از این 
کارت می توانید از سه تا پنج جاذبٔه گردشگری مطرح شیکاگو بازدید 
کنید که شامل سکوی اسکای دک، موزٔه تاریخ طبیعی فیلد شیکاگو، 

باغ وحش پارک لینکلن و سایر جاذبه های گردشگری می شود.
میدان سن مارکو، ونیز، ایتالیا  �

میدان سن مارکو، بزرگ ترین میدان ونیز است که اتاق سرگرمی و 

اروپا نیز نامیده می شود و با زیبایی خیره کننده اش، شما را مجذوب 
خود می کند. در ضمن این میدان، دو جاذبه گردشگری یعنی قصر 
دوک و کلیســای جامع ســن مارکو را نیز در خود جای داده اســت. 
برای رهایی از شلوغی صف های ورودی این دو جاذبه، بهتر است 
بلیط های آن ها را قباًل به صورت آنالین تهیه کنید. با شرکت در تور 
after-hours tour دیگر نیازی نیســت در هیچ صفی منتظر 

بمانید و از اطالعات راهنما نیز بهره مند می شوید.
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response may have translat-
ed into precious time lost in 
terms of crisis-prevention 
and also the contamina-
tion of some high officials, 
which is a national security 
risk.  
Another shortfall relates 
to the weakness of central 
government in imposing 
its will on the centrifugal 
religious authorities, who 
have defied the plea by 
health officials to suspend 
the mass gatherings and 
close the shrines, reflecting 
an unhealthy bifurcation of 
power and authority to the 
detriment of both public 
health and national securi-
ty.  For the decision to ban 
public gatherings and to 

halt religious pilgrimage 
due to the rising epidemic 
is, and ought to be, a purely 
public health decision by the 
relevant authorities, which 
should not be questioned 
or compromised by either 
political or religious con-
siderations.  With Qom as 
the epicenter of the disease, 
more draconian measures 
including the quarantine 
of this holy city maybe 
called for and necessary, as 
China›s successful example 
has shown.  Instead, a much 
belated screening of people 
travelling from Qom is now 
in place, which cannot pos-
sibly cover those asympto-
matic patients, hence it is a 
futile gesture.  

Hitting Iran with the force 
of a second sanctions re-
gime, notwithstanding the 
reaction of Iran›s neigh-
bors closing their borders 
with Iran, this epidemic 
represents one of the most 
formidable challenges con-
fronting Iran since the revo-
lution. Iran needs to devise 
a sound bio-defense national 
strategy to confront this, as 
well as future, such epi-
demics, which exact a toll 
on the national economy. 
This requires a concerted 
effort to draw up a compre-
hensive blue print with the 
help of health, security, and 
other experts. This is a top 
requirement that simply can-
not be postponed.
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Iran Needs a 
National Bio-Defense Strategy

Kaveh L. Afrasiabi

As Iran struggles against the 
growing threat of corona-
virus that is on the verge of 
turning into a global pan-
demic, legitimate questions 
have been raised regarding 
the government›s opposition 
to China-style draconian 
measures including quaran-
tine of affected towns and 
cities, as well as the cri-
sis-preparations prior to the 
outbreak of the infectious 
disease inside Iran.  
Of course, it goes without 
saying that sanctions-hit 
Iran would still be ill-pre-
pared regardless of the best 
plan and, naturally, we must 
place a lion share of the 
blame on the unjust, and 
illegal, US sanctions that 
violate UN Security Council 
Resolution 2231.  In other 
words, the real stigmatiza-
tion belongs to the Mach-
iavellian Trump Adminis-
tration that, as professor 
Joseph Nye has rightly not-
ed, is denude of any moral 
and ethical considerations.  
Therefore, it comes as little 
surprise that Iranian officials 

have rejected US Secretary 
of State Mike Pompeo›s 
empty offer to help, which 
coincides with a New 
York Times story on US›s 
determination to continue 
implementing its «maximum 
pressure strategy,» a hitherto 
failed strategy that targets 
ordinary Iranians first and 
foremost, as confirmed by 
UN health officials.  
Yet, it would be simplistic to 
ignore the internal causes of 
what appears to be a sub-op-
timal government response 
to the epidemic, which has 
infected some officials and 
lawmakers as well, i.e., a 
manna from heaven for the 
enemies of Iran who have 
resorted to foreign policy 
by assassinations as of late.  
One shortcoming pertains 
to the stockpile of test kits, 
now imported from China, 
which could have been done 
much earlier, so why wait?! 
Another is the absence of 
airport check of incoming 
passengers from China and 
averting the need to place 
them under 14 day quar-

antine as has been done by 
other countries.  There are 
also unconfirmed reports 
in the Iranian dailies that 
some people who had tested 
positive have been allowed 
to roam free and or simply 
advised to maintain self-iso-
lation.  Compare this with, 
say Singapore, that has 
imposed strict measures, re-
sulting in the successful lack 
of any virus-related deaths.  
We even hear that some 
government officials who 
have been tested positive 
are resting at home, when 
they should be under proper 
care at hospitals, this simply 
makes no sense whatsoever.  
A proper preparation would 
have entailed, among other 
things, (a) proper training of 
hospital staff, (b) availabil-
ity of full protective gears 
stockpiled at hospitals, (c) 
pre-designation of a national 
center headed by a virus 
specialist given real author-
ity, and (d) allocation of 
necessary resources to com-
bat the spread of disease.  
The belated government 
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The recent call by a group of Republican sena-
tors for Twitter to suspend the account of Iran’s 
Foreign Minister Mohammad Javad Zarif is an 
exhibit A example of how the United States is 
pursuing a full-scale battle against Iran and tar-
geting its public diplomacy. In November 2019, 
U.S. Special Representative for Iran Brian Hook 
had also urged major social media platforms 
including Facebook, Twitter, and Instagram to 
shut down the accounts of Iranian senior officials 
including the Supreme Leader Ayatollah Khame-
nei, President Hassan Rouhani, and Minister of 
Foreign Affairs Javad Zarif.
Around the same time, US Treasury designated 
Iran’s Minister of Information and Communica-
tions Technology for what it assumed as his role 
in internet censorship in Iran. 
The actions underline the scope and import of 
Iran’s public diplomacy campaign. Earlier in 
August 2019, Washington had imposed sanctions 
on Javad Zarif who had held multiple interviews 
with American media outlets during his July visit 
to New York. Sanctions against Zarif, fluent in 
English and eloquent in translating Iran’s vision 
into West-readable discourse, proved the impact 
of the Iranian minister’s interviews with the US 
media. Secretary of State Pompeo has criticized 
American press for their welcoming attitude to-
wards Javad Zarif, calling his Iranian countepart 
A “propagandist of the first order.” 
Washington is clearly serious in limiting Iran’s 
maneuverability in the public diplomacy arena, 
including the cyberspace, as part of its ‘hybrid 
war’ against Iran which entails maximum pres-
sure and tightening sanctions. The ever-increas-
ing outreach of social media has provided Iran 
with a channel that brings ample benefits with 
low risks through which it can communicate its 
message to hundreds of millions of international 
audiences.
Zarif has indeed made fair use of the social 
media, in particular the Twitter, leveling shots at 
Donald Trump, Mike Pompeo, and other senior 

US officials via his cogent tweets and as part of 
his mission to advance Iran’s diplomatic policy. 
The apex of his Twitter diplomacy was during 
the arduous nuclear talks of the mid-2010s which 
resulted in the Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA), during which Zarif powerfully 
used his twitter account to steer the talks. (Re-
cently, however, some observers have expressed 
doubt whether Zarif’s excessive focus on Twitter 
diplomacy could divert his attention from more 
serious diplomatic initiatives.)
By the end of the Cold War and with the relative 
decline in the importance of military power, 
‘soft power’ has assumed a greater role in inter-
national relations. Public diplomacy is a key tool 
for soft power, only becoming more important 
with the Information Revolution and the trans-
formational effect of technological advances in 
the ICT, as acknowledged by Joseph Nye, who 
coined the term soft power in 1990.
Cyberspace diplomacy aims to convince the 
global public opinion and portray Iran desirably, 
especially against the most forceful Iranophobia 
campaign led by Washington in years and in the 
post-Soleimani era. Iran counts on the power of 
public diplomacy to expose the adverse security 
consequences of Washington’s policies in the 
region, particularly its extrajudicial assassination 
of General Qasem Soleimani, and to show how 
it inflicted casualties on the US forces during 
the retaliatory missile attack in Ain Assad base 
in Iraq, especially so when the US is trying to 
disinform the public on the true number of its 
casualties during the attack. Tehran wants to dis-
credit Donald Trump’s claim that he did not push 
back Tehran with a forceful response because no 
harm came to American troops. As US presiden-
tial campaign gains momentum, such an expose 
of Trump’s false statements could bring havoc to 
his camp and may even cost him reelection. This 
could explain why Washington is fiercer than 
ever trying to silence Iran’s public diplomacy.
Translated by: Ali Attaran
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Why Washington Is Trying to Shut Down 

the Twitter Account of Javad Zarif

Abdolrahman Fathollahi



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ بهمن ماه 1398 / شماره 6046

Bilingual Economic Monthly  

He expressed regret that 63 corona-vi-
rus patients have passed away in the 
past 24 hours, and raised the number 
of deaths to 354.
Jahanpour, meantime, said that 2,959 
patients infected with COVID-19 virus 
have also recovered so far.
More than 126,000 people have been 
diagnosed with COVID-19 in the world 
with over 4,600 deaths so far, the vast 
majority of them in China where the 
virus originated late last year.
The coronavirus is spreading in the 
Middle East, Europe, US and oth-
er parts of the world, while parts of 
China begin to lower their emergency 
response level as the number of new 
cases reported there continues to slow.
Authorities across the United States re-
ported over 1,329 cases of coronavirus 
and 38 deaths as of Wednesday.
More than 60 million people in Italy 
have been placed under lockdown after 
the government extended emergency 
measures across the entire country in 
an attempt to stop the spread of the 
coronavirus.
Italy is struggling to contain Europe’s 
worst outbreak of Covid-19, which has 
claimed 827 lives and infected over 
12,000 people so far.
As the death toll from the virus surges, 
Iran intensifies its preventive safety 
measures. Closures of schools and 
universities have been extended for the 
next two weeks.
The government also imposed travel 
restrictions, specially on Iran’s north, 
which is among the red zones. The 
country has also adopted strict digital 
health control procedures at airports to 
spot possible infections.
Iranian Health Minister Saeed Nam-

aki announced last week that a new 
national mobilization plan would be 
implemented across the country to fight 
against the coronavirus epidemic and 
more effectively treat patients.
Namaki said that the plan will include 
all the 17,000 health centers and the 
9,000 medical and clinical centers in all 
cities, suburban areas and villages.
He added that the plan will include 
home quarantine, noting that infected 
people will receive the necessary med-
icines and advice, but they are asked to 
stay at home.
Namaki said that people with a more 
serious condition will stay at the hospi-
tals, adding that the public places will 
be disinfected, the entries of infected 
towns and cities will be controlled to 
diagnose and quarantine the infected 
cases.
He added that the necessary equipment 
and facilities have been provided, 
expressing the hope that the epidemic 
would be curbed.
Namaki said that the number of 
medical laboratories to test coronavi-
rus infection has reached 22, and will 
increase to 40 soon.
The World Health Organization 
(WHO) says Iran’s response to the 
virus has so far been up to the mark. 
Still, it says the US sanctions are a big 
challenge, and Washington would be 
complicit in the rising death toll in Iran 
if it would not remove its sanctions.
The World Health Organization has 
considered priorities in combating 
coronavirus and Islamic Republic of 
Iran obeys and follows up priorities as 
defined by WHO.
The WHO is dispatching separate 
delegations to all countries.
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Iran Asks IMF for $5bln Emergency 

Funding to Fight Coronavirus

TEHRAN (FNA)- Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif announced on Thurs-
day that his country has asked the International 
Monetary Fund (IMF) for emergency funding to 
help it in battle against the coronavirus out-
break.
Zarif wrote on his twitter page that IMF Manag-
ing Director Kristalina Georgieva “has stated 
that countries affected by #COVID19 will be 
supported via Rapid Financial Instrument. Our 
Central Bank requested access to this facility 
immediately”.
He called on the IMF/IMF Board to adhere to 
Fund’s mandate, stand on right side of history 
and act responsibly.
Earlier on Thursday, Governor of the Central 
Bank of Iran (CBI) Abdolnaser Hemmati had 

announced that in a letter to the IMF he has 
required permission for access to the fund’s 
available $5bln emergency financing facilities, 
aimed at addressing COVID-19.
In his letter, he underlined that no human body 
must be deprived of medicine or medical facili-
ties due to the dearth of financial resources.
The Iranian health ministry announced on 
Wednesday that the number of people infect-
ed with COVID-19 virus has grown to 9,000, 
while deaths have increased to 354.
 “Based on laboratory results, 958 new patients 
infected with COVID-19 have been identified in 
the country since Tuesday noon and the number 
of infected people has increased to 9,000 cas-
es,” Health Ministry Spokesman Kianoush Ja-
hanpour said in his daily report on Wednesday.
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far, showing highly desirable 
results, noting that the health 
conditions of 3.5mln people 
have been controlled in the past 
two days out of whom 1,200 
suspected cases have been 
identified and 270 patients have 
been hospitalized.
 “We have increased the num-
ber of corona laboratories to 50 
and the number will grow to 70 
next week,” Namaki said.
The Iranian health ministry 
announced on Thursday that 
the number of coronavirus 
infection cases in the country 
has increased to 10,075, adding 
that 1,075 new cases have been 
diagnosed in the past 24 hours.
 “1,075 new cases have been 
added to the people infected 
with coronavirus in the coun-
try,” Jahanpour said in his daily 
report.
He added that 75 people passed 
away due to the new disease in 
the past 24 hours, noting that 
the death toll has increased to 
429 so far.
The number of infected patients 
has reached 10,075, while 
recoveries have increased to 
3,276 people, Jahanpour said.
More than 119,000 people have 
been diagnosed with COVID-19 
in the world with over 4,300 
deaths so far, the vast majority 
of them in China where the 
virus originated late last year.
The coronavirus is spreading 
in the Middle East, Europe, US 
and other parts of the world, 
while parts of China begin to 

lower their emergency response 
level as the number of new 
cases reported there continues 
to slow.
Authorities across the United 
States reported over 1,000 cases 
of coronavirus and 31 deaths as 
of Tuesday.
More than 60 million people in 
Italy have been placed under 
lockdown after the government 
extended emergency measures 
across the entire country in an 
attempt to stop the spread of the 
coronavirus.
Italy is struggling to contain 
Europe’s worst outbreak of 
Covid-19, which has claimed 
631 lives and infected over 
10,000 people.
As the death toll from the 
virus surges, Iran intensifies 
its preventive safety measures. 
Closures of schools and univer-
sities have been extended for 
the next two weeks.
The government also imposed 
travel restrictions, specially on 
Iran’s north, which is among 
the red zones. The country has 
also adopted strict digital health 
control procedures at airports to 
spot possible infections.
Namaki announced last week 
that a new national mobili-
zation plan would be imple-
mented across the country to 
fight against the coronavirus 
epidemic and more effectively 
treat patients.
Namaki said that the plan will 
include all the 17,000 health 
centers and the 9,000 medical 

and clinical centers in all cities, 
suburban areas and villages.
He added that the plan will in-
clude home quarantine, noting 
that infected people will receive 
the necessary medicines and 
advice, but they are asked to 
stay at home.
Namaki said that people with a 
more serious condition will stay 
at the hospitals, adding that the 
public places will be disinfect-
ed, the entries of infected towns 
and cities will be controlled to 
diagnose and quarantine the 
infected cases.
He added that the necessary 
equipment and facilities have 
been provided, expressing the 
hope that the epidemic would 
be curbed.
Namaki said that the number 
of medical laboratories to 
test coronavirus infection has 
reached 22, and will increase to 
40 soon.
The World Health Organization 
(WHO) says Iran’s response to 
the virus has so far been up to 
the mark. Still, it says the US 
sanctions are a big challenge, 
and Washington would be com-
plicit in the rising death toll in 
Iran if it would not remove its 
sanctions.
The World Health Organiza-
tion has considered priorities 
in combating coronavirus and 
Islamic Republic of Iran obeys 
and follows up priorities as 
defined by WHO.
The WHO is dispatching sepa-
rate delegations to all countries.
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TEHRAN (FNA)- The Iranian 
health authorities are making 
strenuous efforts to expand 
coronavirus-special laboratories 
across the country.
Given the growing number of 
people infected with COV-
ID-19 virus in Iran, the diagno-
sis capacity of Pasteur Institute 
of Iran has increased from 100 
tests to 1,200 tests on a daily 
basis.
Authorities said that the capac-
ity will increase to 1,800 tests 
on a daily basis in the next few 
days.
Iranian Health Ministry 
Spokesman Kianoush Jahan-
pour announced on Thursday 
that the capacity of laboratories 
across the country has grown 
to 6,000 coronavirus tests daily 

which is unique in the region.
In another front, the Iranian 
researchers in the University of 
Kashan manufactured a low-
price and high-quality system 
which produces ozone to disin-
fect air and surfaces.
“The system can produce 
ozone from the environment’s 
atmosphere and be used as a 
powerful system to sterilize 
the virus-contaminated areas, 
including surface walls, floors, 
and ceilings in crowded plac-
es,” one of the inventors of the 
system said.
Meantime, reports from the two 
provinces of Alborz and Sem-
nan said that over 700 corona-
virus patients have recovered 
and been discharged from 
hospital in the past three weeks 

after the outbreak.
Also, Iranian Health Minister 
Saeed Namaki announced on 
Thursday that the country’s 
new national plan has eventual-
ly brought under control the ris-
ing tides of people’s infection 
to coronavirus in two provinces 
which were epicenters of the 
disease.
Namaki said that the number 
of newly-infected people in 
the two provinces of Qom and 
Gilan has decreased compared 
to the treated patients since the 
start of the national plan to fight 
against coronavirus and “now 
we do not have the stormy 
waves of the disease in Gilan 
and Qom”.
He added that the plan has been 
implemented in 4 provinces so 
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