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یارانه نقدی و خطر توسعه تورم و فقر
تصویب کلیات طرح تأمین کاالهای اساسی در مجلس را دارای ابهاماتی 
اســت که اگر مورد توجه قرار نگیرد می تواند موجب توســعه فقر و تورم در 
کشــور شــود. هر چند کلیات طرح تأمین کاالهای اساسی در صحن علنی 
مجلس به تصویب رســیده اســت اما در این میان نکات مهمی وجود دارد 
که اگر مورد توجه قرار نگیرد همین طرح به ظاهر مردمی، می تواند موجب 
نقض غرض و توســعه فقر و تورم در کشــور شــود. هدف از ارائه این طرح 

ایجاد گشــایش حداقلی و نســبی در رزق و روزی هفت دهک از جامعه ایران اســت و انشــااهلل نمایندگان 
محترم که بنا به ضرورت و به حکم اضطرار در شرایط سخت اقتصادی کشور، چنین طرحی را به تصویب 
رســانده اند، به منابع و امکانات موجود کشــور هم برای تحقق این مصوبه توجه داشــته اند. به جهت پمپاژ 
این حجم عظیم نقدینگی در سیستم اقتصادی کشور، اقتصاددانان از اجرا و اثرات بعدی آن اظهار نگرانی 
کرده اند. زیرا اجرایی کردن این طرح را مســتلزم اســتقراض دولت یا چاپ اســکناس بدون پشتوانه که اثر 
مخرب سنگینی در اقتصاد ملی خواهد داشت، عنوان کرده اند. در حال حاضر مشکل معیشتی گسترده ای 
که بخش عظیمی از جمعیت کشــور در حال دســت و پنجه نرم کردن با آن هســتند، قطعاً با دریافت یک 
یارانه جدید و موقتی ۱۲۰ هزار تومانی حل نمی شــود. دولت باید با تحول به ســزا در سیاســت های کالن 
اقتصادی، نرخ تورم را کاهش دهد و خود را از درگیری های مشابه نجات دهد. بر فرض که چنین طرحی 
در طی چند ماه اثر موقتی بر جامعه داشــته باشــد، اما آیا پرداخت این مقادیر اندک و مقطعی با وجود نرخ 
رو به رشــد و بی رویه قیمت ها و تورم تصاعدی مســتمر، مشــکالت معیشتی مردم را جبران خواهد کرد؟ 
اقتصاد بدون نفت سالهاست مورد تأیید مقامات ارشد نظام بوده، اما سیستم اقتصادی کشور در عمل هنوز 
فاصله زیادی با تحقق این مهم دارد. امروز حتی قادر به بازگرداندن اندک ارز حاصل از صدور کاالهای 
غیرنفتی نبوده ایم! برای اصالح بنیادین ساختارهای اقتصادی، بانکی و مدیریتی، مجلس و دولت و کلیه 
ارکان نظام باید همدل، همفکر و هم نفس باشند. اقدامات قطره ای، مقطعی و هیجانی موجب حل ریشه ای 
مشــکالت نظام اقتصادی و معیشــتی نخواهد بود. باید نظام مالیاتی را با شــتاب فراوان اما با دقت کافی 
و ســنجیده، اســتقرار دهند و هزینه های اداره کشــور را پایین بیاورند و با انحالل بسیاری از سازمان های 
موازی بار مالی دولت و خزانه کشــور را کمتر کنند. آنچه امروز برای جامعه حیاتی اســت، تأمین مســتمر 
حداقلهای معیشتی و اشتغال آحاد مردم کشور است. امروز نظام دیوان ساالری گسترده ایران از بسیاری 
از کشــورها بزرگتر اســت و به همین جهت بدون اســتقرار نظام مالیاتی شفاف و عادالنه و نظام بانکداری 
پربازده و کم هزینه و کاستن از هزینه ها و خرج و برج های دستگاه های عریض و طویل حکومتی، امکان 
اصالح امور و دســتیابی به یک نظام اقتصادی کارآمد و به ســامان بعید به نظر می رســد. الزم اســت که 
مســؤوالن سیاســت های خصوصی ســازی که به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی از سالها پیش در کشور 
آغاز شــده اســت اما روند اجرایی آن از ســرعت و کیفیت مطلوب برخوردار نبوده، مورد بازنگری و بررسی 
دقیق قرار دهند تا بدانند چرا اقتصاد بیمار کشــور ســامان و درمان نمی یابد و به ثبات نمی رســد. زمانی 
شرکت های دولتی در مقابل واگذاری به بخش خصوصی مقاومت می کردند تا بتوانند از رانت های دولتی 
نهایت بهره را جهت کسب منافع بیشتر ببرند اما متاسفانه امروز هم با وجود واگذاری اکثر این شرکت ها 
به نهادهای عمومی )اسماً غیر دولتی( همچنان از رانت حاکمیتی بهره می گیرند و نه تنها موجب کاهش 
بار تصدی گری در بودجه عمومی کشــور نشــده اند بلکه عماًل از زیر سیطره نظارت سازمان های نظارتی 
همچون دیوان محاســبات و ســازمان بازرســی کل کشور که قبل از واگذاری این شرکت ها می توانستند 
کنترل حداقلی بر هزینه ها و مخارج آنها داشته باشند، خارج شده اند. به راستی وقتی در به انجام رساندن 
طرحی مانند واگذاری شــرکت ها و بنگاه داری های دولتی به بخش خصوصی که دارای ســاز و کارهای 
قانونی الزم و برنامه ریزی های الزم بوده است، نتوانسته ایم موفق عمل کنیم و در عمل به هدف غایی 
آن نائل نشده ایم، چگونه می توان انتظار داشت با تیمارهای موقتی و نه ریشه ای بر مشکالت قدمت دار 
و مزمن نظام اقتصادی که با وجود تحریم های گســترده بر وخامت آن افزوده شــده اســت، فائق آییم؟ 
امید است دولت با بسیج تمام نیروهای متخصص و دلسوز و سایر منابع موجود هر چه سریعتر به اتخاذ 
راهکارهــای بنیادیــن و مؤثر برای معضالت جامعــه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و ... نائل آید و 

مردم را از آسیب بیشتر در زیر بار مشکالت فراوان نجات دهد.
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با مخالفت اعضای برجام، تالش واشنگتن برای فعال کردن مکانیسم ماشه به بن بست می رسد؟

آمریکا تنها در برابرشورای امنیت
عبدالرحمن فتح الهی

دقایق آغازین بامداد روز چهارشنبه بود که اعضای شرکت کننده در شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک 
برجام در وین در پایان این نشست بیانیه ای هفت بندی را صادر کردند. البته طی مذکرات این دور از 

کمیسیون مشترک برجام اختالف نظرهایی در زمینه اقدامات کاهشی ایران و متقاباًل اجرا نشدن تعهدات 
اعضا در چارچوب برجام وجود داشت، اما سیر مذارکات و خروجیان نشان از این داد که اعضا تصمیم بر 
گرفتند که درباره این موضوع بحث نشود تا بتوانند درباره اقدامات ایاالت متحده در شورای امنیت تمرکز 

پیدا کنند. در این راستا بند سوم از بیانیه پایانی هفت بندی موید این واقعیت است. حال در سایه این نکات 
باید پرسید که به رغم اعالم مخالفت گسترده ۱۳ عضو از ۱۵ عضو شورای امنیت مبنی بر درخواست آمریکا 
برای فعال کردن مکانیسم ماشه و نیز بال اثر دانستن این ادعای واشنگتن برای احیای قطعنامه های شورای 
امنیت از ۲۰ سپتامبر/ ۳۰ شهریور آیا عماًل ایاالت متحده در فعال کردن مکانیسم ماشه به در بسته خورده 
است؟ برای یافتن پاسخی روشن به این سؤال گفتگو با یوسف موالیی، کارشناس حقوقی و حقوقدان بین 

الملل را در ادامه از نظر می گذرانید.
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پس از مخالفت های گســترده ۱۳ عضو از ۱۵ عضو شــورای امنیت 
با درخواســت ایاالت متحده آمریکا مبنی بر فعال کردن مکانیســم 
ماشه و بازگشت قطعنامه های این شورا علیه ایران به منظور تمدید 
تحریم های تســلیحاتی، دیروز چهارشنبه کمیسیون مشترک برجام 
طــی بیانیه ای صراحتًا تاکیــد کردند که ایاالت متحده آمریکا توان 
فعال کردن مکانیسم ماشه و بازگشته قطعنامه های شورای امنیت را 
ندارد. پیرو این نکته و در بند سوم بیانیه مشترک پایانی هفت بندی 
چنین عنوان شده است که در پرتو مباحث مطروحه اخیر در شورای 
امنیت ملل متحد در نیویورک در خصوص تالش برای بازگرداندن 
تحریم هــای ملــل متحد که قباًل لغو شــده اند، اعضاء تاکید دوباره 
کردنــد کــه آمریکا در تاریخ ۸ می ۲۰۱۸ به صورت یکجانبه، توقف 
مشــارکت خود در برجام را اعالم کرد و از آن پس، در هیچ یک از 
فعالیت های مرتبط با برجام مشــارکت نداشــته است. اعضاء مجدداً 
تاکیــد کردنــد که بنابراین آمریکا را نمی توان یک دولت عضو برجام 
محســوب کرد. در این رابطه، اعضــاء همچنین بیانیه ها و مکاتبات 
مختلف قبلی خود با شــورای امنیت ملل متحد در این خصوص، از 
جملــه بیانیــه مورخ ۲۰ اوت ۲۰۲۰ نماینده عالی اتحادیه اروپایی در 
ظرفیــت هماهنگ کننده برجام که بیــان می کند آمریکا نمی تواند 
فرایند بازگشت تحریم های ملل متحد تحت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای 
امنیت را آغاز نماید، مجدداً تأیید کردند. این در حالی اســت که ســه 
شــنبه دو هفته پیش دیان دیجانی، نماینده اندونزی در ســازمان 
ملل به عنوان رئیس دوره ای شــورای امنیت در ماه اوت )آگوســت( 
هم در پاســخ به ســوالی از جانب روسیه و چین درباره تالش آمریکا 
برای فعال ســازی مکانیســم ماشه اعالم کرد که در این شورای در 
جایگاهی نیســت که بخواهد اقدام بیشــتری درخصوص درخواست 
آمریــکا مبنــی بر بازگرداندن تحریم های ســازمان ملل علیه ایران 
انجام دهد، چراکه میان ۱۵ عضو شورای امنیت اجماع وجود ندارد؛ 
پاســخی که به معنای رد تلویحی درخواست آمریکا قلمداد می شود؛ 
آیا مجموعه این شــرایط می تواند درخواســت ایاالت متحده آمریکا 

را از لحاظ حقوقی برای فعال کردن مکانیســم ماشــه بال اثر کند؟
خیر. چرا که مســئله اساســًا از یک روند و پروسه حقوقی خارج شده 
و یک حالت کشــمکش و رقابت سیاســی و دیپلماتیک پیدا کرده 
است. یعنی عماًل ایاالت متحده آمریکا با علم به اینکه اساسًا از نظر 
حقوقی نمی تواند درخواســتی برای فعال کردن مکانیسم ماشه را به 
سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان ارائه دهد، اما در یک اقدام 
و ادعای یکجانبه این درخواست را عرضه کرد و مصرا هم تحقق آن 
را پیگیری می کند. بنابراین این مســئله بیشتر یک حالت زورآزمایی 
و قدرت نمایی سیاسی پیدا کرده است تا اینکه مسئله را بخواهیم از 
نگاه حقوقی بررســی کنیم. ولی در پاســخ روشن تر و دقیق تر حقوقی 
به ســؤال شــما باید عنوان کرد که پیرو گفته بسیاری از کارشناسان، 

تحلیلگــران و ناظــران از نظر حقوقی ایاالت متحده شانســی برای 
فعال کردن مکانیسم ماشه در شورای امنیت را ندارد، اگرچه آمریکا 
ســعی کرده اســت در این مدت از برخی ابهام ها و خألهای حقوقی، 
به خصوص در قطعنامه ۲۲۳۱ ســوء اســتفاده کند و خود را به عنوان 
عضوی از این قطعنامه برای فعال کردن مکانیسم ماشه جا بزند ولی 
در حقیقت هر نوع تالش برای فعال کردن مکانیســم ماشــه مستلزم 
تشــکیل جلســه شورای امنیت سازمان ملل است. این در حالی است 
که جلسه مذکور به منظور تصمیم گیری و اتخاذ موضع نهایی شورای 
امنیت برای فعال کردن یا نکردن مکانیســم ماشــه تاکنون تشکیل 
نشده است و به نظر هم نمی رسد که جلسه فوق الذکر تشکیل بشود. 
وقتی که جلســه ای در این خصوص از جانی شــورای امنیت تشکیل 
نشود از نظر از جانب اعضای این شورا )شورای امنیت سازمان ملل( 
تصمیمی برای فعال کردن مکانیزم ماشه نیز اتخاذ نمی شود. از طرف 
دیگر باید میان پروســه حقوقی شــورای امنیت با روند فعال ســازی 

مکانیسم ماشه تفاوت اساسی قائل شد. در توافق هسته ای هر کدام 
از اعضای برجام به تنهایی می توانند نسبت به فعال کردن مکانیسم 
ماشه اقدام کنند در حالی که در سیستم تصمیم گیری شورای امنیت 
ســازمان ملل یک عضو مخالف می تواند جلوی صدور یک قطعنامه 
را بگیرد. یعنی این مســئله از حالت ســلبی به حالت ایجابی می رسد. 
همان گونه که شــما می دانید در قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت هر 
گونه تالش برای احیای مفاد قطعنامه های لغوشــد نیازمند فرایندی 
پیچیده، زمان بر و دقیقی اســت. ضمن این که تمامی این تالش ها 
در کمال حســن نیت دیپلماتیک و با هدف حفظ برجام باید صورت 
گیرد، نه با انگیزه و هدف نابودی توافق هســته ای. پیرو این مســئله 
در ماده ۳۷ برجام ذکر شــده اســت که مکانیسم ماشه آخرین بخش 
از پروســه حــل و فصل اختالفات برجامی میــان اعضا، تاکید دارم 
اعضای این توافقنامه اســت. لذا این مکانیســم )ماشــه( تنها و تنها 
از طریــق اعضــای حاضر در برجام می توانــد صورت بگیرد و چون 

ایاالت متحده شانسی برای 

فعال کردن مکانیسم ماشه در 

شورای امنیت را ندارد، اگرچه 

آمریکا سعی کرده است در 

این مدت از برخی ابهام ها و 

خألهای حقوقی، به خصوص 

در قطعنامه 2231 سوء استفاده 

کند و خود را به عنوان عضوی 

از این قطعنامه برای فعال 

کردن مکانیسم ماشه جا بزند
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که ایاالت متحده آمریکا ۱۸ اردیبهشــت ماه ســال ۹۷ از این توافق 
خارج شــده اســت، عماًل واشنگتن از نظر حقوقی نمی تواند نسبت به 

فعال کردن مکانیســم ماشه اقدام کند.
مکانیســم حل اختالف پیش بینی شــده در برجام این گونه عمل 
می کند که اگر یکی از طرف های برجام به این جمع بندی برسد که 
طــرف دیگــر یعنی ایران به تعهدات ذکر شــده در این توافق پایبند 
نیست، می تواند به کمیسیون مشترک شکایت کند. این کمیسیون، 
در چارچوب برجام و برای نظارت بر حسن اجرای این توافق تأسیس 
شــده اســت. از این رو اگر ظرف ۳۵ روز، شکایت آن گونه که شاکی 
می خواهد حل نشــود، می تواند موضوع حل نشــده را به عنوان دلیلی 

برای توقف اجرای تعهدات برجام در نظر بگیرد و به شــورای امنیت 
ســازمان ملل اطالع دهد که موضوع از نظر این کشــور حل نشــده، 
متضمن عدم اجرای چشــمگیر اســت. پس از آن، شــورای امنیت 
۳۰ روز وقت دارد تا درباره اســتمرار تعلیق تحریم ها یا بازگرداندن 
آنها قطعنامه صادر کند. اگر در این مدت، شــورای امنیت نتواند در 
این خصوص قطعنامه صادر کند، تمام تحریم های شــورای امنیت 
ســازمان ملل که قبل از برجام برقرار شــده بودند، به طور اتوماتیک 
بازمی گردند. به این ســازوکار، مکانیســم ماشه می گویند. البته فارغ 
از این سازوکار پیچیده به هر حال این نکته را هم باید در نظر داشت 
که برجام اولین تجربه و خروجی مذاکره مستقیم ما با ایاالت متحده 
آمریــکا و پنــچ ابرقدرت جهانی دیگر بود. طبیعتًا در این میان برخی 
ایــرادات، چالش هــا و انتقادات نیز به برجــام و متن آن وجود دارد. 
باید پذیرفت که این ســازوکار و مکانیســم از نظر حقوقی جزء اصول 
برجام اســت که البته در خصوص آن پیش بینی صورت نگرفته بود. 
چــون اعضاء پیش بینی برخــی اتفاقات مانند خروج ایاالت متحده 
آمریکا را نداشــتند که بعد از آن اتفاقات، تحوالت و تبعات دیگری 
برای برجام شــکل گیرد. اما باز تاکید دارم که علی االصول از نظر 
حقوقی، ایاالت متحده آمریکا به دلیل خروج از برجام حق استفاده از 

مکانیسم ماشه را ندارد. ذیل این نکات چون ایاالت متحده از برجام 
خارج شــده اســت به لحاظ شکلی و در قالب حقوقی، گیر واشنگتن 
برای فعال کردن مکانیســم ماشــه این بوده و هســت که باید جلسه 
برای درخواســت آمریکا به این منظور تشــکیل شــود تا نظر موافق 
شــورای امنیت مبنی بر درخواســت ایاالت متحده برای فعال کردن 
مکانیسم ماشه حاصل شود. اما اینجا مسئله سیاسی است تا حقوقی. 
لذا اگر اعضای حاضر در برجام و یا اعضای شورای امنیت با درخواست 
آمریــکا موافقت می کردند، امید جدی برای فعال کردن مکانیســم 
ماشــه وجود داشــت، در حالی که پیرو نکات مطرح شده در سوالتان، 
هم بیانیه پایانی کمیســیون مشــترک برجام، هم اعضای شــورای 
امنیت و هم رئیس دوره ای این شــورا )شــورای امنیت سازمان ملل( 
در ماه اوت مخالفت خود را با درخواســت آمریکا برای فعال کردن 
مکانیســم ماشــه اعالم کرده اند، پس در شکل حقوقی مسئله فعال 
کردن مکانیســم ماشــه بال اثر شــده است. ولی با این حال باز تاکید 
می کنم اینجا مســئله، مســئله حقوقی نیست، بلکه یک زورآزمایی 
سیاســی و قدرت نمایی دیپلماتیک آمریکایی ها در شــورای امنیت 
اســت که تقریبًا یک حالت بی ســابقه را در ســازمان ملل و شورای 
امنیت ایجاد کرده است. چون پس از مانورهای گسترده آمریکایی ها 
برای تمدید تحریم های تســلیحاتی و پاسخ منفی شورای امنیت در 
خصوص پیش نویس قطعنامه ایاالت متحده برای تمدید تحریم های 
تسلیحاتی ایران اکنون کاخ سفید حیثیت و آبروی سیاسی خود را به 
فعال کردن مکانیسم ماشه، بازگشت قطعنامه های شورای امنیت و 
در نهایت تمدید تحریم های تســلیحاتی گره زده اســت. پس طبیعی 
اســت آمریکا از هر طریق ممکن، چه حقوقی و چه فشــار سیاســی 
و دیپلماتیــک و حتــی امکان دارد از طرق دیگر این مســئله )تمدید 
تحریم های تسلیحاتی ایران( را محقق کند، آن هم در شرایطی که 
دونالد ترامپ عماًل در فاز انتخابات به ســر می برد و از هر مســئله ای 
برای کســب برگ برنده انتخاباتی اســتفاده می کند و چون پرونده 
جمهــوری اســالمی ایــران و به خصوص خــروج از برجام یکی از 
مهمترین پاشــنه آشیل های سیاســت خارجی وی به شمار می رود 
ترامپ ســعی می کند با فعال کردن مکانیســم ماشه این پاشنه آشیل 

سیاســت خارجی خود را تا اندازه ای کمرنگ کند.
اما روز چهارشــنبه ســید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور 
خارجــه در گفــت وگو با خبرنگاران حاضــر در هتل محل برگزاری 
نشســت کمیســیون برجام عنوان داشت که اعضای حاضر در توافق 
هســته ای تاکید کرده اند که آمریکا را به عنوان یکی از کشــورهای 
عضو برجام و مشــارکت کننده به رســمیت نمی شناسند، لذا تالش 
واشــنگتن برای فعال کردن مکانیســم ماشه را غیرقانونی و بال اثر 
می داننــد، ایــن در حالی اســت که با وجود مخالفت های گســترده 
اعضای حاضر در برجام و همچنین اعضای شــورای امنیت، مایک 

مکانیسم حل اختالف پیش 

بینی شده در برجام این گونه 

عمل می کند که اگر یکی 

از طرف های برجام به این 

جمع بندی برسد که طرف 

دیگر یعنی ایران به تعهدات 

ذکر شده در این توافق پایبند 

نیست، می تواند به کمیسیون 

مشترک شکایت کند.
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پمپئو، وزیر خارجه ایاالت متحده پنج شــنبه هفته گذشته در توئیتی 
مدعی شــد که این کشــور تحریم های بین المللی علیه ایران را در 
تاریخ ۲۰ ســپتامبر برمی گرداند. چرا که ایاالت متحده آمریکا روند 
۳۰ روزه را فعال کرد تا تقریبًا همه تحریم های ســازمان ملل علیه 
ایران بازیابی شــود. وی در ادامه مدعی شــد که پس از آنکه شورای 
امنیت نتوانســته مأموریت خود برای حفظ صلح و امنیت بین المللی 
را تأیید کند، این تحریم ها از نیمه شب به وقت گرینویچ در تاریخ ۲۰ 
سپتامبر )۳۰ شهریور( بازمی گردد. دقایقی پس از این توئیت بود که 
پمپئو در توئیتی دیگری که بیشــتر شــبیه یک تهدید بود عنوان کرد 
کــه اگــر هر یک از اعضای شــورای امنیت قطعنامه ای برای تمدید 
تعلیــق تحریم هــا ارائه بدهد، ایاالت متحــده با آن مخالفت خواهد 
کــرد؛ در این صــورت اگر هیچ قطعنامه ای ارائه نشــود، تحریم ها 
علیه ایران در ۲۰ ســپتامبر باز خواهد گشــت. این چگونگی عملکرد 
قطعنامه ۲۲۳۱ از نگاه پمپئو اســت. در همین راســتا کلی کرافت، 
نماینده آمریکا در ســازمان ملل در گامی جلوتر صراحتًا عنوان کرد 
کــه اگــر هر یک از اعضای شــورای امنیت قطعنامه ای برای تمدید 
تعلیــق تحریم هــا ارائه بدهد، نه تنهــا ایاالت متحده با آن مخالفت 
خواهــد کرد، بلکه کشــور مذکور را مــورد تحریم قرار خواهد داد تا 
در نهایت مکانیســم ماشــه فعال شــود. لذا این گونه که از اظهارات 
مقامات آمریکایی و به خصوص دو توئیت پنج شــنبه گذشــته مایک 
پمپئو، وزیر امور خارجه ایاالت متحده می توان این استنباط را داشت 
که بعد از گذشــت ۳۰ روز حتی اگر کشــورهای عضور شورای امنیت 
هم قطعنامه ای هم ارائه نشــود، آمریکا در مواضعی یکجانبه و یک 
سویه رسمًا اعالم خواهد کرد که از تاریخ ۲۰ سپتامبر )۳۰ شهریور( 

تحریم های سازمان ملل علیه ایران مجدداً برقرار شده اند. در چنین 
حالتی نوعی شــکاف بی ســابقه حقوقی و دیپلماتیک بوجود خواهد 
آمــد. چــون از یک طرف، آمریکا فرض می کند که تحریم های بین 
المللی شورای امنیت باید از تاریخ ۲۰ سپتامبر )۳۰ شهریور( مجدداً 
علیه ایران اعمال شــود، اما در آن ســو سایر کشورها فرض خواهند 
کرد که این تحریم ها بازنگشته اند. این حالت به قول شما تقریبًا در 
شــورای امنیت بی ســابقه است. حال سؤال اینجا است که با فرض 
یک کشــور مانند آمریکا می توان گفت که از تاریخ ۲۰ ســپتامبر )۳۰ 
شهریور( مکانیسم ماشه فعال و تحریم های سازمان ملل علیه ایران 

مجدداً برقرار شده اند؟
ببینید واقعیت این اســت که مســئله »فرض«، »ادعا« و یا »توهم« 
آمریکا نیســت، اینجا مســئله توان و قدرت سیاسی، دیپلماتیک و در 
نهایت هژمونی ایاالت متحده اســت که می تواند در خصوص فعال 
کردن مکانیســم ماشــه تعیین تکلیف کند. همان گونه که گفتم و 
چند باره هم تاکید دارم مســئله از نظر حقوقی کاماًل روشــن اســت، 
ولی ما مســئله را از نگاه حقوقی بررســی نمی کنیم، چون فعال شدن 
مکانیســم ماشــه دیگر در چارچوب حقوقی قرار ندارد. یعنی آمریکا 
آن را به یک زورآزمایی و قدرت نمایی سیاســی بدل کرده اســت. از 
آن ســو به هر حال نمی توان منکر ظرفیت، پتانســیل و توان سیاسی 
و دیپلماتیک برخی از کشــورها، به خصوص اعضای ثابت شــورای 
امنیــت و در رأس آن ایــاالت متحــده آمریکا بــود. همین توان به 
آمریــکا اجــازه می دهد که به صورت فردی و راســا، نقش جدی در 
ترســیم آینده روابط بین الملل داشــته باشــد. بنابراین حتی با وجود 
تمام نکاتی که شما اشاره کردید و علیرغم تمام مخالفت های اعضا 
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شــورای امنیت، کمیســیون مشــترک برجام، اتحادیه اروپا، چین و 
روسیه در نهایت آمریکا می تواند از ۲۰ سپتامبر/ ۳۰ شهریور مسئله 
فعال کردن مکانیســم ماشــه و بازگشــت قطعنامه ها و تحریم های 

شورای امنیت را محقق کند.
جناب موالیی اینجا به نظر می رسد که تعیین گنندگی مسئله   �

واکنش اعضای شــورای امنیت را نادیده گرفته اید. آیا اعضای 
شورای امنیت مکلف به پیروی از ادعای یکجانبه آمریکا مبنی بر 
التزام به بازگشت قطعنامه های شورای امنیت و احیای تحریم ها 

علیه ایران از ۲۰ ســپتامبر/ 3۰ شهریور هستند؟
اینجا مسئله قدرت نمایی سیاسی آمریکاست. مگر بعد از خروج دونالد 
ترامپ از برجام و بازگشت تحریم های ایاالت متحده علیه جمهوری 
اســالمی ایران ما شــاهد همراهی بسیاری از کشورها و شرکت های 
بین المللی با تحریم های آمریکا نبودیم. مگر این شــرکت ها مبنای 
حقوقــی بــرای همراهــی با تحریم های ثانویه آمریکا در دو ســال 
گذشــته داشــته اند؟! آن هم تحریم هایی که تنها مختص به ایاالت 

متحده آمریکاســت، نه تحریم های مربوط به شــورای امنیت و یا 
اتحادیه اروپا. مگر شــرکت های طرف معامله ایران آمریکایی بودند 
کــه خود را ملزم به رعایــت تحریم های وزارت خزانه داری ایاالت 
متحده دانند، آن هم در شــرایطی که بســیاری از کشورهای جهان 
و بــه خصــوص اعضای حاضر در برجام و تروئیکای اروپایی )آلمان، 
فرانســه و بریتانیا( انتقادات جدی به یکجانبه گرایی آمریکا و اقدام 
ترامپ برای خروج از توافق هســته ای داشــته و کماکان دارند؟ اما 
به رغم تمام این انتقادات و مخالفت ها در نهایت این شــرکت ها و 
کمپانی هــای بیــن المللی بودند که بــه ناچار خود را ملزم به رعایت 
تحریم های آمریکا دانســتند. اینجاســت که ایاالت متحده آمریکا 
بــا قدرت سیاســی و به خصوص اقتصــادی خود در جهان می تواند 
شــرایط را به گونه ای ترســیم و تعیین کند که در نهایت شــرکت ها 
بیــن المللــی چاره ای جز تبعیت از تحریم های ثانویه آمریکا در برابر 
ایران نداشته باشند. آیا اینجا توجیه حقوقی برای رفتار شرکت های 

بین المللی وجود دارد یا مســئله تنها به هژمونی اقتصادی آمریکا باز 
می گردد؟ پس آمریکا از قدرت خود برای پیشبرد اهداف و منافعش 
اســتفاده می کند. ذیل این نکات واشــنگتن در بســیاری از مواقع با 
یکجانبه گرایی توانســته اســت سناریوی مد نظر خود را محقق کند، 
اگرچه به لحاظ حقوقی ســناریوی آمریکا با خالءهای گســترده ای 

مواجه بوده است.
پیرو این واقعیت از ۲۰ سپتامبر/ ۳۰ شهریور آمریکا می تواند در یک 
ادعای یکجانبه و یک ســویه اینگونه اعالم کند که مکانیســم ماشه 
فعال شــده و تحریم های شــورای امنیت علیه ایران بازگشته است و 
هر کشور، شرکت و فردی که بخواهد با این قطعنامه ها مقابله کند و 
آن را نادیده بگیرد با تحریم های سنگین ایاالت متحده آمریکا مواجه 
می شــود، آن زمان تمامی کشــورهای عضو سازمان ملل، شرکت ها 
و افــرادی که خود را بــا تحریم های جدی ایاالت متحده آمریکا در 
صورت نقض ادعای یکجانبه واشــنگتن رو به رو ببینند به ناچار و 
علیرغم آن که این ادعای یک ادعای فراحقوقی اســت که شــاید 
تأییدیه شــورای امنیت واعضای این شــورا را هم به همراه نداشــته 
باشــد، خود را ملزم به رعایت آن می دانند. بنابراین اینجا »قدرت« 
آمریکا و هژمونی این کشــور اثرگذار خواهد بود، نه وجاهت حقوقی 
و قانونی ادعای ایاالت متحده. البته میزان این اثرگذاری، ذیل نکته 
شــما به واکنش و میزان مقابله و مخالفت اعضای شــورای امنیت 
و دیگر کشــورهای عضو ســازمان ملل در برابر آمریکا باز می گردد. 
مثاًل شــما در تحریم های نفتی شــاهد بودید که با یک تهدید وزات 
خزانــه داری آمریکا، شــرکتی مانند توتــال فعالیت خود در ایران را 
متوقف کرد و یا حتی شــرکت های چینی طرف معامله ایران نیز از 
تحریم هــای ثانویــه ایاالت متحده آمریکا برای به صفر رســاندن 
صادرات و فروش نفت ایران تبعیت کردند. پس اینجا قدرت واقعی 
ایاالت متحده آمریکا خود را نشان می دهد. بله از منظر حقوقی هیچ 
وجاهت قانونی برای کاخ سفید وجود ندارد که شرکت های بین المللی 
را وادار به انصراف از معامله با ایران کند، اما قدرت آمریکا می تواند 
تعیین کننده باشــد. در منطق روابط بین الملل این قدرت اســت که 
حــق را تعیین می کند. در این راســتا آمریــکا هیچ توجیه حقوقی و 
قانونی برای فعال کردن مکانیســم ماشه و بازگرداندن تحریم های 
شــورای امنیت از ۲۰ ســپتامبر/ ۳۰ شــهریور را ندارد، اما از قدرت 
الزم بــرای تحقــق آن برخوردار اســت و می تواند این ادعا که یک 
ادعای یک ســویه و یکجانبه اســت را محقق کند و در این طرف 
ایران، اعضای کمیســیون مشــترک برجام و اعضای شورای امنیت 
حضــور دارنــد که در یک ادعای حقوقــی و قانونی مخالف مواضع 
آمریکا هســتند، اما از قدرت الزم برای پیشــبرد ادعایشان برخوردار 
نیســتند و شــاید نتوانند در برابر آمریکا اقدامی انجام دهد. بله هر دو 
طرف ادعای خود را دارند، ولی یکی دارای قدرت اعمال نظر اســت 

منظر حقوقی هیچ وجاهت 

قانونی برای کاخ سفید 

وجود ندارد که شرکت های 

بین المللی را وادار به انصراف 

از معامله با ایران کند، اما 

قدرت آمریکا می تواند تعیین 

کننده باشد. در منطق روابط 

بین الملل این قدرت است که 

حق را تعیین می کند. 
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و طرف دیگ خیر؛ اینجا اســت که ســنگینی کفه قدرت و هژمونی 
آمریــکا تعیین کننده خواهد بود.

یعنی ایاالت متحده آمریکا به تنهایی می تواند در برابر شورای   �
امنیت سازمان ملل قد علم کند؟

من پیشتر اشاره کردم. ذیل همین چارچوب شورای امنیت برای هر 
کــدام از اعضای این شــورا و به خصــوص اعضای دائم و مهمترین 
عضو آن یعنی ایاالت متحده آمریکا توان و ظرفیتی از لحاظ سیاسی 
و دیپلماتیک برای اعمال نظر در نظر گرفته شــده اســت. این نظم 
بعد از جنگ جهانی دوم و توسط فاتحان جنگ ترسیم شده است تا 
بتوانند خود را به عنوان بازیگرانی مطرح کنند که نظم نوین جهانی 
در دســت آنها قرار دارد. بنابراین هر یک از کشــورهای دائم شورای 
امنیــت برای خــود حقی در نظر گرفته اند که می توانند جلوی برخی 
از تالش های شورای امنیت که در تضاد با منافعشان است، بایستند 
و آن را وتو کنند. این حق را خود شــورای امنیت به آنها داده اســت. 
لذا اعضای دائم شورای که آمریکا هم جزء آن است می تواند از حق 
خود استفاده کند. از طرف دیگر این نکته مهم را هم نباید فراموش 
کرد که عدم حضور فعال ایاالت متحده آمریکا در شــورای امنیت 
می تواند به منزله تالش واشنگتن برای تخریب و بالاثر کردن توان 
نفوذ این شــورا در عرصه بین الملل در نظر گرفته شــود تا این شــورا 
دیگر نتواند در بســیاری از مســائل منبع و منشأ تصمیم گیری باشد. 
بــه هــر حال منطقی یا غیر منطقی، حقوقی و یا غیر حقوقی، قانونی 
و یا غیرقانونی آمریکا در چارچوب ســاختار شــورای امنیت می تواند 
از نفوذ خود در راســتای منافعش که بعضًا مخالف با موضع شــورای 
امنیت اســت اســتفاده کند. االن یکی از این پرونده ها به فعال شدن 
مکانیســم ماشــه باز می گردد. لذا شاید شورای امنیت نیز برای حفظ 

اثرگــذاری خــود و به ناچار با ادعای آمریکا همراهی کند.
آیا در صورت وقوع این مســئله شاهد شکل گیری یک بدعت   �

خطرناک نخواهیم بود که آمریکا به صورت یکجانبه بخواهد برای 
کل جهان تصمیم گیری کند و شــورای امنیت را نادیده گرفته و 
با دور زدن آن نســبت به تحقق سناریوی مدنظرش اقدام کند؟

من اســم این مســئله را »دور زدن شــورای امنیت از جانب ایاالت 
متحــده آمریــکا« نمی گذارم، اما قطعًا با عدم حضور فعال آمریکا در 
شورای امنیت، واشنگتن می تواند این شورا را منفعل و یا کم اثر کند 
و بعد از این وضعیت را به ســمتی پیش برد که حتی قطعنامه ای در 
شــورای امنیت تصویب نشود؛ اگر در شورای امنیت هم قطعنامه ای 
صادر نشود یقینًا این شورا از خاصیت و کارکرد واقعی خود می افتد. 
ببینید در دوران جنگ سرد بسیاری از تصمیمات شورای امنیت توسط 
ایاالت متحده آمریکا وتو و رد می شد. بنابراین در طول حیات سیاسی 
شــورای امنیت از پایان جنگ جهانی دوم تا ســال ۱۹۹۱ میالدی 
)فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی(، این شورا تصمیمات چندان جدی 

اتخاذ نکرد. حتی شــورای امنیت در خصوص جنگ تحمیلی عراق 
بر ایران نتوانســت تصمیم ســازنده ای را اتخاذ کند. پیرو این واقعیت 
مجموع قطعنامه های شــورای امنیت ذیل فصل هفتم به اندازه یک 
چهارم قطعنامه هایی است که شورای امنیت در مدت زمان نه ساله 
بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ میالدی تا سال 
۲۰۰۰ میالدی تصویب کرد. چرا که بعد از فروپاشــی اتحاد جماهیر 
شــوروی یک نظم جدید در جهان شــکل گرفت. در سایه این نظم، 
اعضای دائم شورای امنیت به این توافق رسیدند که نقش فعال تری 
برای شورای امنیت سازمان ملل در اثرگذاری بر تحوالت بین المللی 
قائل شــوند با این فرق که دیگر بلوک شــرقی وجود نداشــت، بلکه 
کانــون و محــور این تصمیمات غرب و ایــاالت متحده آمریکا بود. 
در طول دوران جنگ ســرد هر کدام از ابرقدرت های بلوک شــرق و 
غــرب در قالــب اعضای دائم شــورای امنیت در برابر تصمیم گیری 
طرف های مقابل ایســتادگی و آن را وتو می کردند. االن هم به نظر 

من آمریکا به دنبال احیای این مســئله اســت. چون به باور آمریکا 
اگــر شــورای امنیت نتواند منافع ایــاالت متحده را تأمین کند دیگر 
بود و نبودش برای واشنگتن فرقی ندارد. به قول معروف کاخ سفید 
معتقــد اســت دیگــی که برای من نجوشــد، می خواهم چراغ آن را 
خاموش کنم تا این دیگ شــورای امنیت برای دیگران هم نجوشــد. 
از آن طرف چون از دید کشــورهای جهان و به خصوص اروپایی ها، 
حضــور و وجود شــورای امنیت برای برقــراری حفظ صلح و تداوم 
امنیت جهانی بســیار مهم اســت و برای آنکه این شورا از اثرگذاری 
الزم دور نشــود احتمااًل به یک ســازش ها و همراهی هایی با آمریکا 
دست بزنند. یکی از این سازش ها و همراهی ها می تواند در خصوص 
فعال کردن مکانیسم ماشه و احیای قطعنامه های شورای امنیت به 
منظور تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران باشد، همانگونه که پیشتر 
کشــورهای جهان و به خصوص اعضای شورای امنیت در همراهی 
با آمریکا آن قطعنامه های شــش گانه را علیه ایران تصویب کردند.

به باور آمریکا اگر شورای 

امنیت نتواند منافع ایاالت 

متحده را تأمین کند دیگر بود 

و نبودش برای واشنگتن فرقی 

ندارد. به قول معروف کاخ 

سفید معتقد است دیگی که 

برای من نجوشد، می خواهم 

چراغ آن را خاموش کنم تا 

این دیگ شورای امنیت برای 

دیگران هم نجوشد.
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ایاالت متحده با بی محلی کشورهای اروپائی و اعضای شورای 
امنیت روبه رو شده است. آن ها طرحی که ترامپ در سر دارد را 
نپذیرفته انــد و می گویند آمریــکا قصد انجام رفتاری فراقانونی 

دارد.
پمپئو در جلسه با رئیس دوره ای شورای امنیت، نامه ای را تحویل 
داد که در آن درخواســت فعال شــدن مکانیسم ماشه مطرح شده 
بود. این نامه در کمتر از بیســت و چهارســاعت، ترامپ و ایاالت 
متحــده را در وضعیــت انزوا و تنهایــی ویژه ای قرار داد. در این 
زمان کوتاه ســیزده کشــور از ۱۵ عضو شورای امنیت رو در روی 
تصمیم آمریکا ایســتاده و اعالم کردند که خواســته آنها برای 

دخالت در مســائل مرتبط با توافق هســته ای معقول نیست.
آمریکا نمی تواند به توافق برگردد  �

۵ عضو دائم شورای امنیت و ۸ عضو دیگر این شورا، کشورهایی 
هســتند که به پمپئو می گویند اگر توافق هســته ای با ایران به 
دســت کاخ ســفید باطل شــده، دیگر دم زدن از آن بی معناست. 
اما از آنجایی که مکانیســم ماشــه تعبیه شده تا کشورهای عضو 
برجام در صورت تخلف از این توافق از آن اســتفاده کنند، پس 
ایــاالت متحده دیگر شانســی نــدارد و باید خود را از همه موارد 
مرتبط با توافق هســته ای کنار بکشــد. در صورتی که کشورها به 
این مخالفت خود ادامه دهند شــورای امنیت حتی پیش نویســی 
هــم از قطعنامــه مورد نظر آمریکا منتشــر نخواهد کرد. ظریف 
هــم ویدئویــی را به تازگی در توئیترش منتشــر کرده که در آن 
ســخنان برایان هوک را نشــان می دهد که می گوید: در مورد 
اســنپ بک یا مکانیســم ماشه باید بگوییم که طرف های توافق 

باید خودشــان تصمیم گیری کنند.
تــا اینجا شــرایط بــه نفع ایران پیش رفته و یــک جانبه گرایی 
ترامپ و تالش های دیپلماتیک ایران، توانسته کشورهای عضو 
در شورای امنیت را به مخالفت با ایاالت متحده وادارد. واقعیت 
این اســت که در تاریخ ســازمان ملل چنین اتحادی علیه آمریکا، 
قباًل پیش نیامده اســت. همانطور که کلی کرفت نماینده آمریکا 

در ســازمان ملل می گوید، ایاالت متحده از رفتار کشــورهای 
عضو شــورای امنیت سرخورده شده است.

کشــورهای اروپایی می گویند رفتار ترامپ و درخواســت آمریکا 
پیامدهای جدی برای جهان دارد. تروئیکای اروپائی از شــنیدن 
اینکــه توافق هســته ای به نحوی دیگر کار نکنــد، بیزارند. اما 
هشــدار آنها تنها مربوط به عواقبی نیســت که جهان را بعد از بر 
هــم خــوردن کامل برجام و بازگشــت تحریم های ایران تهدید 
می کند. در وهله اول آنها از اقدامات خودســرانه ایاالت متحده 
خســته شــده اند. اروپائی ها روزی که توافق هســته ای به امضا 
رســید، تصور می کردند که ســندی با ضمانت اجرایی محکم به 
ثبت رســیده که می تواند ضامن صلح و امنیت بیشــتر در جهان 
باشد. اما برخالف تصور همه، ترامپ بعد از حضور در کاخ سفید 
نشــان داد که هیچ عالقه ای به قراردادهای بین المللی ندارد و 
می تواند هر زمانی که بخواهد با اتکا بر قدرت ایاالت متحده در 
عرصه بین الملل، قراردادها را نقض کرده یا از آنها خارج شــود.

هــر چقــدر که ترامپ بتواند در این زمینه موفق عمل کند، زنگ 
خطری برای جهان به صدا در می آید که نشان می دهد عدم توازن 

قدرت در جهان، تا چه اندازه می تواند دســتاوردهای سیاســی و
بین المللی را دستخوش تالطم کند.  �

اما یک نگرانی دیگر برای سازمان های بین المللی است. سازمان 
ملل و تقریبًا تمام کشــورهای عضو شورای امنیت، حامی توافق 
هسته ای و مخالف تحریم علیه ایران و بازگرداندن تحریم های 
قدیمی علیه کشورمان هستند. در عین حال سازمانی مانند انرژی 
اتمــی در ســال های اخیر مدام تکــرار کرده که رفتارهای ایران 
در چارچوب توافق هســته ای بوده اســت. با این حال عملکرد 
خودسرانه ایاالت متحده می تواند به ارزش و اعتبار سازمان های 
بین الملل خدشــه جدی وارد کنــد. انتظار می رود در هفته های 
آینده تنش های جدی در شورای امنیت در بگیرد و اگر در نهایت 
ایاالت متحده بتواند اراده خود را به شورای امنیت تحمیل کند، 

به این معناســت که دیگر چنین نهادی کارایی الزم را ندارد.

مهسا مژدهی

تالش رئیس جمهور آمریکا برای فعال کردن مکانیسم ماشه بی نتیجه ماند

بی آبرویی ترامپ
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این یک پرونده سیاسی است  �
موضوع مکانیســم ماشــه بیش از آنکه موضوعی حقوقی باشد، 
مسئله ای سیاسی است. کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا، چین 
و روســیه به ترامپ می گویند که از نظر حقوقی نمی تواند پا در 
کفش کشورهای امضا کننده توافق هسته ای کند، چرا که قباًل از 
توافق خارج شده است. استدالل تیم پمپئو این است که ایاالت 
متحده همچنان عضوی از قطعنامه ۲۲۳۱ بوده و می تواند از آن 
راه بــه اعمــال نفوذ خود بپردازد. حقوق دانان بین الملل معتقدند 
هر چند چنین موردی به صراحت پیش بینی نشــده، اما دســت 

آمریکا برای مقابله با این نظرات چندان پر نیســت.
با این حساب به نظر می رسد که ترامپ، پمپئو و الیوت آبرامز در 
هفته های پیش رو، دســت به حیله های سیاســی بزنند. برخی از 
ناظران می گویند بعید نیست که ترامپ به سراغ اعمال فشارهای 
مادی، تحریم و تهدید کشورهای عضو شورای امنیت برود. آن ها 
را تهدید یا تطمیع کند. این کاری نیســت که کاخ ســفید در آن 
بی تجربه باشــد. تا کنون تنها کشــوری که به ساز آمریکایی ها 
رقصیده جمهوری دومینیکن بوده اســت. اما با توجه به شکست 
ســخت پیشــین در شورای امنیت، بعید نیست که تیم آمریکایی 
بــا حضور عضو جدیدی که پــدر جنگ های کثیف در آمریکای 

جنوبی خوانده می شــود نقشــه های تازه ای داشته باشد. به نظر 
برخی کارشناســان احتمال اینکه آمریکا کشورهای مخالف را با 
تهدید به جریمه و ســنگ اندازی در روابط تجاری تحت فشــار 

قرار دهد، کم نیست.
در انزوایی که دولت آمریکا در آن گیر افتاده و خود را در معرض 
تهدید متحدان پیشــینش می بیند، ترامپ ممکن اســت دست به 
هر اقدام تهاجمی علیه مخالفانش در شورای امنیت بزند. به ویژه 
آنکه او کمتر از سه ماه دیگر ممکن است کاخ سفید را ترک کند 
و برای همین او حاال قدرت ریســک بیشــتری دارد که هر طور 
شــده خود را برنده این بازی اعالم کند. تصور ترامپ این اســت 
که با یک پیروزی دیپلماتیک می تواند برای دور دیگر ریاســت 
جمهوری شانس بیشتری داشته باشد. مساله اصلی امروز جهان 
با آمریکا این اســت که دیگر منافع ملی و آبروی بین المللی به 
صورت علنی در ایاالت متحده به دســت فراموشــی سپرده شده 
و سیاســت خارجی در این کشــور به دســت مردان ناشی افتاده 
که می توانند زیر هر قولی بزنند و دوستانشــان را با تمام قدرت 
رنجانــده یا از خود براننــد. آمریکایی ها نگرانند دولتی که برای 
انزوای تهران تالش می کرد، خود دچار یک انزوای بین المللی 

و بی آبرویی بزرگ شود.
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ســه مــاه اســت که از آغاز مجلــس یازدهم می گــذرد و در میان 
جنجال های ریز و درشــت بهارســتانی ها ادعای میرســلیم درباره 
رشــوه میلیاردی قالیباف یکی از موضوعات داغ اســت که هنوز هم 

حل نشده باقیمانده است.
انتخابات به دور دوم می رفت و رقابت بین من قالیباف بود هرآنچه 
الزم بود را می گفتم« شــاید چون دوازدهمین  انتخابات ریاســت 
جمهوری در همان مرحله اول تمام شد این وعده میرسلیم دوسال 
به تعویق افتاد و بعد از یازدهمین انتخابات مجلس آن هم در جریان 

انتخابات هیات رئیســه، برگ برنده اش  را روکرد.
میرســلیم کــه مرداد ۹۶ در مصاحبه ای بــا روزنامه ایران گفته بود 

»در مورد عملکرد شــهرداری که در رأس آن آقای قالیباف اســت، 
خالف هایی وجود دارد که باید رسیدگی شود.« برای گفتن جزئیات 
این تخلفات دو ســال صبر کرد و در نهایت از رشــوه ۶۵ میلیاردی 
شهردار اسبق تهران در جریان بررسی طرح تحقیق و تفحص سخن 
به میان آورد. موضوعی که واکنش های زیادی به دنبال داشــت و 
حتی احمد توکلی نماینده اسبق مجلس و رئیس سازمان مردم نهاد 
دیده بان شــفافیت در نامه ای خطاب به  میرســلیم برای بررسی این 
ادعا اعالم آمادگی کرد. او  نوشــت: »جنابعالی دو نوبت به رســانه ها 
اطــالع دادیــد که آقای دکتر قالیباف برای توقف تحقیق و تفحص 
مجلس دهم از شهرداری تهران مبلغ »شصت وپنج میلیارد تومان« 

میرسلیم مچ قالیباف را می خواباند؟

 جنجال 65 میلیاردی در پارلمان
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به برخی نمایندگان رشــوه داد تا تالش کنند که تحقیق و تفحص 
رأی نیاورد.درستی و نادرستی این ادعا در هر دو صورت برای مردم 
و نظام اهمیت بسیار دارد، دیده بان شفافیت و عدالت براساس تکلیف 
ذاتی و متکی به اساســنامه قانونی اش کشــف حقیقت در این زمینه 
را آغاز کرده اســت. خواهشمند است تمامی اسناد و مدارک خویش 

را این ســازمان مردم نهاد ارائه فرمایید.«
چهار سال قبل  �

ماجرایی که در آخرین سال از دهه ۹۰ گریبان شهردار اسبق تهران 
و رئیس مجلس فعلی را گرفته اســت مربوط به ســال ۹۵ می شــود 
همان زمان که خبر امالک نجومی حسابی جنجالی شده بود و حتی 
یکی دو وبسایت خبری هم به دلیل انتشار اخبار مربوط به آن فیلتر 
شــدند. آبان ماه ۹۵ بود که ســایت »معماری نیوز« اخباری درباره 
امالکی منتشــر کرد که شــهرداری تهران با تخفیف های میلیاردی 
در اختیار برخی اعضای شــورای شهر گذاشته است. همین موضوع 
موجب شــد تا نمایندگان مجلس دهم آســتین ها را برای تحقیق و 

تفحص از شهرداری باال بزنند. 
هرچند این طرح از آبان ماه همان ســال از ســوی نمایندگان تهران 
کلید خورد اما بررسی اش تا آخرین روزهای سال ۹۵ ادامه پیدا کرد. 
تا اینکه در آخرین جلســه علنی مجلس در ســال ۹۵ طرح تحقیق 
و تفحص از شــهرداری در دســتور کار قرار گرفت و ادعاهایی که 
امروز مصطفی میرسلیم از آن سخن می گوید در آن مقطع در صحن 
علنی مجلس از زبان محمود صادقی بیان شد. او  در ۲۴ اسفند ۹۵ 
در دفاع از تحقیق و تفحص از شهرداری گفت: »برخی نمایندگان 
که خواستار این تحقیق و تفحص بودند در سه حوزه فروش تراکم، 
فروش امالک و تغییر کاربری ها از شهردار تهران سواالتی را مطرح 

کردند که از پاســخ های وی قانع نشدیم.«
او با بیان اینکه کمیســیون عمران مجلس باید از وزارت مســکن 
درباره تخلفات شهرداری استعالم می کرد، گفت: »گزارشات نشان 
می دهــد که تهران به صورت غیرقانونی در حال فروخته شــدن از 
ســوی شــهرداری است تا کسب درآمدهایی انجام شود. هرچند در 
واگذاری امالک شهرداری تهران ابتدا این موضوع را انکار می کرد؛ 
اما با فشــار قوه قضائیه شــهرداری اکثر موارد واگذاری را تایید کرد. 
با فروش تراکم وضعیت تهران به گونه ای شــده که تنفس در آن 
غیرممکن شده، درآمد شهرداری از فروش تراکم در سه سال گذشته 

حدود ۵۰ درصد بوده است.«
نقطه اوج صحبت های صادقی آنجا بود که از رشــوه های میلیاردی 
پرده برداشــت و گفت: »ظرف ســه ماه گذشــته به برادر یکی از 
اعضــای کمیســیون عمران تراکمی به قیمــت ۱۰ میلیارد تومان 

داده شده است.«
ماجرا به همین جا ختم نشــد و بعد از آنکه تحقیق و تفحص با رای 

نمایندگان از دستور کار مجلس کنار گذاشته شد رحمت اهلل حافظی 
یکی از اعضای شــورای شــهر تهران در توئیترش نوشــت: » برای 
مجلس که طرح تحقیق و تفحص از شهرداری را رد کرده متاسفم 
و به عنوان نماینده مردم از مردم عذرخواهی می کنم و به شــهردار 
تهران بابت اثرگذار بودن البی هایش تبریک می گویم. وقتی برادر 
عضو کمیسیون عمران مجلس ۱۰ میلیاردتومان تراکم از شهرداری 
می گیرد انتظار بیشتری نباید داشته باشیم. این رد تحقیق و تفحص 
نشــان می دهد که البی های شــهرداری در این مدت برای رد این 

تحقیق و تفحص اثرگذار و موفق بوده اســت.«
البته تشــکر قالیباف از الریجانی و نمایندگان به دلیل رد تحقیق و 

تفحــص خود از همان اقدامات پر حرف و حدیث بود. 
پــس لرزه های ادعای رشــوه ۶۵ میلیاردی و شــکایت از   �

میرسلیم 
ماجرای رشوه میلیاردی حال از ابتدای شکل گیری مجلس یازدهم تا 
همین روزها تبدیل به یک جنجال جدید و دردسرساز برای قالیباف 
شــده اســت. هرچند ادعای رشوه میلیاردی اولین بار نبود که مطرح 
می شد اما گویا صحبت های میرسلیم برای قالیباف و حامیانش بسیار 
گران تمام شــد تا آنجا که خبر طرح شــکایت قالیباف از مصطفی 
میرسلیم در فضای مجازی و رسانه ای دعوای این دو نماینده اصولگرا 
را وارد فاز جدیدی کرد و حتی واکنش نمایندگان اصالح طلب مجلس 
 دهم را هم به دنبال داشــت و پروانه سلحشــوری درباره آن گفت:

» به نظر من این اختالفات و شکایت از میرسلیم فراتر از اختالفات 
اصولگرایان با هم است. بحث شخصیت حقوقی نمایندگان مجلس 
مطرح اســت که با این رویکرد ریاســت مجلس تضعیف می شــود. 
مســئله دیگر عملکرد افراد در مســئولیت هایی اســت که برعهده 
داشــته اند. همه آقای میرســلیم را به عنوان فرد ســلیم النفس و از 
لحاظ اقتصادی پاک دســت می شناســند و در حوزه تخصصی خود 
هم فرد متخصصی هســتند. بنابراین نباید چنین فردی در مجلس 
منزوی شــود و مدارکی ارســالی او به قوه قضاییه باید بررسی شود. 
من به شــخصه از اینکه آقای میرســلیم رئیس کمیســیون صنایع 

نشد متعجب شدم.«
چنــد روز بعــد از این خبر موســی غضنفرآبادی ســخنگوی هیات 
نظارت بر رفتار نمایندگان درباره حواشی این ادعا از شکایت رضایی 
کوچی )رئیس کمیسیون عمران در زمان طرح تحقیق و تفحص از 
شــهرداری( خبر داد و به رســانه ها گفت: »رضایی کوچی که رئیس 
کمیســیون عمران وقت بوده اســت، بعد از اظهارات میرسلیم از وی 
شــکایت و اعالم کرد که منظور آقای میرســلیم من و کمیســیون 
عمران بوده است و بر همین اساس هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان 
این شــکایت را بررســی کرده وآن را وارد دانســت هر چند که آقای 
میرســلیم اســمی از آقای رضایی کوچی نبرده است. ولی وی قانونا 
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می تواند از میرسلیم شکایت کند.« او ادامه داد: » بر اساس شکایت 
آقای رضایی کوچی از آقای میرسلیم جهت ارائه توضیحات به هیأت 
نظارت بر رفتار نمایندگان دعوت کردیم تا مستندات و مدارک خود 

را ارائه دهد و در نهایت این موضوع بررســی شود.«
غضنفرآبــادی در ابتــدای صحبت هایــش از رد ادعای رشــوه ۶۵ 
میلیــاردی در جلســه هیــات نظارت آن هم بــه دلیل متقن نبودن 

مدارک خبر داده بود. 
صحبت های ســخنگوی هیات نظارت بــر رفتار نمایندگان دوباره 
میرســلیم را دســت به قلم کرد تا از طریق دفترش پاســخی به آنها 
بدهد و ادعای دعوت او به این جلســه را کامال رد کرد. در این نامه 
آمده است: »از آقای مهندس میرسلیم دعوت کتبی نشده بود برای 
حضور در جلسه و ارائۀ اسناد؛ صرفا آقای پاشایی دبیر هیئت شفاهی 
از ایشان خواست در جلسه حاضر شوند برای مبادلۀ نظر و مهندس 
میرســلیم در جلســه حاضر شــد و توضیحاتی دادند از جمله این که 
شــکایت آقای رضائی رئیس کمیســیون عمران بی مورد است زیرا 
تا کنون ذکر نامی از آقای رضایی نشد و اگر ایشان خودش احساس 

اتهــام می کند به رفتار خودش برمی گردد.«
قراربود ســاکت بمانم همان بهتر که نماینده نمی شدم  �

هرچند مصطفی میرسلیم در صحن علنی مجلس هیاهویی ندارد اما 
حواشــی اظهاراتش کم نیست و بعد از ادعای جنجالی اش می گوید 
قرار نیســت ســاکت باشد. او در پاســخ به خبرنگاران درباره ادعای 
رشــوه ۶۵ میلیاردی قالیباف در پاســخ به این پرســش که برخی 
می گویند مواضع شما ممکن است درصورت عدم تایید برای حزب 
موتلفه اســالمی هزینه ایجاد کند به نظر شــما آیا این مواضع بیشتر 
بــرای حــزب ســرمایه اجتماعی جمع می کند یــا تبدیل به هزینه 
می شــود؟اینگونه پاسخ داد:من به عنوان نمایندۀ مجلس نمی توانم 
در مقابل فرآیندهای فســادآمیز و روندهای غلط ســاکت باشم؛ اگر 
قراربود ســاکت بمانم بهتر بود نماینده نمی شدم، ولی سعی می کنم 
بدون سند موضع گیری نکنم تا نتیجه کار برای مؤتلفه نیز سرمایۀ 
اجتماعی باشــد و نه هزینه. شــهدای بزرگوار مؤتلفه برای مقابله با 
مفاســد جانفشــانی کردند و ما باید با عمل خودمان قدرشناس حق 

آن ها و پیگیر پیامشان باشیم.
او همچنیــن گفــت: » هر پرونده قبل از صدور حکم مجرمیت باید 
مراحلی را از نظر قضائی طی کند، که ابتدا بررســی اســناد اســت؛ 
اگر اســناد متقن و مستدل باشــد به افرادی ظنین می شوند.پس از 
بازجویی از آن ها ممکن اســت آن ها و عده ای دیگر متهم شــوند؛ 
آنگاه محاکمه صورت می گیرد و افرادی محکوم به جرم می شوند.

میرســلیم  ادامه داد: در این مرحله مجرمان حق دارند درخواســت 
تجدید نظر کنند؛ اگر در تجدید نظر رأی بدوی ابرام شــد مجازات 
صــورت می گیــرد. تا امروز افرادی مظنون و عده ای هم متهم اند و 

بازجویی ادامه دارد و ان شاء اهلل حق اثبات خواهد شد. امید ما این 
اســت که گرفتار اطالۀ دادرسی نشویم.

او در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه عده ای گفتند چرا اگر با آقای 
قالیباف اختالفی بوده حاضر شــدید در یک لیســت قرار بگیرید و 
حتی برخی معتقد هســتند ایشــان ســر لیست بودند چرا شما قبول 
کردید؟، گفت: آقای قالیباف در دوران مســئولیت های اجرائی خود 
خدمات ارزنده ای انجام داده که باید تقدیر شود؛ در همان حال زیر 
نظر ایشــان اشــتباهات مهمی رخ داده که به موقع به ایشــان تذکر 
کتبی و شــفاهی داده ام و باید اصالح می شــد و به این جا نمی رسید 
که جانشــین مورد اعتماد ایشــان دستگیر و گرفتار شود و بسیاری از 

مدیران شهرداری درگیر مفاسد شوند.
رئیس شــورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی ادامه داد: البته این ها 
برای اعتبار مدیر ارشد افتخار محسوب نمی شود. بدانید که نه فقط 
برای من، که برای همۀ مردم این ســؤال مطرح اســت که مگر در 
شهرداری چه خبر بوده که رد شدن طرح تحقیق و تفحص موجب 

ابراز تشــکر ایشان از مجلس شد؟
ادعای رشــوه میلیاردی قالیباف و بازداشت یک نماینده   �

»افکار عمومی در انتظار اســت اواًل مشــخص شود این ادعا درست 
اســت یا نه؟ ثانیًا اگر درســت است پرداخت کننده ۶۵ میلیارد تومان 
رشــوه چه کســی بوده؟ ثالثًا آن رئیس کمیســیون که رشوه گرفته 
چه کســی بوده؟ و ســرانجام اینکه برای مشــخص شدن صحت و 
ســقم ادعای آقای میرســلیم، دستگاه قضائی چه وظیفه ای دارد؟« 
اینها ســواالتی بود که روزنامه جمهوری اســالمی ایران در واکنش 
به ادعای میرســلیم مطرح کرد. بعد از دو ماه  که روزنامه جمهوری 
اسالمی این سواالت را مطرح کرد سخنگوی قوه قضائیه از ارسال 
مدارک آن به قوه قضائیه خبرداد و گفت: » ادعای میرسلیم مطرح 
شــد و گزارشــی به قوه قضائیه واصل شد و در حال بررسی این ادعا 
هستیم و رسیدگی ها شروع شده است. یکی از نمایندگان بازداشت 
شــده اســت اما این آغاز کار است و هنوز ماهیت موضوع و جزئیات 
آن روشــن نشــده است و نمی شود بدون جمع بندی، اطالع رسانی 
کرده و ســخنی بگوییم اما مطمئن باشــید ما در رســیدگی ها، آنچه 
از تخلفات به دســتمان برســد رســیدگی خواهیم کرد و حتما مورد 
رسیدگی قرار خواهد گرفت و رئیس قوه قضائیه گفته اند که پرونده 

زیر میز نداریم و همه پرونده ها روی میز اســت.«
اسماعیلی گفت: »نتیجه پرونده نیازمند رسیدگی های قضایی است 
و نتیجه آن به سمع مردم خواهد رسید. موضوعی که هنوز رسیدگی 
نشده است، به جای پرداختن در رسانه، با اعتماد به ما اجازه بدهند 

در دستگاه قضایی رسیدگی شود.«
حال باید دید آخر این داستان به کجا ختم می شود و خروجی دستگاه 

قضــا از این ادعا چه خواهد بود.
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ترمیــم روابــط ایران و آژانــس بین المللی انرژی هســته ای، اقدامی 
هوشــمندانه برای کاســتن از شدت فشار امریکا علیه برجام است. این 
اقدام که با وســاطت تروئیکای اروپایی، روســیه و چین صورت گرفت، 
تأثیرمســتقیم بر نتیجه تالش واشــنگتن در فعال سازی سیستم ماشه و 

بازگشــت تحریم های بین المللی علیه ایران خواهد گذاشت.
ائتالف ایجاد شده میان اعضای اصلی دو بلوک غربی و شرقی شورای 
امنیت سازمان ملل متحد علیه یکجانبه گرایی امریکا، اتفاقی کم سابقه 
در تاریخ این ســازمان محســوب می شــود. این وضع برای ایران یک 
فرصت تلقی می شود تا با بهره گیری از آن، خطر بازگشت تحریم های 
بین المللی را از خود دور کند. از این رو بیانیه مشــترک ایران و آژانس 
بین المللی انرژی هســته ای که در پی ســفر دو روزه »رافائل گروسی« 
به تهران منتشــر و در آن بر همکاری دو طرف برای راســتی آزمایی از 
فعالیت های هسته ای ایران تأکید شد، امکان تحرک مخالفان سیاست 
یکجانبه گرای امریکا را فراهم کرده اســت. در واقع پرونده اختالفات 
ایران و امریکا بسترســاز دو اتفاق کم بدیل در جامعه بین المللی شــده 
اســت؛  نخســت، شــکل گیری اراده اروپا برای دفاع از اعتبار استقالل 
خود مقابل امریکا. دوم؛ هم گرایی اروپائیان با روسیه و چین به عنوان 
دو قدرت شــرقی که همواره در بلوک رقیب غرب قرار داشــته و دارند. 
تأکید دولت ترامپ در اولویت دادن به اهداف سیاست خارجی خود فارغ 
از مالحظات دیگر متحدان اروپایی ایاالت متحده، به ایجاد شــکاف 
در روابط ســنتی قدرت های غربی انجامیده اســت. این شکاف عالوه 
برآنکه می تواند ســبب پیامدهای بی ثبات کننده در جامعه جهانی شود، 

در آینــده روابــط امریکاـ  اروپا نیز تأثیرگذار خواهد بود.
چین و روســیه از گســل ایجاد شــده در روابط قدرت های امریکاییـ  
اروپایی برای کاستن از حجم فشارها علیه خود به خوبی بهره گرفته اند. 

برخالف ماه های گذشته، اکنون در اروپا از خطر بروز قدرت هژمونیک 
چین کمترگفته می شــود. روســیه به گرم کردن روابطش با اروپائیان و 
کاســتن از تنش ها با قدرت های غربی به ویژه در ارتباط با اوکرائین و 
روسیه سفید امید بسته است. مهم تر اینکه دو قدرت شرقی در بزنگاهی 
که همه از احتمال شروع دوباره جنگ سرد سخن می گفتند، هشیارانه 
زمین رقابت با غرب را در عرصه اقتصاد محدود کرده و دیپلماسی تعامل 
را بر جدال های لفظی و رجز خوانی های مربوط به جنگ ســرد گذشــته 
ترجیــح داده اند. اکنون همه رقیبان قدرت هژمونیک ایاالت متحده بر 
توازن قوا؛ آنهم نه در عرصه تسلیحات، بلکه توازن اقتصادی و قدرت 

چانه زنی دیپلماتیک تأکید دارند.
تجربه توافق اخیر ایران و آژانس بین المللی انرژی هسته ای به کاستن از 
ظرفیت آژانس برای تحقق اهداف دولت ترامپ علیه برجام و بازگشت 
تحریم های بین المللی انجامیده است. دولت ترامپ در ایجاد بستر عینی 
و روانی الزم برای اقدام آتی خود به گزارش ســلبی آژانس علیه ایران 
نیازمند بود. ناکامی واشــنگتن در این مقطع را باید مدیون دیپلماســی 
فعــال و تعامل گــرای تهران با جامعه جهانی دانســت. حفظ این وضع 
می توانــد تــالش دولت ترامپ را نه تنهــا در اکتبر آینده که موعد لغو 
تحریم تســلیحاتی ایران اســت، بلکه در سپتامبر پیش رو که واشنگتن 
مدعی بازگشــت تحریم های بین المللی علیه ایران اســت را نیز دچار 

چالش جدی کند.
مهم نیست دولت آینده ایاالت متحده از آن ترامپ باشد یا »جوبایدن«. 
صورت مســاله در روابط ایران و امریکا یکی اســت. آنچه اهمیت دارد 
بهره گیــری از فرصت هایی اســت که اوضــاع کنونی جامعه جهانی و 
روابــط قدرت هــای بزرگ ایجاد کرده اند. اســتفاده از فرصت ها بدون 

اصــالح و بازتعریف عملکردها ناممکن خواهد بود.

جالل خوش چهره

 تعامل یا تعارض با جامعه بین المللی؟

اقدام هوشمندانه ایران 

درترمیم روابط با آژانس
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ترامپ و فجایعی که می تواند در روزهای باقی مانده ریاست جمهوری رقم زند

سیاست خارجی  پاشنه آشیل ترامپ

ویلیام جی. برنز

ماه هــای قبــل و بعد از انتخابات ریاســت 
جمهوری به ویژه در رابطه با سیاست خارجی 
دوره بســیار حساسی به شمار می روند. همه 
۵ روسای جمهوری که در دوره آنها خدمت 
می کردم و گروه هایشان به خوبی اهمیت این 
دوره زمانی را درک می کردند. آن ها جدای 
از سیاســت و میراثی که برجا می گذاشتند، 
ســعی می کردند مســیری هموارتر برای 

رئیس جمهــوری بعدی فراهم آورند. همه 
آنهــا در نهایت کشــور را در برابر حزب در 
اولویت قرار می دهند. اما این مساله در رابطه 
بــا ترامپ صدق نمی کند. اگر ۱۵۰ روز آتی 
روزهای پایانی ترامپ در کاخ سفید باشد، او 
هنوز هم می تواند فجایع زیادی در سیاست 

خارجی آمریکا رقم بزند.
در دســامبر ۱۹۸۸ کــه رونالد ریگان مجوز 

اولین گفت و گوی ایاالت متحده با سازمان 
آزادیبخش فلســطین را صادر کرد، من یک 
کارمنــد جوان شــورای امنیت ملی در دفتر 
ریاســت جمهوری بودم. او بعضًا این کار را 
راهــی برای رهایی رئیس جمهوری بعدی، 
جورج اچ. دابلیو. بوش، از گذراندن ســرمایه 
سیاســی گرانبها در دولت خود بر برداشتن 
گامی اساســی و احتمااًل مناقشه برانگیز در 
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جهــت ایجاد صلح در خاورمیانه می دید.
در ژانویــه ۱۹۹۳ در اواخــر دولــت جورج 
اچ. دابلیــو. بوش، من در مقام رئیس ســتاد 
برنامه ریزی-سیاســت گذاری وزارت امور 
خارجه، یادداشت طوالنی انتقالی برای وارن 
کریســتوفر، وزیر امور خارجه، نوشتم. این 
یادداشــت با پیش نویســی که شش پیش 
تحت عنوان »سیاســت خارجی برای دوره 
دوم بوش« نوشــتم، تفاوت چندانی نداشت. 
هــدف از ایــن اقدام عنوان یا حتی محتوای 
آن نبود، بلکه بیشــتر تعهــد به یک انتقال 

مســئولیت پذیرانه و منافع ملی بود.
در تابســتان ۲۰۰۸ که در رده ســوم وزارت 
امــور خارجه کار می کردم، کاندولیزا رایس، 
وزیــر امــور خارجه را در دیــدار او با جورج 
دابلیو. بوش، رئیس جمهوری، و دیک چنی، 
معــاون رئیــس جمهور، و گفت و گوی آنها 
درباره ادامه سیاســت خودشــان یا پیوستن 
به شــرکای بین المللی بر ســر میز مذاکره 
بــا ایران، همراهی کردم. حس مســئولیت 
پذیری در اتاق وجود داشــت. مســاله این 
نبود که تصمیم گیری در این زمینه منطقی 
اســت یا نه، بلکه مســاله این بود که چنین 
تصمیمی می توانست به تقویت یک میراث 
دیپلماتیــک کمک کند و فضای بیشــتری 
بــرای مانور دولت بعدی بــه وجود آورد یا 
خیر. بوش تصمیم خود را گرفت و من برای 
مذاکرات راهی ژنو شدم. چنی اعتراض کرد، 
اما بوش دســتی تــکان داد و گفت تصمیم 

خود را گرفته است.
فکــر نمی کنم ترامپ با دوره انتقال جدی و 
مســئوالنه برخورد کند. جان بولتون، مشاور 
امنیت ملی پیشین او، گفته رئیس جمهوری 
نمی تواند به هیچ موضوع سیاست خارجی در 
چارچوبی غیر از چشــم انداز پیروزی مجدد 
خــود در انتخابــات یا راضــی کردن حس 

خودبینی خودش بنگرد.
بــا ایــن حال، هیچ یک از اینها به این معنی 
نیســت که دولت ترامــپ توانایی در پیش 
گرفتن اقدامات ســازنده در سیاست خارجی 

را ندارد یا قابلیت آنها برای بر جا گذاشــتن 
میراثی به یاد ماندنی نادیده می گیرد. موفقیت 
اخیر گروه ترامپ در عادی سازی روابط بین 
اسرائیل و امارات متحده عربی یک موفقیت 
قابل توجه در این زمینه اســت که می تواند 
دستاوردهای دیپلماسی بزرگ تری در رابطه 
با مساله اسرائیل و فلسطین یا چالش ایران 
در منطقه داشــته باشد. عقب نشینی بیشتر 
نیروهای آمریکایی از افغانستان طبق توافق 
مذاکره شده با طالبان و در هماهنگی نزدیک 
بــا دولت افغانســتان، گام مفیدی در جهت 
رهایــی از یکــی از جنگ های ابدی آمریکا 
خواهد بود. تمدید توافق »اســتارت جدید« 
با روسیه که اوایل سال آتی منقضی می شود 
نیــز اهمیت دارد. بدون این توافق ســاختار 
کنترل تســلیحات هســته ای فــرو خواهد 
پاشــید. هیچ یک از این موارد میراث نابود 
شــده سیاســت خارجی ترامپ را بازنویسی 
نخواهد کرد و تاثیری هم در انتخابات نوامبر 
نخواهد داشــت؛ اما همــه این موارد برای 

منافع آمریکا بســیار مهم هستند.
هر گونه اهرم فشــاری که توافق امارات و 
اســرائیل در برابر ایران ایجاد کرده، در پی 
اقدامات متوالی اشتباه در کارزار اعمال فشار 
حداکثری که بیشتر در راستای تغییر نظام در 
ایران بودند تا تغییر رفتار این کشــور، از بین 
رفت. اصرار بر یک سیاست شکست خورده 
یک ادراک دیپلماتیک هوشمندانه نیست و 
بــه همین دلیل بود که بوش تصمیم گرفت 
به مذاکره با کشــوری بپیوندد که پیشتر آن 
را »محور شــرارت« توصیف کرده بود. اما 
ظاهراً دولت ترامپ چنین ادراکی ندارد و به 
همین دلیل اســت که تصور می کند ایاالت 
متحده توانایی پیشــبرد بخش های تنبیهی 
توافق هسته ای را دارد. ایاالت متحده پیشتر 
این اســتراتژی را آزموده و شکست خورده 
است. تالش هایی مشابه ارائه قطعنامه جدید 
به شورای امنیت یا بازگرداندن تحریم های 
سازمان ملل نه تنها احمقانه است، که باعث 
شــرمگین شدن بیشتر آمریکا و انزوای آن 

می شــود و خطر مواجهه با ایران را افزایش 
می دهد. تالش برای بازگرداندن تحریم ها 
علیــه ایران مغایر با منافــع ایاالت متحده 
است و تنها نتیجه اش ناهموار ساختن زمین 
دیپلماتیک برای جانشین ترامپ خواهد بود 
و این درســت همان چیزی است که رئیس 

جمهوری می خواهد.
در همین حال، باقی جهان به دور زدن آمریکا 
بــه جای همکاری با آن ادامه خواهند داد و 
بدیــن ترتیب، »اول آمریکا« معنی پیروزی 
در همه دســته بندی های نادرست می یابد. 
اگــر ترامپ در ماه نوامبر مجدداً رأی آورد، 
آنچه در ۱۵۰ روز آینده در سیاســت خارجی 
اتفــاق می افتد، پاورقی ناچیزی برای پایان 
یک نظم بین المللی به رهبری آمریکا خواهد 
بــود. اگر او در انتخابات شکســت بخورد، 
بعید اســت که به ناگاه به تعهد همه روسای 
جمهوری پیشــین از هــر دو حزب به دوره 
انتقالی مؤثر روی آورد. در بهترین حالت، او 
صرفًا درصدد توجیه شکست هایش برخواهد 
آمــد. در بدترین حالت، او به دنبال رقابت یا 
تحت تأثیر قرار دادن نتیجه انتخابات خواهد 
بود. همانند بســیاری از دیگر مسائل مربوط 
به دولت ترامپ، بعید است که دوره انتقالی 
او مشــابه روسای جمهوری پیشین باشد. و 
هزینه های این سردرگمی، اشارت های ضد 
و نقیض و آشوب ها می تواند بسیار زیاد باشد.

دوران ترامپ تا اینجا، یک قرنطینه طوالنی 
برای عقل سلیم و منطق در سیاست خارجی 
آمریــکا بــوده و ۱۵۰ روز آینده به احتمال 
زیاد اســتثنا نخواهد بود. دولت تحت فرمان 
رئیس جمهوری نامناســب به تغییر و تفسیر 
»حقایق« به نفع خود تا جای ممکن تمایل 
پیدا می کند و این مساله تنها به نفع بازیگران 
خارجــی خواهد بود. حتی اگر چند ماه باقی 
مانده تنها فرصت ترامپ در کاخ سفید باشد، 
او هنــوز هم برای نابود کردن بســیاری از 
منافع سیاســت خارجی ایاالت متحده زمان 

زیادی دارد.
منبع: آتالنتیک
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عمرو موســی، دبیر کل پیشــین اتحادیه عرب، اقدام امارات عربی 
متحده در عادیســازی روابط خود با اســرائیل را مشــابه برگزیت و 
خروج یکجانبه انگلیس از اتحادیه اروپا دانسته است. این تعبیر عمرو 
موسی به عنوان مصداقی از تکروی امارات و تضعیف روند چند جانبه 
گرایــی و هــرج مــرج در نظام بین الملل در نظر گرفته می شــود زیرا 
امارات بر خالف مصوبات اتحادیه عرب اقدام به عادیســازی روابط 
بــا رژیم اشــغالگر قدس کرد چنانکه طبــق مصوبات اتحادیه عرب و 
ابتکار عربی در ســال ۲۰۰۲ مقرر گردید اعراب تنها پس از تشــکیل 
دولت مســتقل فلســطینی اقدام به برقراری روابط دیپلماتیک با رژیم 
صهیونیســتی کنند. عمرو موســی در توئیت خود مایوسانه و ناامیدانه 

از امارات عربی متحده می خواهد که در روابط خود با اسرائیل به فکر 
منافع مردم فلســطین نیز باشد.

واقعیت این اســت که در میان اعضای اتحادیه عرب هیچ موضوعی 
به اندازه مســئله فلســطین و قدس شــریف مورد اجماع نظر و عامل 
همبستگی میان اعضای این اتحادیه بلکه میان امت عربی نبوده است؛ 
به گونه ای که حتی تالش های ۴۱ ساله این اتحادیه در ترویج ایران 
هراســی و اعمال دشــمنی علیه جمهوری اسالمی ایران نیز نتوانسته 

اســت ســبب اجماع و وحدت نظر اعضای اتحادیه عرب بشود.
اینک به دنبال عادی ســازی روابط امارات عربی متحده با اســرائیل، 
این احتمال وجود دارد که برخی دیگر از اعضای شــورای همکاری 

 عادی سازی روابط با اسرائیل تهدیدی علیه امنیت ملی، وحدت و هویت عربی

توافق در برابر هیچ
سید قاسم ذاکری*
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خلیج فارس همچنین اعضای اتحادیه عرب در آفریقا اقدام به عادی 
سازی روابط خود با اسرائیل کنند. تفاوت روند نوین عادی سازی روابط 
کشــورهای عربی با اســرائیل با روندهای مشابه در چهل و یک ساله 
گذشــته در این اســت که کشورهای عربی در روند تازه، هیچ امتیازی 
در ازای شناسایی اسرائیل و برقراری روابط دیپلماتیک با آن دریافت 
نمی کنند. قباًل توافقات صلح میان اســرائیل با مصر، اردن و فلســطین 
در چارچوب دکترین جریان چپ در اســرائیل یعنی بر اســاس صلح 
در مقابل زمین شــکل گرفته بود اما زین پس کشــورهای فقیر عضو 
اتحادیه عرب که در قاره آفریقا واقع شــده اند، در ازای عادی ســازی 
روابط خود با اســرائیل نباید کمترین انتظاری در جهت بهبود اوضاع 
اقتصادی و معیشــتی خود داشــته باشند؛ درست مانند بسیاری دیگر از 
کشــورهای آفریقایی که در ازای عادی ســازی روابط خود با اسرائیل 

هیچ گونه ســود و نفع اقتصادی کسب نکردند.
تحقق ایده شناسایی اسرائیل از طرف کشورهای عربی بدون دریافت 
هیچ گونه امتیاز و ما به ازاء، موید دیدگاه حزب لیکود و جریان راست 
در اســرائیل است که همواره باور داشــته اند نباید هیچگونه امتیازی 
به اعراب داد. دیدگاه و راهبرد جریانات راســت اســرائیلی از مدت ها 
قبل عبارت بوده اســت از تحقیر اعراب و کوتاه نیامدن در مقابل آنها 
و پیگیری سیاســت مشــت آهنین در مقابل فلسطینیان. موضعگیری 
نتانیاهــو در مخالفت با واگذاری جنگنده های F-۳۵ به امارات عربی 
متحده )در ازای عادی ســازی روابط این کشــور با اسرائیل( همچنین 
تکذیب ادعای سران ابوظبی توسط نتانیاهو پیرامون موافقت اسرائیل 
با توقف انضمام کرانه باختری به اسرائیل در چارچوب توافق با امارات 
عربی متحده، دقیقًا در چارچوب نگرش جریانات راســت اســرائیلی 

نســبت به اعراب قابل تفسیر و ارزیابی است.
برآورد می شــود اقدام یکجانبه امارات عربی متحده در عادی ســازی 
روابط با اســرائیل که بدون مشــورت با پایتخت های عربی و بر خالف 
مصوبات اتحادیه عرب صورت گرفته اســت؛ نهایتًا سبب پراکندگی و 
واگرایی بیشتر میان اعضای اتحادیه عرب خواهد شد. طبیعتًا در صورت 
شکســته شــدن اجماع و وحدت نظر عربی در قبال مســئله فلسطین 
و قدس شــریف، مخصوصــًا در پرتو جنگ های داخلی و بحران های 
کمرشکن در داخل برخی از کشورهای عضو اتحادیه عرب و ناتوانی 
این اتحادیه در حل فصل بحران ها و جنگ های جاری در کشورهای 
عربــی، جایگاه و موقعیت اتحادیه عرب بخاطر رفتار یکجانبه امارات 
عربی متحده ضعیفتر از گذشــته خواهد شــد. بواســطه ضعف و ناکار 
آمــدی اتحادیــه عرب برای حل بحران های عربی از جمله مســئله 
فلســطین، طی سال های طوالنی گذشته برخی اعضای این اتحادیه 
مخصوصًا در قاره آفریقا کم کم به سمت هویت های بومی و غیرعربی 
هدایت شده اند. معمر قذافی از جمله منادیان پیگیری اهداف و منافع 
منطقه ای کشــورهای مغرب عربی در ســاختارهایی خارج از اتحادیه 

عرب بود. مثال دیگر کشــور اریتره در شــاخ آفریقا اســت که با وجود 
اینکه با کمک های مالی و تســلیحاتی اعراب از اتیوپی مســتقل شد و 
اکثریت جمعیت این کشــور به زبان عربی صحبت می کنند ولی پس 
از اســتقالل از اتیوپی حاضر نشــد به اتحادیه عرب بپیوندد. ناتوانی 
اتحادیه عرب درحل و فصل بحران ها و جنگ های طوالنی مدت در 
دو کشــور آفریقایی ســودان و سومالی به تدریج سبب تضعیف هویت 

عربی در این دو کشــور عضو اتحادیه عرب شده است.
امارات عربی متحده غیر از جفای اخیرش در حق ملت فلســطین که 
ســبب تشــدید واگرائی میان اعراب خواهد شــد از مدتی قبل در حال 
پیگیــری راهبــرد تجزیه یمن به دو بخش شــمالی و جنوبی اســت. 
امــارات عربی متحده همچنیــن نقش پر رنگی در جنگ های داخلی 

لیبی ایفا می کند.
اقدام ابوظبی در عادی ســازی روابط خود با اســرائیل عالوه بر ضربه 
شدیدی که به مسئله فلسطین به عنوان اصلی ترین موضوع همبستگی 
عربی وارد آورده همچنین باعث شده است که هر دو جریان مقاومتی 
و سازشی در جهان عرب در مقابل ابوظبی قرار بگیرند. جریان سازشی 
طرفدار صلح با اســرائیل در جهان عرب که دولت های مصر، اردن و 
حکومت خودگردان فلســطینی نمایندگان این جریان هســتند اکنون 
به خاطر اقدام امارات عربی متحده تضعیف شــده اند زیرا سیاســت و 
برنامه ایشان در چارچوب دکترین چپ در اسرائیل یعنی تحقق صلح 
در ازای زمین و راه حل تشــکیل دو دولت فلســطینی و اســرائیلی در 
کنار همدیگر توجیه می شــد )همان الگوئی که طبق آن انور ســادات 
اقــدام بــه امضای موافقت نامه کمپ دیوید کرد و اعراب سازشــکار 
در پــی تعمیم دادن آن به دیگر کشــورهای عربــی بودند(. نخبگان 
ســنتی جریان ســازش در جهان عرب اکنون نیک می دانند که بخاطر 
رفتــار امــارات عربی متحده، در آینده حتمــًا الگوی نتانیاهو و ترامپ 
در تحمیــل صلــح اعراب با اســرائیل البته بــدون اعطای هیچگونه 
امتیــازی بــه اعراب و فلســطینیان در دســتور کار تمامی احزاب در 
آمریکا و اسرائیل و مآال هیات حاکمه آن ها قرار خواهد گرفت؛ چنین 
موضوعی عالوه بر وخامت و پیچیدگی بیشتر بحران ها در خاورمیانه 
همچنین باعث تضعیف گفتمان و جایگاه سیاسی جریان سنتی طرفدار 
ســازش در کشــورهای عربی خواهد شــد. مخالفت ابومازن با رفتار 
ابوظبی دقیقًا در چارچوب همین تحلیل قابل تفســیر و ارزیابی اســت. 
عزمی بشــاره اندیشمند مسیحی فلسطینی )دارای تابعیت اسرائیلی و 
نماینده پیشــین در کنســت اسرائیل( معتقد است جنس روابط امارات 
با اسرائیل متفاوت از کیفیت این گونه روابط میان سازشکاران سنتی 
در جهان عرب نظیر مصر و اردن با اسرائیل خواهد بود. از نظر عزمی 
بشــاره، امارات عربی متحده وارد کیفیتی از روابط با اســرائیل شــده 
اســت که هیچیک از کشــورهای عربی دارای مرز مشترک با اسرائیل 
بخاطر سابقه جنگ های گذشته با اسرائیل و تهدیدات امنیتی از ناحیه 
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رژیم صهیونیستی قادر به برقراری چنین رابطه ای با اسرائیل نیستند 
مخصوصًا که در دکترین امنیتی اســرائیل، تمامی همســایگان عرب 
رژیم اشــغالگر قدس همگی بدون اســتثناء، به عنوان دشمنان ابدی و 
همیشــگی دولت یهود شناســایی شده اند. بر همین اساس ادامه روند 
عادی ســازی کشــورهای عربی با اسرائیل )مخصوصًا در حوزه نیل و 
شاخ آفریقا( نه تنها جایگاه نخبگان طرفدار سازش در مصر بلکه امنیت 
ملی و امنیت آبی مصر در حوزه مشــترک آبی نیل و توان بازدارندگی 
این کشــور در مقابل با اســرائیل را به خطر خواهد انداخت. عالوه بر 
اینهــا تضعیــف اتحادیه عرب که مقر آن در قاهره اســت و به عنوان 
اصلی تریــن امتیــاز مصر در جهان عرب تلقی می شــود خود بخود به 
ضرر این کشور خواهد بود. تصور می شود همان طور که تشدید روند 
غرب گرائی ابوظبی، سبب تحریک دشمنی دولت های غربگرای قطر 
و ترکیه علیه امارات شد بنابراین محتمل است که تداوم روند تشدید 
وابستگی ابوظبی به آمریکا و اسرائیل حتی سبب ایجاد تنش در روابط 
ابوظبی با دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس و دیگر اعضای 
اتحادیه عرب بشــود زیرا روند پرشــتاب وابستگی و سرسپردگی تام و 
تمام امارات عربی متحده به اســرائیل و آمریکا باعث افزایش هزینه 
و آســیب پذیری دیگر کشــورهای عربی وابسته به غرب نظیر مصر و 
ســعودی بلکه افزایش مشــکالت جدید در روابط این قبیل کشورها با 
آمریکا بخاطر انتظارات نامعقول واشــنگتن و اســرائیل از آنها بشود؛ 
در نتیجه روند پرســرعت وابســتگی امارات به آمریکا و اسرائیل نهایتًا 
ســبب بدبینی دیگر اعراب متحد آمریکا نســبت به ابوظبی خواهد شد.

پیــش بینــی می شــود بــی تفاوتی ابوظبی نســبت بــه مخاطرات 
همکاری هــای امنیتــی و نظامی با اســرائیل نه تنهــا به ضرر امنیت 
امارات بلکه حتی به زیان هویت عربی در این کشــور تمام بشــود. 
از آنجا که مبارزه با تمامی گونه های اســالمگرائی در جهان اســالم 
بعنوان سیاســت اصلی حکومت ابوظبی بلکه خط مشــی و نقشــه راه 
همکاری های نظامی و امنیتی امارات با رژیم اشــغالگر قدس در نظر 
گرفته شــده در نتیجه امارات به راحتی خود را تبدیل به اهداف آتی 
نظامی و امنیتی طیف وســیعی از گروه ها و دولت های اســالمی کرده 
است. پیش بینی می شود زین پس حفظ هویت عربی در کشوری که 
۸۲ درصد از ســاکنین آن غیر بومی هســتند و پشــتوانه حمایت عربی 
و اســالمی را از دســت داده و در کنار اســرائیل در خط مقدم مبارزه با 
اسالمگرائی در جهان اسالم قرار گرفته است بسیار مشکل خواهد شد 
در نتیجه رژیم صهیونیســتی با کمک کشــورهای غربی و حتی برخی 
قدرتهای غیر اســالمی در آســیا نظیر هندوستان فشارهای زیادی به 
ابوظبی به منظور افزایش ســهم ســاکنین غیر بومی و غیر مســلمان 
اماراتی در ســاختارهای نظامی و امنیتی این کشــور وارد خواهد آورد 
هــر چنــد ظاهراً زین پس حفظ هویت عربی نیز اهمیت چندانی برای 
حاکمان ابوظبی نداشــته باشــد و آنها حتی حاضر خواهند شد براحتی 

دست از این هویت بردارند. در صورت وادار شدن ابوظبی به تشریک 
مســاعی با هند در مبارزه با گروه های اســالمی در شبه قاره، این شیخ 
نشــین ضعیف حاشــیه خلیج فارس بی جهت وارد پرونده های امنیتی 
غیر مرتبط با منافع این کشــور خواهد شــد )درســت مانند دخالت در 
بحران های یمن، لیبی و شاخ آفریقا که ارتباط چندانی با توان واقعی، 

منافع وامنیت ملی امارات نداشــته است(.
در صــورت ورود امــارات به همکاری های نظامــی و امنیتی با رژیم 
اشــغالگر قدس علیه منافع و امنیت ملی ایران، طبیعتًا ایران به هیچ 
وجه نســبت به واکنش نظامی فوری علیه تهدید امنیت ملی خود از 
قلمرو امارات تردید نخواهد کرد. تفاوت وضعیت فعلی امارات با گذشته 
در این است که در صورت هدف گرفته شدن از سوی ایران، بر خالف 
گذشته بعید است کشورها و ملت های عربی به حمایت واقعی و عملی 
از ابوظبی برخیزند زیرا ابوظبی خود ســنگ بنای تضعیف همبســتگی 
عربی را گذارده و امنیت خود را با امنیت رژیم صهیونیســتی گره زده 
است. در چنین شرائطی حتی اسرائیل نیز بخاطر رعایت قاعده جنگ 
با ایران، هیچ واکنشــی به رفتار نظامی ایران علیه مراکز جاسوســی 
اسرائیل در امارات نشان نخواهد داد. همانطور که عزمی بشاره پیش 
بینی کرده اســت ابوظبی باالخره قربانی کوته بینی های خود خواهد 
شــد زیرا اگر امارات هدف حمله نظامی در هر ســطحی قرار بگیرد 
آنگاه با تمام وجود تنهائی را حس خواهد کرد بر همین مبنا ایرانی ها 
نیز که طی ۳۰ ســال گذشــته کراراً شاهد رفتارهای ناشایست امارات 
عربی متحده نسبت به شهروندان خود در این کشور بوده اند رفتارهای 
نابخردانه امارات در همســوئی با اســرائیل را تداعی کننده ملیجک 
بازی های شــیخ نشــین کویت طی هشت سال جنگ تحمیلی صدام 
عفلقی علیه ایران دانســته و امیدوار هســتند که ابوظبی نهایتًا سیلی 
محکمــی بخاطــر رفتارهای حماقت آمیز خــود دریافت کند هر چند 
محتمل اســت ابوظبی درســت مانند کویت پس از پایان جنگ ایران 
و عراق و مانند معمر قذافی در لیبی، این ســیلی محکم را از متحدین 

و دوســتان سابق خود دریافت کند.
عزمی بشاره پیش بینی کرده است که همکاری های امنیتی و نظامی 
اســرائیل با امارات فعاًل در شــاخ آفریقا بیشتر بشود؛ موضوعی که در 
صــورت تحقــق آن حتمــًا امنیت ملی مصر و یمــن بلکه امنیت ملی 
عربی در شــاخ آفریقا در معرض آســیب پذیری بیشــتری قرار خواهد 
گرفت. عبدالســتار قاســم، نویسنده فلسطینی طرفدار حماس در غزه 
نیز پیش بینی کرده اســت که عادیســازی روابط امارات با اســرائیل 
بصورت فوری ســبب تقویت همکاری آنها در باب المندب و صحنه 
جنگ یمن بشــود. عبدالســتار قاسم که معتقد است عادیسازی روابط 
اســرائیل با امارات، ســبب افزایش اهمیت راهبردی جنگ یمن شده 
همچنین معتقد اســت بخاطر پیچیده تر شــدن صحنه جنگ در یمن، 
جنگجویان یمنی مخالف عربســتان و امارات بزودی نه تنها از جانب 
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ایران بلکه از جانب برخی اطراف دیگر به ســالح های پیشــرفته تر 
مخصوصًا موشــک های قویتر مجهز خواهند شــد زیرا عالوه بر ایران 
برخی کشــورهای دیگر نیز نســبت به همکاری امارات با اسرائیل در 

باب المندب و شــاخ آفریقا حساس شده اند.
بزرگ ترین آســیب پذیری و نقطه ضعف اعضای شــورای همکاری 
خلیج فارس و از جمله امارات عربی متحده آن است که درست مانند 
قذافــی عمــده پول ها و ثروت خود را نزد کشــورهای غربی به امانت 
گذارده انــد در نتیجــه اربابــان غربی آنها بــه راحتی و طی مدت یک 
شــب قادر خواهند بود هر تصمیمی برای سرنوشــت این کشورهای 

ضعیف بگیرند.
هــر چنــد نمی توان نفس عادی ســازی روابط امارات عربی متحده با 
رژیم صهیونیســتی را به نفع ایران و محور مقاومت در منطقه دانســت 
ولی روند عادی سازی یاد شده برخی منافع بشرح ذیل را عاید محور 

مقاومت کرده است:
۱- اثبات این موضوع که انقالب اســالمی ایران مانع اصلی تحقق 
بلند پروازی های اســرائیل در تســلط بر مناطق از نیل تا فرات بوده 
اســت. اگر انقالب اســالمی ایران نبود بدون شک ارتش اسرائیل طی 
۴۱ ســال گذشته توانســته بود قلمروی گسترده خود در خاورمیانه را 
ایجاد کند. صهیونیســت ها قبل از انقالب اســالمی در ایران توانسته 
بودند به راحتی و بدون هیچ مانعی صحرای ســینا را اشــغال کنند و 
خود را به کانال ســوئز برســانند و حتی تا دهه ۶۰ ه.ش بدون هیچ 
مانعی تا بیروت، دمشــق و امان پیشروی می کردند. اکنون که بخاطر 
مجاهدت های رزمندگان مقاومت در فلسطین و لبنان رویای اسرائیل 
بزرگ عقیم مانده اســت ولی متاســفانه حکومت های عربی طرفدار 
ســازش در حال تقســیم شــدن به اردوگاه وابســته به جریانات چپ 
و راســت اســرائیلی هســتند و بدین ترتیب مقدمه تسلط اسرائیل بر 

خاورمیانه را فراهم کرده اند.
۲- اثبــات کارآمــدی گفتمان مقاومت در مقابل گفتمان ســازش. به 
عبــارت دیگــر اگر جنوب لبنان و نوار غزه بخاطر مقاومت مســلحانه 
آزاد نشده بود اکنون تمامی این سرزمین ها مثل کرانه باختری، قدس 
شریف و بلندی های جوالن بعنوان بخشی از قلمروی اسرائیل اعالم 
شــده بود. در این خصوص می توان ادعا کرد آن بخشــی از صحرای 
ســینا که در جنگ ۱۹۷۳ توســط ارتش مصر بازپس گرفته شد دوباره 
به مصر بازگشت ولی طبق موافقتنامه کمپ دیوید هیچگاه حاکمیت 
کامــل مصــر بر آن بخش از صحرای ســینا که در زمان آتش بس در 

دســت ارتش اسرائیل باقی مانده بود به مصر بازنگشت.
۳- تضعیف جریان سازشکار عربی طرفدار آمریکا و اسرائیل در محیط 
پیرامونی فلســطین اشــغالی فی نفســه به نفع ایران و محور مقاومت 
اســت زیرا جریان یاد شــده طی ۴۱ سال گذشته همواره در خط مقدم 
اعمال دشمنی علیه ایران بوده است. در همین رابطه تضعیف اتحادیه 

عرب هم بخاطر تســلط نخبگان ضد ایرانی بر این اتحادیه طی ۴۱ 
ســاله گذشــته به نفع محور مقاومت خواهد بود زیرا این اتحادیه طی 
۴۱ سال اخیر بجز ابراز دشمنی با ایران هیچ کار دیگری نداشته است.

۴- در پرتو اعالم وابســتگی اعضای شــورای همکاری به اســرائیل، 
امکان تشــکیل ناتوی عربی علیه ایران کمتر از گذشــته خواهد شد.

۵- در حالی که ایران بیشتر از ۳۰ سال فشارهای منطقه ای و جهانی 
بخاطر مخالفت با راه حل تشکیل دو دولت را تحمل کرد اینک همگی 
شــاهدند که امارات عربی متحده در کنار اســرائیل تیر خالصی به این 
راه حل زد! مخالفت ایران با راه حل دو دولت برگرفته از نگرش واقع 
بینانــه ایــران یعنی غیرممکن بودن تحقق این راه حل برای مســاله 
فلسطین بوده است. اینک تنها دو راه حل برای مساله فلسطین باقی 
مانده اســت: ۱- تشــکیل دولت صهیونیستی در فلسطین تاریخی که 
بخاطــر حضور میلیونها فلســطینی در ایــن محدوده غیر معقول، غیر 
عملی و غیر ممکن است ۲- تشکیل دولت واحد دموکراتیک متشکل 
از تمامی فلسطینیان روی زمین و یهودیان و مسیحیان در این سرزمین 

)راه حل ایران برای حل مســاله فلسطین(.
۶- عادیسازی روابط امارات با اسرائیل برقراری پیوند واقعی و عملی 
میان مقاومت در یمن با دیگر حلقه های مقاومت در فلسطین را سبب 
شــده اســت. از ابتدای حمله سعودی به یمن در نوروز ۱۳۹۴ تاکنون 
ایران نتوانســته بود بطور واقعی گروه های مقاومت در فلســطین بلکه 
افکار عمومی در داخل ایران را نســبت به ارتباط جنگ یمن با مســاله 
فلســطین قانع کند اما اینک در پرتو همکاری امارات با اســرائیل در 
اطراف باب المندب و شاخ آفریقا اهمیت ارتباط مقاومت علیه ائتالف به 
رهبری سعودی و امارات در یمن با مساله فلسطین آشکار شده است.

۷- عادی ســازی روابط امارات عربی متحده با اســرائیل تقویت نقش 
ایران در مســاله فلســطین و قدس شریف به عنوان مساله اصلی امت 
اســالمی را ســبب شــده اســت. زین پس هیچ راه حلی برای مساله 

فلســطین بدون حضور و ایفای نقش ایران قابل تصور نخواهد بود.
طبیعتًا وادار ســاختن امارات عربی متحده به همکاری های نظامی و 
امنیتی با اسرائیل، در چارچوب راهبرد آمریکا در کاستن از تعهداتش 
در نقــاط مختلف جهان و برون ســپاری امــور به متحدین منطقه ای 
واشنگتن قابلیت تفسیر دارد که البته پذیرفتن چنین مسئولیتی خارج 
از تــوان ابوظبی اســت اما آخریــن کالم خطاب به خواننده ایرانی آن 
اســت که: »ایرانیان قائل به همکاری با رژیم صهیونیســتی که در 
توجیــه ایده خود بــه تجاوزکاری های رژیم بعث صدامی و رفتارهای 
ناپســند رژیم های مرتجع عربی در حاشــیه خلیج فارس علیه ایران 
اســتناد می کنند اینک شاهدند که حاکمان ابوظبی بخاطر شدت حقد 
و کینه علیه ایران حاضر به کنار گذاردن هویت عربی خود و همکاری 
با رژیم صهیونیســتی به عنوان دشــمن قسم خورده اعراب شده اند«!
* کارشناس مسائل بین المللی
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1- تسخیر حکومت در ماداگاسکار  �
فوکویاما نقل می کند یکی از رؤســای جمهوری ماداگاســکار در 
مراســم آغاز ریاســت جمهوری از رئیس مافیا به دلیل کمک به 
انتخاب شدنش تشکر می کند. این جور صاحبان ثروت های انبوه 
مافیایی در آمریکای التین، آفریقا و ســایر کشــورهای در حال 
توســعه، حتی نماینده مجلس و وزیر هم می شوند و سیاست ها را 
 )State capture( »تعیین می کنند؛ این را »تسخیر حکومت

می گویند.
۲- اول دولت یا اول نفت؟  �

چرا وقتی قیمت نفت در دهه ۱۹۷۰ میالدی یک باره چهار برابر 
شد، کشوری نفتی مثل نروژ خیلی خوب از این منابع برای توسعه 
استفاده کرد و کشورهای دیگری نظیر ایران، ونزوئال، نیجریه و 
ســایر اعضای اوپک نتوانستند از این ثروت هنگفت برای توسعه 
استفاده کنند؟ چرا برخی کشورها به قول خوان پابلو پرز آلفونسو، 
بنیان گذار اوپک در نفت هم چون »مدفوع شیطان« غرق شدند؟

تــری لیــن کارل در کتاب »معمای فراوانی« )نشــر نی، ۱۳۸۸( 
معتقد اســت اثر متفاوت افزایش قیمت نفت بر کشــورهایی نظیر 
نیجریــه، اندونــزی، ایران و ونزوئال در مقایســه با نروژ از آن جا 
ناشــی می شــد که نروژ پیش از کســب درآمد هنگفت نفت به 
دولت کارآمد مدرن رســیده بود، اما نفت در بقیه کشــورها پیش 
از دولت کارآمد اثربخش وارد شد. او معتقد است »توالی« متغیر 
تعیین کننده اســت: اول دولت کارآمد بعد رســیدن درآمد نفت؟ یا 
برعکس؟ این دو اثرات بســیار متفاوتی خواهد داشت؛ تفاوتی در 

حــد نروژ تا ایران و ونزوئال.
3- آیا مافیا از راه می رسد؟  �

درآمدهــای نفــت - ۷۰۰ تــا ۸۰۰ میلیــارد دالر - از آغاز دولت 

محمود احمدی نژاد وارد اقتصاد ایران شد. این درآمد، وارد دولت 
کم ظرفیت، مستعد فساد و بدون توانمندی های دولتی نظیر نروژ 
شد. نسخه غلیظ تر افزایش قیمت نفت برای حکومت شاه تکرار 
شــد: حیف ومیل، افزایش فســاد، تخریب ساختار برنامه ریزی و 
عقالنیت نیم بند دولت و پیدایش ثروت های افسانه ای. تحریم ها 

هم به تضعیف ســاخت دولت و تشــدید فساد کمک کرد.
تضعیف دولت کم ظرفیت، ثروت های افســانه ای و انبوه تعارض 
منافــع در حکمرانــی، حتی اجازه نمی داد که ســالمت و کیفیت 
تصمیم گیــری بــه اندازه قبل از ۱۳۸۴ باشــد. درآمدهای نفتی و 
رانت از منابع ملی بعد از ســال ۱۳۹۲ هم در قالب های مختلف 
)تداوم ســرکوب نرخ ارز، ارز ۴۲۰۰، یارانه های ســیاه، فساد نظام 
بانکی و در نهایت از جهش بورس در سال های ۱۳۹۷ تا به امروز( 

بــر ثروت های رانتی انبوه غیرمولد افزودند.
حکومــت و دولــت در ایران که پیش از ســال ۱۳۸۴ هم ظرفیت 
تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرای باالیی نداشت و در سیاست 
خارجی هم درگیر بود، بر اثر تمرکز ثروت های انبوه در سال های 
۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ اکنون با معضل بزرگ تری روبه روســت. ظرفیت 
نیم بند حکومت قبل از محمود احمدی نژاد، تضعیف شــده، نظام 
مالیاتی اصالح نشده، نظام بانکی انباشته از ناکارآمدی و نابه هنگام 
بودن در مقیاس استانداردهای جهانی است، قوانین ضد پولشویی 
و فساد کارآمد عمل نمی کنند، و مجموع سیاست های اقتصادی به 
عالوه تنش در سیاست خارجی و بی ثباتی مسبب رونق سوداگری 

شــده است و بر ثروت های انبوه بی نظارت می افزاید.
ثروت هــای بزرگ در آمریکا، ژاپن یا اروپا که صاحب دولت های 
مقتدر و کارآمد هستند، کم وبیش قادرند سیاست ها را با البی، آدم 
خریدن، تبلیغات رسانه ای و نفوذ در احزاب تحت تأثیر قرار دهند. 

چگونگی خیزش مافیا برای تصاحب قدرت

پدرخوانده ها چگونه از راه می رسند؟

محمد فاضلی
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صاحبــان ثروت های عظیم در ایران کار راحت تری دارند زیرا در 
فقدان حکمرانی کارآمد، شــفاف، بدون تعارض منافع، مجهز به 
نظام های کنترل جابه جایی پول و مالیاتی دقیق، دارای ســالمت 
نسبی و پاسخ گو، قادرند منافع خود را دیکته کرده و سیاست گذار 

را تســلیم ظرفیت اجبار و نفوذشان کنند.
انباشــت ثروت های انبوه در جهان در حال توســعه که حکومت 
کارآمد، دموکراسی اثربخش، رسانه آزاد و قدرت سیاسی پاسخ گو 
ندارند، احتمال مافیایی شدن قدرت و ثروت و در نهایت در برخی 
کشــورها »تســخیر حکومت« و تحمیل سیاســت های مطلوب 

صاحبان ثروت بر کل نظام سیاســی را در پی دارد.

ثروت های عظیم گذشته و چند برابر شدن شان در بورس امسال، 
در فقدان دولت توســعه یافته مدرن، سیاســت گذار را به تســلیم 
وامی دارند و سیستماتیک شدن فساد قوت می گیرد؛ این بار نیروی 
اجتماعــی عظیم ده ها میلیون تازه وارد بورس را نیز همراه دارند.

جدایی ثروت از قدرت از بنیان های دموکراسی است. ثروتمندان 
بزرگ و شــهروندان عادی باید هر کدام یک رأی داشــته باشند. 
ثروتمنــدان امــا در فقدان ابزارهــای حکمرانی مدرن کارآمد، با 
نیروی پول حکومت را تســخیر می کنند و به اندازه پول شــان – 
بسیار فراتر از یک رأی – بر سیاست اثر می گذارند. پدرخوانده های 

مافیایی واقعی این گونه از راه می رســند.
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 حال و روز حمل و نقل عمومی
در روزهای کرونایی

مقدمه  �
با شیوع گستردٔه ویروس کرونا در خارج از مرزهای چین کشورهای 
جهان ســعی کردند با روش های مختلف از انتشــار این ویروس 
جلوگیــری کننــد. اصلی ترین راه انتقال این ویروس تماس افراد 
ناقل این بیماری با دیگران اســت. از این رو جلوگیری از تجمع 
افراد در مکان های عمومی و پرتردد ســاده ترین راه برای مقابله 

با ویروس کرونا به شــمار می رود.
در ایــن بیــن یکی از مکان های عمومــی پرتردد به خصوص در 

شــهرهای بزرگ، ایســتگاه ها و قطارهای مترو اســت که روزانه 
افــراد زیــادی در آن رفت وآمد می کنند و حضور حتی یک نفر که 
ناقل این بیماری اســت، در این مکان ها می تواند باعث انتشــار 
گســتردٔه ویروس کرونا به دیگر افراد شــود و از آنجا که تعطیلی 
کامل مترو در بســیاری از کالن شــهرها امکان پذیر نیســت لذا 
الزم اســت اقدامات پیشــگیرانٔه موثری در راستای حفظ سالمت 

مسافران مترو انجام گیرد.
به همین سبب کشورهای مختلف هر یک به روش های متفاوتی 

محسن محمدیان
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ســعی کرده اند، تا در حد امکان از انتشــار این ویروس خطرناک 
جلوگیری به عمل آورند.

شــرکت بهــره بــرداری متروی تهران و حومه نیــز از این قاعده 
مســتثنی نیســت و از ابتدای همه گیری ویروس کرونا در کشور 
با توجه به اولویت اصلی این شــرکت مبنی بر ایمنی و آســایش 
مســافران، اقدامات موثری را جهت حفظ سالمت مسافران مترو 

و کاهش انتشــار ویروس کرونا انجام داد.
اقدامات پیشــگیرانه شرکت بهره برداری متروی تهران و   �

حومه برای مقابله با ویروس کرونا
 با توجه به شــیوع ویورس کرونا در ایران این شــرکت به عنوان 
اولین بهره بردار مترو در کشــور عملکرد پیشگیرانه خود در مقابل 
کرونا را از اسفندماه سال گذشته آغاز کرد و طبق دستورالعمل های 
ابالغی از ســوی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی این 
کار با حساســیت و دقت بیشــتری روزانه به منظور پیشــگیری و 
کنترل ویروس کرونا و حفظ ســالمت شــهروندان و مســافران 

انجام می شود.
تمامی قطارهای شــرکت بهره برداری متروی تهران و حومه به 
صورت روزانه با دو روش خشک و تر درسیستم های مکانیزه مترو 
واش شستشو و ضد عفونی می شود، نظافت و ضد عفونی تمامی 
قطارها در ایســتگاه های ابتدایی و انتهایی هرخط نیز به صورت 

خشک انجام می شود.
همچنین در تمامی ایستگاه های بهره برداری شده نیز عملیات ضد 
عفونی و نظافت مطابق دســتورالعمل وزارت بهداشت به صورت 
روزانه و در چند نوبت انجام می شــود. متروی تهران برای مقابله 
بــا این ویروس و جلوگیری از انتشــار ایــن بیماری هماهنگی و 

همکاری الزم را نیز با بازرســان وزارت بهداشــت انجام می دهد.
* این شــرکت از ابتدای شــیوع ویروس کرونا بدون هیچ وقفه ای 
با تمامی ظرفیت در حال خدمات رسانی به شهروندان و مسافران 
اســت و با تمام مشــکالت در پیش رو و کاهش چشمگیر مسافر، 
برای رفاه حال بیشتر شهروندان اقدام به کاهش سر فاصله حرکت 
قطارها در خط ۲ از ســه و نیم به ســه دقیقه، در خط ۳ از هفت به 
شــش دقیقه و در خطوط یک و چهار ســه و نیم دقیقه کرده است.

شــرکت بهره بــرداری متــروی تهران و حومه بــا توجه به حجم 
مخاطبانی که روزانه با آنها در ارتباط است سعی کرده است نحوه 
اطالع رســانی، آموزش و فرهنگ ســازی برای مقابله با ویروس 
شــرکت در همین راســتا  کرونا را در دســتور کار قرار دهد. 
نســبت به ارائه آموزش های شــهروندی با نصب پوســتر، بنر و 
تابلوهای آموزشــی در ایســتگاه ها و قطارها، پخش کلیپ های 
آموزشی از مانیتور ایستگاه ها و قطارها و همچنین پخش پیام های 
اطالع رســانی از اتاق های کنترل در تمامی خطوط یک، دو، سه، 

چهــار، پنــج، شــش و هفت متروی تهران و حومــه و بارگذاری 
اینفوگرافی های آموزشــی در صفحه اینستاگرام به 

نشــانی @tehran_metro و سایت شــرکت بهره برداری 
متــرو به آدرس http://metro.tehran.ir در جهت آموزش 

شهروندی نیز اقدام کرده است.
تشــکیل ســتاد مقابله با ویروس کرونا نیز یکی دیگر از اقداماتی 
بود که باهدف ایجاد ارتباطات برون ســازمانی و شبکه اطالعاتی 
درون ســازمانی، برای رصد تمامی وقایع و اتفاقاتی که در شــبکه 
مترو اتفاق می افتد تشــکیل شــد تا نســبت به تغییراتی که در 
شــرایط فعلی رخ می دهد، برنامه ریزی های جدیدی در شــرکت 

بهــره برداری متروی تهران و حومه انجام گیرد
مقایســه اقدامات شــرکت بهره برداری متروی تهران با   �

دیگر شــرکت های حمل ونقل عمومی برای جلوگیری از انتشار 
ویروس کرونا

 اتوبوسرانی  �
شــرکت واحد اتوبوســرانی تهران ۱۸۵۰۰ پوســتر آموزشی در 
خصــوص راه های پیشــگیری از ابتال به ویــروس کرونا را در ۵ 
هزار اتوبوس نصب کرده و بر اساس پروتکل های وزارت بهداشت، 
در هر شبانه روز نسبت به ضد عفونی کردن ۵ هزار دستگاه اتوبوس 

حداقــل طی ۴ نوبت اقدام می کند.
 راه آهن  �

ضد عفونی کردن مســتمر اماکن، ابینه و تجهیزات ایســتگاهی 
و ضدعفونــی کــردن مســتمر قطارهای مســافری و توزیع ژل 
ضدعفونی کننده در قطارها و ادارات کل مناطق ریلی و برگزاری 
کارگاه آموزشــی مقابله با ویروس کرونا در ســتاد مرکزی راه آهن 
جمهوری اســالمی ایران از دیگر اقدامات مهم شــرکت راه آهن 

در این زمینه است.
 فرودگاه  �

فرودگاه ها به ویژه فرودگاه بین المللی مهرآباد، تدابیر الزم جهت 
مبــارزه بــا ویروس کرونا را اتخاذ کردند و با توجه به شــیوع این 
ویروس، روزانه ترمینال ها و سالن های عمومی طبق دستورالعمل 

وزارت بهداشت ضد عفونی می شوند.
همچنین تمام امکانات و تجهیزات ترمینالی که به نوعی با مسافر 
و کارکنان در ارتباط هستند، هر دو ساعت یکبار با نظارت مستمر 
ضدعفونی می شــوند. این نظارت به طور ویژه ای بر رســتورانها و 
فروشگاههای مستقر در ترمینال های فرودگاه نیز اعمال می شود.

 وظیفه اصلی شــرکت بهره برداری مترو ســرویس دهی   �
سریع و ایمن

امــا بــا توجه بــه تمامی اقدامات صورت گرفته در شــرکت بهره 
بــرداری متــروی تهران وحومه نباید این نکته را فراموش کرد که 
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وظیفه اصلی مترو سرویس دهی سریع و ایمن به مسافران است 
و اساسًا یک سیستم حمل و نقل عمومی است و تمام تالش خود 
را می کند تا در مواردی مانند شــیوع بیماری کرونا تابع دســتورات 
و مقرراتی باشــد که از نهادها و ســازمان های مسئول به آن ابالغ 
می شــود و ســعی می کند آن ها را به نحو احسنت انجام دهد. تا در 
شرایط بحران نیز خللی در خدمات رسانی به شهروندان ایجاد نشود

همان طور که گفته شــد وظیفٔه اصلی شــرکت بهره برداری مترو 
سرویس دهی ایمن و سریع است و مشتریان آن مسافرانی هستند 
که برای تردد از مترو به عنوان یک وسیله نقلیه عمومی استفاده 
می کننــد. بنابرایــن مترو وظیفه محــور عمل می کند و نمی تواند 
مانند مراکز درمانی که وظیفه شــان تشــخیص و درمان بیماری 
اســت مســافران بیمار را شناســایی کند و از ورود آن ها به مترو 

جلوگیری به عمل آورد.
بازگشایی کسب و کارها و محدودیت در اجرای طرح فاصله   �

گذاری فیزیکی در حمل و نقل عمومی
اعمال قرنطینه و در نتیجه کم شدن تعداد مسافر بطور اتوماتیک 
باعث بوجود آمدن فاصله گذاری ایمن بین مســافران شــده بود. 
در زمــان پــس از قرنطینه، حفظ همان ســطح فاصله گذاری بین 
مســافران اگر محال نباشــد بسیار مشکل است. از آنجا که شیوع 
بیماری کرونا در بســیاری از کشــورها با بروز مشکالت اقتصادی 
همزمان شــده لذا تعطیلی کســب و کارها و مشاغل مختلف برای 
مدت طوالنی امکان پذیر نمی باشد. بنابر این به طور طبیعی این 
بازگشایی ها باعث افزایش تردد در سطح شهرها و استفاده بیشتر 
مردم از وســایل حمل و نقل عمومی به ویژه مترو می شــود که در 
نتیجــه اجرای طــرح فاصله گذاری فیزیکی را با محدودیت هایی 

مواجه کرده.
بررســی انجام شــده در سیســتم های مختلف حمل ونقل جهان 
نشــان می دهد که اگر فاصله اجتماعی بین یک متر تا یک متر و 
نیم را در این سیســتم ها رعایت کنیم، ظرفیت این سیســتم ها بین 
۲۵ تا ۳۵ درصد ظرفیت عادی خواهد بود که به ســختی می تواند 
قســمتی از تقاضا را پاســخگو باشد. بعالوه باید مشکالت اجرای 
این فاصله گذاری فیزیکی را در ساعات پیک و همچنین در نقاط 
تبادل مســافر در نظر گرفت. در واقع حتی با کمک پلیس، فاصله 
گــذاری فیزیکی بین مســافران نه فقط در داخل وســایل نقلیه 
عمومی بلکه در ایســتگاه ها و محوطه های اطراف آن قابل اجرا 
نیســت و نمی تــوان با برنامه ریزی در کوتــاه مدت یا میان مدت 

این مشکل را حل کرد.
 اقدامات برخی کشورها بعد از دوران قرنطینه در حمل ونقل   �

عمومی
  چین  �

در شهر ووهان چین نسبت استفاده از مترو و اتوبوس پس از رفع 
قرنطینه از ۵۶ درصد به ۲۴ درصد کاهش یافت. لذا بســیار مهم 
اســت که پس از برداشــتن قرنطینه، اعتماد مردم را دوباره جلب 
کرد و به آنها از نظر ســالمتی مســافران در سیستم اطمینان داد. 
در این رابطه مســئوالن در این کشــور تصمیم گرفتند تمیز و ضد 
عفونی کردن اماکن عمومی براســاس استانداردهای تعیین شده 
در زمان شیوع ویروس باید همچنان ادامه پیدا کند و با بکارگیری 
تکنولوژی هــای جدید تقویت گردد. در همین راســتا نســبت به 
تصورات مردم پس از اعمال این قرنطینه حساس شدند. تبلیغات 
در مورد اقدامات انجام شده بهداشتی، ایجاد تصویر مثبت در بین 
اســتفاده کنندگان از سیســتم های حمل ونقل عمومی و یادآوری 
مزایای این سیســتم ها برای مردم از مواردی بود که مورد توجه 
قرار گرفت. اقدامات نظافتی هنگامی که مســافران روی ســکو 
منتظر سوار شدن هستند و یا زمانی که سوار نقلیه عمومی شده اند 

رابرای آن ها قابل مشاهده کردند.
  ایتالیا  �

شهردار میالن ایتالیا نیاز به تغییر ساعت کاری مدارس، دانشگاه ها، 
کارخانه ها و مغازه ها را اعالم کرده است. بعالوه هماهنگی بیشتر 
جهت برنامه ریزی اســتفاده از سیســتم های حمل ونقل عمومی 
موجب شــده که زمان توقف مســافران در ایستگاه ها و زمان مورد 

نیاز برای تغییر وســیله حمل ونقل کاهش یابد.
 هنگ کنگ  �

 )MTR( اپراتــور خطوط حمل ونقل عمومی شــهر هنگ کنگ
ســرویس دهی در زمان پیک مســافری را به جهت جلوگیری از 
ازدحام در قطارها ثابت نگه داشــته اســت گرچه تعداد مســافران 
حدود ۴۰ درصد کاهش یافته اســت. در همین رابطه مســیرهای 
درخواســتی ممکن است اضافه شوند و سرویس های مخصوص 

نیروهای پزشــکی، بهداشتی در طول این دوره اضافه شوند.
شیوع کرونا و معضالت شرکت بهره برداری متروی تهران  �
-کاهش بلیت فروشی و افزایش هزینه ها  �

تاکنــون بیمــاری فراگیــر کووید ۱۹ بیش از ۴ میلیارد انســان را 
درقرنطینه قرارداده اســت. به دلیل محدود شــدن ســفرها، این 
ویروس بطور بی ســابقه ای بر شــبکه های حمل ونقل عمومی در 
سراســر دنیا اثر گذاشــته است. از جمله این اثرات کم شدن درآمد 
فروش بلیت )در بعضی از شــهرها بیش از ۹۰ درصد ســفرها کم 
شــده است و اضافه شدن هزینه های ضدعفونی کردن مکان ها و 
اجرای ضوابط فاصله اجتماعی در سیستم های حمل ونقل عمومی 
وفضاهای آن ها بوده است. این کاهش درآمد و در مقابل افزایش 
هزینه ها مشکالت فراوانی را برای تمامی سیستم های حمل ونقل 

عمومــی از جمله متروی تهران به وجود می آورد.



Bilingual Economic Monthly  

 اقتصاد

27 نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ شهریور ماه 1399 / شماره 52

 ابتالی پرسنل به ویروس کرونا  �
 ایــن ویروس همچنین موجب شــیوع بیمــاری در بین کارکنان 
سیستم های حمل ونقل عمومی و مرگ تعدادی از آنها شده است. 
متروی تهران نیز کم و بیش با این مشــکالت دســت و پنجه نرم 
می کند و از ابتدای شیوع کرونا حدود ۹۰ نفر از پرسنل در شرکت 
بهره بــرداری متــروی تهران مبتال به کرونا شــده و دو نفر جان 
خود را از دســت داده اند که بیشــتر مبتالیان افرادی بوده اند که در 

ایستگاه ها فعالیت داشته اند.
 تکدی گری  �

متروی تهران همواره با مشــکل تکدی گری و دســت فروشی در 
ایستگاه ها و واگن های مترو مواجه بوده که این معضل در دوران 
کرونا بیشــتر به چشــم می آید چرا که وجود خالء قانونی برای 
جلوگیری از ورود دستفروشــان به شــبکه مترواســت اما شرکت 
بهــره بــرداری مترو در حد توان به خصــوص در دوران کرونا از 
ورود دستفروشــان به مترو جلوگیری به عمل می آورد و یا آن ها 

را ملزم به اســتفاده از ماسک می کند.
 کاهش اعتبارات  �

در شــرایط فعلی حمل ونقل عمومی یکــی از گلوگاه های انتقال 
ویــروس کروناســت که بــا توجه به عدم تعطیلــی فعالیت های 
اقتصــادی و اداری با تصمیم ســتاد ملــی کرونا، تنها راه کاهش 
ابتالی شــهروندان، افزایش ظرفیت سیستم حمل ونقل عمومی 
اســت که متاســفانه در سال های اخیر با کاهش منابع و اعتبارات 

آن، کمبود ناوگان عمومی به شدت احساس می شود. این در حالی 
است که شرکت واگن سازی تهران به دلیل اجرایی نشدن قرارداد 
ســاخت ۶۵۰ واگن که مدت هاســت در چرخه بروکراسی سیستم 

بانکی و دولتی مانده اســت در آســتانه تعطیلی قرار گرفته است.
نتیجه گیری  �

بحران ایجاد شــده توســط کووید ۱۹ اثر مهمی بر سیســتم های 
حمل ونقل عمومی در اکثر مناطق در دنیا داشــته اســت در طی 
ایــن دوران ضمــن هماهنگــی کامل با مســئوالن و با پیروی از 
مصوبــات ابالغی آنها، سیســتم های موجود حمل ونقل عمومی 
ســرویس دهی کرده اند و لحظه ای ارائه خدمات تعطیل نشــد که 
این برای حمل ونقل عمومی یک موفقیت به حســاب می آید. در 
این بین باید به این نکته توجه داشت که بازگشایی مجدد کسب 
و کارها به طور طبیعی باعث افزایش تعداد مسافران مترو شد که 
طبیعتًا اجرای فاصله گذاری فیزیکی را با مشــکل مواجه می کند 
اما شرکت بهره برداری متروی تهران با کاهش سرفاصله حرکت 
قطارها ســعی کرده تا از ازدحام مســافران بر روی سکوها و داخل 
واگن قطارها جلوگیری کند. به این ترتیب در شــرایط فعلی الزم 
است مدیران و شهروندان در کنار یکدیگر با همکاری هم و رعایت 

پروتکل های بهداشــتی هرچه زودتر از این بحران عبور کنند. 
مشــاور مدیر عامل و مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت 
بهره برداری متروی تهران و حومه
   منبــع: ماهنامه الکترونیکی حرکت
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در شــرایطی کــه رقابت میــان چین و ایاالت 
متحــده آمریــکا جدی تر شــده و صحبت از 
پیش نویس قراردادی بلندمدت میان جمهوری 
اســالمی ایران و چین مطرح اســت، یکی از 
پرسش هایی که در فضای سیاسی و رسانه ای 
کشــور مطرح شــده، این است که »بهتر است 
ایــران کجای ارتباط چیــن و آمریکا در نظام 
بین الملــل و در فضــای رقابتی میان آنها قرار 
گرفتــه و جــای خود را پیدا کند؟«. به نظر من 
پاســخ این پرسش مشخص است. ایران یک 
کشور تعریف شده در روابط بین الملل، با سابقه 
دیرینه و توانمندی های قابل تعریف کالسیک 
از منظر تاریخی و به روزشــده از نظر تحوالت 
به وجودآمده در دهه های اخیر در داخل اســت.

اکنون و با توجه به این گزاره، آنچه مســجل 
اســت پرســش »ایران بهتر است کجای چین 
و آمریکا بایســتد؟« در درون خود دارای یک 
تناقض مفهومی اســت؛ چراکه با مطرح شدن 
ایــن پرســش بیش از آنکه بــه اصالت ایران 
اندیشیده شود و ایران اصیل را در آینده آن به 
چشم اندازی بایسته پیوند دهد، همه موجودیت 
و آینده ایران را به یک فضای دیگر یعنی رقابت 
چیــن و ایاالت متحده آمریکا گره می زند. این 
جهت گیــری در مطرح کردن چنین پرسشــی 

یک جهت گیری کالم محورانه است.
 ایــن در حالــی اســت کــه در تعریف هویت 
یــک فرد یــا یک ملت و جایــگاه هویتی آن 
بایــد از جهت گیری هــای کالم محورانــه یا 
logocentrism دوری جســت. اینکــه 
بخواهیــم هویت خودمــان و به تبع آن بعد از 
هویت شناســی، جایگاه شناسی خود در صحنه 
بین الملــل را متوجــه بیگانــگان کنیم، امری 
پســندیده نیســت و یک هویت دیگر آفریدن 
اســت که در نهایت هم هزینه آور می شــود. 
در تحلیل مطرح شــدن چنین پرسشــی آنچه 
مسجل است این است که ابتدا باید از این معنا 
دوری جســت و به جای آنکه مســائل مربوط 
بــه رقابت ایــاالت متحده آمریکا با چین یا هر 
معنــای دیگــری را در تعریف هویت و جایگاه 
ایران آینده مدنظر قرار دهیم، باید آینده ایران 

مهدی مطهرنیا

بهتر است کجای دعوای 

 چین و آمریکا بایستیم؟

ایران 
به مثابه 

ایران
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را در ارتبــاط بــا ایــران، توانمندی های آن و آنچــه ایران می تواند در 
انباشــته ها و داشــته های خود بهره ببرد تا خود را از دیگران مجزا کند 
و در عیــن حــال جایگاه خــود را بازیافته و به جایی که می خواهد برود 

برنامه ریزی کند، تمرکز کنیم.
شــناخت محیط بیرونی )مثاًل رقابت هــای بین المللی یا رقابت چین و 
ایاالت متحده آمریکا( در مرحله دوم مطرح می شود. شناخت محیطی 
سرتاســر رقابت در فضای بین المللی که بســیار مواج و تغییرپذیر است. 
امروز ســخن از فروپاشــی آمریکا سخن تازه ای نیست و حدود نیم قرن 
اســت که در جوامع مختلف مطرح بوده اســت. همان موقع که ایاالت 
متحــده آمریــکا در دهــه ۱۹۸۰ میالدی در اوج قدرت اقتصادی بود و 
توانست در آغاز دهه ۹۰ فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی 
را رقم بزند، سخن های زیادی در مورد فروپاشی ایاالت متحده آمریکا 
به میان می آمد. بعد از فروپاشی شوروی این معنا تا حدودی از متن به 
حاشــیه رفت ولی دوباره مطرح شــد و حاال دوباره به اوج رسیده است.

ایــن مســاله محتمل اســت و امری اســت که بارهــا در دوران های 
مختلف تاریخی تکرار شــده اســت و بسیاری از امپراتوری های بزرگ 
فروریخته اند و بســیاری از قدرت های بزرگ دنیا که ادعای ابرقدرتی 
داشــته اند از مســند قدرت به پایین کشیده شــده اند؛ اما آنچه مسجل 

اســت این است که بازی قدرت همواره ادامه یافته است.
 در این بازی قدرت کسی برنده است که بتواند قدرت خود را بشناسد، 
بداند کجاست و می خواهد به کجا برود و اگر بخواهد این پرسش ها را 
در بافت متن پاســخگویی به طور کامل به زلف رقابت های بین المللی 
گــره بزنــد و بافــت و بنیاد حرکت خود را بر این مبنا قرار دهد، پیروزی 
هرکدام از دو طرف در رقابت تفاوت چندانی برای آن کشــور یا ملت 
نخواهــد داشــت. در بازی ایاالت متحده آمریــکا و چین هم می توان 
گفت ســه ســناریوی کالن یا اولیه مطرح است. اول برد ایاالت متحده 

آمریکا، دوم برد چین و ســوم تعامل آنها.
هرکــدام از آنهــا در ایــن بازی قدرت، برنده یا بازنده شــوند یا باهم به 
ادراک متقابل برســند، در نهایت اگر جمهوری اســالمی ایران بخواهد 
در بازی آنها جای خود را مشخص کند، بازیگری خواهد بود که توسط 
کنشگران دیگر اداره خواهد شد. از این رو ایران باید به جای این معنی 
به معنایی دیگر در رابطه با خودش توجه داشته باشد و سپس بر اساس 
ســناریوهای موجود، ســناریوهای بدیل را در هر وضعیت با بنیاد آنچه 
در ارتباط با خود و آینده خود اندیشیده است مورد توجه قرار دهد. این 
مســائل حل کننــده وضعیت فعلی جامعــه ما و بحران های آن نخواهد 
بود و صرفًا می تواند به عنوان مســکن و مشــغول کننده افکار عمومی 

از آن استفاده کرد.
ایران همواره محل رقابت شــرق و غرب بوده اســت. ایران در نقطه 
ثقلی از ژئوپولتیک و ژئواســتراتژیک قرار دارد که پلی میان شــمال و 
جنوب و شرق و غرب است. ایران سرزمینی است که خود نماد »کنش 

گفتمانی« است؛ یعنی ایران در منطق قدرت جغرافیایی خود یک کشور 
قدرتمند اســت چراکه همین منطق جغرافیایی به او اجازه می دهد در 

نظم منطقه ای و بازی های بین المللی بســیار مؤثر باشد.
از این رو اگر ایران این منطق قدرت را در چارچوب یک کنش گفتمانی 
ژئوپولتیــک بپذیــرد و از آن به درســتی بهره ببــرد، در نتیجه نه برگ 
امتیازگیری میان قدرت های بزرگ از یکدیگر بلکه برگ امتیاز گرفتن 
از همه قدرت ها برای ایران را در دســت خواهد داشــت. اما آنچه برای 
ایــران همــواره در طول تاریخ مساله ســاز بوده این اســت که در این 
دوران ها تعریف ایران نه بر اساس هویت ایران بلکه بر اساس بررسی 
نقش ایران در نظام بین الملل توســط قدرت های بزرگ صورت گرفته 
و به گونه های مختلف به کشــور تحمیل شــده اســت و با تحمیل آن 
بــه پایتخت هــای ایران در ازمنه گوناگون تاریخی ایران به مثابه برگ 
امتیازگیری در نبرد قدرت های بزرگ مطرح شــده اســت. این معنا را 
می توان در ازمنه گوناگون تاریخی به ویژه بعد از افول قدرت ایران از 
دوره قاجار به این ســو بیشــتر مالحظه کرد. اکنون ایران باید مشارکت 
فزاینده درون با تاکید بر تحول بزرگ را دنبال کند و همچنین انزوای 

فعال از برون را با ایجاد فضای مســالمت آمیز پی گیرد.
»گفتمان ســالم در درون و صلح در بیرون« متنی اســت که من در 
سال ۱۳۹۰ بر آن تاکید کردم مبنی بر اینکه این گفتمان را باید دنبال 
کرد، باید در درون مشــارکت فزاینده حول یک تحول بزرگ را شــکل 
دهیم و از طرف دیگر برای گریز از فشارهای بین المللی ایجادشده در 
جهت اهداف قدرت های بزرگ در مبارزه برای شکل دهی به نظم آینده 
جهانــی خــود را به برگ امتیازدهی به قدرت های بزرگ تبدیل نکنیم؛ 
به گونه ای که آنها در رقابت آینده برای ســاخت و پرداخت قدرت خود 
از ما سوءاســتفاده نکنند. اما هنوز این جریان ادامه دارد و هر روز که 
می گذرد ایران بیشــتر در این ورطه فرو می رود. مســاله همکاری ۲۵ 
ســاله ایران و چین هم که امروز مطرح اســت یک پیش نویس قرارداد 
اســت که هنوز تبدیل به یک قرارداد یا تفاهم نامه نشــده اســت و در 
برابر خود چالش های بس عظیمی دارد. اما آنچه مســجل اســت این 
اســت که این قرارداد می تواند به عنوان ســکته ای ناقص در ارتباط 
ایران با نظام بین الملل خود را نشــان دهد اما آنچه برای سرنوشــت آن 
قابل پیش بینی است این است که ایران و چین هر دو در خالل آن در 
چالــش درونــی با یکدیگر و همچنیــن در چالش فرامابینی قرار دارند؛ 
به این معنا که از یک ســو جمهوری اســالمی ایران و چین با یکدیگر 
چالش های جدی در پیش رو خواهند داشــت و از ســوی دیگر چین و 
ایران هر کدام در برابر واشــنگتن به عنوان قدرت رقیب در به اجرایی 
درآوردن ایــن هــدف چالش های زیادی در پیش رو دارند. بنابراین باید 
گفت هم اکنون بیش از اینکه به فکر متن قرارداد باشــیم باید به روش 
انعقاد قرارداد و پیامدهایی که انعقاد آن در جهت فعال کردن اقدامات 

ضدایرانی به وجود می آورد بیندیشیم.
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محمدمهدی بهکیش طی گفت و گویی تفصیلی قرارداد 25 ساله ایران و چین را بررسی کرد

بازی شطرنج تعادل بخش با قدرت های بزرگ

اقتصاد

محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان سرشناس معتقد است تجارب 
تاریخی حاکی از آن است که اتکا به یک قطب سیاسی در جهان 
وابستگی می آورد و باید در دیپلماسی تعادل ایجاد کرد تا بتوان از 
رقابت قدرت ها بهره برد. به اعتقاد بهکیش در جهان امروز یا باید 
مانند چین آنچنان قدرتمند شویم که خواسته هایمان را عملی کنیم 

یا باید با قدرت های بزرگ شطرنج تعادل بخش بازی کنیم تا از 
تحمیل خواسته های این طرف یا آن طرف مصون بمانیم.
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 همزمان با افزایش تنش ها میان چین و ایاالت متحده   �
آمریــکا و پس از تالش های ناموفق مذاکره میان ایران و 
آمریــکا، این روزها بحث قرارداد همکاری بلندمدت ایران 
و چین مطرح اســت. ارزیابی شما از این قرارداد چیست؟

امروز قراردادی ۲۵ ساله با کشور چین در جریان است که به 
زعم منتقدان می تواند چون قرارداد رویترز باشد که ۱۵۰ سال 
پیش به قول روزنامه ســاندی تایمز موجب نفرت ایرانیان از 
کشــور انگلستان شد یا موجبات آبادانی کشور را فراهم آورد. 
قطعی بودن مفاد قرارداد هنوز روشــن نیســت و آنچه منتشر 
شده طرح اولیه است، اما نگرانی گسترده ای میان کارشناسان 
به وجود آورده است؛ چراکه بسیاری از کارشناسان نمی توانند 
بپذیرند چین که حاضر نیســت به دلیل تحریم ها نفت ایران 
را بخــرد و بدهی هــای ایران را به راحتی بپردازد چگونه آماده 
شــده اســت قراردادی ۲۵ ساله ببندد تا نفت ایران را به وفور 
خریــداری کنــد و وجــوه آن را پرداخت کنــد و ۴۰۰ میلیارد 
دالر در ایــران ســرمایه گذاری کنــد و... آن هم بدون اینکه 
امتیازات خاصی گرفته باشــد. تا زمانی که مســووالن امر این 
ابهامات را رفع نکنند این خطر وجود دارد که چین از پتانسیلی 
بلندمــدت در افکار عمومی ایرانیان محروم شــود. عالوه بر 
ایــن قرارداد نیاز به تحلیل های کارشناســانه از دیدگاه های 
اقتصــادی، سیاســی و حتی اجتماعــی دارد. به خصوص که 
بر اســاس گزارش ifswf پذیرش ســرمایه گذاری مستقیم 

خارجی کشــورها بسیار دقیق تر شده است.
 بــا توجه به چالش هــای اقتصادی که ایــران با آن   �

دست به گریبان است و همچنین تحریم های شدید غرب 
به نظر می رســد ایران، چین را به عنوان راه نجات اقتصاد 
خود در نظر گرفته اســت. آیا از نظر اقتصادی این قرارداد 

می تواند برای ایران کارساز باشد؟
 ســعی می کنم نگاه اقتصادی به این نوع قراردادها را مطرح 
کنم تا وســیله ای برای بحث و گفت وگوی بیشــتر شود. چند 
نکته را یادآور می شوم. اول اینکه شرایط بین المللی و رقابت 
دولت های بزرگ را کم و بیش می دانیم اما به یک نکته کمتر 
توجه شده است و آن اینکه چین و ایاالت متحده آمریکا رقابتی 
نانوشته در خاورمیانه دارند و ایران در محور اصلی این رقابت 
است چراکه موقعیت سوق الجیشی مهمی برای هر دو کشور 
دارد. اگر فرض باال درســت باشــد که من نشانه های زیادی 
برای آن دارم ایران می تواند از این موقعیت اســتفاده کند و 
متاع خود را با قیمت بهتر به دو طرف بفروشد. بخشی از تفاهم 
با غرب در برجام انجام شــد یعنی رابطه ایران و غرب تا آن 
زمــان که رئیس جمهــور آمریکا آن را بر هم زد، »نظم پذیر« 

شــد. اما چرا ترامپ این توافق را برهم زد؟ به چند دلیل که 
بــه نظــر مــن مهم ترین دلیل آن جلوگیــری از نفوذ چین به 
ایران بود؛ زیرا به این وســیله مبادالت ایران و چین را مختل 
کــرد. حال پس از حدود چند ســال دولــت ایران به این فکر 
افتاده است که با چین قرارداد بلندمدت منعقد کند تا غرب را 
مجبــور بــه کوتاه آمدن از تحریم ها کند یا کمبودهای خود را 
از مســیر چین تأمین کند. اما تهیه کنندگان طرح )که به نظر 
من دیپلمات ها نبوده اند( این پرســش را از خود نکرده اند که 
چیــن چــرا این همه امتیاز به ایران بدهد؟ نفت ایران را بخرد، 
پولش را به ایران بدهد، ۴۰۰ میلیارد دالر هم سرمایه گذاری 
کنــد و در بخش های دیگر اقتصادی هم همکاری کند؟ همه 
ایــن موارد می تواند مثبت باشــد امــا در مقابل چه انتظاراتی 
دارد؟ چرا در حال حاضر همین کارها را نمی کند؟ شاید منتظر 
موافقت ایران با امتیازی اســت که در حال حاضر ندارد. آن 
امتیاز یا ســری امتیازات چیســت که در متن قرارداد اولیه هم 
نیامده اســت؟ گروهی که با دید باال قرارداد را مورد بررســی 
قرار می دهند، شــک و شبهه بسیاری مطرح می کنند مبنی بر 
اینکه دولت بهتر اســت پاســخی برای آنها تهیه کند. عالوه 
بــر اینهــا مگر می توان در دنیای چندقطبی امروز تنها به یک 
قطب وابسته بود و سالم زندگی کرد؟ تاریخ سیاسی اقتصادی 
کشــورها جواب مثبت برای این ســؤال ندارد. به کشورهای 
اروپای شرقی نگاه کنیم یا رفتار چین در آفریقا را مورد بررسی 
قرار دهیم یا حتی رفتار خودمان در کشــورهای افغانســتان 
و... را مالحظه کنیم یا مرور کنیم در تاریخ با همسایگان چه 
کردیم. همه موارد گذشــته و حال حاکی از آن اســت که اتکا 
به یک قطب سیاست در جهان وابستگی می آورد. باید تعادل 
ایجــاد کــرد تا بتوان از رقابت های طرف های عالقه مند بهره 
گرفت. اگر بخواهیم به چین متمایل شویم که بسیار هم خوب 
اســت باید به رقیب او هم توجه بیشــتری داشــته باشیم تا در 
آینده مورد بهره کشــی چینی ها قرار نگیریم. امانوئل مکرون، 
رئیس جمهور فرانســه سال گذشته در جمع سفیران کشورش 
سخنرانی مفصلی داشت که شرایط آتی اروپا را تحلیل می کرد. 
خواندن آن ســخنرانی را که ترجمه آن در مجله تجارت فردا 
منتشــر شــد به همه سیاســتمداران توصیه می کنم. او در آن 
سخنرانی می گوید فرانسه مجبور است تنها به آمریکا وابسته 
نباشــد و با چین روابط اســتراتژیک برقرار کند. قطعًا اروپا در 
آینده به همان طرفی خواهد رفت که مکرون گفته اســت. ما 
هــم باید در این نوع قراردادها تدبیر کنیم و کار کارشناســی 

انجــام دهیم و مقطعی نگاه نکنیم.
 یکی از اســتدالل های حامیان این توافق این است که   �
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بــا توجــه به اینکه آمریکا توافق قبلی با ایران را برهم زده 
اســت و اکنون هم راه مذاکره با غرب بســته شده است، 
تنها راه ایران برای توسعه اقتصادی همکاری با چین است 
و آن طور که شــما می گویید امکان تعادل در دیپلماســی 

وجود ندارد.
بــر فــرض که مقامــات چین چنین قــراردادی را امضا کنند 
می دانیم تا زمانی که با آمریکا تفاهم نکنند، نمی توانند آن را 
اجــرا کننــد. با توجه به این موضوع چرا آنها با آمریکا مذاکره 
کنند و از ما امتیازی برای خود بسازند؟ ما می توانیم خود ابزار 
مذاکره را به دست بگیریم و تبادل امتیازها را مدیریت کنیم یا 
اینکه فعاًل صبر کنیم تا رئیس جمهور بعدی آمریکا مشــخص 
شود و آنگاه برنامه های استراتژیک برای کشور تنظیم کنیم. 
یادمان باشــد چین و روســیه در کنار هم بســیار حســاس تر 
هســتند چراکه چین عالقه مند به منابع انرژی در خلیج فارس 
است و روسیه عالقه مند به دسترسی به اقیانوس ها از طریق 
خلیج فارس. هر دو نیز عالقه مند هســتند پایگاه های نظامی 
خود را در کشور ما برپا کنند. آیا کشوری جز ایران در منطقه 
وجود دارد که بتواند چنین امتیازاتی به دو کشور چین و روسیه 
بدهد؟ قطعًا خیر. آمریکا و غرب از این امتیاز نگران هستند و 
ســال ها برای آن هزینه کرده اند و ممکن است مزاحمت های 
بیشــتری برای ایران به وجود بیاورند. سؤال اساسی آن است 
که چگونه می توان از رقابت های شــرق و غرب بهره گرفت 
بــرای آنکه در تله قراردادهای بلندمــدت یک جانبه نیفتیم؟ 
دیپلمات های کشور بهتر از ما کارشناسان اقتصادی می دانند 
که در جهان امروز یا باید آنچنان قدرتمند شــویم که بتوانیم 
خواســته هایمان را به منصه عمل نزدیک کنیم )که چین به 
همین نقطه نزدیک شده است( یا با قدرت های بزرگ شطرنج 
تعادل بخش بازی کنیم تا از تحمیل خواســته های این طرف 

یا آن طرف مصون بمانیم.
 خود قرارداد با چین هم ممکن اســت بتواند بخشی از   �

بازی تعادل بخش ایران محســوب شود و به نوعی اهرم 
فشار کشور در مقابل فشارهای غرب باشد یا دست کم به 

شرایط اقتصادی کشور کمک کند.
 البته ارتباط نزدیک با چین به نفع اقتصاد اســت به شــرطی 
که قرارداد انحصاری نباشــد و فضا برای رقابت با چین وجود 
داشته باشد. شرط دوم اینکه امتیازات اقتصادی با آنچه چین به 
دست می آورد هماهنگ باشد و بدنه کارشناسی کشور نسبت 
به آن قانع شــود تا بالی قراردادهای اســتثماری گذشــته در 
آن تکرار نشــود. سوم اینکه سرمایه گذاری محیط کسب وکار 
مناســب می خواهد. اگر فضا مناســب نشود فقط قراردادهای 

انحصاری دولتی اجرا می شود. چهارم سرمایه گذاری در کشور 
نیاز به روابط بین المللی مناسب دارد، فقدان این روابط هزینه 
سرمایه گذاری ها را بسیار باال می برد و فایده آن را برای کشور 

کاهش جدی می دهد.
برای جذب ســرمایه گذاری باید هزینه بدهیم. همان گونه که 
چین هم داد تا به قدرت رســید. کارگران و مهندس ارزان در 
اختیار سرمایه گذاران قرار دهیم تا سرمایه گذاران استفاده کنند 
اما در مقابل توسعه را در کشور عملی کنند یا به توسعه کشور 
کمک جدی کنند. مذاکره با آمریکا تبدیل به خط قرمز کشور 
شده است. باید بدانیم اگر نتوانیم با آمریکا توافق کنیم با چین 
هم نمی توانیم کار کنیم. همین حاال چین با ما چه می کند؟ چرا 
پول ما را همین حاال نمی دهد؟ می دانیم که روسیه چند قرن 
است از دوران پتر کبیر عالقه مند به دسترسی به خلیج فارس 
اســت و برای این دسترسی حاضر است هزینه جدی بپردازد. 
مواظب باشیم این امتیاز بزرگ را ارزان نفروشیم. من در یک 
مصاحبه گفتم که بخش عمده مســائل ما در خلیج فارس به 
دلیل رقابت چین و آمریکا در منطقه اســت. این مســاله امروز 
جدی تر شده است و ما می توانیم از این موقعیت بهره فراوان 
ببریم اما بازی دیپلماسی پیچیده ای را در پیش داریم. پیشنهاد 
می کنم کارشناسان را بیشتر از گذشته به کار گیریم تا طراحی 
مناســب تری برای کشــور انجام دهند. در این چند روز که 
موضوع قرارداد با چین مطرح شده است بسیاری از کارشناسان 
نگران رفتارهای یک جانبه چین در برخی از کشورهای دیگر 
هستند که ممکن است در ایران هم تکرار شود. حکومت باید 
نسبت به این عکس العمل ها حساس باشد و اتفاقات تاریخی 
چون دوران مصدق یا قرارداد ۱۹۱۹ یا از دست دادن بخشی 
از قفقاز یا آســیای صغیر را که هیچ گاه فراموش نمی شــود به 

یاد داشــته باشیم و درس عبرت بیاموزیم.
 منتقدان قرارداد با چین بحث واگذاری احتمالی جزایر   �

ایران را مطرح می کنند و مدافعان می گویند ایران ظرفیت 
اســتفاده از برخی مناطق را ندارد و کشــوری مثل چین با 
دانش باال و تجربه عمرانی می تواند بازده مناسبی به وجود 
بیــاورد که در بلندمدت برای ایران به جا خواهد ماند. نظر 

شما چیست؟
 به یاد دارم در ســال های ابتدایی دهه ۱۳۷۰ که مهدی تاجر 
در آلومینیوم المهدی در حیطه ســرمایه گذاری در ایران وارد 
شــده بود پیشــنهادی به مهندس محلوجی داد که اگر جزیره 
قشــم را به مدت ۲۰ ســال در اختیار من بگذارید آن را تبدیل 
بــه دوبــی دوم می کنم زیرا مدعی بود دوبی را نیز او ســاخته 
اســت و البته می گفت قشــم را بعد از ۲۰ ســال کاًل به کشور 
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بازمی گردانــد. اما جو جامعه چنین اجازه ای نمی داد اما امروز 
که به آن قرارداد نگاه می کنم برداشــت من این اســت که اگر 
اجاره هم داده بودیم جزیره قشــم همان بود که بود؛ چراکه 
ساختار اقتصادی کشور ما اجازه نمی دهد یک جزیره در کنار 
کشــور رشــد کند. در حالی که همین کار را چین انجام داد و 
از طریق ایجاد مناطق آزاد در حاشــیه جنوب شــرقی کشــور 
ابتدا جزایر را آباد کرد و ســپس توســعه را به نقاط دیگر کشور 
سرایت داد و امروز با ایجاد جاده ابریشم جدید به غرب چین 
و مغولســتان خواهد برد. ولی این گونه توســعه در کشــور ما 
امکان پذیر نیست مگر اینکه برخی ساختارها تغییر کند. اولین 
آن حذف قیمت گذاری است و دوم بازسازی نظام پولی و مالی 
کشور به خصوص بانک ها و کسری بودجه و سوم حذف روابط 
خصمانه با کشــورهای دیگر جهان. اگر این ســه اتفاق نیفتد 
ســرمایه گذاری چین در کشــور ما محصول مناسبی نخواهد 

داشــت با وجود اینکه آنها توســعه یافته اند و تکنولوژی های 
بســیار خوبی دارند و حتی دانشــگاه های آنها به رده اول دنیا 
نزدیک شــده اند. این اتفاق یعنی ســرمایه گذاری چینی ها در 
صورتی که محیط مناسب را فراهم نکنیم به انباشت سرمایه 
بدون مصرف تبدیل خواهد شد و بدهی های بزرگ آن برای 

نســل های آتی ایرانیان باقی خواهد ماند.
 با همه اینها برخی طرفداران قرارداد با چین می گویند   �

در شــرایطی که خودمان دانش فنی بسیاری از پروژه ها 
را نداریم، وضعیت اقتصادی کشور بحرانی است و بعد از 
خروج ترامپ از برجام به دلیل فشار آمریکا هیچ کشوری 
حاضــر نیســت با ایران کار کند چــاره ای جز همکاری با 

چین نداریم.
من مسائل را از دید کارشناسی اقتصادی یعنی هزینه و فایده 

نگاه می کنم. خصومتی که با غرب شــروع شده است دالیلی 
دارد. من وارد درســتی یا نادرســتی دالیل نمی شوم اما ادامه 
خصومــت با غرب هزینه ای دارد که آن هزینه همین مطالبی 
اســت که در این مصاحبه اشــاره کردم یعنی اگر به صوت 
یک طرفه با هر کدام از کشورهای قدرتمند وارد قراردادهای 
انحصاری شــویم در نهایت زیان می کنیم. اگر همین قرارداد 
چین با آمریکا یا یکی از کشــورهای اروپایی هم انحصاری 
بسته شود همین مشکل را دارد. حتی محمدرضاشاه در رژیم 
گذشــته که به شــدت متمایل به آمریکا و انگلیس بود و حتی 
شاید از آنها حرف شنوی داشت سعی می کرد در منطقه تعادل 
ایجاد کند. او با روســیه ارتباط داشــت و قرارداد ســاخت لوله 
گاز بست. حتی آن موقع غرب ذوب آهن به ایران نمی داد، از 
روس ها گرفت و سعی کرد در ساخت کارخانه ها از آنها کمک 
بگیرد و نوعی تعادل از دید خودش به وجود آورد. این تعادل را 
در هر کشــور دیگری می توان دید. اگر تبادل یک طرفه باشد 
وابستگی می آورد. چین هم در تاریخ نشان داده بسیار قدرتمند 
عمل می کند. نمی گویم اســتثماری، می گویم قدرتمند عمل 
می کند چون پول و تکنولوژی و سرمایه می آورد ولی در مقابل 
ما چه می دهیم؟ چون ما موقعیت حساســی در منطقه داریم 
موقعیتمان خریدار دارد. این موقعیت را طوری بفروشــیم که 
آن شــعاری را که از ابتدای انقالب داده شــده است به وجود 
نیاورد. هنوز سردر وزارت خارجه نوشته »نه شرقی نه غربی« 
ولی باید دیپلماســی هم شرقی باشد هم غربی؛ نه یک طرفه. 
این یک طرفه بودن شک ایجاد می کند. ممکن است در پشت 
پــرده هم بخواهند قــرارداد خوبی امضا کنند، به خصوص در 
شــرایط فعلی که کســی با ما معامله نمی کند قطعًا خوب است 
امــا چینی ها نمی توانند اجــرا کنند چون تحریم جلوی آن را 
می گیرد و غربی ها تحریم را شدیدتر می کنند. فراموش نکنیم 
اقتصاد چین به شــدت با اقتصاد آمریکا درهم تنیده اســت و 
بســیاری از ســرمایه گذاری های خارجی در چین آمریکایی 
اســت. ۲۰ درصد بازار مصرف آمریکا در دســت چین و بخش 
عمده ای از اوراق قرضه آمریکا دست چینی هاست. اقتصاد دو 
طرف باهم مخلوط هســتند که امکان ندارد به راحتی بتوانند 
از هــم جدا شــوند و در نهایت باهم تعامــل می کنند اما ما را 
تبدیل به محیط تنازع می کنند. اینکه می گویند غربی ها برای 
سرمایه گذاری نمی آیند هم دالیلی دارد که باید بررسی شود. 
شــاید چیزهایی هســت که ما نمی خواهیم بدهیم اما این طور 
نیست که هیچ راهی نباشد. همان طور که در برجام توانستیم و 
تمرین کردیم. بنابراین می توان مذاکراتی شروع کرد و منافع 

ملــی را حفظ کرد و آنها را هم راضی کرد.

چین و روسیه در کنار 
هم بسیار حساس تر 
هستند چراکه چین 

عالقه مند به منابع انرژی 
در خلیج فارس است 
و روسیه عالقه مند به 

دسترسی به اقیانوس ها از 
طریق خلیج فارس. 
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شبیه ســازی ایــران و اقتصــاد ایران به ونزوئــال و اقتصاد 
آن، دســت کمی از شبیه ســازی ایران به ژاپن ندارد. دقیقًا 
بــه همــان حد غیرمنطقی و بی قاعده. ونزوئال، یک کشــور 
نفت زده، بدون هیچ گونه زیرســاخت صنعتی و با اقتصادی 
به شــدت وابســته به نفت اســت اما ایران کشوری با تنوع 
زیاد از زیرســاخت های صنعتی و اقتصادی است که در حال 
حاضر کمتر از ۱۰ درصد آن نفتی است. ساده انگاری درباره 
روابط پیچیده سیاســتگذاری و ارائه گزاره های مشوشی که 
در قالب علم اقتصاد تحویل مردم و سیاستگذار داده می شود، 
در خوش بینانه ترین حالت، اگر به خاطر جویایی نام نباشــد، 

چشم پوشی بر واقعیت های موجود است.
۱- اقتصاد ایران از دهه ۵۰ به این ســو همواره با کســری 
بودجه مواجه بوده اســت. سیاســتگذار با درک غیرعلمی از 
اقتصاد، درآمد ناشــی از فروش نفت را به عنوان درآمد ثبت 
کرده و همواره کسری بودجه را کتمان کرده است. در عین 
حــال اقتصاد کشــور در این مدت از نفــت فاصله گرفته به 
گونه ای که ســهم نفت از کل اقتصاد که زمانی بیش از ۵۰ 
درصد بوده، به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است. تأمین کسری 
بودجه از نفت نیز همواره کاهش داشــته و از رقمی معادل 
۷۰ درصد، به زیر ۴۵ درصد، در این روزها رسیده است. اما، 
آنچه در این دو ســال رخ داده، کاهش شــدید درآمد حاصل 
از نفت اســت که باعث شــده دولت نتواند کســری بودجه 
همیشــگی خود را از این محل جبران کند. جبران کســری 
بودجه از محل نفت، با وجود مشــکالت بســیاری که برای 
اقتصاد به بار آورده، برای دولت همواره آســان بوده اســت. 
در گذشــته بانک مرکزی با فروش دالرهای نفتی نقدینگی 
را تــا حــدودی مهار می کرده و واردات ارزان نتیجه آن بوده 
اســت. در این شــرایط بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی 

و ارزی موفــق نبــوده و در عیــن حال چندان نظارتی هم بر 
بانک های تجاری نداشــته است. تحریم های اقتصادی نیز 
حواس سیاستگذار پولی را از اصالحات ضروری پرت کرده 
است. کلیدی ترین اصالح، جدا شدن بند ناف دولت از تأمین 
مالی کســری بودجه با نفت، و جدا شــدن بند ناف واردات از 

دالر ارزان نفتی است.
۲- ام الفســاد اقتصاد ایــران، هزینه های باالی یک دولت 
ناکارآمد و ســنگین اســت. این دولت، بسیار بزرگ، لخت، 
بوروکراتیک و منجمد است. در مقابل، درآمدهای این دولت 
محــدود اســت. دولت، با مردم و اصحــاب کار تعارف دارد، 
در قــرارداد اجتماعــی به هیچ وجه قادر به ایجاد یک جریان 

درآمدی پایدار مســتقل از نفت نیست.
۳- بانک مرکزی در اقتصاد ایران بســیار بد، فهمیده شــده 
است. دولت، بانک مرکزی را با بانک ملی و سپه یکی می داند 
و تصور می کند بانک مرکزی، بانک دولت است. این بانک 
مرکزی، ارزفروش و ســهمیه بده و جیره بند اعتبارات بانکی 
بــوده اســت. مردم هم تصور می کننــد این بانک باید تاوان 
همــه خطاهــا را بدهد. تنها ابزار بانک مرکزی نیز، چاپ پول 
و فروش ارز دولتی اســت. در چند سال اخیر، بانک مرکزی، 
به واســطه تحریم ها از خواب بیدار شــده و دیگر نمی تواند 
بانک دولت باشــد. به ناچار خود را متولی تورم دانســته، و 
دســت به ابداع انواع ابزارها زده اســت تا به هدف اصلی خود 
یعنی مهار تورم برســد. او نمی خواهد ارزپاش اقتصاد باشــد. 
ذخایر ارزی را برای تنظیم نوسانات و روزهای سخت و تأمین 
کاالهای اساســی نگه می دارد. به صورت مســتقیم پولی به 
دولــت قــرض نمی دهد. به بانک ها هــم بی وثیقه اعتباری 
نمی دهد. بســاط قماربازی ســود بانکی را جمع کرده ولی 
همزمان، گرفتار تحریم های وحشتناک است و مصیبت های 

چرا اغراق در ابعاد بحران اقتصادی زیان بار است؟ 

خواب آشفته اقتصاد ونزوئالیی

سعید خوش بین
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بزرگی در ارتباطات عادی خارجی دارد. این ها هم چیزهای 
تازه ای نیست. تازگی آنجاست که مسیر درست را می پیماید. 

همان که، ۱۸۵ کشــور دیگر دنیا هم می پیمایند.
۴- اقتصــاد ایــران محکم و متنوع اســت. مردم و فعاالن 
اقتصــادی در ۵۰ ســال گذشــته یاد گرفته انــد از دولت و 
برنامه هایش آبی برای آنها گرم نمی شــود. خود دست به کار 
شده اند و در یک توافق نانوشته، هر آنچه برای یک زندگی 
امروزی الزم است را ساخته اند. با خارج از کشور با روابط رسمی 
و غیررسمی در ارتباط هستند، کاال وارد و صادر می کنند. در 
داخل کشور، هر آنچه تصورش را بکنید می سازند. شاهد این 
داســتان، همین گرفتاری بیماری کروناســت. ایران شاید از 
معدود کشورهای دنیا بوده و هست که مردم صفی برای هیچ 
کاالیی نبستند. ماسک و مایع ضدعفونی بعد از چهار ماه که 
کرونا به آمریکا رســیده همچنان نایاب اســت. همچنان آرد 

در فروشگاه های بسیاری کشورها پیدا نمی شود. اما اقتصاد 
ایران، توانســته زیر بدترین و شدیدترین تحریم های تاریخ 
بشر، همراه با دیو کرونا، همه مایحتاج مردم را تهیه کند. این 
مهم را دولت نکرده است. همین مردم، صاحبان کسب وکارها 
بوده انــد که ایــن تالش ها را کرده اند. اقتصاد ایران هیچ گاه 
از این گذرگاه آســیب نمی بیند. اقتصاد ایران همه چیز تولید 
می کنــد ولی باید توجه کرد کــه کیفیت این کاالها چندان 
باال نیست؛ که آن نیز ارتباطی به توان تولیدکنندگان ندارد، 
بلکه محصول دخالت ها و محدودیت های دولت است. تصور 
روزی را که تحریم ها برداشــته شــود، باید کرد. این اقتصاد 
با ســرعت زیادی رشــد خواهد کرد، شاید قدرت اول منطقه 
شــود یا نشــود، ولی زمین نخواهد خورد. دولت اگر دســت 
خود را از گلوی این اقتصاد بردارد و راه کســب وکار را باز و 

هموارتــر کنــد، این اقتصاد کوران تحریم را رد خواهد کرد.
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 این اقتصاد با سرعت 
زیادی رشد خواهد 

کرد، شاید قدرت اول 
منطقه شود یا نشود، 
ولی زمین نخواهد 
خورد. دولت اگر 

دست خود را از گلوی 
این اقتصاد بردارد و 

راه کسب وکار را باز و 
هموارتر کند....

۵- دولت کســری بودجه دارد، ولی مســتأصل نیست. منابع 
بانکی بســیار زیادی وجود دارد، چنان که نرخ های بهره به 
پایین ترین ســطح سقوط کرده است، نرخ بهره واقعی منفی 
اســت و دولت با هزینه کمی می تواند بدون نگرانی زیادی 
اوراق منتشــر کند. بدهی دولت تا ســال ها مشکل پایداری 
ندارد )اختالف رشــد اقتصاد و نــرخ بهره واقعی پایداری را 
تضمین می کند(. مشــکل بدهی دولــت، ظرفیت پرداخت 
هزینه های ساالنه استقراض است و نه پایداری بدهی. دولت 
نباید نگران این قســمت باشــد. غلتاندن اوراق قطعًا برای 
سال های آتی این مشکل را حل می کند و زمانی که اقتصاد 
از کوره تحریم ها رهایی پیدا کرد، رشــد اقتصادی تمام این 
مشــکالت را رفع خواهد کرد. بانک مرکزی، عملیات بازار 
باز و داالن نرخ سود را طراحی کرده و تورم را افسار خواهد 
زد. بانــک مرکــزی از پایه پولی چیــزی به دولت نمی دهد. 
اساســًا دیگر نیازی به اســتفاده از پایه پولی نیست. انباشت 
ذخایر ارزی توســط بانک مرکزی به اندازه کافی پایه پولی 

مناســبی در اقتصاد ایجاد می کند و افزایش ســرعت گردش 
پول، همراه نقدینگی موجود، فضای الزم برای اســتقراض 

دولت را فراهم می آورد.
۶- اوضاع بورس مانند هواپیمایی اســت که با باد دولت به 
پرواز درآمده اما ســفته بازی به شدت اوضاع را پیچیده کرده 
است. اثر ثروت، مردم عادی را دچار توهم پولی کرده است. 
دولت و اقتصاددان های واقعی و دلســوز باید این هواپیما را 
به آرامی و با کمترین تلفات به زمین بنشــانند. رشــد بورس 
باید با رشد اسمی اقتصاد برابری کند. که البته در میان مدت 
حتمًا این گونه خواهد بود. وگرنه باید به قانون طبیعی نیوتن 

شک کرد.
۷- اقتصاددانانی که بی پروا و بدون هیچ مسوولیت اجتماعی، 
توصیه های ســرمایه گذاری می کننــد از وظیفه حرفه ای و 

اخالقی خود دور شده اند. اقتصاددان مسوولیت پذیر، وظیفه 
بازگویی مشــکالت اقتصادی و ارائه راهکارهای عملی به 
سیاســتگذاران را دارد و در این راه باید بکوشــد، که زوایای 
تاریــک و مه آلــود تصمیم ها را روشــن کند. دعوت مردم به 
وارد شــدن در وادی سفته بازی و نوسان گیری، راه به جایی 
نخواهــد بــرد و زندگی مردم را بــا نااطمینانی های فراوانی 
روبــه رو خواهــد کرد. امیدواری این اســت که فواره بورس 
آهسته فرود آید، تا مشکالت بیش از این پیچیده نشود. آنچه 
از شــواهد پیداســت، ارز در قیمت های این روزها خریداری 
ندارد. اقتصادی با حجم واردات ۴۵ میلیارد دالر، بی شــک 
گــروگان ۱۰۰ میلیون دالر معامالت ســفته بازی نخواهد 
شد. ایران بازار بدون رقیب ۸۰ میلیونی است و سطح تقاضا 
برای هر چیز )به ویژه کاالهای با کیفیت باال( بســیار زیاد 
است. این روزها، بانک ها وضعیت خوبی دارند. باید بانک ها 
را تشــویق کرد تا وام های بلندمدت برای پروژه های بخش 
خصوصی را در اولویت قرار دهند و از ســفته بازی بپرهیزند.

۸- ناکارآمــدی اقتصــادی دولــت را پایانی نیســت، ولی 
اقتصاد کشــور در مســیر بحران حرکت نیست. این اقتصاد 
فرو نمی پاشــد، بلکه روزبه روز محکم تر و استوارتر می شود. 
باید از دولت خواســت که دخالت خود را در اقتصاد کاهش 
دهد، کســری بودجه را کم کند و همان را نیز تنها از اوراق 
تأمین کند. امروز زمان نگرانی برای پایداری بدهی نیست، 
چون اساســًا با نرخ بهره واقعی منفی و رشــد اقتصادی این 
ســال ها، بدهی دولت به صورت خودکار پایدار اســت. تورم 
امســال، شــاید ۲۲ درصد بشود یا نشــود، ولی قطعًا بسیار 
کمتر از ســال قبل خواهد بود. چراکه مســیرهای غلط در 
حال اصالح اســت. زندگی جریــان دارد، و مردم پیروز این 
زندگی هســتند. مســیر رو به جلو سخت تر و پیچیده تر از ۵۰ 

سال گذشته نیست.
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دوران بحران اقتصادی، دوران سربرآوردن پهلوان پنبه های 
خــارج از گودی اســت که می گوینــد لِنگش کن، آن هم به 
سیاستمدار گرفتاری که در روزهای خوش هم توان چندانی 
نداشته و قدرتش را از درآمدهای کم زحمت و پررحمت نفتی 
به دست می آورده است. شبه عالمان اقتصاد در این شرایط با 
شدت و حدت هرچه تمام تر به صحنه می آیند و ابتدا به تخطئه 
و مضحکه علم و اقتصاددانان و توصیه هایشان می پردازند و 
سپس از انبان هایشان انواع و اقسام راهکارها و راه حل هایی 
بیرون می آورند که در قوطی هیچ اقتصاددانی پیدا نشــده و 
نمی شــود؛ راهکارهایی که البته به مذاق سیاستمدار شیرین 
می آید چون غالبًا در باب مداخله بیشــتر و بیشــتر و بیشــتر 
اســت، از مالیــات بســتن بر هر دارایــی و کاالیی گرفته تا 
تصاحــب و تصرف دارایی هــای فقیر و غنی برای پر کردن 
کیسه دولت و خرج کردن در هزینه هایی که هیچ وقت تمامی 
نــدارد. راهکارهایی که تمامًا با گزاره هایی چون قرار گرفتن 
در »جنگ اقتصادی«، »برهه حســاس کنونی«، »ضرورت 
حمایت از مردم و اقشار آسیب پذیر و فقرا«، »چشم داشتن به 
داخل و نگاه برگرفتن از اجنبی« و ... بزک و دوزک می شود تا 
در الیه هــای متفاوت دولت و حاکمیت و مردم به تنگ آمده 
از خســران های عمیق رســوخ کند. تجربه های متعدد نشان 
داده که این روش ها و منش ها نه تنها دردی دوا نمی کند که 
ســرمایه و ســرمایه گذار را فراری می دهد و تولید را کاهش، 
کارآفرین را خانه نشــین می کند و تولیدکننده را تعطیل. در 
مقابل جوی شیر و عسلی برای نزدیکان و مقربان می گشاید 

کــه بــاز هم بتوانند از رانت ته مانده موجود تغذیه کنند. خطر 
شبه اقتصاددانان برای اقتصاد ایران کم نیست، آنان ته مانده 
منابع دولت را نیز هزینه طرح هایی می کنند که عایدی ندارد.

سیاســتمدار هــم در ایــن میــان باید ابتــدا توجیهی برای 
سیاســت های شکســت خورده قبلی بیایــد و کجا دیواری 
کوتاه تــر از اقتصاددانــان. پس شکســت ها را تــا آنجا که 
ممکــن اســت بر گردن توصیه هایــی می اندازد که هرگز به 
آنها عمل نکرده اســت و صرفًا برای آن شــواهدی می تراشد 
مثــاًل جهــش قیمت ارز را بعد از اینکه فنرش رها شــده، به 
توصیه اقتصاددانان به آزادســازی نســبت می دهد و روغن 
ریختــه را نــذر امامزاده می کند. یا عمــل نکردن ها و اتخاذ 
سیاست های شکست خورده را به خیرخواهی و انسان دوستی 
نســبت می دهد و اقتصاددانان را دور از مردم می داند. بدون 
اینکه برای عقل های سلیم توضیح دهد چگونه یک سیاست 
خالف اصول و علم اقتصاد می تواند انسانی و اخالقی باشد.

شاید غیرمعمول نباشد که در دوره بحران شبه عالمان اقتصاد 
و اخالق به میدان بیایند تا از این نمد برای خودشان کالهی 
ببافند اما اثرات حضور آنها کوتاه مدت نیســت و در بلندمدت 
زیان های بیشتری دارد، سیاست هایی که با تشویق دولت به 
مداخله بیشتر و هزینه کرد بیشتر ما را به سمتی می برد که از 
آن هراس داریم و هشدار دادیم: ونزوئال شدن. مقصدی که 
نه از آن دوریم و نه به آن نزدیک. مهم این است که با کدام 
فرمــان و در کدام جــاده برانیم تا به احیای اقتصاد برگردیم 

یا گرفتار کمبود دســتمال توالت شویم.

 رضا طهماسبی

چگونه شبه علم و شبه اخالق به اقتصاد صدمه می زند؟ 

با کدام فرمان اقتصاد 
را احیا کنیم
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دالالنواسطهخریدمیشوند!

بلبشودربازارمسکن
سیده زهرا محمودی

قیمت مسکن در شرق تهران برای واحدهای نوساز بین متری ۱۴ 
تا ۸۰ میلیون تومان متفاوت اســت. محله ای که ملک در آن قرار 
گرفته، امکانات واحد، مواد و مصالح، کوچه و خیابان و... از عوامل 

تاثیرگذار در قیمت مسکن در شرق پایتخت است.
 اگر قصد خرید مسکن در شرق تهران را دارید، باید بدانید که تفاوت 
قیمت بسیار زیادی در محله های مختلف شرق وجود دارد. قیمت 
مسکن در این منطقه نوسان بسیار زیادی دارد و می توان از متری 
۱۴ میلیــون تومــان تا متری ۸۰ میلیون تومان در این منطقه واحد 
یافت. در ادامه قیمت مسکن در محله های مختلف شرق تهران را 
مقایســه خواهیم کرد و به بررســی عواملی که در قیمت مسکن در 

این منطقه دخیل است، خواهیم پرداخت.
به گفته کارشناسان مشاور امالک در محدوده شرق تهران، قیمت 
مســکن در این منطقه مدتی اســت که تغییری نداشــته و ثبات بر 
قیمت مسکن حاکم است. اما مسئله ای که همه کارشناسان مشاور 
امالک بر آن اتفاق نظر دارند، این است که قیمت مسکن در شرق 
آنقدر در این چند ماه باال رفته که بیش از آن جایی برای باال رفتن 
ندارد و اگر باالتر از این برود، دیگر خرید و فروشی در حوزه مسکن 
نداریــم. هرچنــد درحال حاضر هم خریــد و فروش به آن صورت 

انجام نمی شود.
پاســداران، تهران نو، حشــمتیه، وحیدیه، پیروزی، تهران پارس، 
نارمــک، ابوذر، حکیمیــه، نظام آباد، شــمس آباد، مجیدیه و... از 
محله های مهم و معروف در شــرق تهران است که نظر خریداران 
زیادی را برای خرید مسکن به خود جلب کرده است. تهران پارس، 
پیروزی، نارمک و پاسداران جز محله های محبوب تر و پرطرفدارتر 
در شرق است و قیمت آن نیز باالتر از سایر محله های شرق است. 
البتــه در خصــوص قیمت، این موضوع کلی اســت و در هریک از 
محله هــا مناطقــی وجود دارد که قیمت آن باالتر از محله هایی که 

نام برده شد باشد.
قیمت مسکن در محله های مختلف شرق تهران  �

یک کارشــناس مشــاور امالک در محله حشــمتیه، در خصوص 
قیمت مسکن در این محله گفت: قیمت مسکن در حشمتیه، برای 

واحدهای نوساز از متری ۲۲ میلیون تومان شروع می شود. البته این 
قیمت به طور میانگین است و ممکن است فروشنده ای برای فروش 
عجله داشــته باشــد و پایین تر از این هم ملک را بفروشد. یک واحد 
آپارتمان ۶۶ متری و ۷ ســال ســاخت در آقابیگی یک میلیارد و ۶۵۰ 
میلیون تومان قیمت گذاری شده اســت. قیمت مسکن نوساز در این 
محله حدوداً از ۸۰۰ میلیون تومان شروع می شود و می توان با ۸۰۰ 

میلیون تومان واحدی نوساز در حشمتیه خرید.
وحیدیه نیز یکی دیگر از محله های واقع در شــرق پایتخت اســت. 
قیمت مسکن در این محله برای یک واحد نوساز حداقل متری ۱۸ 
میلیون تومان است و به طور میانگین بین ۲۰ تا ۲۲ میلیون تومان 
برای هر متر مربع خرید و فروش می شود. یک واحد ۱۱۱ متری در 
این محله متری ۱۹ میلیون تومان قیمت گذاری شده است. به گفته 
یک کارشناس مشاور امالک در وحیدیه، حداکثر قیمت برای خرید 
و فروش مســکن در این محله متری ۲۶ تا ۲۷ میلیون تومان اســت 
که البته معامله در این قیمت بســیار نادر اســت و اکثر معامالت در 

همان بازه ۲۰ تا ۲۲ میلیون تومان انجام می شود.
محلــه پیــروزی هم یکی از محله های پرطرفــدار در منطقه ۱۳ و 
شرق تهران است. پرستار و نیروهوایی نیز از بهترین مناطق پیروزی 
است. قیمت مسکن نوساز در پیروزی به طور متوسط بین ۲۴ تا ۳۵ 
میلیون تومان به ازای هر متر مربع متغیر اســت. اگر می خواهید در 
پیروزی واحدی بخرید، قیمت مســکن در این محله بســیار متفاوت 
اســت و جزئیاتی چون کوچه، خیابان و... تأثیر زیادی در قیمت دارد 
و می توان واحدهایی با قیمت پایین تر از ۲۴ متری میلیون تومان در 

مناطق ضعیف تر پیروزی پیدا کرد.
یکی دیگر از محله های پرطرفدار شرق تهران، تهران پارس است. به 
گفته کارشناسان مشاور امالکی که در محدوده تهران پارس فعالیت 
دارند، قیمت مســکن در این محله کوچه به کوچه متفاوت اســت و 
حتی کوچه هایی وجود دارد که به عنوان برند شناخته می شود! قیمت 
مسکن برای واحدهای نوساز تهران پارس بین ۲۵ تا ۵۵ میلیون تومان 

در ازای هر متر مربع متغیر است.
تهران پارس به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم می شود که قیمت 
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مســکن در تهران پارس غربی باالتر 
تهران پارس شــرقی اســت. کوچه و 
خیابان هــای برند مثــل مهرنامی نیز 
تــا ۵۵ میلیون تومــان قیمت گذاری 
می شــود. البتــه قیمت مســکن در 
مناطق ضعیف تری مثل خاک ســفید 
پایین تر اســت و با متری ۱۸ میلیون 
تومان هم می توان در خاک سفید واحد 

نوساز خرید.
نارمــک نیز یکــی دیگر از محله های 
محبوب شــرق تهران اســت. قیمت 
مســکن در نارمک بــرای واحدهای 
نوساز از متری ۳۰ میلیون تومان شروع 
می شــود و تا متری ۴۰ میلیون تومان 
می رسد. رضوان، جویبار، هفت حوض 
و... از مناطــق معروف تر و پرطرفدارتر 
در این محله اســت. قیمت مسکن در 
این مناطق حدوداً از متری ۳۴ میلیون 
تومان شــروع می شود که بازهم برای 
تعیین تخصصی تر قیمت نیاز به بررسی 

خود ساختمان است.
ابوذر یکی از محله های شــرق تهران 
اســت که در منطقه ۱۵ شهرداری قرار 
دارد. یک کارشــناس مشــاور امالک 
در محلــه ابــوذر، درخصوص قیمت 
مســکن در این محله اظهار داشــت: 
قیمت مســکن در این محله از متری 
۲۰ میلیون تومان شروع می شود؛ البته 
نکتــه ای که وجود دارد این اســت که 
برخی مشــاوران می گویند: دالل ها در 
این محله مسکن را متری ۴ تا ۵ میلیون 
تومان ارزان تر می خرند و سپس همان 
ملــک را به قیمــت باالتر به خریدار و 

مصرف کننده می فروشند!
وی گفــت: قیمت اصلی مســکن در 
بســیاری اوقات بــا قیمتی که معامله 
می شــود متفاوت اســت و این تفاوت 
قیمــت چیزی حــدود ۴ الی ۵ میلیون 
تومان اســت. همچنین مسئله دیگر 

این اســت که برخی مشاوران امالک 
کمیســیون و حق مشــاور را از روی 
قیمــت ملک بر می دارنــد. یعنی اگر 
قیمت مسکن متری ۲۲ میلیون تومان 
اســت. آن ها متری ۲۳ میلیون تومان 
می فروشــند و یک میلیون در هر متر 
مربع را به عنوان حق مشاور و کمیسیون 

برمی دارند.
پاسداران محله ای دیگر در شرق تهران 
است که تا حدی به سمت شمال تهران 
متمایل است و این باعث شده تا قیمت 
مسکن در آن باالتر از سایر محله های 
شرق باشد و تعداد آپارتمان های لوکس 
در آن بیشــتر اســت. قیمت مسکن در 
پاسداران از متری ۴۰,۴۵ میلیون تومان 
شــروع شده و تا متری ۷۵,۸۰ میلیون 
تومان می رسد. البته قیمت های یادشده 
برای واحدهای نوساز است و واحدهای 

قدیمی تر قیمت پایین تری دارد.
حکیمیه نیــز یکی دیگر از محله های 
شــرق تهران و واقع در منطقه ۴ است. 
قیمــت مســکن در ایــن محله برای 
واحدهای نوســاز از متری ۱۴ میلیون 
تومان شروع شده و تا متری ۳۰ میلیون 
تومان می رسد. واحدهای قدیمی تر نیز 
با قیمتی پایین تر عرضه می شود و باید 
ســال ساخت و... را برای تعیین قیمت 

در نظر گرفت.
یــک واحــد ۱۱۲ متــری در تهران نو 
متــری ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
قیمت گذاری شــده اســت. این واحد 
نوســاز بــوده و دارای تمــام امکانات 
اســت. اشراقی و.. از مناطق ضعیف تر 
در تهران نو است که واحدهای نوساز آن 
از متری ۲۱ میلیون تومان قیمت گذاری 
می شود.۳۰ متری، امامت و... از مناطق 
گــران قیمت تر در تهران نو اســت که 
قیمت واحد نوســاز در آن از متری ۲۷ 

میلیون تومان شروع می شود.

نظام آباد نیز یکی از محله های واقع در 
شرق تهران است. قیمت مسکن در این 
محله برای واحدهای نوساز از متری ۱۸ 
میلیون تومان شروع می شود. یک واحد 
۷۶ متری و بدون پارکینگ در این محله 
متری ۱۹ میلیون تومان قیمت گذاری 

شده است.
شــمس آباد یکی از محله های منطقه 
۴ شــهرداری است. قیمت مسکن در 
ایــن محله از متری ۲۵ میلیون تومان 
تا متری ۴۰ میلیون تومان متغیر است. 
آپارتمان های شــمال این محله قیمت 
باالتری نسبت به آپارتمان های جنوب 
آن دارد. هرچه به ســمت پاســداران 
نزدیــک شــوید، قیمت مســکن در 
شمس آباد باالتر می رود. بهارستان و... 
از مناطــق گران تر این محله اســت و 
قیمــت آن به متری ۴۰ میلیون تومان 

هم می رسد.
مجیدیه نیز محله ای در شــرق تهران 
اســت. قیمت مســکن در این محله 
برای واحدها متراژ بزرگ و متراژ پایین 
متفاوت اســت. واحدهای متراژ باالی 
نوســاز از متــری ۲۳ میلیون تومان تا 
متری ۲۸ میلیون تومان قیمت گذاری 
می شود. قیمت مسکن برای واحدهای 
متراژ پایین نوســاز نیز بین متری ۲۵ تا 

۳۰ میلیون تومان متغیر است.
در نهایت باید گفت قیمت مســکن در 
شــرق تهران تحــت تأثیر مولفه های 
گوناگونی قرار دارد. نوســان قیمت نیز 
در این منطقه بســیار باالست و ممکن 
است در فاصله ۵۰ متر اختالف قیمتی 
۵ میلیــون تومانی را برای هر متر مربع 
مشاهده کنید. قیمت های یادشده برای 
واحدهای نوساز است و اگر می خواهید، 
واحدهــای قدیمی تــر بخرید، قیمت 
مسکن متفاوت است و پایین تر از ارقام 

گفته شده است. 
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شــاخص کل بورس با افزایش ســودآوری شــرکت ها، داشتن 
طرح های توســعه تولید و برنامه های افزایش سرمایه شرکت ها 
و همچنین عملیات سفته بازی بر روی نماد شرکت های بورسی، 

افزایش می یابد.
در نیمه اول ســال جاری شــاخص کل بورس نوساناتی را تجربه 
کــرده و بــا افت وخیزهایی همراه بــوده به طوری که برآیند این 
تغییرات مثبت شــده اســت. به طورکلی دالیل صعود شــاخص 
بورس را می توانیم به چهار دســته تقســیم بندی کنیم؛ نخست 
آنکه شرکت ها باید سودآوری الزم را داشته باشند تا مردم برای 
خرید ســهام این شــرکت های سودآور ترغیب شوند و با افزایش 
تقاضا جهت خرید سهام و در نتیجه افزایش قیمت سهام، شاخص 
کل بورس افزایش پیدا کند. از طرفی، سودآوری هر شرکت نیز 
تفاضل بین درآمدها و هزینه های آن شــرکت است و پیش بینی 
ســود هر ســهم )EPS( برای هر شرکت نشان می دهد که آن 

شــرکت تا چه میزان ســودآوری دارد. هر چه EPS هر شرکت 
در گزارش هایی که منتشر می کنند بیشتر باشد نشان دهنده سود 
بیشــتر آن شــرکت است. P قیمت یک شرکت و E همان سود 
هر ســهم اســت. نسبت قیمت به سود هر ســهم که به عبارتی 
نسبت P به E گفته می شود شاخص دیگری است که ارزندگی 
خرید ســهام یک شــرکت بورسی را نشــان می دهد. این نسبت 
هر چه کمتر باشــد درصد ســودآوری شرکت باالتر است و نشان 
می دهد که ســهام این شــرکت برای خرید ارزشمندی بیشتری 
دارد و لذا متقاضیان بیشــتری مایل به خرید این ســهم بوده و 
باعث افزایش قیمت ســهم شــده و درنتیجه تأثیر این افزایش 
قیمت، توأم با افزایش حجم معامالت، باعث افزایش شــاخص 

کل بورس می شود.
اما در خصوص دلیل دوم برای صعود شــاخص بورس می توانیم 
به داشــتن طرح های افزایش تولید توســط شــرکت ها اشاره و 

5۰ میلیون ایرانی 

دارای کد بورسی هستند

دالیل صعود 
 در 

تاالر شیشه ای

مهرداد رحمانی
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گزارش ها ادواری شــرکت ها را مالحظه کنیم. با توجه به اینکه 
در سال های اخیر شاهد نرخ رشد منفی اقتصاد بودیم به طوری که 
در ســال های ۹۷ و ۹۸ نرخ رشــد اقتصادی به صورت تجمیعی 
منفی ۱۲ درصد بوده است و برای سال ۹۹ هم با توجه به شرایط 
حاکم بر اقتصاد کشور، انتظار می رود که رشد اقتصادی منفی را 
شاهد باشیم. این رشد اقتصادی تجمعی منفی ناشی از تحریم ها 
و البته سیاســت گذاری نادرســتی که در اقتصاد کشــور صورت 
گرفته اســت. در چنین شــرایط اقتصادی شرکت های بورسی در 
گزارشات ادواری خود به ندرت نشانه هایی از افزایش تولید ارائه 
می کنند و ما کمتر شــاهد این هســتیم که شــرکت های بورسی 
بتوانند طرح های افزایش تولید را برای خود متصور باشــند و در 

گزارشات ادواری خود ارائه دهند.
دلیل ســوم که می تواند صعود شــاخص بورس را موجب شــود 
همانا اقدام به افزایش سرمایه در شرکت های بورسی است. این 
افزایش سرمایه عمدتًا از دو محل صورت می گیرد؛ یکی از محل 
صرف ســهام و دیگری ناشــی از تجدید ارزیابی دارایی هاست. 
افزایش سرمایه ای که ناشی از صرف سهام باشد ارزشمند است 
و اهمیت بســیاری دارد و طبیعتًا این نوع افزایش ســرمایه در 
مواقعی صورت می گیرد که شــرکت در وضعیت رشــدی قرار 
داشــته باشــد. در شرایط فعلی، شــرکت هایی با سودآوری باال 
که بتوانند قســمت عمده ای از این ســودآوری را صرف افزایش 
ســرمایه کنند را کمتر مشاهده می کنیم و بیشتر افزایش سرمایه 
شــرکت ها ناشــی از تجدید ارزیابی دارایی هاســت. در طی یک 
ســال اخیر که شــاخص بورس هم با رشــد بسیار باالیی مواجه 
بوده اغلب افزایش ســرمایه شــرکت ها ناشی از تجدید ارزیابی 
دارایی هایشان بوده و دلیل این تجدید ارزیابی دارایی ها هم تورم 
افسارگســیخته ای اســت که اقتصاد کشور در طی سه سال اخیر 
با آن مواجه بوده اســت. این تورم باال و بی ثبات در این ســال ها 
باعث کاهش شــدید ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی شــده 
و لذا با تجدید ارزیابی دارایی شــرکت ها، صعود شــاخص بورس 

در طی یک ســال گذشته را در پر داشته است.
دلیل چهارم برای صعود شــاخص بورس، عملیات ســفته بازی 
در بــازار بــورس اســت. به ویژه اگر عملیات ســفته بازی از نوع 
غیرتثبیت کننده باشــد، باعث افزایش یا کاهش شدیدتر شاخص 
بورس می شــود. معمواًل در کشــور ما، با توجه به رفتار هیجانی 
مردم در خریدوفروش ســهام، بیشــتر شاهد عملیات سفته بازی 
غیرتثبیت کننده در بازارهای مالی و به ویژه بازار بورس هســتیم. 
به طوری که وقتی با افزایش تقاضای خرید ســهام شــرکت های 
بورســی قیمت این ســهام بیشتر شده و به دنبال آن شاخص کل 
بورس افزایش پیدا می کند، مردم نیز باانگیزه و هیجان بیشتری 

اقدام به خرید سهام می کنند و این امید را دارند که در آینده قیمت 
ســهام و شــاخص بورس بیش از این هم افزایش پیدا می کنند. 
درواقــع، مــردم با این امید در هر قیمتی ســهام را می خرند که 

در آینده نزدیک بتوانند آن را با قیمت های باالتری بفروشــند.
طبیعتًا به هنگام کاهش شــاخص، وقتــی مردم ببینند قیمت ها 
ریزشی است با هیجان و سرعت بیشتری اقدام به فروش سهام 
خــود می کننــد زیرا این نگرانی را دارند که درگذر زمان این روند 
ریزشــی تشــدید شده و اگر سهام خود را نگه دارند در آینده زیان 
بیشــتری خواهند کرد. همان طور که در نیمه دوم مردادماه سال 
جاری شــاهد این گونه رفتارهای هیجانی و تشــکیل صف های 
فــروش چند ده و حتی چند صدمیلیونی در ســهام بســیاری از 
شــرکت های بورســی در بازار سهام بودیم. در این میان دولت با 
توجه به اقداماتی که انجام می دهد تمایل دارد قسمت عمده ای 
از سرمایه های خرد و کالن را جذب بازار بورس کند چون از این 

طریق می تواند تقاضای مؤثر در بازار کاال و خدمات را به تعویق 
بیندازد و جلوی افزایش سفته بازی در بازارهای موازی نظیر بازار 

ارز، بازار طال، بازار خودرو و بازار مســکن را تا حدودی بگیرد.
درنتیجه دولت در طی سال جاری و از طریق تبلیغات در رسانه ها 
اقدام به تشویق و تهییج مردم به سرمایه گذاری در بورس نموده 
به این امید که بتواند جلوی تورم کوتاه مدت در بازارهای موازی 
را بگیــرد. به همین دلیل، به شــدت و به طــور هیجانی مردم را 
تشــویق می کند که ســرمایه های خود را وارد بازار سرمایه کنند. 
شواهد و آمار هم نشان می دهد با موج عظیمی از سهام دار شدن 
مــردم ایــران در این بازارها مواجه هســتیم و در حال حاضر ۵۰ 
میلیون ایرانی دارای کد بورســی هســتند و ۳۰ میلیون نفر از این 
۵۰ میلیون ایرانی نیز حداقل یک بار ثبت ســفارش برای معامله 
ســهام انجام داده اند درحالی که تعداد افراد دارای کد بورســی در 

کشــور تا پایان ســال گذشته به کمتر از ۲ میلیون نفر می رسید.

با توجه به اینکه در سال های 

اخیر شاهد نرخ رشد منفی 

اقتصاد بودیم به طوری که در 

سال های ۹7 و ۹8 نرخ رشد 

اقتصادی به صورت تجمیعی 

منفی 12 درصد بوده است 

و برای سال ۹۹ هم با توجه 

به شرایط حاکم بر اقتصاد 

کشور، انتظار می رود که رشد 

اقتصادی منفی را شاهد باشیم.
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حجت قندی زیر و بم قراردادهای چینی را می شکافد

آناتومِی سبک چینی

اقتصاد

از آنجا که این روزها، بحث قرارداد همکاری ۲۵ 

ساله بین ایران و چین تیتر بسیاری از رسانه ها و 

موضوع داغ جدال های سیاسی بین طرفداران غرب 

و ذی نفعان از شرق شده، ضروری است تا به دور از 

تنش های سیاسی، شیوه سرمایه گذاری خارجی چین 

در کشورهای پرشماری که پیشتر با آنها به همکاری 

برخاسته است، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. لزوم 

این موشکافی به ویژه با در نظر گرفتن احتمال حجم 

باالی سرمایه گذاری چین در بخش های زیادی از 

اقتصاد ایران، بدهی باال و نکول اقتصاد در سررسید 

سرمایه گذاری ها دوچندان می شود. اگرچه ساختار 

دقیق و جزئیات قرارداد همکاری ۲۵ ساله میان ایران 

و چین کماکان منتشر نشده و بندهای روشنی از آن 

اعالم نشده است اما اینکه یک قرارداد خوب با هر 

سرمایه گذار خارجی به ویژه چینی ها چه ویژگی هایی 

باید داشته باشد، حائز اهمیت است. در همین زمینه، 

حجت قندی، استاد اقتصاد دانشگاه وندربیل آمریکا، 

با تاکید بر زمینه سازی جلوگیری از انحصار چین بر 

اقتصاد ایران و لزوم ارتباط همزمان با دیگر قطب های 

اقتصادی و تکنولوژیک جهان، معتقد است که در 

قراردادهایی شبیه به قرارداد همکاری اخیر با چین، 

بهتر است ابتدا با طرح پروژه های محدود که بازگشت 

اصل سرمایه و سود آنها قطعی و سریع است به 

نوعی راستی آزمایی و احتیاط در پیش گرفته شود و به 

تدریج، این همکاری گسترش یابد.
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آیا چین مدل های ســرمایه گذاری خاصی را متناسب با ورود به هر   �
کشور به کار می گیرد؟ این مدل ها چه تفاوت هایی دارند و مدل احتمالی 
در قبال ایران چگونه خواهد بود و آن را چگونه می توان تشریح کرد؟

از نظر من مسلم است که چین مدل های خاصی را متناسب با کشوری که 
با آن کار می کند در نظر می گیرد. چند دلیل برای این مســاله وجود دارد. 
یکی از دالیل به ســاختار سیاســی و قانونی متفاوت کشــورها برمی گردد. 
مثال واضحی که ممکن است قضیه را روشن کند نحوه تجارت و قرارداد 
با کشــورهای اتحادیه اروپاســت. داستان معروفی است که در سال ۲۰۱۷ 
ترامــپ درصــدد بــود که پیمان تجاری جدیدی را بــا آنگال مرکل، صدر 
اعظم آلمان، به مذاکره بگذارد. گفته می شود که مرکل یازده بار به ترامپ 
در طول یک مذاکره گفته اســت که شــما نمی توانید با آلمان به تنهایی 
مذاکره کنید، بلکه باید با اتحادیه اروپا مذاکره کنید. اگر چین بخواهد مثاًل 
با کشوری در اروپا وارد مذاکره تجاری شود با همین مانع برخورد می کند. 
همین داستان نشانگر این نکته هم هست که هر چه قدرت اقتصادی یک 
کشــور بیشــتر باشد در مذاکره با دیگران قدرت بیشتری هم خواهد داشت. 
حتی اگر مذاکره برد-برد هم باشد، برد طرفی که قدرت اقتصادی باالتری 
دارد احتمااًل بیشتر خواهد بود. دلیل دوم به همین مساله برمی گردد. مدل 
ســرمایه گذاری و طریق مذاکره به این مســاله برمی گردد که طرف مقابل 
چین تا چه حد قدرت چانه زنی دارد، تا چه حد اعتبار داشته و تا چه حد قدرت 
جایگزینی چین را در پروژه های پیشنهادی دارد. عامل دیگر مهم در مذاکره 
که چین )یا هر مذاکره کننده دیگری( در نظر می گیرد این است که به قول 
 time preferece or( اقتصاددانان، نرخ ترجیح زمانی یا تنزیل زمانی

time discounting( طرف مقابل چیست.
نرخ ترجیح زمانی یک فرد، مصرف در زمان حال فرد را با مصرف در زمان 
آینده مقایسه می کند. کسی که مصرف در زمان حال را به شدت به مصرف 
در زمان آینده ترجیح می دهد نرخ ترجیح زمانی باالیی دارد. معمواًل آدم های 
فقیر و آدم هایی که در تله افتاده اند نرخ ترجیح زمانی باالیی دارند. مثاًل در 
تحقیقی در مورد فقرای کانادا، به عده ای در یک آزمایش اقتصادی پیشنهاد 
می شود که بین دو هدیه یکی را انتخاب کنند. گزینه اول ۱۰۰ دالر کاناداست 
که همین االن به فرد پرداخت می شــود. گزینه دوم ۶۰۰ دالر کاناداســت 
که به حساب بازنشستگی آنها ریخته می شود. برای کسی که کمی سرش 
به حساب است انتخاب دوم بسیار بهتر از انتخاب اول است. اما بسیاری از 
فقرا در آن تحقیق گزینه اول را انتخاب کرده اند فقط به این دلیل که از نظر 
آنها، مصرف در اکنون بسیار باارزش تر از مصرف در آینده است. آدم فقیر، 
یا بهتر بگوییم انسان با ذهنیت فقیر، کم صبر است. جوری مصرف می کند 
که انگار شــتر مرگ فردا در خانه او خوابیده اســت. البته می توان ساعت ها 
راجع به این مساله بحث کرد که آیا نرخ ترجیح زمانی باال فقر می آورد، یا 
این فقر است که نرخ ترجیح ذهنی باالتر را باعث می شود. به هر صورت، 
نشــانه های بســیاری وجود دارد که آدم های با نرخ تنزیل زمانی باال مورد 
سوءاستفاده قرار می گیرند. مثاًل در آمریکا، موسساتی که وام های با بهره های 

باال می دهند، موسساتی هستند که فقرا و آدم های کم اعتبار را هدف قرار 
می دهند. در حالی که نرخ سود بانکی وام ۳۰ ساله خانه برای بیشتر آدم ها 
در این کشــور در حدود ســه درصد است، بعضی از این افراد با ذهنیت فقیر 
وام های کوتاه مدتی می گیرند که نرخ بهره آنها گاهی صدها درصد است. 

بعضی از این افراد هرگز از دام بدهی های این وام ها بیرون نمی آیند.
اگر به نحوه تصمیم گیری در ایران، چه تصمیم گیری در زمینه اقتصادی و 
چه زمینه های دیگر، نگاهی بیندازیم به این نتیجه می رسیم که تصمیم گیر 
در ایران انگار نرخ ترجیح زمانی باالیی دارد. به عبارتی دیگر، همیشــه به 
مصرف حال بسیار اهمیت می داده است. از آن دولتی که با افتخار به مردم 
کاالی کوپنی تقریباً مجانی می داد، غافل از آنکه برای این کاالی مجانی 
ســرمایه ای از بین می رود که جایگزین نمی شــود؛ تا آن دولتی که قرض 
می گرفت و حساب و کتاب بازپرداختش را هم نگه نمی داشت. و آن دولتی 
که ســال های پردرآمد نفتی کشــور را به سال های پول پاشی تبدیل کرد. 
همه اینها نشانه این است که نرخ ترجیح زمانی ما باالست. اینکه فکر کنیم 
وضعیت از اینکه هســت بدتر نمی شــود نشانه نرخ ترجیح زمانی باالست. 
همین مساله به نظر من درها را به روی سوءاستفاده باز می کند. چین این 

را می داند و همین به آنها دست باال را می دهد.
تجربه ســرمایه گذاری منطقه ای چیــن در خاورمیانه و افزایش   �

مشارکت با کشورهایی مانند پاکستان، امارات متحده عربی، عربستان 
و... تاکنون چگونه بوده است و این تجربه ها را متناسب با آینده آرایش 
سیاسی و رویکرد ژئوپولتیک کشورهای منطقه، در مورد سرمایه گذاری 

چین در ایران چطور می توان ارزیابی کرد؟
من نمی توانم به همه موارد شما به درستی جواب بدهم. سؤال گسترده ای 
است. به نظرم می رسد که همکاری چین و پاکستان از آن نوع همکاری هاست 
که باید مورد مطالعه ما قرار بگیرد. مدل قرارداد ایران احتمااًل به این قرارداد 
شباهت هایی خواهد داشت. قرارداد بین این دو کشور که به cpec معروف 
شده است، شامل قراردادهایی برای توسعه زیرساخت ها مانند نیروگاه های 
متعدد، توســعه راه و بندر و همکاری نظامی اســت. یک قســمت از قرارداد 
در حقیقت زیر چتر پروژه ای اســت که به یک کمربند یک جاده معروف 
است. قرارداد از زمان نواز شریف و حدود هفت سال پیش شروع شده است. 
پاکستان در آن زمان دسترسی به منابع ارزان مالی بین المللی نداشت. قرارداد 
بین این دو کشور منابع مالی به نسبت ارزانی برای پروژه های مورد عالقه 
دو طرف تأمین می کرد. نظامیان پاکستان هم از قسمت همکاری نظامی 
بین دو کشــور راضی بودند. البته الزم به تاکید اســت که cpec مشکالت 
برجسته ای هم دارد و مبنی بر این است که پروژه های زیرساخت مانند ریل 
و راه و بندر، به ندرت می توانند ســرمایه اولیه و نرخ بهره آن را به صورت 
مستقیم برگردانند. مخصوصاً برای کشوری مانند پاکستان که کشور نسبتًا 
فقیری است و به همین دلیل کسب سود از پروژه های زیربنایی در آن کشور 
سخت است. به همین دلیل، عمران خان سعی کرده است که قرارداد بین دو 
کشور را محدود کند که با مقاومت چین و همچنین نظامیان داخلی روبه رو 

اقتصاد
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است. نتیجه این شده است که به زودی، بازپرداخت بدهی های حاصل از 
قرارداد تبدیل به مشکلی عمده برای پاکستان خواهد شد.

 به زعم برخی از کارشناسان و پژوهشگران اقتصادی، نگرانی اصلی   �
در این توافق با چنین حجم باالیی از سرمایه گذاری در همه بخش های 
اقتصادی، بدهی باال و نکول اقتصاد در سررسید سرمایه گذاری هاست. 
آیا این نگرانی، برخاســته از سوابق چین مثالً در حوزه سرمایه گذاری 
در آفریقا و تملک در قبال بدهی است یا خاستگاه دیگری دارد؟ چگونه 

می توان این نگرانی ها را مرتفع کرد؟
نگرانــی در مــورد بدهی باال نگرانی بجایی اســت. اگرچه حجم قرارداد و 
چگونگــی اجرای آن هنوز روشــن نیســت اما اگــر فرض کنیم که حجم 
قرارداد ایران و چین کمی بیش از ســه برابر پاکســتان باشــد، یعنی رقمی 
حدود ۲۰۰ میلیارد دالر )رقمی که در گوشــه و کنار ذکر می شــود( با فرض 
ســاختار مشــابه قرارداد، بدهی حاصله می تواند تا ۳۰۰ میلیارد دالر باشد. 
چنین بدهی برای اقتصاد ایران بسیار باالست. فرض من هم این است که 
پروژه های در دســت اصل ســرمایه و سود خود را باز نخواهند گرداند. برای 
رفع نگرانی، بهتر است که از پروژه های محدودی شروع کنیم که بازگشت 
اصل ســرمایه و سودشــان قطعی و سریع است. اگر این پروژه ها موفق بود 
پروژه های جدیدی تعریف شود. یک نکته در اینجا الزم به تذکر است که 
سرعت چینی ها در به پایان رساندن بسیاری از پروژه های داخل چین بسیار 
شگفت انگیز است. اما متاسفانه در اجرای پروژه های زیرساختی در ایران به 
هیچ وجه آن سرعت و بهره وری باال را نشان نداده اند. پروژه آزادراه شمال 
و پروژه آزادگان نمونه هایی از پروژه های واگذارشده به چینی ها هستند که 

سرعت الزم را نداشته اند.
این گونه نیســت که چینی ها با همه خارجی ها همین رفتار را داشــته باشند. 
کسی که عالقه مند به سرعت کار چینی ها و مقایسه آن با دیگران است بد 
نیست نگاهی به سرعت ساخت کارخانه تسال در چین )کارخانه ای که به 
گیگا شانگهای معروف شده است( بیندازد و سرعت ساخت این کارخانه را 
حتی با نمونه مشابه آمریکایی در نوادا و نمونه ای که در آلمان در حال ساخت 
است مقایسه کند. کارشناسان بسیاری که شرکت تسال را مطالعه می کنند 
تصور می کردند که ساخت کارخانه سال ها طول بکشد. چینی ها به سرعت 
زمین در اختیار تســال قرار دادند، حتی هزینه ســاخت از بانک های چینی 
تأمین شد، و در کمتر از ۱۲ ماه کارخانه را آماده تولید کردند. به نظر من دو 
عامل در سرعت عمل در داستان فوق نقش داشته است. یکی اینکه چین 
به تولید اتومبیل های الکتریکی به دیدی استراتژیک نگاه می کند. چینی ها 
می دانند که یکی از مهم ترین تغییرات تکنولوژیک در آینده نزدیک الکتریکی 
شدن اتومبیل هاست و می خواهند در این زمینه از پیشروترین کشورها باشند. 
 )star power( دوم اینکه رئیس تســال، ایالن ماســک، قدرت ستاره ای
دارد. ایالن ماســک و شــرکت های او )تســال و اسپیس اکس( به کارایی و 
سرعت معروف اند و چینی هایی که برای ماسک کار می کنند خود را با این 
سرعت و فرهنگ تطبیق می دهند. حال تصور کنید که شرکت های چینی 

به ایران بیایند. چه فرهنگ کاری و نظام انگیزشــی را مشــاهده می کنند؟ 
مگر کم است نمونه هایی از این دست که شرکت ها و افرادی هستند که در 
دهه های گذشته با دولت قراردادهای بسیار بزرگ بسته اند، پول گرفته اند و 
کاری تحویل نداده اند؟ این همه شرکت و فرد برای آزادراه شمال و میدان 
آزادگان پول گرفته اند و کار تحویل نداده اند. چینی ها هم خودشان را با این 

فرهنگ تطبیق می دهند.
 آیا نگاه ما به رویکرد چین، مشــخصاً در قبال همکاری ۲۵ ســاله با   �

ایران، باید نگاهی استعمارگونه و چپاول گرایانه باشد یا این همکاری در 
صورت مدیریت صحیح آن در کشور و قرار گرفتن در مسیر منافع ملی، 

می تواند بستری مناسب را برای توسعه ایران فراهم کند؟
مــن فکــر می کنم کــه همکاری اقتصادی ایران و چین الزم اســت. البته 
فکر می کنم که همکاری با تمام قطب های اقتصادی و تکنولوژیک دیگر 
هم الزم اســت. اما این همکاری نباید به گونه ای باشــد که به چین قدرتی 
انحصاری در بازار ایران بدهد. قرارداد ۲۵ ســاله ایران و چین هنوز نوشــته 
نشده است. چگونگی نوشتن این قرارداد است که روشن خواهد کرد آیا این 
قرارداد چپاول گرایانه خواهد بود یا قراردادی به نفع اقتصاد ایران. البته من 
به هیچ وجه معتقد نیســتم که مســیر توســعه ایران از این قرارداد می گذرد. 
در حقیقت شــانس اینکه این قرارداد برای اقتصاد ایران دردســر درست کند 
بیش از این اســت که کمک جدی برای توســعه باشــد. در همین رابطه و در 
سندی که منتشر شده بندی آمده است که حرف از انتقال تکنولوژی می زند. 

قسمت هایی را که این چنین نوشته می شوند، نباید جدی گرفت.
کارهای ســاده ای هســت که مرز بین موفقیت و شکســت این قرارداد را 
مشــخص می کنند. یکی اینکه تجربه پاکســتان نشان می دهد که قسمت 
همکاری نظامی و سیاســی این قرارداد باید از قســمت همکاری اقتصادی 
منفک شــود. طرف چینی احتمااًل می خواهد این دو را به هم گره بزند. دوم 
اینکه، ممکن است کسانی که خواهان انعقاد این قراردادند به این قرارداد به 
این دید نگاه کنند که ایران االن از نظر مالی در شرایط دشواری است و این 
قرارداد در حقیقت روشی برای تأمین مالی پروژه هایی است که دولت توان 
تأمین مالی آنها را ندارد. در آن صورت بهتر است که این قرارداد اصاًل امضا 
نشود. در مقابل، باید به صورت مجزا به هر پروژه در قرارداد به دید هزینه و 
فایده نگاه کرد. حتی بهتر از آن این است که فقط پروژه هایی که می توانند 
از محل درآمد خود هزینه خود را بپردازند اجازه شروع پیدا کنند. اگر به این 
دید به قضیه نگاه کنیم، بســیاری از پروژه هایی که به صورت کلی در این 
قرارداد ذکر شــده اند موضوعیتی برای طرح نخواهند داشــت. اگر میلیاردها 
دالر خرج پروژه های زیرســاختی شــود اما این پروژه ها نتوانند اصل پول و 
بهره پرداختی روی آن را تأمین کنند، در آن صورت دولت های آینده مجبور 
خواهند شد دارایی های دیگری مانند نفت را بفروشند تا بدهی ایجادشده را 
بازپرداخت کنند. سوم اینکه، اگر رقیبی جدی برای هر پروژه پیشنهادی موجود 
باشــد، احتمال موفقیت آن پروژه از دید ایران بیشــتر می شود. اگر چین خود 
را در موقعیت انحصاری ببیند، خواست های خود را با آن تطبیق خواهد داد.
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 حاال این قراردادی نانوشــته برای بازدید برخی واحدهای لوکســی 
اســت که در جای جای تهران ســاخته شــده اســت، واحدهایی با 
قیمت هایــی باالتر از ۵۰ میلیــون تومان یا حتی صد میلیون تومان 
در هر متر مربع. بررسی ها نشان می دهد آنچه که طی چند سال اخیر 
قیمت مســکن در مناطق شــمالی تهران و یا برخی از شهرســتان ها 
را تعیین می کند دیگر عرف آن منطقه نیســت بلکه گروه ســازندگان 

امالک هســتند که برای یک منطقه قیمت گذاری می کنند.
گــروه ســازندگان امالک معروف تهران کــه تحت برندهایی ثبت 
شــده هســتند یکی از دستاویزهای صاحبان امالک برای باال بردن 
مظنه مســکن در یک منطقه به حســاب می آیند و صاحبان ملک در 
مناطق شــمالی تهران با به مزایده گذاشــتن امالک خود بهترین 
گروه ســازندگان امالک را برای ســاخت آن ملک و شکستن قیمت 
یــک منطقه انتخاب می کنند؛ به گفته کارشناســان بازار مســکن، 
تأثیر برندسازی یک ملک به قدری است که موجب افزایش قیمت 
۱۰ تا ۳۰ میلیون تومانی در هر متر نســبت به امالک مشــابه آن 

منطقه خواهد شد.
یکی از مشاوران امالک تهران در این خصوص گفت: »برندسازان 
معروف تهران ممکن است کار خود را با ساختن یک هتل در شمال 
کشــور آغاز کرده باشــند اما آنچه در این خصوص حائز اهمیت است 
هجوم آنها به مناطق شمالی تهران و باال بردن چشمگیر نرخ اجاره 
بها و یا خرید مسکن در این مناطق است و قیمت امالکی که تحت 
عنوان این برندها در تهران ســاخته شــده اند به قدری باال است که 

مــردم عــادی به هیچ عنوان قادر به خرید آن نخواهند بود.«
وی در ادامــه گفــت: مــردم عادی در بســیاری از مواقع حتی قادر 
نخواهند بود از امالکی که تحت عنوان برخی از برندسازان معروف 
تهران ســاخته شــده است بازدید کنند و بازدید کردن از این امالک 
در صورتی امکان پذیر اســت که گردش حســاب فرد بازدید کننده از 
یک حدی باالتر باشــد و همچنین خودرو شــخصی وی بیشــتر از ۵ 

میلیارد تومان قیمت داشــته باشد.
بررسی های میدانی حاکی از آن است که حتی گرفتن مجوز ساخت 
چنین امالکی از شهرداری نیز به پرهزینه ترین شکل انجام می شود 

و گروه های سازنده امالک برای دریافت مجوز ساخت از شهرداری 
حداقــل باید ده میلیــارد تومان پرداخت کنند و همین امر قیمت هر 
متر از ملک را تا ۲ میلیون تومان باال می برد و یا مهندســان نقشــه 
کشی که برای این ساختمان ها نقشه تهیه می کنند نیز در ازای نقشه 
کشی مبالغ هنگفتی دریافت می کنند که بنابر گفته مشاوران امالک 

گاهی دریافتی مهندســان نقشه کش به میلیاردها تومان می رسد.
به گفته یکی از مهندســان ســازنده ملک در تهران آپشــن هایی که 
هزینه زیادی برای سازندگان ایجاد نمی کنند در افزایش قیمت این 
امالک بســیار موثرند به طور مثال مجهز بودن ســاختمان به ســونا 
و یا جکوزی قیمت هر متر مربع از مســکن را تا ۱۰ میلیون تومان 
باال می برد و یا نصب روف گاردن بر روی یک برج خود ۱۰ میلیون 
دیگر به قیمت هر متر مربع از این امالک اضافه می کند و اکنون نیز 
بازار تقاضا خواهان ایجاد مهد کودک ها، کتابخانه، ســالن های یوگا 
و زومبا در ســاختمان ها هســتند که خود قیمت مسکن را در برخی از 
مناطق شــمالی تهران تا متری ۱۱۰ میلیون تومان باال برده اســت.

این ســازنده ملک در ادامه افزود: در شــرایطی هستیم که شماره هر 
طبقــه نیــز در تعیین قیمت ملک تأثیر گذار اســت و گاهی اختالف 
قیمــت طبقــه آخــر یک برج تا طبقه اول آن بــه متری ۱۶ میلیون 

تومان نیز می رسد.
تأثیر گروه های برندساز در باال رفتن مزنه امالک در یک منطقه به 
قدری است که در حالی که عرف قیمت مسکن در محله ازگل متری 
۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان اســت پیش فروش یکی از ســاختمان های 
برندســازی شــده در این منطقه متری ۷۵ میلیون تومان اعالم شده 

است.
بررســی های میدانی حاکی از گســترش برندسازی امالک به سایر 
نقاط کشــور از جمله اســتان های شمالی است که به گفته مشاوران 
امالک این مناطق، برندسازی در مناطق ساحلی متوسط نرخ خرید، 
اجاره و رهن را در مناطق ســاحلی بســیار باال برده اســت به طوری 
کــه ســاکنان این منطقه و افــراد محلی قادر به خرید چنین امالکی 

نیســتند.  
منبع: خبرآنالین  

پدیده عجیب در بازار مسکن؛

 گردش حساب شرط
بازدید از خانه

نگار علی



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ شهریور ماه 1399 / شماره 4652

Bilingual Economic Monthly  

اقتصاد

حســین عباســی، اقتصــاددان ایرانی 
دانشــگاه مریلند آمریکا معتقد اســت به 
دلیل شــرایط بحرانی اقتصاد »تقاضای 
مردم برای بهبود ســریع وضع اقتصادی 
زیاد شــده و سیاستمدار هم که با جهت 
باد حرکت می کند، به این تقاضا واکنش 

نشان می دهد« اما راه حل هایی که به کار 
می بندد، نشان می دهد که »توهماتشان 
را بــه عنوان علم جا می زنند«. عباســی 
در عیــن حــال یــادآوری می کند که 
»سیاستمداران می گویند وضع مردم بد 
اســت... کسی در بد بودن اوضاع شکی 

نــدارد، ولی مگر موقعی که دالر ۴۲۰۰ 
تومانــی تعیین کردیــد، اقتصاددانان به 
شــما نگفتند که این اتفاق می افتد؟ مگر 
موقعــی که به خاطر دو هزار تومان باال 
رفتــن قیمت پیــاز صادراتش را ممنوع 
کردید، به شــما نگفتند ســال بعد دیگر 
کشــاورز پیاز نمــی کارد؟ مگر در دوره 
احمدی نژاد که چندین و چند سال قیمت 
دالر را هزار تومان نگه داشــتید، نگفتند 
کــه تمام تولیدکنندگان لوازم خانگی در 

ایران ورشکسته می شوند؟«.
♦♦♦
معــاون اول رئیس جمهــور اخیراً   �

درباره سیاســت دالر 4۲۰۰ تومانی 
گفتــه »این تصمیم یک تصمیم صرفاً 
اقتصادی نیست و کسانی که این گونه 
تصمیمــات را زیر ســؤال می برند، 
کمتریــن ارتباطی بــا زندگی مردم 
ندارنــد«. اینجــا نمی خواهیم درباره 
این سیاســت صحبت کنیم، چون قباًل 
بارها و بارها درباره آن صحبت شــده؛ 
اما می خواهیم درباره این حرف بزنیم 
که چرا سیاســتمداران ما این گونه در 
قفس اشتباهات گذشــته خود باقی 
می مانند؟ آیا سیاســتمداران به طور 
کلی و سیاســتمداران ایرانی به طور 

خاص با علم اقتصاد ستیز دارند؟
اواًل مــن صد درصد با این حرف معاون 
اول رئیس جمهــور کــه گفته اند »این 
تصمیم صرفًا اقتصادی نیست«، موافقم. 
چراکــه تصویب دالر ۴۲۰۰ تومانی یک 

 حسین عباسی از ریشه های تمایل سیاستمداران به شبه علم می گوید

اقتصاد توهمی جایگزین عقالنیت
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تصمیم کاماًل سیاسی بوده، نه اقتصادی. 
ولی اگر فکر کرده اند که می توانند آن را 
دراماتیــزه کرده و با زندگی مردم مرتبط 
کنند، اشتباه می کنند. دالر ۴۲۰۰ تومانی 
یک تصمیم کاماًل سیاسی بوده که برای 
تصمیم گیرندگان منافع سیاســی داشته 
و هیــچ ربطی بــه زندگی مردم ندارد. از 
همان زمان که این تصمیم اعالم شــد، 
اقتصاددانان طرفدار بازار رقابتی در ایران 
تاکیــد کردند که نتیجه آن به هیچ وجه 
من الوجوه افزایــش رفاه مردم نخواهد 
بــود. اینکه می گویند »منتقدان کمترین 
ارتباطــی با زندگی مــردم ندارند« هم 
حرف بی ربطی اســت. چون این سیاست 
اگر یک اثر گذاشــته باشــد، بدتر کردن 
وضــع زندگی مردم بوده، نه بهتر کردن 

آن.
در پاســخ به سؤال شــما، فکر می کنم 
در همــه دنیا رویه غالب این اســت که 
سیاســتمدار به دنبــال حفظ قدرت خود 
اســت و اقتصــاددان به دنبــال بهبود 
متغیرهای اقتصادی. این دو گاهی اوقات 
در یک مســیر قرار می گیرند و بسیاری 
اوقــات نه. با این حــال، وقتی انگلیس 
ریاســت بانک مرکزی خــود را به یک 
کانادایی می ســپارد، یعنی آنقدر این کار 
تخصصی شــده و آنقدر توانایی دولت ها 
در کشــف خبط و خطاهای احتمالی باال 
رفته که دیگر کسی نگران نیست اگر یک 
خارجی رئیس کل بانک مرکزی شــود، 
مشــکل امنیتی پیش بیاید )در حالی که 
در ایران -همچون بسیاری از کشورهای 
در حال توســعه- حتــی آبدارچی بانک 
مرکزی هم با ارتباطات سیاســی تعیین 
می شــود!(. پذیرش تخصصی بودن کار 
اقتصــاددان به معنای خروج تصمیمات 
از دایره سیاســت و ورود آنها به عرصه 
اقتصاد است. ضمن اینکه کار اقتصاددان 
هم این روزها تا حدود زیادی شــبیه کار 
مکانیک و لوله کش و سایر کارهای فنی 

شــده است. یعنی مثاًل شما آموزش های 
الزم را می بینیــد و بعــد هنگامی که با 
مشــکالت مواجه شــدید، برای تبیین و 
حل وفصــل آنها اقــدام می کنید و این 
فرآینــد هیچ ربطی به سیاســت ندارد. 
اما در ایران، کار را به دســت اقتصاددان 
نمی سپرند و سیاستمدار هم راه حل های 
مرســوم برای مشکالت اقتصادی را نه 
می فهمــد و نه می توانــد اجرا کند. این 
چیزی اســت که شــما اسمش را ستیز با 

علم اقتصاد گذاشته اید.
 منظورتان از بخش پایانی پاســخ   �

این اســت که اقتصــاد امروز بیش از 
آنکه یک علم باشد، یک فن یا تکنیک 

است؟
نمی دانــم مرزبندی علم با فن یا تکنیک 
چقدر دقیق اســت، چــون اینها در هم 
آمیخته اســت. شــاید چون مکانیک با 
ماشین سر و کار دارد و کارش فیزیکی تر 
است، آن را فن می نامند، ولی اقتصاددان 
یا متخصص علوم اجتماعی چون با آدم ها 
سر و کله می زند، اسمش متفاوت است. با 
ایــن حال، کار همه اینها بر مبانی علمی 
اســتوار اســت؛ یکی بر علم مکانیک و 
الکترونیــک و فیزیک و دیگری بر علم 
اقتصاد و جامعه شناســی و روانشناسی. 
همه اینها علومی هستند که کاربرد دارند. 
امروز جریان آموزش اقتصاد )در سطوح 
پایین تر از PhD( به سمت آموزش های 
کاربــردی اقتصــاد پیش رفته اســت و 
بســیاری از دانش آموختگان اقتصاد نه 
تولیدکننده علم، بلکه اســتفاده کننده آن 
هســتند. اگر همین کســانی که با علم 
اقتصــاد و کاربرد آن آشــنا هســتند در 
بانــک مرکزی یا مراکــز تصمیم گیری 
اقتصادی به کار گرفته شــوند، به اندازه 
کافی می توانند مســائل اقتصاد ایران را 

تشخیص دهند و حل کنند.
 یعنــی همین که مــا کاربرد علم   �

اقتصــاد موجود را بلد باشــیم، کافی 

است. الزم نیســت تولید علم داشته 
باشیم...

تردیــدی نیســت که اگر کســی بتواند 
تولید علم داشــته باشد، خوب است؛ ولی 
تولیــد علم بــه معنای واقعی کلمه. مثاًل 
در حــوزه اقتصاد اگر کســی می خواهد 
علــم تولیــد کند بایــد آن را در ژورنالی 
 American Economic مثــل
Review چــاپ کند. شــاید خود من 
هــم قدرت چاپ مقاله در این ژورنال را 
نداشته باشم، ولی می توانم آن را بخوانم، 
بفهمــم و کاربردهایش را پیدا کنم. اگر 
 American در  توانســت  کســی 
Economic Review مقاله چاپ 
کنــد، علم تولید کرده و من به احترام او 
از جــا برمی خیزم و بــا عالقه مقاله اش 
را می خوانم. ولی وقتی کســی نمی تواند 
ایــن کار را بکند و اصاًل معلوم نیســت 
مــدرک PhD خــود را از کجا گرفته و 
فقط با اســتفاده از یک تریبون سیاســی 
یــا تریبونی که با رانت به دســت آمده، 
ســخنرانی می کند، این دیگر اســمش 

تولید علم نیست.
 در چند دهه گذشــته هر بار وضع   �

اقتصاد ایران بحرانی شده -و از جمله 
در شــرایط حاضر- انبوهی اظهارنظر 
غیرعلمــی، کلیشــه ای و تکراری از 
سوی افراد مرتبط و غیرمرتبط مطرح 
شده و در بسیاری از موارد، مورد اقبال 
سیاســتمداران هم قرار گرفته است. 
مثــاًل برخی می گویند با توجه به وجود 
جنگ اقتصادی و مســائل پیش آمده 
بــه دلیل کرونا، امــروز هر تصمیمی 
می تواند مباح باشــد. به نظر شما چرا 
سیاســتمدار در مواقــع بحران های 
اقتصادی، رویکرد علمی را رد می کند 

و به شبه علم عالقه نشان می دهد؟
این اتفاق تا حدودی به ماهیت »بحران« 
مربــوط می شــود. هــر بحــران ابعاد 
ناشــناخته ای دارد که تصمیم گیرندگان 
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را ناچــار می کند بدون آنکه به درســتی 
از عواقب تصمیماتشــان آگاه باشــند، 
دســت به اقدام بزنند. مثاًل درباره کرونا 
ســازمان بهداشت جهانی ابتدا می گفت 
ماســک نزنید، اما االن که ابعاد تازه ای 
از بیماری شــناخته شده، مؤکداً می گوید 

ماسک بزنید.
عالوه بر این، سیاســتمداران معمواًل با 
جهت باد حرکت می کنند. وقتی شــرایط 
اقتصــادی بد اســت، بیماری همه گیر و 
تحریــم و هزار جور مشــکل و مصیبت 
دیگر بر ســر مردم نازل شــده و خالصه 
اقتصاد بحران زده است، تقاضا برای حل 
مساله زیاد می شود و در نتیجه هر کس به 
خود اجازه می دهد که راهکار بدهد. مثل 
ماجرای کرونا کــه یکی برای درمانش 
ادرار شتر تجویز می کرد و دیگری مدفوع 

االغ!
امــروز به دلیل شــرایط بحرانی،   �

تقاضــای مردم برای بهبود ســریع 
وضع اقتصادی زیاد شده و سیاستمدار 
هــم که با جهت باد حرکت می کند، به 
ایــن تقاضا واکنش نشــان می دهد. 
نمونــه اش مصوبه ممنوعیت افزایش 
بیش از ۲۵ درصدی اجاره مسکن که 
مشــخص است اصاًل به امکان اجرا و 
تبعات آن فکــر نکرده اند. حال آنکه 
اولین چیزی که هر دانشــجوی سال 
اول اقتصــاد در کالس »اقتصاد خرد« 
یــاد می گیرد، اهمیت انگیزه آدم ها در 
اقتصاد است. وقتی سیاستمداران این 
همه تورم ایجاد کرده اند و قیمت همه 
چیز – از جمله اجاره مسکن- باال رفته، 
چطور می توان این انگیزه را ایجاد کرد 

که اجاره باال نرود؟
سیاســتمداران می گوینــد وضع مردم 
بــد اســت، اجاره ها باال رفتــه، برخی از 
مــردم روی پشــت بام های اجاره ای یا 
آپارتمان های مشترک با غریبه ها زندگی 
می کنند، قیمت مرغ و پیاز و لوازم خانگی 

هــر روز باال مــی رود و... . این حرف ها 
البته درســت اســت و کسی در بد بودن 
اوضاع شــکی ندارد، ولــی مگر موقعی 
کــه دالر ۴۲۰۰ تومانــی تعیین کردید، 
اقتصاددانان به شما نگفتند که این اتفاق 
می افتد؟ مگر موقعی که به خاطر دو هزار 
تومان باال رفتــن قیمت پیاز صادراتش 
را ممنوع کردید، به شــما نگفتند ســال 
بعد دیگر کشاورز پیاز نمی کارد؟ مگر در 
دوره احمدی نژاد که چندین و چند ســال 
قیمت دالر را هزار تومان نگه داشــتید، 
نگفتنــد که تمــام تولیدکنندگان لوازم 
خانگی در ایران ورشکســته می شوند؟ 
حــاال روضه می خوانید که وضع مردم بد 
اســت و بر مبنای توهمات خود راه حلی 
را پیشــنهاد می دهید کــه وضع را بدتر 
می کنــد. همیــن سیاســت ممنوعیت 
افزایش اجاره مســکن به زودی بحران 
ایجاد خواهد کرد. حداقلش این است که 
صاحبخانه به مســتأجر می گوید »قبل از 
تنظیــم قرارداد رســمی، فالن قدر پول 
نقــد به من بده تا قرارداد را امضا کنم«. 
بدیهی اســت که وقتی سیاستمداران به 
انگیزه ها توجه نکنند، توهماتشــان را به 

عنوان علم جا می زنند.
 بــه اعتقاد برخی ناظــران، نگاه   �

منفی سیاستمدار به اقتصاددان تقریباً 
عمری همزمان بــا توزیع درآمدهای 
نفتی و تشدید کســری بودجه دارد، 
اما از دهه ۶۰ به این ســو شدت گرفته 
اســت. با این حال شاید یکی از دالیل 
سیاستمداران  بی اعتمادی  تشــدید 
ایرانی به اقتصاددانان، به قول محمد 
طبیبیان وجود »شــبه اقتصاددانان« یا 
به قول موسی غنی نژاد »اقتصاددانان 
تقلبی« بوده باشد. اگر وجود نوعی بازار 
را در رابطه با شبه علم و سیاستگذاری 
اقتصادی فرض بگیریم، به نظر شــما 
این عرضه و تقاضا چگونه شکل گرفته 
اســت؟ آیا عرضه بر تقاضا مقدم بوده 

یا برعکس؟
بــه نظرم اینکــه کدام اول بوده، اهمیت 
زیادی نــدارد. برخی از این دیدگاه ها تا 
حدودی از غرب وارد جامعه ما شده است. 
ضمن اینکه جامعه علمی اقتصادی ما در 
دهه هــای ۵۰ و ۶۰ چندان قوی نبود، در 
نتیجــه نه تنها تولید علم، حتی فراگیری 
کاربــرد علــم اقتصاد بــه راحتی ضربه 
خــورد. فضا هم به گونــه ای بود که به 
آنچــه من »اقتصــاد توهمی« می نامم، 
میــدان مــی داد. در دوره بعد از انقالب، 
تعداد زیادی از این افراد که معمواًل یک 
مدرک اقتصادی هم داشتند، از ِقَبل تکرار 
برخی حرف ها به نان و نوایی رســیدند. 
همان موقع که کارشناســان ســازمان 
برنامــه، مرکــز آمار و بانــک مرکزی 
آدم های بسیار فهمیده و باسوادی بودند 
-و هنوز هم هستند- و داشتند امور را سر 
و سامان می دادند، یکسری فرصت طلب 
آنچه سیاستمداران متوهم می خواستند 
را با چند اصطالح اقتصادی در سینی طال 
تقدیمشان کردند و به نان و نوا رسیدند. 
این هــا هنوز هــم این طرف و آن طرف 
دعوت می شوند و ســخنرانی می کنند، 
ولی یک کلمه علمی در حرف هایشــان 
وجــود ندارد. حال آنکه خود را به عنوان 
منجیــان عالم جا می زنند و نقش پیامبر 

را بازی می کنند!
همین اقتصاددانان متوهم، زمانی برای 
جلب رضایت سیاســتمداران با پیوستن 
ایــران بــه اقتصــاد جهانــی مخالفت 
می کردند و هرگونه ارتباط با دنیای خارج 
را چنــان تقبیح می کردند که گویی قرار 
است تمام ناموس و حیثیت ایران با یک 
بده بســتان به خارجی ها واگذار شود. آن 
روزها، سکه رایج بازار آن بود، االن هم 
ادعای عدالت طلبی اســت. ادعایی که 
بر محمل نهادگرایی ســوار می شود، اما 
نهادگرایی نیســت. من ادبیات اقتصاد 
نهادگرا و شــخصیت های برجســته آن 



49 نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ شهریور ماه 1399 / شماره 52

Bilingual Economic Monthly  

اقتصاد

مثل »داگالس نورث« را در مجله شــما 
مــرور کرده ام. آن ادبیــات هیچ ربطی 
بــه حرف هایی کــه نهادگرایان وطنی 
می زنند، ندارد. در نتیجه من اســم این 
حرف هــا را »توهم« می گذارم. توهمی 
که البته از طرف سیاســتمداران و عامه 

مردم برایش بازار وجود دارد.
امروزه البته به واســطه گردش سریع تر 
دانش، بدنه علمی اقتصاد در ایران خیلی 
بهتر و باسوادتر از گذشته است و مقاالت 
بســیار خوبی در ژورنال های فارســی 
اقتصاد ایران دیده می شــود. نشــریاتی 
مثل نشــریه شما هم در این زمینه مؤثر 
هســتند، اما مثل هــر اصالح اقتصادی 
دیگری، اثــرات اینها در بلندمدت خود 
را نشــان می دهد. فکــر می کنم ما باید 
مصرانــه و بدون عصبانیت این حرف ها 
را بزنیــم و تکــرار کنیم تا قشــری که 
می خواهــد یــاد بگیرد، اقتصــاد را به 

درستی بیاموزد.
 مسعود نیلی، در نامه سرگشاده ای   �

کــه حدود دو ســال قبــل خطاب به 
عباس شــاکری نوشــت، گفته بود 
»سیاســتمداران مــا از صمیم قلب، 
شــیفته نظرات ســلبی شما هستند. 
شــما آرزوهای آنها را بیان می کنید. 
شــما دنیایی را ترسیم می کنید که هر 
سیاســتمداری به دنبال آن می گردد. 
شما می گویید اکسیری به نام اقتصاد 
نهادگــرا وجود دارد کــه می توان با 
آن، بــدون انجــام اصالحات قیمتی 
در بازارهای مختلف، فســاد را کنترل 
کرد...« چرا اقتصاددانان طرفدار بازار 
آزاد معتقدند از این دیدگاه معجزه ای 

برنمی آید؟
چــون اقتصاد نهادگرای ایرانی در واقع 
پوششی اســت که بر توهمات پوشانده 
شــده و چارچوب علمی اقتصاد را ندارد. 
یک موقعی من چالشــی را مطرح کردم 
و گفتم امروز نســل جدید اقتصاددانان 

جوان ایرانی که طرفدار بازار آزاد هستند، 
در بهتریــن ژورنال های اقتصادی ایران 
مقاله می نویســند و در باالترین ســطح 
آکادمیــک اقتصــاد دنیــا کار می کنند 
)مثــاًل امیر کرمانی در باالترین ســطح 
دانشــگاه های آمریــکا در حال تدریس 
اقتصاد اســت(. دوســتان نهادگرا هم 
اگر مدعی هســتند، همین کار را بکنند. 
شــاید در ایران متر و معیار دقیقی برای 
اندازه گیری علمی بودن مقاالت نداشته 
باشیم، ولی در دنیا ژورنال های اقتصادی 
رنکینگ مشخصی دارد. اگر حرف های 
این دوستان مبنای علمی دارد، به روش 
علمی آن را چاپ کنند تا قابل ســنجش 
باشــد؛ البته در ژورنال های علمی سطح 
بــاال، نه بــه قول یکی از دوســتان در 
 Journal of Economics
and Fun in Honolulu. چــون 
در دنیای ژورنال های علمی هم کالشی 
زیاد است. اما اگر مقاله ای در یک ژورنال 
تــاپ نهادگرایی چاپ کردند، می توانیم 
درباره اش صحبت کنیم. کما اینکه یکی 
از همکاران من در دانشــگاه مریلند -به 
عنوان یــک نهادگرای واقعی و همکار 
ســابق داگالس نورث- امروز مرتبًا در 
حال انتشــار مقاله و کتاب است. وگرنه 
وقتی گزاره ای از معیارهای علمی عبور 

نکند، چیزی جز توهم نیست.
 برخــی اقتصادخوانده هــا -که   �

حرفشــان در بین سیاستمداران هم 
خریــدار دارد- در شــرایط بحرانی 
به جای مطرح کردن راه حل اقتصادی 
در چارچوب مکانیسم بازار و قیمت ها، 
سیاســت های بگیر و ببند و سرکوب 
بــازار را توصیه و توجیه می کنند؛ حال 
آنکه چنین رویکردهایی دست کم در 
اقتصاد ایران بارها تجربه شده و بارها 
شکســت خورده است. چگونه کسی 
که در محیط آکادمیک اقتصاد خوانده، 
می تواند چنین فهم معوجی از اقتصاد 

داشته باشد؟
وقتــی متر و معیــار علمی برای ارزیابی 
وجــود نداشــته باشــد، ایــن اتفاق در 
محیــط آکادمیک رخ می دهــد؛ دقیقًا 
بــه همــان ترتیبی که اگر در سیاســت 
»چک و باالنس« وجود نداشــته باشد، 
سیاســتمدار می تواند هــر توهمی را به 
نام قانون بفروشد و پاسخگو هم نباشد. 
تجربه بشــری از ۱۵ هزار ســال پیش 
تاکنون آکنــده از توهمات قدرتمندانی 
بوده که چیزی را خواســته اند و همواره 
تعداد زیادی آدم وجود داشــته که حاضر 
بــوده آن چیــز را برای آنها فراهم کند و 
رنگ و لعابش بدهد تا زورمند خوشــش 
بیاید. در ادبیات مذهبی ما این تجربه با 
عنوان فرعونیت توصیف شده است و در 
جوامع علمی و اقتصادی امروز هم وجود 
دارد. البته مثاًل در آمریکا اگر کسی چنین 
مقاله هایی بنویســد و ادعاهایی مطرح 
کند، شــاید در یک ژورنال چاپ شود اما 
در همان حد می ماند. ولی در ایران چون 
از طرف سیاستمدار تقاضایی قوی برای 
این نوع حرف ها وجود دارد، وارد عرصه 

سیاستگذاری می شود.
بــه عنوان مثال، در مــورد دالر ۴۲۰۰ 
تومانــی چند تــن از نمایندگان مجلس 
وقت که خود را اقتصاددان می دانستند، 
گفتــه بودند کــه ۴۲۰۰ تومان هم زیاد 
است، قیمت دالر باید ۳۵۰۰ تومان باشد. 
حال آنکه گزارش های کارشناسان مرکز 
پژوهش های مجلس و ســایر نهادهای 
تخصصی نشــان داد که این سیاســت 
هیــچ اثــری روی قیمت ها نگذاشــته 
اســت. هرچنــد، از اول معلــوم و اظهر 
من الشــمس بــود که اثــر نمی گذارد، 
اما کســانی که واقعیــت را نمی بینند و 
اثر سیاســت های مخرب را تشــخیص 
نمی دهنــد، در دام توهماتشــان گرفتار 
مانده انــد. و البتــه کســانی از ِقَبل این 

توهمات نان می خورند.
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بحــران کرونا، تمامی کشــورهای جهان 
را بــه طور جدی گرفتار کرده اســت و در 
واکنش به آن، هر کشــور متناسب با توان 
مالــی و کیفیت حکمرانی خود، ســعی در 
مدیریــت عــوارض این بحــران دارد. در 
ایــران نیز، اقدامات مختلفی از قبیل طرح 
فاصله گذاری اجتماعی، اقدامات درمانی، 
طرح هــای حمایتی و نظایر آن اجرا شــده 

است.
البته باید در نظر گرفت که ایران در شرایطی 

با بحران کرونا روبه رو شده است که فشار 
شــدید تحریم های ظالمانــه آمریکا علیه 
دولت و مردم ایران، کشــور را با تنگناهای 
مختلــف مواجه کرده اســت. تحریم های 
شدید و همه جانبه، نه تنها دسترسی ایران را 
به کمک های بین المللی که حتی دسترسی 
کشــور به ذخایــر ارزی و منابع حاصل از 
صــادرات خود را نیز بســیار محدود کرده 
اســت. در ایران با وجــود محدودیت های 
ناشــی از تحریم ها، تــوان مالی و آزادی 

عمــل دولــت بــرای مدیریــت بحران 
کرونــا و حمایــت از بنگاه ها و خانوارهای 
آســیب دیده کاهــش یافته اســت و حتی 
امکان واردات دارو و تجهیزات پزشــکی 
به علت تحریم مســیرهای نقل و انتقاالت 
بانکی دچار مشــکل شــده است. از طرف 
دیگــر، آنچه مدیریــت بحران را در ایران 
دشــوارتر کرده اســت، آن است که جدای 
از فشــار تحریم ها و عــوارض اقتصادی 
کرونا، اقتصاد ایران با ساختارهای معیوب 

سیاستگذاری مقابله با عوارض اقتصادی کرونا تا چه اندازه موفق بوده است؟

حکمرانی کرونا
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اقتصادی و انبوهی از چالش های حل نشده 
و انباشــته از دوره های قبل مواجه است. از 
جمله این ســاختارهای معیوب، می توان 
به کسری بودجه ســاختاری، روند نزولی 
نرخ ســرمایه گذاری طی یک دهه گذشته، 
تضعیــف ظرفیت های رشــد اقتصادی، 
مشــکالت ســاختاری نظام بانکی، روند 
فزاینــده فقــر و نظایر آن اشــاره کرد. در 
واقع، نکته مهم آن است که اگرچه تشدید 
تحریم های خارجــی و عوامل پیرامونی، 
موجب تشــدید مشکالت اقتصادی کشور 
شــده اســت، ولی جدای از آن، بسیاری از 
چالش ها و مشــکالت اقتصادی کشــور 
ریشــه در ســاختارهای معیوب اقتصادی 
دارد. بســیاری از مشکالت جدی اقتصاد 
ایــران از جمله روند رو به گســترش فقر، 
تــورم مزمن و رکود اقتصادی، ریشــه در 
مشکالت ساختاری از قبیل ناترازی بودجه 
دولت، مشکالت ســاختاری نظام بانکی، 
ناکارایــی نظام مالیاتــی، ناکارایی نظام 
تأمین اجتماعی، انحصارات، بوروکراســی 
ناکارآمد، فساد و عدم شفافیت مالی، محیط 

کســب وکار نامناسب و نظایر آن دارد.
مذکور در یادداشــت قبلــی تجارت فردا 
)شــماره ۳۶۵( به قلم ایــن نگارنده مورد 
بحــث قــرار گرفت و بر این موضوع تاکید 
شــد که مدیریت بحران کرونا، با توجه به 
قیود حاکــم، در عمل آزمونی جدی برای 

کیفیت حکمرانی و سیاســتگذاری است.
پس از گذشــت چند ماه از شیوع کرونا، جا 
دارد که عملکرد دولت در مدیریت بحران 
ارزیابی شود و در صورت نیاز توصیه هایی 

برای بهبود ارائه شود.
الف( نگاهی به عــوارض اقتصادی   �

کرونا
هنوز آمار حساب های ملی سه ماهه نخست 
سال منتشر نشده است و از این رو تحلیل 

عوارض دقیق شــیوع کرونا میسر نیست.
با این حال، نتایج طرح آمارگیری نیروی کار 
در بهار سال ۱۳۹۹ نشان می دهد که آسیب 

جدی به بازار کار کشور وارد شده است. بر 
اساس آمار مرکز آمار ایران، تعداد شاغالن 
باالی ۱۵ ســال کشــور از متوسط ۳ /۲۴ 
میلیون نفر در ســال ۱۳۹۸ به ۹ /۲۲ نفر 
در بهار ۱۳۹۹ رســیده است که به معنی از 
دســت رفتن بیش از ۳ /۱ میلیون شــغل و 
کاهش ۸ /۵ درصدی تعداد شاغالن است. 
هرچند تفکیک آثار شوک ناشی از کرونا از 
متغیرهای بنیادی اقتصاد به سادگی میسر 
نیســت ولی انتظار می رود بخش عمده ای 
از کاهش شــدید تعداد شــاغالن ناشی از 

عوارض کرونا باشد.
بحران کرونا، به واســطه کاهش شــدید 
تقاضــا و تعطیلی کســب وکارها، موجب 
تعمیق رکود شــده اســت. از طرف دیگر، 
بنا به اعالم مســووالن، صادرات و واردات 
گمرکی کشــور در ســه ماهه نخست سال 
نســبت به سال های قبل کاهش شدیدی 
داشته است که بخشی از آن ناشی از شیوع 

کرونا است.
در این مدت، شــیوع کرونــا، هزینه های 
بهداشــتی و درمانــی قابل توجهــی را به 
دولــت، بیمه هــا، بنگاه ها و خانوار تحمیل 
کرده است. می توان انتظار داشت طی این 
دوره، آســیب جدی به بسیاری از مشاغل 
و کســب وکارها وارد شده و رشد اقتصادی 
کاهــش یافته و شــاخص های رفاه تنزل 

پیدا کرده باشد.
ب( نقدهایی بر سیاست های حمایتی  �

از ماه ها قبل روشن بود که کرونا مساله ای 
است که تا مدت ها ماندگار خواهد بود و آثار 
گســترده ای بر کسب وکارها و رفاه خانوار 
برجا خواهد گذاشــت و از این رو الزم بود 
که دولت متناسب با ماندگاری و گستردگی 
بحران، واکنش نشــان دهد. در این مدت، 
واکنش هــای دولت به بحران کرونا عمدتًا 
ناظــر بر اقدامات درمانــی، فاصله گذاری 
اجتماعی و بســته های حمایتی بوده است.

در خصوص کیفیت و اثربخشــی اقدامات 
درمانــی و فاصله گذاری اجتماعی، امکان 

و شــواهد کافی برای نگارنده یادداشــت 
وجود ندارد تا بتوان براســاس آن عملکرد 
دولــت را ارزیابــی کرد ولــی درخصوص 
ابعــاد اقتصادی عملکــرد حمایتی دولت 
و برنامه ریــزی بــرای حمایت از بنگاه ها و 

خانــوار، نکاتی را می توان طرح کرد.
اولین نقدی که بر سیاســت های حمایتی 
دولــت وارد اســت، نحــوه تأمیــن مالی 
برنامه های حمایتی اســت. می توان ادعا 
کــرد که یکــی از مهم ترین مســائل در 
طراحی بســته های حمایتی، مساله تأمین 
مالی اســت. طی ماه های گذشته، یکی از 
اقدامات دولت، برداشــت از منابع صندوق 
توســعه ملی برای مقابله و کنترل بیماری 
کرونا و اختصاص آن به برنامه های وزارت 
بهداشــت بود. اقدام دیگر حســب تصمیم 
ستاد ملی مقابله با کرونا، اعطای تسهیالت 
قرض الحســنه یــک میلیون تومانــی به 
خانوارهای یارانه بگیر و اعطای تسهیالت 
به کســب وکارهای آســیب دیده از شیوع 
ویــروس کرونا به مبلــغ ۷۵ هزار میلیارد 
تومان بود که از این مبلغ، ۴۹ هزار میلیارد 
تومان قرار بود صرف پرداخت تســهیالت 
به کســب وکارهای آســیب دیده از شیوع 

ویروس کرونا شود.
در خصــوص اقدامات مذکور، نکاتی قابل 
طرح اســت. می دانیم که دولت در ســال 
جاری، فارغ از مساله کرونا، با کسری بودجه 
شــدید مواجه است. در اثر شیوع کرونا، از 
یــک طرف مخارج دولت بــرای حمایت 
از اقشــار آســیب پذیر، حمایت از بنگاه ها، 
مخــارج درمانی و نظایر آن افزایش یافته 
است و از طرف دیگر، درآمدهای دولت به 
علت رکود تولید و تعطیلی کســب وکارها 
و همچنین کاهش درآمدهای نفتی کاهش 
یافته اســت. این مســاله، باعث شده است 
که دولت با محدودیت شــدید مالی برای 
تأمیــن منابع مورد نیــاز برای برنامه های 

حمایتی مواجه باشد.
در چنین شــرایطی، بدیهی است که تأمین 
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مالی از منابع بانک مرکزی و افزایش پایه 
پولی ســاده ترین شیوه اســت ولی چنین 
اقدامی به ســرعت منجر به افزایش تورم 

خواهد شد.
در شــرایط دشوار فعلی، اگر دولت بخواهد 
کسری بودجه خود را به اتکای شیوه هایی 
مانند برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه 
ملی، افزایش تنخواه گردان خزانه، مالیات 
از بانــک مرکــزی،  تحمیــل تکالیف به 
بانک هــا یا هر شــیوه دیگری جبران کند 
که مســتقیم یا غیرمســتقیم به خلق پول 
جدید منجر شود، با اندکی وقفه، متغیرهای 
پولی و به تبع آن سطح عمومی قیمت ها با 
جهش مواجه خواهد شــد. جهش قیمت ها 
و بی ثباتی بازارها، جدای از عوارض منفی 
اجتماعی، فرآیند احیای رشــد اقتصادی و 
بازگشت به روند بلندمدت را مختل خواهد 

کرد و این به معنی تداوم رکود اســت.
بنابراین،  اولین و مهم ترین مالحظه دولت 
در نحــوه تأمین مالی برنامه های مقابله با 
کرونا، باید عبور از بحران کرونا و مدیریت 
کســری بودجه با کمترین فشــار بر منابع 
بانــک مرکزی باشــد. مکــرراً باید بر این 
موضــوع تاکید کرد کــه عوارض مخرب 
پولی شــدن کسری بودجه و حمایت های 
دولت مبتنی بر منابع بانک مرکزی را نباید 
دســت کم گرفت و سیاستگذار باید کاماًل 
هوشــیار باشد که تمامی راه حل ها به منابع 

بانک مرکزی ختم نشود.
اگر دولت پذیرفته باشد که کرونا یک پدیده 
پرهزینه و بلندمدت است و این پدیده ناگزیر 
بر معضالت کســری بودجه خواهد افزود، 
الزم اســت که شــیوه های مطمئن تری 
برای جبران کســری بودجه انتخاب کند. 
این شــیوه ها می تواند ترکیب بهینه ای از 
انتشار اوراق،  واگذاری دارایی های عمومی 
)شرکت ها و امالک مازاد(، کاهش مخارج 
غیرضرور دولــت، مدیریت پرداخت های 
انتقالی و حذف معافیت های مالیاتی باشد.

در مــورد برنامه هــای حمایتــی مبتنی بر 

تســهیالت بانکی نیز نکاتــی قابل طرح 
اســت. تعیین تکالیف برای بانک ها برای 
مقابلــه با کرونا، اگــر مبتنی بر منابع خود 
بانک هــا باشــد، منجر بــه کاهش قدرت 
تسهیالت دهی بانک ها شده و آثار رکودی 
برجا خواهد گذاشــت و اگر مبتنی بر منابع 
بانک مرکزی باشــد آثــار تورمی خواهد 
داشــت. تأمین منابع تســهیالت تکلیفی 
بانک هــا )برای مقابله بــا کرونا( از محل 
آزادسازی ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی 
نیز از جمله شــیوه هایی است که می تواند 

آثار تورمی داشته باشد.
البته در عمل مشــکل دیگری مشــاهده 
می شــود کــه می توانــد کل اثربخشــی 
ایــن سیاســت را با ابهام مواجــه کند. بر 
اســاس گزارش های رسمی، درخصوص 
اعطای تســهیالت به صاحبان کسب وکار 
آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا، تا تاریخ 
۲۲ تیرماه ۱۳۹۹ فقط تعداد پنج هزار و ۵۵۰ 
واحد کسب وکار، معادل ۵۸ میلیارد تومان 
تسهیالت از شبکه بانکی دریافت کرده اند. 
این درحالی است که در مجموع، تعداد ۱۶۷ 
هزار واحد کســب وکار مورد تأیید دستگاه 
اجرایی ذی ربط قرار گرفته است. این بدان 
معنی است که از کل اعتبار پیش بینی شده 
سهم بسیار ناچیزی از بنگاه ها به تسهیالت 
بانکی دسترسی پیدا کرده اند. علت این امر 
می تواند عدم جذابیت کافی تســهیالت، 
فرآیند زمانبر یا هر علت دیگری باشــد که 
در نهایت به معنی عدم اثربخشی این شیوه 

حمایتی است.
دومین نقدی که می توان بر سیاست های 
حمایتــی وارد دانســت، تعیین گروه های 
هــدف در طراحی برنامه هــای حمایتی 

است.
الزم بود از ابتدا این واقعیت در نظر گرفته 
شــود که اقتصاد کشــور همزمان با رکود 
اقتصادی، تورم، کســری بودجه دولت و 
تحریم های خارجی مواجه است. در چنین 
شــرایطی، امکان حمایت از طیف وسیعی 

از خانوارهــا و بنگاه ها وجود ندارد. طراحی 
سیاســت های حمایتــی فراگیر آن هم به 
اتــکای منابع بانکی، ضمن آنکه مشــکل 
خاصــی از خانوار و بنــگاه را حل نخواهد 
کــرد، منجر به بــروز عوارض بعدی مانند 
افزایش کســری بودجه دولت،  رشد پایه 

پولی و افزایش تورم خواهد شــد.
در وضعیــت فعلــی، از یــک طرف طیف 
گســترده ای از افراد، بنگاه ها و مشاغل از 
پدیده کرونا آسیب دیده اند از طرف دیگر، 
دولــت با محدودیت های جدی مالی برای 
حمایــت از جامعه مواجه اســت. با توجه 
به قیــود مذکور، الزم بــود حمایت های 
دولــت، صرفًا دامنه ای بســیار محدود را 
با شــیوه هایی اثربخــش هدف قرار دهد. 
به ویــژه الزم بــود، برنامه های حمایتی و 
طرح فاصله گذاری اجتماعی کاماًل سازگار 
و همســو بــا هم طراحی شــوند. به بیان 
دیگر، اگر طــرح فاصله گذاری اجتماعی 
اقتضا می کرد بخشــی از مشاغل محدود 
یــا متوقف شــوند، برنامه هــای حمایتی 
می بایســت آن دســته از مشاغل را مورد 
پوشــش قرار می داد. از سوی دیگر، الزم 
بود اقشار بسیار آسیب پذیر که در اثر کرونا 
در معرض آســیب های حاد معیشتی قرار 

داشــتند، در اولویت حمایت قرار بگیرند.
کاماًل روشــن اســت که توزیع تسهیالت 
بانکــی بین صدها هزار بنــگاه یا خانوار، 
حتی در صورت اجرایی شــدن، بدون آنکه 
حمایــت موثری از بنگاه یا خانوار به عمل 
آورد، می توانــد عوارض نامطلوبی بر کل 

اقتصاد داشته باشد.
سومین نقد، به سیاست های ناظر بر محیط 
کسب وکار و فعالیت های اقتصادی است. 
در شــرایطی که دولــت منابع مالی کافی 
برای حمایت گسترده از بنگاه ها و خانوار در 
اختیار ندارد، دست کم نیاز بود که از طریق 
برخــی اصالحات فوری در سیاســت ها و 
کاهش محدودیت های کسب وکار، امکان 
بقای بنگاه های اقتصادی و حفظ اشــتغال 
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فراهم شــود. در ســال جاری،  بنگاه های 
اقتصــادی اعــم از بنگاه هــای بزرگ و 
کســب وکارهای خرد، با مشکالتی مانند 
افت شــدید تقاضا، محدودیت های ناشی 
از فاصله گذاری اجتماعی، تنگنای مالی و 
نااطمینانی نسبت به آینده روبه رو هستند. 
در این شــرایط هر اقدامی از جانب دولت 
کــه به تحمیل فشــار مضاعف بر بنگاه ها 
منجر شــود، نه تنهــا موجب تعمیق رکود 
و کاهش تولید می شــود بلکه به ســرعت 
عوارض آن به صورت گســترش بیکاری 

و فقر آشکار خواهد شد.
تداوم سیاســت هایی مانند قیمت گذاری، 
سیاســت های موسوم به تنظیم بازار، فشار 
بــر بنگاه ها تحت عناوین مبارزه با احتکار 
و گرانفروشــی، ســهمیه بندی، نظام ارز 
دونرخی، وضع محدودیت های صادراتی، 
ســخت گیری نســبت به اخذ مجوزهای 
مختلف، تغییرات پی درپی مقررات و نظایر 
آن، در شرایط فعلی عوارض بسیار مخربی 
برای تولید و اشتغال کشور به دنبال دارد. در 
شرایط رکود و تنگنای مالی و تحت فشار 
تحریم های خارجی، الزم اســت بازارها و 
بنگاه های اقتصادی از انعطاف بیشــتری 
برای تطبیق با شــرایط برخوردار باشــند. 
تجربه دو ســال گذشــته و مشکالتی که 
در اثر دخالت در بازار محصوالت گوشــت 
قرمز، گوشت مرغ، نهاده های دامی، شکر، 
چای، کره، خرما، الستیک خودرو و برخی 
نهاده های کشــاورزی رخ داد، باید اصالح 

شود.
طــی چند ماه گذشــته، اگر دولت به طور 
گســترده و مؤثر، زمینه تمدید مجوزهای 
کســب وکار و تســریع صدور مجوزهای 
جدیــد )به ویژه مشــاغل مبتنی بر بســتر 
فنــاوری اطالعــات( را فراهم کرده بود، 
همچنین اگر به طور موقت ممنوعیت های 
صادراتــی و قیمت گذاری هــای دولتی را 
تعلیــق کرده بود، یا سیاســت مخرب ارز 
ترجیحــی را متوقف کــرده و از تغییرات 

پی درپی در مقررات اجتناب کرده بود، چه 
بســا بسیاری از مشاغل ازدست رفته حفظ 
می شــد و رکود تولید به اندازه امروز نبود.

ج( توصیه هایی برای بهبود شرایط  �
اولیــن و مهم ترین توصیه، اصالح شــیوه 
تأمیــن مالــی برنامه های حمایتی و توجه 
کافــی بــه عــوارض رشــد نقدینگی و 
سیاســت های تشــدیدکننده تورم است. 
بنابراین الزم اســت از هرگونه سیاســت 
حمایتــی که نیازمنــد تأمین مالی از منابع 
بانک مرکزی است، به طور جدی اجتناب 

شود.
در واقع الزم اســت که تمامی حمایت ها 
به صورت زمان دار، با سقف ریالی محدود 
و تأمین مالی شــفاف و برای یک جامعه 
هــدف کاماًل محدود، طراحی شــود. این 
نکته بســیار مهم اســت که بســته های 
حمایتــی دولت، تعهدی دائمی برای منابع 
عمومــی ایجاد نکند و تا ســال ها به یک 
تعهــد مالی بی هدف برای بودجه عمومی 
تبدیل نشــود. همچنین، شیوه های تأمین 
مالی دولت باید کاماًل شفاف و با کمترین 
عوارض منفی و توزیع رانت و فساد طراحی 
شــود. البته باید اذعان داشت که شناسایی 
منابع تأمیــن مالی با ویژگی های مذکور، 

بسیار دشوار و محدود است.
تأمیــن مالی برنامه های حمایت از خانوار 
و بنــگاه باید از طریق شــیوه هایی مانند 
انتشــار اوراق، جابه جایــی ردیف هــای 
بودجــه ای، حذف اعتبــارات غیرضرور، 
حذف معافیت هــای مالیاتی، به کارگیری 
منابــع ســازمان ها و نهادهــای عمومی 

غیردولتی و نظایر آن باشد.
دومین توصیه، بازنگری در گروه های هدف 
است. الزم است گروه های هدف صرفًا به 
اقشار در معرض آسیب جدی و گروه هایی 
کــه در طرح فاصله گذاری اجتماعی اجباراً 
مشــمول محدودیت کسب وکار هستند، 
محدود شــوند. شناسایی گروه های هدف 
ضروری، با استفاده از بانک های اطالعاتی 

موجود، میسر است و با خطایی کم می توان 
ایــن گروه ها را مورد شناســایی و حمایت 

قرار داد.
سومین توصیه، افزایش آزادی عمل بنگاه ها 
و کاهــش محدودیت ها و ممنوعیت های 
کسب وکار است. الزم است در اسرع وقت 
ممنوعیت های صادراتی و سیاســت های 
قیمت گــذاری و تنظیم بازاری دولت تمامًا 
تعلیق شده و از تحمیل فشار به بنگاه های 
اقتصادی به بهانه گرانفروشــی و احتکار و 
امثال آن اجتناب شود. همچنین الزم است 
سیاســت ارز ترجیحــی که لطمات جدی 
بــه تولید داخل وارد کرده اســت متوقف 
شود. در شــرایط دشوار فعلی، هر اقدامی 
در جهت اصالح بازار و تسهیل کسب وکار، 
می تواند به حفظ اشتغال و بقای بنگاه های 

اقتصادی کمک کند.
 در نهایــت، باید تاکیــد کرد که مدیریت 
بحران کرونا در ایران با ســایر کشــورها 
بسیار متفاوت است. به علت شرایط تحریم 
و تنگنــای مالی دولت و همچنین به علت 
ســاختارهای معیوب و چالش های انباشته 
گذشــته، مدیریت بحران کرونا دشوارتر 
از ســایر کشورهاســت. بنابراین، هرگونه 
واکنــش بی برنامه و شــتاب زده صرفًا با 
هــدف کاهــش اعتراضــات عمومی، به 
پیچیده تر شدن مشــکالت منجر خواهد 
شــد. به بیان دیگر، هر گونه ساده انگاری 
مساله، به تعویق انداختن حل مساله، اتکا 
به منابع مالی موهومی، پولی کردن تأمین 
مالی و امثال آن، کشــور را به ســرعت با 

بحران های جدی تر مواجه خواهد کرد.
این امید نیز وجود دارد که فشار اقتصادی 
و تنگناهای بی سابقه، به اصالح رویه های 
نادرســت قبلی و اصالح سیاســت های 
اقتصــادی منجر شــود. احتمال دارد که 
بحــران کرونا و فشــار تحریم ها، به ناچار 
دولــت و اقتصاد کشــور را به بازنگری در 
سیاســت های معیوب و رفــع ناکارایی ها 

وادار کند.
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حمل و نقل پایدار یک موضوع الیه الیه اســت و در فراهم ســازی 
ایــن مهم، دریانــوردان نقش کلیدی دارند و بدون در نظر گرفتن 
آنان، پیوند بین تأمین کنندگان در سرتاسر جهان قطع و دسترسی 

به توســعه پایدار بسیار دشوار خواهد بود.
ســازمان بین المللی دریانوردی ســند چشــم انداز، استراتژی ها، 
برنامه هــا و چالش هــای پیش روی جامعــه جهانی دریانوردی را 
تهیه کرده اســت و باید بدانیم از یک ســو تأثیر رشــد اقتصادی بر 
صنعت حمل و نقل دریایی و از سوی دیگر تحوالت تکنولوژیکی، 
مالحظات محیطی، انســانی و الزامات کنوانســیونی، مشکالت و 

ســختی های زیادی را بر این صنعت تحمیل می کند.
در خصوص چگونگی مشــارکت دریانــوردان در حصول اهداف 
توسعه ای، الزم است تا فعالیت های اقتصادی با ظرفیت اقیانوس ها 
متعادل باشــند تا این فرآیند برای مدت زمان طوالنی، ســالم باقی 
بمانــد و ناهماهنگــی و تقاضای های رقابتــی می تواند منجر به 
فعالیت های غیرقانونی در رابطه با استفاده از محیط دریا و آسیب 
به ســالمت اقیانوس های جهان شود، بنابراین به منظور دستیابی 
بر این مهم، تعادل بین منافع رقابتی و همکاری دست اندرکاران، 

ضروری است.
در مفهــوم وســیع تر، ســازمان بین المللی دریانــوردی و جامعه 

دریانوردی نقش مهمی در دســتیابی به توســعه پایدار و اهداف 
مربوط به آن که توســط ســازمان ملل متحدد تبیین کرده، دارند، 
بنابرایــن اهداف توســعه ای یکی از بلنــد پروازانه ترین کارهای 
ســازمان ملل متحد تا به امروز اســت که برای حفاظت از زمین، 

ســاکنان آن و اطمینان از صلح و ســعادت، اهداف روشنی دارد.
صنعت دریانوردی؛ مهم ترین بخش از زنجیره تأمین جهانی است 
که میلیاردها نفر به آن وابســته هســتند. در همین راستا آیمو ادامه 
مشارکت کشتیرانی برای رشد پایدار را الزم می داند، به نحوی که 
انتظارات جامعه امروزی درباره ایمنی، محیط زیســت و مسئولیت 
اجتماعی برآورده شــود و در این بین ارتباطات فزاینده و ائتالف 
بین کشــتیرانی، بندر و صنایع لجســتیکی، برای ارتقای کارایی و 

پایداری کشــتیرانی بسیار با اهمیت است.
جمهــوری اســالمی ایران نیز با توجه به برنامه های توســعه ای 
خود و هم راســتا با توســعه پایدار و همســویی با سایر کشورهای 
جهــان با لحــاظ چالش های پیــش روی جامعــه دریانوردی و 
ایجــاد ظرفیت های الزم در عرصــه داخلی درصدد بهره برداری 
 از توانمندی ها و فرصت های موجود در ابعاد ملی و بین المللی است.

* عضو هیات عامل ســازمان بنادر و دریانوردی

 نقش دریانوردان
در حمل و نقل پایدار
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اکنــون کــه همه در این اندیشــه اند که اگــر ترامپ بیاید چه 
می شود؟ و اگر بایِدن بیاید چه؟ فکر کردم اکنون زمان خوبی 
برای توجه دادن به این نکته است که تا الگوهای ما تغییر نکنند 
چیزی عوض نخواهد شــد. بحران های ما حاصل ســوءرفتار 
الگوهای ما و ســوء مدیریت سیاســتگران ماســت، ربطی به 
ترامــپ و بایــِدن نــدارد. آمدن و رفتن ترامــپ و بایِدن فقط 

ســرعت بحران های ما را کم و زیاد می کند.
 ترامپ بیاید، تولید ما با سرعت بیشتری سقوط می کند؛ بایدن 
بیاید، تولید ما با ســرعت کمتری سقوط می کند. ترامپ بیاید، 
حجم نقدینگی ما با سرعت بیشتری باال می رود؛ بایدن بیاید، 
حجم نقدینگی ما با سرعت کمتری باال می رود. ترامپ بیاید، 
کشــورهای عربی با ســرعت بیشتری از ما دور می شوند و به 
ســوی هم پیمانی با اســرائیل می روند؛ بایدن بیاید، با سرعت 
کمتــری چنین می کنند. ترامپ بیاید، کشــته های تصادفات 
رانندگی ما با ســرعت بیشــتری باالتر می رود؛ بایدن بیاید، 
کشته ها همچنان باال می رود اما با سرعتی کمتر. ترامپ بیاید، 
مرگ های کرونایی ما با ســرعت بیشــتری افزایش می یابد؛ 
بایدن بیاید با ســرعتی کمتر. ترامپ بیاید، فحاشــی های ما در 
فضای مجازی خیلی زیادتر می شود؛ بایدن بیاید، کمتر زیادتر 
می شود. ترامپ بیاید شکاف و قهر بین روشنفکران و حاکمان 
خیلی عمیق تر می شود؛ بایدن بیاید، همچنان عمیق تر می شود 

اما با سرعت کمتر.
و البته ترامپ بیاید احتمااًل ما زودتر به نقطه تصمیمات سخت 
برای افق گشایی می رسیم؛ اما اگر بایدن بیاید، مدت دیگری 
فرصت می یابیم تا بیشتر همدیگر را و کشور را تخریب کنیم 
و بعد به آن نقطه برســیم. احتمااًل در نقطه تصمیمات ســخت 
هم، یا شروع می کنیم فرصت طلبی کنیم تا نگذاریم تصمیمات 
ســخت گرفته شــود و کشور از بحران فاصله بگیرد؛ یا این که 
به جای همکاری و همدلی برای رســیدن به تصمیم درست و 
کم هزینه، ســعی می کنیــم همدیگر را مقصر معرفی کنیم و 
بیشتر تخریب کنیم. حتی وقتی تصمیمات سخت را هم گرفتیم 
دوباره همان تصمیم سخت را بهانه ای برای تخریب یکدیگر 

قرار خواهیم داد )تکرار تجربه برجام(. پس با آمد و رفت ترامپ 
و بایدن چیزی عوض نمی شــود چون ما عوض نمی شویم.

دقت کنیم، ما در ده سال گذشته تجربه های بزرگ و پرهزینه ای 
را پشــت ســر گذاشته ایم، اما در این ده سال هیچ کس عوض 
نشــده اســت، یعنی هیچ کس از جای خودش تکان نخورده 
است، همه همان جایی هستند که ده سال پیش ایستاده بودند 
و حرف هــا همــان حرف ها و الگوهای رفتاری، همان الگوها. 
نــه رهبــری، به عنوان الگویی کــه جایگاه منحصر به فردی 
در ســاختار سیاســی ما دارد، و نه آقایان موســوی یا خاتمی یا 
کروبی یا چهره های اصول گرا، یا روشنفکران بیرون حاکمیت 
یا نخبگان درون حاکمیت، یا حتی منتقدان خارج از کشــور، 

هیچ کدام در این ده ســال از موضع خود جابه جا نشــده اند؛
 یعنی همه همان »حّق« ی که بوده اند هســتند. و چون همه 
همان حّقی که بوده اند هستند، آنچه فدا شده است، حّق ملت 
ایران اســت: حق رفاه، حق امنیت، حق آرامش، حق اشــتغال،  

حق ازدواج، حق امید، حق آینده ای روشــن و حق توسعه.
بــه گمان من از اکنون تا انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ 
در مهم تریــن نقطــه عطف تاریخ بعد از انقالب ایســتاده ایم. 
تحــوالت بزرگی در راه اســت کــه کوچکترین انتخاب خطا 
می تواند هزینه های ســنگین بین نســلی تازه ای بر کشور ما 
تحمیل کند. پس نوبت آن اســت که همه مان تغییر کنیم، و 
همه مان جابه جا بشــویم تا مجالی و فضایی برای تغییر ایجاد 

کنیم و بســتر تصمیمات بزرگ اما عقالنی را آماده کنیم.
کشــور سالهاســت مانند چهارراهی شده است که خودروها از 
چهار طرف آمده اند و در وسط آن گره خورده و متوقف شده اند، 
حاال همه راننده ها سرشان را از خودروی خود بیرون کرده اند 
و داد می زننــد آقــا تو خطــا آمده ای برو عقب و البته هیچ کس 
عقب نمی رود چون هر کس که تا وســط چهارراه آمده اســت 
عده دیگری هم پشــت ســر او وارد چهارراه شــده اند. برای 
خروج از این بن بســت هیچ راهی نیســت که همه با هم یک 
دنده عقب بگیریم. آنانی که در خودروی سیاست، دنده عقب 
ندارند شایســته سیاست ورزی در عصر توسعه خواهی نیستند.

نقش »ترامپ« و »بایدن«در میزان 

کشته های تصادفات رانندگی
محسن رنانی
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تفاوت بحران کرونا با سایر بحران ها  �
عــوارض اقتصــادی بحران کرونا با ســایر 
بحران هــای اقتصادی و مالــی بین المللی 
تفاوت دارد. شــواهد حاکی از آن اســت که 
ظاهراً عمق رکود ناشــی از شــیوع گسترده 
کرونــا در جهان و عوارض اقتصادی آن بین 
تمامی کشــورها،  در دوره معاصر بی ســابقه 
اســت. برآوردها حاکی از کاهش شدید رشد 
اقتصادی در کشــورهای مختلف اســت به 
طوری که در سال جاری باید انتظار یک رکود 
اقتصادی فراگیر را در سراســر جهان داشت. 
اغلب مناطق جهان، به ویژه کشــورهای با 
درآمــد باال، رکــود عمیقی را تجربه خواهند 

کرد.
چنین رکود فراگیر و عمیقی، موجب کاهش 
درآمدهای مالیاتی دولت ها، افزایش شــدید 
مخارج دولت ها، آســیب دیــدن بنگاه های 
اقتصــادی به ویژه در بخش خدمات، حذف 
طیفی از مشــاغل و افزایــش نرخ بیکاری، 
کاهش عمومی ســطح رفاه و گســترش فقر 

در سراسر جهان خواهد شد.
بدیهی است که ابعاد این بحران قابل مقایسه 
با ادوار تجاری متعارف یا بروز سوانح طبیعی 

از قبیل سیل و زلزله نیست؛ بنابراین نمی توان 
بحران کرونا را با سایر پدیده های اقتصادی یا 

طبیعی متعارف مقایسه کرد.
اهمیت و ابعاد گســترده موضوع باعث شده 
است کشورهای مختلف واکنش های سریع 
و فراگیر برای مدیریت عوارض کرونا اتخاذ 

کنند.
نکتــه مورد تاکید در این گزارش آن اســت 
که کشــور ایران به لحاظ شــرایط پیرامونی 
و داخلی و از جهات و ابعاد مختلف با ســایر 
کشــورها بســیار تفاوت دارد و این موضوع 
در بررســی ها و تحلیل هــا و همچنیــن در 

سیاستگذاری ها، بسیار اهمیت دارد.
تفاوت شرایط ایران با سایر کشورها  �

در کشــورهای مختلف، تدابیر متفاوتی برای 
مدیریــت بحران کرونــا و مقابله با عوارض 
اقتصــادی آن در نظر گرفته انــد که عمدتًا 
شــامل اقدامات درمانی، طراحی بسته های 
حمایتی از شــهروندان،  حمایت از مشاغل،  
احیای بنگاه ها و تحریک تقاضاســت. ابعاد 
این بسته های حمایتی نیز در اغلب کشورها 
در مقایســه با ابعاد اقتصاد هر کشــور، کاماًل 

معنی دار است.

بحران کرونا به آزمونی برای ســنجش کیفیت 
حکمرانی در کشــورهای جهان بدل شده است. 
ســرعت عمل دولت ها و نحوه سیاستگذاری 
و اقــدام برای مدیریت بحران، چه در مرحله 
ابتال و چه در مراحل آینده و دوره بازســازی 

رشــد اقتصادی، یکسان نخواهد بود و از این رو 
می توان بر این اســاس کیفیت حکمرانی را در 

کشورهای مختلف محک زد.
البته در مورد ایران، شــرایط بسیار متفاوت 
اســت. در این یادداشت، ضمن تحلیل و 

بررســی شرایط متفاوت پیرامونی و داخلی 
ایران نســبت به سایر کشورها، به چند مالحظه 

مهــم در نحوه مدیریت بحران و عوارض 
احتمالی سیاست های حمایتی پرداخته ایم.

اقتصاد

الزاماتسیاستگذاریبرای
مدیریتبحرانکروناکداماند؟

سنگمحک
حکمرانی

حمید آذرمند
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در ایران نیز، اقدامات درمانی و عملیاتی مختلف به اجرا درآمده و 
برای جبران عوارض اقتصادی کرونا، بسته های حمایتی مختلف 
توســط دولت طراحی شــده است. در این گزارش، از نقد و بررسی 
جزئیــات بســته های حمایتی دولت اجتناب شــده و این مهم به 

مجالی دیگر واگذار می شود.
عجالتًا نکته بســیار مهم در تحلیل مســاله و طراحی بســته های 
سیاســتگذاری مدیریت بحران کرونا، توجه به سازوکار اثرگذاری 
کرونا بر اقتصاد ایران و پیش از آن، بررســی دقیق شــرایط خاص 
کشور و تفاوت شرایط پیرامونی و داخلی ایران نسبت به کشورهای 

دیگر است.
1- تحریم  �

نخستین تفاوت اساسی شرایط ایران با سایر کشورها، در آن است 
که ایران در شــرایطی با بحران کرونا روبه رو شــده است که فشار 
شدید تحریم های ظالمانه آمریکا علیه دولت و مردم ایران، کشور 
را با تنگناهای مختلف مواجه کرده اســت. تحریم های شــدید و 
همه جانبه، نه تنها دسترســی ایران را به کمک های بین المللی که 
حتی دسترسی کشور را به ذخایر ارزی و منابع حاصل از صادرات 

خود نیز بســیار محدود کرده است.
تشــدید تحریم ها طی دو ســال گذشته، صادرات نفتی را کاهش 
داده است و مبادالت تجاری و بانکی اقتصاد کشور را با محدودیت 
مواجه کرده است. در نتیجه آن، طی دو سال گذشته از یک طرف 
فعالیــت عادی بنگاه های اقتصادی به لحاظ تأمین مالی خارجی، 
صادرات محصول،  واردات تجهیزات و ماشین آالت و تأمین مواد 
اولیه تولید دچار وقفه شــده و از طرف دیگر به واســطه کاهش 
صــادرات نفــت، درآمدهای ارزی کشــور و همچنین درآمدهای 

ریالی بودجه عمومی دولت کاهش یافته اســت.
حال که تمامی کشــورهای جهــان با بحران فراگیر کرونا مواجه 
شده اند، در ایران با وجود محدودیت های ناشی از تحریم ها، توان 
مالی و آزادی عمل دولت برای مدیریت بحران کرونا و حمایت از 
بنگاه ها و خانوارهای آسیب دیده کاهش یافته است و حتی امکان 
واردات دارو و تجهیزات پزشکی به علت تحریم مسیرهای نقل و 

انتقاالت بانکی دچار مشــکل شده است.
۲- مشکالت ساختاری  �

دومین تفاوت ایران با ســایر کشــورها در مدیریت بحران کرونا 
در آن اســت که جدای از فشــار تحریم هــا و عوارض اقتصادی 
کرونــا، اقتصاد ایران با ســاختارهای معیوب اقتصادی و انبوهی 
از چالش های حل نشــده و انباشــته از دوره های قبل مواجه است. 
از جملــه ایــن ســاختارهای معیوب، می توان به کســری بودجه 
ســاختاری، روند نزولی نرخ سرمایه گذاری طی یک دهه گذشته، 
تضعیف ظرفیت های رشــد اقتصادی، مشــکالت ساختاری نظام 

بانکــی، رونــد فزاینده فقر و نظایر آن اشــاره کرد. در واقع، نکته 
مهم آن اســت که اگرچه تشــدید تحریم های خارجی و عوامل 
پیرامونی، موجب تشــدید مشــکالت اقتصادی کشور شده است، 
ولی جدای از آن، بسیاری از چالش ها و مشکالت اقتصادی کشور 
ریشه در ساختارهای معیوب اقتصادی دارد. بسیاری از مشکالت 
جدی اقتصاد ایران از جمله روند رو به گســترش فقر، تورم مزمن 
و رکود اقتصادی، ریشــه در مشــکالت ساختاری از قبیل ناترازی 
بودجه دولت، مشــکالت ســاختاری نظام بانکی، ناکارایی نظام 
مالیاتی، ناکارایی نظام تأمین اجتماعی، انحصارات، بوروکراســی 
ناکارآمد، فســاد و عدم شفافیت مالی، محیط کسب وکار نامناسب 

و نظایر آن دارد.
در ادوار مختلــف، فرصــت حــل و اصالح ســاختارهای معیوب 
اقتصادی وجود داشت ولی از این فرصت ها استفاده نشد. بسیاری 
از مشــکالت ساختاری کشــور، از جمله سیاست های مالی، نظام 
بانکــی، بــازار انرژی، صندوق های بازنشســتگی و نظایر آن در 
زمان مناسب و از طریق برنامه های اصالحی و به شیوه تدریجی 
قابــل اصالح بود ولی هیــچ دولتی حاضر به اصالحات اقتصادی 
نشــد و از این رو این مســائل به مرور زمان تبدیل به مشــکالت و 
چالش های انباشــته و غیرقابل حل شــده است. می توان مشاهده 
کــرد که ناترازی های مالــی و عدم تعادل های موجود در اقتصاد 
چگونه به واگرایی رشد نقدینگی و رشد بخش واقعی تبدیل شده 
است. به عنوان یک نمونه دیگر، می توان به روند مستمر کاهشی 
رشــد اقتصادی و ناتوانی اقتصاد در بازگشــت به روند بلندمدت 
اشــاره کرد که نشــان از تضعیف ظرفیت های رشد اقتصادی دارد.

اگرچه رشد تولید ناخالص داخلی در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در 
اثر شوک تحریم، با کاهش شدید مواجه شد ولی واقعیت آن است 
کــه حتــی در صورت عدم وقوع تحریم هــای اخیر، باز هم انتظار 
می رفت رشــد اقتصادی در این ســال ها نسبت به روند بلندمدت، 
روندی کاهنده داشــته باشــد. شواهد نشان می دهد که ناپایداری 
رشد اقتصادی و کاهش میانگین رشد، ریشه در مسائل ساختاری 
دارد و این روند از سال های گذشته آغاز شده است. از سال ۱۳۸۷ 
تا پایان ۱۳۹۶، میانگین رشــد تولید ناخالص داخلی ســرانه برابر 
با ۶ /۰ درصد بوده که بســیار کمتر از روند بلندمدت اســت. اگرچه 
پس از وقوع شــوک تحریم های اخیر، رشــد تولید ناخالص داخلی 
ســرانه با کاهش شــدید مواجه شــد ولی حتی اگر فرض کنیم که 
تحریم سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ رخ نمی داد، باز هم میانگین رشد 
تولید ناخالص داخلی سرانه بین سال های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ به طور 
متوسط رقمی در حدود ۵ /۰ درصد می بود که نشان از تضعیف و 
استهالک ظرفیت های رشد در اقتصاد ایران دارد. وقوع تحریم ها 
باعث شــد که میانگین رشــد تولید ناخالص داخلی سرانه به طور 

اقتصاد



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ شهریور ماه 1399 / شماره 52

اقتصاد

60

متوسط طی دوره ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ به رقمی در حدود 
منفی یک درصد برسد. البته با وقوع بحران کرونا، 
انتظار می رود میانگین رشد اقتصادی دوره مذکور، 

از ارقام مورد اشــاره نیز کمتر باشد.
در مجموع می توان گفت صرف نظر از اثر شــوک 
تحریم هــای خارجــی و عوارض بحــران کرونا، 
اقتصاد ایران با انبوهی از مشــکالت ســاختاری 
و عــدم تعادل های بزرگ و ســاختارهای معیوب 
اقتصادی مواجه است که نشانه های آن در نهایت 
بــه صورت رکود پایدار، تورم مزمن و افزایش فقر 
نمود پیدا کرده اســت. حتی اگر شوک تحریم های 
دو ســال اخیر و عوارض فراگیــر کرونا به اقتصاد 
ایران تحمیل نمی شــد، باز هم انتظار می رفت که 
اقتصاد ایران، به طور خفیف تر، با انواع مشــکالت 

و چالش های اقتصادی مواجه باشد.
مشکالت ناشی از تحریم های خارجی و ساختارهای 
معیوب اقتصادی و چالش های انباشــته از قبل، با 
وقوع بحران جهانی کرونا همزمان شــده اســت و 
این مســاله قیــود تصمیم گیری و محدودیت های 
سیاســتگذاری را افزایش داده است. محدودیت ها 
و تنگناهای پیش روی سیاســتگذاران و مسووالن 
امر، کاماًل قابل درک است ولی بااین حال، می توان 
از سیاســتگذاران و تصمیم گیرندگان کشور، بابت 
ســال ها تأخیر در اصالح ساختارهای اقتصادی و 
تضعیــف ظرفیت ها و زیرســاخت های اقتصادی 
کشــور بــرای همــاوردی و عبــور از یک بحران 

فراگیر )مانند کرونا( پرسشــگری کرد.
مالحظاتی مهم در مدیریت بحران کرونا  �

بــا توضیحات فوق، ابتدا باید پذیرفت که شــرایط 
داخلــی و پیرامونــی اقتصاد ایــران، تفاوت های 
اساسی با سایر کشورها دارد و از این رو سیاست های 
مدیریــت بحران برای مقابله با عوارض اقتصادی 
کرونا باید متناســب با شــرایط و مقتضیات کشور 
باشــد. در این خصوص به چنــد نکته کلیدی باید 

اشاره کرد.
پیــش از هرگونه اقدام برای طراحی بســته های 
سیاســتی، باید به ســازوکار رکود ناشی از بحران 
کرونا توجه کافی داشــت. بحران کرونا در اقتصاد 
ایران، از یک طرف افت شــدیدی در تقاضای کل 
اقتصاد به واســطه کاهش شدید صادرات، کاهش 

مصارف خصوصی و کاهش ســرمایه گذاری )اعم 
از دولتی و خصوصی( ایجاد کرده اســت. از طرف 
دیگر، به واســطه تعطیلی برخی کســب وکارها و 
فعالیت های خدماتی، وقفه در شــبکه حمل و نقل، 
کاهش عرضه نیروی کار و نظایر آن، طرف عرضه 

اقتصاد نیز تحت تأثیر قرار گرفته اســت.
بنابراین در مرحله نخســت و بر اساس ظواهر امر، 
بحــران کرونا در اقتصــاد ایران، هم طرف عرضه 
و هــم طــرف تقاضای اقتصاد را بــا رکود مواجه 

کرده است.
امــا از زاویــه ای دیگر و ضمن تعمق در مســئله، 
الزم است به این نکته اشاره شود که ظرفیت های 
مولد اقتصاد و عوامل بلندمدت تعیین کننده رشــد 
اقتصادی در ایران، به طور مستمر از یک دهه گذشته 
رو به کاهش نهاده اســت. تحریم های خارجی نیز 
طی دو سال گذشته، به واسطه ایجاد وقفه در تأمین 
مالی خارجی و واردات ماشــین آالت و تجهیزات 
ســرمایه ای، به طور مضاعــف، منجر به تضعیف 
ظرفیت های تولیدی کشــور شــده است. بسیاری 
از بنگاه هــای اقتصــادی با عارضه ماشــین آالت 
فرســوده، عدم دسترســی به مواد اولیه مورد نیاز، 
فناوری های منســوخ و نظایر آن مواجه هســتند. 
زیرســاخت های عمومی نیز، به علت سال ها وقفه 
در توسعه زیرساخت ها، به یک عامل محدودکننده 

و یک تنگنای رشــد تبدیل شده اند.
در این بین، بحران کرونا نیز منجر به تحمیل یک 
شوک معکوس طرف عرضه )البته با ماهیتی گذرا 
و موقت( به اقتصاد کشور شده است. بنابراین، اگر 
کاهش مســتمر نرخ سرمایه گذاری طی یک دهه 
گذشــته و اثر مخرب تحریم ها بر تضعیف ظرفیت 
تولید کشور، در کنار عوارض ناشی از شوک عرضه 
ناشــی از شیوع کرونا احتســاب شود، باید اذعان 
داشــت، اقتصاد ایران با یک شوک بی سابقه طرف 
عرضه مواجه اســت. به بیان ســاده تر در اقتصاد 
ایــران، در مقطــع زمانی فعلی ابعاد شــوک طرف 
عرضــه به مراتب عمیق تر و ماندگارتر از شــوک 

طرف تقاضاست.
داللت سیاستی این تحلیل آن است که در شرایط 
افت شــدید ظرفیت های طرف عرضه و در زمانی 
که ظرفیت های مولد اقتصاد آســیب دیده اســت، 
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بسیاری از مشکالت 
ســاختاری 

کشــور، از جملــه 
سیاســت های 
مالــی، نظــام 
بانکی، بازار انرژی، 
صندوق هــای 
بازنشســتگی و 

نظایــر آن در زمان 
مناســب و از طریق 
برنامه های اصالحی 
و به شــیوه تدریجی 
قابل اصــالح بود 

ولــی هیــچ دولتی 
حاضر به اصالحات 
اقتصادی نشد...
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سیاســت های تحریک تقاضا و بسته های انبساط 
پولــی،  نه تنها منجر به احیای بنگاه ها و بازگشــت 
اقتصاد به مسیر بلندمدت نمی شود بلکه به سادگی 
می تواند منجر به تورم های غیرقابل مهار و بی ثباتی 

و آشــفتگی بازارها به ویژه بازار دارایی ها شود.
در ســایر کشــورها، سیاست های تحریک تقاضا و 
انبســاط پولی در ابعادی بسیار کالن، در شرایطی 
طراحی و اجرا می شــود که طرف عرضه اقتصاد و 
ظرفیت های مولد، از شــرایط پایدار و ظرفیت های 
مستحکم برخوردار بوده و شوک طرف عرضه صرفًا 
ماهیتــی موقت و گذرا دارد؛ از این رو بســته های 
تحریــک تقاضا می تواند منجــر به احیای اقتصاد 
و خروج از رکود شــود بی آنکه جهشــی در تورم 

ایجاد شود.
در خصوص اقتصاد ایران،  به دلیل آسیب هایی که 
به ظرفیت های طرف عرضه اقتصاد وارد شده است، 
افراط در سیاســت های تحریک تقاضا، نه تنها به 
بازســازی و احیای اقتصاد منجر نخواهد شد بلکه 
می تواند منجر به تورم های ماندگار در اقتصاد شود.

عالوه بر مســاله اساســی فوق، نکته قابل تاکید 
دیگر در مدیریت بحران کرونا و طراحی بسته های 
حمایتی آن است که نحوه تأمین مالی این بسته های 
حمایتی، منجر به تشــدید مشــکالت ترازنامه ای 
بانک ها و انتقال آن به منابع بانک مرکزی نشــود.

همچنین باید توجه داشــت که اتکا به منابع بانک 
مرکزی از طریق تعیین تکلیف برای صندوق توسعه 
ملی یا ســایر شــیوه های متصل به بانک مرکزی، 
موجب افزایش متغیرهای پولی و به تبع آن افزایش 
تورم و بی ثباتی بازارها و کاهش رفاه خانوار خواهد 
شــد. به بیان دیگر، اگر نحوه تأمین مالی مدیریت 
بحران کرونا، به شــیوه هایی تورم زا طراحی شود، 
با وقفه ای چندماهه، تمامی آثار رفاهی بســته های 
حمایتی دولت بی اثر شده و اقتصاد کشور با تورمی 

غیرقابل مهار مواجه خواهد شد.
بــه ایــن نکته نیــز باید توجه داشــت که تمامی 
حمایت ها باید به صورت زمان دار، با ســقف ریالی 
محدود و تأمین مالی شــفاف و یک جامعه هدف 
کاماًل محدود، طراحی شــود. این نکته بسیار مهم 
اســت که بسته های حمایتی دولت، تعهدی دائمی 
برای منابع عمومی ایجاد نکند و تا سال ها به یک 

تعهــد مالــی ماندگار و بی هدف برای دولت تبدیل 
نشــود. همچنین، شیوه های تأمین مالی دولت باید 
کاماًل شــفاف و بدون اتکا به منابع بانک مرکزی 
طراحی شود. باید اذعان داشت که شناسایی منابع 
تأمین مالی با ویژگی های مذکور، بســیار دشوار و 

محدود است.
در مورد جامعه هدف نیز باید توجه داشت که اگرچه 
تمامــی دهک ها و تمامــی فعالیت های اقتصادی 
از بحران کرونا آســیب دیده اند ولی نیازی نیســت 
کــه دولــت به طور همزمــان از تمامی دهک ها و 
تمامــی فعالیت ها حمایت کند. حمایت های دولت 
باید هدفمند و صرفًا متمرکز بر حمایت از اقشــار 
اجتماعی بسیار آسیب پذیر، فعالیت های اقتصادی 
دارای پیوندهای اقتصادی قوی، مشــاغل مستعد 
آســیب پذیری و حذف دائــم، فعالیت های دارای 

محصوالت صادراتی و نظایر آن باشــد.
سخن پایانی  �

ســخن آخــر اینکــه، مدیریت بحــران کرونا در 
ایــران به علت ســاختارهای معیوب و چالش های 
انباشــته گذشته و فشار تحریم ها، دشوارتر از سایر 
کشورهاســت. هر گونه ســطحی نگری در تحلیل 
مســائل، بــه تعویق انداختن حل مســاله، اتکا به 
منابــع مالــی موهومی، پولی کردن تأمین مالی، یا 
هر رویه ناکارآمد دیگر، کشــور را در آینده نزدیک 

بــا بحران های جدی تر مواجه خواهد کرد.
البته حال که فشار اقتصادی و تنگناهای بی سابقه، 
به وضوح ضرورت تغییرات گسترده در سیاست های 
اقتصادی و اصالح شــیوه حکمرانی را آشکار کرده 
است، محتمل است بحران کرونا از یک سو و فشار 
تحریم ها از ســوی دیگر، قهراً و به اجبار، دولت و 
اقتصاد کشور را به بازنگری در سیاست های معیوب 
و رفع ناکارایی ها وادار کند. اگر چنین شود،  تحمل 
ســختی ها به اصالح امور منجر خواهد شــد؛ ولی 
اگر شرایط سخت امروز، منجر به اصالحات عمیق 
اقتصادی نشود و ساختار حکمرانی و سیاستگذاری 
کشور، بر تداوم شیوه های مألوف اصرار ورزد، باید 
انتظار روزهای بسیار سخت تری را داشت. بنابراین 
ســخنی به گزاف نیســت که بحران کرونا و عبور 
از آن، امروز برای ما آزمونی دشــوار برای سنجش 

عیار حکمرانی است.

 بســته های 
حمایتــی دولت، 
تعهدی دائمی برای 
منابع عمومی ایجاد 
نکند و تا ســال ها 
به یک تعهــد مالی 
مانــدگار و بی هدف 
برای دولت تبدیل 
نشود. همچنین، 

شــیوه های تأمین 
مالی دولــت باید 
کامالً شفاف و بدون 
اتکا بــه منابع بانک 
مرکــزی طراحی 
شــود. باید اذعان 
داشت که شناسایی 
منابع تأمین مالی با 
ویژگی های مذکور، 
بسیار دشوار و محدود 

است.
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مجتبی سلیمانی سدهی

پیشنهاداتی برای توسعه لجستیک در ایران
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کــی از مهمتریــن و ارزشــمندترین دارایی هــای 
نامشــهودی کــه عمومــًا در اختیــار دولت ها قرار 
دارد، »موقعیت اســتراتژیک کشــور« اســت. که 
البتــه هــر دولتی از این موهبــت و ثروت بهره مند 
نیســت، همانطور که همــه دولت ها از ثروت نفت 
نصیبــی نمی برند. این دارایی پر ارزش به خصوص 
بــرای دولــت ایران که در موقعیتی اســتراتژیک و 
ژئوکونومیک اســتثنایی واقع شده است صدچندان 

است.
لجســتیک تجــاری به عنــوان کاراترین و بهترین 
روش بهره برداری و مولدســازی دارایی »موقعیت 
استراتژیک کشور« شناخته می شود که کشورهایی 
همچون امارات، ترکیه، قطر، عمان و ســنگاپور در 
همسایگی مان به خوبی اهمیت آن را درک کرده اند 
و از آن بیــش از دارایــی نفتی ما در حال بهره بردن 
هســتند. ضمن اینکه لجســتیک به عنوان پشتیبان 
فعالیت هــای تجاری- تولیــدی، نقش حیاتی را در 

تحقق رشــد اقتصادی هر کشوری ایفاء می کند.
امروزه هزینه های لجســتیکی به طور متوسط بیش 
از ۲۵ درصد قیمت تمام شــده محصوالت را به خود 

اختصاص می دهد.
از همین رو، لجستیک به عنوان یکی از »محورهای 
رشــد و توسعه اقتصادی« کشورها مورد توجه قرار 

گرفته است.
ســهم خدمات از GDP در کشورهای پیشرفته به 
نحو چشمگیری طی یکی دو دهه اخیر افزایش یافته 
اســت؛ به نحویکه اکنــون در هنگ کنگ، خدمات 
۹۲,۵ درصد از GDP آن را شــکل می دهد و سهم 
درآمد لجستیک تجاری از GDP هنگ کنگ حدود 
۲۳ درصد اســت؛ یعنی یک شهر-کشــور به وسعت 
تهران، سالیانه بالغ بر ۸۳ میلیارد دالر درآمد از محل 

فعالیت های لجستیکی دارد.
امــروزه، تجارت در قالب زنجیره های تأمین جهانی 
که به وسیله شرکتهای چندملیتی انجام می گیرد، ۸۰ 
درصد از کل تجارت جهانی را در بر می گیرد. ضمن 
اینکه امتزاج و نقش آفرینی کسب وکارهای ایرانی 
در اقتصاد و تجارت ســایر کشــورها و زنجیره های 
تأمین جهانی بســیار کاراتر و موثرتر از سیاســتهای 
خودکفایی و تبدیل کردن ایران به جزیره ای بینیاز از 
تعامالت جهانی است. اما متاسفانه بیشترین حضور 

ایــران و بنگاههای ایرانی، غالبــًا در حلقه ابتدایی 
)صــادرات کاالی خــام( یا حلقــه انتهایی )فروش 
محصــوالت نهایی در بازارهای ایران( زنجیره های 
تأمین جهانی اســت که بــه واقع نمی توان آن را به 
عنوان حضور بنگاه های تولیدی و خدماتی کشــور 
در زنجیره هــای تأمیــن جهانــی تلقی کرد. حضور 
بنگاه های تولیدی و خدماتی کشــور در زنجیره های 
تأمیــن جهانــی، یعنی حضــور در حلقه های میانی 
زنجیره تأمین و برعهده داشــتن بخشــی از تولید 

با ارزش افزوده.
هرچنــد ایــران دارای موقعیــت اســتراتژیک و 
ژئوکونومیک اســتثنایی اســت؛ اما نکته مهم این 
اســت که نعمت خــدادای موقعیت لجســتیکی و 
ترانزیتــی ایران، جــاودان نخواهد بود و در صورت 
ادامه فرصت ســوزی ها و تعارضات داخلی در حوزه 
ترانزیت و از سویی برقرار شدن امنیت و ثبات نسبی 
در کشــورهای همســایه )همچون عراق، سوریه و 
افغانســتان(، دچار مشــیت الهــی در کفران نعمت 
خواهیم شــد: )شکر نعمت، نعمتت افزون کند؛ کفر 
نعمــت از کفت بیرون کند؛(. متاســفانه تحریم ها و 
بی ثباتی و ضعف کشــور در مناســبات و ارتباطات 
بین المللی، ضربه ای مهلک بر »موقعیت استراتژیک 
ایران« وارد کرده است و بعید نیست که با ادامه روند 
موجود، دســت نسل های آینده این سرزمین از این 
ثروت باارزش تر از نفت، کوتاه گردد و چه پاســخی 
برای این بی تدبیری ها در از دســت دادن موقعیت 

استراتژیک ایران خواهیم داشت؟!
همچون بخش تولید کشــور، مــا در حوزه خدمات 
لجستیک تجاری نیز دچار پدیده خام فروشی هستیم! 
ترانزیت به مثابه خام فروشــی در خدمات لجستیک 
تجاری می باشــد! در حالیکه ســهم لجســتیک در 
تجــارت به طور متوســط حــدود ۲۵% ارزش کاال 
است؛ ترانزیت )که یکی از اجزای لجستیک تجاری 
است( در بهترین حالت درآمدی کمتر از ۲% ارزش 

کاال را برای یک کشــور به همراه دارد.
لجستیک مقوله ای فرابخشی و چندوجهی است که 
وزارت راه و شهرســازی )سازمان راهداری، شرکت 
راه آهن، ســازمان بنادر، شرکت توسعه زیرساخت، 
شــرکت فرودگاه ها، ســازمان هواپیمایی(، وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت )شــرکت بازرگانی دولتی 

 نعمت خــدادای 
موقعیت لجستیکی 
و ترانزیتــی ایران، 

جــاودان نخواهد 
بود و در صورت ادامه 
فرصت ســوزی ها 
و تعارضات داخلی 

در حــوزه ترانزیت و 
از سویی برقرار شدن 
امنیــت و ثبــات 
نسبی در کشورهای 

همســایه، دچــار 
مشــیت الهــی در 
کفــران نعمــت 

خواهیم شد
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ایــران، معاونت بازرگانی داخلی، ســازمان توســعه تجارت، 
ســازمان شــهرکهای صنعتی، سازمان گسترش و نوسازی(، 
وزارت امــور اقتصادی و دارایی )گمرک، انبارهای عمومی(، 
وزارت ارتباطات )شرکت ملی پست(، وزارت جهاد کشاورزی 
)شــرکت پشــتیبانی امور دام(، وزارت کشور )استانداری ها و 
دفتر حمل ونقل(، ســازمان برنامه )آمایش ســرزمین( در آن 

دخیل هستند.
الزم به یادآوری اســت که ریاست محترم جمهوری اسالمی 
ایران در ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ خطاب به دکتر نهاوندیان دستور دادند 
که کارگروهی مرکب از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت 
راه و شهرســازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور 
بررســی طرح جامع لجستیک ملی تشکیل شود که متاسفانه 

به فراموشی سپرده شد.
در ادامه چند پیشنهاد به منظور توسعه لجستیک در ایران که 
ماحصــل نزدیک به دو دهــه فعالیت تخصصی در این حوزه 

است، مطرح گردیده است:
۱. آمایش یکپارچه لجســتیک تجاری کشــور )و مهمتر از آن 

آمایش یکپارچه صنعت-معدن-تجارت-لجستیک کشور(
۲. گرچه ایران در هریک از زیرســاخت های لجســتیکی )مثل 
جاده، بندر، فرودگاه، ریل و ...( به طور جداگانه، جایگاه نســبتًا 
خوبی در بین کشورهای دنیا دارد؛ اما وضعیت زیرساخت های 
لجستیکی ایران به صورت یکجا اصاًل مناسب نیست. علت آن 
را باید در جزیره ای بودن هریک از زیرساخت ها و نبود هم بندی 
بین زیرســاخت های مختلف لجستیکی که درواقع باید مکمل 
یکدیگر باشند، دانست. پاشنه آشیل لجستیک ایران در بخش 
زیرساخت ها، ضعف در ایجاد و توسعه زیرساخت هایی است که 
بتواند زیرساخت های لجستیکی جدا را به یکدیگر پیوند دهد و 
امــکان برقــراری یک جریان بدون انقطاع در تجارت داخلی و 
خارجی کشور ایجاد کند )انواع مراکز لجستیکی و بنادر خشک(.

۳. شــکل دهی و بهره برداری از مثلث طالیی لجســتیک ایران 
)چابهار-مشــهد-بازرگان(. براســاس میانگین آمار تجارت 
خارجی ده ســال اخیر، حجم کل تجارت بین کشــورهای متأثر 
از مثلث طالیی لجستیک ایران حدود ۸۰۰ میلیارد دالر است!

۴. حمایت از شــکل گیری شــرکتهای تخصصی لجســتیکی 
)۳PL( در ایــران کــه اتفاقًا مهمترین مانع آن موارد قانونی و 
بوروکراتیک تعدد مجوزها و همچنین مشــخص نبودن متولی 

انجام آن می باشد.
۵. رفــع معضــالت توســعه پلتفرمهای لجســتیکی )از جمله 
صــدور بارنامه الکترونیکی(، یکی از مناســبترین و کاراترین 
شــیوههای حل معضل خودمالکی ناوگان در کشــور می باشد 

کــه باعث افزایش بهره بــرداری اقتصادی از ناوگان تجاری 
کشور خواهد شد.

۶. یکی از مهمترین اقداماتی که دولت ها به منظور اشــراف و 
کنترل هرچه بیشتر بر روان بودن جریان کاالها در زنجیره های 
تأمین انجام می دهند، پیاده سازی سامانه های قابلیت ردگیری 
و ردیابی کاال می باشــد. این اقدام اساســی باعث تســهیل 
تجارت و بازرگانی کاال در ســطح کشــور و شــفافیت هرچه 
بیشــتر جریان های کاالیی خواهد شــد. »توانایی در تعقیب و 
ردیابی کاالهای ارســالی« آنقدر حائز اهمیت اســت که بانک 
جهانی آن را به عنوان یکی از شاخص های کلیدی در ارزیابی 
وضعیت لجستیک تجاری کشورها مورد سنجش قرار می دهد.

۷. تشــویق و هدایت واحدهای صنعتی و خدماتی کشــور در 
جهت حرکت در مســیر تعالی فعالیت های لجستیک و زنجیره 
تأمین و فرهنگ ســازی و ایجاد درک و آگاهی الزم از اهمیت 
و ارزش های نهفته در کارآمدی در لجســتیک و زنجیره تأمین 

در بنگاه ها و سازمان ها
۸. در حالی کــه گمــرک یکی از بازیگــران کلیدی در عرصه 
لجستیک تجاری کشورها است؛ تعارضات و تداخالت زیاد در 
فرایند ترخیص کاال موجب شده است تا گمرک نتواند کارایی 
و عملکرد مناســبی داشــته باشد. به نحوی که عملکرد گمرک 

ج.ا.ا. تحــت تأثیر تعارض ها و تداخل های زیاد قرار دارد.
۹. از آنجــا که امروزه توســعه لجســتیک یکــی از محورهای 
اصلی رشد اقتصادی کشورها به شمار می رود؛ به نظر می رسد 
خط مشی ها و سیاســتگذاری های لجستیکی بایستی در قالب 
یــک شــورایعالی زیرنظر معــاون اول رئیس جمهور )از محل 
ادغام چند شــورایعالی از جمله شورایعالی ترابری و شورایعالی 
صادرات( شــکل گیرد. تقسیم کار ملی و برقرار هماهنگی بین 
وزارتخانه ها در حوزه لجستیک، بایستی توسط این شورایعالی 

انجام پذیرد.
۱۰. اندازه گیری شــاخص »ســهم لجستیک از تولید ناخالص 
داخلی« به عنوان یکی از شــاخص های کالن اقتصادی لحاظ 

شده و به طور دو ساالنه
۱۱. اندازه گیری شــاخص »ســهم لجستیک از تولید ناخالص 
داخلی« به عنوان یکی از شــاخص های کالن اقتصادی لحاظ 

شده به طور دو ساالنه
۱۲. پررنگ کردن و اولویت دادن به تجارت و لجســتیک در 
توســعه شــبکه ریلی کشــور )به جای رویکرد مسافری که در 
حال حاضر وجود دارد( و تکمیل اتصاالت غایب شــبکه ریلی 
در مســیرهای ترانزیتی و کریدورهــای بین المللی با رویکرد 

لجستیک تجاری
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گوگل پیشتاز رقابت هوش مصنوعی

جنگ مغزها

جدال بین هوش مصنوعی و انســان در حوزه صحنه فیلم های 
هالیــوودی، طراحی جلد مجالت و میزان چاپ کاغذی اخبار به 

موضوعی قابل توجه تبدیل شــده است.
جنگ مغزهاجدال بین هوش مصنوعی و انسان در حوزه صحنه 
فیلم های هالیوودی، طراحی جلد مجالت و میزان چاپ کاغذی 
اخبار به موضوعی قابل توجه تبدیل شــده است. بدبینان هشدار 
می دهنــد که هوش مصنوعی می تواند مشــاغل را از بین ببرد، 

قوانین را بشکند و جنگ ها را آغاز کند. اما این گونه پیش گویی ها 
بــه آینــده دور مربوط می شــوند. رقابت امروز بین انســان ها و 
دستگاه ها نیست بلکه بین غول های بزرگ فناوری جهان است 
که سرمایه گذاری های سنگینی انجام می دهند تا در زمینه هوش 

مصنوعی از دیگران جلوتر باشند.
افزایــش قابل توجه میزان دسترســی به داده های دیجیتال که 
نیــروی محرک رایانش به شــمار می رونــد به همراه اوج گیری 

سید محسن بهره دار



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ شهریور ماه 1399 / شماره 6452

Bilingual Economic Monthly  

علمی

الگوریتم ها باعث شد هیاهو و هیجان زیادی در مورد این گوشه 
از علم رایانش برپا شود. گوشه ای که تاکنون مهجور مانده بود. 
بزرگ تریــن بنگاه های فناوری جهان از جمله آلفابت )شــرکت 
مــادر گــوگل(، آمازون، اپل، فیس بــوک، آی بی ام )IBM( و 
مایکروسافت به همراه رقبای چینی سرمایه گذاری های عظیمی 
انجــام می دهند تا قابلیت های هوش مصنوعی خود را توســعه 
دهند. تفکیک ســرمایه گذاری های بنگاه های فناوری در هوش 
مصنوعی از دیگر سرمایه گذاری های آنها آسان نیست اما طبق 
گــزارش گردآوری داده های پیچ بوک )Pitch Book( تا این 
زمان در سال ۲۰۱۷ بنگاه های سراسر جهان حدود ۳ /۲۱ میلیارد 
دالر در فرآیندهــای ادغــام و تملیک مربوط به هوش مصنوعی 

هزینه کرده اند که ۲۶ برابر از میزان ســال ۲۰۱۵ بیشــتر است.
یادگیری ماشــینی یکی از شــاخه های هوش مصنوعی است که 
برای این بنگاه ها اهمیت زیادی دارد. رایانه ها داده ها را پاالیش 

می کنند تا الگوها را تشخیص دهند و بر اساس آنها پیش بینی هایی 
انجام دهند. این کار نیازی به برنامه ریزی قبلی ندارد. هم اکنون 
همه بخش های صنعت فناوری از جمله هدف گذاری آگهی های 
آنالین، توصیه محصوالت، واقعیت تقویت شــده و اتومبیل های 
خــودران از ایــن تکنیک بهره می برند. زوبیــن قهرمانی مدیر 
بخش پژوهش های هوش مصنوعی اوبر بر این باور اســت که 
هــوش مصنوعی به همان اندازه پیدایش رایانه ها اوضاع جهان 
را متحول خواهد ساخت. یک راه برای درک تأثیر بالقوه هوش 
مصنوعی آن است که نگاهی به پایگاه های داده ها بیندازیم. این 
پایگاه ها از دهه ۱۹۸۰ کار ذخیره اطالعات، اســتنباط و وظایف 
شــناختی از قبیل مدیریت انبار را آســان تر و کم هزینه تر کردند. 
پایگاه هــای داده ها اولین نســل نرم افزارهــا را توانمند کردند و 
هوش مصنوعی به نسل بعدی قابلیت واکنش دهی و پیش بینی 

کردن بیشتری خواهد داد. اپلیکیشنی مانند جی میل در گوگل که 
محتوای ای میل ها را اســکن می کند و پاســخ های سریع با یک 
لمس انگشــت را در ابزارهای همراه توصیه می کند یک نمونه 

اولیه از آن چیزی اســت که قرار است اتفاق بیفتد.
همانند جریان های گذشــته فناوری های جدید از قبیل پیدایش 
رایانه های شخصی و تلفن های همراه، هوش مصنوعی این توان 
بالقــوه را دارد تــا از طریق خانه تکانــی در فعالیت های موجود و 
تشــکیل شرکت های جدید کسب وکار غول های بزرگ فناوری 
را متحول ســازد. اما همزمان نوعی حس بدبینی ایجاد می شود. 
جف ویلکه مدیرعامل بخش »مشتریان جهانی« شرکت آمازون 
می گوید: اگر شما یک شرکت فناوری باشید و هوش مصنوعی 
را در هسته توانایی های خود قرار ندهید خود را در معرض خطر 
نوآوری های دیگران قرار می دهید. با وجود رقابت، امیدهای دراز 
و پویایی فراوان، شکوفایی هوش مصنوعی را می توان به دوران 
عصر طال در کالیفرنیا تشــبیه ساخت. اگرچه بنگاه های چینی از 
جمله بیدو و علی بابا در هوش مصنوعی سرمایه گذاری می کنند 
و آن را در بــازار داخلــی خود بــه کار می گیرند اما این بنگاه های 
فناوری غربی هســتند که چشــم انداز بهتری را به رخ می کشند. 
شــرکت آلفابت پیشتاز این عرصه است. این شرکت سال هاست 
که ســودهای سرشــاری را از هوش مصنوعی به دست آورده و 
هم اکنون بســیاری از مشــهورترین پژوهشگران این حوزه را به 
خدمت گرفته اســت. اما این مســابقه تازه شــروع شده است و تا 
پایان فاصله بسیار زیادی دارد. در چند سال آینده بنگاه های بزرگ 
فناوری در سه جهت با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. آن ها 
به رقابت در جذب استعدادهای درخشان برای تربیت »مغزها« 
ی شــرکت ادامه می دهند، تالش خواهند کرد با کیفیت بهتری 
نســبت به رقبا یادگیری ماشــینی را در فعالیت های کنونی خود 
بــه کار گیرند و ســعی می کنند بــا کمک هوش مصنوعی مراکز 

سودآوری جدیدی بسازند.
دانشمندان احمق  �

شــدیدترین رقابت ها در جذب اســتعدادهای انسانی است که در 
مقایســه با داده ها یا توانایی رایانش نادرتر هســتند. تقاضا برای 
ســازندگان هوش مصنوعی که بتواننــد تکنیک های یادگیری 
ماشــینی را به طور خالقانه در مجموعه های عظیم داده ها به کار 
گیرند سر به فلک می کشد و از تعداد دانشجویان برتری که این 
تکنیک ها را خوانده اند بسیار فراتر می رود. به گفته گودیپ سینگ 
از شــرکت مایکروسافت امروزه ســامانه های هوش مصنوعی 
همانند دانشمندان احمق هستند به آن معنا که کار خود را عالی 
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انجام می دهند اما اگر نتوانید از آنها به طور صحیح استفاده کنید 
نتایج فاجعه باری ایجاد می کنند. اســتخدام افراد مناســب برای 
بقای یک بنگاه حیاتی اســت و بســیاری از بنگاه های نوپا صرفًا 
به خاطر فقدان مهارت های هوش مصنوعی شکست می خورند. 
به همین دلیل است که برخی بنگاه ها دپارتمان های دانشگاه ها 
را جســت وجو می کنند تا اســتادان را به کار گیرند و دانشجویان 
برتر را حتی قبل از اتمام تحصیل استخدام کنند. نمایشگاه های 
اشــتغال وضعیت دیوانه واری شــبیه فروش جمعه ســیاه یا عید 
شــکرگزاری در فروشگاه وال مارت پیدا کرده اند. کنفرانس های 
دانشــگاهی از قبیل کنفرانس »ســامانه های پردازش داده های 
عصبی« که هفته گذشــته در کالیفرنیا برگزار شــد به مکان های 
اســتعدادیابی تبدیل شده اند. بهترین استخدام کنندگان نخبگان 
برجسته دانشگاهی هوش مصنوعی هستند که می توانند دیگران 
را بــرای همــکاری جذب کننــد. از آن میان می توان به افرادی 
مانندیان لی چان از فیس بوک و جفری هینتون از گوگل اشاره کرد 
که هر دو در گذشته استاد دانشگاه بوده اند و هنوز هم ارتباط خود 
با دانشگاه ها را حفظ کرده اند. حتی اگر حقوق و دستمزدها مطلوب 
نباشد امتیاز دسترسی به داده ها خود عامل جذاب مهمی به شمار 
می رود. اگر هیچ کدام از این شیوه ها مؤثر نبود شرکت های بزرگ 
کل بنــگاه نوپــا را می خرند. صنعت فناوری برای اولین بار زمانی 
متوجه این امر شــد که گوگل در ســال ۲۰۱۴ بنگاه نوپا دیپ 
ماینــد )Deep Mind( را حــدود ۵۰۰ میلیون دالر خرید. در 
آن زمان دیپ مایند هیچ گونه درآمد یا محصول خاصی نداشت 
اما از تیمی از پژوهشگران »یادگیری عمیق« بهره می برد. این 
پژوهشگران پس از انجام معامله خرید برنامه ای را طراحی کردند 
که توانســت قهرمان جهانی بازی GO را شکســت دهد. سایر 
شــرکت ها نیز به خرید بنگاه های نوپای ضررده روی آورده اند 
نه به خاطر فروش یا ســود آینده بلکه به خاطر وجود کارکنانی 

کــه هرکدام ۵ تا ۱۰ میلیون دالر ارزش دارند.
پشت درهای بسته  �

شرکت ها در برخورد با کارکنان فلسفه های متفاوتی دارند. برخی 
از قبیل مایکروســافت و آی بی ام ســرمایه گذاری های سنگینی 
را در هوش مصنوعی انجام می دهند و مقاالت زیادی منتشــر 
می کنند اما از پژوهشگران نمی خواهند نتایج تحقیقات خود را در 
فعالیت های درآمدزا به کار گیرند. در سوی مخالف، اپل و آمازون 
قرار دارند که فعالیت های پژوهشــی آنها زیاد نیســت و انتظار 
دارند نتیجه کار در محصوالت نشــان داده شــود. این بنگاه ها در 
مورد پژوهش هایشــان ســاکت می مانند. گوگل و فیس بوک در 

میانــه قرار دارند و پژوهشگران شــان می توانند به فعالیت های 
درآمدزا مشغول شوند.

جدال شدید بر سر جذب استعدادها برخی از شرکت های پنهان کار 
را وادار می ســازد فعالیت های شــان را آشکار کنند. آقای لی چان 
می گوید اگر از یک متخصص بخواهید برای شما کار کند ولی حق 
نداشته باشد در مورد کارش با کسی صحبت کند به سمت شما 
نخواهد آمد چراکه شما شهرت حرفه ای او را نابود می کنید. این 
نوع بده بستان بین پنهان کاری و نیاز به جذب استعدادها در مورد 
بنگاه های بزرگ چینی که قصد دارند پایگاهی در غرب داشــته 
باشــند مصداق پیدا می کند. بیدو )Baidu( در ســال ۲۰۱۳ و 
امسال دو مرکز آزمایشگاهی هوش مصنوعی را در سیلیکون ولی 
افتتاح کرد. پژوهشــگران غربی حوزه هوش مصنوعی رتبه این 
دو آزمایشگاه را باال می دانند اما ترجیح می دهند برای غول های 
آمریکایی کار کنند چون شفافیت آنها بیشتر است. اگر شرکت ها 

بتوانند افراد مناســب را در بخش هوش مصنوعی به کار گیرند 
نیروی کار آنها به میزان قابل مالحظه ای بیشتر می شود. هوش 
مصنوعی همانند در اختیار داشــتن میلیون ها کارآموز اســت و 
این قدرت رایانش بعدها با کســب وکارهای موجود بنگاه تلفیق 
می شود. مزایای هوش مصنوعی را می توان بیشتر در پیش بینی 
خواســته های مردم مشــاهده کرد. به عنوان مثال سه چهارم از 
محتوای نت فلیکس )Net Flix( توصیه ها و پیشــنهادهای 
خودکار اســت و همین توصیه ها عامل خرید یک ســوم اجناسی 
است که مردم از آمازون خریداری می کنند. فیس بوک که صاحب 
اپ پرطرفدار اینستاگرام است از فناوری یادگیری ماشینی برای 
شناسایی محتوای عکس ها، پست ها و ویدئوها بهره می گیرد و 
موارد مناسب و مرتبط را به کاربران نشان می دهد. مرتب سازی 
پست ها در گذشته بر مبنای زمانی بود اما ارائه پست ها و آگهی ها 
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بر حسب مناسبات و ارتباط آنها کاربران را بیشتر درگیر می سازد. 
فیس بوک بدون یادگیری ماشینی هیچ گاه نمی توانست به اندازه 
کنونی برســد. شــرکت هایی که در پژوهش هایشــان از هوش 
مصنوعی اســتفاده نکردند یا دیر متوجه آن شــدند به دردســر 
افتادند. این همان اتفاقی است که برای موتور جست وجوی یاهو 
و بینگ )Bing( روی داد. آمازون و گوگل پا را فراتر گذاشته و 
هوش مصنوعی را در حوزه وسیعی از فعالیت ها به کار می گیرند. 
یادگیری ماشــینی کارایی فعالیت های آنالین و فیزیکی آمازون 
را بــاال برده اســت. این بنگاه در مراکــز عملیاتی خود ۸۰ هزار 
روبــات را بــه کار می گیرد و از هوش مصنوعی برای طبقه بندی 
انبار و تحویل بســته ها به کامیون ها استفاده می کند. آمازون در 
مورد ســفارش های میوه و ســبزی از تصاویر و چشــم رایانه ای 
بهره می برد تا تشــخیص دهد کدام توت فرنگی و میوه رســیده 
و برای تحویل به مشــتریان آماده اســت. همزمان این بنگاه در 
حال طراحی و توســعه پهپادهایی اســت که روزی سفارش ها را 
تحویــل خواهند داد. گوگل از هوش مصنوعی برای طبقه بندی 
محتوای یوتیوب و حذف موارد اعتراض برانگیز استفاده می کند. 
اپلیکیشن گوگل فوتو )Google Photos( قادر است چهره 
افــراد را شناســایی کــرده و آنها را در گروه قــرار دهد. هوش 
مصنوعی به ســامانه عملیاتــی اندروید کمک می کند به خوبی 
کار و پیش بینی کند افراد به اســتفاده از کدام اپ عالقه مندند. 
 Google( در حــوزه هــوش مصنوعی می توان گــوگل برین
Brain( را یکی از بهترین گروه های پژوهشــی دانســت که از 
پیشــرفت های یادگیری ماشینی برای سودآوری بهره می برد و 
به عنوان مثال الگوریتم های جست وجو را بهبود می بخشد. بنگاه 
بریتانیایی دیپ مایند )Deep Mind( شاید هیچ گاه در عمل 
درآمدی برای آلفابت ایجاد نکند اما با افزایش کارایی انرژی در 
مراکــز جهانــی داده های بنگاه به آن کمک می کند در هزینه ها 
 GO صرفه جویــی کند ضمــن اینکه تجربه این بنگاه در بازی

کودتایــی در جهان روابط عمومی بود.
هــوش مصنوعی در جهان شــرکت ها نیز کاربــرد دارد. دیوید 
کنــی مدیر بازوی هوش مصنوعی شــرکت آی بی ام پیش بینی 
می کند در آینده دو حوزه هوش مصنوعی وجود خواهد داشــت؛ 
شــرکت هایی که از ارائه خدمــات مبتنی بر هوش مصنوعی به 
مصرف کنندگان کســب ســود می کنند و شــرکت هایی که این 
خدمات را به کسب وکارها ارائه می دهند. در عمل بازوی رایانش 
ابــری غول های فناوری این دو حوزه را به یکدیگر می رســاند. 
ارائه دهندگان خدمات از هوش مصنوعی برای متمایز ســاختن 

خدمات و به دام انداختن مشــتریان اســتفاده می کنند. سه نمونه 
اصلی یعنی خدمات وب آمازون، آژور )Azure(، مایکروسافت 
و گــوگل کلــود )Google Cloud( صفحات برنامه ریزی 
اپلیکیشــن )API( دارند که قابلیت های یادگیری ماشینی را به 
دیگــر بنگاه هــا ارائه می دهند. به عنوان مثال آژور به اوبر کمک 
کرد یک ابزار تأیید هویت بسازد که از رانندگان می خواهد هنگام 
کار از خود یک عکس سلفی بگیرند تا هویت خود را اعالم کنند. 
گوگل کلود صفحه شغل یابی دارد که به شرکت ها کمک می کند 

متقاضیان شــغل را با بهترین جایگاه ها مطابقت دهند.
هوش مصنوعی در مغز  �

بســیاری از بنگاه های صنایع دیگر از خرده فروشــی گرفته تا 
رســانه ها از آنچه »آزادسازی« هوش مصنوعی نامیده می شود 
بهره مند می شــوند. ارائه هوش مصنوعی به شــرکت هایی که 
مهارت یا مقیاس الزم برای ایجاد قابلیت های پیچیده را ندارند 
جریــان بزرگی از پول را در بــازار ۲۵۰ تریلیون دالری رایانش 
ابــری ایجــاد خواهد کرد. اما ارائه دهندگان اغلب باید صفحات 
برنامه ریزی اپلیکیشــن را طبق نیازهای مشــتریان تهیه کنند؛ 
کاری که اغلب زمانبر خواهد بود. مایکروســافت که ســابقه ای 
طوالنی در فروش نرم افزار به مشتریان و پشتیبانی از آنها دارد 
در ایــن زمینه بهتــر عمل خواهد کرد. دایان گرین مدیر گوگل 
کلود می گوید کمی زمان الزم است تا خدمات هوش مصنوعی 
خــود به کمک خــود بیایند. تا به امروز اغلب غول های فناوری 
تــالش کرده اند با بهره گیری از هوش مصنوعی ســود حاصل 
از فعالیت هــای موجــود خود را باال برند. آن ها امیدوارند در چند 
ســال آینده هوش مصنوعی امکان خلق کسب وکارهای جدید 
را فراهم ســازد. یکی از حوزه هایی که در آن رقابت شــدیدی 
به چشــم می خورد حوزه »دســتیار مجازی« اســت. هم اکنون 
تلفن های هوشــمند کاربران خود را به خوبی می شناســند اما 
دســتیارهای مجــازی مجهز به هــوش مصنوعی این رابطه را 
نزدیک تــر خواهند ســاخت چه از طریق تلفــن و چه از طریق 
ســخنگوهای هوشمند. اپل با درک این موضوع در سال ۲۰۱۰ 
دســتیار صوتی ســیری )Siri( را خریــد. از آن زمان تاکنون 
آمازون، گوگل و مایکروســافت ســرمایه گذاری های سنگینی 
انجام داده اند. در نتیجه قابلیت تشــخیص کالم دســتیارهای 
آنها بهتر شــد. سامســونگ، فیس بوک و بیدو نیز به این عرصه 

رقابت پا گذاشته اند.
یک الگوریتم برای همه  �

هنوز مشــخص نیســت آیا بازار این سخنگوها بزرگ خواهد بود 
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یا خیر اما مسلم است که افراد در آینده برای ورود به اینترنت از 
ابزارهایی بیش از متن استفاده خواهند کرد. پدرو دومینگو مؤلف 
کتــاب »الگوریتم ارباب« می گوید: تمام این شــرکت ها درک 
کرده اند که هرکس نقطه اصلی ورود مشتریان را در دست گیرد 
برنــده بازار خواهد بود. در آینده دورتر ابزارهای واقعیت افزوده 
)AR( فرصت هــای جدیدی در حوزه هوش مصنوعی خواهند 
بود. اپ پیام رسان اسنپ )Snap( و بازی پوکمون گو نمونه های 
اولیه واقعیت افزوده هســتند. اما واقعیت افزوده می تواند رابطه 
افــراد بــا اینترنت را به طور کامل تغییر دهد به گونه ای که آنها 
اطالعات دیجیتال را نه از طریق صفحات کوچک بلکه از طریق 
تجربه نزدیک و همیشــه حاضر کســب خواهند کرد. ابزارهای 
واقعیــت افــزوده قابلیت های همراه هــوش مصنوعی از قبیل 
ترجمه همزمان و تشــخیص چهره را ارائه می دهند. پیشــتازی 
در هــوش مصنوعــی به معنای پیشــتازی در حوزه های جدید 
اســت. این امر به ویژه در مورد اتومبیل های خودران مصداق 
پیــدا می کند. اتومبیل هــای بنگاه های فناوری میلیون ها مایل 
را می پیماینــد تا پایــگاه داده های بزرگ و منحصربه فرد ایجاد 
کنند و چشــمی رایانه ای بســازند که بتواند به سامانه ها کمک 
کند اجســام را در جهان واقعی بشناســند. ســود بالقوه این کار 
بسیار زیاد است. حمل ونقل شخصی بازار گسترده ای به ارزش 
۱۰ تریلیــون دالر در کل جهــان دارد و هــر کس بتواند معمای 
اتومبیل های خودران را حل کند می تواند دانش خود را به سایر 
پروژه های مبتنی بر هوش مصنوعی )از قبیل پهپاد و روبات ها( 
تعمیــم دهــد. برخالف موتورهای جســت وجو که در آنها افراد 
خدماتــی را انتخاب می کنند که نیازشــان را رفع کند، کاربران 
اتومبیل های خودران طالب محصوالتی با بهترین سوابق ایمنی 
خواهند بود. این به آن معناســت که شــرکت هایی که بهتر از 
دیگران بتوانند از هوش مصنوعی برای ترســیم جهان فیزیکی 
اســتفاده کنند و کمترین آمار تصادف را داشــته باشند بیشترین 
ســود را بــه جیب خواهند زد. اتومبیل هــای خودران تنها یک 
نمونه از نمونه هایی است که نشان می دهند چگونه راهبردهای 
هوش مصنوعی بنگاه های فناوری از جهان مجازی نرم افزارها 
به ســمت سخت افزارها کشــیده می شود. بسیاری شرکت ها از 
جمله آلفابت، اپل و مایکروســافت در حال ساخت »تراشه های 
هوش مصنوعی« هستند که فعالیت های مختلف آنها را تقویت 
می کند. مشــخص نیست آیا شــرکت هایی مانند آلفابت و اپل 
این تراشــه ها را به رقبا می فروشــند یا اینکه آنها را برای خود 
نگه می دارند. آن ها بیشتر عالقه مندند از نوآوری هایشان برای 

بهبود خدمات خود استفاده کنند تا اینکه آنها را به رقبا بفروشند 
یا اجاره دهند. این امر در صورت تحقق مشــکل آفرین خواهد 
بــود چراکــه تعداد اندکی بنگاه در توانایی رایانش برتری مطلق 
خواهند داشت. این سؤال مطرح می شود که آیا هوش مصنوعی 
قدرت را در دستان غول های امروزی فناوری متمرکز می کند؟ 
ایــن احتمال وجــود دارد که بنگاه های فناوری کنونی به خاطر 
انباشــت عظیم داده ها، توان رایانش، الگوریتم های هوشــمند، 
اســتعدادهای انسانی و همچنین پیشتازی در سرمایه گذاری ها 
بتواننــد بخش بزرگــی از منافع حاصل از هوش مصنوعی را از 
آن خود کنند. تاریخ شــاهد چنین رویدادی بوده اســت. اما با 
توجه به ســه عنصر اصلی داده، اســتعداد و توان رایانش به نظر 
می رســد گوگل پیشتاز عرصه هوش مصنوعی باشد. این بنگاه 
باهوش ترین افراد را در اســتخدام دارد و پروژه های مختلفی از 
پهپاد گرفته تا اتومبیل و نرم افزارهای هوشــمند را اجرا می کند 
به گونه ای که افراد عالقه مند به یادگیری ماشینی به ندرت این 
بنگاه را ترک می کنند. سایر بنگاه ها نیز باید بیاموزند که هوش 
مصنوعی را جدی بگیرند اما بنیانگذاران گوگل اولین کســانی 
بودند که به اهمیت یادگیری ماشــینی پی بردند و همیشــه آن 

را یک مزیت رقابتی می دانستند.
خانه معنوی هوش مصنوعی  �

برخــی افراد در صنعت هوش مصنوعی نگران آن هســتند که 
آلفابت و دیگر بنگاه ها اســتعداد و مهارت هوش مصنوعی را در 
انحصار گیرند. آن ها نگرانند اگر شــرکتی ســرانجام موفق شود 
به »هوش عمومی« دســت یابد چه خواهد شــد. هوش عمومی 
بــه رایانه هــا این قدرت را می دهد کــه بدون برنامه ریزی کلیه 
اعمال انسانی را انجام دهند. چنین چشم اندازی احتمااًل دهه ها 
با ما فاصله دارد اما باعث نمی شــود شــرکت هایی مانند گوگل 
از آن صحبت نکنند. بســیاری از امور به این بســتگی دارد که 
بنگاه های فناوری تا چه اندازه باز و همکار باشــند. بســیاری از 
شرکت های کنونی عالوه بر انتشار مقاالت، کتابخانه هایشان را 
نیز باز گذاشته اند و ابزارهای اولیه را در اختیار رقبا و شرکت های 
مســتقل قرار می دهند. شــاید آنها پس از جذب پژوهشــگران 
مســتعد برای دسترســی به کتابخانه هزینه ای مطالبه کنند اما 
در عصر هجوم طال در ســیلیکون ولی کســی به آینده درازمدت 
فکر نمی کند. بســیاری از شرکت های فناوری آنقدر در اندیشه 
سود و منافع حاصل از هوش مصنوعی غرق شده اند که فرصتی 

برای نگرانی درباره آینده ندارند.
منبع: اکونومیست



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ شهریور ماه 1399 / شماره 6852

پرونده
Bilingual Economic Monthly  

در دل خیابان های پایتخت کســب وکارهایی وجود دارد که 
درآمدشان از دود شدن پول جیب افرادی است که به دنبال 
لذت های کوتاه مدت هستند؛ دودهایی که قیمتشان با طال 

و دالر باال و پایین می شــود.
 از مترو مولوی پیاده شدم و به خیابان رفتم بیشتر از همیشه 
شــلوغ بود، سیل موتورهایی با جعبه های بزرگ که به عقب 
آنها بسته شده بودند به این طرف و آن طرف می رفتند. خبری 
از رعایت پروتکل های بهداشــتی نبود اگر هم بود به تعداد 
انگشتان دست بود و من با آن ماسک و دستکش مثل کسی 
بودم که در جزیره ناشناخته ای راه می رود از مغازه ای که در 

آن نزدیکی بود آدرس کوچه ا… را خواســتم.
آفتاب چادر گرم و داغش را روی ســر شــهر کشــیده بود و 
شالق گرمش به صورت و بدن ها می خورد، هرکس مشغول 
کاری است و به این طرف و آن طرف می رود؛ خیابان پر از 
موتور و گاری هایی که به دنبال بردن روزی شــأن هســتند 
به نزدیکی چهارراه مولوی رســیدم مغازه هایی را دیدم که 
شــلنگ های رنگارنگ با جلوه های زیبا و شیشه های بزرگ 
و کوچکی را پشــت ویترین گذاشــته بودند به سر در مغازه ها 
نگاه کردم »بورس انواع لوازم قلیان« فهمیدم که به کوچه 

سیگارهای الکچری که با قیمت میلیونی فروخته می شود

دود با طعم دالر

فاطمه میرزا جعفری

ا… و به ابتدای بازار ســیگارفروش ها رسیدم بازاری که در 
ابتدا مسقف است و با همان شکل و شمایل بازار تهران است.

پایــم را که به داخل بازار گذاشــتم انــگار وارد دنیای دیگر 
شــده بودم؛ تا چشــم کار می کرد مغازه های سیگار فروشی 
کوچــک و بزرگی را می دیــدم؛ کوچه عریض و طویلی بود 
که وسط آن عالوه بر ماشین هایی که متعلق به کسبه بازار 
بود دست فروشــان زیادی بســاط کرده بودند؛ هرکدامشان 
چند جعبه ســیگار داشــتند و بر روی یک صندلی پالستیکی 

زیر ســایه بانی به انتظار مشتری بودند.
فروشنده ها جوری نگاهم می کردند که گویی موجود عجیبی 
را دیدند؛ نگاهی به کوچه انداختم دیدم که تقریبًا هیچ زنی در 
این کوچه نیست دلیل نگاه های عجیب را فهمیدم اما برایم 
مهم نبود من آمده بودم تا ببینم زیر پوست شهر چه می گذرد.

قاچاق سیگار با قیمت های باال  �
همان ابتدای کوچه به سراغ مغازه ای رفتم؛ علی، فروشنده 
مغازه جوان ۲۶ ســاله ای با هیکل ورزشــکاری درشتش به 
ســختی پشت پیشــخوان مغازه قرار گرفته بود، سراغ یک 
ســیگار الکچری را برای هدیه دادن گرفتم، علی همانطور 
که سیگاری را دود می کرد دو کتفش را باز کرد و سینه جلو 
داد و با لحن لوتی های قدیم گفت: »آبجی چنین چیزی را در 
مغازه های اینجا نمی توانی پیدا کنی چرا که تمامی مغازه های 
اینجا اکثراً عمده فروش هستند و تمام خرید و فروش هایشان 
در ســامانه ثبت می شــود این کار را انجام می دهند که مثاًل 
جلوی قاچاق گرفته شــود اما چه جلوگیری؟ پایت را که از 
مغازه بیرون بگذاری چیزهایی را می بینی که شاید در هیچ 
کجای شــهر پیدا نکنی. آن بیرون ســیگارهای وارداتی و 
الکچری که محتوای بیشترشــان دســت ساز، شیمیایی و 
مرگبار است را پیدا می کنی آن هم با چه قیمت هایی سرت 
ســوت می کشــد.« در همین حین مشــتری دیگر به سراغ 
علی می آید و من فرصت خداحافظی را به دســت می آورم.

پایــم را از مغــازه بیرون می گذارم کمی کوچه را باال و پایین 
می کنم در تمام حد فاصل کوچه گاه کوچه های بن بســتی 
وجود داشــت که نمی دانم درونشــان چه خبر بود اما هرچه 
کــه بــود چند جوان را می دیدم که دایــره وار کنار یکدیگر 
چیزی را رد و بدل می کنند؛ یکی شأن که کنار می رود سریع 
چشــم می دوزم ببینم چه چیزی را خرید و فروش می کنند، 
بســته های کوچک ســفید رنگی را می بینم که از این دست 
می دهنــد و دســته ای تراول های صورتــی رنگی بود که با 

دستی دیگر می گرفتند.
سیگارهایی با قیمت دو تا چهارمیلیونی  �
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تقریبًا اواسط کوچه بود که به نزدیکی پاساژی رسیدم داخلش 
را نــگاه کــردم تقریبًا بدون هیچ روزنه نوری بود ترس به جانم 
افتاده بود و داخل نرفتم جلوی درب پاساژ چندین مرد ایستاده 
بودند که تقریبًا می توانم بگویم هرچه که به ذهنتان می رســد 
را معامله می کردند؛ از ســیگارهای الکچری و لوکس گرفته 
تا مواد مخدر و حتی دالر؛ به ســراغ یکی از بســاطی های وسط 
کوچه رفتم ســراغ یک ســیگار الکچری را برای هدیه دادن 
گرفتم مرد فروشــنده همانطور که ســرش در گوشــی بود به 
شــانه صاحب بســاط کناری اش زد که تی شرتی آبی رنگ به 
تن داشــت و گفت آقا رضا ســیگار شیک برای هدیه دادن بده 

خدمت خانوم.
آقا رضا تقریبًا ۳۴ ســاله بود لهجه ترکی داشــت، پرسید برای 
خانوم یا آقا هدیه می خواهید؟ فکر می کردم خیلی غیر ملموس 
باشــد که بگویم برای یک خانم ســیگار می خواهم. گفتم آقا؛ 
رضا بی معطلی انبوهی از جعبه های مقابلم را نشان داد و یکی 

یکی شــروع به معرفی کرد جعبه های رنگارنگی که هر کدام 
بوی متفاوتی داشــت پرســید می خواهی فقط جعبه اش خاص 
باشــد یا اینکه بوی خوبی هم داشــته باشد من هم گفتم هر دو 
را می خواهم همانطور که میان جعبه های ســیگار را می گشت 
گفت از دو تا چهار میلیون سیگار دارم بستگی دارد تا چه اندازه 

بخواهی هزینه کنی؟
گفتم هزینه اش مهم نیســت و االن فقط برای قیمت گرفتن 
آمدم. سیگارهای مختلفی را نشانم می دهد یکی از جعبه ها سیاه 
رنگ است و فقط دوچشم براق گربه مانند بر رویش نقش بسته 
اســت می گوید این خیلی طرفدار دارد و برای آقایان می برند 
کشــیدنش حال خوبی دارد؛ مدل دیگری را نشانم می دهد که 
جعبه ای اســتوانه ای و طالیی رنگ دارد می گوید این عکس 
چگووارا را دارد و از این عکس به عنوان یک آپشن برای گران 
بودنش اســتفاده می کند چراکه قیمتش ۴۵۰ هزار تومان بود.

تمام تصوراتم از غیرملموس بودن خرید ســیگار برای خانوم 
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هــا غلــط بود چرا که رضا ســیگارهایی با جعبه های صورتی و 
دخترانه ای را نشــانم می دهد و می گوید اینها ســبک تر هستند 

برای خانم ها می برند.
دودهای طالیی که با دالر محاسبه می شوند  �

می گویم اینها خیلی معمولی اســت دنبال یک سیگار خاص تر 
هســتم؛ برگ هــم داری؟ رضا در جوابــم می گوید اگر برگ 
مرغوب می خواهی باید به سراغ دوستم بروی نشانی چند بساط 
آن طرف تر از خودش را می دهد باهم به طرف صاحب بســاط 
می رویم، می گوید محســن! خانوم برگ مرغوب می خواهد از 

همان ها که جعبه اش شیک است.
محســن جوانی ۳۰ ســاله بود صورتش از آفتاب سرخ شده بود 
پیراهنی سفید رنگ به تن داشت. گفت آبجی چند لحظه اینجا 
صبر کن تا برگردم تقریبًا نیم ســاعتی گذشــت که محســن با 
جعبه ای در دســت برگشــت؛ رو به رویم ایستاد جعبه چوبی با 
قفل آهنی طالیی رنگی را مقابلم گرفت؛ قفل را باز کرد. درون 
جعبه پارچه مخمل قرمز رنگی به شــکل زیبایی پهن شــده بود 
و وســط آن یک جعبه دیگر بود، درون جعبه یک عدد ســیگار 
برگ جای گرفته بود. قیمتش را پرسیدم گفت قیمت این مدل 
برگ لحظه ای اســت هر روزی که بخواهی بخری باید زنگ 

بزنم و قیمت جدیدش را بپرســم با دالر باال و پایین می رود.
بــاز هــم کوتاه نیامدم و قیمت حدودی اش را پرســیدم که در 
جواب گفت قیمت امروز این مدل برگ ۳ و نیم تا ۴ میلیون در 
می آید؛ بخواهی تخفیف هم می دهم، به این طرف و آن طرف 

نگاهــی می اندازد و جعبه را می بندد.
می گوید: آبجی شــما معلوم اســت که دنبال یک جنس واقعًا 
خاص می گردی، چرا ورقه طالها را نمی بری؟ می گویم: مگر 
داری؟ می خنــدد و در جوابــم می گوید کافی اســت یک تلفن 
بزنم تا هر تعداد که بخواهی برایت مهیا کنم. البته چون توتون 
مرغوبــی دارد و روکــش طال دارد، قیمتش با قیمت طال باال و 
پایین می شــود. وزنش می کنیم و یک قیمتی می دهیم که هم 

شــما راضی باشی، هم ما سود کنیم.
کارتــش را می دهد تا هــر زمان که تصمیم برای خرید قطعی 
شــد با او تماس بگیرم می گوید ورقه طالها را اینجا نمی آورم 
بایــد قــرار بگذاریــم جای دیگری تحویلت بدهــم و یا اینکه 
زنــگ بــزن تا بدهم پیک هایم برایت بیاورند، هزینه اش را هم 

کارت به کارت کن.
سیگار دانشجویی داریم!  �

از بســاط محســن جدا می شوم، متوجه می شــوم دو جوان با 
موتــور بــه دنبالم می آیند، معطل نمی کنند و کمی بعد از اینکه 
از محســن و بســاطش دور شدم جلویم را می گیرند. می گویند: 

آبجی دنبال سیگار دانشجویی هستی؟ جا می خورم و می گویم 
ســیگار دانشــجویی؟ یکی از آنها که شلواری گشاد و تی شرت 
سبز رنگی به تن دارد می گوید: بله از همان هایی که بو ندارند و 
فقط حال خوبی پس از کشیدنشان داری، ماری جوانا هم داریم.

می گویم نه دنبال یک سیگار شیک برای هدیه دادن بودم که 
پیدا کردم، پســر کناری اش دســتی به موهای عرق کرده اش 
می کشــد و آنها را روی پیشــانی اش مرتب می کند و می گوید: 
اگر ســیگارهای مرغوب و شــیک می خواهی باید سراغ احمد 

تیزبیــن بروی او همه چیز دارد.
در یک نگاه سیگار اصل و تقلبی را از یکدیگر تشخیص می دهد 
برای همین هم به او احمد تیز بین می گویند آدرس بساطش را 
می دهند انتهای بازار و در یکی از همان بن بست های ترسناک 
بود از هر دو پســر جدا شــدم کارت ویزیتشــان را می دهند تا 

برایشــان پیش دوستانم تبلیغ کنم.
پک های چندساعته برای الکچری بازها!  �

به ســراغ بســاط احمد تیزبین می روم، پسرها راست می گفتند 
همه چیز داشــت؛ ترســی که محسن برای آوردن سیگار برگ 
مرغوب و ورقه های طال داشــت، را ندارد چراکه این ســیگارها 

را در بســاطش به وضوح می دیدم.
سر صحبت را باز کردم و از او هم مثل بقیه قیمت سیگارهای 
لوکســش را گرفتم که او هم مانند محســن گفت: قیمت ها 
لحظه ای اســت، با دالر و طال باال و پایین می شــود. اما کاری 

می کنم مشــتری ثابتم باشی سر قیمت باهم راه می آییم.
شرط احمد برای خرید سیگارهاش پرداخت هزینه آنها به دالر 
بود، از او پرســیدم که این ســیگارها مشــتری هم دارد؟ احمد 
جعبه های ســیگار بســاطش را مرتب کرد و گفت چرا نداشته 
باشد؟ مشتری ما بیشترشان کلکسیون دارها و بچه مایه دارها 
هستند؛ آن هایی که می خواهند یک لذت چندساعته را تجربه 
کنند. د به اطراف نگاهی می اندازد و می گوید بعضی هایشــان 
زحمــت بــه اینجا آمدن هم به خودشــان نمی دهند و بیشــتر 
خریدشــان با یک تلفن اســت و یا رابط های ما برایشان خرید 

می کنند و می فرستند.
از او جدامی شــوم می خواهم از بازار بیرون بیایم آفتاب تقریبًا 
وســط آســمان اســت از البه الی گاری هایی که جعبه های 
بزرگ سیگار را بر روی آن هل می دهند می گذرم، به نزدیکی 
آن جمعیتــی می رســم که هر چیــزی را رد و بدل می کردند از 
آنها می گذرم؛ بســاطی هایی را می بینم که صاحب آنها عمومًا 
جوانان ۲۰ تا ۳۰ ساله هستند موقع خروج از بازار صدای یکی 
از آن مردهــا را می شــنوم، داد می زنــد و می گوید »کنت قرمز 

اصل بفرما«.
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گرمــای تابســتان امســال بــا 
ســال های قبل قــدری متفاوت 
اســت و ایــن تفاوت بــه خاطر 
ویروس کروناست که در صورت 
حضــور یــک فرد مبتــال به این 
ویروس در فضای سربسته و وجود 
نداشــتن تهویه مناسب، می تواند 

ســایر افراد را هم مبتال کند.
وجــود هرگونــه آلودگــی مثل 
ویروس کرونا در فضای سربسته 
می تواند به وســیله فن کویل به 
چرخــش در آمده و ســایر افراد 

حاضــر در اتــاق هــم در معرض آلودگی قــرار بگیرند زیرا ویروس 
کرونا از طریق قطرات تنفســی به ویژه هنگام عطســه و ســرفه و 

حتی صحبت کردن قابل انتشــار است.
ویروس کرونا می تواند در فاصله یک تا دو متری از طریق عطســه 
و ســرفه منتقل شــود و تعداد ذرات آلوده که از این مســیر از بدن فرد 
ناقل خارج می شــود بر اســاس نوع و شرایط انتقال می تواند بین ده 

تا صدها هزار ذره آلوده باشــد.
هرچند این ویروس از طریق تماس دست با محیط یا سطح آلوده به 
ویروس مثل تجهیزات، دستگیره درها، میز و صندلی، شیرآالت، نرده 
پله، پریز و کلید برق که به طور عمومی و مشترک استفاده می شود 
هم قابل انتقال اســت. حتی مواردی مثل اســکناس، کاغذ، اسناد که 
در اداره ها دســت به دســت می شود هم قابلیت انتقال ویروس کرونا 
به دســت افراد و ســپس در صورت تماس با چشــم، دهان و بینی، 

ابتال به این ویروس را به دنبال خواهد داشــت.

حســین کیوانی ویروس شناس 
و اســتاد دانشــگاه علوم پزشکی 
ایران پیــش از این درباره انتقال 
ویــروس کرونا به ایرنا گفته بود، 
ویروس های تنفسی از جمله کرونا 
خــود به خود حرکت نمی کنند؛ به 
عبارتــی آنها نه پای حرکت و نه 
امــکان جابه جایی دارند و این ما 
هســتیم که زمینــه جابه جایی و 
ورود ویــروس بــه بدن را فراهم 
می کنیم. ویروس های تنفســی 
معمواًل در اثــر عوامل مکانیکی 
مانند باد، ذرات گرد و غبار، حرف زدن و دست زدن به جاهای آلوده 
به بدن منتقل می شــوند و به عبارتی هیچ ویروس تنفســی نمی تواند 

خودش حرکت کند.
این ویروس شناس بیان کرد: درحال حاضر شواهدی مبنی بر اینکه 
ویروس از طریق هوا ممکن اســت منتقل شــود مطرح شــده که در 
فضای بسته به دلیل استفاده از وسایل سرمایشی و گرمایشی مانند 
کولر و پنکه، ویروس به چرخش در آمده و احتمال ابتالی افراد باالتر 
می رود. هرچند رعایت فاصله گذاری و اســتفاده از ماســک احتمال 
انتقال را به شدت پایین می آورد، اما حضور طوالنی مدت در فضاهای 

بســته پرتجمع می تواند تعداد ویروس را به ســرعت افزایش دهد.
چرا تهویه مناسب اهمیت دارد؟  �

بــر اســاس راهنمای مبارزه بــا کووید ۱۹ که در زمینه بهداشــت 
دســتگاه های تهویــه در منــازل و اماکن عمومی توســط معاونت 
بهداشــت وزارت بهداشــت منتشر شده، تهویه هوا یکی از ملزومات 

کولرها چطور کرونا را به گردش در می آورند؟

امیر پروسنان
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جلوگیری از انتقال ویروس محســوب می شــود. تعداد پاتوژن ها و 
عوامل بیماری زا در فضاهای سربسته می تواند به میزان قابل توجهی 
افزایــش پیــدا کند. در نتیجه تهویه منظم و مناســب می تواند خطر 
عفونــت را کاهــش داده و تأمیــن هوای تازه یا افزایش مقدار هوای 

تازه یک اقدام ارزشــمند برای کنترل عفونت است.
در فصل های گرم سال، تهویه با استفاده از سیستم های خنک کننده 
مثل کولرهای گازی، کولرهای آبی، چیلر و پنکه انجام می شود که 

هر کدام از این موارد در جای خود قابل بررســی اســت.
بر اساس توصیه انجمن سرمایش و گرمایش آمریکا، فضاهای بدون 
تهویه ممکن است باعث اضطراب حرارتی شده و در نتیجه مقاومت 
افراد نسبت به عفونت را کم کند. بنابراین استفاده نکردن از وسایل 
خنک کننده هوا برای جلوگیری از انتشــار ویروس کرونا پیشــنهاد 

نمی شــود. در این شــرایط بهتر 
اســت توصیه های بهداشتی مثل 
فاصله گذاری فیزیکی، اســتفاده 
از ماسک، شستن مداوم دست ها، 
گندزدایی ســطح ها جهت کاهش 
خطــر انتقال ویروس کرونا جدی 

گرفته شود.
علیرضا رییســی معاون بهداشت 
وزارت بهداشــت نیــز پیش از این 
در همیــن رابطه گفته بود: ویروس 
کرونا در تجمعات شــیوع باالتری 
دارد. در زمســتان در شهرهایی که 
تجمع بیشــتر اســت شیوع بیشتر 
می شود؛ در تابستان هم چون مردم 
در اتاقی که کولر دارد بیشــتر جمع 
می شــوند، شــیوع بیماری بیشتر 

می شود.
کولرهای آبی ایمن تر هستند  �

کولرهــای آبــی با توجه به این که در فضای بیرون ســاختمان قرار 
می گیرند و هوا از بیرون تأمین می شــود، تهویه مناســبی را تأمین 
می کنند. در واقع باید تأمین هوای تازه توســط این کولرها از بیرون 
ســاختمان و ترجیحًا جایی که محل تردد نباشــد انجام شده و هوای 

داخل محیط دوباره وارد کولر آبی نشــود.
هنگام استفاده از کولرهای آبی در اماکن عمومی حداقل یک ساعت 
پیش از شــروع ســاعت کاری، باید این دستگاه ها جهت بهبود رقیق 
ســازی هوا روشــن شــود و حداقل یک ســاعت بعد از اتمام ساعت 

کاری خاموش شود.
همچنیــن بایــد برای برقراری جریان و عبور هوا و جایگزینی هوای 

تازه با هوای داخل ساختمان، چند دریچه یا پنجره باز گذاشته شود 
و دریچه های کولر هم طوری تنظیم شــود که باد مســتقیم به سمت 

افراد پرتاب نشود.
در فضاهای عمومی که از کولرهای آبی استفاده می شود هم توصیه 

شــده که افراد حاضر از ماسک استفاده کنند.
افرادی که به ویروس کرونا مبتال هســتند یا افرادی که در قرنطینه 
خانگی به سر می برند باید از ماسک استفاده کرده و در اتاقی جدا از 
ســایر افراد حضور داشــته باشــند و این اتاق باید پنجره ای به بیرون 

داشــته تا امکان برقراری تهویه طبیعی وجود داشته باشد.
عبــاس شاهســونی رییس گروه ســالمت هوا و تغییــر اقلیم مرکز 
ســالمت محیط و کار وزارت بهداشــت نیز درباره کولرهای آبی به 
خبرنگار ســالمت ایرنا گفت: کولر آبی هوا را از بیرون مکش کرده 
و وارد فضــای داخلی می کند. اگر 
کولر آبی در منازل استفاده می شود 
مشکلی ندارد. بهتر است که پنجره 
کمی باز باشد تا هوا به سمت بیرون 

هدایت شود.
وی بیــان کرد: ولی اگــر از کولر 
آبی در اداره ها و فضاهای عمومی 
استفاده می شــود، بحث دیگری 
اســت. کولر آبــی هوا را به جریان 
می انــدازد و اگــر کســی در این 
فضاهــا مبتال به ویــروس کرونا 
باشــد و قطرات تنفســی او در هوا 
منتشــر شده باشد، بهتر است همه 
افراد در اداره ها و فضاهای عمومی 
که از کولر آبی استفاده می شود، از 

ماسک استفاده کنند.
کولر گازی می تواند ویروس   �

را جابه جا کند
کولرهای گازی هوای اتاق را داخل پنل به جریان انداخته و با جذب 
رطوبت و گرمای محیط، هوا را خنک می کنند. در واقع هوای داخل 
محیــط را به گــردش در می آورند. با توجه به این که انتقال ویروس 
کرونا از طریق قطرات تنفسی اتفاق می افتد، این قطرات به دلیل وزن 
باال به سمت پایین حرکت کرده و به دلیل این که هوای ورودی کولر 
گازی از باال گرفته می شود، عمدتًا در داخل کولر گازی نمی چرخد، 
اما هوایی که کولر گازی جابه جا می کند ممکن اســت باعث جابه جا 

شدن ویروس کرونا شود.
بــر اســاس راهنمای مبارزه بــا کووید ۱۹ که در زمینه بهداشــت 
دستگاه های تهویه در منازل و اماکن عمومی توسط معاونت بهداشت 
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وزارت بهداشــت منتشــر شده، برای اســتفاده از کولرهای گازی در 
این دوران بهتر است دما بین ۲۴ تا ۳۰ درجه سانتی گراد و رطوبت 
بین ۴۰ تا ۷۰ درصد تنظیم شــود. همچنین در زمان اســتفاده از این 
کولرها نیز باید پنجره ها به میزان کمی باز گذاشــته شــود تا چرخش 
هوای خنک توســط دســتگاه ها با ورودی هوای آزاد از طریق پنجره 

انجام شــده و در واقع به نوعی هوا در جریان باشــد.
همچنیــن فیلترهــای کولر گازی در فضاهــای عمومی باید به طور 
روزانه شست وشــو و تمیز شــود و دریچه به شکلی تنظیم شود تا باد 
مســتقیم بــه طرف افراد پرتاب نشــود. در فضاهــای عمومی که از 
کولرهای گازی اســتفاده می شــود، باید افراد حاضر در این مکان ها 
ماســک بزنند. در فضاهایی که هیچ پنجره یا دریچه ای برای تأمین 
هــوا از بیرون وجود نــدارد، وضعیت انتقال ویروس کرونا خطرناک 

اســت و نباید از این نوع دستگاه ها 
استفاده کرد.

شاهسونی درباره کولرهای گازی 
نیــز بیان کــرد: کولر گازی هوای 
داخــل را مکــش کــرده و خنک 
می کنــد و دوبــاره در همان فضا 
پخــش می شــود. بنابرایــن اگر 
ویروس در فضا وجود داشته باشد، 
ممکن است ویروس منتشر شود.

عبدالمحمــد خواجه ئیــان معاون 
بهداشت دانشــگاه علوم پزشکی 
بوشــهر نیــز پیش از ایــن درباره 
احتمال انتشــار ویــروس کرونا 
در فضاهای سربســته به وســیله 
کولرهــای گازی بــه ایرنــا گفته 
بــود: کولــر گازی خانگــی یک 
وســیله خنک کننده داخلی است و 

تا زمانی که فرد بیمار در محیط آن خانه حضور نداشــته باشــد، این 
وســیله به هیچ عنوان نقشــی در انتقال بیماری نخواهد داشــت، اما 
در صورتــی کــه در یک محیط پرتراکــم عمومی مانند اداره، فردی 
مبتال وجود داشــته باشــد، کولر نقش موثری در انتقال ویروس از 
فرد مبتال به دیگران دارد. اگر در یک محیط عمومی که به وســیله 
کولرهای گازی خنک می شــود یک فرد بیمار وجود داشــته باشد به 
دلیل وجود ویروس در بازدم و عطســه این افراد، با گذشــت زمان 
تراکــم ویــروس در محیط افزایش می یابد و تعویض هوا می تواند به 

کاهش این تراکم کمک کند.
دبیر ســتاد مبارزه با کرونا در اســتان بوشهر اظهار کرد: بهتر است در 
محیط های عمومی از یک سیســتم تهویه مطبوع اســتفاده شود که 

قادر باشد هر پنج دقیقه یک بار حجم هوای محیط را تعویض کند.
کولرهای گازی را سرویس کنید  �

در پنل کولرهای گازی قطعه ای به نام اپراتور وجود دارد که شــامل 
لوله های مارپیچ و تعداد زیادی ورقه فلزی در کنار هم است. وظیفه 
آن جذب حرارت محیط و انتقال از طریق گاز یا همان مبرد به بیرون 
اســت. با توجه به این که دمای این مبدل بســیار پایین اســت، گرما 
و رطوبــت هوایــی که از میان لوله هــا عبور می کند را جذب کرده و 
ســرمایش الزم را ایجاد می کند. حال اگر از قبل گرفتگی و آلودگی 
میان این لوله ها وجود داشــته باشــد، گرفتگی ها باعث ماندگاری 
رطوبــت و ذرات میــان کویل های اپراتور شــده و در نهایت فضایی 
برای رشد قارچ، ویروس و باکتری فراهم خواهد شد. بنابراین توصیه 
می شــود کولر گازی را قبل از شــروع استفاده در فصل جدید، برای 
ســرویس دوره ای و گندزدایی به 

کارشناس مربوطه بسپارید.
هنگام اســتفاده از پنکه هم   �

پنجره را باز بگذارید
اگــر فرد آلوده بــه ویروس کرونا 
در فضای سربســته حضور داشته 
و بــرای خنک کــردن آن فضا از 
پنکه اســتفاده شــود هم باید در یا 
پنجره باز گذاشته شود. پنکه ها در 
صورتی که در یا پنجره باز نباشــد 
و فرد آلوده به ویروس کرونا در آن 
فضای سربسته حضور داشته باشد، 
می توانند ویروس و عوامل پاتوژن 

هوابرد را منتشر کنند.
بنابراین بهتر اســت بدانیم که خود 
کولر باعث انتقال ویروس کرونا از 
خارج از فضا نمی شود و این حضور 
فرد آلوده به ویروس کرونا در محل سرپوشیده و وجود نداشتن پنجره 
یا تهویه در آن محل اســت که می تواند منجر به چرخش و انتشــار 
ویــروس در فضــا و در نتیجه ابتالی ســایر افــراد به ویروس کرونا 
شــود. هرچند اســتفاده از ماســک و رعایت فاصله گذاری می تواند 
تــا حــد زیادی این خطر را کم کند، اما بهتر اســت افراد از حضور یا 
تجمع در محل های سرپوشیده برای مدت طوالنی خودداری کرده 
و تــا حــد امکان در این محل ها پنجره ای را برای گردش مناســب 
هوا باز بگذارند. رعایت این نکته های کوچک اســت که می تواند از 
میــزان ابتــالی افراد به ویروس کرونا در جامعه کم کند. نکته هایی 
که بســیاری به آن توجه نکرده و بار ســنگین جانی و مالی را به خود 

و نظام سالمت وارد می کنند.
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سرگرمی
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به 3 نفر از خوانندگان محترم که رمز درســت 
جــدول را برای ما ایمیل کنند مبلغ یک میلیون 

ریال به صورت نقدی اهدا می شود.
ofoghetazeh@gmail.com 

بل
ه ق

مار
 ش

ول
جد

ل 
ح

اسامی برندگان 
رستگار علم بیگی

محمدرضا شیرمرادی
علی آسوده



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ شهریور ماه 1399 / شماره 7652

Bilingual Economic Monthly  

come true, sooner or later.
5. By this agreement, the UAE will intensify 
the existing differences in the Persian Gulf 
Cooperation Council, and Abu Dhabi, which 
along with Riyadh invaded Yemen and ignited 
division in the Council, will pave the way for 
the collapse of the Cooperation Council. The 
consequences of this treacherous and divisive 
mistake will never be erased from the history of 
the people of the region.

6- In case of signing of the agreement between 
the UAE and the Zionist regime, the Muslim 
countries and the Arab world must treat the UAE 
as an enemy and on the same level with the Zionist 
regime. The reduction of political relations and 
the recall of the ambassadors of Muslim countries 

from the UAE and the severance of economic 
relations with this country will strengthen the Axis 
of Resistance for the continuation of the Intifadha 
and the recapture of the occupied territories from 
the fake regime.
With its miscalculation. the UAE seeks to revive 
the dead and invalid plan of the Deal of the 
Century, while exposing itself to gradual death. 
The failed and experience of the ignominious 
agreement with Israel, which is reminiscent of the 
disgraceful Camp David Accords, has certainly 
not served the purpose of the United States and 
the Zionist regime and will remain as a disgrace in 
the history of the small Persian Gulf sheikhdoms. 
The UAE’s reward for the criminal occupiers of 
Zionism will ignite the anger of the people of 
West Asia and make the UAE regret it.
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Facing complex problems in the last months of his 
presidency, Donald Trump, is seeking to achieve 
something for his government by mediating 
between Tel Aviv and Abu Dhabi. There are a few 
things to keep in mind about this agreement:
1- The joint statement of the United States, Israel 
and the United Arab Emirates states that under 
this agreement, the Zionist regime will give up the 
annexation of the West Bank. However, due to the 
resistance of the Palestinian people and the “axis 
of Resistance”, the implementation of the Deal 
of the Century plan has been stopped for a long 
time and the issue of sovereignty of the Zionist 
regime over the areas declared in this plan has 
been sidelined. Certainly, the Deal of the Century 
would have failed without the lousy agreement of 
the UAE, and the sheikhs of the UAE have made 
a great strategic mistake.
2. The UAE’s policy of normalizing relations 
with the criminal regime of Israel came at a time 
when the world of Islamic was celebrating the 
fourteenth anniversary of the proudful victory 
of the Resistance in the 33-day war against the 
Zionist aggressors, commemorating the sacrifice 
and bravery of Hezbullah. At the same time, 

the UAE’s decision coincides with the unstable 
situation of Netanyahu and his government inside 
the occupied territories, indicating the efforts of 
the UAE rulers to save the bankrupt Israeli Prime 
Minister.
3- The action of the UAE is against the liberation 
of Palestine and Bayt al-Muqaddas (Jerusalem) 
and not only it is not in the interest of peace and 
security in West Asia, but it will make the Zionists 
more impudent in committing new crimes against 
the Palestinian people. This approach has brought 
isolation and disgrace for the UAE in the Muslim 
world and among Muslims, and it has not brought 
any gains for the Korahs of the Persian Gulf, 
and moreover, it has strengthened the Axis of 
Resistance and it shall make the small US-
dependent sheikhdoms to regret.
4- The betrayal of the UAE to the cause of the 
liberation of Palestine and the Holy Quds will 
certainly not be accepted by the oppressed people 
of Palestine and the free nations of the world, and 
will lead to severe condemnation by the world of 
Islam. This betrayal requires a decisive response 
in support of the question of Palestine and the 
high interests of the Arab countries, and this will 

UAE 
will 

regret it

The sheikh of the 
UAE is going to sign 
an agreement with the 

fake and occupying 
regime of Palestinian 
with his hands stained 
with the blood of the 
oppressed people of 

Yemen.   By Mohsen PakAein
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We are facing two pandemics. COVID-19, 
which beyond its health toll is crushing 
livelihoods, and hunger, a scourge the 
international community pledged to eradicate 
by the end of this decade – the Sustainable 
Development Goal 2.
Tackling them will require new ideas and 
more robust political will. Past progress was 
sustained by the benign trickle-down effects of 
strong economies. This is not the case anymore.
The facts have changed, and so must our minds.
We need to find ways to increase resilience 
across our food systems by identifying new 
marketing channels (like e-commerce), 
increasing efficiency to reduce losses, improve 
the quality of products available and storage 
facilities, which are critical to flows of healthy 
foods and income to those who produce them. 
Inclusive access to finance to strengthen and 
expand rural supply chains is also crucial.
The Food and Agriculture Organization of the 
United Nations (FAO) has recently launched 
a new comprehensive COVID-19 Response 
and Recovery Programme to provide an 
agile and coordinated global response aimed 
at ensuring access to nutritious food for 
everyone by mobilizing all forms of resources 
and partnerships at country, regional and 
global level. In line with the UN agenda to 
“build back better”, and in pursuit of the 
Sustainable Development Goals (SDGs), the 
new comprehensive COVID-19 Response 
and Recovery Programme aims to mitigate 
the immediate impacts of the pandemic while 
strengthening the longer-term resilience of food 
systems and livelihoods.
So we are making headway, but we must, as a 
priority, attend to the most urgent issues at the 
very source by enabling farmers to be more 
dynamic, entrepreneurial and competitive 
through continual innovation.
We need smallholder farmers to produce 
nutritious foods, without fear of crop failures, 

and we need to get those foods to the mouths 
of the hungry across the region and beyond. 
To do this, smallholders desperately need 
access to financial resources, technology and 
innovation. We also need to educate people on 
the importance of healthy diets, so that farmers 
will have a solid base of demand to whom they 
can market those foods.
The Asia-Pacific region is as dynamic as it 
is large. It has some of the best agricultural 
scientists, institutions and innovative ideas. 
From Australia, New Zealand and the Pacific to 
China, India, Japan, South Korea, Singapore and 
virtually every country in between, innovators 
are proving that everyone can benefit from new 
technologies and science.
Examples range from deploying drones to 
monitor flood and pest risks, smartphone apps 
that can identify plant diseases, advanced 
genetics that build on crop and livestock 
breeding, precision agriculture and aquaculture 
systems that conserve natural resources such as 
water, indoor farming and consumer tools for 
nutrition monitoring and smart purchasing.
There is no time to waste. Everyone needs to 
lend a hand: governments, academia, the private 
sector, UN agencies, civil society organizations, 
international financial institutions and the 
people who bring us the food we eat – the 
smallholders. And our hands need to be 
working in unison to overcome pandemics that 
by definition affect and involve everyone.
FAO has rolled out the Hand-in-Hand Initiative 
to tackle these collective challenges, and 
the FAO Regional Conference for Asia and 
the Pacific, which will be virtually hosted 
by Bhutan (1-4 September), is the perfect 
opportunity for forty-six Members and other 
partners to forge ways to expedite action and 
leverage resources.
By working together, learning together and 
contributing together, we can overcome both 
pandemics and transform the agri-food system.
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Fighting two pandemics hand in 
hand in Asia and the Pacific

Ending hunger and poverty amid COVID-19 

impacts will require leveraging agricultural 

technology, innovation and partnerships

Global hunger has been on a regrettable rise 

in recent years, and despite Asia’s economic 

clout, the continent – home to more than half 

of the world’s undernourished – has not been 

spared. Now COVID-19 is leading to a slow-

down of regional economic growth and further 

threatening food security. Southern Asia is 
particularly vulnerable, with the number 
of chronically underfed people projected 
to rise by almost a third to 330 million by 

2030. It is also the only subregion in the 
world, where more than half the children 
from the poorest fifth of society are stunted, 
a condition that prejudices their futures. But 
there are challenges all around: The Pacific 
Island States have the world’s highest child 
wasting rates, and East Asia has the world’s 
highest absolute costs for a healthy diet – 
one that goes beyond mere calorie counts to 
offer balanced nutrition. On top of that, Asia 
and the Pacific is the region where obesity 
and overweight, for children and adults, are 
growing faster than anywhere else.

  By: QU Dongyu, Director General of FAO
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international financial system. The FATF 
called on its members to apply effective 
counter-measures to protect the international 
financial system from such risks.
As a result, Canada’s Minister of Finance 
issued a Ministerial Directive in accordance 
with section 11.42 of the Proceeds of 
Crime (Money Laundering) and Terrorist 
Financing Act (PCMLTFA). This Directive 
requires certain persons and entities subject 
to the PCMLTFA to treat all transactions 
originating from, or destined to Iran, as 
high-risk, and to report those transactions to 
FINTRAC. There is no prohibition on such 
transactions.
As a result of the Ministerial Directive 
issued by Canada’s Minister of Finance, 
every bank, credit union, financial services 

cooperative, caisse populaire, authorized 
foreign bank and money services business 
subject to the Proceeds of Crime (Money 
Laundering) and Terrorist Financing Act 
(PCMLTFA) must:
• treat every financial transaction originating 
from or bound for Iran, regardless of its 
amount, as a high-risk transaction for 
the purposes of subsection 9.6(3) of the 
PCMLTFA;
• verify the identity of any client (person or 
entity) requesting or benefiting from such a 

transaction in accordance with the Proceeds 
of Crime (Money Laundering) and Terrorist 
Financing Regulations (PCMLTFR);
• exercise customer due diligence, including 
ascertaining the source of funds in any such 
transaction, the purpose of the transaction 
and, where appropriate, the beneficial 
ownership or control of any entity requesting 
or benefiting from the transaction;
• keep and retain a record of any such 
transaction, in accordance with the 
PCMLTFR; and
• report all such transactions to the Centre.
According to the FINTRAC, There are 
no exceptions for groups if transactions 
originate from or are bound for Iran.
“Every bank, credit union, financial services 
cooperative, caisse populaire, authorized 
foreign bank and money services business 
subject to the Proceeds of Crime (Money 
Laundering) and Terrorist Financing Act 
(PCMLTFA) must:
• treat every financial transaction originating 
from or bound  for Iran, regardless of its 
amount, as a high-risk transaction for 
the purposes of subsection 9.6(3) of the 
PCMLTFA;
• verify the identity of any client (person or 
entity) requesting or benefiting from such a 
transaction in accordance with the Proceeds 
of Crime (Money Laundering) and Terrorist 
Financing Regulations (PCMLTFR);
• exercise customer due diligence, 
including ascertaining the source of funds 
in any such transaction, the purpose of 
the transaction and, where appropriate, 
the beneficial ownership or control of any 
entity requesting or benefiting from the 
transaction;
• keep and retain a record of any such 
transaction, in accordance with the 
PCMLTFR; and
• report all such transactions to the Centre.”

exercise customer due 
diligence, including 
ascertaining the source 
of funds in any such 
transaction, the purpose 
of the transaction and, 
where appropriate, the 
beneficial ownership 
or control of any entity 
requesting or benefiting 
from the transaction. 



81 نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ شهریور ماه 1399 / شماره 52

Bilingual Economic Monthly  

Canada has recently declared new measures 
concerning to FATF High-Risk Jurisdictions 
subject to a Call for Action in February 2020. 
According to Canadian authority decision, all 
transactions originating from or destined to Iran 
are treated as high-risk. For discussing the details 
and effects of this decision, we’d asked FINTRAC 
for commentary.
Asking about the main purpose of this decision, 
Financial Transactions and Reports Analysis 
Centre of Canada said: In February 2020, the 
Financial Action Task Force (FATF) issued 
particular and exceptional concerns regarding 
Iran’s failure to address strategic deficiencies 
in its anti-money laundering and combatting the 
financing of terrorism (AML/CFT) regime, and 
the serious threat this poses to the integrity of the 

Important 
notes for 

Iranians who 
want to do 

transactions 
with Canada
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Basra is one of the most important provinces 
in Iraq, home to Iraq’s only waterway. Basra 
is the most important and largest economic 
city in Iraq and is considered as one of the 
top competitors in regional and international 
issues.
The United States is trying to bring Basra 
under its own influence, as the province is 
close to the US-allied Persian Gulf states, and 
with their help, Washington intends to take 
control of the Middle East, which is like the 
center of the world.
Do you think that the US is involved in the 
recent assassinations in Basra and the riots in 
this province?
That’s exactly the reason behind the recent 
moves by the American consulate in this 
province. The Americans are trying to take 
advantage of the protests of the youth of Basra 
to achieve their own goals. For this reason, 
we strongly believe that the US intelligence 
service and its affiliated gangs are behind the 
assassinations in Basra.
With these assassinations, the Americans are 
trying to create chaos in Basra, turning this 
region into a center of tension and sedition, 
and then affecting and altering the general 
situation in Iraq. Unfortunately, partisan 
conflicts over official positions in Basra have 
played a large role in creating the current 
situation.
The media have also tried to tarnish the 
resilient nature of Basra, which is a source 
of goodness and blessings for Iraqis, by 
presenting images of chaos and turmoil in 
the province. However, the children of the 
residents of Basra have played an important 
role in liberating Iraq from foreign occupiers 
and elements of the terrorist organization 
ISIL.
Why was there no talk of an immediate 
withdrawal of the American occupiers during 

Iraqi Prime Minister Al-Kadhimi›s visit to the 
US and his meeting with President Donald 
Trump?
The visit of Iraqi Prime Minister Mustafa 
al-Kadhimi to the US cannot be judged on a 
success or failure basis, since the trip showed 
the inability of Iraqi leaders to express the will 
of their people and members of parliament.
The fact that al-Kadhimi did not say anything 
about the immediate withdrawal of US troops 
from Iraq during this trip makes it clear that he 
does not value the wishes of the Iraqi people. 
Regarding the agreements signed during Al-
Kadhimi’s visit to the US, I must say that 
anyone who pins hopes on the Americans is 
only following a mirage.
Moreover, Trump has destroyed Iraq and 
made some wrong decisions regarding the 
recognition of Jerusalem al-Quds as the 
capital of the Zionist regime. For this one 
move alone, we should boycott him and call 
for the arrest of this criminal, not to meet with 
him and sign an agreement.

By signing these agreements with Trump, 
Iraqi officials gave him the opportunity to 
consolidate his position after his major failure 
to resolve US internal and external crises 
during his time in the White House.
During this meeting, Trump said that the 
withdrawal of American troops would take 
three years. How do you evaluate this claim?
The three-year deadline for the withdrawal 
of US troops from Iraq reflects Trump›s 
demands; Meanwhile, Mustafa Al-Kadhimi 
remained silent in the face of this demand and 
acted as if he was okay with it.
Al-Kadhimi is well aware that we are committed 
to our pledge to our martyrs regarding the 
immediate withdrawal of US troops; as such, 
we are opposed to this deadline and want a 
schedule for the immediate withdrawal of the 
American troops from our country.
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Al-Sadiqoun spox to MNA:

US intelligence behind 
assassinations in Basra

  Interview by: Fatemeh Salehi

Spokesman of Al-Sadiqoun Bloc in Iraq, 
Mahmoud al-Rabiee, has talked to MNA 
about the US scenario for creating unrest in 
the south of Iraq with the aim of achieving its 
political goals.
Basra province in southern Iraq has been the 
scene of high tensions and riots in recent days 
amid popular protests against the economic 
situation in the country.
However, it seems that the protests in Basra 
have become a cover for some rioters to 
damage public property and aggravate the 

situation by creating unrest in the region.
In the midst of these protests, the assassination 
of a number of Iraqi activists by unknown 
agents has worsened the situation in Basra.
To shed more light on this, Mehr News Agency 
conducted an interview with Spokesman of Al-
Sadiqoun Bloc in Iraq, Mahmoud al-Rabiee, 
about the developments in Basra province and 
the recent visit of the Iraqi Prime Minister to 
the United States.
Why do you think Basra province is so 
important for the United States?
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Hamas› Representative in Iran said that 
the Israeli regime still is in intense need 
of recognition by minor countries in the 
region despite support from super powers, 
the UN secretary-general and Europeans.
US President Donald Trump, who had 
earlier offered the so-called ‘Deal of the 
Century’ in favor of the Zionist regime, 
announced that he has brokered an 
agreement between the Israeli regime 
and the United Arab Emirates for 
normalization of ties. While US and 
Israeli officials termed the agreement 
as a great breakthrough, Palestinian 
factions strongly condemned the measure 
unanimously.
The Representative of the Palestinian 
Islamic Resistance Movement (Hamas) 
in Tehran Khaled al- Qaddumi and 
the Representative of the Palestinian 
Islamic Jihad Movement in Tehran 
Naser Abousharif condemned the UAE›s 
betrayal of the Palestinian cause during a 
specialized meeting titled «Objectives to 
UAE-Israeli tie normalization» at the Mehr 
news agency. During the panel, Khaled 
al- Qaddumi answered some questions 
on the issue of UAE-Israeli regime tie 
normalization and its consequences. 
When asked about the reason behind the 
move of choosing a microscopic country 
like the UAE for normalization of ties 
between the Israeli regime and some Arab 
countries, al- Qaddumi said, «First of 
all, I should say that the UAE itself has 

chosen to be chosen for this mission and 
this is not new. They have always been 
in contact with the Zionist regime in the 
past and now just everything is disclosed 
publicly.»
«The reason is that now Trump and 
Netanyahu are in crisis politically, 
economically, socially and duo to the 
consequences of coronavirus. To go out of 
these crises just 3 months before the US 
presidential election, Trump is going to 
demonstrate that how he is going to secure 
the Israeli regime’s security and the UAE 
which its rulers are open to such measures 
is a good choice for him. Of course, the 
rulers of such countries are open to such 
measures, not their people,» he added.
«People in the region are in solidarity 
and partnership with Palestine. We are 
talking about some officials, which 
try to get close to the Zionist regime 
just for the own personal interests,» he 
noted. Commenting on the benefits of 
normalization of ties between UAE and 
Zionist regime, Hamas› representative 
said, “Any of the countries that have 
normalized ties with the Zionist regime 
since 1978 have not achieved any of 
those announced goals neither economic 
nor political ones. Political figures in 
Tel Aviv use normalization of ties with 
other countries just as a tool to save 
themselves.” Answering the question 
whether normalization of ties with some 
rulers in the region can pave the way for 

legitimizing the regime, al- Qaddumi 
said, “During the past 72 years since the 
regime was created, despite support from 
superpowers and even general-secretary 
of the UN and Europeans still it is in 
intense need of recognition of the minor 
countries in the region.»
He went on to say, «So we can understand 
how much they are legitimate or 
illegitimate. Palestinians are the real 
owner of the Palestinian lands and they 
are the real custodians of the holy sites. 
We will continue our struggle. Nobody 
is allowed to do business with Palestine 
and Palestinian rights. This deal like 
the previous ones will fail. We will not 
compromise over our legitimate rights 
for money and we won›t let others do the 
same.»
«These kinds of deals may delay our 
victory but cannot prevent it and cannot 
legitimize Israel›s regime. Everybody 
should know that we are not against any 
religion or humanity; we are just against an 
illegal and inhuman entity called Zionism. 
This political entity is not only a threat to 
the region but also to the whole world,» 
he stressed. He further commented on 
the Palestinians› expectations and the 
responsibility of some leading Arab rulers 
in backing Palestinian people and said, 
« We don›t expect anything. we don›t 
need their help and armies to defend and 
support us. We just expect them not to 
stab the Palestinian nation in back.»

In a panel discussion at MNA;

No deal can legitimize the Zionist 
regime: Khaled al- Qaddumi
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