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راهکار مبارزه با فساد چیست؟

اجرای برنامه ایران برای رســیدن به رشــد اقتصادی 
بــا ثبــات و جلب اعتماد مردم و افزایش ســرمایه های 

اجتماعی راهی جز مبارزه با فســاد ندارد.
به نظر می رسد این مسیر را تا کنون اشتباه طی کرده ایم 

با شــعار و هیاهو در صدد مبارزه با فســاد برامده ایم . این در حالی اســت که 
مبارزه با فســاد باید ریشــه ای صورت گیرد و در ســایه تشدید نظارت عوامل 

فســادزا در کشــور مورد شناسایی واقع شده و نسبت به رفع آن اقدام شود. 
طبیعی اســت اگر اصالحات ســاختاری برای کنترل فساد در دستور کار قرار 
گیرد، با تشدید نظارت ها و کنترل های ناظران می توانیم فسادها را شناسایی 
کنیم اما چون موضوع به صورت ریشه ای حل نشده، مکرر این فسادها تکرار 

خواهد شد.
آنچه مهم اســت اینکه ریشــه یابی و رفع ریشــه های فساد بر مبارزه با فساد 
ارجح اســت، واقعیت ماجرا اینجاســت که مبارزه با فســاد با هیاهو و شــعار و 
برخورد مســتقیم امکان پذیر نبوده و بی فایده اســت از این رو  باید دانش و 
تخصص را در این حوزه افزایش دهیم و ریشــه های فســاد را با اصالحات 
نهادی و ساختاری از بین ببریم و برای تحقق این مهم چاره ای جز تن دادن 

به اصالحات ساختاری نخواهیم داشت.
تجربه جهانی نشــان داده، نشــان می دهد دولت بزرگ، انبوه قوانین و عدم 
شــفافیت، ســه عامل مهم فراگیر شدن فساد در جوامع هستند. به این ترتیب 
اگر نظارت های مردمی و رســانه ای نباشــد و به گردش آزاد اطالعات بها 
ندهیــم نمی توانیم به این مهم یعنی رســیدن بــه جامعه ای مطلوب امیدوار 
باشــیم . شناســایی عوامل فســادزا اقدامی مهم در این مسیر تلقی می شود. 
یکی از عوامل تمرکزگرایی اســت به طوری که هرچه تمرکزگرایی بیشــتر 

باشد، میزان فساد باالتر می رود.
استفاده از تجربیات جهانی نیز در این مسیر از اهمیت باالیی برخوردار است. 
در دنیا بر روی علل فســاد مطالعات زیادی انجام شــده و ما نیز باید موضوع 
مبارزه با فســاد را به شــکل تخصصی، برخورد کنیم.آنچه مســلم است اینکه 
ما تا کنون به شــکل مســتقیم با فســاد مبارزه کرده ایم، این بدان معناست که 
مفسد شناسایی و دستگیر شده و پس از رسیدگی به پرونده به زندان یا اعدام 
محکوم شــده اســت اما ریشــه ها همچنان اصالح نشده است.به اعتقاد بنده 
تحقق دولت الکترونیک و اجرای طرح جامع مالیاتی و شــفاف شــدن گردش 

مالی افراد می تواند عامل بازدارنده مهمی در این مســیر باشــد.
مخلص کالم اینکه در مســیر مبارزه با فســاد همکاری هر ســه قوه در کنار از 
بین بردن عوامل فســادزا می تواند زمینه را برای بهبود شــرایط و مطلوبیت 
فضا فراهم آورد . اتفاقی که می توان از آن به عنوان راهکاری برای افزایش 

سرمایه های اجتماعی یادکرد.
*عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی  
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از زمانی که نتیجه انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریکا معلوم شده، ایران سرگرم تقویت موضع 
مذاکراتی خود بوده تا در زمان گفت و گو درباره 
مشــارکت مجدد واشــنگتن در برجام و خاتمه 
دادن به تحریم ها، مجبور به امتیازدهی بیشــتر 
نباشــد. ایران اندکی بعد از نهایی شدن ریاست 

جمهــوری بایدن از یک ســری اقدامات ظاهراً 
خطرناک خبر داد که در واقع امکان بازگشــت 
از آنها به ســادگی وجــود دارد و هنوز هم هیچ 
آســیبی به روابط وارد نیاورده اند و تنها هدف از 
آنها، معامله بهتر ســر میز مذاکره است. معامله 
بهتر یا شــرایط مناسب معامله هم از نظر ایران 

این است که هیچ تغییری در نسخه توافق شده 
با دولت باراک اوباما ایجاد نشــود.

یکی از اقدامات اخیر ایران توقیف نفتکش کره 
جنوبی به دلیل »آلودگی محیط زیســت« بود. 
یک منبع ارشد در صنایع نفت و گاز ایران معتقد 
است که واقعیتی که نهایت آن این اقدام متشنج 

دولتجدیدآمریکابهدنبالمحکمکاریدرتوافقهستهای

ایران،جوبایدنرادستکمگرفتهاست؟
سایمونواتکینز

کارشناس بین الملل

اززمانــیکــهنتیجهانتخاباتریاســت
جمهــوریآمریــکامعلــومشــده،ایران
ســرگرمتقویتموضعمذاکراتیخود
بــودهتــادرزمــانگفــتوگــودربــاره
مشــارکتمجددواشــنگتندربرجام
وخاتمهدادنبهتحریمها،مجبوربه
امتیازدهیبیشترنباشد.ایراناندکی
بعدازنهاییشــدنریاســتجمهوری
بایــدنازیــکســریاقدامــاتظاهــراً

خطرناکخبرداد...

از ماه مه 2018 که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایاالت متحده، به طور یکجانبه از توافق هسته ای با ایران خارج شد و تحریم های جدیدی 
را علیه این کشــور اعمال کرد، تهران منتظر خروج ترامپ از کاخ ســفید و روی کار آمدن یک رئیس جمهوری متعادل تر از حزب دموکرات بود. 
به گفته جان بولتون، مشــاور ســابق امنیت ملی آمریکا، این جان کری، وزیر خارجه پیشــین، بود که به ایران توصیه کرد در برجام بماند و تا پایان 
ریاســت جمهوری ترامپ شــرایط را تحمل کند. ایران به این توصیه عمل کرد و جای تعجب نیســت که اکنون فشــارها را بر جو بایدن، رئیس 
جمهــوری منتخــب دموکــرات، با هدف وادار کردن او به پیوســتن مجدد به برجام بدون هیــچ تغییری در توافق و لغو همه تحریم ها، افزایش داده 

اســت. با این حال، ممکن اســت تهران درباره چگونگی واکنش نشــان دادن بایدن اشتباه محاسباتی کرده باشد.
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کننده بوده، چندین وجه و الیه داشته است: اولی، سالگرد ترور سردار 
قاسم سلیمانی توسط عناصر آمریکایی؛ دومی، جایگاه کره جنوبی به 
عنوان متحد اصلی ایاالت متحده در منطقه آسیا و اقیانوسیه و جایی 
که ابرقدرت حامی ایران یعنی چین ســعی دارد ســلطه خود را تثبیت 
کند؛ ســومی، دارایی های بلوکه شــده ایران در کره جنوبی )حدود 7 
میلیارد دالر درآمد ایران حاصل از فروش نفت به کره جنوبی( است؛ 
و ســرانجام، ایران با نشــان دادن تمایل خود به توقیف نفتکش در 
خلیــج فــارس و اطــراف آن، به بایدن اهمیت و در عین حال آســیب 
پذیری تنگه هرمز را یادآوری کرد که حدود یک ســوم جریان نفتی 

جهان از آن می گذرد.
مساله جدی تر که می تواند پیامدهای جهانی داشته باشد، اظهارنظرهای 
دقیق مقامات ایران درباره ســطح غنی ســازی اورانیوم است. به گفته 
وزیر امور خارجه ایران، غنی ســازی 20 درصدی از هفته گذشــته در 
فردو آغاز شــده اســت. این اقدام یک گام بزرگ در عقب نشــینی از 
برجام، اما به گفته ظریف برگشــت پذیر اســت که در بندهای توافق 
 هســته ای در نظر گرفته شــده بوده. اظهارات ایران از ســوی آژانس
 بین المللی انرژی اتمی تأیید شده که همین مساله، دلیل اصلی جواب 

ندادن فشــارها برای حمله نظامی به ایران بوده است.
از یک ســو، منابع ارشــد سیاسی در واشــنگتن در آن زمان روی این 
مســاله تاکید داشــتند که ایرانی ها در تحقیقات مربوط به سالح های 
هســته ای پیشــرفت داشته اند. از سوی دیگر، برخی از مشاوران ارشد 
شــخص ترامــپ و برخی از برجســته ترین شــخصیت های آژانس 
اطالعات مرکزی )ســیا( در برابر کمیته ســنا شــهادت دادند که هیچ 
نشانه ای دال بر ایران برای تولید سالح هسته ای وجود ندارد و ایران 

به برجام پایبند است.
اکنون ســؤال این اســت که اعمال فشــارها از ســوی ایران بایدن را 
به پذیرش نســخه بدون تغییر توافق ســال 2015 وادار خواهد کرد؟ 
طبــق آنچــه برخی از منابــع نزدیک به اعضای کلیدی دولت جدید از 
جمله مذاکره کنندگان توافق هســته ای ســال 2015 گفته اند، برجام 
اساســًا ســخت ترین بندهایی را که ایاالت متحده می توانست در آن 
زمان خاص در قبال ایران در نظر بگیرد، شــامل شــده است. بندهای 
شــدیدالحن تری که از ســوی دولت اوباما برای راضی کردن ایران 
به امضای توافق کنار گذاشــته شــدند، همان هایی بودند که مایک 
پومپئو، وزیر خارجه ترامپ، در زمان خروج آمریکا از توافق هسته ای 
بــه عنوان پیش شــرط مذاکره اعــالم کرد. اکنون، این احتمال وجود 
دارد که بر خالف محاسبات ایران، همین بندها اساس مذاکره مجدد 
دولت بایدن بر ســر برجام را تشــکیل دهند. تنها تفاوت با سال 2015 
این است که این مرتبه فرانسه و آلمان نیز از پرداخته شدن به برنامه 

موشــکی و فعالیت های منطقه ای ایران در توافق حمایت می کنند.
منبع: اویل پرایس  �
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متحــدان اروپایی آمریکا امیدوارند که دولت جدید 
بایدن بتواند در میانه فشــارهای فزاینده از ســوی 
ایــران از جمله توســعه فعالیت های غنی ســازی 
اورانیوم، اقداماتی ســریع برای احیای برجام انجام 
دهــد. رئیس جمهوری منتخب جو بایدن از پیمان 
منعقــد شــده در زمانی که خــودش معاون رئیس 
جمهــوری باراک اوباما بود، حمایت کرده و وندی 
شــرمن، نامزد بایدن برای معاون وزیر خارجه، نیز 
یکی از دســت اندر کاران در تحقق توافق ایران در 
ســال 2015 بوده اســت. با این حال، معلوم نیست 
که در پایان دوره ریاســت جمهوری دونالد ترامپ 
ایــران تا چه اندازه پذیــرای مذاکره با قدرت های 
جهانی باشــد. از نظر اروپا، پس از مراســم تحلیف 
بایدن در روز چهارشــنبه تنها فرصتی کوتاه برای 

نجات توافق وجود خواهد داشت.
انتخابــات ریاســت جمهوری ایــران در ماه ژوئن 
می تواند با روی کار آمدن یک دولت جدید محافظه 
کار همراه باشــد. امید نــوری پور، یکی از اعضای 
کمیته امور خارجه پارلمان آلمان، گفت: »ما داریم 
زمان خود را از دست می دهیم. هر روزی که مذاکره 
نمی کنیم و بازرســی در کار نیست، سانتریفیوژها با 
سرعت بیشتری کار می کنند.« ایران در حال حاضر 
مطابق بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی 
عمل می کند، اما امثال نوری پور درباره احتمال در 
هم شکســتن بازرسی ها نگران هستند. طبق یک 
گزارش اخیر آژانس، ایران کار روی تجهیزات مورد 
نیــاز برای تولید اورانیوم فلزی ر آغاز کرده اســت 
که امکان استفاده از آن در کالهک های هسته ای 

وجود دارد.
ایــن، جدیدتریــن گام ایران در عقب نشــینی از 
تعهــدات برجامی از ســوی ایران اســت. ایران از 
اوایل ماه جاری میالدی همچنین از غنی ســازی 
20 درصدی اورانیوم در تاسیســات هسته ای فردو 
خبــر داده و بارها تاکید کرده اســت که تنها هدف 
ســوخت رســانی به راکتورهای تحقیقاتی و تولید 
انرژی را دنبال می کند. اما این اقدامات، فشــارها 
را بر کشــورهای اروپایی کــه قصد دارند با کمک 
دولت جدید بایدن توافق ســال 2015 را احیا کنند، 
افزایش داده اســت. نایسان رفعتی، تحلیلگر ایران 
در گــروه بحــران بین الملل، گفــت: »این آگاهی 

عمومی وجود دارد که چند اتفاق به طور موازی در 
حال رخ دادن هســتند.« رفعتی افزود اگر ایران در 
مــاه فوریه قانونی کــه در ماه نوامبر به دنبال ترور 
دانشمند هسته ای به تصویب رسانده به اجرا درآورد، 

احتمااًل تنش ها تشــدید خواهند شد.
مجلس محافظه کار ایران در پی ترور دکتر فخری 
زاده بــا تصویــب قانونی دولــت رئیس جمهوری 
روحانی را به تســریع برخی فعالیت های هسته ای 
وا داشــته مگر آنکه تحریم های اساســی در مدت 
مشــخصی لغو شــوند. افزایش سطح غنی سازی، 
نصب ســانتریفیوژهای پیشرفته و تحقیقات روی 
اورانیوم فلزی همگی از مفاد این قانون جدید هستند 
که در آن، مهلت تســهیل و نهایتًا لغو تحریم های 
یکجانبــه 21 فوریه در نظر گرفته شــده اســت و 
پس از آن، حتی احتمااًل محدودیت در دسترســی 
بازرســان به تاسیسات و پرونده های هسته ای نیز 
وجود دارد. توافق هسته ای میراث سیاسی ریاست 
جمهوری روحانی به شــمار می رود و ناتوانی دولت 
او در تحقــق وعده ها به اســتفاده از مزایای برجام 
پــس از خروج ترامپ از توافق و تحمیل تحریم ها، 
جناح میانه رو را به شــدت ضعیف کرده و به قدرت 
گرفتن اصول گرایان در انتخابات گذشــته مجلس 
انجامیده است. ادامه این روند بی شک بر انتخابات 
ریاست جمهوری ماه ژوئن نیز تأثیر خواهد داشت.
رفعتی گفت: »تغییر در دولت ایران لزومًا به معنای 
پایان یک روند دیپلماتیک نیست چرا که در نهایت، 
تصمیم گیری هســته ای ایران فراتر از قوه مجریه 
اســت. اما این اتفاق روند امور را دشوارتر می کند و 
از این رو، اروپا مشــتاق اســت از حاال تا انتخابات با 
تیمی که پیشتر با آن کار کرده بوده، همکاری داشته 
باشد. الی گرانمایه، کارشناس سیاست گذاری اروپا 
در قبال ایران در شورای اروپایی در روابط خارجی، 
گفــت: »ایــن ترس وجود دارد که اظهارات کنونی 
ایران بلوف نباشــد و اگر دسترســی بازرسان بین 
المللی محدود شود، این مساله بسیار نگران کننده 
خواهد بود. احســاس عمومی این اســت که دولت 
بایدن باید هر چه زودتر سیاستی را برای جلوگیری 
از پیشــروی بیشتر ایران در فعالیت های هسته ای 

اتخاذ کند.«
به نظر می رســد کشــورهای اروپایــی دیدگاهی 

اروپامیتواند
توافقهستهایایران
راتاآمدنبایدن
محافظتکند؟

پنجره 
نیمه 
بسته 
برای 

احیای 
برجام

الودیموریس
وآرینکانینگهام
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همگــرا بــه چگونی پیشــبرد امــور دارند. یک 
دیپلمات اروپایی که خواســت نامش فاش نشود، 
گفت: »احتمااًل بازگشــت به توافق سال 2015 
کافی نخواهد بود.« منتقدان توافق از این مساله 
ناراضی هســتند که برجــام موضوعات دیگر از 
جملــه فعالیــت نظامی غیر هســته ای ایران را 
پوشــش نمی دهد. اما نــوری پور گفت که الزم 
است در مذاکراتی جداگانه به این موارد پرداخته 
شود: »باید به همه موارد رسیدگی شود، اما لزومی 
ندارد این اتفاق در یک چارچوب واحد رخ دهد.«
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اروپا، عمیقًا 
درباره اقدامات ایران در عقب نشــینی از توافق 
هسته ای ابراز نگرانی، اما تاکید کرد که اتحادیه 
اروپا همچنان »تعهد« خود را به این توافق تکرار 
و مشکالت ایجاد شده در نتیجه خروج یک جانبه 

ایــاالت متحده از آن را تأیید می کند.
بایدن پیش تر سیاست دولت ترامپ در قبال ایران 
را »یک شکست خطرناک« توصیف کرد و گفت 
توافق هسته ای تنها چیزی بود که »چشم و گوش 
جهان« را در داخل برنامه هســته ای ایران قرار 
داده و به طور قابل اعتمادی مسیرهای احتمالی 

این کشــور به ســمت سالح هسته ای را مسدود 
کرده اســت. او در مقاله ای در سی.ان.ان نوشت 
»مســیری معتبر برای بازگشــت به دیپلماسی« 

پیش روی ایران خواهد گذاشت.
رفعتی معتقد است انتخاب افرادی مانند شرمن در 

گروه بایدن به این معناست که به رغم اختالف ها 
در داخل واشــنگتن و در خارج از ایاالت متحده، 
دولت جدید می تواند مساله را به نتیجه برساند. اما 
بازگشت آمریکا به توافق هسته ای بدون شک با 
مخالفت شدید متحدان آن از جمله اسرائیل مواجه 
خواهد شــد. گرانمایه می گوید »عامل اسرائیل« 
می تواند فشــار بیشــتری بر جدول زمانی کنونی 
وارد آورد. اســرائیل عامل اصلی ترور دانشــمند 
هســته ای ایران انگاشته می شود. اهداف مرتبط 
با ایران نیز اخیراً در ســوریه هدف گرفته شده اند 
و باز هم انگشــت اتهام به ســمت اسرائیل نشانه 
رفته. همچنین، رســانه های اســرائیلی گزارش 
داده انــد که نتانیاهو در حال تشــکیل یک گروه 
ویــژه دیپلماتیک احتمــااًل تحت رهبری رئیس 
موســاد اســت تا جو بایدن را از همســویی بیش 
از حــد با موضــع اروپا در رابطه با ایران منصرف 
کند. گرانمایه معتقد است: »اظهارات شدیدالحن 
نظامی اســرائیل احتمــااًل یکی دیگر از عواملی 
است که توسط اروپا مورد توجه قرار گرفته است 

و می توانــد جعبه پاندورا را باز کند.«
منبع: واشنگتن پست   �

دولــت سیاســت پیشتــر بایــدن
»یــک را ایــران قبــال در ترامــپ
شکســتخطرنــاک«توصیــفکرد
وگفتتوافقهستهایتنهاچیزی
بــودکــه»چشــموگــوشجهان«را
درداخــلبرنامــههســتهایایــران
قــراردادهوبــهطــورقابــلاعتمــادی
مســیرهایاحتمالیاینکشــوربه
ســمتســاحهســتهایرامســدود

کردهاست....
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 انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نهایت به پایان 
رســید و بر اســاس اعالم نتایج اولیه این انتخابات 
دونالــد ترامپ، نامزد حــزب جمهوری خواه در برابر 
رقیبش جو بایدن شکست خورد. اما پیش از شکست 
نامــزد جمهوری خواه پیش بینی هــای انتخاباتی و 
مؤسســات نظرســنجی بودند که شکست خوردند؛ 
نظرســنجی هایی که از ماه ها قبل از انتخابات آغاز 
شده بود و اغلب پیش بینی می کردند که دموکرات ها 
با اختالف بین هشت تا 10 درصد از جمهوری خواهان 

پیشی خواهند گرفت.
اما نتیجه اولیه انتخابات بر اســاس آرای عمومی دو 
کاندیدا 50.8 و ۴7.5 درصد یعنی کمتر از ســه و نیم 
درصد بود و نشان می دهد دموکرات ها با اختالفی به 
اندازه یک تار مو توانســتند به قدرت برســند. ناتوانی 
پیش بینی ها در حالی اســت که در انتخابات 201۶ 
نیز پیش بینی می شد به جای دونالد ترامپ هیالری 

کلینتون به قدرت خواهد رسید.
نخستین نظرسنجی در انتخابات آمریکا از سال 1۹۳۶ 
انجام می شــود. با این حال دو انتخابات اخیر نشــان 
می دهد که نظرسنجی ها ولو آن که به صورت علمی 
انجام می شــوند به طور کامل قابل اعتماد نیســتند. 
ناتوانی نظرســنجی ها در ارائه تصویر دقیق از جامعه 
تنها در مورد ایاالت متحده صادق نیســت. در ایران 
هم نظرســنجی ها غالباً با شکســت روبه رو بوده اند. 
نمونــه ایــن ادعا اظهار نظر اخیر محمدعلی ابطحی 
اســت که اعتبار نظرسنجی های انتخابات سال 8۴ 

را زیر سؤال برده بود.

شروع اولین نظرســنجی های انتخاباتی در   �
ایران از سال ۸۴

ابطحی که در دولت سیدمحمد خاتمی از سال 80 تا 
8۳ معــاون امور حقوقی و مجلس رئیس جمهور و از 
ســال 8۳ تا 8۴ مشــاور رئیس دولت بود بعد از انتشار 
نتایج اولیه از انتخابات آمریکا در توئیتی نوشت: »روز 
قبل انتخابات ســال 8۴ به دفتر آقای خاتمی رئیس 
جمهور رفتم. آخرین نظرسنجی رسمی را آورده بودند. 
هاشمی اول بود و با فاصله زیاد، یکی به آخر احمدی 
نژاد بعد کروبی ولی هاشمی اول، احمدی نژاد دوم و 
کروبی سوم شد احتمااًل همان تیم نظرسنجی رفته 

بودند آمریکا!«
روایت ابطحی اشــاره به اولین نظرســنجی رسمی 
از انتخابات ریاســت جمهوری اســت. پیش از آن 
نظرســنجی هایی که انجام می شد چندان به صورت 
علمی انجام نمی شــد. البته از نظرسنجی های انجام 
شــده بعد از ســال 8۴ فقط نتیجه یک نظرســنجی 
پیش از انتخابات اعالم شــده اســت. برای نمونه در 
انتخابات ریاست جمهوری سال 80 در نبود مؤسسات 
نظرسنجی که به صورت علمی قصد پیش بینی نتیجه 
انتخابات را داشتند، رسانه ها و گروه های سیاسی وارد 

میدان شدند.
انتخابات ســال ۸۰؛ بدون نظرسنجی علمی،   �

رسانه ها و احزاب وارد میدان شدند
وقتی ســیدمحمد خاتمی برای حضور در انتخابات 
هشــتم ریاســت جمهوری در ایران اعالم نامزدی 
کرد، هوادارانش دست به کار شدند تا ببینند او چقدر 

می تواند رأی به دســت بیاورد. هرچند در این دوره 
نظرســنجی های زیادی انجام شــد اما آن ها مبنای 
علمی چندانی نداشــتند. این نظرســنجی ها که در 
بهترین حالت در سطح یک شهر انجام می شد حتی 
قادر به پیش بینی نتایج انتخابات در همان شهر نبود 
چه برســد به کل کشــور. برخی از آن ها حتی ادعای 
پیش بینی نتیجه انتخابات را نیز نداشتند. مرکز افکار 
سنجی ایران به جای نظرپرسی از رأی مردم، انتظارات 
دانشــگاهیان از رئیس جمهور آینده و را نظرپرســی 
کرد. نظرســنجی دیگری بــه دنبال آن بود که چند 
درصد از دانشجویان شهری مثل شیراز در انتخابات 

شرکت می کنند.
گــروه دیگری به دنبال بــرآورد درصد حضور رأی 
اولی هــا در انتخابــات بودند. شــیوه کار گروه های 
سیاســی هــم آن بود نتیجه انتخابــات را در منطقه 
کوچکی برآورد می کرد. مثاًل نتایج نظرسنجی جبهه 
دوم خرداد اســتان قم کــه دو روز پیش از انتخابات 
ســال 80 برگزار شــد می گوید: »70 درصد مردم قم 
به خاتمی رأی می دهند. ۹2.5 درصد انتخابات شرکت 
می کنند و 58.75 افراد توکلی را رقیب جدی خاتمی 
می داننــد و تنها 25 درصد اعالم کرده اند که خاتمی 
رقیــب ندارد همچنین 5۴.۶ درصد افراد اعتقاد دارند 
کــه اصالحات به هیچ عنــوان بدون خاتمی امکان 
پذیر نیســت و ۶۴.58 درصد افراد نمره خوب و عالی 

20 - 15 به کارنامه خاتمی داده اند.
نمونه دیگر نظرسنجی کمیته تبلیغات ستاد مرکزی 
ائتالف گروه های دوم خرداد در اســتان گیالن بود 

نگاهتحلیلیبهنظرسنجیهادرانتخاباتریاستجمهوری
سالهای۹۲،۸۸،۸۴و۹۶درایران

مقایسهنظرسنجیهایانتخابات
ریاستجمهوریدرایرانوآمریکا

کیاوشحافظی
تحلیلگر سیاسی
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کــه پیش بینی می کرد با مشــارکت 88.2 درصدی 
خاتمــی رأی خواهد داشــت. اما نتیجه انتخابات در 
استان گیالن حاکی از آن بود که خاتمی 8۳.۶ درصد 
و توکلی ۹.72 درصد رأی آورده است. میزان مشارکت 
در گیالن نیز ۶5.12 درصد اعالم شــد. )اعالم نتایج 
نهایی ]انتخابات ســال 80 شــمارش آرا در اســتان 

گیالن، خبرگزاری ایسنا(
نظرســنجی که اعتراض کاندیداها را به دنبال   �

داشت
نظرســنجی ســال 8۴ که در باال به آن اشــاره شد، 
نظرســنجی منتســب به وزارت اطالعات اســت. 
وزارت اطالعــات بــرای نهمیــن دوره از انتخابات 
ریاســت جمهوری اقدام به نظرســنجی انتخابات 
کــرد اما فقط پیش بینی هایش را در اختیار کاندیداها 
قرار داد. علی یونســی وزیر وقت اطالعات در یک 
نشســت خبری که 2۳ خرداد ســال 8۴ انجام شده 
بود درباره این نظرســنجی ها این چنین توضیح داده 
اســت: »در مساله نظرسنجی ها نیز برای اینکه جلو 
شــایعه گرفته شــود، فقط موارد را برای کاندیداها 
می فرســتیم. نظرســنجی های وزارت اطالعــات 
علمی ترین و قابل دفاع ترین نظرسنجی هاســت که 
تنهــا جهت اطالع در اختیار افراد ذینفع )کاندیداها( 
قرار می گیرد.« اگر آمار نظرسنجی ها پیش از انتخابات 

منتشــر می شد قضاوت درباره اعتبار آن ها را آسان تر 
می کرد. در این میان می توان به اظهارات نامزدهای 
آن دوره از انتخابــات رجوع کرد؛ اظهار نظرهایی که 
مقایسه آن ها با نتیجه انتخابات نشان می دهد اعتبار 
نظرسنجی آن دوره از انتخابات بسیار پایین بوده است.

مهدی کروبی که نتوانست به مرحله دوم انتخابات راه 
پیدا کند تندترین انتقادات را به این نظرسنجی داشت. 
او روز بعــد از انتخابات گفته بود: »رأی من برخالف 
تمام تحلیل ها و نظرسنجی های وزارت اطالعات باال 
بود و اینجا می گویم اگر سایر گزارشات این وزارتخانه 
هم همینطور باشد، باید عزا گرفت و اینگونه عملکرد 
جای تأسف دارد.« در بین دیگر نامزدها یا مسئوالن 
ستادهای انتخاباتی آن ها نیز اظهار نظرهایی درباره 
این نظرســنجی ها صورت گرفت که حاکی از پایین 
بودن دقت نظرســنجی آن انتخابات بود؛ هرچند که 
در برخی اظهار نظرها مشخص نیست که آیا منظور 
از »نظرسنجی« همان نظرسنجی وزارت اطالعات 
است یا آن که آن ها به نظرسنجی های دیگری استناد 

کرده اند.
الریجانی دوشادوش هاشمی است

تنها بخش از نظرســنجی ها که در مورد صحت آن 
کمتر تردیدی وارد شده پیشتازی هاشمی رفسنجانی 
در انتخابات بوده است. محمدرضا باهنر رییس ستاد 

انتخاباتــی علــی الریجانی 22 خرداد 8۴ درباره این 
نظرســنجی ها توضیح داده بود: »آقای هاشــمی در 
مرتبه اول و پس از او آقای الریجانی و دوشادوش وی 
آقای قالیباف قرار دارند.« باهنر گفته بود: »بر اساس 
نظرسنجی ها در حال حاضر بین 55 تا ۶0 درصد در 
انتخابات شرکت می کنند که این درصد در روزها آخر 
انتخابات که تبلیغات جدی تر می شود افزایش خواهد 
یافــت و تعــدد کاندیداها به حضور حداکثری کمک 
می کند.« یک روز بعد از این مصاحبه )2۳ خرداد 8۴( 
محمدحســین فرهنگی، سخنگوی ستاد انتخاباتی 
علی الریجانی با بیان اینکه نظرســنجی ها تاکنون 
نشان داده که کسی نتوانسته در نهایت آرایی باالی 
۴0 درصد را کســب کند گفت: »در نظرسنجی هایی 
که برای ما قابل اعتماد بوده آقای الریجانی نفر دوم 
بــوده و اگــر این نظرســنجی ها را مبنا قرار دهیم، تا 
یکی، دو روز پیش جمع بندی ها همین را نشان داده 
است.« به گفته فرهنگی »در نظرسنجی هایی که ما 
داشته ایم نفر اول با فاصله حدود هفت درصدی آقای 

هاشمی بوده است«
هاشمی پیروز مرحله اول؟  �

با آن که نتایج نظرسنجی ها حاکی از پیشتازی هاشمی 
رفســنجانی در انتخابات بود اما برای او این انتظار را 
ایجاد کرده بود که در مرحله نخســت پیروز میدان 
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شــود. هاشمی رفســنجانی 25 خرداد 8۴ گفته بود: 
»نظرسنجی ها نشان می دهد که من نسبت به سایر 
کاندیداهــا وضع بهتری در میان مردم دارم. در عین 
حــال آن چیزی که برای من آرامش به وجود آورده، 
اتکا به خداوند است.« او دو روز بعد از این اظهار نظر 
در روز رأی گیری گفت: »بعضی از نظرسنجی ها نشان 
می دهد که انتخابات به دور دوم کشــیده نمی شود و 

رییس جمهور در دور اول انتخاب می شود.«
البته این برخالف آن چیزی بود که سخنگوی دولت 
وقــت پیــش بینی کرده بود. عبــداهلل رمضان زاده، 
ســخنگوی دولت محمد خاتمی در حاشیه بازدید از 
ســتاد انتخاباتی کشور با حضور در جمع خبرنگاران 
گفته: »بر اســاس نظرســنجی های منابع مختلف و 
گرایش های متفاوت چه قبول داشــته باشــیم یا نه و 
اینکه بی طرفانه هســتند یا نه حاکی از دو مرحله ای 
شدن انتخابات است و بر اساس همین شواهد به نظر 

می آید که انتخابات دو مرحله ای شود.«
محمدباقــر نوبخت هم که در آن زمان ســخنگوی 
ســتاد هاشــمی رفسنجانی بود در گفت و گو با ایسنا 
احتمال پیروزی هاشــمی در دور نخســت را »بسیار 
قوی« ارزیابی کرده اســت. او در این گفت و گو در 
پیش بینی از کشیده شدن این دوره انتخابات به دور 
دوم با اســتناد به نظرسنجی های علمی، که به گفته 
وی از ســوی مراجع رســمی صورت گرفته اســت، 
جایگاه هاشــمی رفسنجانی را در صدرنظرسنجی ها 
و بــا اختــالف معنی داری از نفر دوم عنوان کرده بود. 
البته نوبخت افزوده که »با توجه به تعدد کاندیداها و 
توزیع آراء خرد شده کشیده شدن انتخابات به مرحله 

دوم دور از ذهن نیست.«
قالیباف: به مرحله دوم می روم  �

محمدباقر قالیباف هم از جمله کسانی بود که اعتقاد 
داشت شانس باالتری نسبت به دیگران برای رسیدن 
به ریاست جمهوری دارد. او روز انتخابات بعد از آن که 
رأی خــود را بــه صندوق انداخت این چنین از نتیجه 
انتخابــات پیــش بینی کرد: »»هنــوز در این زمینه 
نمی توان قضاوت قطعی داشــت، اما نظرسنجی ها 
نشــان می دهد انتخابات به دور دوم خواهد رفت و 

من نیز در مرحله دوم حضور خواهم داشت.«
اســماعیل گرامی مقدم ســخنگوی ستاد انتخاباتی 
مهــدی کروبــی نیــز معتقــد بــود: »بر اســاس 

نظرســنجی های انجام شــده از سوی این ستاد این 
کاندیدا )کروبی( در جایگاه نخست قرار دارد و اگرچه 
احتمال به دور دوم کشیده شدن انتخابات کمتر شده 
اســت، ولی اگر چنین شــود او یک پای فینال خواهد 
بود.« او از انجام نظرســنجی هایی از سوی این ستاد 
به ایسنا خبر داده بود که »بر اساس آن در شهرهایی 
بــا جمعیــت کمتر از 500 هزار نفر،  کروبی در جایگاه 
نخست است و این را گویای مطلوب ترین جایگاه در 

مناطق خارج از مرکزنشین دانست.«
محسن رضایی، نامزد نامراد  �

در این میان به نظر می رســد در بین همه کاندیداها، 
کسی که بیشتر از همه متضرر شده بود محسن رضایی 

اســت؛ چرا که مبنای انصرافش از رقابت ها را نتایج 
نظرسنجی ها قرار داده بود. او بعد از انصراف از نامزدی 
گفتــه بــود: »در هنگام تصمیم گیری، این دغدغه و 
نگرانی را داشــتم که اگر کنار بروم، عده ای از رفتن 
من ناراحت و نگران می شوند و اگر بمانم یک لطمه 
به انتخابات وارد می شود و من نمی خواستم شریک 
این خسارت بزرگ به مقوله انتخابات باشم. من برای 
اتخاذ چنین تصمیمی تمام اطالعات و نظرسنجی ها 
را مدنظر قرار گرفتم، به مساله اصولگرایان توجه کردم 
و به یاد قول علمای اهل سنت افتادم. من برای این که 
نزدیکانم روی تصمیم من تاثیری نگذارند آب پاکی را 

روی دست آن ها ریختم و وقتی این تصمیم را گرفتم، 
غیر از خودم و خدای متعال چیز دیگری مطرح نبود.« 
چه بسا محسن رضایی هم با باقی ماندن در صحنه 

انتخابات شانس رئیس جمهور شدن را داشت!
انتخابــات ۸۸؛ پیــش بینی صدا و ســیما از   �

انتخابات بعد از اعالم نتایج!

در انتخابات 88 صدا و سیما نیز پا به میدان گذاشت؛ 
انتخاباتی جنجالی که میرحســین موسوی بعد از 20 
سال غیبت از فضای سیاسی آمده بود تا دولت احمدی 
نژاد را اولین رئیس دولت چهار ساله ایران کند. صدا 
و سیما هم در این دوره از انتخابات به صورت رسمی 
نتایج نظرسنجی های خود را منتشر نکرد، بلکه آمار 
و ارقــام برآمــده از پیش بینی ها بعد از انتشــار نتایج 
انتخابات ریاســت جمهوری از ســوی سایت های 

اصولگرا منتشر شدند.
آنطــور که این ســایت ها نوشــته اند: در انتخابات 
جنجالی 88 از 2۴ فروردین تا 28 اردیبهشت آرای 
میرحسین موسوی در حال افزایش بوده اما باز هم 
احمدی نژاد دو برابر موسوی رأی داشته است، بعد از 
مناظره جنجالی موسوی و احمدی نژاد، رأی احمدی 
نــژاد رونــد صعودی به خود گرفت؛ به نوشــته این 
ســایت های خبری »احمدی نژاد که در نظرسنجی 
1۳ خرداد 88 در تهران ۳5.8 درصد و در نظرسنجی 
ملــی ۴۹.8 درصــد آرا را به خود اختصاص داده بود، 
در نظرســنجی 17 خرداد 88 از مردم تهران آرای 
خود را به ۴7.5 و در نظرســنجی سراسری به ۶2.7 
درصد رســاند. به عبارت دیگر مناظره او با موسوی 
و کروبی نه تنها از آرای وی نکاست، بلکه توانست 
افکار عمومی را بیشــتر به ســمت خود جلب کند.« 
ایــن اعــداد چند روز بعد از اعــالم نتایج انتخابات 
در ســایت های طرفدار محمود احمدی نژاد منتشر 

شده بودند.
ســایت رجانیوز که از رسانه های احمدی نژاد بود نیز 
آمار متفاوتی ارائه داده بود. به گفته این سایت مرکز 
تحقیقات صدا و ســیما نیز که فعالیت خود را از ســال 
87 آغاز کرد برای اولین بار در انتخابات 88 اقدام به 
نظرســنجی انتخاباتی کرد. این مرکز در 1۹ خرداد 
88 در ســطح ملی برای احمــدی نژاد 5۴.۳ و برای 
میرحسین موسوی ۳۳.۳ درصد رأی پیش بینی کرده 

شــایدپیچیدهتریــنانتخابــاتبــرای
پیــشبینــیمؤسســاتنظرســنجی
انتخابــات۹۲بــود.درایــندورهاغلــب
نظرسنجیهاازسویرسانههاانجام
میشــدامــارســانههاعمومــاًبــهخاطر
آنکــهمخاطبانــیبــاگرایشسیاســی
خــاصدارنــددرپیــشبینــیموفــق
نیســتند.امانظرســنجیهانتوانست
میــزانمشــارکتوپیــروزانتخابــاترا

پیشبینیکند.
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بود. 20 خرداد این ارقام به 5۴.1 برای احمدی نژاد و 
۳۴.2 برای موسوی تغییر کرد.

پیش بینی ایسپا از ۸۸ چه بود؟  �
از دیگر مراکز نظرســنجی که در انتخابات 88 وارد 
فعالیت شــدند می توان به مرکز افکارســنجی ایران 
)ایســپا( اشــاره کرد. البته ایسپا فقط در انتخابات ۹۶ 
آمار خود را منتشــر کرد. برخی رســانه های اصولگرا 
آماری به این مرکز منتسب کرده اند که حتی به فرض 
صحت انتساب به ایسپا به نتیجه رسمی اعالم شده از 
وزارت کشور نزدیک نیست؛ به ادعای رجانیوز، ایسپا 
در انتخابات 88 در سطح ملی برای محمود احمدی 
نژاد 52.5 درصد رأی و برای میرحسین موسوی ۳2.8 
درصد رأی پیش بینی کرده بود. رقمی که ادعا شده 
این مرکز افکارسنجی برای روستاها پیش بینی کرده 
اســت برای احمدی نژاد ۶7.7 و برای موسوی 20.۹ 

درصد بوده است.
یک ســایت اصولگرای دیگر به ایسپا منتسب کرده 
بــود که »احمدی نژاد با 5۶.22 درصد آراء در مقابل 
موسوی با 2۹.88 درصد آراء پیروز انتخابات است.« 
این در حالی اســت که طبق اعالم رســمی وزارت 
کشور، آرای احمدی نژاد در انتخابات 88، ۶2.۴ درصد 
و برای میرحسین موسوی ۳۳.88 درصد بوده است.

محمد آقاسی رییس مرکز افکارسنجی دانشجویان 
ایران )ایســپا( خردادماه ۹۶ با روزنامه شهروند گفت 
و گویــی انجــام داده و در آن می گویــد: »ما هم در 
ســال 8۴، هم در ســال 88 و هم ۹2، نظرســنجی 
درباره انتخابات ریاست جمهوری داشتیم. در هر سه 
انتخابات هم پیش بینی ایسپا نزدیک به واقعیت بود 
اما چرا سر زبآن ها نیفتاد و توجه ها را جلب نکرد؟ دلیل 
اصلی آن نبود فضای انتشار نتایج بود.« در این میان 
یا باید ادعاهای رسانه های نزدیک به احمدی نژاد با 
ارقــام متفاوت آن ها را پذیرفت و یا اظهارات رئیس 

مرکز افکارسنجی ایران را.
علیرضــا زاکانی، نماینده اصولگرای مجلس که بعد 
از حوادث انتخابات 88 از اعضای کمیته شش نفره 
مجلس برای رسیدگی به حوادث پس از انتخابات بود 
در جایی گفته بود: »نظرسنجی های وزارت اطالعات 
و وزارت کشور و نیز جمع بندی شورای عالی امنیت 
ملی حاکی از آن بود که انتخابات به دور دوم کشیده 
می شــود.« زاکانی درباره نظرسنجی های روزهای 

منتهی بــه انتخابات گفت: »تمام نظرســنجی ها 
حتی نظرســنجی جهاد دانشگاهی که نوع نگاهش 
مشــخص است، پیش از انتخابات نشان می داد که 
احمدی نــژاد در دور اول پیــروز انتخابات خواهد بود 
اما درست در روز پنجشنبه 21 خرداد دو نظرسنجی 
از سوی وزارت کشور و وزارت اطالعات که دو نهاد 
وابســته به دولت بودند، منتشر شد که نشان می داد 
انتخابات به دور دوم کشــیده می شود و جالب اینکه 
شــورای امنیت ملی هم بر اســاس جمع بندی تمام 
این نظرســنجی ها اعالم کــرد که انتخابات به دور 

دوم کشیده خواهد شد.«
رییس جمهور منتخب کسی است که آرایش   �

رشد قابل توجه دارد
شــاید پیچیده تریــن انتخابات بــرای پیش بینی 
مؤسسات نظرسنجی انتخابات ۹2 بود. در این دوره 
اغلب نظرسنجی ها از سوی رسانه ها انجام می شد اما 
رسانه ها عموماً به خاطر آن که مخاطبانی با گرایش 
سیاسی خاص دارند در پیش بینی موفق نیستند. اما 
نظرســنجی هایی که به صورت علمی هم صورت 
گرفت نتوانســت میزان مشارکت و پیروز انتخابات 
را پیــش بینی کنــد. چرا که اواًل برخی کاندیداها در 

اردیبهشت ماه وارد انتخابات شدند.
این در حالی است که در بسیاری از دوره های دیگر 

نامزدهــا از مدت ها قبل فعالیت جدی دارند. تا هفته 
پایانی انتخابات ۹2 این گمانه زنی بود که بعضی از 
کاندیداها مثــل محمدرضا عارف و غالمعلی حداد 
عادل از انتخابات کناره گیری خواهند کرد. از سوی 
دیگــر بخش زیادی از رأی دهندگان در واپســین 
لحظات انتخابات تصمیم به شــرکت در انتخابات و 
رأی به کاندیدای مورد نظر خود می کنند که همین 
موضوع کار پیش بینی را ســخت تر می کند. اغلب 
نظرســنجی ها راه یابی حسن روحانی و محمدباقر 
قالیباف به مرحله دوم انتخابات را پیشــبینی کرده 
بودند. نظرســنجی ها تقریباً توانســته بودند میزان 
افزایش مشارکت در این انتخابات را پیش بینی کنند 
اما آن هم نه به طور دقیق؛ پیش بینی اغلب مؤسسات 
بر این اساس است که رییس جمهور منتخب کسی 
است که میزان رأی او در نظرسنجی های منتهی به 

انتخابات با رشد قابل توجهی همراه می شود.
پیش بینی دقیق ایســپا: آیــا با یک گل بهار   �

می شود؟
امــا در انتخابات ۹۶ اقشــاری که معمواًل در لحظه 
آخر تصمیم به شرکت در انتخابات می گیرند زودتر 
تصمیم خود را گرفته بودند. چند روز مانده به انتخابات 
نظرسنجی ها حاکی از نزدیک شدن میزان مشارکت 
در انتخابات به میزان مشارکت در دوره گذشته بود. 
همچنین کاندیداها برخالف ســال ۹2 در روزهای 

منتهی به انتخابات وارد میدان نشده بودند.
آخرین نظرســنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان 
ایران دو روز پیش از برگزاری انتخابات مشــارکت 
حــدود 72 درصدی در انتخابات را پیش بینی کرده 
بود؛ رقمی که در نهایت با خطای کمتر از یک درصد 
صورت گرفت. در نهایت میزان مشارکت در انتخابات 
از ســوی وزارت کشور 72.۹۴ درصد اعالم شد. این 
موسسه پیروزی حسن روحانی را نیز با 57.1 درصد 
پیــش بینی کرده بود، ضریب خطای آن چهار صدم 
درصد بود. آیا این پیش بینی دقیق استثنا بود؟ به نظر 
می رسد پاسخ به این سؤال نیاز به گذر زمان و البته 
توجــه به فاکتورهــای مختلفی دارد که در هر دوره 
از انتخابات ریاســت جمهوری تغییر می کند. شاید 
به خاطر نوپا بودن نظرســنجی علمی در انتخابات 
ایــران فعــاًل باید فرض را بــر این گرفت که با یک 

گل بهار نمی شود.

درانتخابــات۹۶اقشــاریکــهمعموالً
درلحظــهآخــرتصمیــمبهشــرکتدر
انتخابــاتمیگیرنــدزودتــرتصمیــم
خــودراگرفتــهبودنــد.چنــدروزمانده
بــهانتخابــاتنظرســنجیهاحاکــی
ازنزدیــکشــدنمیــزانمشــارکتدر
انتخاباتبهمیزانمشارکتدردوره
گذشــتهبــود.همچنیــنکاندیداهــا
برخافسال۹۲درروزهایمنتهیبه
انتخاباتواردمیداننشدهبودند...
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جو بایدن برخی اصول مهم را بیان کرده است: 
توجه به تعامل اولویت های داخلی و بین المللی، 
مشورت با متحدان و مشارکت در نهادهای بین 
المللی، قرار دادن مســئله تغییرات آب و هوایی 
در باالی فهرســت دســتور کار خود، همراه با 
برنامه هایــی برای بازگشــت بــه هنجارهای 
تاریخــی، مانند مســئله مهاجــرت که ترامپ 

آن ها را پس زده بود.

بایــدن بــا اولویت های رقابتــی، مانع کنگره و 
متحدان محتاط روبه روست. برخی مسائل مانند 
کره شــمالی و ونزوئال از آن دســت موضوعاتی 
اســت که روســای جمهوری پیشــین را هم به 
ســتوه آورده بودند. چه بســا مبارزه با ویروس 
کرونا و اصالح اقتصاد در ســال اول ریاســت 
جمهوری انرژی زیادی از بایدن بگیرد. بطوریکه 
آلن الیپسون )Ellen Laipson( از دانشگاه 

جورج میســون می گوید: »شــاید با وجود آنها، 
دیگر مســائل سیاســت خارجه همگی باید در 

صف بایستند.«
تنهــا قرار داد تســلیحاتی بین ایاالت متحده و 
روســیه )New START(، دو هفته پس از 
مراســم تحلیف بایدن به اتمام می رسد. تمدید 
پنج ساله آن قرار داد، همانطور که بایدن قولش 
را داده، به دولت فضای تنفس می دهد تا به سراغ 

دنیایدگرگونیافتهایکهجانشینترامپبهارثرسیدهاست

چالشهایبایدن،ازایرانتاچین
کارندییونگ

تحلیلگر بین الملل
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مشــکالتی برود که در چهار ســال گذشته بدتر 
شــده اند. از جمله توسعه سالح های راهبردی و 
غیر راهبردی توســط روسیه که در هیچ توافق 
تسلیحاتی جای نمی گیرند و همچنین رقابت در 

سالح های فضایی و حمالت سایبری.
والدیمیــر پوتیــن هفتــه گذشــته رهایی از 
تحریم هــای اعمالــی در دولت هــای اوباما و 
ترامپ را خواســتار شــد. با این حال بایدن اگر 
هــم بخواهد بــدون پیگیری و رفع موضوعاتی 
کــه ایــن تحریم ها را موجب شــده اند – مانند 
پیوســت کریمه به روسیه و توطئه های کرملین 

علیه دشــمنان – کاری از دستش بر نمی آید.
در مــورد ایــران، نیروهای قدرتمند دو حزب در 
کنگــره با طرح بایدن برای پیوســتن دوباره به 
توافقــی که ترامــپ از آن بیرون آمد، مخالفند. 
اوباما و معاونش در سال 2015 بر این باور بودند 
کــه توافق هســته ای نقطه آغازی برای از بین 
بردن تهدید فوری سالح هسته ای ایران خواهد 
بود و زمینه را برای گفت وگوهای بیشتر بر سر 
برنامه موشــکی و جنگ های نیابتی ایران آماده 
می کند. ترامپ معتقد بود که این اتفاقات هرگز 
نمی افتد و از توافق خارج شد. چالش بایدن، فراتر 
از کنارآمدن با مخالفت های داخلی، این است که 
چگونه با ایران که خود را آسیب خورده این توافق 
نشــان می دهد وارد گفت وگو شــود و همزمان 

فراتــر از موارد توافق اولیه امتیازی ندهد.
در شبکه به هم پیوسته مسائل امنیت ملی، بایدن 
بایــد روابط ایاالت متحده بــا باقی خاورمیانه، 
جایی که اســرائیل و کشــورهای عربی احتمااًل 
بــا هر گونه توافقی با ایران مخالفت می کنند را 

متعادل کند.
بایــدن قباًل گفته اســت که رابطه ای که دولت 
ترامپ با عربســتان داشت را مورد ارزیابی قرار 
می دهد و به پشتیبانی ایاالت متحده از عربستان 
در جنــگ یمن پایان خواهــد داد. او همچنین 
گفته اســت که ارزش هــای آمریکایی را فدای 
فروش سالح در برابر نفت نمی کند. برنامه های 
بایدن در این زمینه احتمااًل مورد پســند کنگره 

خواهند بود.
 بایدن همچنان متعهد به تضمین امنیت اسرائیل 

باقــی می مانــد و برنامه ای برای به رســمیت 
نشــناختن بیــت المقدس به عنــوان پایتخت 
اســرائیل و پیوســت بلندی های جوالن ندارد. 
با این حال، مخالفت او با شــهرک ســازی های 
تازه در ســرزمین های اشغالی و تعهد به راه حل 
دو کشــور چه بســا در میانه عادی سازی روابط 

اعراب با اســرائیل، مورد توجه است.
تونایی بایدن برای پیشــرفت در روابط با ایران 
جنبه بســیار مهمی از هدف او برای بازســازی 
پیوندهــای فراآتالنتیــک با بریتانیا، فرانســه 
و آلمــان اســت که همگــی طرف های توافق 

هســته ای با ایران به شمار می روند.

اروپــا با همه گیری و حاکمانی در مجارســتان 
و لهســتان درگیر اســت که حکومت قانون را 
بــر نمی تابند. دولت هایی کــه دونالد ترامپ با 
آغوش باز از آنها استقبال کرد. متحدان برجسته 
خوشــحالند که بایدن به رابطــه فراآتالنتیکی 
متعهد اســت که ارزش های آنها را به اشــتراک 
می گذارد و روابط سنتی ایاالت متحده را ترمیم 
می کند. با این حال، اروپایی ها همچنان پیرامون 
قول هــای متناقض بایــدن برای تقویت بخش 
کشــاورزی و تولید ایــاالت متحده و امیدهای 

آنهــا برای پایان دادن به تهدیدها و تعرفه های 
تجاری دولت ترامپ محتاطند.

اگرچه بایدن قول داده ده ها هزار سربازی که به 
مانند بازدارنده در اروپا، ژاپن و کره شمالی مستقر 
هســتند را حفظ کند اما او همچنین می خواهد 
کــه به اعــزام نیرو برای جنگ هــای خارج از 
کشــور پایان دهد و حضور ایاالت متحده را به 
نیروهای مبارزه با ترورویسم به اندازه 1500 تا 
2000 نفر برای نگاهبانی از میهن محدود کند. 
این مســئله ســواالتی را پیش روی ناتو و دیگر 
متحدان اروپایی می گشاید که در اعزام سرباز به 
افغانســتان، عراق و حتی آفریقا مشارکت دارند.
بایــدن در دنیایــی رئیس جمهور می شــود که 
ایــاالت متحــده هنوز یک قدرت اســت اما نه 
لزومــًا یک قدرت مســلط. همانطور که جیک 
سولیوان، انتخاب بایدن به عنوان مشاور امنیت 
ملی، در مقاله ســال 2018 در مجله فارین افرز 
می نویســد: افول چیرگــی ایاالت متحده لزومًا 
به معنی پایان رهبری این کشــور نیست. یعنی 
ایاالت متحده هنوز هم می تواند همکاری ها در 
زمینه چالش های مشــترک و توافقات در زمینه 

قوانین اساسی را شکل دهد.
 در موضــوع چین، متحــدان اروپایی به دنبال 
هماهنگی با ایاالت متحده هســتند و متحدان 
آسیایی نیز به رغم داشتن روابط نسبتًا همواری 
بــا پکــن اما در مورد اهدافــش نگرانند. بایدن 
بــه هیچ اقدام ویــژه ای در برابر چین، از جمله 
لغــو تعرفه های ترامپ یا بازنگری در معامالت 
تجاری که هنوز محقق نشــده اند، متعهد نشده 
است. بایدن همگی را موکول به این مسئله کرده 
که کارگران و اقتصاد ایاالت متحده چگونه متأثر 
خواهند شــد.او خواستار پس راندن خودکامگی 
در حال تعمیق چین و گفت وگو پیرامون هنگ 
کنگ و مسلمانان اویغور است. بایدن همچنین 
خواســتار آن اســت که چین از هنجارهای بین 
المللی دریایی و ســرزمینی پیروی کند. او گفته 
است که از قدرت رهبری و اقتصاد بازیابی شده 
ایــاالت متحده برای ایجاد یک جبهه یکپارچه 

در برابر چین اســتفاده خواهد کرد.
منبع: واشنگتن پست  �

درموضوعچین،متحداناروپایی
بهدنبالهماهنگیباایاالتمتحده
هســتندومتحــدانآســیایینیــزبه
رغمداشتنروابطنسبتاًهمواریبا
پکنامادرمورداهدافشنگرانند.
بایــدنبــههیــچاقــدامویــژهایدر
برابــرچیــن،ازجملهلغوتعرفههای
ترامــپیــابازنگــریدرمعامــات
تجــاریکــههنوزمحققنشــدهاند،

متعهدنشدهاست....
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ایران؛کشوریکهبزرگترینزردخانهموشکیخاورمیانهرادارد

کابوسامریکاییها

بکاواسروآرونآستین
تحلیلگران سیاسی

افزایــش توانمندی های ایران، 
ایــاالت متحــده را مجبــور 
بــه بازنگــری در معمــاری 
خاورمیانــه  در  دفاعــی اش 
می کند. به جای تکیه بر شــمار 
اندکــی از پایگاه های دائمی و 
بزرگ در نزدیک ایران، ایاالت 
متحده بایــد بر مجموعه ای از 
پایگاه هــای کوچک و پراکنده 

تمرکــز کنــد. گذار به ســمت 
راهبرد حضور کم تر و دیپلماسی 
بیشتر در منطقه، ایاالت متحده 
را وا مــی دارد تا از یک معماری 
توزیع شــده انعطاف پذیر برای 
امنیت نیروهای آمریکایی بهره 

ببرد.
پــس از جنگ اول خلیج فارس 
و با جنگ های اخیر بســیاری از 

پایگاه های آمریکا به پایگاه های 
دائمی تبدیل شده اند و شماری 
از مراکــز عملیاتی نیز افزایش 
یافته انــد. به رغم آن که ردپای 
ایاالت متحــده در جنگ های 
افغانســتان و عــراق کاهش 
یافته امــا معماری پایه ایاالت 
متحده گسترش یافته است. هر 
 )Al Udeid( دو پایگاه الُعدید

و الظفــرا )Al Dhafra( در 
امارات در حال گسترش هستند 
تــا نیروهــای بیشــتر ایاالت 
متحــده را به صورت دائمی در 
خــود جای دهنــد. با این حال، 
گســترش مداوم این پایگاه ها 
همواره در راســتای پیشــبرد 
اهــداف ایاالت متحده و امنیت 
شرکای منطقه ای نبوده است.
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همچنان که برتری هوایی ایاالت متحده، 
به ویژه برای شیوه جنگی آمریکا ضروری 
شده، توانایی های دشمن نیز بر جلوگیری 
از تجمــع نیروهای ایاالت متحده قبل از 

درگیری تمرکز یافته است.
گسترش موشــک های بالستیک و کروز 
و همچنین هواپیماهای بدون سرنشــین 
می تواند توانایی نظامی ایاالت متحده برای 
عملیات از پایگاه های جلویی را مختل کند. 
ایران ممکن اســت در پی نابودی اهدافی 
مانند هواپیماها یا پدافندهای هوایی باشد 
که ایاالت متحده به راحتی و به ســرعت 

نمی تواند آنها را جایگزین کند.
ایــران ســخت افــزار و توانایــی اجرای 
حمالت دقیــق به اهداف نزدیک را دارد. 
ســرمایه گــذاری ایــران در قابلیت های 
موشــکی، نیروهای آمریکایی را با چالش 
مــکان یابی و نابــودی اهداف کوچک و 
پراکنــده روبــه رو می کند. به این ترتیب، 
ایران بــا دارا بــودن بزرگترین زرادخانه 
موشــکی خاورمیانه می تواند به مهمترین 
و بزرگ ترین پایگاه های ایاالت متحده به 

راحتی آسیب بزند.
ایــران همچنین می تواند با ابزارهای غیر 
متعارف قابلیت های متعارف خود را تقویت 
کند. همانند استفاده از نیروهای نیابتی که 
می توانند دامنه فعالیت خود را گســترش 
داده و امــکان انــکار باورپذیری را ایجاد 
کنند. به این ترتیب، نســبت دادن مستقیم 
حمــالت به ایران دشــوار و پاســخ های 

احتمالی پیچیده می شود.
توانایــی دفاع ایاالت متحــده نامحدود 
نیســت. مثــاًل به انــدازه کافی ســامانه 
موشــک های پاتریوت را در اختیار ندارد. 
ارســال شــمار زیادی از آنها به خاورمیانه 
انبــاره ایــن ســامانه ها در مناطق هند، 
اقیانــوس آرام و اروپــا را کاهش می دهد. 
بــا این حال، حتی اگر ایــاالت متحده از 

سامانه های پدافند هوایی کافی برخوردار 
باشد، ایران بازهم شمار موشک های مورد 
نیاز برای دور زدن این سامانه ها را خواهد 

داشت.
در شرایط کنونی پایگاه های هوایی بزرگ 
برای پاسبانی از دارایی های ایاالت متحده 
ضروری به نظر نمی رسند و از سوی دیگر 
در برابر حمالت موشــکی ایران آســیب 
پذیرنــد. ایاالت متحده باید ســاختار پایه 
فعلــی را کوچــک کند و بــه مجموعه ای 
از پایگاه هــای توزیع شــده کوچک تر در 

سرتاســر منطقه تبدیل کند، به طوری که 
آن پایگاه هــای کوچــک میزبان چرخش 

واحدهای آمریکایی باشند.
بــرای اجرای این رویکرد باید پایگاه های 
 )Arifjan( العدیــد و کمپ آریفجــان
کوچک شــوند. ترک کامل این پایگاه ها 
به معنی کنار گذاشتن سرمایه های ایاالت 
متحده و هم آسیبی به روابط ایاالت متحده 
با شرکای منطقه ای است. بنابراین حضور 
کمرنــگ آنها بــرای فعالیت های صلح از 

جملــه اقدامــات مبــارزه با تروریســم و 
همکاری هــای امنیتی عاقالنــه به نظر 
می رســد. از آنجــا که دسترســی به بندر 
بیــش از پایگاه های دریایی برای ایاالت 
متحده مهم اســت بنابرایــن آمریکا باید 
حضــور دریایی را به پایگاه خود در بحرین 
محدود کند و همزمان دسترســی به بنادر 
کلیــدی همانند ُدغم Duqm در عمان و 

جبــل علی در امارات را حفظ کند.
بــرای تکمیل این دگرش ها، واشــنگتن 
باید به توافق نامه های از پیش تعیین شده 
دسترسی داشته باشد تا در صورت لزوم به 
سرعت توانایی هایش در منطقه را افزایش 
دهد.در صورت بروز بحران با ایران، ایاالت 
متحده باید نیروهایش را از نزدیکی خلیج 
فارس به پایگاه های دورتری مانند پایگاه 
هوایــی شــهید موفــق در اردن یا پایگاه 
پرنس ســلطان انتقال دهد، چرا که ایران 
موشــک های کم تری برای رســیدن به 
آنهــا دارد. پایگاه هوایی پرنس ســلطان 
عمــق راهبردی مورد نیاز برای پراکندگی 
نیروهــا در مواردی که دارایی های هوایی 
به راحتی تهدید می شــوند – مانند العدید 
و الظفرا – را فراهم کند. ترکیبی از بستن 
پایگاه ها و ادغام ها که به شبکه ای چند الیه 
و توزیعی می انجامد به پراکندگی بیشــتر 
نیروهــای ایاالت متحده کمک می کند و 
انعطاف پذیری نیروها را افزایش و جذابیت 
آنها برای هدف قرار داده شــدن را کاهش 
می دهــد.از آنجا کــه برنامه ریزی دفاعی 
ایــاالت متحــده بر جنگ بــا قدرت های 
بزرگ اســت یک ساختار پایه توزیع شده 
در خاورمیانه متناسب با چارچوب دفاع ملی 
سال 2018 می تواند نگرانی ایاالت متحده 
از ایــران را کاهــش و تمرکز را بر مبارزه با 

چین و روسیه استوار کند.
 منبــع: مرکز امنیت نویــن امریکا   �

)سیان ای اس( 

ازاظهارنظــربرخــیافرادنزدیکبه
دولتبایدنچنینبرمیآیدکهکاخ
سفیداحتماالًطرحیدومرحلهای
رامدنظرخودداردبدینصورتکه
درمرحلٔهنخست،دربرابرپایبندی
ایرانبهتعهداتشدربرجام،بهاین
توافــقبازگــرددازاظهارنظــربرخــی
افرادنزدیکبهدولتبایدنچنین
برمیآیــدکــهکاخســفیداحتمــاالً

طرحیدومرحلهایرامد...
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در تاریخ دیده نشده که هیچ سیاستمدار و یا ژنرالی، 
جنگی را با هدف طوالنی شدن آن آغاز کرده باشد. 
ویژگی مشــترک همه جنگ های طوالنی تاریخ، به 
دراز کشیده شدن آنها بر خالف پیش بینی و برنامه آغاز 
کنندگان جنگ ها بوده است. آغاز کنندگان جنگ ها 
همیشــه با تصور جنگی کوتاه مدت با دستاوردهای 
بزرگ دستور حمله را صادر می کنند اما در ادامه حقایق 
دیده نشده روی تلخ و خشن خود را نشان می دهند. 
تاریخ نشان می دهد همیشه آغاز جنگ ها بس آسان 
اما خاتمه آنها بسیار دشوار بوده است. جالب است در 
جنگ های طوالنی اکثراً طرف شکست خورده همان 

آغازگران جنگ ها بوده اند.
تاریخ، جنگ های طوالنی و فرسایشــی زیادی مثل 
جنگ هــای صلیبی تا جنگ های جهانی اول و دوم 
را در خود ثبت کرده است. چون اطالعات مربوط به 
جنگ های معاصر عینی تر و دقیق تر هســتند برای 
بررســی این روند تکراری تاریخ بشــر قابل فهم تر 
هســتند. در اینجا به چند جنگ طوالنی معاصر نگاه 
می کنیم.جنگ ویتنام 20 سال طول کشید و برخالف 
تصور آمریکا که تا آن زمان در هیچ جنگی شکست 
نخورده بود، آسان و کوتاه از آب درنیامد و فقط شکست 

مطلق آمریکا به آن پایان داد.
حمله غول نظامی شــوروی ســابق به کشور فقیر و 
کوچک افغانســتان شــباهت زیادی با جنگ ویتنام 
داشــت، هدف جنگی آســان و کوتاه بود، اما منجر به 
شکســتی مفتضحانه شد تا آنجا که به نظر بسیاری 
از صاحــب نظران تبدیل بــه اولین قطعه دومینوی 

فروپاشی شوروی شد.
صدام با اعتماد به نفس باال جنگی را با ایران شروع 
کرد که قرار بود حداکثر هشت هفته طول بکشد، اما 
بر خالف تصور او در باتالق جنگی هشت ساله بدون 
هیچ دستاوردی گرفتار شد و در نهایت عواقب بعدی 

همین جنگ سر او و رژیم بعثی را به باد داد.
قــدرت نظامــی عربســتان بر اســاس معیارهای 
کالســیک ده ها برابر پنجاه هزار جنگجوی گرسنه 
و فاقد تجهیزات یمنی است، عربستان با لشگری از 
متحدان و حمایت تمام قد امریکا و غرب با تصوری 

جنگی چند روزه مشابه یک پیک نیک به یمن حمله 
کرد، پنج ســال از این جنگ فرسایشــی گذشته ولی 

هنوز ذره ای از اهداف عربستان محقق نشده است.
چرا داســتان تکراری و مشــابه جنگ های   �

طوالنی تمام نمی شود؟ چون:
- آغازکنندگان جنگ ها همیشه صرفاً بر اساس مقدار 
ســالح و تعداد سربازهایی که در اختیار دارند قدرت 
نظامی خود را با طرف مقابل مقایسه می کنند و با بی 
توجهــی محض بــه عوامل دیگر، مثل مقاومت و از 
جان گذشتگی حریف، قدرت نظامی خود را بسیار باال 

و قدرت طرف مقابل را بسیار دست کم می گیرند.
- رقبــای آغازکننــدگان جنگ ها، از جنگ رقیب به 
عنوان میدانی برای تســویه حســاب های قدیمی با 
دشمن استفاده می کنند، آنچنان که شوروی و چین 
علیــه امریکا در ویتنام، آمریکا در افغانســتان علیه 
شوروی و ایران علیه عربستان در یمن چنین کردند.

به نظر نگارنده مهم ترین دلیل طوالنی شدن جنگ ها، 
فقدان شــجاعت در قبول شکست از زمانی است که 
همه شــواهد و قرائن شکســت و بیهوده بودن ادامه 
جنگ را نشــان می دهد، اما به دلیل هزینه ســنگین 
مــادی و معنوی که آغاز کنندگان جنگ ها پرداخت 
می کنند، کمتر سیاستمداری حاضر می شود از آبروی 
خود مایه گذاشته و با زیان کمتر به جنگی پایان دهند 
که شکســت نتیجه محتوم آن اســت. در نتیجه این 
جنگ ها تا شکست مطلق و بسته شدن همه درها به 

روی آغازکننده جنگ ها، ادامه پیدا می کنند.

چراجنگهاطوالنی
میشوند؟

رمزوراز
نبردها

غامرضامصدق
 استاد دانشگاه
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اخیراً و با اوج گیری اخبار مربوط به احتمال آغاز جنگ 
در خلیج فارس و حمله نظامی به ایران، تفسیری درباره 
خطر جنگ در خلیج فارس روی شبکه اینترنتی قرار 
گرفته که من این متن را به فارسی برگردانده ام. امریکا 
بــا بهره گیــری از یک تجربه تاریخی دیگر، ممکن 
اســت خود به یکی از ناوهای جنگی – اتمی از دور 
خارج شــده خویش در خلیج فارس حمله کند و پس 
از غــرق کــردن آن، حادثه را به گردن ایران بیندازد و 

حمله اتمی به ایران را آغاز کند.
آمریکا و اسرائیل در جستجوی راه دیگری هستند تا 

بتوانند جنگی را که مدت هاست در تدارک آن هستند 
آغاز کنند. دقیق تر بگوئیم: صحنه باید چنان جلوه کند 
که گوئی ایران حمله را آغاز کرده تا روسیه و چین برای 
حمایت از ایران دچار مشکل سیاسی بیشتری شوند.

فقط بیاد بیآرید که اسرائیل در گذشته، در یک شعبده 
بــازی سیاســی که قرار و مــدارش از قبل با آمریکا 
گذاشته شده بود به کشتی های جنگی آمریکا حمله 
کرد، تا آمریکا برای حمله به دشمنان اسرائیل بهانه 
پیدا کند. حمله اســرائیل به کشــتی آمریکائی به نام 
”لیبرتی” نخســت به گردن مصر انداخته شــد. این 
واقعه معروف ترین نمونه )این حیله( است. حاال با ناو 
هواپیما بر ”انترپرایز” روبه رو هستیم، که کهنه ترین 
ناو هواپیمابر آمریکاست و زوارش در رفته است و سال 
بعد باید از رده خارج شود. این ناو به دلیل استفاده از آن 
در سریال تلویزیونی Star Treck معروف است.

از رده خــارج کردن یک ناو هواپیما بر اتمی بســیار 
پرهزینه اســت )ور شکستگی مالی آمریکا را در نظر 
داشــته باشــید( ناو هواپیما بر ”انترپرایز” را 8 رآکتور 
اتمــی بــه حرکت در می آورند! که باید همراه با تمام 
ماشین ها و موتورهائی که با رآکتورها در ارتباط هستند 
به عنوان زباله اتمی دفع شــوند. اگر ناو انترپرایز در 
خلیج فارس غرق شــود هزینه ای که آمریکا از این 
طریق صرفه جوئی خواهد کرد به مراتب بیشــتر از 
پولی اســت که از فروش الشــه آن به دست خواهد 
آورد و حل مسئله قطعات آلوده اتمی هم دیگر مسئله 

آمریکا نخواهد بود.

یــک نــاو کهنه جنگی باید در پایان دوران کارآمدی 
خود یک بار دیگر برای یک نیت شوم به کار گرفته 
شود. به همان دلیل که فرنکلین روزولت دستور داد 
تا کشــتی های کهنه جنگی را از “ســان دیه گو” به 
“پرل هاربر” منتقل کنند و ناوهای هواپیما بر و دیگر 
ناوهای جنگی نو را روز 7 دســامبر 1۹۴1 به منطقه 

امن در دور دست منتقل سازند.
آلمــان فدرال تاکنــون 5 زیردریائی اتمی دلفین به 
اسرائیل داده و در باره ششمی نیز مذاکراتی در جریان 

است.
سه واحد از آنها هنگام عبور از آبراه سوئز مشاهده 
شــده اند. این ها احتمااًل هم اکنون در خلیج عمان 
هستند و شاید هم به خلیج فارس رسیده باشند. تا در 
آنجا در کمین یک کشتی کهنه رو به اسقاط باشند 
که بیشتر به یک گوسفند قربانی شبیه است تا به 
سالح جنگی واقعی. این کشتی با ملوانان آمریکائی 
که در آن هســتند مورد حمله قرار خواهد گرفت، 
همانطور که کشتی ”لیبرتی” مورد حمله اسرائیل 
قرار گرفت، تا بتوان برای رســیدن به هدف های 
مورد نظر آن را به گردن ایران انداخت و رسانه های 
گوش به فرمان هم به آن پوشش خبری حمایتی 

خواهند داد.
اگر شما هم با تحلیل اوضاع به همین نتیجه رسیدید، 
هــر جا خبــری در باره جنگ و خلیج فارس خواندید 
این متن را برای آنها پســت کنید تا حیله های کثیف 

و نقشه های شوم دشمنان بر همگان آشکار شود.

پایاسرائیلو
امریکادرمیان

است

تلهایبرای
جنگاتمی
باایران؟!
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دونالد ترامپ در حالی اول بهمن )20 ژانویه 
2021( پســت ریاست جمهوری خود را به 
رقیب سرسخت خود »جو بایدن« تحویل 
داد که خود در یک قدمی استیضاحی قرار 
دارد کــه 22۹ نماینــده از مجمــوع ۴2۶ 
نماینده مجلس نمایندگان آمریکا، رأی به 
آن داده انــد. نکتــه قابل تأمل اینکه از بین 
این 22۹ نماینده دست کم نام 10 نماینده 
جمهوری خواه کــه البته از هم حزبی های 
ترامپ هم هســتند، دیده می شود که کمر 
به اســتیضاح او بسته اند. »نانسی پلوسی« 
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در جلسه 
بررسی طرح استیضاح ترامپ، او را خطری 
آشــکار و بالفعل علیه آمریکایی ها خطاب 
کــرده و گفته اســت کــه او باید از قدرت 

کنار رود.
ترامپ و چالش دومین استیضاح  �

همه چیز به 17 دی ماه برمی گردد، درست 
زمانی که ترامپ آخرین تالشــش را برای 
تحریــک هوادارانش به کار گرفت تا با زیر 
ســؤال بردن دوباره پیروزی »جو بایدن« 
در انتخابــات 2020 ریاســت جمهوری 
آمریــکا، اینبــار آشــوب های خیابانی در 
ایالتهــای مختلــف آمریکا را به شــکل 
متمرکــز به ســمت کنگــره هدایت کند، 
کنگره ای که در یک جلســه مشــترک در 
حــال تأیید نهایی پیروزی »جو بایدن« در 
انتخابات ریاست جمهوری این کشور بود. 
شورشیان خشمگین با سخنرانی تحریک 
آمیز ترامپ در حمله ای بی سابقه به کنگره 
دستکم 5 تن را کشتند. اقدامی که به گفته 
»هیالری کلینتون« وزیر خارجه پیشــین 
آمریکا، بیشــتر از آنکه ابراز خشــم باشد، 
اقدامی تروریستی بوده و در ادامه خواستار 
پاســخگویی طرفداران ترامپ برای این 
اقدام وحشــیانه شده است؛ موضوعی که 
البتــه با بی تفاوتــی ترامپ همراه بوده اما 

در مقابل تالش دوباره »نانســی پلوسی« 
رئیــس مجلس نمایندگان آمریکا را برای 
تصویب متتم 25 قانون اساسی آمریکا علیه 

ترامپ به دنبال داشته است.
متمم بیست و پنجم قانون اساسی آمریکا 
می گویــد در صورت ناتوانی رئیس جمهور 
وقت آمریکا در انجام وظایف محوله )مانند 
مشــکالت جسمی یا روحی(، وی از قدرت 
کنار گذاشــته شــده، معاون او قدرت را به 
دســت می گیرد، موضوعی که با مخالفت 
»مایــک پنس« معاون ترامپ همراه بوده 
و اجرای آن را امری وحشــتناک توصیف 
کرده اســت. با این همه به گفته »نانســی 
پلوســی« اقدام اخیر ترامپ در تشــویق 
هــوادارن خشــمگینش بــرای حمله به 
کنگره، شــورش علیه دولت فدرال اســت 
که در صورت اســتیضاح ترامپ، می تواند 
او را از تصــدی مقامــات دولتــی در آینده 

محروم کند.
ســناتور »میچ مک کانل«، رهبر اکثریت 
جمهوریخــواه مجلس ســنا درباره لزوم 
استیضاح ترامپ معتقد است که او تخلفاتی 
مرتکب شــده که باید بخاطر آن محاکمه 

شود.
کمیتــه قضائی مجلس نمایندگان آمریکا 
نیز اعالم کرده اســت که سخنرانی ترامپ 
در روز ششــم ژانویه )17 دیماه( در مقابل 
کاخ سفید موجب شده تا طرفداران او فکر 
کنند روند دموکراســی تهدیدی به شــمار 

می آید که باید دخالت کنند.
در صورتی که مجلس نمایندگان اتهامات 
وارده به ترامپ را وارد تشخیص دهد، وی 
نخستین رئیس جمهور در آمریکا است که 
دوبار در دوره چهارســاله ریاست جمهوری 
خود، استیضاح شده است. اما استیضاح بار 
نخست ترامپ برمی گردد به مسئله تبانی او 
با دولت اوکراین موسوم به اوکراین گیت که 
مجلس نمایندگان آمریکا، رأی اســتیضاح 
و محاکمه او در ســنا داد. اوکراین گیت به 
ماجرای گفت وگوی تلفنی روسای جمهور 

ترامپ
 در یک قدمی 
»مات« شدن!

مسلمرسولیمدنی
کارشناس مسائل بین الملل 
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آمریکا و اوکراین اشاره دارد که طی آن ترامپ 
از والدمیر زلنســکی در مــورد فعالیت های 
تجاری پســر جو بایدن، رقیب انتخاباتی او 
در 2020 تحقیق کرده و در مقابل، به زلنسکی 
قــول داده از بقــای او در قدرت در اوکراین 
حمایت کند. مجلــس نمایندگان همچنین 
ترامپ را به کارشــکنی در مســیر تحقیقات 
کنگره در این باره هم متهم کرده بود. با این 
همه، اتهام وارده به وی در آن پرونده، از دید 
جمهوریخواهان که اکثریت سنا را در آن زمان 
در اختیار داشــتند، مهم قلمداد نشد تا ترامپ 
همچون دو رئیس جمهوری پیشــین آمریکا 
)اندرو جانسون و بیل کلینتون( که استیضاح 
شده بودند، از محکومیت و برکناری در دادگاه 

سنا رهایی یابد.
بــه گفته »چاک شــومر« رهبــر اکثریت 
دموکرات های مجلس ســنای آمریکا، قرار 
اســت »نانســی پلوســی« رئیس مجلس 
نمایندگان این کشور الیحه استیضاح دوباره 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ســابق آمریکا 
را ۶ بهمن )25 ژانویه( برای محاکمه به سنا 
 Lindsey( »ارسال کند. »لیندسی گراهام
Graham(، ســناتور جمهوری خواه ایالت 
کارولینای جنوبی آمریکا نیز در واکنش به این 
خبر و از قول ترامپ اعالم کرده است که »بوچ 
باورز« )Butch Bowers(، دادستان این 
ایالت، وکالت ترامپ را در جلســه استیضاح 
پیش روی او در سنا برعهده خواهد داشت.

ترامپ تحریمگر خود تحریم شد!  �
بــه گفته برخی از کارشناســان هدف اصلی 
ترامپ از ســخنرانی تحریک آمیزش در 17 
دی ماه ایجاد موجی جدید از خشــونت ها و 
افــراط گرایی در آمریکا بود تا به این بهانه و 
خرید وقت بیشــتر، در انتقال قدرت وقفه ای 
ایجاد کند، موضوعی که با به خشونت کشیده 
شدن آن مسیر زندگی ترامپ را برای همیشه 
تغییــر داد، از جملــه آنکه تنها یک روز بعد از 
خروج ترامپ از کاخ ســفید »بانک یونایتد« 
)یک موسسه مالی مستقر در میامی، فلوریدا( 
در اطالعیه ای که در اختیار رســانه بلومبرگ 

هم گذاشــته است، رسمًا اعالم کرد که همه 
روابــط مالی خود را بــا ترامپ قطع می کند. 
ایــن اعالمیــه اضافه کرده اســت که این 
شــرکت هرگز وامی به ترامپ نداده و دیگر 
هیچ رابطه ســپرده گذاری با او ندارند. بانک 
یونایتد دلیل مشــخصی برای پایان دادن به 
روابــط مالــی خود با ترامپ ارائه نکرده اما از 
بانک »دویچه« و ســه بانک دیگر هم خبر 
رسیده که این بنگاه های اقتصادی هم همانند 
بانک یونایتد روابط خود را با ترامپ به صورت 
یــک طرفه قطع کرده اند. پیش از این، بانک 
»پروفشــنال« مســتقر در فلوریدا که زمانی 

11 میلیــون دالر وام رهنی در اختیار ترامپ 
قــرار داده بود، اعالم کرده در آینده با ترامپ 
و ســازمان او هیچگونه مبادله تجاری انجام 
نخواهــد داد. به گفته منابــع آگاه دلیل این 
تحریم اقتصــادی بانکهای آمریکایی علیه 
ترامپ، دعوت رســمی او از معترضان برای 
حمله به کنگره و به آشــوب کشاندن بیشتر 

آمریکا بوده است.
نتیجه گیری  �

دونالد ترامپ چهل و پنجمین رئیس جمهور 
در تاریخ 2۴۴ ساله آمریکا )2017 -2021( 

است که در دوران ریاست جمهوری خود نه 
تنها به گســترش شکاف طبقاتی در جامعه 
آمریــکا دامن زد بلکه با ایجاد یک دوقطبی 
قدرت در ســطح کالن، جامعه آمریکای تا 
گلو در مشکالت ناشی از مرگ و میر ناشی 
از بیماری کرونا )کووید-1۹( را دستخوش 
جنگهای ایالتی و نژادپرستی نیز کرده است. 
هــم اکنون ایالتهای مختلف آمریکا صحنه 
خشــونتها و درگیری های بی سابقه ای بین 
موافقان و مخالفان ترامپ است، موضوعی 
که با سخنرانی جنجالی ترامپ در 17 دیماه 
به اوج خود رســید و حمله خشونت طلبهای 
حامی ترامپ به کنگره را باعث شد، ترامپ 
در زمان تحریک هوادانش حتمًا می دانسته 
که ادامه خشونت هوادارانش می تواند امنیت 
شــکننده آمریکا را به نفع او به خطر اندازد، 
امــا هرگز تصور نمی کرد کــه بازتاب این 
سلســه اقدامات پرتنش، نخست گریبان او 
را بگیرد! ترامپ هم اکنون از سوی بسیاری 
از بانکهای آمریکا تحریم شده است و خطر 
اســتیضاح دوم نیز او را تهدید می کند. گفته 
می شــود در صورت تأیید استیضاح ترامپ 
در ســنا، او مســتمری مادام العمرخود که 
ســالی 21۹ هزار دالر است را برای همیشه 
از دســت می دهد، اما این همه خسارتهای 
ترامپ نیست، چرا که تأیید حکم سنا عالوه 
بر این، ترامپ را از حق درمان در بیمارستان 
نظامــی و بیمه درمانی مادام العمر، حفاظت 
فیزیکی توسط سرویس های مخفی دولتی، 
حقوق مخصوص سفر به میزان یک میلیون 
دالر در سال و همچنین هزینه حفظ دفتر و 
استخدام کارمندان به ارزش ۹۶ هزار دالر در 
ســال، محروم می کند. موضوعی که ترامپ 
امیدوار اســت به زور تعــداد ناچیزی از هم 
حزبی های جمهوری خواهش در ســنا و با 
 ،)Butch Bowers( وکالــت بوچ باورز
دادســتان ایالت کارولینای جنوبی که گفته 
می شــود حقــوق دانی خبره اســت، بتواند 
آخریــن منافعش در خــاک آمریکا را برای 

خود حفظ کند.

همــهچیــزبــه۱۷دیمــاهبرمــی
گــردد،درســتزمانــیکــهترامــپ
آخریــنتاشــشرابــرایتحریــک
هوادارانــشبــهکارگرفــتتــابــا
زیــرســؤالبــردندوبــارهپیــروزی
»جــوبایــدن«درانتخابــات۲۰۲۰
ریاســتجمهــوریآمریــکا،اینبــار
آشــوبهایخیابانــیدرایالتهــای
مختلفآمریکارابهشــکلمتمرکز

بهسمتکنگرههدایتکند.
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 دهه ۹0 را شــاید بتوان یکی از مهمترین دهه های 
تاریخ سیاسی کشور ایران دانست، چه آن که در دهه 
آخر قرن 1۴ هجری شمســی، روحانیون پرنفوذی 
در نظام جمهوری اســالمی و جامعه ایران، دار فانی 
را وداع گفتــه و بــه جهان باقی هجرت کردند که هر 
کدام دارای ویژگی ها و جایگاه های خاص خود بودند.
در میان این روحانیون شــناخته شــده، هم افرادی 
بودنــد که نفوذ زیــادی در حاکمیت نظام جمهوری 
اسالمی ایران داشتند وهم کسانی که شاید نفوذشان 
در حاکمیت کمتر از دیگران بود، اما به لحاظ اینکه از 
منظر سیاســی و اجتماعی مورد توجه و محل رجوع 
بســیاری از افراد جامعه ایران محســوب می شدند، 
مورد اهمیت بودند؛ و البته چهره هایی هم بودند که 
هر دو این ویژگی را با هم داشتند، یعنی هم جایگاه 

و نفوذ خاصی در درون حاکمیت داشــتند و هم این 
که در عرصه سیاســی و اجتماعی، طرفداران خاص 

خود را داشتند.
آیــت اهلل مهــدوی کنی؛ مبــارزی انقالبی،   �

اصولگرایی معتدل
آیت اهلل مهدوی کنی مهرماه ۹۳ و در سن 8۳ سالگی 
درگذشت؛ او در زمان رحلت، رئیس مجلس خبرگان 
رهبری بود که بعد از حدود دو سال و نیم از آغاز بکار 
چهارمیــن دوره مجلس خبرگان رهبری و در حالی 
که آیت اهلل هاشمی رفسنجانی ریاست این مجلس 
را بر عهده داشــت، وارد شــد و ریاست این مجلس 

را بر عهده گرفت.
اگرچه کاندیداتوری او برای ریاست مجلس خبرگان 
رهبری در ســال 8۹، متأثر از فضای سیاسی خاص 

کشــور پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، 
با اســتقبال و پیش از آن با اصرار مخالفان آیت اهلل 
هاشــمی رفســنجانی صورت گرفته بــود تا دیگر 
مرحوم هاشــمی رفســنجانی را در جایگاه رییس 
مجلــس خبرگان رهبــری نبینند، اما ورود آیت اهلل 
مهدوی کنی به انتخابات رئیس مجلس خبرگان، با 
عکس العمل خاص و احترام آمیز آیت اهلل هاشــمی 
رفسنجانی روبرو شد و وی اعالم کرد که به احترام 
کاندیداتوری آیت اهلل مهدوی کنی برای ریاســت 
خبرگان کاندیدا نخواهم شــد و حتی او را برای این 
جایــگاه مورد حمایت قــرار داد؛ این عکس العمل 
مرحوم هاشــمی رفسنجانی شاید متأثر از شخصیت 
میانــه رو، معتدل و منصف مرحوم مهدوی کنی بود 
که به همین دلیل تقریبًا مورد احترام تمام گروه های 

روحانیونپرنفوذیکهدردهه۹۰فوتکردند

جایخالی۷روحانیِسیاستمدار،اعتدالی،
رفیقرهبریویارامام

صادقچهرقانی
روزنامه نگار
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سیاســی داخــل نظام قرار گرفتــه بود و هم این که 
او بعنوان یکی از همرزمان خود آیت اهلل هاشــمی 
در مســیر مبارزات انقالبی بر علیه رژیم شــاه، مورد 
تأیید صریح امام خمینی قرار گرفته بود که »من به 
شــما )مهدوی کنی( اردات داشته ام و دارم و خواهم 

داشت«.
البته که برخی آن زمان مدعی شــدند که آیت اهلل 
مهــدوی کنی بــرای این که آیت اهلل هاشــمی را 
برای ریاســت خبرگان رهبری ناصالح می دانســت 
کاندیدای ریاست خبرگان شد، اما این ادعا هیچ گاه 
مورد تأیید ایشــان قرار نگرفت و به نظر می رسد که 
ادعایی دروغ بود چه آن که مرحوم مهدوی کنی در 
دوسال ابتدایی دوره چهارم مجلس خبرگان، تحت 
ریاســت آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی، بعنوان یک 
نماینده عادی در مجلس خبرگان حضور داشــت و 
در سال 8۹ هم شاید فقط بخاطر جلوگیری از هتک 
حرمت مرحوم هاشــمی رفسنجانی بعنوان یکی از 
مهمترین دوســتان و همرزمان انقالبی اش، توسط 
تندروهــای طرفدار محمــود احمدی نژاد، وارد این 

مسیر شد.
مرحوم مهدوی کنی که همواره بر پیروی از والیت 
فقیه تأکید داشــت و مورد احترام ویژه مقام معظم 
رهبــری هم بــود، در جایگاه مختلــف دیگر نظام 
جمهــوری اســالمی هم خدمت کــرد که از جمله 
آن ها می توان به این موارد اشــاره کرد: با حکم امام 
خمینی )ره( عضویت در حلقه اولیه شــورای انقالب 
و سرپرســتی کمیته انقالب اســالمی، عضویت به 
عنــوان فقیه در شــورای نگهبان قانون اساســی 
)دو مرتبــه( و نمایندگــی امــام خمینــی در هیئت 
حل اختالف مســؤوالن نظــام و چندین مأموریت 
مشابه در حوادث مهم دوران انقالب، وزیر کشور در 
کابینه های رجایی و باهنر، نخست وزیری پس از ترور 
محمدعلــی رجایی و محمدجواد باهنر، عضویت در 
ستاد انقالب فرهنگی به حکم امام خمینی، عضویت 
در شورای عالی انقالب فرهنگی به حکم امام خمینی 
و مقام معظم رهبری، مسؤولیت ستاد کمک رسانی 
به مردم مناطق بمباران شــده، عضویت در شورای 
بازنگری قانون اساســی، ریاست مرکز رسیدگی به 
امور مساجد، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
عضو مجلس خبرگان رهبری، مؤســس، بنیان گذار 

و دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، رئیس دانشگاه امام 
صادق، تولیت حوزه علمیه مروی به همراه موقوفات 

وابسته، به حکم امام خمینی )ره(.
در نهایــت ایــن که آیت اهلل مهدوی کنی اگرچه در 
دسته اصولگرایان محسوب می شد، اما به دلیل مشی 
اعتدالــی، در برهه ای از انتقادهای گزنده تندروهای 
اصولگــرا از جمله طرفــداران محمود احمدی نژاد 
مصون نماند و البته به دلیل همین مشــی اعتدالی، 

مورد احترام طیفی از اصالح طلبان هم بود.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی؛ یار محبوب امام؛   �

رفیق وفادار رهبری
به اذعان دوســت و دشــمن، تاریخ انقالب اسالمی 
ایران را بدون آیت اهلل اکبر هاشــمی رفســنجانی 

نمی توان نوشت؛ چه آن که امام خمینی )ره( بعنوان 
بنیانگذار نظام جمهوری اسالمی ایران تصریح کرده 
است »هاشمی زنده است، چون نهضت زنده است« 
و این یعنی نام هاشمی زمانی نخواهد بود که نهضت 

هم وجود نداشته باشد.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در 1۹ دیماه 1۳۹5 و به 
صورت کاماًل ناگهانی به دیار باقی شتافت اما اتفاقات 
مهم سیاسی که برای مرحوم هاشمی رفسنجانی در 
طول دوران حیات افتاده، آنقدر زیاد هست که شاید 
نتوان حتی به صورت خالصه هم به آن ها اشاره کرد؛ 

چــه دوران پیش از تحقق انقالب و نظام جمهوری 
اســالمی، چه دوران رهبری امام خمینی )ره( و چه 

دوران رهبری مقام معظم رهبری.
هاشمی رفسنجانی از همان آغاز نهضت و مبارزات 
انقالبی بر علیه رژیم شــاه، بعنوان همراه و یار امام 
خمینی )ره( خود را ظهور و بروز داد و در این مســیر 
به زندان و شــکنجه های ســخت و طاقت فرســا 
هــم دچــار شــد؛ او اما بعد از انقالب بعنوان شــاید 
محبوبتریــن شــاگرد امام خمینــی )ره( در کنارش 
بود و مســئولیت های مهمی را از شخص امام راحل 
گرفت و حتی بســیاری از کارشناســان او را چشم و 
گوش امام )ره( در امورات مختلف می دانستند؛ او در 
زندگی سیاسی خود عالوه بر شکنجه و زندان، طعم 
ترور شــدن را هم چشــید و البته این ترور به شهادت 
وی منجر نشــد تا امام خمینی آن جمله معروف را 
بگویند که »بدخواهان بدانند، هاشــمی زنده است، 

چون نهضت زنده است«.
هاشــمی رفســنجانی در تاریخ زندگی سیاسی خود 
تقریبًا همه مسئولیت ها را دارد؛ جدای از مبارزات بر 
علیه رژیم حاکم پیش از انقالب و زندان و شکنجه، او 
هم رئیس مجلس شورا بوده و هم رئیس جمهور، او 
هم رئیس مجلس خبرگان رهبری بوده و هم رئیس 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم امام جمعه بوده 
و هم کنار گذاشته شدن از این جایگاه؛ چه آن که او در 
ادامه اعتراضات و نقدهای جدی به محمود احمدی 
نژاد رئیس جمهور پیشین ایران، در یکی از نمازهای 
جمعه پس از انتخابات سال 88، سخنان متفاوتی در 
خصوص لزوم رسیدگی به درخواست های مخالفان 
و معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن 

دوره، مطرح کرد.
خالصه زندگی او پر اســت از اتفاقاتی که هر کدام 
در جای خود جای بحث و بررســی دارد؛ نمونه مهم 
آن تاریــخ دفــاع مقدس و اتمام آن که بســیاری از 
تندروها می گویند او بود که باعث شــد امام خمینی 
)ره( قطعنامــه پایان جنــگ ایران و عراق را بپذیرد 
و اال باید کربال فتح می شــد. هاشــمی رفسنجانی 
در برهه ای بیشــتر منتسب به اصولگرایان محسوب 
می شد و مورد انتقاد جدی اصالح طلبان تندرو قرار 
داشــت امــا از آنجا که او هیــچ گاه خود را محدود 
به یک جریان سیاســی نمی کــرد، در برهه ای هم 

هاشــمیرفســنجانیدرتاریخزندگی
سیاسیخودتقریباًهمهمسئولیتها
رادارد؛جــدایازمبــارزاتبــرعلیــه
رژیــمحاکــمپیــشازانقــابوزنــدان
وشــکنجه،اوهــمرئیــسمجلــس
شورابودهوهمرئیسجمهور،اوهم
رئیسمجلسخبرگانرهبریبودهو
همرئیسمجمعتشخیصمصلحت
نظام،همامامجمعهبودهوهمکنار

گذاشتهشدنازاینجایگاه...
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مورد احترام بیشتر جریان معتدل اصالح طلب قرار 
گرفت؛ و این شرایط خاص او برگرفته از همان مشی 

اعتدالی او داشت.
آیت اهلل موسوی اردبیلی؛ سیاستمداری که به   �

حوزه علمیه برگشت
آیت اهلل ســیدعبدالکریم موسوی اردبیلی ۳ آذرماه 
۹5 درگذشــت. او بعد از رحلت امام خمینی )ره( از 
قبول مسئولیت های سیاسی کناره کشید و با هجرت 
بــه قــم، دفتر مرجعیت به راه انداخت و بعنوان یکی 
از مراجع تقلید شــیعه شــناخته می شد؛ او همچنین 
در کنار راه اندازی دفتر مرجعیت، دانشــگاه بزرگ 
مفید در قم را تأسیس کرد.مرحوم آیت اهلل موسوی 
اردبیلی از 1۳۶0 تا 1۳۶8 رئیس دیوان عالی کشور، 
و عالی ترین مقام قضایی ایران و همچنین امام جمعه 
موقت شــهر تهران بود؛ او در ســال 58 و با حکم 
امام خمینی به عنوان دادســتان کل کشور منصوب 
شــد و پس از ترور شــهید بهشــتی، بازهم با حکم 
امام خمینی بعنوان ریاســت عالی دیوان کشور )قوه 
قضائیه فعلی( منصوب شد. او همچنین با حکم امام 
راحل به عنوان یکی از اعضای شورای بازنگری در 
قانون اساســی نیز منصوب شــد.آیت اهلل موسوی 
اردبیلی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی 
نــژاد یکــی از منتقدان جدی او بــود و حتی پس از 
انتخابــات 88، بــا برخی از خانواده های بازداشــت 

شدگان پس از انتخابات 88 دیدار کرده بود. البته او 
به واسطه همراهی با امام خمینی )ره( و رفاقتی که 
با مقام معظم رهبری داشــت، همواره دارای احترام 

و جایگاه نزد ایشان بود.
آیت اهلل هاشمی شــاهرودی؛ مرجعیت غیر   �

علنی
آیت اهلل ســیدمحمود هاشمی شاهرودی، متولد 2۴ 
مرداد سال 1۳27 در شهر نجف کشور عراق و درگذشته 
۳ دیماه 1۳۹7 در تهران که برای خاکسپاری به قم 
منتقل شــد؛ او با حکم حضرت آیت اهلل خامنه ای، 8 
سال ریاست قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران را بر 
عهده داشت؛ و همچنین در جایگاه های مهمی چون 
عضویت در شــورای نگهبان قانون اساسی، ریاست 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، و ریاست هیئت عالی 
حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه گانه فعالیت کرد؛ 
این عالم فقید عالوه بر ســالها نائب رئیسی مجلس 
خبرگان رهبری، همچنین بازهم با حکم رهبر معظم 
انقالب، رئیس مؤسسٔه »دائرةالمعارف فقه اسالمی بر 
طبق مذهب اهل بیت« بود. او سابقه ریاست مجلس 

اعالی انقالب اسالمی عراق را هم داشت.
آیت اهلل هاشمی شاهرودی سال قبل از رحلت، بعلت 
وخامت حال و برای درمان به کشــور آلمان رفت اما 
پس از بازگشــت بازهم در یکی از بیمارســتان های 
تهــران تحــت مراقبت بود تا ایــن که جان به جان 

آفرین تســلیم کرد.این عضو جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم با وجود ارتباط نزدیک تری که با نزدیکان 
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ســابق داشت، به 
گفته برخی از چهره های شناخته شده سیاسی ازجمله 
علی اکبر ناطق نوری، اما در هیچ دسته و گروه خاصی 
تعریف نمی شد و شاید از همین رو بود که برخی او را 
یکی از گزینه های رهبری آینده جمهوری اســالمی 
ایران قلمداد می کردند.آیت اهلل سیدمحمود هاشمی 
شــاهرودی پس از اتمام دوران ریاســت خود بر قوه 
قضائیه، بیشــتر در شــهر قم متمرکز بود و از این رو 
دفتر مرجعیتش رفته رفته شــناخته می شــد؛ او حتی 
رساله عملیه خود را به چاپ رساند؛ اگرچه این رساله 

عملیه به زبان عربی بود.
آیــت اهلل آقا مجتبی تهرانی؛ اســتاد اخالق   �

محبوب همگان
آیــت اهلل آقــا مجتبی تهرانی کــه همه طیف های 
سیاســی و هر کســی که او را می شناخت به اخالق 
حسنه و نیکوی او اذعان می کرد، در تاریخ 12 دیماه 
1۳۹1 رحلت کرد. او که از مبارزان انقالبی و شاگرد 
امــام خمینــی )ره( و مورد تأیید ایشــان بود، بعد از 
انقــالب از قبول کارهای سیاســی دوری کرد و به 
همان کارهای فقهی و علمی مشغول شد و مدرسه 
علمیــه مروی تهران را بــرای فعالیت خود انتخاب 
کــرد؛ او جایگاه ویژه ای نزد مقام معظم رهبری هم 
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داشت، چه آن که حضرت آیت اهلل خامنه ای بر پیکر 
او نماز خواندند. خیلی ها ســعی داشتند که این استاد 
برجســته اخالق را همانند آیت اهلل خوشوقت و آیت 
اهلل مصباح یزدی و... بعنوان یکی از حامیان احمدی 
نژاد معرفی کنند، اما او به هیچ عنوان دراین قالب قرار 
نگرفت، و حتی نقل قولی از او منتشر شد که احمدی 
نژاد بارها خواسته تا من را مالقات کند که من اجازه 
ندادم. علی اکبر والیتی هم که در ســال 8۴ بعنوان 
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری به نفع مرحوم 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی کنار کشیده بود، بعدها 
در مصاحبــه ای گفت که کناره گیری او از انتخابات 
به نفع آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، توصیه آیت اهلل 

آقا مجتبی تهرانی بوده است.
آیــت اهلل ســیدمهدی طباطبایــی؛ منبری   �

محبوب
آیت اهلل ســیدمهدی طباطبایی را شــاید بتوان در 
ردیف محبوبترین منبری های تاریخ معاصر دانست؛ 
این اســتاد اخالق که در اردیبهشــت ماه سال ۹7 از 
دنیا رفت، یک اصولگرای معتدل به شمار می رفت.
او ســابقه نمایندگی در چند دوره مجلس شــورای 
اسالمی از حوزه انتخابیه تهران را در کارنامه سیاسی 
خود دارد.آیت اهلل سیدمهدی طباطبایی که در دوران 
ریاســت جمهوری احمدی نــژاد، همواره مخالف و 
منتقد او بود، در دوران پس از انتخابات سال 88، در 
یک برنامه زنده تلویزیونی که از شبکه یک تلویزیون 

پخش شــد به صراحت از احمدی نژاد انتقاد کرد و 
گفت که »متأسفانه رئیس جمهور مخالفین خودش 
مقام ســیادت را مســخره کرد و اگر این استهزا نبود 

بسیاری از فتنه ها به راه نمی افتاد«.
او همچنیــن در یــک برنامــه تلویزیونــی دیگر به 

مناســبت رحلت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، رئیس 
فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام را شهید خواند و 
گفت: »من هاشمی را شهید می دانم، شهید حتماً نباید 

با شمشــیر کشته شود، کسی که در طلب حق باشد، 
شهید است… ایشان را به اندازه ۴ شهید می دانم«.

آیت اهلل امینی؛ امام جمعه محبوب قم  �
مرحــوم آیت اهلل ابراهیم امینی که اردیبهشــت ماه 
سال ۹۹ درگذشت، شاید در ردیف محبوب ترین امام 
جمعه های تاریخ قم بود؛ او که عضو جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم بود در ســال 8۴ از این تشــکل کناره 
گیــری کــرد؛ او عضو مجلس خبــرگان رهبری و با 
حکم مقام معظم رهبری، عالوه بر حضور در جایگاه 
امامت جمعه قم، عضو مجمع تشــخیص مصلحت 
نظــام هــم بود؛ نظریه های اعتدالی او و ارتباط مداوم 
و مســتمر با مردم، باعث شــده بود او به عنوان یک 
روحانی محبوب شــناخته شــود، چه آن که نمازهای 
جمعه ای که او امامت آن را بر عهده داشت، در ردیف 
شــلوغ ترین نمازهای جمعه قــم بود. این عالم فقید 
که ســابقه مبارزات انقالبی بر علیه رژیم شــاه را هم 
در کارنامــه خود دارد، در خطبه های نماز جمعه خود، 
انتقادهای خود از دولت احمدی نژاد را آشــکارا بیان 
می کرد، در سال های آخر عمر برای ایراد خطبه های 
نمازجمعه قم دعوت نمی شــد و علت آن هم بیماری 
او مطرح شــد؛ البته او گاه و بیگاه هر شــب برای اقامه 
نماز مغرب و عشــا در مســجد اعظم قم جنب حرم 
حضرت معصومه حاضر می شد و بعضاً تا یک ساعت 
بعد از اقامه نماز، در همان محراب نماز، پاســخ گوی 

مردم عادی بود.

آیــتهللاســیدمهدیطباطبایــیرا
شــایدبتــواندرردیــفمحبوبتریــن
منبریهایتاریخمعاصردانست؛
ایناستاداخاقکهدراردیبهشت
مــاهســال۹۷ازدنیــارفــت،یــک
شــمار بــه معتــدل اصولگــرای
میرفــت.اوســابقهنمایندگــیدر
چنددورهمجلسشــورایاســامی
ازحوزهانتخابیهتهرانرادرکارنامه

سیاسیخوددارد.
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 ایــن روزهــا مردم ایران بــا بحران عجیب   �
ســرمایه گذاری مواجه هســتند. از یک طرف 
ارزش ریال روز به روز کاهش می یابد و از ســوی 
دیگر نوسان در بازارهای مختلف آنقدر زیاد است 
که مردم دچار ســردرگمی شده اند. به نظر شما 

مهم ترین عامل سردرگمی مردم چیست؟
اگر بخواهیم علت سردرگمی بازارهای سرمایه گذاری 
را در چند ماه اخیر تحلیل کنیم، شــاید الزم باشــد به 
چند سال گذشته برگردیم که سرعت رشد نقدینگی 
در کشــور شتاب بیشــتری گرفت و امروز به جایی 

رسیده ایم که حجم بسیار باالیی از نقدینگی سرگردان 
در کشور وجود دارد که فرصت جذب و سرمایه گذاری 
در فعالیت های مولد و سودآور را نیز پیدا نکرده است. 
بنابراین ما شاهد حرکت یک نقدینگی کالن به سمت 
بازارهای سرمایه گذاری بودیم که این بازارها دارای 
ظرفیت های محدودی هســتند. چنان که مشاهده 
می شود، با ورود حجم بی سابقه نقدینگی به هر یک 
از بازارهای کشور شاهد تحریک سمت تقاضا و رشد 
ســطح عمومی قیمت در آن بازار بوده ایم به نحوی 
که در برخی موارد بین مقوله »ارزندگی« و »قیمت« 

فاصله زیادی شکل گرفته که به آن اصطالحاً حباب 
قیمتی می گوییم که این موضوع حباب، خود موجب 

تلقین نااطمینانی در سرمایه گذاران شده است.
 به نظر می رسد تغییرات نرخ ارز عامل اصلی نوسانات 
سایر بازارهای سرمایه گذاری در سال ۹۹ بوده است. 
به عنــوان مثال رشــد نرخ ارز یکــی از اصلی ترین 
موتورهای حرکتی بازار ســرمایه در پنج ماه ابتدای 
سال بود که به واسطه آن تغییرات ارزندگی شرکت ها 
به لحاظ ارزش جایگزینی و قدرت ســودآوری مورد 
توجه فعاالن بازار ســرمایه قرار گرفت و به تبع آن و 

در روزهــای اخیــر نوســانات 
بازارهــای مختلف مردم را گیج 
و ســردرگم کرده است. آن ها در 
حال کم شدن قدرت خریدشان 
هســتند ولی کاری از دستشان 
برنمی آیــد. نمی دانند ســرمایه 
انــدک خــود را در کــدام بازار 
ســرمایه گذاری کنند تا ارزشش 
کمتر از این نشود. به راستی کدام 
بازار بهترین پناهگاه برای سرمایه 
مردم اســت؟ این پرسش محور 

اصلی گفت وگوی ما با حســین 
بوســتانی تحلیلگــر بازارهای 
مالی اســت. بوســتانی معتقد 
است مهم ترین بازیگر نوسانات 
بازارهــای ســرمایه گذاری در 
ســال ۹۹، تغییرات نرخ ارز بوده 
کــه این موضــوع را می توان از 
منظــر داخلــی و خارجی مورد 
بررســی قرار داد. این تحلیلگر 
بازارهای مالی بر این باور اســت 
که نمی تــوان همه تقصیرها را 

بــه گردن تحریم ها و شــرایط 
خارجی انداخت و باید قبول کرد 
که سیاســتگذاران داخلی نیز با 
برخــی از تصمیمات خود نظیر 
سیاست قیمت گذاری دستوری 
بر بازارها تأثیر گذاشــته اند. این 
تحلیلگــر می گوید بــا توجه به 
شــرایط فعلی بازار ســرمایه در 
بلندمــدت می تواند بهترین بازار 
برای سرمایه گذاری باشد چرا که 
به واســطه اصالح سنگینی که 

در بخش هایی از بازار ســرمایه 
صورت گرفتــه، قیمت هــا بــه 
مرزهای ارزندگی نزدیک شــده 
اســت. از طرف دیگر نرخ ارزی 
که مبنای تســعیر شرکت های 
صــادرات محور بازار ســرمایه 
اســت افزایش پیدا کرده و این 
مطلب پتانســیل سودآوری این 
شــرکت ها را که بخش مهمی از 
بازار را تشــکیل داده اند افزایش 

خواهد داد.

حسینبوستانیازدالیل
سردرگمیمردمدربازارها
میگوید

 سناریوهای 
پایانی دولت  
دوازدهم
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به موازات ورود سرمایه های جدید به این بازار، رشد 
قیمت ها در بورس به وقوع پیوســت. به تبع رشد نرخ 
ارز، بازارهای سرمایه گذاری دیگر از جمله بازار خودرو، 
ســکه و طال نیز به تدریج جذاب شــده و مورد توجه 
بخشــی از سرمایه گذاران قرار گرفت. در حال حاضر 
و با توجه به رشــد ســریع بازارها، قیمت ها در سطوح 
بی سابقه ای قرار گرفته اند که بحث عدم اطمینان در 
مقایســه با احتمال تداوم رشد، سهم غالب را به خود 

اختصاص داده است.
در این میان ارزندگی نرخ ارز نیز خود جای بحث دارد. 
بر اساس تئوری های برابری به نظر می رسد در شرایط 
موجود و با لحاظ کردن تمام عوامل مؤثر، ارزش دالر 
باید چیزی بین 22 تا 2۳ هزار تومان باشد و ثبت ارقام 
باالتر برای دالر ناشی از تنزیل ریسک های سیاسی و 
دیدگاه های انتظاری در قیمت است. ازاین رو با تغییر در 
شدت ریسک های مورد بحث، سرک مازاد بر ارزندگی 
نرخ ارز نیز دچار نوسان شده و این نوسان تمام بازارهای 

متأثر از نرخ ارز را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
 در چنین شــرایطی آیا پیــروزی ترامپ در   �

انتخابات پیش روی آمریکا بر نااطمینانی موجود 
در اقتصاد کشور خواهد افزود؟

همان طور که در صحبت قبلی اشاره شد، قسمتی از 
قیمت فعلی دالر ناشی از تنزیل ریسک هایی است که 
به اقتصاد و فضای سیاسی کشور وارد می شود، ازاین رو 
افزایش این ریسک ها می تواند سهم این بخش اضافی 
مؤثر بر قیمت ارز را بیشتر کند. در خصوص پیروزی 
ترامپ در انتخابات آمریکا طبیعتاً نگرانی های عمومی 
نسبت به اعمال سیاست های سختگیرانه در مقایسه 
بــا رقیب دموکرات وجــود دارد و انتظارات بازار این 
است که حضور ترامپ در بلندمدت می تواند عواقبی 
نگران کننده تر از انتخاب بایدن داشته باشد. بنابراین 
با انتخاب ترامپ، احتمال می رود سرمایه گذاران برای 
مصون کردن دارایی های خود در برابر افت بیشــتر 
ارزش پول ملی، اقدام به انتقال منابع موجود به سمت 
دارایی های با ارزش شناور مثل ارز و سکه و طال کنند.

البتــه خوش بینی در خصــوص رفتار بهتر بایدن در 
صورت برنده شــدن نیز چندان صحیح نبود. در واقع 
احتمــال کمی وجود داشــت که بــا انتخاب بایدن، 
تغییــرات معناداری در سیاســت خارجی آمریکا به 
وقوع بپیوندد که منجر به گشــایش های ســریع در 

اقتصاد کشــور شود. قطعاً دموکرات ها نیز برای پس 
دادن امتیازات گرفته شده از ایران رفتار معامله گرانه ای 
می داشتند و بعید به نظر می رسید در کوتاه مدت و حتی 
میان مدت شاهد گشایش معنی داری در فروش نفت 
یا مبادالت ارزی و تجاری کشــور می بودیم. هرچند 
با انتخاب بایدن احتمال کاهش مقطعی و احساسی 
قیمت ارز وجود داشت اما به نظر می رسد در کوتاه مدت 
انتخاب هر کدام از این دو کاندیدا نمی توانست تفاوت 

معناداری برای اقتصاد کشور ایجاد بکند.
 در شــکل گیری ایــن نااطمینانی، چه میزان   �

عوامــل داخلی و تا چــه حد عوامل خارجی دخیل 
بوده اند؟

طبیعتاً نمی توانیم نقش تحریم ها و محدودیت های 
تجاری و ارزی را در شکل گیری شرایط امروز مملکت 

و اقتصاد نادیده بگیریم. به هر حال تحریم ها فشارهایی 
را به بدنه اقتصاد وارد کردند که آثار آن را در زندگی 
مردم و بخش های مختلف اقتصاد و صنعت می بینیم. 
اما اینکه تمام نااطمینانی موجود را ناشــی از شرایط 
سیاســی و تحریمی بدانیم شاید خیلی درست نباشد 
و نباید آثار برخی تصمیمات سیاستگذاران داخلی را 
بر فضای عمومی اقتصاد و بازارهای سرمایه گذاری 

کشور نادیده بگیریم.
در درجــه اول، مهم ترین عاملی که این نااطمینانی 
را در بازارهای ســرمایه گذاری ایجاد کرده و ســپس 
به آن دامن زده رشــد افسارگسیخته حجم نقدینگی 

در ســال های گذشــته بوده است. اگر در این سال ها 
به هر ترتیب ممکن این حجم از نقدینگی در اقتصاد 
کشــور ایجاد نمی شد و سیاستگذاران بانک مرکزی 
انضباط پولی بهتری را رعایت می کردند، امروز شاهد 
حرکت حجم نقدینگی ســرگردان و مخرب در بین 

بازارها نبودیم.
 از دیگــر عوامــل داخلی مؤثر بر نااطمینانی موجود، 
می تــوان به سیاســت قیمت گذاری دســتوری در 
بازارها اشاره کرد. وقتی سیاستگذار به مکانیسم بازار 
اعتقاد نداشته و قیمت کاالها را بر اساس مالحظات 
غیراقتصــادی و غیررقابتی تعیین کند، رانتی در بازار 
ایجاد می شــود که قطعــاً در بلندمدت به تخصیص 
غیربهینه منابع و آســیب زدن به بخش های مختلف 
اقتصاد منجر می شود. سیاست های بودجه ای نیز هر 
سال آثار خاص خود را در بخش های مختلف صنعت، 
اقتصاد و جامعه به همراه دارد. ریســک هایی که در 
دل نظــام پولی و بانکی کشــور وجود دارد نیز نباید 
دســت کم گرفته شــود و همه این مسائل منجر به 

ایجاد نااطمینانی خواهد شد.
 در صورت تداوم این نااطمینانی، اقتصاد کشور   �

به چه سمتی کشیده خواهد شد؟
در صورت تداوم نااطمینانی، حرکت مدیریت نشــده 
نقدینگــی بین بازارهــای مختلف تداوم یافته و این 
ســرگردانی به بخش های مختلــف اقتصاد صدمه 
خواهد زد. از طرف دیگر همان طور که اشــاره شــد، 
بخشی از قیمت فعلی ارز ناشی از تنزیل ریسک های 
مرتبط است که در صورت تشدید نااطمینانی، متورم 
شــده و در واقع ارزش پول ملی کمتر خواهد شــد. در 
این شــرایط قدرت خرید جامعه کاهش پیدا کرده و 
بازارهایی مثل خودرو، سکه و طال که به نسبت های 
متفاوت وابســته به نرخ ارز هســتند، به طور مدیریت 
نشده ای رشد خواهند یافت و در نتیجه سرمایه هایی 
که باید صرف تولید و فعالیت مولد اقتصادی شود به 
ســمت بازارهایی مــی رود که مردم تنها برای حفظ 
ارزش دارایی به آنها روی آورده اند. مجموعه این موارد 
به رشد تورم و سطح عمومی قیمت ها، تضعیف قدرت 
خرید جامعه، افزایش کســری بودجه و تشدید رشد 

اقتصادی منفی در کشور منجر خواهد شد.
 سیاســتگذار در چنینــی شــرایطی چگونه   �

می تواند نااطمینانی را کاهش داده و اقتصاد را به 

درصورتتداومنااطمینانی،حرکت
مدیریتنشدهنقدینگیبینبازارهای
مختلفتداومیافتهواینسرگردانی
بهبخشهایمختلفاقتصادصدمه
خواهــدزد.ازطــرفدیگــرهمانطــور
کــهاشــارهشــد،بخشــیازقیمــت
فعلیارزناشیازتنزیلریسکهای
مرتبــطاســتکــهدرصــورتتشــدید
نااطمینانــی،متــورمشــدهودرواقــع
ارزشپولملیکمترخواهدشد.
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گفت و گو

یک ثبات نسبی برساند؟
 ایــن موضــوع را از دو منظر کوتاه مدت و بلندمدت 
می توان بررســی کرد. در بحث کوتاه مدت، چنان که 
تشریح شد بازیگر اصلی بازارهای سرمایه گذاری در 
ســال ۹۹ نوســانات نرخ ارز بود. لذا با تعیین نتیجه 
انتخابات آمریکا تمام تالش های سیاســتگذار باید 
در جهــت جلوگیری از جهش افسارگســیخته نرخ 
ارز باشــد. اگر نرخ ارز مدیریت شــود، در بقیه بازارها 
نیز امکان ایجاد یک ثبات نســبی کوتاه مدت فراهم 
خواهد شــد اما فراموش نکنیم این سیاســت تمامًا 
یک مســکن کوتاه مدت است. در واقع عامل اصلی 
نوسانات بازارهای مختلف از نااطمینانی سیاسی حاکم 
بر فضای خارجی کشــور نشــات می گیرد. ازاین رو 
بــرای حل اساســی معضل نااطمینانــی بازارهای 
ســرمایه گذاری باید نگرانی های ناشی از نااطمینانی 
سیاسی را برای سرمایه گذاران و جامعه برطرف کرد. 
یعنی این اطمینان را به جامعه بدهیم که در مدیریت 
کشور طرحی برای خروج از وضعیت فعلی وجود دارد 
و اقتصاد کشور در بن بست قرار ندارد. هر زمان که این 
خوش بینی در میان سرمایه گذاران و آحاد جامعه شکل 
بگیرد، طبیعتاً رفتارهای هیجانی آنها نیز کاهش یافته 
و شتاب کمتری می گیرد و در این وضعیت سیاستگذار 
نیز در فضای آرام تر می تواند به سیاستگذاری منطقی 

در بازارها اقدام کند.

 با توجه به شــرایط فعلی، بهترین بازار برای   �
سرمایه گذاری مردم کدام بازار می تواند باشد؟

در هفته های گذشــته انتخابات آمریکا به واســطه 
تأثیر بر نرخ ارز بیشــترین تأثیر را در آینده بازارهای 
ســرمایه گذاری ما داشــت. چنانچه بایدن برنده این 
انتخابات شــود، این احتمال وجود خواهد داشت که 
بــه تبــع اینکه نرخ ارز در یــک دوره زمانی احتمااًل 
کوتاه به ثبات برسد، طبیعتاً بقیه بازارهای وابسته به 
دالر نیز در نقاطی پایین تر از شــرایط فعلی به تعادل 
برسند. بنابراین در این حالت و برای افق کوتاه مدت 
شاید بهترین سرمایه گذاری، سرمایه گذاری در اوراق 
با درآمد ثابت باشد تا بازارهای سرمایه گذاری به نقاط 
تعادلی جدید خود برســند. البته با توجه به اینکه در 
کشــور با یک اقتصاد تورمی مواجه هســتیم و اوراق 
بــا درآمد ثابت نمی تواند آثــار تورمی را جبران کند، 

این سیاســت صرفاً یک سیاســت موقت خواهد بود 
و بعد از آن ســرمایه گذاران می بایســت مقصد جدید 

سرمایه گذاری را بررسی و انتخاب کنند.
اما جدای از این مطلب، در یک افق بلندمدت و با توجه 
به ریزش هایی که در چندماه اخیر در بازار سرمایه به 
ثبت رسیده، بخش های مهمی از این بازار به مرزهای 
ارزندگی نزدیک شده است. از طرف دیگر نرخ ارزی 
که مبنای تسعیر شرکت های صادراتی است افزایش 
پیدا کرده و به واســطه آن توان سودآوری شرکت ها 
افزایش یافته اســت. شــاهد این مدعا گزارش های 
شــش ماهه منتشرشــده از سوی شرکت هاست که 
عملکرد اکثر آنها در مقایسه با سال گذشته به مراتب 
بهتر بوده است. بنابراین با لحاظ کردن این نگاه که 
ســرمایه گذاری در بازار سرمایه یک سرمایه گذاری 

بلندمدت اســت، این اطمینان وجــود دارد که بازار 
ســرمایه )بدون در نظرگرفتن ریزموج ها و نوسانات 
کوتاه مدت( در یک بازه زمانی یک تا دوســاله، بازار 
پیشــرو کشــور خواهد بود و اگر سرمایه گذاران افق 
سرمایه گذاری بلندمدت داشته باشند، به نظر می رسد 
بورس بازدهی باالتری را در مقایســه با سایر بازارها 

نصیب آنها خواهد کرد.
 به نظر شما چشــم انداز کدام بازار شفاف تر   �

است و ریسک سرمایه گذاری در آن کمتر است؟ 
کدام بازار چشم انداز روشنی ندارد؟

 طبیعتاً به لحاظ ساختاری که بازار سرمایه دارد، این 

بازار از سایر همتایان خود شفاف تر است و گزارش های 
مفصل ادواری شرکت ها در دسترس سرمایه گذاران 
بوده و قابلیت تحلیل را به آنها می دهد. ازاین رو می توان 
گفت بازار سرمایه با اختالف شفاف ترین بازار کشور 
است. اما باید توجه داشت که در کنار شفافیت، بازار 
سرمایه بازاری فنی و پیچیده است و یکی از اشتباهاتی 
که در سال ۹۹ رخ داد این بود که برخالف تجربه بقیه 
کشــورها سرمایه گذاران جدیدالورود به بازار از روش 
سرمایه گذاری مستقیم برای ورود به بورس استفاده 
کردنــد. در صورتی که بهتــر بود با توجه به پیچیده 
بودن این بازار وجوه مردم به صورت غیرمستقیم و از 
طریق صندوق های سرمایه گذاری مدیریت می شد.

از آنجا که بازار ســرمایه در کنار شــفافیت قابل توجه 
و پتانســیل سوددهی مناسب در بلندمدت، در تأمین 
مالــی بنگاه های اقتصادی و بخش مولد اقتصاد نیز 
به ایفای نقش می پردازد، سرمایه گذاری در این بازار 
ضمن تأمین بازده مناسب برای سرمایه گذاران، تأثیر 
مثبتی بر اقتصاد کشــورخواهد داشت و شرایط یک 
بازی برد-برد را برای سرمایه گذار و کل اقتصاد فراهم 

خواهد کرد.
 بهترین و بدترین سناریو برای بازارها در پایان   �

دولت دوازدهم به چه شکل خواهد بود؟
به نظر من، بدترین ســناریویی کــه می تواند برای 
بازارها اتفاق بیفتد این است که دولت تأمین کسری 
بودجــه خــود از محل فروش اوراق را متوقف کرده و 
بــه روش های پولــی روی بیاورد که در این صورت 
تورمی افسارگسیخته را در پیش خواهیم داشت و در 
زمان اتمام کار دولت ممکن اســت شاهد نمود دالر 

50 هزارتومانی در اقتصاد کشور باشیم.
بهترین سناریو نیز این است که دولت به همین ترتیب 
پیــش بــرود و با مهار نرخ ارز، تورمی در حد 20 تا 25 
درصد را داشته باشیم، رشد اقتصادی در نهایت به صفر 
برسد و رشد منفی نداشته باشیم. همچنین بازارها به 
یک تعادل نســبی برســند و فعاالن بازارها بتوانند بر 
اســاس این ثبات موجود، تصمیمات سرمایه گذاری 

میان مدت و غیرهیجانی بگیرند.
پی نوشت:

*این گفت وگو قبل از مشخص شدن نتایج 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا انجام 

شده است.

بــهنظــرمــن،بدتریــنســناریوییکــه
میتوانــدبــرایبازارهــااتفــاقبیفتــد
ایــناســتکــهدولــتتأمیــنکســری
بودجــهخــودازمحــلفــروشاوراقرا
متوقــفکــردهوبــهروشهــایپولــی
رویبیــاوردکــهدرایــنصــورتتورمی
افسارگســیختهرادرپیــشخواهیــم
داشــتودرزمــاناتمــامکاردولــت
ممکــناســتشــاهدنمــوددالر50
هزارتومانیدراقتصادکشورباشیم.
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اقتصادی

یکــی از مهمترین مشــکالت اقتصــاد ایران 
بی اعتمــادی دســتگاه های اجرایی به یکدیگر 
اســت. وقتی مجلس به دولت اعتماد نمی کند و 
بدون توجه به شرایط کنونی نسبت به رد الیحه 
بودجه اقــدام می کند نتیجه آن در بازارها قابل 

رصد است.
بودجه مهمترین سند اقتصادی و سیاسی کشور 
تلقی می شــود. هر چند برخی بودجه را ســندی 
مالــی می دانند اما جهت گیری  های اقتصادی و 
سرمایه گذاری و مسیر حرکت بخش خصوصی 
و عمومی و دولتی با تصویب این ســند روشــن 
می شود. طبیعی است وقتی فرایند بررسی بودجه 
طوالنی شــود، بخش هــای مختلف اقتصادی 
نمی تواننــد تصمیم دقیقــی را برای آینده خود 

بگیرند.عدم قطعیت و عدم شفافیت اقتصاد حاال 
یکی از مهمترین بحران های ماست. کمیسیون 
تلفیق بررسی بودجه از تاریخ 12 آذر تا 1۴ بهمن، 
الیحه بودجه را بررســی کرد اما در نهایت با رد 
ایــن الیحــه، دو ماه فعالیت خود را بی اثر نمود. 
شــاید بهتر بود همــان روزهای ابتدایی الیحه 
بودجه رد می شــد و امروز تکلیف اقتصاد کشور 
روشــن می گردید. نکته مهم اینجاســت که در 
نهایت نیز الیحه بودجه امکان تغییر چندانی را 
از ســوی دولت نخواهد داشت پس هزینه های 

ســنگین با عایدی آن چندان همخوانی ندارد.
 باید توجه داشــت در شرایط فعلی اقتصاد ایران 
بــا دو عامــل بحرانــی و مهم تحریــم و کرونا 
روبه روســت و طبیعی اســت که این طوالنی 
شــدن فرایند الیحه بودجه، بحران ســومی را 
متوجه اقتصاد ایران می کند . شــاید بهتر باشــد 

دســتگاه های اجرایی تصمیمات خود را با توجه 
به شــرایط کنونــی اتحاذ کنند نــه با توجه به 
آرمان هایی که دارند قطعا نااطمینانی ها می تواند 
روند بهبود شــرایط را کنترل نماید . امروزا گر 
تحریم که عاملی خارجی اســت به پایان برسد، 

باید بحران های داخلی نیز تمام شــود.
آنچه مســلم است اینکه روبه رو کردن دولت با 
بحران هایــی بی فایده در ماه های پایانی فعالیت 
دولت، تنها ســبب می شود آسیب هایی جدی و 
جبران ناپذیر به مردمی وارد شود که سرمایه های 
ایــن مملکت هســتند و اتفاقا این آســیب ها با 
میلیاردها تومان هزینه نیز قابل جبران نیســت. 
آرامش اولین و مهمترین مولفه مورد نیاز اقتصاد 
و سیاست ایران تلقی می شود . امیدوارم مجلس 
شــورای اسالمی و دولت و تمامی دستگاه های 

اجرایــی همین آرامش را درک نمایند.

با توجه به آغاز واکسیناسیون جهان آماده مواجهه 
با دوران پســاکرونا می شــود . دورانی که تالش 
برای بازســازی عقب ماندگی ها و ضربات مهلک 
وارد شــده بر اقتصاد در دســتور کار قرار می گیرد. 
ایران نیزدر این شــرایط باید خود را آماده ورود به 
دوران جدید نماید . شــاید کرونا درســی بود که 
بشــر خود را آماده رشــد و توســعه با حفظ مح یط 
زیســت و تنها دارایی اش یعنی زمین نماید. آنچه 
مســلم اســت اینکه پیش بینی ها حکایت   از رونق 
بخش مســکن و ســاحت و ســاز در دوران پس از 
کرونــا دارد. ایــن اتفاق نوید بخش تعادلی در بازار 
مســکن خواهد بود . تعادلی که به واســطه رشــد 

ســاخت و ساز رخ خواهد داد. 
بررســی ها نشان می دهد بخش مهمی از ساخت 

و سازها دردوره شیوع کرونا با هدف پیشگیری از 
انتقال بیماری تعطیل شد. در برخی دوره  ها پروژه  
های ساخت و ساز حتی با تعطیلی یک ماهه مواجه 
گردید که در نتیجه تعهدات ســازندگان نیز در این 
شرایط امکان عملی شدن در دوره مشخص شده را 
نداشت.   آ نچه مسلم است اینکه اعمال محدودیت 
و تعطیلی اتفاقی گریزناپذیر بود اما بخش مسکن را 
با معضلی مهم مواجه ساخت.  تبعات این مساله باید 
در قوه قضاییه نیز مورد توجه قرار گیرد. توجه داشته 
باشــید در چنین تعطیالتی، پیمانکاران و فعاالن 
بخش ســاختمان ، به دلیل شکایت ها به دادسرا و 
مراجع قضایی احضار می شــوند و در برخی موارد 
ضمانت های بانکی این افراد  از سوی کارفرمایان 
به اجرا گذاشته می شود.بنابراین الزم است در این 
دوره تعطیلی پیش رو فکری به حال ســازندگان و 
پیمانکاران ســاختمانی شــود. بی تردید توجه به 

آســیب کنونی و برنامه ریزی برای آینده پیش رو 
می تواند از حجم مشــکالت تا حد زیادی بکاهد. 
بسیاری از پروژه های ساختمانی در شرایط کنونی 
به دلیل بروز بیماری یا مشکالت ناشی از آن ممکن 
است با تعطیلی کواه مدت یا بلندمدت روبرو شوند. 
محاکم قضایی الزم است با در نظر قرار دادن این 
وضعیت، نســبت به رســیدگی به شکایات اقدام 
نماینــد . پیش بینی ها نشــان می دهد پس دوران 
سخت کنونی، با از میان رفتن بیماری و مهار آن، 
پروژه هــای  ع مرانی و سختمان ســازی با رونقی 
قابل توجه مواجه می  شــوند . افزایش قابل توجه 
قیمت ها و تقاضای انباشــته نیز سرمایه گذاری در 
حوزه مســکن را مقبول و اقتصادی کرده اســت.  
شــاید فرصــت پیش رو برای ایج اد اشــتغال در 
بخش مســکن، فرصتی بی ن ظیر برای بازسازی 

اقتصاد ایران باشد.

در باب یک اقدام پرهزینه

چشم انداز مسکن در دوران پساکرونا

هادیحقشناس
اقتصاددان

بیتهللاستاریان
کارشناس اقتصاد مسکن
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 کاهش واردات کاالهای واســطه که مواد   �
اولیــه خطوط تولید هســتند در نیمه ابتدایی 
امسال نســبت به مدت مشابه سال قبل چه 

تاثیری بر اقتصاد کشور می گذارد؟
اگرچه مطابق با آمار منتشرشــده میزان واردات 
مواد اولیه خطوط تولید در نیمه ابتدایی امســال 
نسبت به سال قبل کاهش داشته اما برای بررسی 
اثرپذیری این موضوع بر اقتصاد کشور می توان 
قــدری کالن تر به موضوع نــگاه کرد. آخرین 
گزارش هایی که از میزان ســرمایه گذاری های 
ثابت صورت گرفته در ایران منتشر شده، از روند 
نزولی میزان ســرمایه گذاری در بخش هایی از 
جمله ماشــین آالت، تجهیزات ساختمان و... از 

ســال 1۳۹0 تا 1۳۹8 حکایت دارد. در حالی که 
از ســال 1۳70 به مدت 20 ســال روند تشکیل 
ســرمایه ثابت در اقتصاد ایران افزایشی بود اما 
شــرایط در هشت سال اخیر تغییر کرد و از سال 
1۳۹0 به بعد، دیگر کشــور شــاهد روند رو به 
رشــد ســرمایه گذاری در بخش های مختلف 
اقتصادی نبوده اســت. در سال هایی که میزان 
سرمایه گذاری ثابت در کشور روند رو به رشدی 
داشــت، شــاهد افزایش تولید ناخالص داخلی و 
به تبع آن افزایش قدرت خرید افراد جامعه بودیم 
و بخش عمده ای از افراد بهبود شرایط اقتصادی 
را در زندگــی خود حس می کردند و در مجموع 
چشــم انداز مثبــت اقتصادی پیــش روی افراد 

ترسیم شده بود.
اما از ســال 1۳۹0 به بعد و آغاز دور جدیدی از 
تحریم ها علیه ایران که پیش از آن هرگز کشور 
با این شــدت با آن روبه رو نشده بود، چشم انداز 
مثبت اقتصادی ترسیم شده برای ایران، کم رنگ 
و به مرور محو شد. همین موضوعات نیز باعث 
شــد تا میزان سرمایه گذاری اقتصادی در کشور 
ظرف این ســال ها وارد مســیر کاهشــی شود. 
بسیاری از سرمایه داران در سطح کالن و حتی در 
سطح سرمایه های متوسط که می تواند به ایجاد 
کســب وکارهای متوسط منجر شود، با توجه به 
شرایط و وضعیت نامشخص ایران متمایل شدند 
تا سرمایه گذاری خود را در کشوری غیر از ایران 

پیمانمولویدرخصوصتأثیرافتوارداتمواداولیهبراقتصادکشورگفت

ضربهسنگینبهتولید
راضیهاحقاقی
روزنامه نگار

 افــت 25 درصــدی واردات مواد 
اولیه و کاالهای واسط که خوراک 
واحدهای تولیدی کشــور به شمار 
می رونــد ظرف پنج مــاه ابتدایی 
امســال تبدیل بــه زنگ خطری 
شده است که از سویی تولیدکننده 
را تهدیــد کــرده و از طرف دیگر 
بیمی جدی بــرای مصرف کننده 
تلقی می شود. در حالی که کاهش 
سرانه درآمد هر ایرانی به کوچک 
شدن سبد مصرف و در ادامه رکود 
در بازار منجر شــده است، کاهش 
واردات و افــت تولید اجازه کاهش 
قیمت هــا در بــازار را نمی دهــد. 
چراکــه بــا کاهش تولیــد انواع 
محصــوالت در اثــر افت واردات 

مواد اولیه، میزان عرضه محصول 
به بازار نیز کاهش پیدا خواهد کرد 
و بــه این ترتیب با ایجاد فاصله ای 
مجدد میــان عرضه و تقاضا باید 
در انتظــار تورمــی دیگر در بهای 
انــواع کاالها بــود. به این ترتیب 
دور جدیدی از رکود در عین تورم 
در انتظار بازارهای کاالیی کشــور 
است. تورمی که این مرتبه شامل 
کاالهای مصرفــی عموم جامعه 
نیز می شــود و به ایــن ترتیب در 
بخش هــای مختلــف تولیــدی 
اثرگذار شــده و اقتصاد کشــور را 
نیز متأثر می کند. هشدار تورمی را 
باید در شرایطی برجسته تر ارزیابی 
کرد که رشــد پایه پولی به وضوح 

زنگ خطری برای هشدار تورم به 
شمار می رود که نگرانی ها از رکود 
تورمی را به وضوح ترسیم می کند. 
این در حالی است که برای بسیاری 
از مواد اولیه تولید داخل، شاهد باال 
بودن موجودی انبارها هستیم که 
حتی در صورت افت بهای ارز هم 
زیــان جدیدی را بــه این واحدها 
تحمیــل کرده و فضا را برای افت 
قیمت تمام شده محدود می سازد، 
گویی تورم پیش رو را باید بســیار 
جدی تر از قبل ارزیابی کرد. برای 
مشــخص شدن تأثیر کمبود مواد 
اولیه بر اقتصاد کشور گفت وگویی 
با پیمان مولوی، اقتصاددان انجام 
شــد، وی معتقد اســت: این زنگ 

خطر برای اقتصاد کشــور بســیار 
پیشتر و درست از زمانی که میزان 
سرمایه گذاری ثابت در کشور وارد 
مســیر نزولی شــد، نواخته شد اما 
گوش شــنوایی بــرای آن وجود 
نداشت. حال در شرایطی که برآیند 
رشد اقتصادی ایران ظرف هشت 
ســال گذشــته صفر بوده، میزان 
تولید ناخالــص داخلی به حداقل 
رســیده و بازار مصرف در کشــور 
نیز روزبه روز کوچک تر شده، افت 
واردات مــواد اولیه مورد نیاز برای 
خطوط تولیــد می تواند ضربه ای 
نهایی بر اقتصاد کشــور وارد کند، 
مگر آنکه شرایط به گونه ای دیگر 

تغییر کند.
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اجرایی کنند. 
اتفاق دیگری که اقتصاد ایران را از سال 1۳۹0 
بــه بعد درگیر کرد، کاهش ســرانه درآمد افراد 
جامعه بود. در حالی که درآمد ســرانه هر ایرانی 
در ســال 1۳۹0 برابر هفت میلیون و ۳00 هزار 
تومان بود، این رقم در ســال ۹8 )به قیمت های 
ثابت( به چهار میلیون و 800 هزار تومان رسید. 
همین آمار و ارقام به خوبی بالیی را که در این 
ســال ها بر ســر تولید و اقتصاد در ایران آمده 
اســت، نشــان می دهد. از سویی ظرف حدود ۹ 
ســال اخیر درآمد ســرانه افراد در ایران کاهش 
داشــته و از ســوی دیگر با رشــد مستمر تورم 
مجدداً از قدرت خرید افراد کاســته شــده است. 
به این ترتیب در این ســال ها اقتصاد ایران در 
مسیر کاهش قدرت خرید حرکت کرده که این 
موضــوع بنگاه های تولیدی کشــور را با چالش 
کوچک شدن مستمر بازار مصرف روبه رو کرده 
است. در سال های گذشته تنوع سبد مصرف هر 
خانواده ایرانی با افت درآمد کوچک شــده بود و 
متاســفانه امسال حتی میزان مصرف کاالهای 
ضروری نیز در حال کاهش است و این موضوع 
تقریبًا در تمامی خانواده ها مشهود است. عالوه 
بر دو مورد بیان شده یعنی کاهش سرمایه گذاری 

ثابت در بخش تولید ایران و کوچک شدن بازار 
مصرف، امســال تولیدکنندگان داخلی با مشکل 
جدیدی نیز روبه رو شــده اند که بر چالش های 
قبلی آنها افزوده است. بر اساس آمار منتشرشده 

میزان واردات مواد اولیه و کاالهای واسطه که 

خوراک کارخانه های تولیدی هســتند نیز ظرف 
پنج ماه ابتدایی امســال نســبت به مدت مشابه 

کاهش 25 درصدی داشته است.
افــت واردات این مواد اولیه در اثر مشــکالت 
تأمین ارز و دشــوار شدن واردات کاال به کشور 
ایجاد شــده است. شدت گرفتن تحریم ها باعث 
شــد تا سیاستگذاران کشور در ماه های گذشته 
اعالم کنند که امسال واردات باید بر اساس ارز 
ناشی از صادرات انجام شود، همین موضوع نیز 
باعث شد تا صف های طوالنی در مسیر واردات 
تشــکیل شود و بســیاری از شرکت ها که برای 
استمرار تولید، نیاز به واردات کاالیی داشتند، با 
مشــکل روبه رو شوند. وابستگی بخشی از تولید 
یک محصول به مواد اولیه یا تجهیزات وارداتی 
امری طبیعی بوده و نشــان از ضعف تولیدکننده 
داخلــی نــدارد. در دنیای امروز تولید صد درصد 
داخلــی یا جایگاهی ندارد یا محدود اســت؛ به 
دالیل مختلفی از جمله صرفه به مقیاس، طبیعی 
است که بخشی از مواد مصرفی در خطوط تولید 

از طریق واردات تأمین شود.
البتــه نکته دیگری در زمینه مواد اولیه وارداتی 
در کشــور وجــود دارد که حائز اهمیت اســت، 
تخصیص ارز ۴200 تومانی به واردات بخشــی 

اتفاقدیگریکهاقتصادایرانراازسال
1390بهبعددرگیرکرد،کاهشسرانه
درآمــدافــرادجامعــهبــود.درحالــیکه
درآمدســرانههرایرانیدرســال1390
برابــرهفــتمیلیــونو300هزارتومان
بود،اینرقمدرسال98)بهقیمتهای
ثابت(بهچهارمیلیونو800هزارتومان
رســید.همیــنآمــاروارقــامبــهخوبــی
باییراکهدراینسالهابرسرتولید

واقتصاددرایرانآمدهاست.
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از مواد اولیه به کشــور ظرف ســال های گذشته 
باعث شد تا برخی از تولیدکنندگان کشور تبدیل 
به دالل شوند. این بخش از تولیدکنندگان مواد 
اولیه را با ارز دولتی به کشور وارد کرده و از فروش 
آن در بازار داخل بدون هیچ گونه فعالیت تولیدی 
منتفع می شدند. این موضوع بیانگر آن است که 
نحوه سیاســتگذاری در کشور ظرف سال های 
اخیر به نحوی بوده که بخش تولید تضعیف شود 
و به جای آن فعالیت های سوداگرانه تقویت شود. 
ایــن موضوع خود به بحرانی در اقتصاد کشــور 
بدل شــده اســت. حال در شرایطی که تولید در 
کشور با سه چالش اصلی کاهش سرمایه گذاری، 
کوچک شدن بازار مصرف و کاهش واردات مواد 
اولیه روبه رو اســت و در ســطح کالن، اقتصاد 
ایران رشــد نمی کند، به صورت مستمر اخباری 
از افتتاح بنگاه های تولیدی منتشر می شود و به 
ایــن ترتیــب دوگانه ای از واقعی بودن یا نبودن 
وضعیت نامطلوب اقتصادی کشــور را به ذهن 

متبادر می کند.
اما واقعیت آن اســت که برآیند رشــد اقتصادی 
ایران ظرف 10 ســال گذشــته صفر بوده، یعنی 
در 10 ســال اخیر کشــور هیچ رشــد اقتصادی 
نداشته است. البته در سال هایی بعد از برجام رشد 
اقتصادی کشــور مثبت شــد و حتی تجربه رشد 
اقتصادی 12 درصد نیز وجود داشت اما متوسط 
رشــد اقتصادی در این مدت صفر بوده است. به 
بیانی دیگر اقتصاد ایران در این سال ها حرکتی 

نداشــته و قدمی به جلو حرکت نکرده است.
 افت واردات مواد واسطه مورد نیاز خطوط   �

تولید چه تاثیری در بازارهای کشــور دارد؟ 
ایــن موضوع رکود را تقویت کرده یا به تورم 

منجر می شود؟
شــرایط اقتصادی در کشور به گونه ای شده که 
از ســویی مردم قدرت خرید چندانی ندارند و از 
طرف دیگر نیز هزینه های تولید به طور مســتمر 
افزایش پیدا می کند. از ســویی کاهش ســرانه 
درآمــد افــراد به کاهش تقاضــا و رکود در بازار 
منجر می شود؛ اما با توجه به آنکه شدت گرفتن 
تحریم به دشــواری در واردات و کاهش تولید 
منجر شده، در عین کاهش تقاضا، میزان عرضه 

محصــول نیــز در بازار داخلی کاهش پیدا کرده 
اســت، در عین حال تورم نیز به صورت مســتمر 
در حــال افزایش بــوده و این دو موضوع اجازه 
کاهش قیمت را نمی دهد. متاســفانه امروز این 
موضوع تقریبًا در تمامی بخش های کشور نمود 

پیدا کرده است.
کاهش قدرت خرید در کشور ظرف ماه های اخیر 
بــه نحوی بوده که دیگر خرید کاالیی همچون 
یخچــال و فریزر خارجــی تبدیل به آرزو برای 
بسیاری از خانواده ها شده و حتی خرید محصول 
تولید ایران نیز بســیار دشــوار شده است. هزینه 
تولید کاال در داخل کشــور نیز به شدت افزایش 

پیــدا کــرده و به این ترتیــب افراد قدرت خرید 
کاالی داخلــی را نیــز ندارند. به این ترتیب باید 
اذعــان کرد که عدم تحرک در اقتصاد کشــور 
ظرف سال های گذشته اقتصاد ایران را به شدت 
ضعیف کرده اســت. اگر قرار باشــد که تغییری 
در اقتصاد کشــور ایجاد شــود، برای رسیدن به 
وضعیتی مشــابه ســال 1۳۹0 و تحقق قدرت 
خریدی مشــابه این سال باید کشور شش سال 
رشــد اقتصادی مثبت هشت درصد داشته باشد. 
البته که تحقق این میزان رشد ساالنه اقتصادی 

در شــرایط فعلی ایران غیرممکن است.

 چــرا افت تقاضا به کاهش قیمت در بازار   �
ایران منجر نمی شود؟

قیمت فروش انواع کاالها تابعی از تقاضا به شمار 
مــی رود، بنابراین زمانــی که تقاضا در بازار کم 
می شــود این انتظار به صــورت منطقی وجود 
دارد کــه نرخ محصــوالت نیز کاهش پیدا کند. 
اما درگیری بیش از ســه دهــه اقتصاد ایران با 
رکود تورمی باعث شــده تا در عین نبود تقاضا، 
بهای انواع محصوالت در بازار در مسیر مستمر 
افزایشــی قرار گیــرد. اقتصاد ایران بزرگ ترین 
اقتصــاد در دنیاســت کــه در این بــازه زمانی 
طوالنی مدت با رکود تورمی درگیر بوده اســت 
در حالی که سال هاســت اغلب کشورهای دنیا 
توانســته اند این بیماری اقتصادی را ریشــه کن 
کنند. در ســال های پس از انقالب ســال 57، 
به صورت مســتمر اقتصاد کشــور با تورم همراه 
بوده و تنها در سال های 7۶ تا 8۶ رکود در بازار 

کشور وجود نداشته است.
 بــا کاهش نیاز بــه واردات نمی توان از   �

مشکالت موجود کاست؟
حتــی اگر امکان تولید بخــش قابل توجهی از 
مواد اولیه و کاالها در کشور وجود داشته باشد، 
اما باید دید تولید تمامی کاالها در داخل کشــور 
صرفــه اقتصادی دارد یا خیــر. البته که تحریم 
باعث شــده کاالهای متعــددی در بازار داخل 
تولید شــود اما باید بررســی کرد که این هزینه 
برای تولید انواع کاالها در داخل کشور به صرفه 
بوده اســت یا خیر، که رســیدن به نتیجه قطعی 
نیاز به بررســی و تحقیق کامل دارد. اما به طور 
قطــع تحریم ظرف ســال های اخیر بیش از دو 
هــزار میلیارد دالر بــرای اقتصاد ایران زیان به 
همراه داشــته و اقتصاد کشور را دچار مشکالت 

و معضالت گسترده ای کرده است.
هیــچ اقتصادی در دنیا تجربه تحریمی به اندازه 
ایران به لحاظ مدت زمانی و شــدت را نداشــته 
است، البته کوبا و کره شمالی نیز مشمول تحریم 
بلندمدت و با شــدت بوده اند اما این دو کشــور 
بــه لحاظ ترکیب جمعیتی، اقتصادی، پیشــینه 
اقتصادی و... شرایطی مشابه با ایران را ندارند. 
بــه ایــن ترتیب باید اذعان کرد که نوع و میزان 

برآیندرشداقتصادیایرانظرف10سال
گذشتهصفربوده،یعنیدر10سالاخیر
کشورهیچرشداقتصادینداشتهاست.
البتــهدرســالهاییبعــدازبرجــامرشــد
اقتصادیکشورمثبتشدوحتیتجربه
رشداقتصادی12درصدنیزوجودداشت
امامتوسطرشداقتصادیدراینمدت
صفربودهاست.بهبیانیدیگراقتصاد
ایراندراینســالهاحرکتینداشــتهو

قدمیبهجلوحرکتنکردهاست.



31 نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ دیماه 1399 / شماره 56

اقتصادی
Bilingual Economic Monthly  

تحریم ها علیه ایران در دنیا بی بدیل بوده است.
 سخن پایانی.  �

واقعیت آن اســت که اقتصاد ایران در یک دور 
تسلســل و چرخه نامشخص و بدون برنامه گیر 
افتــاده و بیش از هر زمانی نیاز به تغییر پارادایم 
دارد. الزم است که یک مرتبه به بررسی روند و 
مسیر پیشرفت در کشورهای مختلف بپردازیم، 
و مشخص کنیم آیا بدون برقراری روابط با دنیا، 
بدون داشــتن روابط بانکی و... رشــد و توسعه 

اقتصادی میسر می شود یا خیر.
در دهه های گذشــته کشورهای مختلف دنیا دو 
گونه استراتژی رشد و توسعه را در پیش گرفتند؛ 
برخی اقتصادها از جمله کشــورهای آمریکای 
جنوبــی همانند برزیل، آرژانتین و... به ســراغ 
جایگزین ســازی واردات بــا تولید داخل رفتند. 
اســتراتژی این کشــورها بر رشد تولید داخلی و 
به نوعی خودکفایی و به حداقل رساندن واردات 
متمرکز شــد و گســترش تجارت با دنیا در وهله 
بعــدی اهداف آنها قرار گرفت. اما کشــورهای 
جنوب شــرق آســیا همچون چیــن، اندونزی، 
مالزی و کره جنوبی مســیر توســعه را متفاوت 
تعییــن کرده و پیش رفتند. گســترش صادرات 
اولویت این کشــورها در جهت رشــد اقتصادی 
تعیین شــد. زمانی که این دو گروه کشــور دو 
سیاســت متفاوت را برای رشد اقتصادی در نظر 

گرفتــه بودند، نتیجه مشــخص نبود اما امروز 
پس از گذشــت حدود ۴0 سال به وضوح روشن 
شــده است که کشورهایی که رشد اقتصادی را 
از مسیر ارتباط با دنیا و توسعه صادرات در پیش 
گرفتند بسیار موفق تر از کشورهایی بودند که بر 

خودکفایی داخلی متمرکز شدند.
البتــه که شــرایط تحریم وضعیتــی پیچیده را 
در مســیر ایران قرار داده اســت به گونه ای که 
وضعیت فعلی ایران با هیچ یک از این کشورها 
قابل مقایسه نیست. تحریم باعث شده در حالی 
که کشورهای همسایه در حال رشد و قوی شدن 
هســتند، اقتصاد ایران هر روز کوچک تر شــود. 

در حالی که برنامه ریزی ایران تبدیل شــدن به 
اقتصاد اول در منطقه خاورمیانه در سال 1۴0۴ 
بود، در سال گذشته فاصله اقتصاد ایران از ترکیه 
و عربستان بیشتر شد و متاسفانه این امکان وجود 
دارد که در ســال 2020 حتی اقتصاد امارات نیز 
از ایران پیشــی گرفته و به رتبه چهارم اقتصاد 
منطقه تبدیل شویم. در حالی این موضوع اتفاق 
افتاده که اگر ایران به تحریم دچار نمی شــد و 
اســتراتژی های اقتصادی کشور ظرف 20 سال 
گذشــته به درستی چیده شده بود، اقتصاد ایران 
پتانســیل پیشــی گرفتن از اقتصاد ترکیه را نیز 

داشت.
تجربه کشــورهایی همچون بوتسوانا، ترکیه، 
مالزی، اندونزی، عمان و... که به مدت ۳0 سال 
رشــد اقتصادی مثبت هشت درصد را به صورت 
مســتمر داشــته اند حاکی از آن اســت که تنها 
بــا اولویت دادن اقتصــاد بر تمامی برنامه های 
دیگــر می توانیــم کشــور را از وضعیت فعلی 
اقتصــادی نجات دهیم. درواقــع باید افزایش 
رشــد اقتصادی، رشــد تولید ناخالص داخلی و 
ایجاد رفاه عمومی برای مردم تبدیل به اولویت 
در تصمیم گیری ها شــود. این موضوع نیز تنها 
بــا تبدیــل علم اقتصاد نوین به مقام فرماندهی 
تصمیم گیری و سیاست ســازی در کشور میسر 

می شود.

کشــورهای گذشــته دهههــای در
اســتراتژی گونــه دو دنیــا مختلــف
رشــدوتوســعهرادرپیــشگرفتنــد؛
برخیاقتصادهاازجملهکشــورهای
برزیــل، آمریــکایجنوبــیهماننــد
آرژانتینو...بهسراغجایگزینسازی
رفتنــد. داخــل تولیــد بــا واردات
اســتراتژیاینکشــورهابررشدتولید
داخلــیوبهنوعــیخودکفایــیوبــه
حداقلرساندنوارداتمتمرکزشد.
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یک کارشــناس اقتصادی با تشریح وضعیت 
یارانه های ســیاه پرداختی در بودجه 1۴00، 
گفت: تمامی این یارانه های رانت زا باید حذف 
شده و منابع آن صرف پرداخت یارانه همگانی 

به همه مردم کشور شود.
 به دنبال تقدیم الیحه بودجه 1۴00 به مجلس، 
در گفت وگو با یک کارشناس اقتصادی به بررسی 
وضعیت پرداخت انواع یارانه ها در الیحه بودجه 

سال آینده پرداختیم.
در ایــن رابطه میثم هاشــم خانی با بیان 
اینکــه مصادیــق زیــادی از یارانه های 
ســیاه داریم که فسادزا و رانت زا هستند، 
گفــت: این یارانه هــا نفعی به عامه مردم 
نمی رسانند و مصادیقشان در کشورهای 
دیگــر وجود ندارد و این مســئله بحرانی 
برای بودجه هر ســال اســت و تصمیمی 
برای حذف هیچ کدام از آن ها نمی گیریم 
تا زمانی که دیگر نشــود آن را ادامه داد و 

فاجعه ای رخ دهد.

انواع یارانه های ســیاه در الیحه بودجه   �
سال آینده

هاشم خانی ادامه داد: از ابتدای سال ۹7 تا امروز 
مــا 1۴ برابــر کل یارانه نقدی که در یکســال 
پرداخت می شود رانت در قالب ارز ۴200 تومانی 
توزیــع کردیم که منفعت خاصی هم نداشــته 
است. این کارشــناس افزود: اتومبیل دولتی یا 
ورق فوالد دولتی هم نوع دیگری از یارانه سیاه 
است که درست است که اسمی از آن در بودجه 
نمی آید اما هم رانت و فساد زیادی ایجاد می کند 
و هم به فقرا نمی رسد و دولت یک پولی از دست 
می دهد؛ از ابتدای ســال ۹7 تا االن مجموعًا 7 
برابر یارانه نقدی ســاالنه رانت در قالب این دو 

نوع یارانه سیاه توزیع شده است.
به گفته هاشــم خانی قیر تهاتری و رایگان هم 
یک نوع دیگر از یارانه سیاه است که البته دولت 
مخالفــت خود را بــا تخصیص آن اعالم کرده 

است.
وی همچنین گفت: معافیت های مالیاتی متعدد 

مثاًل برای شــرکت های دانــش بنیان که کار 
عقالنی نیست، همچنین ساالنه بودجه زیادی 
به پوشــش زیان صندوق های بازنشســتگی 
اختصــاص می یابد کــه ۳ برابر یارانه پرداختی 

در یکسال است.
هاشــم خانی همچنین به منابع مالی که برای 
پوشــش ضرر و زیان شرکت های دولتی متعدد 

از بیت المال پرداخته می شود اشاره کرد.
این اقتصاددان تاکید کرد: سوخت بسیار ارزانی به 
شرکت های انرژی بر می دهیم، آن هم با قیمت 
یک دهم افغانســتان و پاکستان می فروشیم و 
به این معناســت که چیزی که متعلق به همه 
مردم هست را به بخشی از مردم اعطا می کنیم

وی آخرین نوع یارانه ســیاه را سوخت مصرفی 
عامــه مردم عنوان کــرد و گفت: در اصالحات 
یارانه همیشــه اولویت با بنزین بوده اســت؛ در 
حالی که مصادیق بســیار بیشتری دارد که باید 
به ســراغ آن ها رفت ولی دولت ها زورشــان به 

آن ها نمی رسند.

یارانهنقدیبایدبههمهمردمپرداختشود

یارانههایسیاهدربودجه۱۴۰۰

صبانوبری
روزنامه نگار
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یارانه نقدی عامل تورم؟  �
هاشــم خانی در پاســخ به این پرســش که آیا 
پرداخت یارانه نقدی تورم زا اســت؟ گفت: هر 
هزینه ای چه به دست دولت، چه من و شما اگر 
در ازای آن پول چاپ شــود، عامل تورم است و 
جزو بدیهیات علم اقتصاد اســت. در زمان آقای 
احمدی نژاد انحراف کلیدی که در یارانه نقدی 
وجود داشت، تثبیت رقم پرداختی بود که با توجه 
به تورم طی این سال ها، امروز ۴50 هزار تومان 

به ازای هر نفر می شود.
وی ادامه داد: آن رقم ثابت عددی بود که بیش 
از درآمــد بــود و در نتیجه بانک مرکزی مجبور 
شد پول چاپ کند و کسری ایجاد شده را تأمین 
کند. پس این ادعا درست است که یارانه نقدی 
سال 8۹ قدری باعث تورم شد ولی دلیلش نفس 
پرداخت یارانه نقدی نبود بلکه کسری آن بود.

وضعیــت ارز ۴2۰۰ تومانــی در بودجه   �
1۴۰۰

هاشم خانی در واکنش به بندی در الیحه بودجه 
سال آینده که در آن دولت از مجلس برای حذف 
ارز ۴200 تومانی و تخصیص آن به تشــخیص 
خود مجوز خواســته است، گفت: این بند مبهم 
اســت و احتمااًل باعث تنش های شــدید بین 
دولت و مجلس می شــود به ویژه اینکه چاشنی 
رقابت ریاست جمهوری سال آینده هم به شدت 
روی این بند سایه می اندازد. زیرا چه دولت چه 
مجلس و چه جریان های سیاســی مختلف خود 
را ذینفــع می دانند کــه باالخره کار مثبتی را به 
نام خودشان ثبت کنند. هرچند بعید می دانم که 
این بند اینگونه تصویب شــود و در مجلس بند 

شفافی تصویب خواهد شد.
نظام یارانه نقدی ایده آل؟  �

ایــن اقتصاددان در رابطه با نظام پرداخت یارانه 
نقدی ایده ال که باید به ســمت آن رفت، گفت: 
ایــده یارانه نقدی همگانی مفیدترین کار برای 
حمایت از فقرا و تولیدکننده تضمین حداقلی از 
پرداخت نقدی به همه مردم است. چرا که حذف 
یک ســری از افراد پیچیدگی هایی دارد ولی در 
مقابــل پرداخت این یارانه به دهک های باالی 
درآمدی باید از آن ها چندین برابر مالیات دریافت 

کرد. به گفته هاشم خانی منابع این یارانه نقدی 
هم می تواند تمام ردیف های یارانه سیاهی باشد 
که درحال حاضر در بودجه پرداخت می شود که 

منبع بسیار خوبی هم خواهد بود.
وی در رابطه با یارانه های حمایتی از تولیدکنندگان 
گفت: در شــرایط فعلی دولــت تصمیم گیرنده 
اســت کــه منابع خــود را در قالب وام و یارانه یا 
معافیت هــای مالیاتی به کدام تولیدکننده بدهد 
که خود زمینه ای برای بروز رانت و فساد است. 
اما در شــرایطی که یارانه به خود مردم پرداخت 
شــود، رقابتی بین تولیدکنندگان شکل خواهد 
گرفــت تا محصول بهتــری تولید کنند زیرا در 

آن زمان باید نظر مصرف کننده را جلب کنند.
طرح تأمین کاالهای اساسی؟  �

هاشم خانی در رابطه با طرح مجلس برای توزیع 
کاالهای اساسی گفت: وقتی از سبد کاال صحبت 
می کنیم بالفاصله این ســؤال پیش می آید که 
کاالها از چه کســی خریداری شــود؟ آن زمان 
هم بســتر غیرشــفافی شکل خواهد گرفت که 
نتیجه اش چیزی جز توزیع رانت نیست. زیرا ما 
نمی دانیم دولت کاالهای اساسی را از چه کسی 
و بــا چه قیمتی خریداری خواهد کرد. همچنین 
آزادی عمل را از افراد می گیریم زیرا برای آن ها 

تعیین می کنیم که چه کاالیی مصرف کنند.
گران شــدن کاالها بــا حذف ارز ۴2۰۰   �

تومانی
این اقتصاددان در پاســخ به این پرســش که آیا 
حذف ارز ۴200 تومانی کاالهای اساسی باعث 
افزایش قیمت ها نخواهد شــد؟ گفت: باید دقت 
کنیم که تولید کننده نمی تواند قیمت را هرچقدر 
می خواهد باال ببرد زیرا عرضه و تقاضاست که 
قیمــت را تعییــن می کند و راه مقابله با افزایش 
قیمــت کاالها تنها ایجاد رقابت و رفع انحصار 

از بازارهای مختلف است.
وی ادامه داد: در مقایسه با قیمت ارز در سال ۹5، 
توزیع ارز ۴200 تومانی یعنی کاالها از سال ۹5 
تا امروز تنها 15 درصد گران شــده باشند. کدام 
کاالیــی را می تــوان در بازار پیدا کرد که در این 
مدت تنها 15 درصد گران شده باشد؟ پس این 
نشان می دهد که حتی پرداخت این ارز هم تأثیر 
و نتیجه ای نداشته است و تنها باعث توزیع رانت 

و فساد داشته است.
یارانه های سیاه چه زمانی حذف خواهند   �

شد؟
هاشم خانی در رابطه با این موضوع که آیا می توان 
امیدوار بود در بودجه ســال آینده حداقل شاهد 
حذف بخشی از این یارانه های سیاه باشیم؟ ادامه 
داد: به نظر من هر گروه سیاســی که می خواهد 
برای ســال آینده رقابت کند بسیار ذینفع است 
که یارانه های ســیاه از بودجه حذف شــود. به 
این شــکل که یک ســومش به بودجه دولت 
برای هزینه ها اختصاص یابد و دو ســوم دیگر 
در قالب یارانه های نقدی به دست مردم برسد. 
ایــن موضوع می تواند مقبولیت زیادی برای آن 
کسی که به قدرت می رسد به همراه داشته باشد.

وی در پایان تاکید کرد: اگر می خواهیم کشــور 
با تورم باال رو به رو نشود، بانک مرکزی باید به 
چاپ پول گسترده دست نزند و حمایت درستی 
از اقشــار نیازمند جامعه صورت بگیرد. باید این 
یارانه های ســیاه حذف شوند اما نباید فراموش 
کنیم که این یارانه ها ذینفعان بسیار قدرتمندی 
دارند که حتمًا در مســیر حذف مقاومت کرده و 

مشکالت زیادی را ایجاد خواهند کرد.

سوختبسیارارزانیبهشرکتهای
انرژیبرمیدهیم،آنهمباقیمت
یــکدهــمافغانســتانوپاکســتان
میفروشــیموبــهایــنمعناســتکه
چیزیکهمتعلقبههمهمردمهست
رابهبخشــیازمردماعطامیکنیم
دراصاحاتیارانههمیشهاولویت
بــابنزیــنبــودهاســت؛درحالــیکــه
مصادیــقبســیاربیشــتریداردکــه

بایدبهسراغآنهارفت.
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در ادامــه روزهــای عجیبی که صنعت خودرو با 
همراهی شورای رقابت پشت سر می گذارد، حاال 
این شــورا تصمیم جدیدی را اعالم کرده که به 
نظر می رســد تنها به پیچیده تر شــدن وضعیت 

این بازار ملتهب منجر خواهد شــد.
هر چند ماجرای خودرو و شــورای رقابت نه به 
روزها و هفته های گذشته که به سال ها قبل باز 
می گردد اما آنچه از ابتدای سال جاری رخ داده، 
در نــوع خــود منحصر به فــرد و احتمااًل از نظر 
تاریخی ماندگار خواهد بود. شورای رقابت حدود 
10 سال قبل بر اساس یک فرمول سقف قیمتی، 
نرخ خودروهای پرتیراژ خودروســازان داخلی را 
اعالم می کرد و با توجه به ثبات نسبی که در بازار 
وجود داشت، قیمت ها تا حد زیادی مطابق با نظر 
شورا تعیین می شدند. اما در سال های بعد اصرار 
دولت بر تداوم قیمت گذاری دســتوری خودرو، 
همزمــان با افزایــش تحریم ها و باال رفتن نرخ 
ارز و تورم، موجب شــد، بازار آزاد، فاصله خود با 
قیمت های رســمی کارخانه را به شدت افزایش 
دهد، تا جایی که اگر فردی می توانســت با هر 
روشــی، یک خودرو از کارخانه بخرد، به راحتی 
امکان فروش آن با چند ده میلیون تومان ســود 

را داشت.
تــداوم این روند، همراه بــا موج جدید افزایش 
قیمت خودرو در بهار امســال، باعث شــد دولت 
پــس از چند ماه امتحان کردن شــانس خود با 
ســازمان حمایت، ســرانجام رأی به بازگشت 
شــورای رقابت به این عرصه بدهد و این شــورا 
در بازگشت خود، حکم به اجرای تصمیم عجیب، 
قرعه کشــی خودرو داد، طرحی که بر اســاس 
آن، متقاضیــان واقعی خــودرو باید برای تعداد 

محدودی ماشــین ثبت نام کنند و خودرو با نرخ 
کارخانه به افرادی می رسد که نامشان در قرعه 

کشی بیرون آمده است.
هرچنــد شــورای رقابت امیدوار بــود که با این 
تصمیــم، بازار به آرامش برســد اما در عمل نه 
افزایــش عرضه هــای فوق العــاده و نه قرعه 
کشــی، هیچ یک چاره بازار نبودند. همزمان با 
آن خودروســازان داخلی نیز اعالم می کردند که 
تحت تأثیر قیمت گذاری دستوری، زیان انباشته 
آنها به شــدت افزایش یافته و دولت باید برای 

عبور از این شــرایط چاره ای پیدا کند.
همانطور که در درخواســت خودروســازان نیز 
مشاهده می شد، آزادسازی قیمت خودرو حداقل 
در برخی سطوح می توانست بخشی از مشکالت 
را حــل کنــد، هرچند با توجه بــه واقعیت های 
اقتصادی، رســیدن به چنین تصمیمی دشوار به 
نظر می رســید. با این وجود در فاصله چند هفته 
تا پایان سال جاری، شورای رقابت چند روز قبل 
از فرمــول جدید خــود رونمایی کرد، هرچند در 
نگاه نخســت، نوعی آزادسازی به نظر می رسد 

اما رییس این شــورا آن را رد می کند.
بر اســاس آنچه که شورای رقابت اعالم کرده، 
پژو پارس اتوماتیک، پژو 20۶ اتو ماتیک، 207 
پانوراما، ســمند ســون پالس، رانا پالس، رانا 
پالس توربو، دنا پالس توربوشــارژ دســتی، دنا 
 s5 پالس توربوشــارژ اتوماتیــک، هایما توربو
دستی، هایما توربو s7 اتوماتیک، k1۳1، ساینا 
s، کوئیک، شــاهین، آریــا، برلیانس، چانگان و 
زوته با روش جدید قیمت گذاری می شوند. این 
طرح در واقع ادامه برنامه ای اســت که چند روز 
قبــل وزارت صمــت از آن صحبت کرده بود و از 

امکان پذیر شــدن خروج تعدادی از خودروهای 
کم تیراژ از بســتر قیمت گذاری دســتوری خبر 

داده بود.
چند ابهام در مصوبه جدید  �

مصوبه جدید شورای رقابت حتی پیش از اجرای 
نهایی نیز با اما و اگرها و مشــکالت خاص خود 
مواجه شــده است. نخستین سؤال این است که 
آیا قیمت برخی خودروها سرانجام در ایران آزاد 
شــده است؟ رییس شــورای رقابت با قاطعیت 
چنین موضوعی را رد کرده و معتقد اســت تنها 
به جای تورم بخشــی، بنا شــده سقف تولید در 
قیمــت گذاری این محصوالت لحاظ شــود. به 
ایــن ترتیــب ابهام و ســؤال دوم از دل منطق 
اقتصاد بیرون می آید. شورای رقابت در سال های 
گذشــته همواره باال رفتــن قیمت خودرو را به 
گــردن تولید پایین و تقاضای باال می ن انداخت 
امــا حاال در قیمت گذاری جدید تاکید کرده که 
اگر تولید باال رود، قیمت نیز برای خودروساز رشد 
خواهــد کرد. این تصمیم گیری در برابر منطق 
اقتصاد با این هدف گرفته شــده که نخســت 
تورم بخشــی صنعت خودرو کنار گذاشــته شود 
و ســپس با بهبود اوضاع خودروسازان و نزدیک 
شدن قیمت ها به عدد واقعی، با تعادل جدید در 

بازار، قیمت ها کاهش یابند.
هرچنــد رییــس شــورای رقابــت در این باره 
توضیحاتی نیز ارائه کرده اما مشــخص نیســت 
که چگونه به شــکل همزمان افزایش تولید هم 
به کاهش و هم به افزایش قیمت خودرو کمک 

خواهند کرد؟
در نهایت با توجه به اصرار و تاکید شورا بر لزوم 
مقابله با انحصار در بازار خودرو – مسئله ای که 

جوادهاشمی
روزنامه نگار

تصمیمجدیدشورایرقابتبهنفعکیست؟

آزادیقیمتبهشرتولید!
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مســئولیت اصلی این شورا است- معلوم نیست 
فرمــول جدید، بناســت چــه کمکی به کاهش 

انحصــار یا افزایش رقابت در بازار خودرو کند؟
کدام انحصار شکنی؟  �

فربــد زاوه – کارشــناس بــازار خــودرو – ، از 
مشــکالتی که در ماه های گذشــته، شیوه های 
عجیب قیمت گذاری شــورای رقابت برای بازار 
خودرو ایجاد کرده می گوید و معتقد است: اینکه 
ما برای سال های طوالنی، بر لزوم قیمت گذاری 
دستوری خودرو تاکید کنیم و اجازه حرکت واقعی 
به بازار ندهیم، امروز نتیجه خود را نشان می دهد 
تــا جایی که آنچه در بــازار واقعی رخ می دهد، 
هیــچ ارتباطــی با قیمت کارخانه ندارد و این دو 

از هم مستقل شده اند.
وی با بیان اینکه فروش فوق العاده یا شیوه های 
اینچنینی در سال های گذشته بستر رانت و فساد 
فراهم کرده، گفت: فرض کنید یک نفر مسئول 
فروش یا مسئول اجرای طرحی است که در آن 
خودروهایی عرضه می شــوند که قیمتشان چند 
ده میلیــون تومان پایین تر از نرخ بازار اســت و 
در واقــع صرف تحویل خــودرو، به معنای آن 

اســت که فرد ســودی قطعی خواهد داشت. در 
چنین فضایی رانت و فســاد شــکل نمی گیرد؟ 

قطعًا می گیرد.
بــه گفته این کارشــناس، حتــی با وجود درک 
این شرایط نیز طرح عجیب قرعه کشی خودرو 

اجرایی شد که از همان ابتدا معلوم بود نتیجه ای 
نخواهد داشــت و تنها فضای بازار را با قواعدی 
جدیــد پر می کند. در حالی که قطعًا هیچ یک از 

ایــن برنامه ها راه به جایی نمی برند.
زاوه با اشــاره به برنامه ریزی اخیر برای آزادسازی 
قیمت خودرو یا شکست انحصار در بازار، بیان کرد: 
ما وقتی از شکستن انحصار صحبت می کنیم، باید 
بدانیم چه مسیری را دنبال خواهیم کرد. اینکه راه 
بر ســرمایه گذاری بســته شود و بخش خصوصی 
واقعی در خودروسازی راه به جایی نبرد، آیا مبارزه 
با انحصار است؟ قیمت گذاری دستوری در این حوزه 
نیز به تداوم انحصار کمک می کند زیرا باعث زیان 
ده شــدن خطوط تولید شــده و چه سرمایه گذاری 
داخلــی و چه خارجی، به هیچ عنوان رغبتی برای 
سرمایه گذاری در طرحی که زیان آن قطعی است 
نخواهد داشت. چه برنامه های قیمت گذاری قبلی و 
چه فرمول های جدید، در گذشته بارها مورد ارزیابی 
و حتــی اجــرا قرار گرفته اند و نشــان داده اند که تا 
مشکالت محوری و زیربنایی حل نشوند، هیچ کدام 
از آنها توان اثرگذاری نخواهند داشت و به نظر این 

برنامه جدید نیز سرنوشت متفاوتی پیدا نمی کند.

مصوبــهجدیــدشــورایرقابــتحتــی
پیشازاجراینهایینیزبااماواگرها
ومشــکاتخــاصخــودمواجهشــده
اســت.نخســتینســؤالایناستکه
آیاقیمتبرخیخودروهاسرانجامدر
ایرانآزادشــدهاســت؟رییسشــورای
رقابتباقاطعیتچنینموضوعیرارد
کردهومعتقداستتنهابهجایتورم
بخشی،بناشدهسقفتولیددرقیمت
گذاریاینمحصوالتلحاظشود.
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جهــش تولید برنامه ای بود که در ابتدای ســال 
جاری به منظور بهبود وضعیت واحدهای صنعتی 
و شرایط کلی حاکم بر اقتصاد کشور توسط مقام 
معظم رهبری به دستگاه های اجرایی کشور ابالغ 
شد. با این حال، به نظر می رسد وقتی که رهبری 
از جهــش تولید صحبت می کنند، حاکمیت ما در 
سه قوا یا قانون گذاران و مجریان باید به شکلی 
برنامه ریزی کنند که جهش تولید واقع بینانه و به 
درســتی صورت پذیرد. به نظر می رسد حاال پس 
از گذشــت ۹ ماه از ســال جاری جهش تولید در 
ابتدا باید به درستی معنا می شد و در عمل صنعت 
بــه صنعت و محصول به محصول به طور خاص 
راه های دستیابی به این هدف مورد بررسی قرار 
می گرفت. در واقع، دانستن اینکه جهش تولید در 
صنایع مختلف چه معنایی می تواند داشــته باشد.

جهش تولید یا تعمیق تولید؟  �
بسیاری از کارشناسان خبره اقتصادی، صنعتگران 
و فعاالن اقتصادی در شــرایط تحریم و کرونا و 
شــرایط اقتصادی فعلی کشور بهترین معنا برای 
سیاست جهش تولید را عمیق سازی تولید عنوان 
می کننــد. به این معنا که واحدهای تولیدی ما به 
جــای اینکه تعــداد و نوع محصوالت تولیدی را 
افزایــش دهند باید فنــاوری اصلی را در اختیار 
می گرفتنــد و اصطالحًا عمق تولیدات را افزایش 
می دادند. به بیان دیگر صنایع و شرکت ها گروهی 
از مهندســی معکوس به ســوی تحقیق و توسعه 
پیش می رفتند و فناوری های حیاتی و مبنایی را 
به مرور بومی سازی کرده و در اختیار می گرفتند. 
این برنامه به معنای ظهور شــرکت های فعال بر 

پایه دانش و تولید هدفمند اســت.
افزایش شــرکت های دانش بنیــان به این معنا 
می توانســت هدف اصلی برنامه جهش تولید در 

کشور قرار گیرد. یکی دیگر از برنامه ها باز تعریف 
معنای واژه تولید در کشــور بود. آنچه که از واژه 
تولید و ســاخت در ذهن تصمیم سازان بر می آید 
عمدتًا تعبیری ســنتی از این واژه نیز هســت؛ به 
خصــوص در برخی صنایع مثل الکترونیک آنچه 
که به نام تولید در داخل اتفاق می افتد با روند کار 
در جامعه جهانی، کشــوررهای صنعتی و توسعه 

یافته کاماًل با هم متفاوت اســت.
در ایران تولید کننده کســی است که پروانه بهره 
برداری دارد، ســوله ای در اختیار گرفته و عماًل 
کارخانــه داری می کند. ما محصولی را محصول 
تولیدی می نامیم که شــرایط تولید داخلی یعنی 
در چارچوب سوله و خرید تجهیزات داشته باشد. 
هنگامی که کســی بخواهد تولیدکننده باشد باید 
مشابه مقدار سرمایه گذاری خود ارز از کشور خارج 
کند تا بتواند تجهیزات مورد نیاز را به کشور وارد 
کند. این روند سبب آن شده که متأسفانه هر روز 
شاهد افزایش تعداد شهرک های صنعتی خوابیده 
در اطراف تهران و دیگر شــهرهای بزرگ ایران 
باشــیم. کسانی که نتوانستند کار کنند و به خاطر 
مقرون به صرفه نبودن تولیدات خود یا به واسطه 
بحران های پی در پی اقتصادی فعالیت را تعطیل 
کرده انــد. همچنین می توان گفت تحقیق بازار و 
پروپزال کسب وکار را به درستی تعریف نکرده اند 
و صرفــًا برای دریافت وام از بانک ها دســت به 
کاری زدنــد که خیلی زود کارخانه ها به بانک ها 
واگذار شــده اســت. از گروهی دیگر نیز می توان 
یاد کرد که فقط برای خرید تجهیزات و اخذ وام 
به امر تولید وارد شــدند تا ســرمایه بانک را به 
دیگــر کارها همچون بازار ساخت وســاز یا طال 

و ارز هدایت کنند.
کالف سر در گم فعاالن  �

آن دســته از تولید کنندگان و فعاالن اقتصادی 
که مشــغول هســتند هم آنچنان بازدهی ندارند. 
این موضوع هم می تواند به خاطر نداشتن دانش 
کافی در مدیریت تولید باشــد و عوامل دیگری 
همچــون تولید محصوالت فاقد توجیه اقتصادی 

و غیر رقابتی.
از این رو بســیاری مدام به دنبال انحصار طلبی 
و دریافت رانت هســتند که با ممنوعیت واردات 
کاالی بــا کیفیــت در آن بخش مردم را به خرید 
کاالهــای خود مجبور کننــد. البته در این میان 
دســته ای براساس استانداردها پیش می روند؛ به 
ویژه باید به صنایع غذایی کشــور اشــاره کرد که 
گل کاشــتند و توانستند با مشاوره ها، راهکارها و 
الگوهایی که از برندهای موفق خارجی گرفته اند، 
کیفیــت محصــوالت خود را به روز کنند و با قرار 
دادن بازارهای بین المللی به عنوان چشــم انداز 
آینــده موفق شــدند کاالهای قابــل رقابت و با 

کیفیتی تولید کنند.
ایــن تولیدات هم اکنون جای خود را به خوبی در 
بازارهــای داخلی و خارجی پیــدا کرده اند اما ما 
متاسفانه در بسیاری صنایع عقب افتاده هستیم. 
در خیلی از کارخانه ها اگر جنس دچار تحریم شود 
و کارخانه اصلی از تأمین قطعات و نرم افزارهای 
اصلــی ممانعت به عمل آورد، این واحدها عمدتًا 
هیــچ چیزی تازه ای برای عرضه به بازار ندارند. 
دلیل این موضوع همانطورکه اشاره شد در اختیار 
نداشتن اصل دانش و فناوری حیاتی تولید است. 
این کارخانه ها شــاید بتوانند در ظاهر به جامعه 
اعــالم کنند که مــا صفر تا صد تولید را خودمان 
انجــام می دهیم اما تحریم هایی که حتی برخی 
شــرکت های چینی را حاضر به قطع همکاری با 
ایرانیان کرد، مثل موضوع خودروســازها نشان 

نسیمتوکل
عضو اتاق بازرگانی ایران

تولید در ایران باید 
بازتعریف شود
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داد کــه هیــچ تولید واقعــی در صنعت ما وجود 
نــدارد و اکثر محصوالت در حد مونتاژ هســتند. 
هر چند مونتاژ پله اول تولید بســیاری از صنایع 
کشــورهای شرق آســیا بوده اما آنها به مرور به 
سمت عمق تولید و تعمیق محصوالت و فناوری 

حرکت کردند.
متأســفانه این موضوع در ایران هدف نیســت. 
حاال دیگر همه می دانند اگر مرزهای کشــور باز 
شــود تولید کننده های فعلی به واســطه ساده تر 
بودن فرآیند واردات در کشــور به سمت واردات 
گرایــش پیدا می کنند. حتی خــود دولت نیز به 
عنوان کارفرمای بزرگ به دنبال کاالی با کیفیت 
خارجی خواهد رفت؛ به این علت که مجبور است 
کاالی بی کیفیــت داخلی را به خاطر قوانینی که 
خود وضع کرده اســت، تحمل کند. می بیند که 
چــه هزینه های گزافی را برای خرید کاالی بی 

کیفیت داخلی تحمل می کند.
باز تعریف تولید  �

بنابرایــن در باز تعریف تولید، وزارت صمت باید 
نگاهی به برخی صنایع پیشرفته داشته باشد و این 
معنا را درک کند که تولید به معنای کارخانه داری 
نیســت. یک شــرکت می تواند تحقیق، توسعه 
محصول و طراحی صنعتی کاال متعلق به خودش 
باشــد. یعنی شاهد هســتیم که برخی شرکت ها 
که تولید محصوالت از نظر اقتصادی در کشــور 
خودشــان به صرفه نیست بنابراین برون سپاری 
می کننــد و مدیریــت برند یا برند ســازی انجام 
می دهنــد. امروز دیگر همه می دانیم درآمدزایی 
عماًل از برندینگ اتفاق می افتد؛ بنابراین بزرگان 
بازار جهانی ســال ها اســت که روی تحقیق و 
توســعه محصــوالت خــود کار می کنند. اصل 

فناوری در اختیار خودشان است و تولید 
در جای دیگــری اتفاق می افتد 

تــا مدیریت هزینــه و بازار به 
آســانی از طریق شرکت مادر 

کنترل شود.
این در حالی اســت که ما 
در ایران تحقیق و توســعه 
و فنــاوری را وارد می کنیم 

و ســاخت را خودمــان انجام 

می دهیم. این مســیر برعکس است و رسیدن به 
مقصد را دور می کند. مدیران و سیاســت گذاران 
ما می اندیشند چین ۳0 سال پیش هم از این نقطه 
شــروع کرده اســت. آن ها برنامه ریزی متفاوتی 
داشتند و هدفشان از مونتاژ، رسیدن به عمق تولید 
بود. به نظر می رســد اکنون همه منتظر هســتند 
تحریم ها برداشته شوند تا از شر واژه مهلک تولید 

و دردســرهای رونق آن خالص شوند.
در بازتعریف واژه تولید، متاســفانه اگر شــرکتی 
محصــول بــرای خــودش باشــد و بخواهد به 
عنوان تولیدکننده مطرح شــود باید هزینه های 
گزافــی متحمل شــود و در ازای اینکه بتواند از 
ظرفیت های خالــی دیگر کارخانه ها چه داخلی 
و یــا خارجی اســتفاده کنــد و روی برندینگ و 
برنامه ریــزی فروش در بازارهــای بین المللی 
فکــر کند، هزینه هایش را صــرف تحقیق بازار 
و بازاریابــی کند، متاســفانه باید ارز خارج کند، 
ســوله خریداری کند، تجهیزات وارد کند و تولید 
را در داخــل با اســتانداردهای نــه چندان جدید 

انجام دهد.
حرف آخر...  �

ذکر این نکته در پایان بســیار ضروری است که 
در مورد صنایع پیشرفته و حوزه های فعالیت آنها 

و بازتعریــف باید بازنگری 
لید  تو

ت  ر صــو
گیــرد. اگر شــرکتی 

خود ســکان تحقیق و توسعه را به دست گرفته، 
دانــش بنیان شــده و اگــر در حال پیش روی به 
ســمت تولید انبوه هست باید بتواند مجوز تولید 
بگیرد. در این حالت اختیار داشــته باشد تا بتواند 
تولیدات انبوه را برون سپاری کند تا در هر جایی 
که احســاس می کند به فروش انبوه محصول و 

سودآوری بیشتر منجر شود.
چنیــن تولید کننده ای عماًل با اشــتغال آفرینی، 
خلق ارزش و پرداخت مالیات برای کشــور سود 
سرشــار ایجاد می کند. معنای جهش تولید را به 
درســتی درک و تعریف خود را از رونق صنعت 

ارائه و اجرایی می سازد.
در پایــان، نکتــه مهم تر این هســت که چنین 
طرح هایی در ســالیان گذشته متأسفانه به صوت 
مــداوم از زمانــی که آقــای جهانگیری معاون 
محتــرم رئیس جمهوری در وزارت وقت صنایع 
و معادن حضور داشــتند، مطرح شــده اما هیچ 
کدام از وزرا، معاونین و مدیران کشــور جسارت 
الزم را برای اجرای آن حتی به صورت آزمایشی 
نداشتند. بارها اعالم کردند که اجرا نکردن بهتر 

از خطا کردن و اصالح کار اســت.
کاغذ ســفید بهتر از ریســک کردن هســت و 
متاســفانه همین محافظه کاری ها صنعت ما را 
به این وضعیت و شــرایط حســاس رسانیده 

است.
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در یک دسته بندی کلی یارانه ها به دو گروه 
تقســیم بندی می شوند؛ یارانه های نقدی و 
غیرنقدی. یارانه های نقدی در ایران از سال 
1۳8۹ با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها آغاز 
شــد. اما نوع دیگری از یارانه وجود دارد که 
بــه صورت غیرنقدی بــه همه افراد جامعه 
پرداخــت و از آن تحت عنوان یارانه پنهان 

یاد می شــود که ســابقه طوالنی در اقتصاد 
ایران دارد.

یکی از مصادیق پرداخت یارانه پنهان، یارانه 
انرژی اســت. کشورهایی مانند ایران که از 
نظــر منابع طبیعی همچــون نفت، گاز و... 
غنی هســتند، پرداخت یارانه انرژی بســیار 
فراگیر اســت. این بخــش از یارانه در واقع 

عدم النفع دولــت به دلیل فروش کاالهای 
تولیدی )انــرژی همچون بنزین( در داخل 
کشور پایین تر از قیمت قابل فروش در خارج 
از کشــور است. برای مثال اگر قیمت بنزین 
برای صادرات پنج هزار تومان باشد، به افراد 
در داخل کشــور با قیمت ســه هزار تومان 
فروخته می شــود؛ یارانه انرژی مابه التفاوت 

یارانهایکهبهجیبثروتمندانمیرود

دشمنپنهاناقتصادایران
سیدهزهرامحمودی

روزنامه نگار

هر چنــد پرداخت یارانه نقدی 
از ســال 8۹ مطــرح شــد اما 
ایران همواره جز کشــورهای 
صدرنشــین در پرداخت یارانه 
انــرژی اســت؛ هــدف اصلی 
سیاست های حمایتی دستیابی 

بــه عدالت اجتماعی اســت اما 
نحــوه پرداخــت یارانه انرژی 
به گونه ای اســت کــه نه تنها 
دهک هــای بــاالی درآمدی 
ســهم بیش تری را از این یارانه 
دریافت می کننــد بلکه تبعات 

منفی آن شــرایط معیشــتی را 
بــرای خانوارهــای کم درآمد 

دشوارتر کرده است.
و  حمایتــی  سیاســت های 
پرداخــت یارانــه بــه دهک هــای 
از مباحث  پاییــن درآمــدی یکــی 
و  اقتصادی  عدالــت  تحقق  در  مهم 

اجتماعــی و همچنین کاهش فاصله 
نحوه  اســت.  جامعــه  در  طبقاتــی 
اجــرای سیاســت های حمایتــی در 
کشــورهای مختلف متفاوت اســت 
و سیاســت گذاران ســعی می کننــد 
که  باشــد  به گونه ای  یارانه  پرداخت 
بیش ترین  درآمدی  پایین  دهک های 

باشند. را داشته  بهره مندی 
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قیمت واقعی و قیمتی است که مردم پرداخت 
می کنند. بر اساس گزارش سازمان برنامه و 
بودجه در ســال 1۳۹7 مجموع یارانه پنهان 
در الیحــه بودجــه 1۳۹8 برابر با ۶۴۹ هزار 

میلیارد تومان تخمین زده شده است.
پرداخت یارانه های انرژی ســبب می شــود 
که مردم در داخل کشــور انرژی را با قیمت 
پایین تــری دریافت کننــد؛ در ایران بخش 
عمــده یارانه انرژی به صــورت غیرنقدی 
پرداخت می شــود که این موضوع انتقادات 
گسترده ای را از سوی کارشناسان به همراه 
داشته اســت؛ آن هــا معتقدنــد یارانه های 
انرژی به دســت نیازمندان واقعی نمی رسد 
و ثروتمندان بیشــترین بهره را از یارانه های 

انرژی دارند.
ایران بیشــترین یارانه های انرژی در   �

جهان را پرداخت می کند
ایران کشــوری غنــی از لحاظ منابع انرژی 
در جهــان اســت و یارانه زیــادی در حوزه 
انــرژی پرداخت می کند و ســابقه ای دراز 
در پرداخــت یارانه های انــرژی دارد؛ اخیراً 
نیــز خبر صدرنشــینی ایــران در پرداخت 
یارانه های انرژی در جهان، منتشــر شــده 
اســت؛ البته این برای اولین بار نیســت که 
ایران در صدر کشــورهایی که یارانه انرژی 
پرداخت می کننــد، قرار می گیرد؛ ایران در 
ســال 2015، با پرداخت ۴7 میلیارد دالر در 
جایگاه نخســت پرداخت یارانه انرژی قرار 
گرفت؛ در ســال 201۶ نیز ۳5 میلیارد دالر 
یارانه انرژی پرداخت کرد و دومین کشــور 
جهان در پرداخت یارانه انرژی شد؛ همچنین 
در سال 2017، حدود 51.2 میلیارد دالر و در 
ســال 2018 نیز ۴۹.2۴ میلیارد دالر یارانه 

انرژی از ســوی دولت پرداخت شده است.
همچنیــن بــر اســاس مطالعــات مرکز 
پژوهش هــای مجلــس با توجه به ســهم 
خانوار از مجمــوع یارانه هیدروکربوری در 
سال های 1۳8۴ تا 1۳۹5 بیش از سه چهارم 
یارانــه ضمنی هیدورکربوری به غیر خانوار 
اختصاص داشــته و در واقــع انرژی ارزان 

مهم ترین روش حمایت دولت از بخش تولید 
در ایران است. 

البتــه باید گفــت یارانه انرژی فقط منحصر 
به نفت، بنزین و گاز نیســت؛ برای مثال در 
ســال ۹7 برای آب ۶2 هزار میلیارد تومان 
یارانه پرداخت شــده است؛ از این مقدار ۴2 
درصد مختص به بخش خانگی شهری، ۳۹ 
درصد به بخش کشــاورزی و 1۹ درصد به 

بخش خانگی روستایی بوده است.
یارانه انرژی به نیازمندان می رسد؟  �

هرچنــد اصلی ترین دلیــل پرداخت یارانه، 
کاهــش نابرابری و شــکاف های طبقاتی 

در جامعه اســت اما در کشــور ما و بسیاری 
دیگــر از دولت های نفتی، یارانه های انرژی 
نــه تنها این شــکاف را کاهــش نمی دهد 
بلکه به افزایش آن نیز منجر می شــود؛ چرا 
که اقشــاری که باالتریــن درآمد را دارند، 
بیشترین بهره را هم از این یارانه های انرژی 
خواهند برد. برای مثال اگر بنزین را در نظر 
بگیریم، افرادی بیشــترین یارانه را دریافت 
می کنند که رفت و آمد بیشــتری با خودرو 
شــخصی داشــته و یا تعداد بیشتری خودرو 

در اختیار دارند.

آمــار گزارش موسســه مطالعات انرژی در 
ســال ۹5 نیز شاهدی بر این موضوع است؛ 
در آن سال دهک اول با دریافت 5 درصد و 
دهک دهم با دریافت 1۴.82 درصد به ترتیب 
کم تریــن و بیش ترین یارانه های انرژی را 
دریافــت کردند؛ بنابراین چیزی که قرار بود 
به کاهش نابرابری بینجامد، خود به افزایش 
آن دامن زده اســت. البته باید توجه داشــت 
کــه به رغم آنکه ســهم دهک اول از یارانه 
انرژی از ســایر دهک ها کمتر است، نسبت 
یارانــه انرژی به هزینــه کل خانوار در این 
دهک، با 15 درصد بیشترین مقدار را به خود 
اختصاص می دهد، به آن معنی که معیشت 
دهک اول به نسبت سایر دهک ها به مراتب 

به یارانه انرژی وابســتگی بیشتری دارد.
 همچنین برآوردهای سازمان برنامه و بودجه 
در ســال 1۳۹7 نشــان می دهد که ضریب 
اصابت یارانه پنهان حامل های انرژی، برق 
و گاز در باالترین دهک درآمدی برابر با 2۳ 
درصــد از مجموع یارانــه پنهان اعطایی به 
خانوار و در دهک اول برابر با ۴ درصد است. 
این آمار به طور شــفاف حاکی از آن اســت 
که مبلغی که قرار بود به نیازمندان برســد تا 
نابرابــری در جامعــه کاهش یابد، اکنون به 
افرادی می رسد که هیچ نیازی به آن ندارند 
و در نتیجه هزینه ای که می توانســت صرف 
رفاه افراد محروم شــود، به مرفه تر شــدن 

ثروتمندان انجامیده است.
پرداخت یارانه انرژی سبب می شود تا قیمت 
گاز، بــرق، آب، بنزین و... پایین تر از قیمت 
واقعی به دســت مردم برسد؛ بنابراین شاید 
یارانــه انــرژی در ابتدای امر بتواند رضایت 
گســترده افراد در جامعه را به همراه داشــته 
باشــد اما به مرور زمان چیزی جز تغصیف 
اقتصــاد و افزایــش نابرابری هــا به دنبال 
نخواهد داشــت؛ پرداخــت یارانه انرژی به 
صورت غیر هدفمند، تشدید کسری بودجه، 
افزایش قاچاق ســوخت، افزایش مصرف و 
در نهایت آلودگی های محیط زیســتی را به 

همراه داشته باشد.

ایــرانکشــوریغنــیازلحــاظمنابــع
انــرژیدرجهــاناســتویارانــهزیــادی
درحــوزهانــرژیپرداخــتمیکنــدو
ســابقهایدرازدرپرداخــتیارانههــای
انرژیدارد؛اخیراًنیزخبرصدرنشینی
ایــراندرپرداخــتیارانههــایانرژیدر
جهان،منتشــرشــدهاســت؛البتهاین
برایاولینبارنیستکهایراندرصدر
کشــورهاییکــهیارانهانــرژیپرداخت

میکنند،قرارمیگیرد.
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فارغ از مواردی که گفته شــد این یارانه ها 
هزینه هــای باالیی برای دولت هســتند؛ 
هزینه هایی که نه تنها به دســت نیازمندان 
نمی رســد بلکه با قاچاق شــدن به خارج از 
کشــور و.... فساد گسترده ای ایجاد می کند 
و در پایان نیز تنها نیازمندان هســتند که از 

آسیب آن بهره مند خواهند شد.
کسری بودجه  �

شــاید بتوان گفت یکی از اصلی ترین تبعات 
پرداخت یارانه غیرمســتقیم، تحمیل هزینه 
باال به دولت اســت. برآورد ســازمان برنامه 
نشــان می دهد در سال ۹8 هزینه هایی که 
دولت برای پرداخت یارانه آشــکار و پنهان 
متحمل شده است برابر با 8۹0 هزار میلیارد 
تومــان اســت که تقریبًا برابــر با 2.2 برابر 
بودجه ســاالنه کشــور در آن سال بود که از 
ایــن میزان ۶۴۹ هزار میلیارد تومان مربوط 
به یارانه پنهان اســت. به بیان دیگر یارانه 
پنهان بیش از 2.5 برابر یارانه آشــکار است.
همچنیــن گــزارش مرکز پژوهشــهای 
مجلس شــورای اســالمی در سال 1۳۹7 
نشــان می دهد کــه یارانــه گاز، گازوئیل، 
بــرق، بنزیــن و آب به ترتیب برابر با 1۹.۴، 
12.8، 1۳.۶، 10.5 و 0.۶ میلیارد دالر است 
که با کسر مبلغ 7.۶۶ میلیارد دالر یارانه گاز 
طبیعی سوخت نیروگاهی با هدف اجتناب از 
احتساب مضاعف، در مجموع حدود ۴۹.2۴ 

میلیارد دالر قابل برآورد است.
 حجم باالی یارانه پنهان انرژی به کســری 
بودجــه دولت منتج خواهد شــد و همانطور 
که طی ســال های اخیر مشاهده کرده ایم، 
اصلی ترین پیشــران تورم در کشور کسری 
بودجه اســت. به بیان دیگر پرداخت یارانه 
غیرمســتقیم نه تنها به بدســت نیازمندان 
نمی رســد بلکه با ایجاد کســری بودجه و 
تشــدید تورم، هزینه مضاعفی را بر اقشــار 

آسیب پذیر تحمیل می کند.
قاچاق سوخت  �

زمانی که قیمت کاالیی در داخل کشــور از 
قیمت آن در خارج از کشــور پایین تر باشد، 

تمایل به صــادرات غیرقانونی آن افزایش 
خواهد یافت. سوخت و حامل های انرژی نیز 
از این قاعده مســتثنی نیست؛ قیمت بنزین 
در خارج از کشور اکنون چند برابر قیمت آن 
در ایران اســت؛ بنابراین انگیزه سودجویان 
برای صادرات غیرقانونی آن به کشــورهای 
همسایه جهت دریافت سود افزایش می یابد.

میــزان قاچــاق ســوختی کــه از ایران به 
کشورهای همســایه گزارش می شود، گاه 
از مصرف ســوخت برخی از کشورها باالتر 
اســت و این امر نشان دهنده تبعات مخربی 
اســت که پایین نگه داشــتن قیمت سوخت 

به دنبال خواهد داشت.
قاچاق سوخت همچنین از جهت دیگر قابل 
توجه اســت؛ ایــن یارانه برای افزایش رفاه 
در جامعه پرداخت می شــود؛ اما در نتیجه به 
کشــورهای دیگر صادر شده و سود آن عاید 
عده ای خاص می شود؛ نتیجه این امر چیزی 
جز کاهش توان مالی دولت نیست؛ کاهش 
توان مالی دولت هم به این معنی اســت که 
مبلغــی کــه قرار بود به صورت یارانه پنهان 
به افراد جامعه تعلق بگیرد، در داخل کشــور 
اســتفاده نشــده است و در نهایت عاملی که 

قــرار بود خود مســبب ایجاد رفاه در جامعه 
باشــد، به کاهش رفاه در جامعه منجر شده 

است.
افزایش مصرف  �

یکی از تبعاتی که پایین نگه داشتن مصنوعی 
قیمت انرژی به دنبال دارد، افزایش مصرف 
آن اســت؛ پایین بودن قیمت انرژی ســبب 
می شود مصرف آن بهینه نباشد و در زمستان 
شــاهد افزایش مصرف گاز و یا در تابستان 
شــاهد افزایــش مصرف برق باشــیم؛ این 
افزایــش مصــرف نیــز در نهایت به قطعی 
بــرق، گاز و... خواهــد رســید، چون نه در 
صنایع و نه در بخش خانگی انگیزه ای برای 

بهینه سازی مصرف وجود نخواهد داشت.
آلودگی های محیط زیستی  �

از دیگــر عواقب منفــی یارانه های انرژی، 
آلودگی های محیط زیستی است؛ برای مثال 
اخیراً شاهد افزایش آالینده ها و آلودگی هوا 
هســتیم که افزایــش مصرف گاز در بخش 
خانگی و اجبار نیروگاه ها به استفاده از مازوت 
یکی از دالیــل مهم برای افزایش آلودگی 
هوا عنوان می شــود. همچنین پایین بودن 
قیمت بنزین نیز ســبب شده است تا استفاده 
از خودروهای شخصی و در نتیجه ترافیک، 
آلودگی هوا و.... در سطح شهر افزایش یابد.
بسیاری از اقتصاددانان پیشنهاد می کنند به 
جای پرداخت یارانه های انرژی باید مبلغ آن 
را به صورت نقدی به نیازمندان پرداخت کرد 
تا هم این یارانه ها به جامعه هدف خود یعنی 
نیازمندان برســد و هم تبعات آن گریبانگیر 
جامعــه نشــود.باتوجه بــه موضوعاتی که 
بدان اشــاره شــد، ایران اولین کشور جهان 
در بحــث پرداخت یارانه انرژی محســوب 
می شــود؛ هرچند این یارانه با هدف حمایت 
از محرومان پرداخت می شــود اما در عمل 
نتیجه ای جز آســیب به محرومان به دنبال 
نخواهد داشــت و هزینه ای که می توانست 
صرف رفاه اقشار کم درآمد شود، به افرادی 
کــه هیچ نیازی به آن ندارند می رســد و یا 

حتی از کشور خارج می شود.

شــایدبتوانگفتیکیازاصلیترین
تبعــاتپرداخــتیارانهغیرمســتقیم،
تحمیــلهزینــهبــاالبــهدولــتاســت.
برآوردســازمانبرنامهنشــانمیدهد
درســال۹۸هزینههایــیکــهدولــت
بــرایپرداخــتیارانــهآشــکاروپنهــان
متحمــلشدهاســتبرابربــا۸۹۰هزار
میلیاردتوماناستکهتقریباًبرابربا
۲.۲برابربودجهســاالنهکشــوردرآن

سالبود.
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اثرگذاری شیوع ویروس کرونا بسیار متفاوت 
از اعمــال تحریم ها بوده اســت. درحالی که 
اعمــال تحریم ها عمدتًا بخش نفت و صنایع 
بزرگ مثل خودروســازی را متأثر ساخته بود، 
شــیوع ویروس کرونا عمدتــًا بر بخش های 

خدماتــی و صنایع کوچک اثرگذار بود.
هرچند انتظار نمی رود درنتیجه شیوع ویروس 
کرونا ارزش افزوده اقتصاد کاهش شــدیدی 
داشته باشد با این حال با توجه به سهم زیاد این 
بخش ها در اشتغال کشور به نظر می رسد آثار 
رفاهی آن بر خانوارها بسیار قابل توجه باشد. 
به طور کلی رشــد اقتصادی و رشد اقتصادی 
بدون نفت در سال 1۳۹۹ به ترتیب 0.5 و 0.8 

درصد برآورد می شود.
بــا وجود ایــن وضعیت بازار کار و معیشــت 
خانوارهــا به ویژه اقشــار ضعیف از شــیوع 
ویروس کرونا تأثیرپذیری قابل توجهی داشته 
اســت. این درحالی است که نتایج بررسی ها 
نشان می دهد متوسط های مصرفی به عنوان 
شــاخصی از وضعیت معیشــتی خانوارهای 
جامعــه در ســال های اخیر همــواره روندی 

نزولی داشته است.
درخصــوص چشــم انداز رشــد اقتصادی در 
ســال 1۴00 بایســتی بیان کرد حتی با تداوم 
وضعیت فعلی به دلیل روندهای مثبت شــکل 
گرفته در ســال 1۳۹۹ در بخش های صنعت، 
نفت و ســاختمان رشــد اقتصادی کشور در 
ســال 1۴00 مثبــت پیش بینی می شــود. با 
این حال رشــد صادرات نفت و رشد مقداری 
تولیدات صنایع بزرگ ناشــی از ظرفیت های 
خالی موجود در این صنایع، رشــد اقتصادی 
را می توانــد به میزان قابــل توجهی افزایش 
دهــد، ولی به دلیل عدم تأثیرگذاری جدی بر 
اشتغال، وضعیت معیشتی خانوارها به احتمال 

زیاد تغییر چندانی نخواهد داشت.
در صورتی که محیط اقتصاد کالن در شرایط 
بالتکلیفــی و نااطمینانی و انتظار نســبت به 
تغییــرات محیــط بین المللی قــرار گیرد این 
موضــوع می توانــد حتی رشــد اقتصادی را 

نزدیــک به صفر و حتــی در دامنه منفی قرار 
دهــد. درواقــع در چنین حالتی بــا به تعویق 
انداختــه شــدن تقاضای کاالهــای بادوام 
خانوارها و ســرمایه گذاری بنگاه ها، اقتصاد به 
احتمال زیاد با مشــکل کمبود تقاضای مؤثر 

روبه رو خواهد شد.
بــا توجه به رشــد منفی ســرمایه گذاری در 
ســال های اخیــر و حتی برآورد رشــد منفی 
موجــودی ســرمایه در ســال 1۳۹8 مطمئنًا 
مهم تریــن اولویــت اقتصاد ایران در ســال 
1۴00 افزایــش پیش بینی پذیــری و ثبــات 
اقتصاد اســت. در این خصوص ضروری است 
هرگونه سیاســتگذاری اقتصادی به ویژه در 
فرایند تصویب بودجه با فرض تداوم وضعیت 

موجود صورت پذیرد.
درخصوص رویکرد بودجه ســال 1۴00 الزم 
است توجه شود که توصیه به بودجه انبساطی 
به منظور خروج از رکود، به هیچ وجه تناسبی با 
شرایط فعلی اقتصاد ایران ندارد. زیرا در حال 
حاضر منابع در دسترس دولت به شدت محدود 
است و انبساط مالی قطعًا با انبساط پولی همراه 
خواهد بود و چنانکه در بخش تحلیل وضعیت 
تورم بیان خواهد شــد، خطر ابرتورم همچنان 
دور از دسترس نیست و چنانچه بودجه 1۴00 
براســاس منابع غیرواقعی بسته شود اقتصاد 
کشــور با تورم های باال و بی ثباتی بیشــتر در 

بازارهای مختلف روبه رو خواهد شد.
بودجه انبســاطی تنها در شــرایطی می تواند 
معقول باشــد که ثبات اقتصاد کالن کشور را 
مورد تهدید قرار ندهد که برای ســال 1۴00 
موضوعی دست نیافتی است؛ بنابراین حداقل 
برای ســال 1۴00 بودجه انبســاطی پیشنهاد 
مناســبی نیســت، بلکه اگر در ســال 1۴00 
درآمدهای پیش بینی شــده محقق شــدند و 
اقتصاد از وضعیت رشد اقتصادی منفی خارج 
شد، برای سال های بعد می توان انبساط مالی 
را با تمرکز بر ســرمایه گذاری در زیرساخت ها 
)نــه افزایش تعهــدات بلندمدت دولت نظیر 

حقوق و دستمزد(، متصور بود.

آینده خطر ابرتورم 
همچنان اقتصاد را 
تهدید می کند

چشم انداز 
اقتصاد 
ایران در 
سال1400

مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی 
کرده اســت که رشــد اقتصاد ایران 
در ســال 1۴00 مثبــت خواهــد بود 
ولی اثرات شــیوع ویــروس کرونا بر 
وضعیــت رفاهی خانوارهــا ماندگار 
می ماند. همچنین این گزارش هشدار 
داده اســت که تصویــب یک بودجه 
انبســاطی می تواند خطــر ابرتورم را 

بسیار محتمل کند.
مرکــز پژوهش هــای مجلــس در 
گزارشی به بررسی چشم انداز اقتصاد 
ایران در سال آینده در آستانه تصویب 
الیحه بودجه 1۴00 پرداخته اســت 
و پیشــنهادهایی بــرای چگونگــی 
اصــالح الیحه بودجــه و برون رفت 
از مشکالت پیش رو ارائه کرده است.

بر اســاس این گزارش اقتصاد ایران 
در ســال 1۳۹۹ با تخلیه نســبی اثر 
تحریم هــا بیش از هرچیز تحت تأثیر 
شیوع ویروس کرونا قرار داشته است. 
درحالــی که بر اســاس اعالم بانک 
مرکزی درآمد ســرانه کشور در سال 
1۳۹8 نســبت به سال 1۳۹0 نزدیک 
به ۳۳ درصد کاهش یافت با شــیوع 
ویروس کرونا در ســال 1۳۹۹ اقتصاد 
کشور با شوک جدیدی روبه رو گردید.
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سجاد خلیلی اضافه کرد: با وجود اینکه 
سهم شرکت ملی نفت در بسیاری از 
محافل کارشناسی و همچنین افکار 
عمومی 5/1۴ درصد از صادرات نفت 
تلقی می شود اما باید توجه داشت که 
در قراردادهای بیع متقابل این رابطه 
متفاوت است. به عنوان مثال در این 
نوع قراردادها می توان تا 50 درصد از 
تولیــد میدان را به عنوان حق الزحمه 
به شــرکت پیمانکار بازپرداخت کرد 
و در قرارداد IPC می توان پرداخت 
بیشــتری مطابق بــا تولیدات میدان 
نســبت به خط پایــه تخلیه میادینی 
که تولیدی هستند و می خواهند تولید 

خود را افزایش دهند، داشت.
بــه گفته این کارشــناس انرژی، در 
رابطه مالی همواره بحث 5/1۴ درصد 
مطرح نیســت و این میزان به نسبت 
محصوالت مختلف شــئون متفاوتی 
پیــدا می کند. به عنــوان مثال برای 
فــرآورده ای مثل LPG یا محصول 
فرعی هم چون گوگرد با وجود تصریح 
قانون در ماده 7۳ اساســنامه شرکت 
ملی، زمزمه هایی در خصوص اینکه 
شــرکت ملی نفت غیر قانونی درصد 

بیشتری برداشت می کند و همچنان 
بایــد از فرآورده های فرعی نیز 5/1۴ 
درصد ســهیم باشــد، مطرح است. 
خلیلــی در رابطه بــا اصالح قوانین، 
بــر زمان بر بودن مطالعه تعارض این 
قوانین و چگونگی روابط تاکید کرد و 
گفت: این رابطه باید شفاف تر باشد و 
مشخص شود که درآمد و هزینه های 
شرکت ملی نفت به چه صورت است 
و چــه هزینه هایی قابل پذیرش و چه 

هزینه هایی غیرممکن است.
این کارشــناس انرژی تصریح کرد: 
نه تنها این درصد و ســهم شــرکت 
ملــی نفت مشــخص نیســت بلکه 
قیمت هــا هم با توجه به اینکه دولت 
چه تصمیمی بگیرد متفاوت اســت. 
بــه عنوان مثال در تبصره 1۴ قانون 
بودجه ســالیانه، قیمت تصویب شده 
بــرای نفت خــام و میعانات تحویلی 
به پاالیشــگاه های داخلی در ســال 
۹7 حــدود ۹7 هزار تومان و ســهم 
شــرکت ملی نفت از هر بشــکه نفت 
خام تحویلی به این پاالیشــگاه ها با 
توجه به ارز سال ۹7 نزدیک 12 هزار 
تومان اســت و شــرکت ملی نفت از 

چراطرحهایتوسعهمیادین
نفتوگازطوالنیمیشود؟

رابطهمالی
دولتو

شرکتملینفت

رابطه مالی شــرکت ملی نفت و دولت به معنای ســهم بری 
ایــن شــرکت از درآمدهــای نفتی، یکی از مشــکالت نظام 
بودجه ریزی و اقتصادی کشــور است که تبعات متعددی را بر 
عملکرد شرکت ملی نفت به همراه داشته است. طوالنی شدن 
طرح های توسعه ای میادین نفتی و گازی شاید مشخص ترین 
آســیب رابطه مالی فعلی دانست. در این زمینه اقتصادآنالین 
با ســجاد خلیلی، کارشناس اقتصادی به گفتگو پرداخته است.
 ســجاد خلیلی، کارشــناس انرژی در گفتگویی به بحث در 
مورد مفهوم رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت و همچنین 
آســیب های آن در نظام بودجه بودجه ریزی و عملکرد شرکت 

ملی نفت پرداخت.
به گفته خلیلی منظور از رابطه مالی، قواعد تنظیم گری اســت 
کــه دریافتی ها، نحــوه هزینه کرد و مقررات مالی درآمدهای 
شــرکت ملی و هزینه های آن را تأمین می کند. شــرکت ملی 
نفت به عنوان یکی از بزرگترین شــرکت های تولیدی کشور، 
مسئولیت تولید نفت و گاز را بر عهده دارد و از تولید تا صادرات 
و همچنین تحویل نفت و گاز به صنایع مختلف، درآمدهایی را 
کسب می کند که می توان از آن به عنوان سیاسی ترین رابطه 
مالی تاریخی شــکل گرفته در کشــور یاد کرد. این رابطه مالی 
برهه هــای مختلفی را از جمله قرارداد امتیاز دارســی تا دوره 
رضاخان و کنسرســیوم و همچنین بعد از انقالب و تشــکیل 
وزارت نفت و قانون های مختلف برنامه و دوره بعد از سال 8۴ 
کــه 5/1۴ درصــد به ازای تولید نفت و گاز و صادرات میعانات 

گازی مطرح شد، طی کرده است.

النازرضازاده
روزنامه نگار
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محــل تحویل نفت خــام و میعانات تا 
پاالیشــگاه های داخلی هزینه دریافت 
نمی کند. همچنین به ازای هر متر مکعب 
گاز تحویلی به شــرکت ملی گاز تقریبًا 
20 تومان )کمتر از یک ســنت( دریافت 
می کند که درآمد چندان چشــمگیری 
نیست. هرچقدر شرکت ملی نفت بتواند 
نفت و میعانات بیشتری صادر کند، 5/1۴ 
درصــد به آنها تعلق می گیرد. همچنین 
اگــر مالک قیمت نفــت را به ازای هر 
بشــکه، 50 دالر در نظر بگیریم، 7 دالر 
به شرکت ملی نفت سود می رسد، یعنی 
تقریبًا هفت برابر سهم نفتی که تحویل 

پاالیشگاه های داخلی می شود.
ســجاد خلیلــی در خصوص عدم توازن 
رابطه مالی دولت و شــرکت ملی نفت 
بیان کرد هرچند صندوق توســعه ملی، 
دولــت، مناطــق نفت خیز و شــرکت 
ملــی نفت همگــی از درآمدهای نفتی 
ســهم بری دارند اما سرمایه گذاری در 
جهــت توســعه و تولید میادیــن و باز 
پرداخــت هزینه هــا بر عهده شــرکت 
ملی نفت اســت. طی 10 ســال اخیر با 
شــدت گرفتن فعالیت های توسعه ای، 
این رابطه مالی متناســب نبوده و باعث 
شده شرکت نزدیک به 50 میلیارد دالر 
تعهدات نکول شــده داشته باشد. وی با 
تاکید بر وجود تحریم ها بیان کرد که در 
ســال های ۹0 و ۹1 باتوجه به صادرات 
بــاال و قیمت بــاالی نفت در بازارهای 
جهانی، به ازای هر بشــکه نفت بالغ بر 
1۳0 دالر دریافت می شد و شرکت ملی 
نفت با سهم 5/1۴ درصدی از صادرات، 
15 تــا 18 میلیارد دالر درآمد صادراتی 
کسب می کرد، این در حالی است که در 
ســال های ۹8 و ۹۹، درآمد این شرکت 

بــه کمتــر از یک میلیارد دالر تنزل پیدا 
کــرد و این اختالف باعث عدم ثبات در 
مســیر درآمدی شــرکت ملی نفت و باز 

ماندن از عملیات توسعه ای شد.
خلیلی با اشاره بر اینکه ذات رابطه مالی 
فعلی، کوتاه مدت است گفت: طبق ماده 
7 قانون برنامه پنج ســاله ششم، درصد 
درآمد شرکت ملی نفت مطابق با قوانین 
بودجه سنواتی، همان 5/1۴ درصد است 
که این موضوع، مشــکل اساسی ایجاد 
می کند. زیرا از یکســو رابطه مالی مورد 
اشــاره ماهیت ســنواتی دارد و از سوی 
دیگر، تولید از میدان های نفتی و گازی 
و همچنین توسعه این میدان ها فعالیتی 
بلنــد مدت و زمان بر اســت که این دو 
در تضاد باهم هســتند. این کارشــناس 
انــرژی گفــت: در دوره هــای رونق و 
شرایط مساعد صادراتی که قیمت های 
جهانی باال بود، پروژه های توســعه ای با 
هزینه های بــاال مدنظر قرار گرفت. به 
عنوان مثال با ســرمایه گذاری های چند 
میلیــارد دالری، 20 فــاز پارس جنوبی 
کلیــد خورد. امــا به فاصله دو تا ســه 
ســال از آغاز این طرح های توسعه ای، 
تحریم های ســنگینی در کشــور آغاز 
شــد که کاهــش درآمد شــرکت ملی 
نفت و تزریق بودجه های ســرمایه ای به 
پروژه های باال دســت را در پی داشت و 
موجب ایجاد وقفه در عملیات توســعه 
میدانی شد. وی ادامه داد: توسعه ای که 
بایــد اجرای آن ۴0 تــا 50 ماه زمان بر 
باشــد همچنان بعد از گذشت ده ها سال 
به پایان نرســیده اســت. در حال حاضر 
با افزایــش تحریم ها و به دلیل کاهش 
بودجه های ســرمایه گذاری، توســعه 
میادینی که درصد مشــخصی پیشرفت 

داشته، متوقف شده که این مساله باعث 
اختــالل در عملکرد شــرکت ملی نفت 
شــده اســت.  وی بیان کرد: در آذر ماه 
سال ۹7 تحت عنوان اصالح ساختاری 
بودجه، بحث رابطه مالی دولت با شرکت 
ملی نفت مطرح و طی گزارشی از سوی 
سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد شد که 
عالوه بر استفاده از تجربیات جهانی در 
این حوزه باید بودجه شــرکت ملی نفت 
را از حالت نوسانی و ناپایدار خارج کرد.
خلیلــی تصریــح کرد: بر این اســاس 
بودجه ریــزی باید به نحوی باشــد که 
شــرکت ملی نفت بــا تولید روز افزون، 
درآمد بیشــتری داشــته باشد و آسیب 
کمتــری از تحریــم ببینــد. همچنین 
پرداخت به ازای واحد تولید مطرح شود 
که باید بر اســاس آن بتوان درآمد این 
شــرکت را به رقم تثبیت شده ای تبدیل 
کــرد. وی با اشــاره بر مزایــای رابطه 
پیشــنهادی فارغ از میــزان صادرات و 
قیمت جهانی نفت تاکید کرد: باید درآمد 
و سهم شرکت ملی نفت به ازای میزان 
تولید، عدد ثابتی باشد. خلیلی با اشاره بر 
کوتاه مدت نبودن بحث اصالح ساختار 
بودجه گفت: این موضوع قابلیت اجرایی 
شدن در کوتاه مدت را نداشته و با توجه 
به وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، 
خروج از این مشکل نیازمند مدت زمان 
طوالنی است. به پیشنهاد این کارشناس 
انرژی برای داشــتن قانون منســجم و 
پیش بینــی آیین نامه ای برمبنای نفت 
و گاز تولیــدی شــرکت ملی نفت، قدم 
اول اصالح رابطه مالی است. در مرحله 
بعدی بحث شــکل گرفتن همکاری در 
بدنــه دولت، ســازمان برنامه و بودجه، 
شــورای اقتصاد، وزارت نفت و شرکت 
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ملی نفت و اصالح رابطه مطرح است که 
تحقــق آن در گروی عزم ملی و اجرایی 
بودن قانونی اســت که نوشته شده و در 
ایــن صورت منافع شــرکت ملی نفت، 
وزارت نفــت و منافــع عمومی به خوبی 
در قانون تضمین می شود. وی همچنین 
اضافه کرد: اگر طرح نوشته شده بخشی 
از هزینه شــرکت ملــی را نادیده بگیرد 
یــا روش هایی کــه در حال حاضر برای 
انعقاد قرارداد و جذب منابع مالی از طریق 
وزارت نفت به شــرکت ملی نفت وجود 
دارد ســختگیرانه باشــد، مجری نیز به 
اجرای این قوانین تمایل کمتری نشان 
خواهد داد. خلیلی ادامه داد: شرکت ملی 
نفــت ماهیت اقتصادی دارد اما به مثابه 
یک اداره دولتی برخورد می شود و سود 
و زیانی برای این شرکت در نظر گرفته 
نمی شــود، این نکته دارای اهمیت است 
کــه مطابق قانون اساســنامه و قانون 
تجارت، شرکت ها باید همواره به دنبال 
منافع اقتصادی خود باشــند. همچنین 
وزارت نفــت به عنــوان نهاد حاکمیتی 
وظیفه تنظیم گری و سیاســت گذاری بر 
عهده دارد. اما شــاهد آن هستیم که در 
رابطه مالی دولت و شــرکت ملی نفت 
وضعیت شفافی وجود ندارد. وی با اشاره 
بــر بحث صدور پروانه فعالیت به عنوان 
پیشنهاد قانون گذار برای اعمال وظایف 
حاکمیتــی وزارت نفــت گفت: به دلیل 
اینکــه در کشــورهایی مثــل انگلیس 
و برزیــل، منابــع نفت و گاز بخشــی از 
منابع عمومی به شمار می آید و مالکیت 
خصوصــی برای آن ها تعریف نشــده، 
پروانه فعالیت همواره تجربیات خوبی به 
همراه داشته است. سجاد خلیلی در این 
خصــوص به اصالح رابطه مالی و صدور 

پروانــه فعالیت بــرای تنظیم این رابطه 
اشــاره کرد و افــزود: یعنی وزارت نفت 
بــه عنوان نماینــده حاکمیت در موضع 
حاکمیتــی خود و شــرکت ملی نفت به 
عنوان یک شرکت تجاری به دنبال سود 
و منفعت اقتصادی خود باشند و سهمی 
کــه از منابع نفتی برای دولت و صندوق 
توســعه ملی وجود دارد در هماهنگی با 

وزارت نفت تعیین تکلیف شود.
بــه گفتــه خلیلی، کمیســیون تلفیق با 
اصــالح رابطــه مالی موافقــت خود را 
اعــالم کرده امــا در روش و ابزار مورد 
اســتفاده همواره دیدگاه های متفاوتی 

به چشم می خورد.
 وی همچنیــن اضافــه کــرد: روش 
پیشــنهادی مــا که منجر بــه افزایش 
نقش حاکمیتی وزارت نفت می شــود، 
صــدور پروانــه فعالیت بــرای تنظیم 
درآمدها و هزینه های شرکت ملی نفت 
در سال های آینده است چرا که با استفاده 
از پروانه فعالیت مشــخص می شود که 
سهم شرکت ملی نفت به ازای هر بشکه 

یا متر مکعب گاز تولیدی چه مقدار باشد 
و چه هزینه هایی را باید ذیل این تسهیم 
منافــع درنظر گرفت کــه با وجود همه 
این ها، مباحث زیادی حول این موضوع 
بــه وجود می آید که بــا تصویب روش 

پیشنهادی تشدید خواهد شد.
خلیلی گفت: در حال حاضر با اســتفاده 
از ابزارهای قراردادی مثل قراردادهای 
ذیــل ماده 12 قانون رفــع موانع تولید 
رقابــت پذیر یا بند ق بودجه ســال ۹۳ 
 ،IPC یــا قرارداد بیع متقابل یا قرارداد
رابطه فعلی از مســیر قراردادی در حال 
پیشــبرد است. کارشناس انرژی خطاب 
بــه تصمیم گیــران در ایــن خصوص 
پیشــنهاد کرد: اگر بر لزوم اصالح رابطه 
ملی صحه گذاشــته شود، باید در شیوه 
نامــه ای که قصد دارند به هیات وزیران 
ارائــه کنند، به وضوح هزینه های جاری 
و ســرمایه ای و ابزارهای مورد استفاده 
بــرای این اصالح مطرح شــود و موارد 
هزینه بــر از قبیل توســعه میادین دریا 
یا میادین خشــکی و مستقل که هزینه 
تولیدکمتــری دارنــد و بحث تعهدات 
شــرکت ملی نفت و تعیین تکلیف آنها 

توجه کافی شود.
خلیلی در پایان با اشاره به اینکه نمی توان 
بــه صورت همزمان همه مشــکالت را 
حل کرد، گفت: باید اصالحات تدریجی 
صورت بگیرد و این آگاهی ایجاد شــود 
کــه برای تولید و توســعه میادین، چه 
هزینه هایــی صورت گرفتــه و چگونه 
می توان درآمد پیش بینی شده را برآورد 
کــرد. همچنین اصالح رابطه مالی نباید 
به نحوی باشــد که شــرکت ملی نفت 
و مجموعه هــای دولتی با مشــکالت 

بیشتری مواجه شوند.

رکتملینفتماهیتاقتصادیدارد
امــابــهمثابــهیــکادارهدولتــیبرخــورد
میشودوسودوزیانیبرایاینشرکت
درنظــرگرفتــهنمیشــود،ایــننکتــه
دارایاهمیــتاســتکــهمطابققانون
اساســنامهوقانونتجارت،شــرکتها
بایــدهمــوارهبهدنبالمنافعاقتصادی
خــودباشــند.همچنیــنوزارتنفتبه
عنواننهادحاکمیتیوظیفهتنظیمگری

وسیاستگذاریبرعهدهدارد.
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اخیراً از دانشــجویاِن فوق لیسانِس روابط بین الملل 
خود پرســیدم، نخســت وزیر یا رئیس جمهور این 
کشــورها را نام ببرند: کــره جنوبی، اندونزی، ژاپن 
و اطریش. یا نمی دانســتند یا اشتباه گفتند. اما همه 
جواب این سؤال در مورد مصر، عربستان و لیبی را 
می دانستند. این تمریِن ساده یک نتیجه مهم داشت: 
در کشورهایی که سیستم، حزب، تشکیالت، بنگاه 
و شــرکت ها کار می کنند، افراد دیده نمی شوند کما 
اینکه ژاپن در جهان با ســونی، پاناســونیک، هوندا 
و تویوتا شــناخته می شــود. هرچند افراد به عنوان 
مدیر و تصمیم گیرنده مهم هستند ولی ظرف بزرگتر 
اندیشــه ها کــه این افراد در قالــب آن فکر و عمل 

می کنند به مراتب تعیین کننده تر است.
در حال و هوای انتخابات 1۴00، بعضی رســانه ها 
لیستی از افراد را مطرح می کنند اما به ندرت دیالوگ 
و مناظره ای پیراموِن اندیشــه هایی که قرار است به 
بهبود وضع جامعه منجر شوند را به میان می آورند. 
البته هزاران ســال تاریخ ما حوِل افراد شکل گرفته 
و خروج از این ســنِت تاریخی به ســوی سیســتم، 
تشــکیالت، بنگاه و قرارداِد اجتماعی کاِر ســهلی 

نیست.
 دورٔه 1۳۶ ســالٔه قاجار با هفت نفر و دورٔه 57 ســالٔه 
پهلوی با نام دو نفر آمیخته اســت. افکار، ســالیق، 
منافع و تمایالت این ۹ نفر، 1۹۳ سال از تاریخ ایران 
را رقم زده است. هم زمان با این 1۹۳ سال، بخِش 
مهمی از جهان به سیستم و تشکیالت روی آورد و 
افراد، صرفًا مجریان و گردانندگان سیستم ها شدند.

 این به معنای آن اســت که فقط تا چند قرِن اخیر، 
حکمرانــی منحصراً تابِع افراد بوده اســت و ظهور 

سیستم و تشکیالت، پدیده ای نوین است.
هرچند علل مختلفی برای ظهوِر سیستم در جهان 
را می توان مطرح کرد ولی به اعتقاِد این نویســنده، 
علِت شاید 70-80 درصدی ضرورِت ایجاد سیستم 

و تشکیالت، در تولید است. واژه هایی مانند شبکه، 
کارخانــه، بنگاه، برق، نفت، تلگرام، تلفن و باالخره 
کامپیوترواینترنــت همــه به خاطر تولید و کیفیت و 
گســترش آن به وجود آمده اند. فناوری، دانشــگاه، 
شهرنشینی، حمل و نقل هوایی و عمومًا »توانایی« 
و »ســرعت« در اختیــار تولید قــرار گرفته اند. اگر 
تولید نباشــد، کارآمدی، بهینه ســازی و حکمرانی 
مطلوب معنایی نخواهند داشــت. اگر تولید نباشد، 
چه ضرورتی به ثبات سیاســی، آرامش اجتماعی و 
توســعٔه اقتصادی وجود خواهد داشــت؟ اگر تولید 
نباشــد، فکِر حفِظ وضع موجود و اســتفاده از آنچه 
که موجود اســت رایج می گردد. جهش و گسترش 
تولید از 1۶00 به بعد شروع شده ولی تولد رسمی و 
همه جانبٔه دموکراسی، سال 1۹2۴ است زیرا ثباِت 
سیاسی و رقابِت حزبی نتیجٔه افزایِش صعودی تولیِد 
ناخالــص ملی، مدیریِت جمعی و عقالنی جامعه در 

کشورهای غربی بوده است.
اگر قرار باشــد کشــور به کارآمدی، ثبات، رشــد و 
امنیــت پایدار دســت یابد، بــا تغییر افراد و تعدادی 
ســمینار، مدارک تحصیلی، کارگاه های آموزشی و 
کمپین های انتخاباتی به دست نمی آید، بلکه محتاج 
 .)Paradigm Shift( تحولِی اندیشــه ای است
فرازُ و نشــیب و عملکرد دولت های چپ و راســت در 
دوراِن بعد از جنگ، در نهایت تابع درآمد نفت بوده 
به طوری که ریل سیاســت خارجی، مسیِر مستقِل 
خود را طی کرده است. سعی و خطا از یک طرف و 
انطباق با شــرایط و حرکت از یک ستون به ستونی 
دیگر، عمدتًا متدلوژی حکمرانی بســیاری از دولتها 

بوده است.
به عنوان یک نظر، حکمرانی سیستمی و تشکیالتی 
مبتنی بر کارآمدی، ثبات و امنیت، تابِع بحث، گفت 
وگو، مناظره و اندیشــه ورزی پیراموِن حل وفصِل 

هشت مورد زیر است:

1( آیا سیاســِت خارجی تابِع اقتصاد است یا اقتصاد 
تابِع سیاسِت خارجی؟

2( آیــا تولیــد ناخالِص ملی امنیت می آورد یا امنیت 
به رشد اقتصادی منجر می شود؟

۳( آیــا رویارویی با نظــم جهانی ضرورتی انتزاعی 
است یا یک پایٔه حکمرانی؟

۴( آیا انسجام فرهنگی به جامعه ای تزریق می شود 
یا نتیجٔه تولید اقتصادی و ثبات سیاسی است؟

5( آیــا در نیــم قرِن آینده، کشــور تابع درآمدهای 
ناشــی از فروِش منابع فســیلی خواهد بود یا باید در 
فکــِر مزیت های تولیدی و خدماتی قابِل عرضه در 

منطقه و جهان باشد؟
۶( کدام استراتژی ها، کشور را به سمت مازاِد سرمایه، 
افزایِش تولید و مزیت های نسبی سوق خواهند داد؟
7( آیا باید از فرآیندهای جهانی شدن فاصله گرفت 

یا باید به آن ها پیوست؟
8( کدام کشــورها به پیشــرفت ایران عالقه مندند 

وازاین پیشرفت نفع می برند؟
دستیابی به پاسخ هایی دقیق، با جزئیات، متمرکز و 
با پشــتوانٔه مطالعاتی، تابِع یک کار جمعی است. در 
فرآیند دستیابی به این پاسخ ها، افراد دیده نمی شوند 
بلکه دانش، تخصص، تســلِط علمی و آگاهی آنها 
شــرط اســت. صحبت های مبهم، کلی، چند پهلو 
و غیــر دقیــق به مازاد ســرمایه، ثروِت ملی و ثباِت 
اقتصادی-سیاســی منجر نمی شــوند. اگر در پی 
سیســتم، کارآمدی و ثبات هستیم، نیاز داریم فراتر 
از افراد بیاندیشیم و با فکر و اندیشه های ناظر به دراز 
مدت به صلح برســیم. سپس این اندیشه های دراز 

مدت را به قرارداِد اجتماعی تبدیل کنیم.
 کانون و مرکز ثقل تمامی این چالش ها در این است 
کــه چگونه تولید را در کشــور به صورت صعودی 
افزایش دهیم، هم برای مصرف داخلی ولی بیشتر 

برای صادرات.

در چه کشورهایی افراد دیده نمی شوند؟

محمودسریعالقلم
استاد علوم سیاسی
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در دهه های گذشته و در دولت های مختلف، یک 
سیاست به عنوان بخش جدانشدنی برنامه های 
اقتصــادی تمام تیم های اجرایی خود را نشــان 
داده و آن تاکیــد بــر لــزوم حمایــت از صنعت 
خودروسازی کشــور بوده است. هرچند صرف 
صحبت از حمایت این سؤال را به وجود می آورد 
که فرمولی میزان و نحوه آن را مشخص خواهد 
کــرد امــا آنچه که در عمل اتفاق افتاده تاکید بر 
لزوم حمایت از خودروسازان داخلی و حفظ بازار 
آنها بوده اســت. مســئوالن مختلف در وزارت 
صمت و ســایر نهادهای مرتبط با این صنعت از 
این گفته اند که در صنعت خودرو ایران مستقیم 
و غیــر مســتقیم، چند ده هــزار کارگر و نیروی 
متخصص مشغول به کار است و اگر بنا باشد با 
کنار گذاشــتن حمایت ها، حکم به تعطیلی این 
واحدها بدهیم نه تنها این افراد بیکار می شــوند 
که کشــور با هزینه هــای اقتصادی و اجتماعی 

قابل توجهی رو به رو خواهد شــد.
در چنین بستری، سیاست حمایت از خودروسازان 
داخلی با یک پیش فرض بســیار ســاده اجرایی 
شده است. خودروسازان برای بقا نیاز به فروش 
محصوالت خود دارند و اگر بنا باشد خودروهای 
خارجی بدون محدودیت به ایران بیایند، این بازار 

در اختیار تولیدکنندگان داخل قرار نمی گیرد و از 
این رو باید در مســیر واردات محدودیت ایجاد 
کرد. این نخســتین مبنای غلط در بازار خودرو 
ایران اســت و البته اصرار به اجرای آن تا حدی 
پیش رفته که امروز این بازار انحصاری شــده و 
خود دولت برای کاهش این انحصار، شــورای 
رقابت را مســئول نظارت بر آن کرده اســت. از 
سوی دیگر پس از این حمایت در محدود کردن 
بازار، دولت برای آنکه ثابت کند روشی که به کار 
گرفته اجرایی و مفید است، به خودروسازان اجازه 
قیمت گذاری آزاد نیز نداده تا هم بازار از شرایط 
عــادی رقابت خارج شــود و هم تولیدکنندگان 
امکان قیمت گذاری محصوالتشــان بر اساس 
واقعیت هــای اقتصــادی را پیدا نکنند تا بازار به 
جایی برســد که امروز بسیاری از کارشناسان از 

آن بــه یک فاجعه یاد می کنند.
چراغ سبز برای واردات دست دوم؟  �

اگــر در دوره های قبــل، محدود کردن واردات 
از طریــق وضــع تعرفه های ســنگین گمرکی 
در دســتور کار بود، از حدود ســه ســال قبل و 
همزمان با بازگشــت تحریم های آمریکا، دولت 
حکم بــه ممنوعیت واردات خودرو داد. هرچند 
این ممنوعیت تنها مربوط به خودرو نبود و بیش 

از 2000 قلم کاالی دیگر را نیز در برگرفت اما 
در عمل بازار ملتهب خودرو با کنار رفتن همان 
مجوزهــای نیم بند واردات، عماًل وارد دوره ای 
جدید از انحصار و افزایش قیمت به طور خاص 

در خودروهای وارداتی شد.
هرچند به نظر می رســید ایــن تصمیم دولت با 
هدف مدیریت منابع ارزی کشور در دوره تحریم 
گرفتــه شــده و قاعدتًا تا زمانــی که تغییری در 
شرایط تحریمی به وجود نیاید، نمی توان انتظار 
داشــت در این حوزه سیاست ها تغییر کند اما در 
الیحه بودجــه، عددی برای واردات خودرو در 
نظــر گرفته شــده بود که ابتدا ایــن امید را در 
میان فعاالن صنعت خودرو ایجاد کرد که دولت 
قصد عقب نشــینی دارد اما در نهایت مشخص 
شــد این ردیف درآمدی برای ترخیص احتمالی 
خودروهای باقی مانده در گمرک در نظر گرفته 

شــده و ارتباطی با ثبت سفارش جدید ندارد.
پس از آن اما صحبت هایی در رابطه با صدور مجوز 
واردات خودروهای دست دوم نیز به گوش رسید، 
خودروهایی که می توانســت به جای بخشی از 
پول های بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی 
و بــا هدف کاهش التهاب در بازار خودرو به کار 
گرفته شود، موضوعی که به نظر می رسد مانند 

ظرفیتمناطقآزادمعجزهمیکند؟

یکبامودوهوایصدورمجوزوارداتخودرو
جوادهاشمی
روزنامه نگار

اگــر واردات خــودرو می تواند به بازار و آینده اش کمک کند، چرا مجوز 
قطعی آن صادر نمی شود؟ اگر صدور مجوز ممکن نیست، چرا صحبت 
از واردات محدود می شود؟ این دو سؤال مهمی است که در میان مردم 
و کارشناســان حوزه خودرو مطرح شــده و به نظر در میان مســئوالن 

پاسخ دقیقی ندارد. 
موضوع واردات خودرو در ایران، از سال ها قبل با اما و اگر محدودیت 
مواجه بوده اســت. نبود یک سیاســت کالن و ثابت در مشخص کردن 

نحوه ورود دولت به عرصه بازارهای اقتصادی باعث شــده، نه قیمت 
گذاری آزاد و فعالیت بدون محدودیت بازارها به رسمیت شناخته شود 
و نــه همــه چیز به طور کامل در اختیار دولت باشــد تا دیگر چیزی به 
نام ضرر و زیان فعاالن اقتصادی مطرح نباشــد. همین موضوع باعث 
شده که در اقتصاد ایران بازاری مانند مسکن، به شکلی آزاد در مراحل 
و قیمــت گــذاری فعالیت کنــد اما در بازاری مانند خودرو، چه در تولید 

و چه در عرضه، دولت به عنوان متصدی اصلی نقشی پررنگ دارد.
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دیگر سیاســت ها سرنوشت مبهمی دارد. دادفر 
– دبیــر انجمــن واردکنندگان خودرو – در این 
زمینه گفته اســت که برای واردات خودروهای 
صفر کیلومتر، ســخت گیری های زیادی اعمال 
می شــود و ایرادات بسیاری می گیرند، چه برسد 
به اینکه بخواهیم خودروی کارکرده وارد کنیم؛ 
ایــرادات زیادی به آن خواهنــد گرفت، وگرنه 
می توانیم خودروی مدل 2017 را با یک ســوم 
قیمــت مــدل 2020 وارد کنیم. در ایران اجازه 
نمی دهنــد که خــودروی خارجی با قیمت 100 
یا 200 میلیون تومان عرضه شــود، زیرا در این 
صــورت خودروهــای ایرانی دیگــر خریداری 

نخواهند داشت.
مناطق آزاد وارد می شوند  �

واردات خودرو کارکرده مشــکالت خاص خود 
را دارد. تعییــن مصادیق خودروهایی که امکان 
واردات دارند، تعیین کشــورهایی که سازنده یا 
فروشنده خودرو به ایران خواهند بود، مشخص 
کردن شــرایط خودروهای وارداتی مانند سال 
تولید و میزان کارکرد و مســائلی مانند خدمات 
پــس از فروش یا تحویل قطعات تنها بخشــی 
از ابهام هایی اســت که پیش روی طرح واردات 
خودرو دست دوم وجود دارد و از این رو با وجود 
مطرح شــدن این موضوع حتی از سوی وزارت 
صمت به نظر می رسد باز هم این طرح مسکوت 

باقی خواهد ماند.

در کنار آن اما طرحی که به نظر می رسد ابهامات 
کمتری خواهد داشــت اما باز هم در نوع خود، 
برنامه عجیبی اســت که نمایندگان کمیسیون 
تلفیــق مجلــس آن را پیش بینــی کرده اند. بر 
ایــن اســاس واردات خودروهای دســت دوم 
به ســرزمین اصلی کشــور از طریــق مناطق 
آزاد اجرایی خواهد شــد. حســینی کیا – عضو 
کمیســیون صنایع مجلس – درباره این مجوز 
گفته که مجوز کمیســیون تلفیق مجلس برای 
واردات خودروهــای خارجــی غیر آمریکایی از 
مناطق آزاد به ســرزمین اصلی راهبردی اســت 
که معتقدم در کوتاه مدت می تواند، بخشــی از 
تقاضای بازار خودروی کشــور را پوشش دهد. 
تصمیمی که از یک طرف، فضای رقابتی تری را 
در بازار خودروی داخلی ایجاد می کند و از سوی 
دیگر انحصار موجود در بازار را تا حد قابل توجهی 
تعدیــل می کند. ضمن اینکــه با حضور رقبای 
خارجی، خودروســازان نیز تالش خواهند کرد با 
ارتقای سطح کمی و کیفی محصوالتشان، توجه 
افکار عمومی را به محصوالت داخلی جلب کنند.

هرچند این طرح برای نهایی شدن نیاز به تأیید 
شورای نگهبان و حمایت دولت دارد اما حتی در 

صورت نهایی شــدن نیز ابهام هایی چون نحوه 
تعیین مصادیق خودروها، ســال تولید و میزان 
کارکــرد آنها و البتــه قیمت گذاری در خارج از 
مناطق آزاد به جای خود باقیست و خدمات پس 
از فروش و نحوه تأمین قطعات آن ها نیز از دیگر 
ابهامــات باقی مانده اســت. در کنار همه اینها، 
واردات خودرو در ســال های گذشته در مناطق 
آزاد نیــز عماًل متوقــف بوده، ظرفیت عجیب و 
گسترده ای برای تأمین نیاز داخل در آنها وجود 
نــدارد، یعنی اگر نماینــدگان مجلس به دنبال 
ایجاد تغییر و شوک مثبت در بازار خودرو هستند، 
واردات چنــد هزار خودرو از مناطق آزاد به بازار 
اصلی کشــور، بعید اســت تحول خاص و قابل 
توجهی در این حوزه به وجود آورد. اگر در شرایط 
فعلــی امــکان تزریق ارز به بازار خودرو و صدور 
مجــوز واردات وجــود ندارد، صحبت از واردات 
محــدود یــا واردات از مناطق آزاد آیا جز ایجاد 
رانت برای افراد محدودی که امکان فعالیت در 
ایــن حــوزه را دارند، نتیجه دیگری در بر خواهد 
داشــت؟ این سواالتی است که احتمااًل مجلس 
و دولت پیش از نهایی شدن این پیشنهاد جدید 
باید به آن ها پاســخی دقیق بدهند، زیرا در غیر 
این صورت بازار خودرو ایران با تصمیم اشــتباه 
جدیدی مواجه می شود که تبعات آن برای مدتی 

طوالنی دامن گیرش خواهد ماند.
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جامعه

دانشمندان هشدار داده اند که یک عادت روزانه 
غذایی می توانــد پاندمی های بزرگی به وجود 

بیاورد.
دانشــمندان هشــدار داده اند کــه تقاضا برای 
تهیه گوشــت ارزان، می توانــد منجر به ایجاد 
پاندمی هایــی در آینــده شــود کــه پاندمی 
کروناویــروس را صرفــًا به شــروع ماجرای 

پاندمی ها تبدیل کند.
براســاس اعالم دانشگاهیان آفریقای جنوبی، 
تولیــد گوشــت زمینــه کاملی بــرای ظهور 
بیماری هایــی به شــکل کوویــد-1۹ ایجاد 
می کند. به گفته آن ها این خطر با افزایش ارتباط 
حیوانات با انسان ها و عدم یادگیری از اتفاقات 
گذشــته به وجود می آیند. پاندمی کروناویروس 
که مطالعات اولیه از وجود ارتباط بین آن و بازار 
ذبــح حیوانات در چین خبــر می دهند، در یک 
سال منجر به مرگ 2.2 میلیون نفر شده است.

متخصصــان ســازمان ملل و ســازمان ایمنی 
غذایــی اروپــا، قبــاًل اعالم کــرده بودند که 
دامپــروری صنعتی اصلی ترین دلیل شــیوع 
بســیاری از بیماری های عفونی در حیوانات در 
دهه گذشته است و همچنان نسبت به خطرش 

برای ایجاد پاندمی جدید هشــدار داده است.
 تعداد بیماری های زونوتیک، بیماری هایی که 
از حیوان به انسان منتقل می شوند، در 50 سال 

اخیر چهار برابر شده است.
کارشناســان می گویند حیواناتی که در حبس، 
بازارهــای خیابانــی یا زمین های کشــاورزی 
نگه داری می شــوند، مســتعد ابتال به بیماری 
هســتند. چراکه به گفته متخصصان اســترس 
حضور در آن شــرایط و حتی دیدن ذبح ســایر 
حیوانات منجر به ضعیف شــدن سیستم ایمنی 

بدن آن ها می شود.
گزارشی که چند ماه پیش به اسم »آیا باید منتظر 
پاندمی بعدی باشیم؟« به این موضوع پرداخت 
که دامپروری به پاتوژن ها اجازه می دهد ایجاد 
بشــوند، گســترش پیدا کنند و این موضوع با 
استفاده معمول آنتی بیوتیک ها بیشتر می شود؛ 
چراکــه آنتی بیوتیک ها منجر به کم اثر شــدن 

داروها می شوند.
ســازمان جهانی بهداشت می گوید که به طور 
جهانی، ساالنه یک میلیارد نفر به بیماری های 
زونوتیــک مبتــال شــده و میلیون ها نفر از این 
طریــق فوت می کنند و همچنین منشــاء 75 
درصــد بیماری های عفونی زونوتیک حیوانات 

وحشی هستند.
پروفســور آلــزا روکس، رئیــس بخش علوم 
طبیعی و کشــاورزی و دانشیار جانورشناسی در 
دانشــگاه ایالتی آزاد، در این رابطه گفت: »نیاز 
ما به گوشــت منجر شــده است تا فعالیت های 
دامپروری ارزان تر و به شــکل کنترل نشده ای 
انجام می شــود؛ حیوانات بیشتری در فضاهای 
کوچک تر قرار می گیرند و از سویی منابع تغذیه 

آن ها کمتر و کمتر می شود.«
او افــزود: »بیمــاری گاو دیوانه را به یاد دارید؟ 
قفس هــای باتری مرغ هــا را دیده اید؟ ما نباید 
رفتارهای تغذیه ای عجیب را ســرزنش کنیم، 
بلکه باید به خودمان نگاه کنیم. اگر ما خوردن 
گوشــت را نه یک حق روزانه، بلکه یک تهدید 
ببینیــم. می توانیم فشــار موجــود رأی محیط 
زیســت را کاهش دهیم و از ســویی ســرعت 
تکامــل یک ویروس زونوتیــک بعدی را هم 

کم کنیم.«
پروفســور رابرت براگ، از دپارتمان میکروبی، 

بیوشــیمیایی و بیوتکنولــوژی غذایی، در این 
رابطــه می گوید: »پاندمی های بیشــتری در 
آینده در راه اند و احساســی بین دانشــمندان 
وجود دارد که این پاندمی کووید-1۹ می تواند 
تــازه یک مقدمه ای برای یک پاندمی واقعی و 

بزرگ باشد.«
او افزود: »بســیاری از ویروس شناســان مثل 
خــودم، سال هاســت که ایجاد یــک پاندمی 
آنفلوآنزا را پیشــبینی کردند. بشــر ســال های 
زیادی اســت که نســبت به پاندمی های بعدی 
هشــدار شــنیده است، اما به نظر می رسد مردم 
تنها وقتی شــروع به شــنیدن این هشــدارها 

می کنند که در وســط یکی از آن ها باشند.«
ویــروس آنفلوآنــزای مرغی، H5N1، میزان 
مرگ ومیــر بین 50 تا ۶5 درصد دارد. براگ در 
این باره هشــدار می دهد: »اگر در این ویروس 
قابلیت انتقال از انســان به انســان ایجاد بشود، 
مــا می توانیم با یــک پاندمی واقعی و جدیدی 

روبرو شویم.«
به گفته او ردیابی ها نشان داده است که بیماری 
ابوال از انسان هایی که خفاش خورده اند، ایجاد 
شده است و این باور وجود دارد که HIV وارد 
بدن انســان هایی شده است که گوشت میمون 
خورده است. همچنین آنفلوآنزای اسپانیایی که 
در ســال 1۹18 ایجاد شــد و منجر به مرگ 50 

میلیون نفر شــد، از خوک ها شروع شد.
براگ می گوید: »همه این ها از سوءرفتار انسان 
با حیوانات ایجاد شــده اســت. بشر از پاندمی 
آنفلوآنزای اســپانیایی در ســال 1۹18 درس 
گرفته اســت، اما انســان در یادگیری از مسائل 

تاریخی به شــکل بدی کند است.«
منبع: ایندپندنت  �

هشدار؛کروناشروعماجراست

پاندمیهایواقعیبزرگدرراهاند
نیوصدر

روزنامه نگار
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چگونه با پای خود 
به استقبال مرگ با 

کرونا نرویم؟

حاال دیگر یک ســال از شروع همه گیری کرونا 
گذشته و در برابر اطالعات اشتباه و دانش کاذبی 
که روزهای ابتدایی این بحران در مقیاس وسیع 
منتشر می شــد، عالمت سوال های جدی قرار 

گرفته است.
یکی از همان اطالعات اشتباه روزهای ابتدایی 
شــروع بحران این بود کــه جوانان، کووید1۹ 
نمی گیرند یا اگر بگیرند احتمال مرگ و میر در 
آنهــا وجود ندارد. حاال بماند که عّده ای از روی 
ناآگاهی و جهل برای تســکین تشــویش ها و 
اضطراب های خود به یکدیگر می گفتند: »حاال 
ایــن بیماری خیلی هم خطرناک نیســت چون 
فقــط افراد مســن و دارای بیماری زمینه ای را 
می کشــد« و نمی دانستند این جمله چقدر برای 
کهنســاالن و افرادی که دچــار بیماری های 
زمینه ای بودند دردآور و ناراحت کننده اســت. 
حاال این روزها جوان می میرد، ورزشکار سابق 
می میــرد حّتــی فرد بدون بیمــاری زمینه ای 
می میرد تا به همه ثابت شود کرونا با هیچ کس 

شوخی ندارد.
اما پرسش اصلی بسیاری از مردم این است که 
چطور می شــود سیر بیماری در یک بیمار خیلی 
آرام و کنــد پیــش مــی رود و در دیگری خیلی 
ســریع و تهاجمی؟ راســتش این پرسش هنوز 
پاســخ دقیق و مشخصی ندارد. شاید به میزان 
]لود[ ویــروس، ژنتیک افــراد و بیماری های 
زمینــه ای مربوط باشــد.  نکتــه ی مهم تر اما 
اینجاســت کــه گاهی ما فکر می کنیم ســیر 
بیماری خیلی ســریع و تهاجمی بوده اســت اّما 
اندکی دقیق تر که شــرح حال بگیریم می بینیم 

بیمار از یک تا دو هفته ی قبل عالئمی داشــته 
که در ابتدا خیلی ســاده و معمولی بوده ولی بر 
اثــر بی توجهی و عــدم پیگیری کار به نقطه ی 
بی بازگشــت رسیده است.  اینجا همان نقطه ای 
اســت که در اصطالح می گوییــم: »بیمار دیر 
به بیمارســتان مراجعه کرده«. خب حاال شاید 
کســی بپرسد زمان مناسب رفتن به بیمارستان 
بــرای بیماران  کووید1۹ چه موقعی ســت؟ آیا 
هر شــخصی با هر عالئمی نیاز اســت در ابتدا 
به بیمارســتان مراجعه کند؟ با پیدا شــدن چه 

عالئمی بیمارستان برویم؟
 برای پاســخ به این پرســش ها دانســتن سیر 
بیماری خالی از لطف نیســت. ســیر بیماری را 

می تــوان در ۴ مرحله خالصه کرد:
-مرحله  صفر: بی عالمت و قبل از شروع عالئم

-مرحلــه  1: مراحل ابتدایی عفونت
-مرحله  2: فاز تنفسی

-مرحله  ۳: فاز التهابی شدید
فقط بدانید این مراحل الزامًا پشــت ســر هم 

رخ نمی دهد.
 بیمار در مرحله  صفر و 1، بیمار سرپایی حساب 
می شــود و می توان او را بــا درمان دارویی در 

منــزل پیگیــری کرد. اما بیمار در مراحل ۳ و ۴ 
بیماری ست که باید در بیمارستان بستری شود 
و نگه داشــتن او در منزل یعنی بازی کردن با 
جان بیمار. همینجاســت که دیر رســیدن بیمار 

به بیمارســتان معنا پیدا می کند.
 پس تا اینجا متوجه شدیم:

-هر بیماری نیاز به مراجعه به بیمارستان ندارد.
- بیمار نباید از رفتن به بیمارســتان بترسد.

- بیمارستان کسی را نمی کشد، دیر رسیدن به 
بیمارستان کشنده است.

حاال ســوال بعدی آن اســت که چه بیمارانی 
نیازمند ارجاع به بیمارســتان هســتند و نباید 

آنها را در خانه نگه داشــت؟
 بیمارانی که:

- عالوه بر عالئم به نفع  کووید1۹ دچار تنگی 
نفس باشــند و اکســیژن خون شــان زیر ٪۹0 
باشد]هیپوکســمی[ و تعداد تنفس شان باالی 

2۴ عدد در دقیقه باشــد.]تاکی پنه[
نکته: برای بیمارانی که اکســیژن خون شــان 
بین ۹0 تا ۹۳ اســت بر اســاس شرایط بالینی و 

بیماری هــای زمینه ای اش تصمیم می گیریم.
 - بیمــاران عالمتــداری کــه کاهش ســطح 

هوشیاری دارند.
- بیماران عالمتداری که دچار افت فشار خون 

باشند.]فشار سیستولی زیر ۹0[
- بیمارانــی کــه پس از درمان هــای حمایتی 
ســرپایی دچار تداوم از دســت دادن آب و عدم 

تحمل خوراکی باشند.
- بیمــاران در معــرض کوویــد عارضه دار با 

یافته های مثبت تصویربرداری ریه.
این نوشته شاید کمی طوالنی شد اما الزم بود 
به بهانه ی مرگ یک جوان به پرسش هایی که 
شاید در ذهن هر کدام از شما باشد پاسخ دهم. 

نکته ی آخر اینکه:
- بیماری را  انکار نکنید.

-مرگ فقط برای همســایه نیست.
- حــاال که در وضعیت  رهاشــدگی کســی به 
فکرمان نیست خودمان به فکر خودمان باشیم.

دکترهادییزدانی
پزشک عمومی

ســیربیماریخیلیســریعوتهاجمی
بودهاستامّااندکیدقیقترکهشرح
حالبگیریممیبینیمبیمارازیکتا
دوهفتــهیقبــلعائمــیداشــتهکــه
درابتداخیلیســادهومعمولیبوده
ولــیبــراثــربیتوجهیوعدمپیگیری
کاربــهنقطــهیبیبازگشــترســیده
است.اینجاهماننقطهایاستکه
دراصطاحمیگوییم:»بیماردیربه

بیمارستانمراجعهکرده«
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اما در کنار این واقعیت های ترسناک درباره نوع 
جهش یافته کروناویروس، موجی از شایعات هم 
شــیوع پیدا کرد تا باعث شد باورهای اشتباهی 
در میــان مــردم به وجود بیاید و حتی نگرانی ها 

چند برابر بشود.
کرونای به اصطالح »انگلیسی« با کرونای   �

قبلی چه تفاوتی دارد؟
از همــان ابتدای پاندمــی نگرانی های زیادی 
نســبت به جهش کروناویروس وجود داشــت، 
ایــن اتفــاق چندین بار هم رخ داد اما تنها تعداد 
انگشت شــماری از این جهش ها به شکل قابل 
توجهــی روی ادامه روند پاندمی موثرند و یکی 
از این هــا ویــروس B.1.1.7 را به وجود آورده، 
ویروســی که به کرونای انگلیسی معروف شده 
اســت. البته به طور دقیق تر تنها یک جهش در 
B.1.1.7 رخ نداده اســت، براساس مقاله ای در 
مجله پزشکی بریتانیا منتشر شده است، در این 
نوع جدید کروناویروس 17 نوع جهش مختلف 
رخ داده اســت که برخی از آن ها تغییرات قابل 
توجهــی در ویژگی های ویروس ایجاد کرده اند، 
که متاسفانه این تغییرات کرونا را برای انسان ها 

به شــکل های مختلف خطرناک تر می کند.
نوع جدید کروناویروس در ابتدا کجا پیدا   �

شد؟
ایــن نوع جدید کروناویروس که احتمال تبدیل 
آن به نوع غالب کروناویروس در دنیا وجود دارد، 
در دی ماه در انگلیس پیدا شــد و بعد تحقیقات 

نشــان داد که از شــهریور ماه در منطقه کنت در 
کشور انگلیس وجود داشته است.

ســوزان هاپکینز، اپیدمیولوژیســت در همان 
دی ماه در مرکز رســانه ای علم انگلیس گفت: 
»در روز 8 دســامبر مشــخص شد که یک نوع 
جهشــی از کروناویروس وجود دارد که سرعت 
شــیوع ویروس را نه تنها در منطقه کنت، بلکه 
بخش هایی از لندن افزایش داده است. دو هفته 

بعد محققان مقاله ای در این رابطه نوشــتند.«
B.1.1.۷ قدرت شیوع بیشتری دارد؟  �

تقریبــًا بــا قطعیت می توان گفــت که این نوع 
جهش باعث شــده اســت تا ســرعت شــیوع 
کروناویروس بیشــتر بشود، البته درباره میزان 
ایــن موضوع همچنان اختالف نظرهایی وجود 
دارد. در مطالعه ای که همان ابتدا توســط گروه 
NERVTAG در بریتانیا منتشــر شد اعالم 
شــد که میزان کروناویــروس جهش یافته در 
بریتانیــا بــه طور میانگین 71 درصد بیشــتر از 

گونه های قبلی است.
از سویی مطالعه ای که حدود بیش از یک هفته 
پیش توســط گروهی از محققان آمریکایی در 
مرحله قبل از انتشار قرار گرفته است هم نشان 
می دهــد کــه در این نوع جهش میزان شــیوع 
کروناویروس ۴5 درصد افزایش پیدا کرده است.

71 یا ۴5 درصد، به نظر می رســد دانشــمندان 
مطمئن هســتند که ســرعت شیوع ویروس در 
این نوع جهش بیشــتر اســت و این موضوع در 

وضعیت شــیوع نوع جهش یافته در کشورهای 
مختلف هم مشاهده می شود، به طوری که تنها 
در پنج هفته B.1.1.7 به نوع غالب ویروس در 

بریتانیا تبدیل شد.
تســت PCR کروناویروس جدید را پیدا   �

می کند؟
 1.1.7.B به طول علمی ممکن است که ویروس
باعث عدم ردیابی کروناویروس شــود، چراکه 
یکی از جهش ها باعث تغییر پروتئینی در سطح 
ویروس می شود، پروتئینی که در نتیجه آزمایش 
کرونا مؤثر اســت. اگرچه خوشبختانه در تست 
PCR، سه بخش مختلف ویروس مورد بررسی 
قرار می گیرد و به همین دلیل به نظر می رســد 
جهش جدید روی نتایج آزمایشات تأثیر چندانی 

نداشته باشد.
اگرچه هنوز مطالعات زیاد و دقیقی در این رابطه 
منتشــر نشــده و به نظر می رسد دانشمندان در 
حال بررســی عوامل مختلف برای پاسخ به این 

سؤال هستند.
نوع جدید مرگبارتر است؟  �

این هم یکی از ســواالتی اســت که هنوز پاسخ 
قطعی برای آن پیدا نشده، اما براساس مطالعات 
جدید، متاسفانه برخالف باوری که در ابتدا وجود 

داشــت، پاسخ به این سؤال مثبت است.
 NERVTAG براساس مطالعه ای که توسط
انجام شده است، نوع B.1.1.7، ممکن است که 
۳0 درصد مرگبارتر از ویروس قبلی باشــد؛ این 

پاسخبه۷سؤالدرباره
کرونایجدید؛

ازخطرمرگتا
فرارازواکسن

نیوصدر
روزنامه نگار

باورهای غلط به ســرعت کرونای انگلیسی در حال شیوع هستند.
دیگــر با قطعیت می توان باور کرد که »کرونای انگلیســی« وارد 
ایران شــده اســت و با ورودش نه تنها ســرعت شیوع کووید-1۹ 
را افزایــش داده، بلکــه تــرس و نگرانی های زیادی هم در جامعه 

ایجاد کرده است.
اگرچــه بــا توجه نتایــج تحقیقاتی که در چند ماه گذشــته درباره 
این نوع جهش یافته کروناویروس منتشــر شــده، به نظر می رسد 
بخشی از این نگرانی ها غیر واقعی نیست. حتی سعید نمکی، وزیر 
بهداشت، درباره خطر شیوع این نوع جدید ویروس در کشور اعالم 
کــرد: »مــن به همه اعالم خطر می کنم که با این ویروس نباید با 
سهل انگاری مبارزه کرد، زیرا نوع شیوع این ویروس جهش یافته 

و خیلی خطرناک است.«
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یعنــی اگــر قباًل از 1000 نفر مبتالی باالی ۶0 
سال، 10 نفر در اثر کووید-1۹ فوت می کردند، 
حــاال ایــن عدد به 1۳ یا 1۴ نفــر افزایش پیدا 

کرده است.
براساس گزارش نیویورک تایمز، نیل فرگوسن، 
اپیدمیولوژیســت و مشاور دولت بریتانیا در این 
رابطــه گفته بــود: »تصویر کلی از این ویروس 
این اســت که بخاطر آن ۴0 تا ۶0 درصد میزان 
بســتری ها و خطر مرگ افزایش پیدا می کند.«

کودکان در خطر بیشتری هستند؟  �
بله، در مقایســه با نــوع جهش نیافته ویروس، 
کودکان احتمااًل در خطر بیشــتری نســبت به 
ابتال به این نوع جدید ویروس هســتند، اگرچه 
این موضوع با این باور غلط که ویروس جهش 
یافتــه جوانان و کودکان را هدف خود قرار داده 

متفاوت است.
بارکالی، عضو NERVTAG، در این رابطه 
گفتــه بود: »بیاید صادق باشــیم. ما نمی گوییم 
نوع جدید ویروس به طور مخصوص کودکان را 
هدف قرار قراد داده یا توانش در ابتالی کودکان 
بیشتر شده اســت. وقتی سارس کروناویروس 
شــیوع پیدا کرد ما می دانســتیم کــه به اندازه 

بزرگســاالن نمی تواند کــودکان را مبتال کند، 
یک فرضیه هم این اســت کــه دریافت کننده 
ســلولی در کودکان می تواند متفاوت باشد. پس 
حاال اگر نوع جدید ویروس می تواند به شــکل 
راحت تری وارد ســلول ها بشــود، کودکان هم 

بیشتر در خطر هستند.«

B.1.1.۷ واکسیناســیون را با مشــکل   �
مواجه می کند؟

فعــاًل نه، خوشــبختانه مطالعاتی کــه اخیراً 
شرکت های واکسیناسیون روی کروناویروس 
انگلیســی انجــام داده اند نشــان می دهد که 
ایــن جهــش جدید قابلیت فرار از واکســن را 
نــدارد و حتــی دولت بریتانیــا اطمینان دارد 
که واکســن هایی که در کشورشــان استفاده 

کرده اند روی نوع B.1.1.7 مؤثر اســت.
اما خبر بد این که این یافته شــاید همیشــگی 
نباشــد، به تازگی در شهر بریســتول بریتانیا 
جهشــی جدید روی نوع B.1.1.7 انجام شده 
اســت که پتانســیل فرار از واکسن ها را دارد. 
براســاس گــزارش الجزیره تاکنــون از این 
جهش جدید 21 مورد در بریســتول پیدا شده 

است.
شــارون پیــکاک، مدیر کنسرســیوم ژنتیک 
کوویــد-1۹ در بریتانیــا در ایــن رابطــه به 
بی بی ســی گفته بود: »این که نوع 1.1.7 که 
قدرت شــیوع بیشــتری دارد، حاال در جهشی 
اســت که می تواند فرایند واکسیناســیون را 

تهدید کند، مســئله ای نگران کننده است.«

اماخبربداینکهاینیافتهشــاید
همیشــگینباشــد،بــهتازگــیدر
شــهربریســتولبریتانیــاجهشــی
جدیــدروینــوعB.۱.۱.۷انجــام
فــرار پتانســیل کــه اســت شــده
براســاس دارد. را واکســنها از
گــزارشالجزیــرهتاکنــونازایــن
جهشجدید۲۱مورددربریستول

پیداشدهاست.
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عالم گیری کووید 1۹ بســیاری از مردم را 
گرفتــار درد اجتماعی کرده اســت. منظور از 
درد اجتماعی، احساســات دردناکی همچون 
طرد شــدن، تنهایی، دور از دیگران ماندن و 
با دیگران ارتباط نداشــتن اســت که ناشی از 
شــرایطی خاص، مانند این روزهای کرونایی 
اســت. متخصصان روش هایی برای کاهش 

این نوع درد پیشنهاد داده اند.
این روزهــا فاصله گذاری اجتماعی، برنامه و 
تفریح های لغو شــده و ناآرامی های سیاسی، 
بســیاری از مردم را با مشــکلی روحی مواجه 
کرده که روانشناســان آن را »درد اجتماعی« 

می نامند.
در روانشناســی، از اصطالح »درد اجتماعی« 
بیشتر برای نشان دادن واکنش های افراد به از 
دست دادن رابطه ای ناشی از طردشدگی، رها 
شدن، مرگ، دور شدن یا هر چیزی مانند این 
به کار می رود. اما بدون شک وقتی ارتباط مان 
با کســی که برای روابط مان با او ارزش قائل 
هســتیم قطع می شود در ما احساساتی منفی 

غــم و اندوه و تنهایی به وجود می آورد.
در تحقیقی که در دانشــگاه سائو پائولو انجام 
شد، نشان داد پس از شروع عالم گیری کوید 
1۹، تعداد افراد مبتال به درد اجتماعی به شدت 

افزایش یافته است.
بنابــر گفته محققان، یکــی از دالیل اصلی 
اینکه مردم قوانین مربوط به محدودیت های 
کرونایی را نقض می کنند و با دوســتان خود 
بیــرون می روند یــا در رویدادهای اجتماعی 
شــرکت می کننــد و تعطیالت به مســافرت 
می رونــد، همین احســاس فقدان و دوری از 

دیگران است.
بــا ایــن روش ها بــا درد اجتماعی ناشــی از 

عالم گیری کووید 1۹ کنار بیایید
انگیــزه حفظ ارتباطات اجتماعی در انســان 
بســیار قوی اســت و او از قطع شــدن روابط 
خــود بــا دیگران بیزار اســت و همین انزجار 
از دوری از دیگران اســت که باعث می شــود 
مالحظــات منطقی در برابر ویروس که برای 
حفظ ســالمتی اش ضروری اســت را نادیده 

بگیرد.
درد اجتماعی چیست؟  �

همانطورکه گفته شد درد اجتماعی، احساسی 
بسیار دردناک ناشی از طردشدن و یکه و تنها 
ماندن است. بیشتر مواقع مردم تصور می کنند 
فقط زمانی که حادثه ای برای جسم مان پیش 
بیاید، مانند شکستن دست یا پا درد می کشیم. 
امــا اتفاق های ناخوشــایند روحی و روانی در 
زندگی می توانند به همان اندازه دردآور باشند.
مثــاًل، مــرگ یــک عزیز، تمام شــدن یک 
رابطه عاطفی یا احســاس نادیده گرفته شدن 
و طردشــدگی، همگــی با خود احساســی از 

اندوهی بسیار دردناک دارند.
بنابه گفته روانشناسان، عملکرد درد اجتماعی 
درســت مانند درد فیزیکی بدن است. معمواًل 
دردهای فیزیکی نشان می دهند آن بخش از 
بدن مان که دردناک است، صدمه دیده و باید 
از آن مراقبت شــود. درد اجتماعی هم همین 
کار را می کنــد و به فردی که دچار آن شــده 
اســت هشــدار می دهد، حال و رفاه اجتماعی 
او بــه خطر افتاده و باید راه حلی برای برطرف 
کردن مشکل بیابد. بیشتر فواید درد اجتماعی 

در حس بیزاری و انزجار آن است. این حس 
چنان منفی اســت که افراد را وادار به داشتن 
رفتــاری خوب می کند تا بدین ترتیب بتوانند 
روابط خوب خود را حفظ کنند.داشــتن روابط 
اجتماعی برای انســان بسیار مهم است. بنابه 
گفته روانشناســان، اگر انسان ها با یکدیگر در 
ارتباط نباشــند و یکدیگر را از خود برانند، در 
تمام مسائل زندگی از جمله، دوستی ها، روابط 
عاطفی، شغل و دیگر روابط مهم زندگی دچار 
مشــکل شــده و از کیفیت زندگی شان تا حد 

بسیار زیادی کاسته می شود.
درد اجتماعی تحمل کردنی نیســت که البته 

راهکارهایی برای آن وجود دارد.
 اگــر به دلیــل دوری از مــردم بر اثر ویروس 
کرونــا یا هــر دلیل دیگر روابط تان با دیگران 
محدود شــده و گرفتار درد اجتماعی شده اید، 
بــا روش های زیر می توانیــد با این درد کنار 

بیایید و از رنج بســیار رها شوید:
1. قبول کنید دردی که می کشید حقیقی است

احســاس درد اجتماعی بخشی از ذات انسان 
است و اگرچه این تجربه ناخوشایند است، به 
این معنا نیست که مشکلی برایتان پیش آمده 
اســت. این حس فقط به شــما یادآور می شود 
که روابط فعلی تان چیزی نیســت که همیشه 
می خواســته اید.همچنین به یاد داشته باشید 
که درد اجتماعی بیشــتر افراد دنیای مدرن را 
گرفتــار می کند. میلیون ها ســال اجداد ما در 
گروه های ۳0 تا 50 نفره زندگی می کردند و به 
همین دلیل هرگز احساس تنهایی نمی کردند. 
اما این روزها هر یک از ما زندگی جدا از دیگری 
دارد، بنابراین طبیعی اســت که هرازگاهی به 

بااینروشهابادرداجتماعیناشیازعالمگیریکووید۱۹کناربیایید

چگونگیکاهشرنجکرونا
سیدمحسنبهرهدار

روزنامه نگار
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درد اجتماعی مبتال شویم. این حس را بپذیرید 
تا بتوانید برخورد صحیحی با آن داشته باشید.

2. افکارتان را کنترل کنید
عالوه بر از دست دادن ارتباطات، فکر کردن به 
آنها هم به ناراحتی ناشــی از درد اجتماعی تان 
می افزایــد. وقتی مدام به غم از دســت دادن 
یــک رابطه یا وضعیت ناخوشــایند اجتماعی 
-به ویــژه در این دوران کرونایی- فکر کنید، 
مســلمًا دردتان تمام نمی شــود. اما وقتی سر 
خود را به کاری گرم کنید که این شــرایط را 
حداقل لحظه ای فراموش کنید، از درد ناشــی 
از دور ماندن از اجتماع و قطع ارتباطات تان کم 
می شود.البته فکر نکردن به این شرایط دشوار 
اســت اما تا جایی که می توانید خود را درگیر 
فعالیت های جذاب مانند شنیدن یا در صورت 
امکان نواختن موســیقی، تماشای برنامه های 
محبــوب تلویزیونــی، ورزش در خانه و از این 
دســت موارد کنید. منحرف کردن ذهن خود 
بــه جایــی غیر از موضوعــات دردآور، ترفند 
خوبی برای کاهش درد اجتماعی اســت. البته 
با یادگرفتن روش های مدیتیشــن می توانید 
ذهن خود را آرام کرده و حس خوبی پیدا کنید.

۳. به احســاس خود توجه کنید
درد اجتماعی مانند درد فیزیکی به تجربه های 
احساســی به خوبی واکنش نشــان می دهد. 
بنابراین هر زمان که می توانید استراحت کنید، 
تحرک داشــته باشــید، به وسایل رنگی و زیبا 
نگاه کنید یا عزیزتان را در آغوش بگیرید، حمام 
آب گــرم بگیرید، یک فنجان چای بنوشــید، 
هــوای تازه تنفس کنیــد یا بویی را که ذهن، 
بدن و روان تان را آرام می کند، استشمام کنید.
۴. روش هایی برای برقراری ارتباط با دیگران 

پیدا کنید
در صورت امکان با کســی که برایش ارزش 
و احترام قائل هســتید، ارتبــاط برقرار کنید. 
البته این بدین مفهوم نیست که پروتکل های 
بهداشتی را نادیده بگیرید. می توانید با استفاده 
از تماس های تلفنی یا ویدیویی مانند اسکایپ 
یا زوم، با عزیزان و دوســتان تان ارتباط برقرار 

کنید. 
5. »خــوراک اجتماعی« بــرای خود ترتیب 

دهید.
درســت همانطور که پیش از عالم گیری کوید 
1۹، کنار دوســتان تان قرار می گرفتید و غذای 

سبک و میان وعده می خوردید، اکنون که دور 
از آنها هســتید، می توانید با دیدن عکس هایی 
که با هم گرفته اید، خواندن نامه ها و پیام های 
قدیمی یا مرور خاطرات روزهایی که کنار هم 
بودید، روح و روان تان را تغذیه کنید. با این کار 

احساســات منفی را از خودتان دور می کنید.
البته ممکن اســت این بار حس دلتنگی یا غم 
دوری از دوســتان به ســراغ تان بیاید اما این 
حــس بســیار بهتــر و تحمل کردنی تر از درد 

اجتماعی است.
۶. از یک روانشــناس کمک بگیرید

درد اجتماعــی چه بــرای کودکان و چه برای 
بزرگســاالن موقتــی و گذراســت. امــا اگر 
نمی توانیــد خودتــان را از این درد رها کنید و 
این وضعیت بیش از دو هفته طول کشید، حتمًا 
از یک روانشناس کمک بگیرید. روانشناسان و 
مشاوران ترفندهایی برای رهایی از احساس بد 
تنهایی و دوری از دیگران به شما می آموزند و 
می توانید با به کارگیری آنها احساســات منفی 
را از خــود برانیــد. در واقع فقط خود تماس با 
یک روانشــناس و گفتگو با او می تواند حس 

بهتری در شما ایجاد کند.
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غربالگــری ناهنجاری هــای کروموزومــی 
هیچ گاه اجباری نبوده و پس از انجام مشــاوره 
دقیق با مادر و آگاه سازی والدین انجام می شود.

هیــچ کس نمی داند چرا کبری خزعلی، رئیس 
شــورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در 
شــورای عالی انقالب فرهنگی، توییتی را که 
ظهر پنج شنبه، 25 ماه دی گذشته درباره حذف 
اجبار برای غربالگری مادران باردار در مجلس 

نوشته بود، حذف کرد.
اما علی رغم اینکه آن توییت حذف شــد، حاال 
خیلی هــا می دانند کــه مجلس در صدد کاری 
است که موافقان اندک و مخالفان زیادی دارد. 
شــاید همان تعداد زیاد مخالفان، که در همان 
ساعات اولیه توییت خانم خزعلی اعتراض شان 
به چنین تصمیمی را اعالم کردند، باعث شد آن 
توییت حذف شود، اما اصل ماجرا برعکس انتظار 
خیلی ها همچنان پابرجا بماند. اصل ماجرا این 
است که در کمیسیونی مشترک با تعداد 2۳ نفر 
عضو، طرح کمیسیون جمعیت و تعالی خانواده 
برای بررســی حــذف غربالگری اجباری زنان 

باردار در دستور بررسی قرار گرفته است.
رییس کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس 
موضوع ادامه بررسی ها برای حذف غربالگری 
زنان باردار در کمیســیونی مشــترک را تأیید 
می کنــد و بــه خبرآنالین می گویــد: در این 
کمیســیون مشــترک فقط ۴ نفــر از اعضای 
کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس حضور 
دارند و جلســات حتی با حضور رئیس مجلس 

نیز برگزار و پیگیری شده است.
حسین علی شهریاری هر چند که راه درازی را 
بــرای تصویب چنین قانونی پیش بینی می کند 
و حتی معتقد اســت در نهایت هم باید شــورای 

نگهبان تصمیم بگیرد اما به نکته مهمی اشاره 
می کند: هیچ وقت هیچ اجباری برای غربالگری 
اجباری در کشور وجود نداشته است، به طورکلی 
در ۳0 تا ۴0 درصد از بارداری ها ممکن اســت 
نیــاز به غربالگری ضروری باشــد که آن هم 
در نهایت با توصیه پزشــک و رضایت مادران 

انجام می شود.
شــهریاری توضیحات بیشــتری نمی دهد اما 
معتقــد اســت چنین چیزی یعنــی غربالگری 
بارداری امکان حذف شــدن نــدارد و اگر نیاز 

باشد باید انجام شود.
سمیه ادایی، متخصص زنان و زایمان که تجربه 
طبابــت در مناطق مرزی و محروم کشــور را 
دارد، به موضوع جور دیگری نگاه می کند: خود 
مادران و خانواده ها بیشــتر از همیشه نسبت به 
غربالگری آگاهی دارند و درخواســت می کنند 
که آزمایش های الزم حتمًا برای شــان تجویز 
شود. دانش و آگهی نسل جدید افزایش یافته و 
نمی شود با مصوبه و دستورالعمل آنها را از حقی 
که نســبت به داشــتن فرزندی سالم و بارداری 
مطمئن دارند و باید داشته باشند،  محروم کرد.

غربالگری چیست؟  �
غربالگری بارداری به منظور ارتقای ســالمت 
مــادر و جنیــن و نوزاد و ایجاد اطمینان خاطر و 
آرامش والدین از تولد فرزند سالم به وجود آمده 
است. غربالگری ناهنجاری های کروموزومی 
هیچ گاه اجباری نبوده و پس از انجام مشــاوره 
دقیق با مادر و آگاه سازی والدین انجام می شود. 
این غربالگری شــامل ســونوگرافی جنین و 
آزمایش خون در هفته 1۳-11 حاملگی اســت 
کــه میزان خطر احتمالــی ناهنجاری جنین را 
تعیین می کند. گفته می شود ساالنه حدوداً ۳0 

تــا 50 هــزار نوزاد با معلولیــت جدی در ایران 
متولــد می شــوند که حــدود 50 درصد آنها به 

دلیل بیماری های ژنتیکی است.
آن طور که دکتر ادایی توضیح می دهد هیچ گاه 
براســاس نتیجه مشــکوک غربالگری اولیه 
تصمیم گیری قطعــی صورت نمی گیرد بلکه 
اگــر نتیجه اولیه آزمایش خون و ســونوگرافی 
جنین در هفته دوازدهم بارداری مشکوک باشد، 
مادر باردار مورد مشــاوره قرار می گیرد تا برای 
تست تشخیص نهایی درباره ناهنجاری جنین 

معرفی شود.
اما نکته ای در اینجا وجود دارد؛ باال بودن هزینه 
آزمایش های تخصصی که به گفته ادایی گاهی 
زنــان باردار )البتــه در بخش دولتی( را مجبور 
بــه مراجعه به بخش مددکاری بیمارســتان ها 

می کند تا بتوانند از پس هزینه ها برآیند.
چــرا کاهــش هزینه و رایــگان بودن   �

آزمایش ها در دستور کار نباشد؟
هزینه آزمایش های تخصصی باالست، چیزی 
که با وجود مشــکالت اقتصــادی این روزها 
برای بسیاری از خانواده ها یک مشکل اساسی 
محســوب می شــود. دکتر ســیمین کاظمی، 
جامعه شــناس نیر همین موضوع را مورد تاکید 
قــرار می دهد و به خبرآنالین می گوید: یکی از 
مشــکالت وزارت بهداشت در طرح غربالگری 
بیماریهــای ژنتیکی این اســت که هزینه این 
آزمایش ها زیاد اســت و به خاطر گران بودن و 
تحت پوشش بیمه نبودن تست های غربالگری، 
بســیاری از زنان خانواده های کم درآمد و فقیر 
نمی توانند این آزمایش ها را انجام دهند و از این 
رو احتمــال تولد فرزندان دچار بیماری ژنتیکی 

و معلولیت در خانواده های فقیر بیشتر است.

مستورهبرادراننصیری
روزنامه نگار

بررســی حذف غربالگری اجباری زنان باردار در کمیسیونی مشترک در مجلس

 هیاهو برای هیچ!
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او ادامه می دهد: اساسًا طرح غربالگری هیچ گاه 
اجبــاری نبوده که حاال بخواهند اجباری بودن 
آن را لغو کنند. انجام غربالگری کاماًل وابســته 
به میزان درآمد و ثروت خانواده ها بوده و انتظار 
می رفــت برای پوشــش همگانــی این طرح 
تدابیری اتخاذ شــود کــه همه زنان بتوانند آن 
را انجــام بدهند اما آنچــه که فعاًل دارد مطرح 

می شود کاماًل بر خالف این انتظار است.
به گفته این جامعه شــناس این طرح، مصداق 
دقیق دخالت قدرت سیاســی در علم و از بین 

بردن استقالل پزشکی است.
افزایش جمعیت به چه قیمتی؟  �

دکتر ادایی توضیح می دهد که وظیفه پزشــک 
در صورت مشــکوک بــودن نتایج غربالگری 
اولیه این اســت که مادر را نســبت به خطرات 
تولــد نــوزاد دچار بیمــاری آگاه کند،  اما هیچ 
اجباری برای انجام و ادامه آزمایش از ســوی 
پزشک ممکن نیست، فقط در خصوص ازدواج 
زوج های مبتال به تاالسمی مینور چون هنگام 
ازدواج تعهــد محضری برای انجام آزمایش ها 
بــه منظــور جلوگیری از تولد نــوزاد مبتال به 
تاالســمی ماژور می دهند، اجبــار وجود دارد. 

بنابراین اجبــاری برای غربالگری وجود ندارد 
ضمــن اینکــه دســتورالعمل های موجود در 
راستای پیشرفت های علمی و داشتن جمعیتی 

سالم است.
هرچند مجلســیان از اهداف خود برای بررسی 
چنیــن طرحی ســخن نگفته اند امــا یکی از 
دالیل عنوان شده، به بحث افزایش جمعیت و 

جلوگیری از حذف بارداری ها اشاره دارد.
دکتر کاظمی، جامعه شناس هم به مقوله افزایش 
جمعیــت این گونه نگاه می کنــد: نمایندگان 
مجلــس اگر نگران کاهش جمعیت هســتند، 
الزم است از مشاوره متخصصان و کارشناسان 
واقعــی بهره مند شــوند تا علل اصلی و واقعی 
مسئله را درک کنند و بعد در صدد چاره اندیشی 
برآیند. کاهش جمعیت در ایران یک مســئله با 
ریشه های اجتماعی است و نیاز به راهکارهای 
متناســب دارد، نه اینکه با راهکارهای آسیب زا 
به مشکالت جامعه اضافه شود.او ادامه می دهد: 
نمایندگان مجلس برای هدف افزایش جمعیت 
به روشی متوسل شده اند که نه تنها غیرمرتبط 
است، بلکه به شدت غیرعلمی و خطرناک است. 
ظاهراً این دســته از نمایندگان بی اعتنا به علم 

پزشکی و تبعات اجتماعی تصمیماتشان صرفًا 
به دنبال افزایش کّمی جمعیت و لو به هر بهایی 

که باشد، هستند.
هیاهو برای انقالبی بودن؟  �

دو هفتــه از توییت کبــری خزعلی می گذرد،  
علی رغم همه توصیه ها علمی از جمله نامه هایی 
که از سوی انجمن علمی پریناتولوژی ایران و 
یا انجمن علمی ژنتیک پزشکی و انجمن های 
مرتبط نوشــته شده و توصیه هایی که از سوی 
متخصصــان و آگاهــان داده شــده، در هنوز 
روی همان پاشــنه می چرخد و مجلس ظاهراً 
تصمیمــی جز بررســی و حتی تصویب حذف 
غربالگری ندارد، اما شــاید تکرار این پرسش ها 
بد نباشــد: وقتی اجباری وجود نداشــته مطرح 
کــردن عنوان طرح »حذف اجبار غربالگری« 
چه معنایی دارد؟ تصمیم گیری برای زنان باردار 
نسبت به حق طبیعی و انتخاب داشتن فرزندی 
بدون ناهنجــاری ژنتیکی چه معنایی جز حق 
تسلط بر جسم و روح آنها دارد؟ توجه به افزایش 
جمعیت چطور از برنامه جمعیت سالم جداسازی 
و مورد بررســی قرار می گیرد؟ این همه هیاهو 

قرار است چه معنایی داشته باشد؟
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»آنا وانزان، ایران شناس، اسالم شناس و مترجم 
سرشــناس و گرانقدر ایتالیایی، صبح پنجشنبه 
)چهارم دی ماه( جهان را واگذاشــت و رفت تا 
میراث ارزشــمند عمری پرتالش، در راســتای 
شناخت فرهنگ و ادب ایران، گنجینه ای بماند 

پربار برای امروزیان و فرداییان.
اســتاد اسالم شناســی و ادبیات فارسی با دکترا 
در مطالعات خاور نزدیک از دانشــگاه نیویورک 
یونیورســیتی، از نخستین پژوهشگرانی بود که 
در حیطه ایران شناســی به ادبیات معاصر و به 
ویــژه ادبیات زنان پرداخت و نویســندگان زن 
ایــران را در دهــه ۹0 میالدی بــه خوانندگان 
ایتالیایــی شناســاند. نزدیــک بــه چهار دهه 
بــا نیرویی خســتگی ناپذیر تعداد بســیاری از 
رمان های ارزشــمند نویسندگان معاصر ایران 
را به زبان ایتالیایی ترجمه کرد و حاصل آخرین 
تالش هایــش رمان هایی چــون »بوف کور« 
صادق هدایت، »سووشــون« سیمین دانشور و 
»دایــی جان ناپلئون« ایرج پزشــکزاد بود که 
آخرینش همین چند هفته پیش در انتشــارات 

بریوســکی چاپ شد و به کتابفروشی ها رسید.
پرشــتاب می نوشت و پرشتاب می رفت، ایران 
و گفتن و شــنیدن از ایران را عاشــقانه دوست 
می داشــت و از هر تالشــی در جهت شناسایی 
کشــوری که وطن دومش بود بهره می گرفت. 
این عشق و این باور، انگیزه ده ها جلد پژوهش، 
بررســی، نقد و ترجمه از زبان فارســی به زبان 
ایتالیایی شد. افسوس که نشد در زمان حیاتش، 
بزرگداشتی شایسته این همه عشق و این همه 
تالش فروتنانه انجام گیرد و صد افســوس که 
نشــد دوباره در کافه کوچــک کتابخانه بزرگ 

شهر بولونیا روبه روی هم بنشینیم و او با فارسی 
شــیرینش از ترجمه هــا و پروژه های تازه اش 

پرشتاب سخن بگوید.
یادش عزیز و ماندگار خواهد ماند.«  �

همچنیــن ناهیــد نورزی، مترجــم و مدرس 
دانشــگاه بولونیا ســال 1۳۹۶ در یادداشتی به 
بررســی ســفرنامه ایران آنا وانــزان با عنوان 

»ســیری عاطفی در ایران« پرداخته است.
او در بخش هایــی از ایــن یادداشــت که متن 
کاملش در پایگاه اطالع رســانی شــهر کتاب 
منتشــر شده نوشته است: »آنا وانزان، سفرنامه 
فارســی. سیری عاطفی در ایران، انتشارات ایل 
 Anna Vanzan, 2017 مولینــو، بولونیــا
 Diario persiano. Viaggio

 sentimentale in Iran, il Mulino,
.2017 Bologna

آنا وانزان )Anna Vanzan(، استاد دانشگاه 
میــالن در گفت وگویی که با اینجانب داشــته 
گفتــه بود کــه مطالعات ایران شناســی اش را 
تقریبــًا تصادفی پیش گرفته ولی در همان نگاه 
نخستین شیفته ایران شده بود؛ شیفتگی ای که 
هنــوز ادامــه دارد و حتی در طول زمان قوی تر 

هم شده است. 
 زمینــه اختصاصــی پژوهش هــای آنا وانزان 
بیشــتر درباره مطالعات ادبیات زنانه است. وی 
ترجمه هــای قابل توجهی از نویســندگان زن 
ایرانــی به زبان ایتالیایی انجام داده اســت که 
به عنوان مثال از رمان شــهرنوش پارســی پور، 
»زنان بدون مردان« می توان نام برد. آنا وانزان 
تالیفات متعددی نیز دارد که چهار مورد از آن ها را 
برمی شمریم: »دختران شهرزاد. نویسندگان زن 
ایرانی از قرن نوزدهم تا به امروز«؛ »شیعیان«، 
»زن و بــاغ در دنیای اســالمی« و »بهارهای 

صورتی فــام. انقالب ها و زنان در خاورمیانه«.
چندی پیش ســفرنامه ای از آنا وانزان به چاپ 
رســیده اســت که در این فرصت می خواهیم از 

نزدیک نگاهی بر آن بیاندازیم.
ســفرنامه ها و خاطرات نویســی درباره ایران 
ســابقه وســیعی دارند و ایرانیان بــا نام های 
زیــادی از سفرنامه نویســان غربی نیز آشــنا 
هســتند. از نویســندگانی که در مــورد ایران 
مطالبی نوشــته اند، به زبان ایتالیایی هم ترجمه 
شــده اند مثل: بایرون، شــاردن، فوکو، فلوبر، 
تاِورنیــه، گوبینو، نروال، شــوایتزر، اســتارک 
و کاپوشینســکی. در میــان این نویســندگان، 

زنایتالیایی
کهعاشقایرانبود

از آنا وانزان، مترجم و ایران شناس 
ایتالیایی، که به تازگی از دنیا رفت

فائزهمردانی
مدرس دانشگاه بولونیا 

زمینــهاختصاصــیپژوهشهــای
آنــاوانــزانبیشــتردربــارهمطالعات
ادبیاتزنانهاست.ویترجمههای
قابــلتوجهــیازنویســندگانزن
ایرانیبهزبانایتالیاییانجامداده
اســتکــهبــهعنــوانمثــالازرمــان
شــهرنوشپارســیپور،»زنانبدون
مردان«میتواننامبرد.آناوانزان
تالیفــاتمتعــددینیزداردکهچهار

موردازآنهارابرمیشمریم.
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ایتالیایی های ســفرنامه نویس یا خاطره نویس 
کم نیســتند، به عنــوان نمونه پیترو ِداّل والّه از 
قرن هفدهم میالدی، آنجلو لِگرنســی از قرن 
هفدهمـ  هجدهم، گائِتانو اُســکوالتی، فیلیّپو ِد 
فیلیّپــی از قرن نوزدهم و ِچزاره براندی از قرن 
بیســتم. که البته همه این آثار صرفًا ســفرنامه 
نیســتند، یا به عبارتی لزومًا نویسندگانش سفر 
فیزیکی به ایران نداشته اند ولی می توان از آن ها 
به عنوان مســافران ذهنی و یا تخیلی یاد کرد، 
بــه عنوان مثال کریســتینا کامیو )17( از قبیل 
آن هاست. در قرن بیست ویکم از خاطره نویسان 
و مؤلفیــن ایتالیایی متعــددی می توان نام برد 
که البته بازتاب مســائل اجتماعی، سیاســی و 
مردم شناســی، شــاید بی غرضانه، پررنگ تر از 
وجوه دیگر جلوه می کند. مناســب اســت نام 
برخــی از آن ها کــه اکثــراً روزنامه نگار و گاه 
تاریخ نگار هســتند، برشمرده شود: لیلّی گروبِر، 
مارچــاّل کروچه، ِرنتســو گوئولو، آلبرتو نگری، 
ّتی، باربارا نپیتلّی  الّســاندرو پلّه َگّتا، آنتونلّوساکِّ

و ِچزارینــا تریلّینی، آلبرتو زانکوناتو...
آنــا وانــزان از میان این مؤلفیــن از آن جا که 
ایران شــناس اســت، با عمــق و ادراک ویژه 
یک محقق، ولی به زبانی ســاده، به مســائل 

گوناگــون هنــری، تاریخی، مردم شناســی و 
جامعه شناســی پرداخته است و همان طور که از 
عنوان کتاب برمی آید، احساس و عاطفه خاص 
بر نوشته هایش جریان دارد که دلبستگی وی را 
نسبت به ایران و ایرانی ها نشان می دهد. طبیعتًا 
این دلبســتگی او را وامــی دارد تا به نکته های 
انتقادی و به مشــکالت جامعه به ویژه پیرامون 
زنان هم اشــاراتی داشــته باشد و امیدوار است 
که کم کم این معضالت رفع شــوند همان طور 
در ســال های اخیــر، بــه گفتــه وی، ایران به 

بهبودی های قابل توجهی دســت یافته است.
کتــاب بــا پیش درآمدی کوتاه کــه در آن به 
پیش نظرهــای منفی و کلیشــه ای غربیان بر 
ایــران اشــاره دارد و بــر پیچیدگی و تناقضات 
این کشور تأکید می کند، آغاز می شود. آنا وانزان 
تالش دارد طرح کتابش را بر اساس شناساندن 
ایــران و فرهنــگ و هنــر و مردمش به منظور 
زدودن ابرهای تیره ابهام و کج فهمی از دیدگان 

خارجی ها بچیند.
فصــل اول کــه بخش گســترده ای از کتاب را 
تشــکیل می دهد، بر شهر تهران متمرکز است. 
ابتدا نویســنده دالیل تاریخی پایتخت شــدن 
شــهر را توضیح می دهد و بعد به معماری دوره 

قاجار می پردازد، از جمله کاخ گلســتان و دیگر 
اماکن قاجاریه. سلیقه هنری این سلسله به نظر 
وی قابل تحسین نیست. پس از این موضوع به 
تاریخ ســاختمان سفارت ایتالیا و چگونگی اخذ 
آن از خانواده فرمانفرما به ویژه شــخص فیروز 

میرزا اشاره می کند.
بخــش دیگر از این فصل به پارک های شــهر 
اختصاص دارد که نویسنده آن را به »ُشش های 
ســبز« تهران )اصطالحی که برای جنگل های 
آمازون اســتفاده می شــود( تشبیه می کند و در 
عین حال مکانی اســت که به نظر وی جوانان 
فرصــت تنفــس عاطفی و تفریحــی هم پیدا 
می کنند. ســپس به مترو تهران می پردازد و آن 
را زیبــا و منظم و فضــادار توصیف می کند. در 
بند بندهای این کتاب همیشــه راهی بر مسائل 
اجتماعی باز می شــود و در مترو، زنان فروشنده 
در واگن ها نظر نویسنده را جلب می کنند و یکی 
از مســائلی که جلوه گر می شود، مصرف گرایی 

ایرانی هاست.
مقصد بعدی آنا وانزان بهشت زهراست و در این 
بخش نیز تاریخچه این مکان به ویژه در ارتباط 
بــا انقالب اســالمی، دفاع مقدس، وجود مرقد 
آیت اهلل خمینی و توجه شــیعیان به امامزاده ها 

ادبیــات و اسامشناســی اســتاد
مطالعــات در دکتــرا بــا فارســی
خــاورنزدیــکازدانشــگاهنیویــورک
نخســتین از یونیورســیتی،
پژوهشــگرانیبــودکــهدرحیطــه
ایرانشناســیبــهادبیــاتمعاصــر
وبــهویــژهادبیــاتزنــانپرداخــتو
نویســندگانزنایــرانرادردهــه۹۰
میــادیبــهخواننــدگانایتالیایــی

شناساند.
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شرح داده می شود.
از میان آثار معماری تهران پل طبیعت نظر مثبت 
نویسنده را برای ویژگی منحنی بودن و کارایی 
آن در بــرآوردن چنــد هدف با یک پروژه جلب 
می کنــد و طبیعتًا این کــه معمار آن زن جوانی 
اســت و طرح آن به همت شــرکتی ایتالیایی به 
انجام رســیده است، برای محققی ایتالیایی که 
در زمینه زنان کار کرده »غرورانگیز« اســت...

او در بخش دیگری از یادداشتش نوشته است: 
... نویسنده از کافه شاپ های تهران نام می برد و 
خاطرنشان می کند که به عنوان مثال کافه هایی 
هستند که در آن کتاب فروشی و یا گالری عکس 
و نقاشی و مجسمه و دیگر آثار هنری موجودند 
که برای جوانان جذابند و برخی از این گالری ها 

را خانم ها اداره می کنند.

وانزان هم مثل همه سفرنامه نویســان خارجی 
پیرامــون حجــاب ســخنانی دارد و تاریخچه 
اجبــاری شــدن آن را چه در گذاشــتن چه در 

برداشتن آن توضیح می دهد...
بخش دیگر از کتاب نگاهی اســت به هنرهای 
معاصر و موزه ها و گالری ها و نویسنده یادآوری 
می کنــد کــه صحنه هنریـ  فرهنگی ایران در 
دهه هــای اخیر خیلــی پرجنب و جوش و قوی 

است...
نویســنده ســپس دربــاره موزه ملــی تهران 
می نویســد که به نقل از وی میزبان آثار ادوار 
مختلف تاریخ ایران اســت و جنبش های هنری 
و اثرهای باســتانی و فرهنگی ایران را به نحو 
احســن معرفی می کند. وانزان همچنین موزه 
رضا عباســی و کلکســیون مینیاتورهایش را 

تحســین می کند. او از مــوزه جواهرات تهران 
نیــز یــاد می کند و آن را چشــم گیر و باارزش 
می خواند و البته از داســتان الماس کوه نور هم 
که بعدها به ملکه ویکتوریا تعلق پیدا کرد، چند 
سطر می نویسد. سپس بندهایی از کتابش را به 
موزه بلور و کاشــی و نیز موزه سینما اختصاص 
می دهد و از تاریخچه آن ها می نویســد. جلوتر 
نویســنده به هنر ســینما و موفقیت های آن به 
ویژه در خارج از ایران با فیلم های کیارســتمی، 
مخملبــاف، بیضایــی، بنی اعتمــاد و میالنی 
می پــردازد و درباره این که چرا این کارگردانان 
در داخــل ایــران به اندازه ای که باید و شــاید 

استقبال نمی شوند، بحث می کند.
شــهر تهران به گفته نویسنده در مورد هنر هم 
مثل خیلی موارد دیگر فقط یک پایتخت نیست 
بلکه نقش تمامیت یک کشور را بازی می کند. 
هنرمندان جوان برای مطرح شــدن حتمًا باید 
هنرشــان را در این شــهر به نمایش بگذارند تا 
به مراحــل بعدی عرضه در گالری های دوبی، 
ابوظبی و سپس استانبول برسند و بعدتر به سوی 
کشورهای غربی راه پیدا کنند. وانزان می گوید 
ایران همیشه به دنیای خارج روی داشته و دارد 
تا در جریان جنبش های هنری دنیا باشــد و از 

تازه ها بی خبر نماند.

وانــزاندرمــوردتاکســیرانهاهــم
نوشــتهاســت.ویمعتقداســتکه
ازطریــقآنهــامیتــوانچهرههــای
مختلــفایرانیهــاوگرایشهــای
سیاسیـاجتماعیایرانراشناخت
ولینقطهمشترکآنهاودرنتیجه
همهمردمایراندرِعرقملیگرایی
بــرمحــورمیهندوســتی و اســت

میگردد.
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وانــزان در جایی دیگر از کتابش از خصوصیت 
ذاتــی ایرانی هــا در باز بودن شــان به ســوی 
فرهنگ هــای دیگر و تأثیرپذیری می نویســد، 
ولــی می افزایــد که ایــن وام گرفتن ها که به 
نظــر او تقریبــًا در همه هنرهــای ایرانی دیده 
می شود، به معنی فراموش کردن فرهنگ بومی 
نیســت، چرا که آن هنرهــای ملهم معمواًل به 
شــکل ایرانی اش عرضه می شوند. این سخنان 
آنــا وانزان را البته پیش تر الّســاندرو بائوزانی، 
ایران شــناس و اسالم شناس برجسته ایتالیایی 

بــه نحو دیگری بیان کرده بود.
آن جــا که می گفــت ایران همیشــه خود را با 
فرهنگ های دیگر وفق داده اســت ولی هرگز 
نه تنها هویت خود را فراموش نکرده بلکه هنر 
دیگــر اقــوام را در خود حل کرده و به آن فرمی 

ایرانی داده است.
وانزان در مورد تاکســیران ها هم نوشته است. 
وی معتقد اســت که از طریــق آن ها می توان 
چهره هــای مختلف ایرانی هــا و گرایش های 
سیاســیـ  اجتماعی ایران را شناخت ولی نقطه 
مشــترک آن ها و در نتیجه همه مردم ایران در 
ِعرق ملی گرایی اســت و بر محور میهن دوستی 

می گردد.
روی هــم رفتــه در جاهایی که آنــا وانزان از 
برخــی ویژگی های ایرانی ها خرده می گیرد، با 
ظرافت و احتیاط تمام آن ها را شــبیه عادات و 
خلق ایتالیایی ها می داند، و با این تشبیه ســازی 
گویــی تــالش دارد در عین این که واقعیات را 

می گویــد، دل ایرانی ها را نرنجاند.
از کنار و گوشــه کتاب مســائلی مطرح می شود 
کــه دانســتن آن بــرای ایرانی ها بــه منظور 
خودشناســی در آینه واقع بیــن دیگران مفید 
اســت. به قول معروف: »دشــمن می خنداند 
و دوســت می گریاند«، و نبایــد منتظر بود که 
فقط ذکر طوطی وار »هنر نزد ایرانیان اســت و 
بس« را شــنید و آینه ای را که با خلوص کم و 
کاســتی های مان را نشــان می دهد و نسبت به 
ذهنیت ما اندیشــه ای دیگرگونه دارد، شکست، 
چرا که شــناخت نقص، راه نزدیکی به کمال را 
هموار می ســازد. خوشبختانه در ایران )البته به 

نــدرت( پیش می آید که این نوع تعمق صورت 
گیــرد و مثال بــارزش می تواند کتاب »جامعه 

شناســی خودمانی« از حسن نراقی باشد.
آنا وانزان ایران را بهشت کتاب دوستان می داند 
و از افزایش ناشران زن ایرانی در سه دهه اخیر 
ابراز خرسندی می کند و می افزاید که رد سلیقه 
و هنــر زنان را همچنین می توان در جنس های 
مرغــوب کاغذها، گرافیــک و جلدهای زیبای 
کتاب ها )که آن ها هم البته آثار هنری محسوب 

می شوند(، یافت...
در بخش های پایانی کتاب نویســنده از سفرش 

به کویر ایران روایت می کند و بر شهرهایی که 
در آن واقعند متمرکز می شــود. وی از قنات ها، 
باغ ها، بادگیرها و خانه های ســنتی کاشــان و 
حمــام فیــن می نگارد و البتــه تاریخچه آن را 
فرامــوش نمی کند. بعد نوبت یزد می رســد و از 
مســجد و آتشــکده و زرتشتیان و برج سکوتش 
می نویسد و دین زرتشتی را کمی شرح می دهد. 
ســفر نویســنده را به کرمان و بم و دیگر شهرها 
می بــرد و فرصتی دیگر پیش می آید که مروری 
بر گوشه ای از تاریخ و جغرافیا و هنر ایران شود. 
مقصد بعدی شــیراز اســت و تاریخی که در آن 

استنشــاق می شود، طبیعتًا تخت جمشید، نقش 
رســتم و آرامگاه کوروش کبیــر مباحث دیگر 
این ســفرنامه اند و به ویژه از کوروش به عنوان 

امپراتوری انسان دوست تقدیر می شود...
شیراز شهر حافظ و سعدی هم هست و نویسنده 
بر اهمیت این دو شــاعر برای شــیراز و ایران 

تاکید می کند...
ســفر بعدی بــه جنوب ایران اســت جایی که 
در آن بــه گفته وانزان شــیعیان و اهل ســنت 
در کنــار هــم زندگی می کنند. وی از بوشــهر و 
تعزیه اش هم می نویســد و حضور فعال زنان در 
این مناســک مذهبی را برآمده از تجارب جنگ 
ایــران و عراق می داند کــه در طول آن مجبور 
شدند آستین های شان را باال بزنند تا جای خالی 
مردان شــان را که پشــت سنگر مشغول دفاع یا 
شــهادت بودنــد، هــم در خانه و هــم در کار و 
عمــران معاش پر کنند. وانــزان همچنین این 
زنان جنوبی را با زنان بازمانده از حادثه عاشــورا 
مقایسه می کند که عقاید شیعی را بعد از شهادت 
خاندان امام حســین )ع( در غیاب مردان شــان 

زنده نگه داشتند.
مقصد بعدی نویســنده به اصفهان اســت و به 
ویــژه معماری دوران صفوی، حضور ارمنی ها و 
یهودی ها و مسائل دیگر مربوط به این شهر زیبا، 

به شــرح و توصیف نسبتًا مفصل درآمده است.
آنا وانزان در خاتمه کمی راجع به آشپزی ایرانی 
هم می نویسد و خاطرنشان می کند که غذاهای 
ایرانی خیلی لذیذ هســتند ولی متاســفانه نه در 

رستوران ها.
کتــاب بــا تمرکزی بر کوه دماوند و داســتان 
باســتانی اش به پایان می رســد. جمله پایانی 
آنا وانزان باید برای ایرانیان خوشــایند باشــد: 
»نفرتی که نســبت به ایران در برخی محافل 
آمریکایــی مانند ماری می خــزد این خطر را 
در پــی دارد کــه ما همه را به پرتگاه ســقوط 
بکشــاند. تا آن جایی که به من مربوط می شود 
و تنها کاری که از دست من برمی آید این است 
که به شناســاندن و اشاعه فرهنگ این کشور 
خارق العاده ای که بسان کشور خودم دوستش 

دارم، ادامه دهم.«

ازکنــاروگوشــهکتــابمســائلی
مطرحمیشودکهدانستنآنبرای
ایرانیهابهمنظورخودشناســیدر
آینهواقعبیندیگرانمفیداست.به
قولمعروف:»دشمنمیخنداندو
دوستمیگریاند«،ونبایدمنتظر
بــودکــهفقــطذکــرطوطــیوار»هنر
نزدایرانیاناســتوبس«راشــنید
وآینــهایراکــهبــاخلــوصکــمو
کاستیهایمانرانشانمیدهد.



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ دیماه 1399 / شماره 6056

Bilingual Economic Monthly  

جامعه

For almost 42 years, Westerners have been 
claiming that the Iranian revolution is coming 
to its end every year, however, it is the liberal 
democracy that reached its end, especially 
after the US post-election events.
Today, the Islamic Revolution of Iran marks 
the 42nd anniversary of its victory, while a 
few years ago John Bolton, Trump's national 
security adviser, had claimed that the Iranian 
revolution would not see its 40th anniversary.
Like many Western politicians, John Bolton's 
words could have been used as propaganda at 
the time, but the point is why the West speaks 
so angrily about the Islamic Revolution in 
Iran.
Basically, what is the secret of the Iranian 
revolution that the Westerners have been kept 
imposing economic sanctions and cultural 
aggression and organizing plots, conspiracies 
and disintegration scenarios against the 
Islamic Revolution?
Have other revolutions been like this?, the 
answer is No!
The reason is clear. The Iranian revolution 
was not supposed to stay within the borders 
due to its characteristics.
Brinton’s The Anatomy of Revolution also 
provides the same definition signaling that 
the Iranian revolution was a cross-border 
ideological development and would not be 
confined within Iran's borders.

Therefore, the West made all its efforts 
and resorted to many tools to prevent the 
discourse of the Islamic Republic.
For almost 42 years, Westerners have been 
claiming that the Iranian revolution is coming 
to its end every year.
The Western media also came to the aid of the 
American and British politicians, and each 
year they tried to examine the weaknesses of 
the Islamic Revolution, besides destroying the 
conditions for stabilization of the Revolution 
by creating a negative atmosphere aimed to 
disappoint people.
Of course, these measures can be better 
understood when putting them beside four 
decades of America's economic war and 
siege against Iran. 
Westerners resorted to all tools to confront 
the Iranian Revolution but in vain and this 
has made them angry especially considering 
the fact that the defects of Western Liberal 
Democracy have become more clear after the 
victory of the Islamic Revolution, particularly 
in the last decade. 
Western societies, even American citizens, 
realized the absurdity and inability of this 
model to govern society, and in particular, the 
post-election events in the United States and 
Trump's insane behavior and approach was 
also the last nail in the rotten coffin of liberal 
democracy.

Why is West not after constructive 
ties with Iranian Rev.?

MehdiAzizi
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Israeli strikes, there was a consensus that the 
Americans although disagreed with the Zionists 
on the method, they did not disagree on the 
adopted approach.
While the US priority is considered to be 
continuing the policy of pivot to the Indo-Pacific 
as the first priority, the West Asia and North 
Africa (Middle East) will remain a priority for the 
US foreign policy.
With transferring Israel into the area of 
CENTCOM’s responsibility, which means 

working with the Arabs to contain Iran, the Zionist 
regime will play a role in defending Washington's 
interests at a time when forces and equipment are 
needed elsewhere to contain China.
In the meantime, Israel will keep in touch with 
EUCOM with that in mind that its economic 
interests are intertwined with those of 
Mediterranean countries such as Greece. Turkey, 
Cyprus.
Furthermore, according to a report by the 
Jerusalem Post in June 2020; Asia accounts 
for 40% of Israel's military exports, which 
could provide a good reason for creating a new 
framework for cooperation (ICE-IP), which 
means adding the Indo-Pacific (INDOPACOM) to 

the Zionist regime's circle of cooperation with the 
US commands.
China is not considered to be Tel Aviv’s enemy, 
but given the Beijing-Tehran relationship, it 
definitely is worth creating an ICE-IP framework.
This way, Tel Aviv's influence which is supposed 
to fill the vacuum after the US presence in the 
region is reduced extends beyond the region.
With regard to regional intelligence cooperation, 
the new development will help Israel keep its 
military-security superiority, so it could be 
expected that the surveillance of radars of the 
countries in the region, data confidentiality, as 
well as radar planning and F-35 flight times that 
may be delivered to the UAE, will all be carried 
out in favor of and in coordination with Israel.
The transfer of Israel to the area of responsibility 
of CENTCOM could facilitate the establishment 
of a regional network of missile defense.
It is important to note that the regime's Defense 
Ministry and the EUCOM used to hold missile 
exercises every two years, which could be 
extended to cooperation with CENTCOM.
A recent report by Haaretz that Tel Aviv had 
agreed to deploy the Iron Dome missile defense 
system in a number of Arab countries around the 
Persian Gulf could give more insights into this 
matter.
On the contrary, with the annexation of the Zionist 
regime to CENTCOM, the United States would 
be expected to deploy a number of its weapons 
and defense systems in the occupied territories of 
Israel.
The transfer of Israel to the area of responsibility 
of CENTCOM could also mean holding joint 
military drills and missions with the Arab 
countries of the Persian Gulf region.
But, while the illegitimate regime of Israeli 
might be dreaming of conducting joint military 
exercises with countries that have normalized ties 
with, it would be hard to imagine that its wishes 
would come true with Iran’s strong presence in 
the Persian Gulf.

جامعه

This could open the
door for CENTCOM
to coordinate more
openly the efforts
between the Arabs
and the Zionist
regime, while also
encouraging them to
formacommonfront

.againstIran
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to CENTCOM as a major shift in the structure of 
US military command is the revelation of a secret 
relationship between Israel and CENTCOM that 
had existed for a long time.
Even during his visit to the occupied territories of 
Israel, Gen.
McKenzie acknowledged that the Israeli regime’s 
relations with CENTCOM “did not emerge 
overnight, or even recently.”
In fact, pretty much like the so-called Abraham 
Accords, which constituted Israel–Arab states' 
normalization of ties, the Israeli-CENTCOM 
relations had existed for years secretly before 
they were revealed to the media.
For example, Joseph Votel was the first 
CENTCOM head to visit Israel in 2018.
Prior to him, James Mattis, the former CENTCOM 
head had an unofficial visit to the Israeli regime.
Furthermore, John Allen, who was the CENTCOM 
deputy commander between 2008 and 2011 had a 
trilateral meeting within the ICE framework with 
his counterparts from the EUCOM and the Israeli 
Defense Ministry.
Now, the questions that come to mind are: Why 
was the Israeli regime included in CENTCOM’s 
area of responsibility, and what strategic 
implications this shift could bring about?
The shift from EUCOM to CENTCOM, why?
First of all, it should be noted that the transfer of 
a region from the area of responsibility of one 
of US commands to the other is nothing new 
and it could happen from time to time due to 
regional developments as well as changes in their 
administration.
For example, CENTCOM in 1983, four years 
after the collapse of the USSR, during the years 
of the victory of the 1979 Islamic Revolution in 
Iran was established, and it focused its operations 
on Egypt, Central Asia, and parts of West Asia, 
including Iran and Pakistan.
At that time, Israel, Lebanon, and Syria remained 
under the auspices of EUCOM so that their 
conflicts, especially over Palestine and Gaza, 

would not cause Muslim Arabs’ distrust in the 
CENTCOM.
But in 2004, the Bush administration added 
Syria and Lebanon to CENTCOM's area 
of responsibility, while in 2018, the Trump 
administration renamed the Pacific Command to 
the US Indo-Pacific Command (INDOPACOM) 
according to the requirements at the time to 
contain China.
It should be noted that although the Zionist 
regime already had agreements with Jordan and 
Egypt, it was the announcements of the UAE 
and Bahrain’s normalization of ties according to 
Abraham Accords and then the addition of the 
names of Sudan and Morocco to this list that gave 
the green light for publicizing the inclusion of the 
Zionist regime into the regional equations.
Strategic consequences of Israeli inclusion in 
CENTCOM
By transferring the responsibility of the Israeli 
security to CENTCOM, the EUCOM that includes 
NATO could concentrate its forces and equipment 
on its main target which is containing Russia.
Threats against the Zionist regime are currently 
coming more from Syria, Lebanon, Iran and 
Yemen.
Given the fact that the regime's security 
requirements did not match the services provided 
by the EUCOM, and because Tel Aviv's relations 
with some Arab states are no longer problematic, 
the shift makes sense very well.
This could open the door for CENTCOM to 
coordinate more openly the efforts between 
the Arabs and the Zionist regime, while also 
encouraging them to form a common front against 
Iran.
Let's not forget that containing Iran has a special 
place in the tasks assigned to the CENTCOM.
It is also noteworthy that CENTCOM could no 
longer claim to have played any role in Israel's 
attacks on Syria and that the strikes were done 
with no coordination with it.
Even when CENTCOM denied coordinating with 
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Less than a month after the transfer of Israeli 
regime into CENTCOM's area of responsibility 
from EUCOM's, what consequences could this 
shift have for the region and beyond?
The visit of Lt. Gen. Kenneth F. McKenzie, the 
Commander of United States Central Command 
(CENTCOM) to the occupied territories of Israel 
was a prelude to the inclusion of the Zionist 
regime of Israel in the area of responsibility of 

the CENTCOM, a job that for decades was the 
task of US European Command US Central 
Command(EUCOM).
The shift, which was made public on January 15, 
had been ordered by former US President Donald 
Trump during the last days of his administration.
In fact, by doing this, Trump set the agenda for 
Biden to implement the plan in the next years.
But what matters most about the transfer of Israel 

Strategic implications of Israeli inclusion in 

CENTCOM

MaryamKhormaee
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is followed up strictly.”
Zarif also said a trilateral meeting of Iran, Turkey, 
and Azerbaijan will be held in Tehran to discuss 
regional cooperation.
Besides two countries’ intention to closely work 
together in Caucasus and Afghanistan, they also 
expressed their willingness to increase cooperation 
in Syria and Iraq to restore peace and stability in 
the region.
Having a new administration in the White House 
which will act more complicatedly and will work 
to destabilize the region more than before, it seems 
that closer cooperation of two regional heavy 
weights, Iran and Turkey, is a must to restore 
regional stability and defuse the plots designed by 
the West to further destabilize the region for their 
own geopolitical interests.

commenting on the importance of Tehran and 
Ankara cooperation in order to restore regional 
stability and the key role that they can play, 
Dr. Osman Faruk Logoglu a senior member of 
Turkey’s CHP and veteran politician said, “One 
way to regional stability in the broader Middle East 
is through the reduction and eventual elimination 
of intervention by outside powers.  Attaining that 
goal requires the countries of the region to take 
ownership of their problems and resolve them by 
their own means.  The backbone of such an effort 
would be greater cooperation and coordination 
between Turkey and Iran as the heavy-weights 
of the regions.  The door should be open to all 
others in this turbulent region.  While all this may 
sound unrealistic, it is to be preferred to the eternal 
turmoil to which our region is subjected.” 
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Iranian and Turkish foreign ministers yesterday 
in a joint press conference stressed the need for 
close cooperation of the two countries to restore 
regional stability and security. 
Turkish foreign minister pointed to the recent 
conflict erupted between Republic of Azerbaijan 
and Armenia over Nagorno-Karabakh region and 
said that Iran and Turkey should make their utmost 
efforts to restore stability in the region.
Azeri President Ilham Aliyev  proposed a 
mechanism which was agreed by the presidents of 
Turkey and Russia. Iran’s Zarif before arriving in 
Turkey visited the republic of Azerbaijan, Russia, 
Georgia and Armenia and discussed the 6-party 
cooperation with the countries’ officials.
During the press conference, Iranian Foreign 
Minister Zarif, for his part, pointed to the 
sanctions and coronavirus pandemic and said that 
level of trade and business cooperation between 
Iran and Turkey decreased due to the sanctions 
imposed against Iran and also spread of the novel 
coronavirus, COVID-19, pandemic.
Effective steps have been taken in this regard in 

order to solve existing problems, he added. 
Zarif then pointed to the recent developments in 
Afghanistan and said that trilateral cooperation 
between Iran, Turkey, and Afghanistan will 
be convened at the request of the Afghanistan 
government.
The two countries of Iran and Turkey enjoy high 
potentials and capabilities to develop and broaden 
the level of their cooperation on the issues of 
mutual concerns. 
Zarif then pointed to the sanctions imposed by 
US against Turkey and said, “Islamic Republic of 
Iran condemns sanctions imposed by US against 
Turkey.

Unfortunately, the US government has been 
addicted to sanctions and this wrong policy will 
cost dearly for the whole world.”
In the meeting, constructive talks were held 
between Iran and Turkey in the fields of transit, 
trade, business and energy, according to Zarif, 
adding, “Settling problems facing investors and 
traders of the two countries is the main aim which 

Door should 
be open for all 
to join Iran, 
Turkey for 

coop

Due to recent regional developments 
and having a new administration in 

US, it is important for Iran and Turkey to 
cement their cooperation and leave the door 
open for other states to join them to restore 

regional stability.
Iranian Foreign Minister, Zarif, who visited 
Turkey as the last leg of his recent tour to 
Russia and the Caucasian region, has sat 

down for talks with his Turkish counterpart 
Mevlüt Çavuşoğlu in Istanbul on Friday 
morning. He also visited the country’s 
President and discussed regional issues 

with him for two hours without presence of 
journalists. PaymanYazdani
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They couldn't be more wrong…
Not only the endless wars didn't end, but 
also the very country that brought up the 
initiative of not resorting to force as a means 
for imposing wills never stopped taking 
advantage of this tool.
It didn't take long for the new international 
community to realize what the US has tricked 
it into! The US now had a double-barreled 
gun with two distinct triggers. Indeed, the US 
could now embark a war, then justify it under 
the Charter of UN: fire and forget.
This has been the American attitude towards 
international interactions for decades, a dark 
fact lurking in the countries' past.
Many countries have been the victim of this 
policy.
As of right now, the US is militarily present in 
(you read: have occupied) many countries in 
different continents, without finding itself in 
the position of explaining the cause. Well, who 
pays for this giant money-sucking machinery 
called "UN" after all?
Today, more than seven decades after the 
UN was born, a wide range of countries have 
fallen deep into a pit of troubles for an even 
wider range of reasons, and a seems-to-be-
eternal side of these problems is the UN.
 The interests promoted by this international 
organization go hand in hand with those of the 
US and are perfectly in line with the complex 
purposes of the country for the future of the 
globe.So is the story of Iran.
To many observers, the US may seem the arch-
enemy of Iran which always has the military 
option ready in the pocket.
 But this is not all the story, especially if a 
Democrat takes the office in the White House.
 Regardless of the propaganda circling around 
the military plans of the US for a hypothetical 
war against Iran (which reached its height 
during the last weeks of Trump's presidency), 
the US has always had a better weapon to 

encounter Iran; the second barrel of its gun, a 
little softer, but even deadlier: the UN.
Indeed, the UN has been the real arch-enemy 
of Iran over the last four decades.
The US acknowledges well how it's turning to 
a shadow of its former self (remember what 
happened in the US Capitol just a few days 
ago), but the international bureaucracy it 
established years ago still works.
With a Democrat in the Oval Office, things get 
even more complicated, as Democrats know 
much better how to work things out, using 
only regulations which seem quite rational at 
the first glance.
Iran has suffered the economic damages of 
sanctions designed by the US and confirmed 
directly or indirectly by the UN for years and 
years.
There are actual casualties among Iranians 
which you can trace their loss back to those 
sanctions. Search the internet about the 
shortage of certain medicines in Iran because 
of the US sanctions and silence of the UN 
during the hard times.
These economic damages, these losses, are no 
less than that of an actual war with guns and 
shells.
The point is it would be much fairer if a 
Republican had the guts to wage a war against 
Iran since Iran has enough power to retaliate. 
But the war a Democrat starts through back 
channels and corridors of the UN, leaves even 
deeper wounds.
For the people of the world, the establishment 
of the UN after years of war and millions of 
lost lives was like a piece of relaxing music for 
a kid after parents stop fighting.
A promising warm song which brings about 
hope for a brighter future. Unfortunately, the 
music was not everlasting, but the fight was.
For the international community, life is a gun 
with occasional music.
First published in Tehran Times
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Gun,
with 

occasional 
music

With the new US administration in the office, 
expectations are skyrocketing for a better 
understanding between the country and the 
bureaucratic world order.
Expectations are high because Democrats 
in the US are traditionally considered to be 
the founding fathers of the global hierarchy 
system after WWII which is manifested 
in the establishment of the United Nations 
Organization for several decades. Once the last 
bullet was fired in Berlin, and the world's then 
powers decided to put an end on any violent 
solution for their disagreements, people in the 
globe cascaded down into a sort of fall of pure 
joy as they believed for now and in the future, 
the "war" is over.

AliA.Jenabzadeh
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of the two countries and provide the basis for the 
development of trade relations. Meanwhile, due to 
the activities of three free economic zones - Anzali, 
Mako and Aras in these provinces - Azerbaijani 
investors can benefit from the existing economic 
facilities in these areas. In the field of agriculture and 
animal husbandry, especially offshore agriculture, 
there is an extraordinary capacity for cooperation, 
and one of the most important programs of the two 
countries is to strengthen the infrastructure in this 
field. Iran’s joint investment in this field is one of the 
important areas of economic cooperation between 
the two sides and can play a serious role in providing 
food to the cities of Azerbaijan.
In the energy sector, the issue of swapping natural 
gas of the Republic of Azerbaijan through Iran to the 
Autonomous Republic of Nakhchivan continues.  In 
the energy sector, the issue of swapping natural gas 
of the Republic of Azerbaijan through Iran to the 
Autonomous Republic of Nakhchivan continues. 
Tehran and Baku signed a contract for the project 
in August 2004, based on which 1 million cubic 
meters of natural gas is being transferred from 
Iran to Nakhchivan. The Islamic Republic of 
Iran participates in the large energy project of the 
Republic of Azerbaijan related to the development of 
the largest Shah Deniz gas field with the presence of 
Niko Oil Company by 10%. At the same time, joint 
investment of the two countries to explore oil and gas 
in Alborz region in the Caspian Sea is on agenda.
In the field of electricity supply, the construction of 
several power plants with a capacity of 500 MW of 
energy production and 4,000 MW of solar energy 
production, including 88 development programs 
of the Republic of Azerbaijan for the rehabilitation 
of the liberated areas, has been planned. Electricity 
exchange between the Islamic Republic of Iran 
and the Republic of Azerbaijan is done through 
several power transmission lines, including Imishli-
Parsabad, Astara, Araz, Jolfa lines, and the total 
annual electricity exchange between the two 
countries is about 700 million kWh.
During the visit of the President of Azerbaijan Ilham 

Aliyev to Iran in April 2014, an agreement was signed 
on the construction and operation of the hydropower 
plants ‘Ordobad’ and ‘Marzad’, the implementation 
of which will make it possible to supply electricity to 
the neighboring regions of Iran and Azerbaijan.
Transactions between the two countries should be done 
through the national currencies
Of course, it is necessary to increase the banking 
relations between the two countries to strengthen 
economic cooperation, and especially the 
transactions between the two countries should be 
done through the national currencies of the two 
countries. In this regard, the central bank and the 
two parties are considering a memorandum of 
understanding to finance the active companies. In 
order to strengthen the economy, the Government 
of the Republic of Azerbaijan has pursued a policy 
of reducing dependence on oil revenues, and 
therefore mutual cooperation can help strengthen the 
economy of the two countries. The membership of 
Iran and Azerbaijan in regional organizations such 
as the Organization of Islamic Cooperation and 
ECO is an important indicator for the connection 
and dependence of the two countries.Iran was the 
main supporter of the Republic of Azerbaijan in the 
Nagorno-Karabakh war, and the opinion of Supreme 
Leader Ayatollah Khamenei on the need to preserve 
the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan 
and liberate the occupied cities of this country 
opened a new chapter in relations between the two 
countries.The 14th Joint Economic Commission of 
the two countries, which was held last week, can 
also be a big step towards establishing close relations 
and establishing positive interactions for Tehran 
and Baku. It is an undeniable fact that countries, 
through empathy and cooperation, go through the 
stages of friendship and reach the shores of security 
and tranquility through cooperation. Iran and the 
Republic of Azerbaijan, given the commonalities and 
existing capacities, can be permanent allies in the 
region, and strengthening relations with the Republic 
of Azerbaijan will be a promise of lasting friendship 
between the two nations.
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The Islamic Republic of Iran and the Republic of 
Azerbaijan can have extensive economic cooperation 
due to their common historical, religious, cultural 
and linguistic values, as well as various economic 
advantages. At the present time, after the liberation 
of the seven occupied cities of the Republic of 
Azerbaijan and the conclusion of a ceasefire 
agreement between Baku and Yerevan, the benefits 
of cooperation between the two countries have 
increased. The Republic of Azerbaijan pays special 
attention to the reconstruction of these seven cities in 
order to stabilize its position in the liberated cities and 
return the inhabitants of these regions. These cities 
are adjacent to Iran and along the Aras River, and our 
country can play a constructive role in this process. 
The President of Azerbaijan has asked friendly 
countries to take an active part in the reconstruction of 
Nagorno-Karabakh, and in the meantime, Iran is the 
closest and most prepared country to cooperate with 
Azerbaijan in the reconstruction of these cities. In 
the technical field of engineering, Iranian companies 
and contractors in the field of hardware, software 
and manpower have valuable experience and worked 
in the field of civil engineering and modernization. 
Items required by the Republic of Azerbaijan, such 
as construction materials and installation items, are 
produced and available in Iran. Food is abundant in 
Iran for export to Azerbaijan, and the proximity of 
the two countries can optimize the speed and security 
of work. It is in Azerbaijan’s interest to use Iranian 
companies and contractors to rebuild Nagorno-
Karabakh for economic reasons, the proximity 
between the two countries, the extra familiarity 

between the two sides and so on. Iran’s presence for 
the reconstruction of Azerbaijan will be possible at 
a lower cost for this country, and Iranian companies 
can participate independently or in consortium with 
other countries in the region and even companies of 
the Republic of Azerbaijan in the reconstruction of 
Nagorno-Karabakh.
In the field of transit and transportation, Iran is 
considered to be the axis connecting the Republic of 
Azerbaijan to the warm waters of the Persian Gulf, 
and the Republic of Azerbaijan is the gateway for 
Iran to enter the Caucasus and reach Europe via the 
Black Sea. The construction of the Rasht-Astara 
railway is an opportunity to complete the north-
south corridor and connect Asia to Europe, and the 
acceleration of the construction of the Rasht-Astara 
railway is emphasized by the governments of the 
two countries. In the field of trade, the Republic of 
Azerbaijan has always been one of the partners of 
Iran and an importer of non-oil goods of our country, 
and there are many advantages for cooperation. 
Azerbaijan has land borders with Ardabil, Gilan and 
East and West Azerbaijan provinces and sea borders 
with Mazandaran and Golestan provinces. If we add 
Zanjan province to this collection due to language 
sharing, we will see that the activation of Iranian 
provinces in the economic field is very important.
Setting preferential tariffs needed
In order to increase trade between Iran and the 
Republic of Azerbaijan, it is necessary to set 
preferential tariffs for some goods, for which the 
necessary documents have been prepared. This 
measure will increase the competitiveness of traders 

ON IRANIAN CAPACITIES FOR
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and the killing of innocent people and 
children and the destruction of his traditional 
neighbor were another act of Bin Salman on 
his way to becoming a Trump in the Arab 
society. Bin Salman intensified his crackdown 
on his opponents in Saudi Arabia in order 
to draw the attention of the international 
community, and in disregard of international 
rules and regulations, sabotaged the Iranian 
delegation to attend the extraordinary OIC 
summit. In fact, he continued the path of the 
US President, who used the leverage of the 
visa to prevent the Iranian Foreign Minister 
from being present in New York. The Saudi 
Crown Prince wanted to present himself as 
Trump of the West Asian region, and for this 
reason he joined hands with Netanyahu and 
paved the way for revealing the connections 
of the occupying regime in Jerusalem with the 
reactionary Arabs.
But just as Trump's political life was short, so 
will Trumpism life be short. By insisting on 
unilateralism, fighting international norms, 
disrupting the global economy, and confronting 
the media, Trump not only failed to restore 
American hegemony, but also exposed not 
only himself but also the political structure 
of the United States and liberal democracy. 
Trump's racist behavior, especially after the 
assassination of George Floyd, showed that 
the protest of the American people was no 
longer against the agents and officials of the 
country, but it was the American political 
structure that was attacked and protested by 
the people. The unconventional revelations of 
Republican and Democratic candidates during 
the election campaign, the issue of electoral 
fraud, and finally the occupation of Congress 
by the people, were the final nail in the coffin 
of liberal democracy and the product of the 
rise of Trump and Trumpism.
Today, Trump's imitators are on the path to his 
fate. Netanyahu is on the verge of collapse and, 

more isolated than ever, is seeking to beg for 
votes in Israel's fourth election in two years. 
The big deal plan of the century has been left 
unmanaged and will not be implemented as 
predicted. The axis of resistance is also more 
prepared than before to seek to shorten the 
life of the Zionist regime and realize the ideal 
of the liberation of Holy Quds and Palestine. 
Ben Salman is chasing Trump while he has 
invested hundreds of billions of dollars in him 
and has not achieved anything. The defeat of 
Saudi Arabia in the Qatar embargo and the 
failure of Riyadh to isolate Iran and the axis of 
resistance and the Saudi rulers' confrontation 
with global hatred for invading Yemen and 
killing Kashoqachi all indicate the defeat of 
Trumpism in Saudi Arabia. In the UK, Ben 
Johnson also tried to avoid Trump in the 
middle of the road, but again failed to advance 
his political and economic policies in Europe, 
and his failure to contain Corona added to his 
failures. Trumpism is a failed thinking. This 
phenomenon appeared at a time when the 
world is saying goodbye to unilateralism, and 
cooperation between countries is gradually 
replacing the global dictatorship of the great 
powers. Those who sought to restore American 
hegemony through bullying and global 
dictatorship by bringing Trump to power 
should learn from the tooth-breaking response 
they have received. Certainly, if Biden or 
other future US presidents want to act like 
Trump, they will face a serious reaction from 
the international community.
Trump was not a political ideologue, and 
with his actions, Trumpism did not become 
a form of government. Just as the American 
people did not accept Trump, the international 
community will not accept Trumpism. 
Trump is gone, Trumpism will be gone, and 
the international system will move toward 
countering unilateralism and emphasizing 
multilateral cooperation.
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greatness, and Trump avoided the restrictions 
imposed by international law on the United 
States. Under Trump, the United States easily 
withdrew from the Paris Agreement, mocking 
the reduction of greenhouse gases and the 
fight against global warming. Trump opposed 
any international treaty that did not prioritize 
US interests. He left the UNESCO cultural 
organization, said goodbye to UN human 
rights commissions, and withdrew from the 
nuclear deal with Iran. He even ignored UN 
resolutions in the interests of Israel and moved 
the US embassy to Jerusalem. Trump proposed 
the Great Deal of the Century, which sought 
the annexation of the West Bank to Israel, 
and  unilaterally acknowledged that the Golan 
Heights belonged to Israel. He supported 
terrorism with all his means, especially 
Wahabi groups such as ISIS, and in the end, 
he infected his dirty hand with the pure blood 
of the hero of the fight against terrorism, 
Martyr General Qassem Soleimani and Martyr 
Mehdi Al-Mohandes. . Trumpism ignored all 
international standards for the benefit of the 
United States and not only lost its strategic 
allies but also accelerated the isolation of the 
White House.
3. Disruption of World Trade - Trumpism 
pursued the discrediting of international 
trade institutions, even the World Trade 
Organization, and disrupted the idea of a free 
trade boom by imposing unilateral tariffs. 
The role of free trade in shaping American 
hegemony was undeniable and was considered 
a strength of American governments. But the 
Trump administration, in violation of free 
trade laws, entered into a full-blown economic 
war with countries such as China and even 
its European allies. In the economic sphere, 
Trumpism opposed the Free Trade Act by 
advocating his pro-US economic policies, and 
Trump called the Free Trade Act a "tie-up." 
American economic elites, meanwhile, were 

aware of the contradiction of maintaining their 
country's hegemonic power by not adhering 
to a practical commitment to free trade, and 
former US allies in the global capitalist system  
sought to curb or defeat American economic 
hegemony.
4- Dealing with the media - Trump, in his 
opinion, sought to defeat the hegemony of 
the information giant in the United States. 
Trumpism also raised the issue of indifference 
and even struggle with major media outlets 
such as CNN and the BBC, especially those 
that controlled American public opinion and 
even much of the world. Trump ousted the 
influential media and, during his four years in 
power, repeatedly called them fake. Fox News 
remained the only pro-Trump body, engaging 
in "Trumpism" without regard for rival media.
5- Expansion of Trumpism - Trump may 
not have followed this line, but the radical 
features of Trumpism quickly spread to the 
West and even to Asia. Israeli Prime Minister 
Benjamin Netanyahu was Trump's first client 
and tried to stand up to international standards 
alongside the United States in his own 
interests. When UNESCO named a day after 
Palestine, the Zionist regime withdrew from 
the organization, and Trump left UNESCO in 
support of Israel. Boris Johnson also became 
an imitator of Trump after coming to power in 
Britain, and with a tyranny at home and abroad, 
he turned to a kind of Trumpism. Opposition 
to joining the EU and disregard for current EU 
regulations stemmed from Johnson's approach. 
Bin Salman, the young and immature crown 
prince of Saudi Arabia, soon fell into the trap 
of Trumpism. Hunted by Trump as a suckling 
cow, he tried to make a secret by imitating the 
US president. The assassination and mutilation 
of Jamal Kashokechi at the Saudi Consulate 
General in Istanbul was the beginning of Saudi 
"lawlessness" and disregard for international 
standards for crime. The invasion of Yemen 
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TRUMP IS GONE
TRUMPISM WILL BE GONE

As a new phenomenon in the American 
political system, Donald Trump introduced a 
practice called 'Trumpism' to the international 
system.
Trump was a new phenomenon in the American 
political system. He had no experience in 
political science and was not a theorist; 
But in terms of behavior, he introduced a 
political practice called "Trumpism" in the 
international system, which had the following 
characteristics:
  1. Insist on Unilateralism - The United States, 
led by Donald Trump, sought to maintain 
American hegemony in the international 
arena and to establish an order based on 
unilateralism. This approach was pursued at a 

time when the vast majority of countries in the 
world cared about maintaining their national 
sovereignty and did not adopt a multipolar 
system based on unilateralism. To secure 
its own interests, each country advocated 
interaction and cooperation with the world 
and the avoidance of war and violence, and 
blamed US belligerent and aggressive policies 
for global insecurity. Trump's campaign 
slogan had the goal of "restoring America's 
lost greatness," and Trump sought to humiliate 
other nations and even White House allies to 
restore American hegemony.
 2. International Controversy - Trump was 
thinking that international law and order 
as a major obstacle to restoring American 
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