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نسخه های بی تأثیر در اقتصاد کشور
نوسانات اقتصادی امان مردم را بریده است بطوریکه طی ماه های اخبر تورم 

افســار گســیخته روند رو به رشد و فزاینده ای را طی کرده است.
این رشــد افســار گســیخته، به گونه ای بر زندگی مردم اثر گذاشته که ادامه 
این رویه کشور را با بحران مواجه خواهد ساخت. اگر بخواهیم مردم جامعه 
را به ســه بخش تقســیم کنیم بخش اول سرمایه دارانی هستند که راحت تر 
با این شــرایط کنار می آیند چنانچه بر ارزش سرمایه شــان روز به روز افزوده 
شده و به موازات آن نوسانات اقتصادی را کمتر لمس خواهند کرد اما قطعًا 

این قشــر نیز در طوالنی مدت با بحران مواجه خواهند شــد.
بخش دوم قشــر متوســطی هستند که طی این سالها اندوخته ای برای خود 

ذخیره کرده اند و با شــروع نوســانات اخیر برای گذران زندگی به ناچار به اندوخته خود روی 
خواهند آورد که قطعًا اندوخته این طیف متوســط در طوالنی مدت پاســخگو نخواهد بود.

بخش ســوم اقشــار ضعیفی هســتند که در حالت طبیعی و بدون نوســان اقتصاد نیز برای امرار 
معاش با مشــکالت عدیده ای مواجه هســتند. این طیف آسیب پذیرترین افراد جامعه هستند و 

کوچکترین آالرم های تورم زندگی شــان را به شــدت تحت تأثیر قرار می دهد.
بدون شــک در کشــور ما تعداد قشــر سرمایه دار به نسبت دو قشر متوسط و ضعیف بسیار کمتر 

اســت و این نشــان دهنده شروع یک بحران جدید برای جامعه ایران است.
اینکه چگونه با گذشــت 40 ســال از انقالب اســالمی هنوز نتوانســته ایم برنامه مدونی برای 

اقتصاد کشــور تعبیه و طراحی کنیم جای بســی تعجب و شگفتی است.
 در کشــور ما هر روز بر تعداد نســخه پیچان وضعیت آشــفته اقتصاد کشور افزوده می شود و هر 
کســی به نوبه خود راهکار ارائه می دهد. در این بین مســئولین نیز هر کدام به عنوان عالمه 
دهر خود را معرفی می کنند و دو طیف مخالف و موافق دولت آنقدر نسخه برای شفای اقتصاد 
کشــور مــی پیچینــد که فکــر می کنیم همین روزها و ماه های آینده فقــر و فالکت از اقتصاد 

کشور رخ بر می بنندد.
اما متاســفانه واقعیت چیز دیگری اســت. هیچکدام از نســخه های پیچیده شده تا به حال برای 
اقتصاد کشــور کارایی نداشــته و گویی این نوســانات هیچ گاه قصد خروج از اقتصاد کشــور را 

ندارد چرا که نســخه ها با واقعیات اقتصادی کشــور همخوانی ندارد.
در ایــن بیــن تحرکات و واکنش های دولتمردان نیز جالب اســت. بــه طور مثال چندی پیش 
شــهردار ســابق تهران برای اقتصاد کشــور نســخه پیچید! اما همین آقای شهردار در دوران 
ریاســتش بر شــهرداری تهران کلی بدهی برجای گذاشت. یا فالن کاندیدای انتخابات ریاست 
جمهوری دوازدهم مدعی اســت که اگر بر مســند ریاســت جمهوری تکیه می زد اوضاع اقتصاد 

به این روز درنمی آمد.
فارغ از همه پیشنهادات و انتقادات و راه حل های ارائه شده به دولت یکی نیست که به آقایان 
بگویــد اگــر شــما در بدنــه دولت یازدهم و دوازدهم حضور ندشــته و ندارید اما در بخش های 
خصوصی کشــور و در دولت های قبلی حضوری فعال داشــته و دارید. تا جایی که حافظه ما 
یاری می کند اقتصاد کشــور همیشــه با نوســانات دســت و پنجه نرم می کرده است و آسیبش 

تنها به مردم رسیده است.
امــا نکتــه دیگــر اینکه اقتصاد تنها به مســئولین و اقتصاددانان برنمــی گردد. مردم نیز نقش 
ارزنده ای در توسعه اقتصاد یک کشور دارند. هجوم مردم به سمت بازار برای خرید ارز، سکه، 

خودرو، مســکن و احتکار اجناس نیز به اقتصاد کشــور لطمه می زند.
زمانی که مردم متوجه گرانی می شوند به سمت بازارها هجوم می آورند و این هجوم و افزایش 
تقاضا منجر به افزایش قیمت ها خواهد شــد. متاســفانه طی چند ماه اخیر یکی از دالیل اصلی 
که نوسانات را تشدید کرد عطش مردم برای خرید بود. این عطش باعث شد تا عده ای سودجو 

از آب گل آلــود ماهــی بگیرنــد و به فکر احتکار و گران کردن اجناس بیفتند.
با این رویه،  اقتصادی که برنامه ای مدون برای آن طراحی و تعبیه نشــده اســت محکوم به 

شکست و فروپاشی خواهد بود.
مردم و مســئولین باید بدانند که کشــور با شــرایط خاصی مواجه اســت. زمانی که باید درب 
چاه هــای نفــت را می بســتیم یا حداقل ارز حاصــل از فروش نفت را با برنامه ای مدون به تولید 
کشور تزریق می کردیم راهکاری اساسی اندیشده نشد و امروز گریبان اقتصاد کشور را همین 

بی مباالتی ها  گرفته است.
بهتر اســت مســئولین به فکر نســخه های قابل اجرا و شدنی برای اقتصاد کشور باشند و مردم 
نیز در این شرایط به بحران دامن نزنند و با مصرف بهینه و خودداری از احتکار و عطش برای 

خرید اجناس راه را برای عبور از شــرایط آشــفته فعلی فراهم سازند.
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بحث کنوانسیون خزر جنجال های زیادی به راه انداخته 
اســت. عده ای دولت و وزارت امور خارجه را متهم به 
»خیانت« کرده اند و یک سری ادعاهایی را مطرح کرده 
اند که از اساس بی پایه و دروغ است. مثال گفته اند که 
در زمان شوروی حق ایران از دریای خزر 50 درصد بود 
که یک دروغ بی پایه و اســاس اســت. در تمامی اسناد 
قدیم و جدید چنین ادعایی مشــاهده نمی شــود. در این 
میان عده ای به بزرگ نمایی دوران شــاه پرداخته اند و 
ادعاهای سراســر کذبی را مطرح کرده اند. آن چه میان 
ایران و شــوروی در زمان شاه توافق شد حق کشتیرانی 
برای ایران در کنار شوروی بوده است و در جایی چیزی 
بیشــتر از این وجود ندارد. حتی ایران توانایی اســتخراج 
نفت و گاز از دریای خزر را نداشت در حالی که شوروی 

در قزاقســتان از بستر دریا نفت استخراج می کرد. 
منتقدان در حالی نســبت به امضای کنوانسیون حقوقی 
دریــای خــزر انتقاد می کنند که بیــش از آن که جنبه 
واقعی و نقد حقوقی باشــد به نظر می رســد رگ روسیه 
 ســتیزی شــان غلیظ شده است. کسانی که بی توجه به 
واقعیــت هــا و بدون در نظر گرفتن اقتضائات زمانه فقط 
مشغول انتقاد از روسیه هستند و کوچکترین همکاری با 
آن را خیانت و همکاری با خائن قلمداد می کنند. در حالی 
که روشن نمی کنند که اوال چه فرقی میان روسیه با تک 
تک کشورهای اروپایی یا کشورهای همسایه ما هست؟ 
چه فرقی میان ترکیه یا چین برای ایران وجود دارد که 
داد و ستد با آن مشکلی ندارد اما داد و ستد با روسیه که 
به تازگی به دو میلیارد دالر رســیده است، اشکال دارد؟ 
ثانیا، اگر توجه به منافع مالک عمل باشــد آیا باید برای 

ما فرقی کند که با کدام کشــور داد و ســتد می کنیم؟ 
منتقــدان دو واقعیــت بدیهــی را نیز در نظر نمی گیرند. 
نخســت این که تمامی دعواها بر ســر تقســیم خزر می 
بایست 27 سال پیش زمانی که کشورهای تازه استقالل 
یافته تشــکیل شــدند، صورت می گرفت نه حاال که ما 
این کشــورها را به عنوان کشــورهای دوست و همسایه 
به رســمیت شــناخته ایم و با آنها رابطه برقرار کرده ایم 
و اتفاقــا بــا بعضی از آنها رابطه نزدیک داریم. زمانی که 
اســتقالل یک کشــور را به رسمیت می شناسیم و با آن 
کشور مراوده برقرار می کنیم، دیگر نمی توانیم مرزهای 
آن کشــور را به رســمیت نشناسیم. کشورهای ساحلی 
دریای خزر همگی از دریا ســهم دارند. این ســهم هم بر 
اساس قوانین و مقررات بین المللی مطابق با میزان خط 
ساحلی آن کشورها تعریف می شود. سهم ما هم از دریای 
خزر مطابق همین اصل باید در نظر گرفته شــود. همان 

طور که ســهم ما از خلیج فارس به دلیل برخورداری از 
بیشــترین میزان خط ساحلی بیش از هر کشور همسایه 
دیگری اســت، در این جا نیز کشــورها مطابق با خط 
ســاحلی شــان مرزهای دریایی شان تعیین می شود. به 
این ترتیب به قزاقســتان بیش از کشورهای دیگر سهم 

می رســد برای این که بیشترین خط ساحلی را دارد. 
روســیه کشــوری نیست که به راحتی از حقوقش بگذرد 
اما وقتی که کشــورهای همســایه خزر را به رســمیت 
شــناخته طبیعی اســت که سهم آنها را از خزر مطابق با 
خط ساحلی آنها را هم به رسمیت می شناسد. اتفاقا آن 
چه از خزر به این کشــورها می رســد بیشتر از همه سهم 
روســیه است. یعنی مثال قزاقستان بیشترین سهم خود 
را از ســهم روســیه می گیرد. نگاهی به نقشه واقعیت را 

بیشتر روشن می کند. 
بنابراین شاید در بهترین حالت سهم ایران از خزر چیزی 
در حدود 18 درصد باشــد. ســهم 50 درصدی نه از قدیم 
سهم ایران بوده و نه حاال سهم ایران هست که بخواهیم 

آن را از کســی مطالبه کنیم. 
نکته دیگر به وضعیت فعلی کشور در عرصه بین المللی 
 باز می گردد. در حالی که کشــور با مشــکالت عدیده
 بین المللی دســت به گریبان اســت و در عرصه منطقه 
ای و جهانی از ســوی دشــمنان و رقیبانش تحت فشار 
اســت چرا نباید قبل از آن که دیر شــود مشــکالت را با 
کشــورها حل کنیم؟ آن هم در حالی که اآلن نســبت به 
آینــده راحــت تر می توانیم مشــکالتمان را حل کنیم. 
بــرای ایــن که از آینده هیچ خبر نداریم و نمی دانیم چه 
خواهد شــد. وانگهی دوستی با کشورهای همسایه نیاز 
همه کشورهاست و ربطی به زمانه های سخت و آسان 
ندارد. ما به دوستی با کشورهای همسایه خود نیاز داریم. 
در عرصــه پرچالش جهانی که برای ایران وجود دارد ما 
باید مشــکالتمان را با کشــور مهم و یکی از قدرت های 
جهانی چون روسیه حل کنیم یا به حداقل برسانیم تا از 
یک طرف بهانه ای برای فشــار بر کشــور در آینده برای 
کسب امتیازات بیشتر وجود نداشته باشد و از سوی دیگر 
حمایت آن کشورها را در برهه های مختلف و حساس با 
هزینه های کمتر داشته باشیم. کمترین دستاورد امضای 
کنوانسیون رژیم حقوقی خزر این است که بهانه ای برای 
فشار بر کشور از سوی طرف های دیگر گرفته شده است. 
بهتر اســت به جای سیاســت بازی و سیاسی کردن همه 
چیز با واقعیت ها کنار بیاییم، حقایق را ببینیم و از روی 
احساســات اظهار نظر نکنیم. امضای کنوانســیون خزر 

یکی از مشــکالت بین المللی ایران را حل کرد.    
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هرچنــد ترامپ صحبــت از مذاکره بدون پیش 
شرط با ایران کرد و بعد از آن هم رسانه های غربی 
دربــاره وقوع جنگ احتمالی بین ایران و آمریکا 
تحلیل های مختلفی ارائه دادند اما رهبرانقالب 
فرمودنــد »جنــگ نخواهد شــد و مذاکره هم 

نخواهیم کردم«.

آمریکا خیلی وقت است به قدرت ملت ایران پی 
برده است. اگر از این قدرت اطالع نداشت، قطعًا تا 
به امروز دست به اقدامات دیگری می زد. مقامات 
کاخ ســفید متوجه شــدند ملت ایران زیر بار زور 
نمی رود و هیچ گاه متأثر از فشار و زیاده خواهی تن 
به سازش نمی دهد. ایران کشوری با ملت مقاوم و 

آمریکایی هــا بــا طــرح احتمــال وقوع جنگ 
می خواهند دل مردم ایران را خالی کنند اما رهبر 
معظم انقالب با تحلیل و اطالع دقیق از اوضاع 
منطقه و جهان طراحی های آنها را بر هم زد. امروز 
در رفتار آمریکایی ها عالئم، شواهد و قرائنی دال 
بر حمله نظامی دیده نمی شود. آمریکایی ها باید 

بنشــینند و فکر کنند در حمله به افغانســتان و 
عراق چه عایدشان شد؟ این اشتباهات مکرری 
که برای اقدامات نظامی در سوریه انجام دادند، 
چه دستاوری برایشان داشت؟ دفاع از تجاوزات 
سعودی های خون خوار به یمن چه منفعتی برای 
واشنگتن رقم زد؟ این ها سئواالتی است که دیر 

وقتی صحبت از مذاکره با آمریکا به میان می آید 
باید ابتدا به چند سؤال اساسی اندیشید. اول آن 
که قرار است این مذاکره با چه کسی انجام شود؟ 
و سؤال دوم آن است که برای چه منظوری و با 
چه هدفی این مذاکرات قرار است انجام شود؟

در این راستا باید گفت اگر قرار است مذاکره ای 
منتــج به نتیجه ای مانند برداشــتن تحریم ها و 

بازگشــت حقوق مردم به آن ها شــود این همان 
موضوعی است که همه دولت ها و ملت ها از آن 
استقبال می کنند و باید آن را تائید و پیگیری کرد، 
اما ســؤال این جاست که آن چه امروز به عنوان 
مذاکره از سوی امریکا مطرح می شود، صداقتی 

در آن دیده نمی شود.
وقتی می گوییم آمریکا در پیشــنهادش صداقت 

 پیام سخنان رهبری چه بود؟

 چرا آمریکا وارد جنگ با ایران نمی شود؟

هدف آمریکا از پیشنهاد مذاکره

محمدحسن آصفری *

منصور حقیقت پور*

مرتضی صفاری *
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توانمند است که استراتژی حسین بن علی )ع( را 
دنبال می کند.ساکنان کنونی کاخ سفید همچون 
دولت اوباما چاره ای جز این ندارند که دســت از 
خصومت، زیاده خواهی و فشارهای ناجوانمردانه 
بردارند، در واقع روزی خواهد رســید که متوجه 
می شــوند برتری نســبت به دولت ایران ندارند. 
ایران اگر قرار بود زیر با فشارها و زورگویی های 
آمریکا قد خم کند 40 ســال مقاومت نمی کرد. 
استراتژی نظام جمهوری اسالمی ایران مقاومت 
و ایســتادگی در مقابل استکبار است.مردم ایران 

همان مردم ســال 58 هستند که جاسوس خانه 
آمریکا را در تهران تســخیر کرد و آمریکایی ها 
هیچ غلطی نتوانســتند انجام دهند. پیام سخنان 
اخیــر مقام معظم رهبــری به دولت آمریکا این 
بود که از زیاده خواهی و فشار دست بردارند و به 
جای ســیاه نمایی و دروغ پردازی درباره اوضاع 
داخل ایــران، در چارچوب توافقات، پروتکل ها 
و توافــق نامه های بیــن المللی عمل و با اتخاذ 
رفتار و رویکرد درســت اشــتباهات گذشته خود 

را جبران کنند.

البتــه ســخنان رهبر انقالب یــک پیام هم به 
داخل کشــور داشت و آن اینکه مذاکره ای تحت 
عنــوان نرمــش قهرمانانه انجام شــد اما غرب 
مطابــق تعهدش عمل نکرد، در حالیکه قرار بود 
تحریم هــا را بردارنــد و حاال باید تاوانش را باید 
ملت ایران دهند. این تجربه نشان داد تا زمانی که 
آمریکایی ها از جایگاه برابر با ایران سخن نگویند 
مذاکره ای بین آنها و ایران شکل نخواهد گرفت.

* عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس نهم

یا زود مقامات کاخ سفید مجبورند پاسخ دهند.
توانمندی های نظامی بــرای مانورهای قدرت 
خوب اســت، آمریکایی هــا می دانند ما راهکار 
الزم را بــرای مقابلــه با آنها داریم. به قدر کافی 
آمریکایی ها در منطقه ما پهن شــدند، البته آنها 
فکر می کنند این اتفاق به نفعشان است اما غافل 
از آن هســتند که هر چقدر به ما نزدیک تر شوند 
با ســالح های کوچک تر راحت تر توانیم آنها را 
بزنیــم. اگر آمریکایی ها درباره ایران اشــتباهی 
مرتکب شــوند، النه های فسادشان در بحرین، 

عراق، امارات طعمه گاه خوبی است.

آمریکایی ها بدانند اگر جنگ را شروع کنند، تمام 
شــدن جنگ دیگر دســت آنها نخواهد بود، ثانیًا 
شــاید ضربه اول را بتوانند بزنند اما حجم، اندازه 
و عمق و شــدت ضربه دوم را ما تعیین می کنیم 
بنابراین اگر عقل داشــته باشــند دنبال راهکار 
نظامی نمی روند. البته این حرف به آن معنا نیست 
که خصومت آمریکایی ها با ما تمام خواهد شد، در 
واقع ابزارشــان عوض می شود، تانک و موشک 
را کنار می گذارند و دالر را ســالح می کنند. کما 
اینکه مشاهده می کنیم امروز آمریکایی ها با دالر 
به اقتصاد ایران، ترکیه و روسیه شلیک می کنند.

جنگ هــای نوین امــروز آمریــکا اقتصادی و 
فرهنگی اســت و با این ابزارها دل مردم کشــور 
هدف را خالی می کنند. تحلیل مقام معظم رهبری 
کاماًل روشــنگرانه بود. آمریکایی ها دنبال جنگ 
نظامی نخواهند رفت. احساس می کنیم سلسله 
حماقت هــای آمریکایی هــا در منطقه موجب 
می شــود که در نهایت آنها سکه یک پول شوند. 
انشاءاهلل باید به سمتی برویم که آمریکایی ها را 
از منطقه اخراج کنیم، تا آنها بروند و در خانه های 

خودشان بنشینند.
*مشاور رئیس مجلس شورای اسالمی

ندارد آن را بر اساس حدس و گمان بیان نمی کنیم 
بلکه این طرح موضوع برخاسته از دالیلی عینی 
اســت. در این راستا ما مشاهده می کنیم یکی از 
اهداف آمریکایی ها که مستقیم و غیرمستقیم به 
آن اشــاره می کنند طرح فشار ویران کننده و به 
دنبال آن طرح براندازی نظام جمهوری اسالمی 
ایران اســت. وقتی در کنار چنین هدفی پیشنهاد 
مذاکره مطرح می شود مسلم است این پیشنهادها 
هم بخشــی از عملیاتی کردنان طرح اســت تا از 
طریــق ایجاد جنگ روانی نوعی اختالف افکنی 
در داخل ایران ایجاد کنند چرا که اگر نیتی غیر از 

این بود و در رفتارشان صداقت وجود داشت چرا 
این پیشنهاد را هم زمان با بحث اعمال تحریم ها 
مطرح می کنند در حالی که پیشنهاد مذاکره اساسًا 

در یک شرایط آرام عنوان می شود.
نکتــه مهــم این اســت که مذاکره یــک ابزار 
دیپلماتیــک اســت و در هر زمــان باید به آن به 
عنوان یکی از راه های سیاسی برای حل و فصل 
اختالفات استفاده شود اما این در شرایطی است 
که صداقت طرف مقابل مشخص باشد اما امروز 
که این حســن رفتار وجــود ندارد بهترین راه به 
جای حرکت به سمت مذاکره با آمریکا، رفتن به 

ســمت همراه ساختن کشورهای اروپایی است، 
به ویژه آن که امریکا با خروج از پیمان هایی که 
پیــش از دولت ترامپ میان آمریکا و اروپا منعقد 
شده بود یک فضای منفی علیه آمریکا به وجود 
آورده اســت.بنابراین نباید تصور کرد که شرایط 
امروز ما بدتر یا حتی شبیه به دور قبل است. امروز 
برخالف سال های ۹0 الی ۹2 اجماع جهانی علیه 

کشور آمریکاست.
* نماینده مردم نطنز و قمصر و عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس
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ســپتامبر 1980 بود. ده ماه از گروگان گیری 52 دیپلمات و شهروند 
آمریکایی در ایران می گذشــت. از احساســات ضــد امریکایی در 
پایتخت چیزی کم نشده بود. ظرف چند روز آتش جنگ بین ایران و 

عراق شــعله ور شد و منطقه را بیشتر در خون فرو برد.
در بن، پایتخت آلمان غربی آن زمان، یک دیپلمات ایرانی مأمور بود 
تا پیام رهبر ایران، آیت اهلل خمینی، را به آمریکایی ها برســاند. نامه 
محرمانه ای که صادق طباطبائی مســئول رســاندن آن بود، در واقع 
این نامه اولین پیش نویس توافق الجزایر ســال 1981 بین ایران و 
آمریکا بود که راه را برای آزادی گروگان های آمریکایی که 444 روز 

در اسارت بودند، باز کرد.
کارشناســان سیاسی ایران معنقد هســتند که توافق الجزایر ثابت 
کرد ایران حتی در خصمانه ترین شــرایط بین دو کشــور نیز مایل به 
رسیدن به توافق با آمریکا بوده است. علی رغم خروج ترامپ از توافق 
هسته ای و اعمال مجدد تحریم ها، تحت شرایط صحیح و بر اساس 
احترام متقابل تهران و واشنگتن می توانند مذاکرات جدیدی را آغاز 
کنند.فرشته صادقی، یک تحلیل گر سیاسی به الجزیره گفت: »درهای 
مذاکرات هیچ گاه بسته نمی شود.« وی معتقد است که شروع مجدد 

مذاکرات، حتی در اوج اختالفات دور از دســترس نیست.
در حالی که ایران به بازگشــت مجدد تحریم ها اعتراض کرده است، 

مقامات رده باالی دولتی به طور مســتقیم مذاکرات را رد نکرده اند.
در پاسخ به پیشنهاد ترامپ مبنی بر دیدار با پرزیدنت روحانی، وزیر 
امور خارجه، جواد ظریف، به روزنامه ایران دیلی گفته اســت: »ایران 
کشــوری نیست که پیشــنهاد مذاکره را رد کند. ما بر اساس منافع 
ملی مــان پیش خواهیم رفــت.« او در ادامه گفت که ایران باید ببیند 
آمریکا تا چه میزان »می خواهد حسن نیت خود را نشان دهد.« ظریف 
این مصاحبه را در روزی که اولین دور تحریم ها اجرایی شد، انجام داد.
در این چند روز این گمانه زنی وجود داشته است که روحانی می تواند 
در حاشــیه مجمع عمومی ســازمان ملل در سپتامبر با ترامپ دیدار 
کند. اگرچه تا کنون ظریف این احتمال را رد کرده اســت. در مقابل، 
ظریف پیشنهاد داده که آمریکا باید اول »عادتش به تحریم و قلدری 

را ترک کند.«
غیر قابل پیش بینی بودن ترامپ

محمد اسالمی، سردبیر مجله سیاسی خراسان در تهران، در حالی که 
از غیر قابل پیش بینی بودن ترامپ شاکی بود، گفت که در دیپلماسی 

ایران، همیشــه گزینه ای برای حل اختالفات وجود دارد.
وی گفت: »اگر دونالد ترامپ نشان دهد که از بعد سیاسی می خواهد 
مذاکرات سازنده ای را با ایران داشته باشد، چرا که نه؟« البته اسالمی 

به غیر قابل اعتماد بودن مقامات آمریکایی نیز اشــاره کرد.
سید حسین موسویان، سفیر سابق ایران در آلمان، به الجزیره گفته 
است که اگر آمریکا در مورد پیشنهادش برای مذاکره با ایران جدی 
باشد، باید یک سری اقدامات مقدماتی به منظور هموار کردن مسیر 
برای دور جدیدی از مذاکرات انجام دهد. موسوی در ادامه گفت که 

مذاکرات باید بر اساس اصول احترام متقابل سازمان ملل باشد. وی 
گفت آمریکا همچنین باید متعهد شــود که در سیاست داخلی ایران 
دخالت نکند. تهران دولت ترامپ را متهم به زمینه چینی برای تغییر 

نظام در ایران کرده که موجب افزایش بی اعتمادی شــده است.
توهین و تهدید

اما کاوه احسانی، استاد مطالعات بین الملل در دانشگاه دوپال شیکاگو، 
معتقد اســت که آمریکا باید پیش از آن که به دنبال مذاکرات مؤثر 

باشــد، به جایگاه ایران در خاورمیانه احترام بگذارد.
وی با اشاره بر اینکه تهران به دنیال تأمین امینت خودش است 

به الجزیره گفت: »آمریکا یک کشــور در خاورمیانه نیست. 
اما ایران هســت. من اصاًل متوجه دلیل حضور امریکا 

در عراق، لبنان و ســوریه نمی شوم اما می دانم 
که چرا ایران در این کشــورها حضور دارد.«
فرشــته صادقی می گویــد که ترامپ مرد 

تجارت اســت و هر جا که باشد به دنبال 
منفعت اســت، بنابراین کم کم با ایران 
مذاکــره خواهد کرد. وی همچنین گفت 
که مطمئن نیست ترامپ به دنبال تغییر 
رژیم در ایران باشــد چــون ترامپ به 
خوبــی می داند که چنیــن اقدامی چه 

عواقــب فاجعــه باری بــرای نیروهای 
آمریکایی در خاورمیانه و متحدان منطقه ای 

آمریکا خواهد داشــت و کل منطقه را دوباره 
به هرج و مرج خواهد کشــاند.صادقی معتقد 
اســت که اگر آمریکا بــه تدریج گام های 
دیپلماتیک را بردارد و شــرایط مناسب مهیا 
شود، ایرانی ها حتی توهین ها و تهدیدهای 

ترامــپ را فراموش خواهنــد کرد تا این 
توافق به نتیجه برسد.

»به قول ایرانی ها حرف و ناسزا باد 
هوا است، می آید و می رود.«

منبع: الجزیره

تد رجنسیا
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آنچه ترامپ از آن غافل است

هنری 
برای توافق
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خطــوط هوایــی »بریتیش ایرویــز«، »ایر 
فرانس« و »کی آالم« اعالم کردند که از ماه 
آینده پروازهای مســتقیم به تهران را متوقف 
می کننــد. این اقدام در واکنش به تحریم های 
تجدید شده آمریکا علیه ایران صورت می گیرد.

یک ســخنگوی بریتیش ایرویز به آسیا تایمز 
گفــت: »آخریــن پرواز از لندن بــه تهران در 
تاریخ 22 ماه ســپتامبر صورت خواهد گرفت و 
آخرین پرواز برگشتی از تهران هم در تاریخ 23 
ســپتامبر خواهد بود.« این خطوط هواپیمایی 
در بیانیــه خبــری در این زمینه اعالم کرد که 
عملیــات در حال حاضر از نظــر اقتصادی به 

صرفه نیست.
خطــوط هوایی پادشــاهی هلند کی آالم هم 
درســت در همان تاریخ ها پرواز مســتقیم به 
تهران را متوقف می کند. کی آالم در بیانیه ای 
اعالم کرد: »در نتیجه عواقب منفی و چشــم 
انــداز مالــی عملیات تهــران، آخرین پرواز از 
آمستردام به تهران در تاریخ 22 سپتامبر 2018 
و پرواز برگشــت در تاریخ 23 ســپتامبر خواهد 
بود.«ایر فرانس هم که در سال 2016 هفته ای 
سه پرواز پاریس-تهران داشت، فعالیت خود را 
در جمهوری اســالمی ایران به شدت کاهش 
داده است. این شرکت هواپیمایی فرانسوی از 
چند ماه پیش پرواز پاریس-تهران را به شرکت 
تابعه بودجه خود، »جون« واگذار کرده اســت. 
در حــال حاضر تنها پروازهای ارتباطی موجود 
هستند که از ایستگاه های کی آالم یا استانبول 
عبور می کنند. برخی شــرکت های گشتی حتی 
به مســافران هشــدار داده اند که احتمااًل یک 
شــب اضافی را به هزینه خودشــان در لیون 

خواهند گذراند. از میانه ماه سپتامبر پروازها به 
هواپیمایی هــای گمنام تری همچون »هوپ« 

یا »اطلس گلوبال« واگذار خواهد شــد.
شــرایط در قیاس با فضای دو ســال پیش به 
کلــی تغییــر کرده اســت. در آن زمان خطوط 
هواپیمایی اروپایی با خوش بینی به چشم انداز 
اقتصاد ایران در پی امضای توافق هســته ای 
برجــام در ســال 2015، پروازها به ایران را از 
ســر گرفتــه بودند. در یــک بیانیه خبری کی 
آالم در ســال 2016 آمده بود: »اقتصاد ایران 
رشد قابل توجهی داشته است و افزایش شمار 
شــرکت های بیــن المللی که بــه تجارت در 
ایران مشــغول می شوند، چشــم انداز رشد را 
تقویــت می کند. این دلیل کافی اســت تا کی 
آالم خدمــات به این مقصد مهم در خاورمیانه 

را از سر بگیرد.«
امــا دونالد ترامــپ رئیس جمهوری آمریکا در 
مــاه مه تصمیم گرفت تــا ایاالت متحده را از 
توافق هســته ای ایران خارج و علیه این کشور 
تحریم هایی اعمال کند. این اقدام بر سرنوشت 

ایران و امیدها به استقرار مجدد ایران در اقتصاد 
جهانی سایه انداخت. تحریم ها هم که از اوایل 
ماه اوت آغاز شــدند بــا بحران ارزی در ایران 
و تشــدید مشــکالت اقتصادی همراه بودند و 
موجبات شــک و تردید به چشــم انداز رشــد 

اقتصادی را فراهم آوردند.
اتحادیــه اروپــا اعالم کرده همچنان به برجام 
متعهد است و از آن در برابر ایاالت متحده دفاع 
می کند. بروکســل حتی در اقدامی غیرمتعارف 
قانون انسداد را به اجرا گذاشته تا از شرکت های 
اروپایی که با ایران مناسبات تجاری دارند، دفاع 
کند. اما اعتراض های رسمی اروپا به خروج یک 
جانبــه آمریکا از برجام و تحریم ها علیه ایران 
با شــرایط موجود همخوانی ندارد و بسیاری از 
شــرکت های بزرگ که با آمریکا نیز مناسبات 
تجــاری دارند، در پی نگرانی از آســیب دیدن 
در تحریم ها علیه ایران، جمهوری اســالمی را 

ترک کردند.
منبع: آسیا تایمز

 مترجم: طال تسلیمی

نگاه بدبینانه اروپایی ها به چشم انداز رشد اقتصادی ایران؛

پرکشیدن پروازها از آسمان ایران

آلیسون تاهمیزیان میوز
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اکنون که ترکیه با متحد قبلی اش، آمریکا، ســر 
لج افتاده، بحران کاهش ارزش لیر تبدیل به یک 
مشکل سیاســی مهم شده است. مسئله فوری 
امتناع ترکیه از آزادی اندرو برونســون، کشیش 
آمریکایی، اســت که به اتهامات تروریســتی، 
جاسوســی و خرابکاری دستگیر شده است. وی 
همچنین متهم اســت که در کودتای شکســت 
خــورده ژوئیٔه 2016 علیه رجب طیب اردوغان، 

رئیس جمهوری ترکیه، نقش داشته است.
آمریکا حق دارد که به دســتگیر شدن برونسون 
اعتراض کند. اما واکنشش نتیجه عکس داشته 
است. در واقع، اعمال تعرفه های باالتر بر واردات 
استیل و آلومینیوم از ترکیه، می تواند بیش از این 
اقتصاد ترکیه را دچار مشکل کند و باعث به وجود 
آمدن بحرانی گسترده تر شود که می تواند اقتصاد 
دنیا را متأثر کند. به عالوه این تعرفه ها باعث شده 
تا اردوغان شــرایط بد اقتصادی کشورش که به 
خاطر ناکارامدی دولتش اســت را گردن آمریکا 
بیندازد.هنــوز امکان دارد که دولت ترکیه راهی 
برای آزادی برونســون پیدا کند و دونالد ترامپ 
که مشــتاق اســت وفاداری اش را به طرفداران 
فرقه پروتستان که بخش اعظمی از حامیانش را 
تشکیل می دهند، نشان دهد، تعرفه ها را بردارد. 
اما حتی اگر این بحران بر طرف شــود، باز هم 
بحران ساختاری روابط بین آمریکا و ترکیه – و در 
کل روابط ترکیه با غرب – همچنان باقی خواهد 
ماند. ما شاهد افول مداوم اما آهسته روابط هستیم 
که حاال فقط نام اتحاد بر آن مانده اســت. گرچه 
دولــت ترامــپ حق دارد که بــه مقابله با ترکیه 
بپردازد، اما هم ســر مســئله ای اشتباه و هم به 

شیوه ای اشتباه به آن پاسخ داده است.
مدت های مدیدی اســت کــه روابط بین ترکیه 

و غرب بر دو اصل اســتوار بوده اســت، که دیگر 
هیچ یک از این دو اصل وجود ندارند. اصل اول 
این اســت که ترکیه بخشی از غرب است که به 
معنای لیبرال و دموکرات بودن این کشور است. 
با این حال ترکیه نه لیبرال اســت نه دموکرات. 
فقط حزب عدالت و توسعه است که نقش اصلی 
را در ترکیــه بــر عهده دارد و اردوغان که رئیس 

این حزب است، قدرت را در دست دارد.
بــا روی کار آمــدن اردوغان، اســتقالل قوا و 
دســتگاه ها، معنی خود را از دســت داده است و 
رئیس جمهور رسانه ها، اداره ها و دادگاه ها را تحت 
کنتــرل دارد. به بهانه همان کودتای نافرجامی 
که برونسون به خاطرش اسیر است، هزاران نفر 
دیگر نیز در اسارت به سر می برند. در حال حاضر 
نمی توان گفت که آیا این ترکیه در دست اردوغان 
می تواند واجد شــرایط عضویت در اتحادیٔه اروپا 
باشد یا نه.اصل دوم پایداری روابط بین ترکیه و 
غرب همسان سازی سیاست های خارجی است. 
ترکیــه اخیراً بیش از 100 جت جنگندٔه اف-35 
را از آمریکا خریده اســت. با این حال، در همین 
ســال های اخیر، ترکیــه از نیروهای جهادی در 
ســوریه حمایت کرده، به ایران نزدیک تر شده و 
قرارداد خرید موشک های زمین به هوای اس-

400 را از روسیه بسته است.

عالوه بر این ها، ترکیه و آمریکا دو موضع متقابل 
در ســوریه دارند. در حالی که کردهای ســوریه 
همدســتان نزدیکی برای امریکا بوده اند، از نظر 
ترکیه تروریســت هایی هســتند که با کردهای 
ترکیه که ســالیان درازی اســت به دنبال خود 

مختاری هستند، در ارتباط هستند.
آن نفرت نســبت به شــوروی که دو کشور را در 
طی جنگ ســرد به هم نزدیک کرده بود، خیلی 
وقت است از بین رفته است. آنچه اکنون شاهدش 
هســتیم طالقی عاطفی است که دو طرف را از 
ســر عادت زیر یک ســقف نگه داشــته است با 
اینکه دیگر ارتباطی واقعی بین آنها وجود ندارد.
اردوغــان اخیراً در مصاحبه بــا نیویورک تایمز 
هشــدار داده اســت که همکاری های آمریکا و 
ترکیه »می تواند در معرض خطر باشد« و اینکه 
ترکیه به زودی به دنبال یافتن دوستان و متحدان 
جدید خواهد رفت اگر آمریکا دست از بی احترامی 
و یــک جانبه گرایی هایش برندارد. در واقع این 
همکاری همین حاال هم به خطر افتاده که بیشتر 
به خاطر اقدامات ترکیه است و اردوغان در حال 
حاضر روند یافتن دوســتان و متحدان جدید را 
آغاز کرده است. اکنون زمان آن رسیده است که 

آمریکا و اروپا این حقیقت را بپذیرند.
منبع: پراجکت سیندیکیت

بحران هایی که روابط ترکیه و آمریکا را تحت تأثیر قرار داد

طالق عاطفی آنکارا و واشنگتن
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پدیــده آقازادگی برآیند فســاد سیســتمی 
ومشــکالت ســاختاری بوده وبی شــک 
معضالت عدیده ایران و جامعه ایرانی بیش 
از آن کــه حاصــل رفتارها و کارنامه های 
فردی افراد باشــد، حاصل عملکرد سیستم 

سیاســی است که نشان می دهد نارسا بوده 
و به نظرمی رســد توانایی بازســازی خود را 

همچنــان ندارد. هر نگاهی جز این نگاه، آلوده 
به اغراض سیاســی هدف دار برای دور شــدن از 

علل ریشــه های مشکالت ایران خواهد بود.
 در جامعه ملتهب از انبوه مشکالت و نابرابری ها، انتشار برخی 

از تصاویر فرزندان ومنســوبان نظام به شــکلی که با جایگاه ادعای آنان 
همخوانی ندارد، بیش از آن که درمان باشــد، یک نقطه فریب اســت. 
کاش جامعه ایرانی و دنیای مجازی غرق حاشــیه های عامیانه ای نشــود 

کــه او را از اصل، غافل کند.
در عین اهمیت این که انسان باید کردارش به گفتار و ادعا نزدیک باشد، 
تعمیم دادن برخی از مســائل به فضای سیاســی بیش از آن که دارای 
اثرگــذاری بنیادیــن در جهت اصالحات باشــد، می تواند موجب تخلیه 
بخشــی از نارضایتی شــود که می بایســت در راه اصالحات به کار گرفته 
شــود. عدم توجه و درک عمیق بازی های سیاسی روی پدیده آقازادگی، 
می تواند ناخواســته ظرفیت اعتراضی جامعه را به جای ســوق دادن به 

اصالح، در خدمت هدف های سیاســی قرار دهد.
آقازادگی در ایران توانسته از فرهنگ فئودالی ارباب و رعیتی واز ادبیات 
مذهبی برای خویش در ســایه رانت های سیســتم ناکارآمد، قدرت مانور 
و ظهور فراهم کند. تردیدی نیســت که آقازاده ها و یا ژن های خوب در 
جایگاه قدرت در بخش های خصوصی و دولتی از همه جناح های سیاسی 
کشــور حضــوری منفعت طلبانه دارنــد، اما بیش از آقاها و آقازاده ها باید 

درد مردم زندگی الکچری آقازاده ها نیست

آفت پدیده آقازادگی

صادق ملکی*
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سیستمی را به زیر سئوال برد که شرایط این چیدمان را فراهم کرده است.
آقازادگی حاصل زندگی برخوردار از رانت است لذا در نظام درگیر و آلوده 
به رانت، کمپین فرزندنت کجاست و چگونه زندگی می کند، چندان معنایی 
ندارد. از نگاه آزادی انتخاب شــیوه زندگی، شــاید چندان هم مهم نباشد 
فرزندان کجا بوده و چه روشــی برای زندگی انتخاب کرده اند. هر نســلی 
انتخاب و سرنوشت خویش را دارد. البته این سخن بدین معنا نیست که 
توجه نکنیم که در بســیاری اوقات راه نســل برخوردار از رانت به امریکا، 
بورســیه، پورشــه و.... ختم شــده و راه نسل گرفتار در فقر بعضًا به اعتیاد، 

زندان و.... ختم می شود.
در مســیر توجه به صورت مســئله و درمانان، به نظر می رسد ما راه را گم 
کرده به جای اصالح راه، ســرگرم سنگالخ هایی هستیم که سرانجامش 

به بیراهه ختم می شود.
در جامعه سنتی گرفتار در حصارها، بر خالف جوامع مدرن، تغییر و پوست 
اندازی، بســیار پرهزینه و ســخت است. با این وجود دنیای انتخاب های 
جدید در بســیاری اوقات، گزینه های تابوشــکن بوده و خواهد بود. در 

گذشته پدران ما انتخابی داشتند محدود، پدران آنان شاید اصاًل انتخابی 
نداشــتند. ما نیز انتخابی نســبتًا آزادتر از پدرانمان داشتیم. نسل امروز که 
فرزنــدان مــا نیز جزء آنان اســت، انتخاب خود را دارند، با این تفاوت که 
آنها در انتخاب های امروز خود از آگاهی و آزادی بیشــتری برخوردارند. 
به همان دلیل که بســیاری از ما شــبیه پدرمان نبودیم، امروز نه ما و نه 
جامعه نباید دچار شــوک شــود که چرا فرزندان ما شــبیه ما نیستند. تغییر 
یک اصل زندگی است. اگر امروز هر کس از نظر تفکر و درک در همان 
جایی باشــد که ســال ها پیش بود، کمی باید در مورد خود و چرایی عدم 
تغییرش بیاندیشــد. این امری طبیعی اســت که شخصیت و تفکر امروز 
بســیاری از ما از دیروز ما فاصله دارد. نســلی که دیروز در ایران از دیوار 
ســفارت امریکا باال رفت، امروز به دنبال بازگشــایی همان سفارت است 
که نه از دیوار بلکه از در واردان شــود. روزگار و تجربه ناشــی از فراز و 
نشــیب های آن می تواند شــعار مرگ را به شــعار زندگی تغییر دهد. پس 
پســرانی که شــبیه پدران خویش نیســتند شاید بیش از پسران شبیه پدر 

منشأ تحول شوند.
راه را گــم نکنیــم. در ایران سرشــار از منابع، درد مردم زندگی الکچری 
آقازاده ها نیست، بلکه دردی است که سبب ظهور این روند شده است. 
در ایران یقینًا بیش از افراد، باید سیســتم و نظام سیاســی حاکم 
پاسخگوی انبوه مشکالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه 
باشــد. در سیســتم های ناکارآمد به واســطه خالء و یا نقایص 
قانونی، خواســته یا ناخواسته شرایط فساد به گونه ای نهادینه 
می شــود که حتی ســالم ترین افراد نیز در چرخه قدرت آلوده 
می شــوند. گسترش رانت و فساد در همه جناح های سیاسی 
دلیل این مدعاست. دقت کنیم فروکاستن حساسیت جامعه 
ایرانی به نمایش نحوه زندگی برخی فرزندان مقامات و یا 
کمپین فرزندنت کجاســت، توهین به شعور مردم است. 
شــایان ذکر اســت که برخی رفتارها و بی اعتنایی به 
علل واقعی مشــکالت از ســوی مقامات، بسیاری از 
ایرانیان را به این نکته توجه می دهد که مردم بیش 
از برخی مقامات، پای ایران و نظام ایســتاده اند. 
به نظر می رسد این مردم فهیم در صبری ایوب 
وار همچنــان امیدوارند در اقدامات اصالحی 
راه کشور ســرانجام هموار خواهد 
شــد. بدانیم در سایه قانونمداری 
متکــی بــه آرای مــردم، اگــر 
اصالحات ریشــه ای آغاز شــود، 
حــل معضلی به نام موضوع آقازادگی، 
 امری است که در حاشیه اصالحات محو 

خواهد شد.

*کارشناس و تحلیلگر ارشد سیاسی



رازهای سیاه قبایل 

آدمخواران
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امروز می خواهیم پلی باشــیم بین شــما از دنیایی پیشرفته 
و هوشــمند که کمترین کارهای پیچیده اش با اســتفاده از 
لمس کردن دکمه ای مجازی صورت می پذیرد تا دنیایی که 
پیشرفته ترین وسیله اش نیزه آهنی است و هنوز هم در همین 
دقیقه و لحظه ای که در آن هستیم، آدمخواری می کنند! حق 
می دهیم اگر باور نکنید زیرا آدمخواری مسئله ای نیست که 
به راحتی پذیرفته شود علی الخصوص در دوره ای از زندگی 
بشر که در اوج بالندگی فرهنگی انسانی و اجتماعی زندگی 
می کند ولی باید بگوییم که این حقیقتی محض است که در 
برخی از نقاط کرٔه زمین همچون کشــورهای هند و اندونزی 
در قارٔه آسیا و یا کشور برزیل در قارٔه آمریکای جنوبی، این 
مســئله وجود دارد.هندوســتان همیشه آن دلبر رنگارنگ و 
شــادی های بالیوودی نیستند که ما در نظرمان داریم بلکه، 
این کشــو زیبای پر رمز و راز که هر گوشــه اش جلوه ای از 
ععمت های روز افزون الهی اســت، قبیله ای بسیار مخوف و 

ترســناک برای هر انسانی را در خود دارد.
این قبیله که به نام وارانسی مشهور شده است، برای اولین 
بار توسط عکاســی به نام کریستیانو اوستینلی در سراسر 
جهان به تصویر کشــیده شــد. البته با توجه به این که قوم 
همگی آدمخوار هستند به نظر می آید که باید مدال شجاعت 
را به این عکاس با احترامات فراوان اهدا کرد.باید این نکته 
را دربارٔه قبیلٔه وارانســی بدانید که اعضای این قبیله همگی 
در قبرستان ها زندگی می کنند و از گوشت انسان های مرده 
تغذیــه می کنند! افراد این قبیله در طی مراســمات خود از 
جمجمٔه انسان ها به عنوان لیوان استفاده می کنند و گوشت 
حیوانات را نیز به صورت خام می خورند. برخی از مردم اعتقاد 
دارند که آدمخوارها به خاطر نوع تغذیه ای که دارند، قابلیت 
پیش بینی آینده را نیز دارند. اســتینلی، همان عکاســی که 
در میان این قبیله رفته اســت، دربارٔه این قبیله می گوید که:

 در اطراف افراد این قبیله پر از راز و رمزهای بزرگ اســت 
که دانســتن هر کدام از آن ها ممکن است تمام جهان بینی 

شما را دستخوش تغییر قرار دهد.
ظاهــراً ایــن افراد می توانند تا آینــده را پیش بینی کنند و 
البته بیشــتر هندی ها به همین علت از آن ها می ترســند. در 
بیــن هندی ها این تفکر وجود دارد که آدمخوارها می توانند 
کارهای بد و شــر را با نیرو و قدرت های ذاتی و درونی خود 
انجــام دهند. البته گویا آن هــا از ترکیبات عجیب و غریبی 
برای رسیدن به این حاالت استفاده می کنند تا به آگاهی های 
بیشــتر و وصل شدن روحشــان به قول خودشان به عوالم 
دیگر برســند.گویا برخی از رئیسان قبیلٔه وارانسی تا سن 
1۷0 ســالگی عمر می کنند. البته این قوم به صورت کامل و 
تا جایی که می توانند خودشان را از قبایل انسانی و تمدن ها 

جدا می ســازند تا بدون ارتباط با دیگران به حیاتشان ادامه 
دهنــد و اصاًل رابطه ای با اقــوام قبایل دیگر ندارند. حال به 
ســراغ قبیلٔه بعدی می رویم که آن ها را مورد بررســی قرار 
دهیم.قبیلٔه بعدی قومی نیست جز، کرووای )Korowai( در 
اندونزی. قبیله کرووای یکی دیگر از قبایل آدمخوار بر روی 
کرٔه زمین است که با جمعیت ۳ هزار نفری در کشور اندونزی 
زندگــی می کنند. اگر بخواهیم از لحاظ مرز جغرافیایی محل 
زندگــی دقیق این قوم را مشــخص نماییم باید بگوییم که 
این قبیله در جنوب شــرقی پاپوآ در منطقٔه گینه نو اندونزی 
ســکونت دارند.این منطقه دقیقاً از آن دسته مناطقی است 
که کمتر کســی به آن جا ســفر می کند اما اگر کسی به این 
منطقه برود، باید بداند که احتماالً سفر بی بازگشتی خواهد 
داشت. مردم این قبیله تا سال 19۷0 از دنیای بیرون از قبیلٔه 
خــود به صورت کامل بی خبر بودند و حتی تصور نمی کردند 
کــه افرادی غیر از آن ها بــر روی زمین نیز زندگی می کنند. 
البته همٔه افراد این قبیله آدمخوار نیســتند اما، آدمخوارهای 
این قبیله همگی شــکارچیان بســیار ماهری هستند که در 
نقاط تاریک جنگل کمین می کنند.آن ها بال استثنا هر موجود 
زنــده ای را که ببینند، در کمتریــن زمانی که بتوان حرکتی 
کرد را شــکار می کنند. اصاًل هم برای آن ها فرقی ندارد که 
شکارشــان انسان باشــد یا حیوان، به هر حال برای شکار 
بیچاره هیچ راه فراری وجود ندارد.یکی از حقایق جالبی که 
دربارٔه این قبیله در اندونزی وجود دارد این اســت که از آن 
جایی که قبایل آدمخوار در این منطقه، بســیار بزرگ هستند 
جنگ هــای بزرگی هــم در میان آن ها رخ می دهد. این قبیله 
از تیــر و کمان برای دفاع از خود اســتفاده می کنند. جالب 
اســت بدانید که در ســال 19۷0 یک محقق هلندی تبار به 
نــام جوانز ولدویزن کــه در واقع یک ماجراجوی تمام عیار 
بود، ســفرهای ناشناختٔه خود را در میان این قبیله آغاز کرد.

او که توانســت ســفر خود را آغاز نماید در واقع برای اولین 
بار به این جنگل ســفر کرد و انسان هایی را دید که همچون 
انســان های اولیه و در نوعی فوق العاده بدوی در این جنگل 
زندگی می کردند. پس از این ســفر شجاعانه در واقع مردم 
این قبیله با آدم هایی متفاوت تر از خودشــان روبرو شدند و 
از دنیای خارج از جنگل مطلع شــدند و فهمیدند که مردمی 
مفاوت تر از خودشان نیز وجود دارد که در شرایطی متفاوت 
از شرایط آن ها زندگی می کنند.افراد این قبیله همگی دارای 
بیماری فقر آهن و کم خونی هســتند و با این که خودشــان 
از ایــن بیماری و عالئمش چیــزی نمی دانند اما می توان از 
ورای عالئم ظاهری آنان پی به این مســئله برد. آن ها نام 
این بیماری را خاخوآ یا جادوی ســیاه گذاشته اند و هر کس 
را که به این بیماری دچار شــده باشد را کشته و می خورند!
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برای بســیاری از شــما تا به حال پیش آمده است که در زمان مسافرت 
هوایی دچار پدیدٔه تأخیر در پرواز شده باشید و زمان بسیاری را در فرودگاه 
از دست داده باشید به همین خاطر می توان گفت که این مسئله به هیچ 
عنوان دلخواه نیست و باید از آن در زمان وقوع رهایی یافت. به همین 
خاطــر مــا امروز می خواهیم تا با ارائٔه راهکارهایی برای رهایی از پدیدٔه 
تأخیــر در پــرواز ارائــه نماییم تا نه تنها در زمان وقوع، بلکه حتی قبل از 
آن نیز به شــما کمک نماید به هر حال پیشــگیری بهتر از درمان است.

باور کنید که عوامل بســیاری در این تأثیر دارد که شــما یک پرواز به 
موقع و بدون تأخیر داشته باشید و به این صورت زمان بندی شما به هم 
نریزد. اما در عین حال همین جمله را می توانیم به صورت معکوســش 
هــم بیــان نماییم: این که هواپیمایی که شــما می خواهید با آن پرواز 
کنید به موقع حرکت کند و به ســمت آســمان برود، به عوامل مختلفی 

بســتگی دارد که اتفاقًا بســیاری از آن ها از اختیار شما خارج هستند.
اگــر بخواهیــم دربــارٔه عواملی که منجر به تأخیــر در پرواز هواپیماها 
می شــوند اشــاره نماییم، علت های مختلفی را می توانیم نام ببریم اما به 
طور معمول، تأخیر پرواز هواپیماها به دلیل نامســاعد بودن آب و هوا 
و نقص فنی هواپیماها اســت که دقیقًا باعث می شــوند تا شما ساعت ها 
وقت با ارزش خود را در فرودگاه معطل بمانید و بی صبرانه متظر پرواز 
خود باشید.البته برای این که از دست این معضل خالص شوید، راه هایی 
نیز وجود دارد که با به کارگیری آن ها و با اســتفاده از استراتژیشــان، 

می توانید تا پروازی بدون تأخیر و ســر وقت داشــته باشید. به طور مثال 
شــما می توانید با رزرو بلیط در روزها و زمان های مشــخص به راحتی 
تا باالترین حد ممکن از دســت تاخیرهای پروازی راحت شــوید. البته 
نکات بسیاری هست که بی شک به آن تا به حال دقت نکرده بوده اید. 

در ادامه ما این چند راه را به شــما معرفی می نماییم.
ایــن بــرای همه واضح و مبرهن اســت که وقتی پرواز دچار 01 پروازهای صبح را جایگزین پروازهای آخر شــب کنید

تأخیر می شــود، بی شــک به دنبال آن، مشکالتی همچون: دیر رسیدن 
پرواز، به تأخیر افتادن کارها و دیگر مسائلی می شود که بالطبع آرامش 
شما را دچار خدشه می کند و این تازه شروع ماجرا است! بنابراین برای 
این که این مشــکالت پیش نیاید این نکته را در هنگام خرید و یا رزرو 
بلیط هواپیما به خاطر داشــته باشــید که هرچه ساعت پرواز شما زودتر 
باشد، شانس شما نیز برای زود رسیدن بیشتر می شود و این به آن معنا 

اســت که تأخیر پرواز شما کمتر و کمتر می شود.
تاخیرهای بی برنامه به کنار ولی برخی از پروازهای دیگر نیز 02 پروازهــای بدون توقف را حتماً رزرو کنید

بدون تاخیرهای اولیه هم وقت گیر هســتند مثل پروازهایی که توقف 
دارند و این دقیقًا به آن معنا اســت که اگر پرواز شــما توقف داشته باشد 
یا مجبور باشــید برای رســیدن به مقصد مورد نظر خود هواپیمایتان را 

عوض کنید، حتمًا با تأخیر به مقصد خود خواهید رســید.

راهکارهایی برای رهایی از 
تأخیر در پرواز
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حتمــًا قبل از خریــد بلیط پرواز خود به وضعیت آب و هوای 03 وضعیــت آب وهوا را قبل از رزرو پرواز چک کنید
زمانی که می خواهید سفر کنید، توجه نمایید. به این مسئله دقت کنید 
کــه در فصل هــای طوفانی از پروازهایی اســتفاده نکنید که از مناطق 
دریایی و خلیجی عبور می کنند و یا حتی در فصل زمســتان از مناطقی 
که دارای آب و هوای نامناســب هســتند نیز رد نشوید تا از یک مشکل 

تاخیرزای بســیار بزرگ جلوگیری کنید.
این نکته ثابت شــده اســت که پرواز از فرودگاه های بزرگ و 04 فرودگاه های کوچک را انتخاب کنید

اصلی که بســیار شــلوغ و پر تردد نیز هســتند درصد تأخیر پرواز شما را 
به خاطر ترافیکی که دارند بســیار افزایش می دهند.

وسط هفته پرواز کنید 05  
تا جایی که می توانید این نکته را به خاطر داشــته باشــید که 
بیشــتر فرودگاه ها در روزهای ســه شــنبه و چهارشنبه نسبت به اول و 
آخر هفته خلوت تر هستند. شاید برایتان جالب باشد تا بدانید که هرچه 
تعداد پروازها کمتر باشــد، شــانس شما برای فرار از ترافیک پروازی در 

باند فرودگاه یا در آســمان بیشتر است.
تا جایی که می توانید سعی کنید تا آخرین پروازها 06 پروازهــای اول وقت و آخر وقت را فراموش نکنید

یــا پروازهــای دیروقت را خریداری و یا رزرو نکنید. 
اگــر این دســته از پروازهای آخر شــب تأخیر 
داشــته باشــند، مجبور می شوید تا تمام شب را 

در فــرودگاه بمانیــد و یــا در حالتی دیگر به طور 
کلی پروازتان را کنسل کنید و به این صورت زمان 

بسیاری را از دست دهید.

تمــام قوانین مربوط بــه حمل بار و  07 
چمدان را رعایت کنید

یکــی از مواردی که در فرودگاه باعث می شــود تا 
شــما وقتتان در فرودگاه تلف شود و حتی پروازتان 
با تأخیر و یا مشــکل مواجه شــود قسمت بازرسی 
بار مســافران در فرودگاه اســت. حال اگر شما اگر 
قوانیــن مربوطه را ندانید، با رعایت نکردن قوانین 
و معطل شدن در قسمت چک این، باعث تأخیر در 
پرواز می شوید و مشکل پیش می آورید. این نکات 
را رعایت کنید بسیار برای شما کاربردی خواهد بود. 
بــه طور مثــال، چمدان همراه خود را خیلی محکم 
و ســفت نبندید تا به راحتی اســکن یا بررسی شود. 
حتی می توانید زمانی که در صف امنیت پرواز منتظر 
ایســتاده اید، کفش، کــت، و لوازم فلزی خود را در 
آورده و پاســپورت و کارت شناســایی خود را حاضر 
و آماده در دســت بگیرید تا در اتالف وقت و زمان 

شما صرفه جویی شود.
در زمان های شــلوغ و پر ســفر سال  08 

سفر نکنید
در سال روزهای بسیاری در زمرٔه فصل های پر سفر 
و روزهایی هم در زمرٔه ایام کم سفر هستند. معمواًل 
تعطیلی های عید، تابستان، تعطیلی های مناسبتی و 
آخر هفته ها به عنوان شــلوغ ترین مواقع و روزهای 
ســال برای پرواز هستند، بنابراین امکان تأخیر در 

پرواز در این ایام برای شــما بیشتر است.
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شــیراز مرکز اســتان فارس، در جنوب غربی ایران و در ارتفاع 1543 متر 
از سطح دریا قرار دارد. این شهر از همه طرف به کوهستان محدودشده 
و آب و هوایی معتدل دارد. رودخانه فصلی »خشــک« از این شــهر عبور 

کرده و آن را از بروز ســیل مصون می کند.
شــیراز ششــمین شهر پرجمعیت ایران اســت. از تولیدات مهم این شهر 
می توان به سیمان، کود؛ شکر، چوب، پارچه و لباس و فرش اشاره کرد. 
این شــهر یکی از قطب های صنایع الکترونیکی ایران اســت و پاالیشگاه 

عظیم نفتی را در خود جای داده اســت.
تاریخچه شیراز

در کتیبه های تاریخی عیالمی که قدمت آن ها به 2 هزار سال پیش از 
میالد مســیح می رســد نام شیراز آورده شده است. همچنین نشانه هایی 
از حیات بشــر در تپه های اطراف این شــهر پیداشده که قدمت آن ها به 
7 هزار سال پیش برمی گردد. در دوران هخامنشی راه رسیدن از شوش 
به تخت جمشید و پاسارگاد از شیراز می گذشته و آخرین پادشاه اشکانی 
این شــهر را به قلمرو خود ضمیمه کرده اســت. راه ارتباطی 2 پایتخت 
مهم ساســانیان بی شــاپور و گور )فیروزآباد امروزی( هم از شیراز عبور 
می کرده اســت. اســتخر پیش از شیراز معروف ترین شهر استان فارس 
بود که در قرن هفتم میالدی در برابر حمله اعراب ســر تســلیم فرود 
نیاورد. با فتح اســتخر از این شــهر کهن تنها ویرانه هایی به جای ماند و 
از آن پس شــهرت شــیراز فزونی گرفت. در دوران حکومت های پیش 
از حمله مغول مانند ســلجوقیان و خوارزمشــاهیان، شیراز از مهم ترین 
شــهرهای قلمرو آنان بود. در دوران ایلخانیان و تیموریان که مصادف 
با حمله چنگیز خان مغول و تیمور لنگ به ایران بود شیراز از شر ویرانی 
آنان جان سالم به دربرد. در قرن 14 ام میالدی شیراز مصون مانده از 
خشم مغول ها، به پایگاه عالقه مندان به هنر و فرهنگ تبدیل شد. این 
شــهر موطن برخی از مشهورترین شاعران فارسی زبان ازجمله حافظ و 
ســعدی اســت. پس از این برهه تاریخی، شیراز دچار فراز و نشیب های 
بســیاری شــد. در خالل فرازها، جمعیت این شهر که محل امنی برای 
زندگی تلقی می شد افزایش می یافت و با حمله هایی که گهگاه به این 
شــهر صورت گرفت ســاکنان آن راهی دیار دیگری می شدند. دوره این 
فراز و فرودها با به قدرت رســیدن کریم خان زند که شــیراز را پایتخت 
حکومت خود قرار داد پایان یافت. کریم خان یک ارگ، مسجدی باشکوه 
و بــازاری کــه هنوز جاذبه های منحصربه فردی دارد را برای شــیراز به 
یــادگار گذاشــت. بااین حال اگرچه پس از او و بــا حمله آقا محمدخان 
قاجار جایگاه این شهر از پایتخت ایران به یک مرکز استان تنزل یافت 
اما رونق و اعتبار شــیراز همچنان به قوت خود باقی اســت.جاذبه های 
گردشــگری بســیاری هم در شهر و هم در اطراف شیراز وجود دارد. در 

آغاز نگاهی به جاذبه های گردشــگری شهر شیراز می اندازیم:

آرامگاه حافظ )حافظیه(
این بنا، آرامگاه شــاعر شــهیر ایرانی، حافظ 
شــیرازی است که غزل های او پس از گذشت 
700 سال هنوز بهترین غزل شعر پارسی تلقی 

می شود. 

آرامگاه سعدی
ایــن مکان آرامگاه ســعدی شــیرازی حکیم 
شــیرین بیان پارسی است که پس از فردوسی 
بیشترین کلمات پارسی را در آثارش به کاربرده 
اســت. بیان شــیرین و زیبایی ادبی نظم و نثر 
ســعدی عالقه مندان بســیاری را در داخل و 

خارج از ایران به خود جذب کرده اســت.
مسجد وکیل

این مســجد در میانه قرن 18 ام میالدی و به 
فرمان کریم خان زند بنا شــده اســت. مسجد 
وکیل دارای 2 ایوان بزرگ و کاشی کاری های 

شگفت انگیز اسالمی است.

مسجد نصیر الملک
این مسجد با طراحی یگانه اش در شیشه های 
رنگی که فضای مسجد را اسرارآمیز می کند و 
ســتون هایی که به زیبایی در نمازخانه مسجد 

قرارگرفته مشهور است.

مسجد جامع عتیق
این مسجد یکی از قدیمی ترین مساجد به جای 
مانده در سراســر ایران است که ساخت آن به 
قرن ۹ ام میالدی برمی گردد. در دوران صفویه 
و ســلجوقی این مسجد در چند نوبت مرمت و 

نوآرایی شده است.

بازار وکیل
این بازار به دســتور کریم خان زند و به عنوان 
بخشــی از ارگ حکومتــی بنا شــده اســت. 
صحن ســرای مشــیر و مجموعٔه حجره های 
صنایع دســتی اطراف ایــن صحن به جذابیت 

فضای این بازار افزوده است.

شیراز؛ ویترین جاذبه های گردشگری ایران

عماد جعفری
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شاه چراغ
زیارتگاه های بسیاری در شهر شیراز واقع شدند 
که برخی از آن ها که در نزدیکی یکدیگر قرار 
دارنــد به حــرم تبدیل شــده اند. شــاه چراغ 
بزرگ ترین زیارتگاه شــیراز است که آرامگاه 
ســید احمد میرزا برادر امام هشــتم شیعیان، 

اصلی ترین مقبره این حرم است.
ارگ کریم خان زند

کــه همان گونــه که از نامش پیداســت ارگ 
حکومتــی و محل ســکونت کریم خان بوده 
اســت. این بنا شــامل یک حمــام خصوصی 

مربوط به قرن 18 ام میالدی اســت.

موزه پارس
ایــن عمــارت هشــت ضلعی کوچک در قلب 
باغ نظر شــیراز گرفته اســت. کریم خان از این 
عمارت برای برگزاری مراسم رسمی و جلسات 

استفاده می کرده است.

باغ ارم
قدمت این باغ که به ســبک پارســی بنا شده 
به دوران ســلجوقی می رسد. در میانه این باغ 
خانــه قاجار قرار دارد. امــروزه این باغ، مرکز 

گیاه شناسی دانشگاه شیراز است.

باغ عفیف آباد
یکی دیگر از باغ های زیبا به سبک ایرانی است 
که امروزه به موزه صالح تبدیل شده است. یک 
چای خانه با نقاشی های فوق العاده زیبا در این 

باغ واقع شده است.

خانه قوام
این خانه زمانی دادگاه، عالی ترین قاضی شیراز 
در قرن 1۹ ام میالدی بوده است. آینه کاری ها 
و نقاشــی های این بنا که به ســبک اروپایی 
اســت جذابیت زیادی برای گردشــگران به 

همراه دارد.
دروازه قرآن

ساخت ورودی شهر شیراز به 1000 سال پیش 
باز می گردد. این بنا در اعصار مختلف چندین بار 
بازسازی شده است. در دوران زندیه محفظه ای 

پر از قرآن به آســتانٔه این بنا اضافه شد.

جاذبه های گردشگری اطراف شیراز:
از 3 جهت می توانید دل به جاده بزنید و از هریک به چندی از جاذبه های 
خیره کننده ایران عهد باستان برسید. باهم نگاهی به این آثار می اندازیم:

تخت جمشید
که زمانــی پایتخت بزرگ تریــن امپراتوری 
جهــان بود از زمان فرمان ســاختش توســط 
داریوش کبیر تا پایان سلســله هخامنشــیان 
همواره گســترش یافت. تخت جمشید از آثار 
ثبت شــده در میراث جهانی یونسکو است که 
شــامل قصرهای متعدد، 3 مقبره و یک موزه از آثار باســتانی کشف شده 
در اطراف آن است. میراث کهن امپراتوری هخامنشی در 65 کیلومتری 

شمال شیراز قرار دارد.
نقش رستم

به فاصله 3 کیلومتری تخت جمشید قرار دارد 
و قدمت نخستین کتیبه های آن به هزاره دوم 
پیــش از میالد و دوران عیالمیان می رســد. 
نقش رســتم در دوران هخامنشــیان آرامگاه 
4 پادشــاه واقع شــده و در دوران ساســانیان 
نقوش و کتیبه های متعددی بر کوه های آن حک شــده اســت. یک بنای 
اســرارآمیز هخامنشی )کعبه زردشت( روبروی صخره های عمودی این 

کوه قرارگرفته است. 
که بین تخت جمشید و نقش رستم واقع شده 3 کتیبه )مجلس( ارزشمند 

هخامنشــی را در خود جای داده است. نقش رجب
کاخ اردشیر

این بنای ارزشــمند در قرن ســوم میالدی و 
به فرمان اردشــیر بابکان بنیان گذار سلســله 
ساســانیان ساخته شــده است. کاخ اردشیر در 
120 کیلومتری جنوب شــرق شیراز واقع شده 

است.
شهر باستانی بی شاپور

این شــهر کهن به دســت برده ها و مهندسین 
رومی تحت فرمان پادشاه ساسانی ساخته شده 
که آثار باستانی ارزشمندی چون معبد آناهیتا، 
قصر شــاپور و کاخ والرین را در خود جای داده 
اســت. بی شــاپور در 150 کیلومتری جنوب 

غرب شیراز قرارگرفته است.
کتیبه های تنگ چوگان

این ســنگ نگاره ها در مقابل شهر باستانی بی 
شــاپور قرارگرفته انــد. مهم ترین نقوش این 
ســنگ نگاره ها لحظات پیروزی ساسانیان بر 

رومی ها و اعراب را نشــان می دهد.



مجید سلیمی بروجنی
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 اقتصاد ایران سال های سال با رشد باالی نقدینگی درگیر بوده و از این 
منظــر بــا فاصله زیادی باالتر از متوســط جهانی قرار دارد. اثر نقدینگی 
در نهایــت تورم اســت و در اقتصاد ایــران نیز به طور معمول نقدینگی با 
فاصله زمانی کوتاهی به تورم تبدیل شــده است.آخرین آمارهای رسمی 
نشــان می دهد نرخ تورم در اقتصاد ایران وارد روند افزایشــی شده است. 
اصطالح نقدینگی و هدایت آن، از آن اصطالحاتی اســت که نمونه بارز 
یکی از کج فهمی های سیاســت گذار در زمینه نقدینگی اســت. نقدینگی 
مانند آبی اســت که جاری می شــود و شرایط اقتصادی حکم می کند که 
این آب به کدام ســمت برود و کســی نمی تواند بر روی مســیر آن کنترل 
کاملی داشته باشد.اگر شرایط اقتصادی به گونه ای باشد که بازار ارز جذاب 
باشــد و ســود در خرید دالر و ســکه باشــد، جریان نقدینگی جذب بازار 
ســکه و ارز می شــود. اگر اقتصاد به گونه ای باشد که مسکن در حال رشد 
باشــد، نقدینگی به ســوی آن جذب خواهد شد. وقتی فضای کسب وکار 
و قواعد آن و سیاســت گذاری های دولت به گونه ای باشــد که سودآوری 
باالیی نداشــته باشــد، جریان نقدینگی چرا باید به ســمت و سوی تولید 

و صنعت برود؟

وقتی نقدینگی به سمت تولید نمی رود
در روزگاری که اقتصاد رانت زده بوده و حتی بانک ها هم تسهیالت شــان را 
به طور مســتقیم و غیرمســتقیم به سهامداران خود می دهند، انتظاری نیست 
که نقدینگی به سمت تولید هدایت شود. متاسفانه در فضای اقتصادی کشور 
بسیاری از فعالیت ها غیرمولد و غیرتولیدی است. در نتیجه فضای آنها برای 
جذب نقدینگی جذاب تر است و هر چقدر هم که دولت تالش کند که نقدینگی 

به سمت تولید برود، نتیجه ای عایدش نخواهد شد.
تجربــه نشــان داده کــه جریان نقدینگی با مصوبه و قانون و دســتورالعمل 
قابل هدایت نیســت. گسســتی که این بار بین رشد نقدینگی و تورم مشاهده 
می شود، ناشی از بیماری هلندی نیست و این کاهش شدید سرعت گردش 
پول در اقتصاد ایران اســت که ظاهر شــدن اثر تورمی را به تعویق انداخته 
اســت. تورم در اقتصاد ایران مثل یک فنر جمع شــده است. دلیل آن هم این 
بوده که نرخ ســود بانکی بســیار باال و انتظارات تورمی به دلیل ثبات اقتصاد 
کالن و چشــم انداز مثبت روابط خارجی بســیار پایین بوده و در نتیجه ماندن 
پول در سیســتم بانکی با فاصله بســیار زیاد نســبت به سرمایه گذاری در هر 
دارایی دیگری مزیت داشــته اســت.انگار که این نقدینگی در صندوق امانات 
بانک قرار داشت و قفل شده بود. منظور این است که نقدینگی باالخره یک 
روزی از این صندوق خارج و به تورم تبدیل خواهد شد. این که نقدینگی چند 
بار می چرخد تا به تولید ناخالص داخلی تبدیل شــود، یعنی ســرعت گردش 
پــول. ســرعت گردش پول در اقتصاد ایــران به طور معمول بین 1.5 تا 2.5 
بوده، اما به زیر یک رسیده است. وقتی نقدینگی 1600 هزار میلیارد تومانی 



 خیال های خام برای هدایت و کنترل نقدینگی به سمت تولید

آفت نقدینگی در اقتصاد کشور
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موجود در اقتصاد ایران فعال نباشد، از نظر اثرگذاری شبیه آن است که فقط 
800 هزار میلیارد تومان نقدینگی داشــته باشــیم، ولی ســرعت گردش پول 
قاعدتًا بعد از مدتی به محدوده بلندمدت خود برمی گردد که معنای آن، فعال 

شدن نقدینگی است.
کمــی بیــش از نیمی از نقدینگــی در اقتصاد ایــران فعال 

است
در حال حاضر کمی بیشــتر از نصف نقدینگی موجود در اقتصاد ایران فعال 
است. به تبع فعال شدن نیمی دیگر به تورم منجر خواهد شد. تهدیدات پیش 
روی اقتصاد ایران دو موضوع اســت؛ اول تحریم و ســپس نقدینگی. تحریم 
از دو جهت بر اقتصاد ایران فشار خواهد آورد. یکی اثرگذاری انتظارات پس 
از اعــالم و پیــش از اعــالم تحریم ها و دیگری، اثرگذاری خود تحریم ها. در 
حــوزه انتظــارات، فعاالن اقتصادی با خــود تجزیه و تحلیل می کنند که اگر 
تحریم ها اعمال شود، چه اتفاقاتی خواهد افتاد. آنچه در ذهن فعاالن اقتصادی 
شکل گرفته، شبیه سازی تحریم و ترکش های آن بر درآمدهای ارزی پیش 
از اعمال تحریم ها بوده که تبدیل به افزایش تقاضا برای ارز شــده اســت. 
بدیهی است فعال شدن این تقاضا و خرید ارز نیازمند پول است و این جاست 
که پای نقدینگی به میان کشــیده می شــود. به عبارتی، نقدینگی غیرفعال را 

که به خاطر کاهش سرعت گردش پول غیرفعال شده بود، فعال می کند.
زمانی که چنین تصویری پیش روی مسووالن قرار داده شده و فرض بر این 
باشــد که با تحریم نمی توان کاری کرد، سیاســت گذار به فکر چاره اندیشــی 
برای نقدینگی می افتد و توجه شــان به این موضوع می رود، اما مســاله اصلی 

این است که وقتی نقدینگی ایجاد شد، دیگر نمی توان کار چندانی درباره آن 
کرد و بیشتر باید مراقب ایجاد نقدینگی های بعدی بود.

ابزار دولت برای کنترل نقدینگی چیست؟اقتصاد سیاسی ما در بودجه دولت 
و نظام بانکی خالصه می شود. حتی بودجه هم از طریق تأمین مالی از بانک 
مرکزی عمل می کند و در نظام بانکی منعکس می شــود. حجم نقدینگی با 
منشــأ پایه پولی در اقتصاد ایران باالســت. اما بانک مرکزی تنها کارگزار این 
مســاله اســت و نه تصمیم گیر آن. اقتصاد به شدت درگیر سلطه مالی است و 
نقش بانک مرکزی در کشور با چیزی که باید باشد، فاصله بسیاری دارد.در 
شرایط کنونی دولت و بانک مرکزی ابزارهای چندانی برای کنترل تورم ناشی 
از نقدینگی از پیش ایجاد شــده ندارند. آنچه مســلم است، این که در صورت 
تعلل و انفعال سیاســت گذاران در مقابل شــرایط جدید کشــور با اصرار آن ها 
به تداوم سیاســت های نادرســت گذشته، با سرعتی باور نکردنی به بن بست 
خواهیم رسید و حتی امکان انجام همین جراحی های عمیق برای باز گرداندن 
تعادل نسبی به اقتصاد نیز از دسترس خارج خواهد شد. بدون شک هر جراحی 
عمیقی به بازتوزیع منافع در سطح جامعه خواهد انجامید و در نتیجه موافقان 
و مخالفان متعددی خواهد داشــت.در این شــرایط سیاست گذاران باید بین 
تحمل هزینه های سیاسی در کوتاه مدت یا غلتیدن به مسیر اقتصادی مانند 
ونزوئال دســت به انتخاب بزنند. بدیهی اســت که اگر دولتمردان صادقانه با 
مردم صحبت کنند و به صورت شــفاف شــرایط را برای مردم توضیح دهند 
و از تکرار اشــتباه های گذشــته بپرهیزند، بســیاری از هزینه های سیاسی و 

اقتصادی کاهش خواهند یافت.
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رییس هیات مؤسس کانون صرافان گفت: وظیفه ذاتی بانک های مرکزی 
متعادل نگه داشــتن و واقعی نگه داشــتن نرخ ها و جلوگیری از نوسانات 
اســت، نه پایین نگه داشــتن مصنوعی نرخ ها که این کار در درازمدت و 

حتی میان مدت نه عملی اســت و نه حتی به مصلحت.
اصغر سمیعی زفرقندی درباره این موضوع که آیا ارزان فروشی ارز صحیح 
است؟ اظهار داشت: وقتی بخواهند موشکی را به هوا بفرستند، مقادیری 
انرژی در آن ذخیره و فشرده می کنند. آنگاه در لحظه ای که صالح بدانند، 

با ایجاد یک جرقه موشــک را به هوا پرتاب می کنند.
وی افزود: متاســفانه در مورد نرخ ارز هم در کشــور ما اغلب همین گونه 
عمل می شــده اســت، یعنی وقتی در دوره هایی به ناگهان جهش های دو 
تا ســه برابری نرخ ارز را شــاهد هستیم، اگر به سابقه نگاه کنیم، مشاهده 
می کنیم که نرخ برای مدتی تقریبًا ثابت نگاه داشته شده و فنر قیمت ها 
فشــرده شــده و انرژی حاصل از تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تخلیه 
نشــده و نرخ ارز تعدیل نشــده و در اثر تراکم انرژی و جمع شــدن فنر با 
یک جرقه که گاهی از داخل و گاهی هم از خارج از کشور زده می شود، 
به ناگهان بازارهای کشــور به تالطم می افتد و با دو یا ســه برابر شــدن 

قیمت ها روبرو می شویم.
رییــس هیات مؤســس کانون صرافان تصریح کرد: ممکن اســت این 
سیاست از جانب دوستان انجام شده باشد و حتی با هدف خیرخواهانه و 
البته گاهی هم دشــمنان در این جهت همراهی کرده اند و البته با هدفی 
خرابکارانه و توطئه گرانه، ولی به هرحال نتیجه کار یکی است و آن هم 
جمع شــدن فنر و ذخیره شــدن انرژی که منتظر جرقه ای است که باعث 

رها شــدن موشک و اصطالحًا در رفتن فنر می شود.
ســمیعی عنــوان کرد: اگر یک جســتجو در صفحــات مجازی باعنوان 
»صرافان اربعه« داشــته باشید، متوجه می شوید حقیر سال ها پیش راجع 
بــه ایــن مطلب هشــدار داده بودم و البته بارهــا و بارها و هم اکنون هم 
عــرض می کنــم هر یک دالری کــه پایین تر از نرخ واقعی به هر بهانه و 
عنوان فروخته شــود، یعنی جمع شــدن فنر، چه به سازندگان لوازم یدکی 
اتومبیــل، یــا حتی به مصارف عمومی تر یا با نرخ های تحت عنوان ثانویه 
و غیره و یا با تزریق های موردی سعی در نگه داشتن نرخ ها شود. این ها 
باعث می شــود که فنر فشــرده تر شــده و بعد به بهانه هایی نظیر شروع 

تحریم ها و غیره جرقه زده شــود/

همان طور که تا کنون بیان شــده اســت، ایران 
قرار نیســت در مذاکرات تحریمی شرکت کند 
و بنابرایــن می توان نتیجه گرفت که تحریم ها 
از ماه نوامبر در ایران شــروع خواهد شــد. ایران 
هم ممکن اســت بدش نیاید که وقت کشی کند 
تــا تحوالت آتی مســاله تحریم هــا را ضعیف 
کنــد. ولی چهار رویداد که در آینده رخ خواهند 

داد، می توانــد تحریم هــا را به نوعی برگرداند. 
بــا توجه به اینکــه این رویدادها دارای احتمال 
تحقق کمی هستند، بنابراین می توان به نتیجه 
رســید که تحریم ها از ماه نوامبر آغاز می شوند 
و چون اثر اعمال تحریم ها یک باره نیســت، به 
تدریج که به پایان سال نزدیک می شویم، فشار 
تحریم هــا هم بر بــازار ارز و هم بر متغیرهای 

 پیش بینی متغیرهای اقتصادی در نیمه دوم سال

مرتضی ایمانی راد*

رییس هیات مؤسس کانون صرافان تشریح کرد

آیا ارزان فروشی ارز صحیح است؟
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حســاس اقتصادی بیشــتر می شــود. بنابراین 
پیش بینی متغیرهای اقتصادی در شــش ماهه 
 دوم ســال باید در این چارچوب مورد توجه قرار 

گیرد.
این رویدادها به شــرح زیر هستند:

اول، ترامپ استیضاح شود که تا حتی یک یا دو 
درصــد هم احتمــال ندارد. تا کنون هیچ رییس 
جمهوری در آمریکا اســتیضاح نشــده است که 
منجر به برکناری او شــده باشــد. استیضاح در 
آمریکا دارای مراحل بســیار پیچیده ای اســت، 

بنابراین نمی توان به این رویداد دل بســت.
دوم، در انتخابات نوامبر اکثریت مجلس دســت 

دمکرات هــا بیفتــد، که این هــم احتمال کمی 
دارد. مهم مجلس ســنا است که صاحب نظران 
سیاسی احتمال کمی می دهند که سنا در اختیار 

دمکرات ها قرار گیرد.
ســوم، با یک البی قوی، مخالفان سیاست های 
ترامپ به طور هماهنگ از ایران دفاع کنند، که به 
نظر احتمالش پایین است. هر یک از کشورهای 
مورد بحث دارای منافع کاماًل عمده و مشخصی 
بــا آمریکا دارند و در تعامالت بین المللی دنبال 
حل مســاله ایران نیستند، بلکه منافع خودشان 

در ارجحیت است.
و چهارم، به انتخابات بعدی ریاســت جمهوری 

کشیده شود و ترامپ نتواند انتخاب شود که اگر 
احتمال باالیی داشــته باشد، خیلی دیر است. از 
آن گذشته بخش مالی و پولی آمریکا، بازارهای 
سهام، اوراق قرضه و کاالها و در مجموع بخش 
کســب وکار در آمریــکا حمایت جدی از ترامپ 
دارد. توجه داشــته باشــیم که چند ماه است که 
شــاخص بورس آمریکا مرتب رکورد تاریخی را 
می شــکند و طول دوره رونق بازارهای بورس 
در ایــن بار )یعنی بعد از ســال 2008 میالدی( 
تبدیــل بــه طوالنی ترین دوران رونق در تاریخ 

آمریکا شده است.«
*اقتصاددان و تحلیلگر مسائل بین الملل

وی متذکر شــد: همواره گفتــه ام وظیفه ذاتی بانک های مرکزی متعادل 
نگه داشتن و واقعی نگه داشتن نرخ ها و جلوگیری از نوسانات و تالطمات 
اســت، نه پایین نگه داشــتن مصنوعی که این کار در دراز مدت و حتی 

میان مدت عملی نیست.
رییس هیات مؤســس کانون صرافان ادامه داد: شــما مشاهده کنید ظرف 
یک ماه گذشــته قیمت ها هم ۹500 و هم 11500 را دیده اند و با هر دو 
قیمت معامالتی انجام شــده، هر کدام این قیمت ها اگر واقعی بوده و یا 
بــه قیمــت واقعی نزدیک بوده، پس چرا اجازه داده شــده قیمت دیگر در 

بازار مطرح شود؟
ســمیعی گفت: این جاست که مشخص می شود نهاد قدرتمند پولی کشور 
وظیفــه اصلــی خود را که حفــظ تعادل و ثبات در قیمت ها و جلو گیری از 

نوســانات و تالطمات اســت را به درستی به انجام نرسانده است. در حالی 
که اگر قیمت ارز مثاًل ۹000 تومان اســت، چرا باید اجازه داده شــود به 
مرز 12000 برســد و اگر به 12000 رســید و آن قیمت نزدیک به واقعیت 
اســت، چرا باید گذاشــت بعد از این که با این افزایش ضربه اقتصادی و 
سیاســی و فرهنگی اش را به جامعه زد، باز دو باره عقب نشــینی کرده و با 
حرکت ریزشــی ضربه ای دیگر بزند و با کســب انرژی جدید بتواند آماده 

باال رفتن مجدد و حمله ای دیگر شــود؟
وی خاطرنشــان کــرد: بار دیگر عرض می کنــم وظیفه ذاتی بانک های 
مرکزی متعادل نگه داشــتن و واقعی نگه داشــتن نرخ ها و جلوگیری از 
نوســانات اســت نه پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ها که این کار در دراز 

مدت و حتی میان مدت نه عملی اســت و نه حتی به مصلحت.
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 تحریم ایران، اقتصاد آمریکا را متشنج می کند

ترامپ روی لبه تیغ

مونا مشهدی رجبی
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 برایــان هــوک رییس گــروه جدید اقدام ایران اعــالم کرد نه تنها 
اقتصاد ایران تحریم خواهد شد بلکه امریکا هر کشوری که با ایران 
همکاری اقتصادی داشــته باشــد یا یعد از روز 4 نوامبر ســال 2018 
میــالدی از ایران نفت خریــداری کند، را نیز تحریم خواهد کرد. اما 
نگرانی اصلی اینجاســت در شــرایطی که امریکا جنگی تجاری را با 
اروپا و چین اغاز کرده اســت، این سیاســتهای خصمانه علیه ایران 
و تمامی شــرکای تجاری و خریداران نفتش اوضاع دنیا را ســخت تر 

می کند و این موضوع نگران کننده اســت.
چین، روســیه، ایران، ترکیه و شــمار دیگری از کشــورهای دنیا به 
بهانه های مختلف با تحریم های اقتصادی امریکا روبرو شــده اند و 
برخی از این کشورها به فکر ایجاد ساز و کار تازه ای برای رهایی از 
زیر بار فشار تحریم ها هستند. ایجاد نظام مبادله با واحد پولی به غیر 
از دالر، عدم تبعیت شــماری از کشــورها از سیاســت منع خرید نفت 
از ایران از جمله تالشــهای جامعه جهانی برای مقابله با سیاســتهای 

ترامپ است.
 در شــرایطی که کشــورهای ژاپن و کره جنوبی از خرید نفت ایران 
سرباز زده اند، چین اعالم کرد خرید نفت از ایران را افزایش می دهد. 
چیــن در نظــر دارد واردات نفــت از امریکا را متوقف کند و به جایان 
اقدام به خرید نفت از ایران بکند. سیاســتی که هم برای ایران و هم 

برای چین مطلوب است.
تحریم امریکا علیه ایران

 چین اعالم کرده است آالن جی مورد نیاز خود را نیز از کشور روسیه 
خریداری می کند و در صورت اجرایی شــدن این طرح، امریکا یکی 
از اصلی تریــن و بزرگتریــن خریداران نفت خود را از دســت خواهد 
داد. چیــن دومین خریدار بــزرگ نفت و فراورده های نفتی از امریکا 

اســت. در ماه می ســال جاری چین 427 هزار بشــکه نفت از امریکا 
وارد کرد که حتی از میزان واردات نفت کانادا از امریکا هم بیشــتر 
بود. در این ماه کانادا 28۹ هزار بشکه نفت از امریکا وارد کرده بود. 
بنابراین عدم خرید نفت توســط چین از کشــور امریکا آسیب زیادی 
به صنعت نفت این کشور وارد می کند و می تواند از میزان درامد این 
کشــور بکاهد. گرگوری برو یکی از تحلیل گران بازار انرژی در این 
زمینه می گوید: در نگاه اول چین باید بین خرید فراورده های انرژی 
از ایران یا امریکا یکی را انتخاب کند ولی در واقع این انتخابی بسیار 
استراتژیک است. چین در تالش است تا با نزدیک کردن رابطه خود 
شــریکی اســتراتژیک برای خود در مقابل امریکا ایجاد کند. موقعیت 
ژیوپولتیکش را تقویت کند و قدرت اقتصادی و قدرت عکس العملش 
را در مقابل سیاســتهای اقتصادی نادرســت رییس جمهوری امریکا 
افزایش دهد و ایران کشــوری اســت که می تواند از این فرصت به 
بهترین شــکل استفاده کند. در واقع می توان گفت منافع ژیوپولتیک 
این انتخاب بســیار بیشــتر از منافع اقتصادی آن است و چین و ایران 

به مساله مهم واقف هستند.
 به هر حال به نظر می رســد سیاســت های امریکا در قبال ایران و 
بازگرداندن تحریمها، سیاســت افزایش نرخ مالیات بر واردات فلزات 
از چین و محدودیت فعالیت برخی از شرکتهای چینی در امریکا باعث 
شده است تا اوضاع اقتصادی و سیاسی در داخل امریکا هم بحرانی 
شود و حتی زمینه برای افول صنعت نفت این کشور و کاهش درامد 
نفتی اش فراهم شــود که تشــنج در فضای سیاسی و اقتصادی کشور 
را در پی خواهد داشــت. آگاهی ســناتورهای امریکایی و مقامات این 
کشور از همین مساله است که باعث شده است تا موضوع استیضاح 

ترامپ هم مطرح شود.
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 نعمت اهلل ترکی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران می گوید 
17 درصد از جمعیت ایران در تهران زندگی می کنند� این پرجمعیت ترین شــهر 
ایران، بزرگ ترین اقتصاد کشور را در خود جای داده است� او حرف های شنیدنی 
در خصوص طرح انتقال پایتخت داشت و معتقد بود طبق قانون این اتفاق قطعاً 

و حتماً رخ خواهد داد�
مصاحبه درباره تهران و ویژگی های اقتصادی و اجتماعی آن جذابیت های باالیی 
دارد� شــهر چند پاره ای که ســیمای شمال، مرکز و جنوبش تفاوت های فراوانی 

در خود دارد� بیراه نیســت اگر آن را عصاره ایران بخوانیم�
مشــروح مصاحبه با نعمت اهلل ترکی، در پی می آید:

گفت و گوی تفصیلی با رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران:

 تهران فقیر ندارد!

زهرا علی اکبری

به نظر می رسد تهران بیش از آنکه نماد   �
تمرکز جمعیت ایران باشــد، نماد تمرکز 
فعالیت های اقتصادی تلقی می شود، چند 
درصد از اقتصاد ایران در پایتخت متمرکز 

شده است؟
اتفاقــًا برای پاســخ به این ســئوال باید به 
موضوع جمعیت هم اشــاره کنم. بررسی ها 
نشــان می دهد 17 درصــد از جمعیت ایران 
در اســتان تهران زندگی می کنند. طبیعتًا به 
فراخور این جمعیت، ســهم این اســتان در 
فعالیت های صنعتی، تجاری، کشــاورزی و 
خدماتــی نیز باال مــی رود. از همین جمعیت 
17 درصدی کشور که در این استان متمرکز 
شــده است می توان استنباط کرد اقتصاد چه 

وضعیتی دارد.
 بررســی ها نشان می دهد 23 درصد از تولید 
ناخالص ملی به استان تهران تعلق دارد. این 
یعنی ســهم عمده فعالیت های اقتصادی در 
این اســتان متمرکز است. 13.۹ دهم درصد 
از تولید ناخالص بخش صنعت کشور مربوط 
به استان تهران است. در بخش خدمات این 
سهم به حدود 35 درصد می رسد اما در بخش 
کشــاورزی این ســهم پایین تر است چرا که 
ســهم زمین های کشاورزی در استان تهران 

به نفع دیگر بخش ها کاهش یافته اســت.
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 همین وضعیت ســهم بخش کشاورزی چقدر است؟  �
حدود 4.3 دهم درصد از سهم کشاورزی کشور به این استان اختصاص 
دارد. به هر حال سطح دسترسی به دستگاه ها و امکانات در تهران باالتر 
از سایر استان هاست. باید به این نکته اشاره کنم که فعالیت ها در استان 
تهران ملی اســت نه اســتانی. این نشــان می دهد که اهمیت تهران در 

مناســبات اقتصادی و سیاسی چیست.
 به سهم درآمدی تهران از درآمد کل کشور اشاره کردید، بفرمایید   �

حجم درآمدی که در اســتان تهران حاصل می شــود، چقدر است؛ به 
عبــارت دیگر تهرانی ها چقدر مالیات پرداخت می کنند؟

نزدیک به 53 هزار میلیارد تومان از درآمد مالیاتی کشور از تهران تأمین 
می شود. فکر می کنم کل درآمد مالیاتی کشور در حدود 105 تا 106 هزار 
میلیارد تومان اســت که اســتان تهران به تنهایی 53 هزار میلیارد تومان 

از این درآمد از اســتان تهران حاصل می شود.
بــا توجه به این رقم چنــد درصد از گردش مالی ایران در تهران   �

رخ می دهد؟
حدود 55 درصد گردش مالی کشور در استان تهران اتفاق می افتد. همین 
نکته نشــان می دهد چه ظرفیت باالیی در بخش تســهیالت و مباحث 

اقتصــادی و ... در تهران وجود دارد.
البته این مســاله خود یک نقطه ضعف هم تلقی می شود.  �

 بله وقتی بحث توســعه کشــور را در نظر بگیرید به همین نقطه می رسید 
که این یک آســیب اســت اما نکته مثبتی که عرض کردم از این بابت 
اســت که درآمد اســتان تهران به همین اســتان بر نمی گردد بلکه در کل 
کشــور توزیع می شــود. از این درآمد 2 درصد به استان تهران برمی گردد 
و باقی در سراســر کشــور توزیع می شــود. در کل اگر همه جوانب را در 
نظر بگیریم می بینیم نفع تهران به همه ایران می رســد و شــاید خودش 

کمترین مواهب را داراست.
بــا توجه بــه گردش باالی اقتصادی تهران چنــد نفر در تهران   �

فعالیت شغلی دارند؟
اســتان تهــران 13 میلیــون و 461 هزار نفر جمعیــت دارد، از این تعداد 
بیش از 4 میلون نفر در حال فعالیت اقتصادی هستند و شغل دارند. نرخ 

بیکاری در این اســتان طبق آخرین برآورد 11 درصد است.
دولت چه تعداد کارمند در تهران دارد؟  �

 حدود 4۹3 هزار و 568 نفر از خانواده بزرگ کارکنان دولت در اســتان 
تهران مستقر هستند.

طبیعی است موقعیت ویژه اقتصاد ایران، این شهر را کانون توجه   �
ســرمایه گذاران قرار دهد، در این مورد توضیح دهید.

بله. ســال 13۹6 ســال خوبی از منظر ســرمایه گذاری خارجی بود. فکر 
می کنم تا ســقف 10 میلیارد دالر تقاضای ســرمایه گذاری داشــتیم. 
امســال احتمااًل این رقم افزایشــی 15 درصدی را تجربه خواهد کرد. 
البته امسال سومین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسالمی 
ایران )iran expo 2018( با حضور 105 کشور در تاریخ 28 مهر ماه 
تا 1 آبان در محل مرکز نمایشــگاه های بین المللی شــهر آفتاب برگزار 

خواهد شد.
تهران یکی از مهاجرپذیرترین استان های ایران است، بی تردید   �

یکی از دالیل مهم مهاجرت به تهران نبود فرصت های شغلی در دیگر 
استان هاست و از سوی دیگر باال بودن میزان درآمد در تهران نسبت 

به ســایر استان ها. بفرمایید درآمد سرانه تهرانی ها چقدر است؟
درآمد سرانه خانوار شهری در تهران کمی بیش از 3.5 میلیون تومان است 
و همان طور که گفتید این میزان درآمد باالتر از دیگر نقاط کشور است.

 متوســط درآمد سرانه کشور طبق آخرین آمار چقدر است؟  �
 حــدود دو میلیــون تومان در ماه بــرای هر خانوار. می بینید درآمد خانوار 
تهرانی 1.5 میلیون تومان باالتر از متوســط کشــوری است و همین امر 
خود انگیزه ای را برای مهاجرت ایجاد می کند. بخش عمده ای از مهاجران 
نیــز جذب بخش های خدماتی می شــوند چون همان طور که گفتم این 

بخش اقتصاد بزرگ تر از ســایر بخش هاست.
ایــن باال بودن درآمد، در باال بــودن هزینه های خانوار نیز صدق   �

می کند، هزینه زندگی تهرانی ها چقدر باالتر از دیگر استان هاســت؟
برای درک بهتر باید اشــاره کنم که درآمد دو میلیون تومانی خانوار در 
برخــی اســتان ها بیــن 30 تا 35 درصد امکان پس انــداز دارد اما درآمد 
ســرانه 3.5 میلیون تومانی خانوار اصاًل جایی برای پس انداز ندارد چون 
هزینه زندگی، بسیار باالست و گرانی مسکن فشار زیادی به خانوار وارد 
می کند. به طور دقیق هزینه زندگی در تهران بین 40 تا 45 درصد باالتر 

از متوسط کشوری است.
با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی تهران و تمرکز باالیی که   �

در این حوزه وجود دارد، انتقال پایتخت امکان پذیر اســت؟
 قطعًا و حتمًا. البته موضوع انتقال پایتخت از دو منظر قابل بررسی است. 
اول اینکــه انتقــال پایتخت باید قطعًا اتفاق بیفتد. قوه مقننه این موضوع 
را مصــوب کــرده و کارگــروه تخصصی در این حوزه نیز شــکل گرفته 
اســت. پــس ما بحثی در حوزه انتقــال پایتخت نداریم. باید تعریف کنیم 
که اولویت ها در این حوزه چیســت. اولویت ها هم باید از دل بررســی ها و 
مطالعات اســتخراج شــود. ممکن است مطالعات روشن کند که در حوزه 
انتقال پایتخت؛ اولویت با انتقال پایتخت اداری اســت یا سیاســی. حاال 
نکته ای که در اینجا مطرح می شــود این اســت که مشکالت تهران باید 
رفع شــود. فرض بگیرید اولویت های ما در این حوزه مشــخص شــود و 
تصمیمات نهایی گرفته شــود؛ حاال می رســیم به انتقال جمعیت. طبیعی 
است حتی اگر پایتخت از تهران منتقل شود، جمعیت تهران در خود شهر 
باقی می ماند. بحران تهران از جمعیت باالی آن ناشــی می شــود. بحث 
تمرکز زدایی نیز با بحث انتقال پایتخت متفاوت اســت. اســتان تهران 
گنجایش استقرار 10 درصدی جمعیت کشور را دارد این در حالی است که 
همان طور که گفتم 17 درصد جمعیت کشور در تهران زندگی می کنند.
برای حل مشــکالت تهران برنامه های متعددی تعریف شــده اســت. ما 
اولویت بندی کردیم که مساله اصلی ما چیست؟ بی تردید مساله اصلی 
در تهران تأمین آب اســت، در برنامه ششــم پیش بینی هایی در خصوص 
حل بحران زیست محیطی، آالینده ها، ترافیک، آلودگی هوا و ... داریم. 
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منظور من این اســت که تلقی این نباشــد که مشکل تهران تنها با انتقال 
پایتخت سیاسی حل می شود بلکه مساله این است که باید مشکل تهران 

را جدای از موضوع انتقال پایتخت مورد بررســی قرار داد.
شــما قاطعانه درباره انتقال پایتخت صحبت کردید، بفرمایید با   �

توجــه به این قاطعیت، مطالعات در چه مرحله ای اســت؟ اولویت ها 
مشخص شده است؟

 هنوز نتیجه قطعی حاصل نشــده است.
 از چه زمانی مطالعات آغاز شد؟  �

 از سال 13۹0
دســتاوردهای این مطالعه هفت ساله چه بود؟  �

به نتایج خوبی رسیدیم.
امــکان دارد توضیحاتی درباره این نتایج خوب ارائه کنید؟  �

 بودجه ریزی عملیاتی از امسال اجرایی شده است، اتفاقًا این بودجه ریزی 
عملیاتی پیش نیاز همان انتقال پایتخت است. به هر حال در قالب بودجه 
ریزی عملیاتی 880 خدمت دولتی احصا شــده اســت. حاال باید بررســی 
کنیم ببینیم کدام استان این امکان را دارد که بتواند این 880 خدمت را 

ارائه کند. ما قبل از این آماری در این خصوص نداشــتیم.
با این وصف هنوز مطالعات اســتان هایی که امکان پایتخت شدن   �

را دارا هستند، مشخص نکرده است؟
 خیر هیچ گزینه ای پیش روی ما نیســت و باید در ســنجش کاملی انجام 

دهیم تا معلوم شــود کدام اســتان ها قابلیت ارائه این خدمات را دارند.
فکر می کنید این طرح چه زمانی به نتیجه برســد؟  �

این یک برنامه کوتاه مدت نیســت. اکثر کشــورهایی که بحث انتقال 
پایتخت را داشــتند در یک پروســه بیســت تا سی ســاله این عملیات را 

انجام دادند.
بــا این وصف فعاًل در یک دهه آینده می توانیم اطمینان داشــته   �

باشیم تهران پایتخت می ماند.
 فعاًل بله.

با توضیحاتی که ارائه کردید، انتقال چندان اجرایی نیست، به این   �
ترتیب بفرمایید برای حل مشکالت تهران چه تدابیری اندیشیده اید؟ 
طبیعتــاً این برنامه نمی تواند معطــل بماند چرا که در برخی حوزه ها 

ماننــد آلودگی هوا و ... بحران های جدی وجود دارد.
اول یک توضیح بدهم. تهران را به عنوان پایتخت نباید با دیگر شهرهای 
کشور مقایسه کرد. باید تهران را با پایتخت های دیگر جهان مورد قیاس 
قرار دهیم. باید ببینیم مدیریت پایتخت با چه کسانی است؟ با استانداران؟ 
شهرداران؟ و ... حریم پایتخت چگونه تعیین می شود و اداره اش به کدام 

دستگاه است؟
حاال با توجه به تجربه جهانی مدیریت با چه دستگاهی باید باشد؟  �

 در این مورد به ســادگی نمی توان حرف زد. باید فکر کرد.
تعداد مهاجران به تهران در سال های اخیر رو به افزایش است؟  �

متاسفانه بله. بررسی ها نشان می دهد در سال های 13۹0 تا 13۹5 جمعیت 
تهران یک میلیون و 83 هزار نفر افزایش یافته که تقریبًا بخش عمده از 

آن را مهاجران تشــکیل می دهند. وقتی بررســی کنید می بینید نرخ رشد 
جمعیت در برخی نقاط اســتان کاهشــی اســت، این نکته پیام دارد، پیام 
ایــن اســت که تهرانی ها میلی به فرزنــدآوری ندارند و افزایش جمعیت 

ناشی از مهاجرت است.
با همین وضعیت اســتان تهران چه تعــداد فقیر را در خود جای   �

داده است؟
 تهران فقیر ندارد.

 واقعاً؟ اما آدرس نقاطی که فقیر نشــین هســتند را می توانم در   �
اختیارتان قرار دهم.

 منظور من این اســت که ما تهرانی فقیر نداریم. در تهران فقرا زندگی 
می کننــد اما غالبًا ایــن افراد مهاجرند، با هدف زندگی بهتر راهی تهران 
شده اند اما نتوانسته اند یا نشده است زندگی بهتری برای خودشان دست 
و پا کنند. این نکته را با دقت از قول من طرح کنید. من هم می دانم در 
تهران فقیر هست اما اغلب این افراد متاسفانه مهاجرند. اگر قرار به ذکر 
نقاط فقیر نشــین باشد، می شــود به شهرهای پیرامونی که بافت حاشیه 

نشینی دارند، اشاره کرد.
با لحاظ این نکته که شهر تهران نیز فقرای زیادی را در خود جای   �

داده اســت، بفرمایید تهران چه تعداد حاشیه نشین دارد؟
متاســفانه حدود 2.5 میلیون حاشــیه نشین در تهران حضور دارند.
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 باال رفتن لحظه ای قیمت ســکه و ارز ســبب شــده تا بســیاری از فعاالن اقتصادی از 
فعالیت دست نگه دارند، زیرا نمی توانند برنامه ریزی مناسبی برای آینده بازار تولید و 
حتی فروش داشته باشند. شاید حتی این بالتکلیفی در میان بسیاری از اقشار جامعه 
اعــم از تولیدکننــده،  واردکننده، صادرکننده و مصرف کننده وجود دارد و تنها با اعمال 
سیاست های اقتصادی مناسب می توان ثبات و اطمینان خاطر را به بازار بازگرداند. با این 
وجود، همه این روزها به نتیجه بسته جدید ارزی دولت چشم دوخته اند.یک اقتصاددان 
درباره تأثیر بسته ارزی جدید دولت در بازار به خبرگزاری خبرآنالین می گوید:  »تا چند 
روز این بسته مؤثر بود و حتی 2، 3 روز توانست التهاب بازار را کاهش دهد، اما پس از 
آن همان روند نامتناسب دوباره شروع شد.«لطفعلی بخشی می افزاید: »با توجه به این 
وضعیت، به نظر می رسد باید کارهای اساسی تری انجام شود، زیرا اکنون وضعیت بازار 
بسیار پیچیده شده است و با روش های در پیش گرفته شده، متاسفانه شاهد همکاری 
بــا دولــت نبوده ایم. همچنین بحث هایی مانند رانت و... وجود دارد و همچنان قیمت 
دســتوری شــرایطی را به وجود آورده تا اوضاع پیچیده شود که نشان دهنده نابسامانی 
در کل سیســتم تخصیص ارز و در مرحله بعد، فروش آن اســت.«وی عنوان می کند:  
»نمی شود فقط به بازار ثانویه نگاه کرد، بلکه باید به کل سیستم ارزی کشور نگریست 

و راه حلی برای آن در نظر گرفت.«
این اقتصاددان بیان می کند: »بازار ثانویه و نظیر آن، زیرمجموعه ای از آن سیســتم 
هستند، اما اکنون کل سیستم تخصیص ارز دچار گرفتاری و نابسامانی است و طبیعتًا 
در زیرمجموعه بازار ثانویه نیز این گرفتاری وجود دارد؛ به اضافه این که کسانی اسکناس 
نیاز دارند حتی در حد بســیار کم. این مورد نیز شــفاف نیســت که در مجموع همه این 

موارد را باید با هم در نظر گرفت و سنجید.«
رفتارشناسی عکس العمل ارزی مردم ایران و ترکیه

بخشی درباره مقایسه فراخوان مسووالن ایران و ترکیه برای فروش طال و ارز 

در بازار با هدف تقویت ارزش پول ملی تاکید می کند:  »حقیقت این جاســت که 
اگر مردم ترکیه عکس العمل نشان می دهند، در واقع به عملکرد دولت واکنش 
نشان داده اند و اگر مردم ایران عکس العمل نامناسب در قبال چنین پیشنهادی 
نشــان می دهند، به کلیت عملکرد دولت بازمی گردد،. وقتی مردم به هر اداره 
دولتی مراجعه می کنند، فساد را می بینند و شاهد نابسامانی هستند و بالتکلیفی 

را می بینند. در چنین وضعیتی کمک به دولت اوضاع را بدتر می کند.«
وی توضیح می دهد: »به عبارت دیگر، ســرمایه اجتماعی ما به شــدت آســیب 
دیــده و بــه ایــن دلیل وقتی نوبخت پیشــنهاد می کند مردم پول و ارز خود را به 
بانک و... بدهند، باعث خنده و شــوخی می شــود. در مقابل دولتمردان باید نگاه 
کنند چه کاری در حق مردم کرده اند و چه توقعی از مردم دارند. به هرحال این 
شــرایط به سیاســت ها و عملکرد دولت بازمی گردد و سبب می شود تا مردم آن 
را قضــاوت کننــد. مردم قضاوت خوبی از دولت و عملکردش ندارند و به همین 

دلیل آن جایی که باید، با دولت همراهی و همکاری نمی کنند.«
دولت رقیب بود، اوضاع اقتصاد بدتر بود

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا این شرایط اقتصاد، مختص دولت 
فعلی اســت و یا ممکن بود شــامل دولت رقیب هم شــود؟ بیان می کند: »فکر 

می کنم دولت رقیب بر سر کار بود،  وضع از اکنون بدتر بود.«
بخشــی در مورد احتمال خروج ســرمایه های خرد از کشــور می گوید: »این 
وضعیت عکس العمل طبیعی اســت. وقتی احســاس می کنید قدرت خرید پول 
و ســرمایه شــما در حال از دســت رفتن اســت، به فکر این می افتید تا کاری 
کنیــد و اجــازه ندهیــد ارزش پولتان از بیــن رود. این در واقــع عکس العمل 
 بخشــی از مردم اســت و عده ای تالش می کنند خود را از این گرداب نجات

 دهند.«

لطفعلی بخشی، اقتصاددان مطرح کرد:

نابسامانی در 
کل سیستم 

تخصیص
 ارز و فروش

مهرنوش حیدری
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قطار لجام گسیخته اقتصاد کشور
سیاســت های جدیــد ارزی دولــت پس از 
کش وقوس هــا و روندهــای پرنوســان و 
پرحاشــیه ارزی، از ســوی رئیس کل جدید 
بانک مرکزی رونمایی شد. سیاست هایی که 
به نظر اکثر صاحب نظران می توانست زودتر 
تدوین و اجرایی شده و از هزینه های اقتصادی 
و اجتماعی التهابات ارزی اخیر بکاهد.رویکرد 
کلی و البته مثبت این سیاســت ها، توجه به 
ســازوکار عرضه و تقاضا در بازار ارز، دوری 
از سیاســت های هیجانی، واکنشی، ایستا و 
کنتــرل خارج از منطق در این بازار و کاهش 
بســترهای رانتخواری و سفته بازی ارزی در 
شــرایط تحریم های جدید است. اما نکته ای 
که باید در مورد این سیاست ها اشاره کرد این 
است که نباید از آن انتظار معجزه برای اقتصاد 
ایران و بهبود شرایط اقتصادی را داشت. این 
سیاســت ها به طور طبیعی در شرایط بحران 
و التهاب اقتصادی ناشــی از خروج آمریکا از 
برجــام و اعمال دوباره تحریم ها طراحی و به 
اجرا درآمده است. هدف واقعی این سیاست ها 
ایجــاد ثبات نســبی در بــازار ارز و به تبع آن 
اقتصاد کشور آنهم در یک مقطع زمانی کوتاه 
است.. بنابراین انتظار کارکرد بلند مدت و حتی 
میانمدت برای این سیاست ها، انتظاری عبث 
وبیهود است چه اینکه انتظار جبران پیامدها 
و رنج های ایجاد شده ناشی از کاهش شدید 
ارزش پول ملی و همچنین قدرت خرید مردم 
نیز، انتظاری غیرواقعی است. این سیاست ها 
قرار نیســت قدرت خرید مردم و ارزش پول 

ملی را برگرداند.
به واقع این سیاست ها قرار است از بدترشدن 
اوضاع اقتصادی کشور جلوگیری نماید. قطار 
لجام گســیخته کشور با این سیاست ها فعاًل 
متوقف می شود اما مکان این توقف با جایی 
که عموم مردم از آن پیاده شدند بسیار فاصله 
دارد. در این شرایط قرار هم نیست این قطار 

به عقب برگردد بلکه این مردم هستند که باید 
رنج رسیدن به قطار اقتصادی متوقف ایران را 
برای مدتی طوالنی بکشند و به آن برسند آنهم 
به شرطی که این قطار دوباره حرکت نکند و 
فاصله را بیشتر نکند. البته هستند مسافرانی 
که با استفاده از رانت قدرت و ثروت در قطار 
ســوار هســتند و با آن جلو می روند و اگر این 
قطار بخواهد به ســمت مردم برگردد از آن 

جلوگیری می کنند.
یکی از ابهامات بزرگ سیاســت های ارزی 
جدیــد، هزینه های اجرای این سیاســت ها 
از جیب دولت و ملت اســت. اصواًل هر نوع 
سیاســت و اقدامی در این شرایط غیرطبیعی 
توام با هزینه اســت آنهم هزینه های سنگین 
سرســام آور که یکی از نمادهای آن کاهش 
قدرت اقتصادی و از بین رفتن منابع کشــور 
اســت. منابعی که می بایست صرف توسعه و 
آبادانی کشور شود و موجبات رفاه نسل های 
کنونی و آینده کشور گردد. از سوی دیگر این 
سیاســت ها از ابهامات زیادی رنج می برد که 
مهترین آن توانایی مهار غول بزرگ نقدینگی 
اســت که با تهدیدات ترامپ از خواب بیدار 
شــده است. ابهام دیگر سازوکار ارتباطی این 
سیاست ها با قانون بودجه سال جاری و منابع 
و هزینه های ارزی و ریالی کشــور است. بی 
توجهی به ســازوکارهای نویــن کنترلی و 
نظارتــی بــازار ارز به ویژه در مورد صرافی ها 

دیگر ابهام موجود در این زمینه است.
فارغ از این ابهامات، به طور کلی سیاست های 
جدید ارزی با دو چالش بزرگ مواجه اســت. 
چالش نخســت، کارکرد این سیاســت ها در 
فضای کلی اقتصاد ایران اســت. در واقع در 
شــرایطی که حال کلی اقتصاد ایران خراب 
است، پیچیدن نسخه برای یک بخش از این 
اقتصاد و بدون توجه به بخش ها دیگر و اثراتی 
که این نســخه بر دیگر بخش ها می گذارد، 

چالش برانگیز اســت. اگرچه التهاب بازار ارز 
در مقایسه با دیگر بخش ها در روزهای اخیر 
بیشتر است اما به طور منطقی بی توجهی به 
دیگــر بخش های مریض، نمی تواند التهاب 
بازار ارز را به طور کامل فرونشاند. در شرایط 
کنونی هم فســاد اقتصادی و اداری، پاشــنه 
آشیل اقتصاد ایران است که مشخص نیست 
در ایــن فضا، آیا سیاســت های ارزی جدید 

کارایی دارند یا نه؟
اما چالش مهمتر و جدی تر که این سیاست ها 
و هر سیاست اقتصادی دیگر را با خطر مواجه 
ساخته و آن را از اثر می اندازد، فضای سیاسی 
و مناســبات خارجی کشــور اســت. اگرچه 
اقتصاد ایران به دلیل بی توجهی و ســوتدبیر 
در ســال های اخیر، به شــدت آسیب پذیر و 
ضعیف است اما عواملی که باعث بروز التهاب 
و چالش می شــود، مسائل و عوامل سیاسی 
اســت. باید بپذیریم که نبض اقتصاد ایران و 
به طور خاص بازار ارز، در رگ های سیاست می 
زند. حالل اصلی مشکالت ارزی و اقتصادی 
کشــور، بهبود مناســبات سیاســی ایران با 
دنیاســت. تا زمانیکه مشکالت و چالش های 
سیاســی ایران با دنیا حل و فصل نشــده و 
در شــرایطی عادی قرار نگیرد، کارکرد این 
سیاست ها ماهیت تسکینی و موقت با هزینه 
زیاد داشته و هیچ تاثیری در اقتدار و توانمندی 
اقتصادی کشور نخواهد داشت. در این شرایط 
اقتصاد روز به روز کوچکتر و در مقایسه با دیگر 
کشورها ضعیف تر و ناتوان تر می شود. با چنین 
شرایطی، دیگر برای قدرت های جهانی اقدام 

نظامی توجیهی نخواهد داشت.
با این تفاسیر باید اذعان کرد که سیاست های 
جدیــد ارزی در یک فضای خأل سیاســی و 
اقتصادی اتخاذ شــده و و به طور طبیعی در 
این فضای خأل هم نمی تواند اثربخشی الزم 

و بلندمدت را داشته باشد.

علیرضا سلطانی*
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آثار سوء مدیریت در اقتصاد کشور
مشــکل اصلی بازار و شــرایط اقتصادی 
کنونی کشــور ناشــی از سوءمدیریت در 
بدنه مدیریت و تصمیم گیران در رده های 
مختلف کشور است. اعالن های غیرواقعی 
نــرخ ارز، بخشــنامه های غیرواقعــی، 
بخشــنامه هایی که قابلیت اجرایی شدن 
ندارد، بخشنامه هایی که مانع از صادرات 
و درآمدهای ارزی شده است به مراتب آثار 
آن بیشتر از تحریم هایی است که در آینده 
نزدیک اجرایی خواهد شــد. تحریم های 
کشور هنوز شروع نشده و اولین آن در نیمه 
مرداد اجرایی می شــود، در نتیجه اوضاع 

آشــفته کنونی ربطی به تحریم ها ندارد.
بازار ارز در چند وقت پیش به تعادل رسیده 
بود، اما در همان شــرایط بخشــنامه ای 
صادر و نرخ ارز به وســیله آن تعیین شــد. 
بعدازآن دیگــر ارزها قاچاق نام گرفت و 
درنتیجه صادرات با مشــکل مواجه شــد 
و درآمدهای ارزی کشــور به شدت پایین 
آمد. در ادامه برای ســامان دادن شرایط 
سامانه نیما تعریف شد که آن هم در عمل 
و ایده به شــدت ناقص بود. در گام بعدی 
برای ســامانه نیما بخشنامه هایی صادر 

شــد که به صورت مکرر تغییر پیدا کرد.
در یک مقطع کوتاه، تخفیف بی حســابی 
برای یک ســری از کاالها در کشــور که 
هیچ لزومی نداشــت، اختصاص پیدا کرد. 
با همین تصمیمات اشتباه تقریبًا نیمی از 
نیاز ارزی اقتصاد به علت بخشــنامه های 
اشــتباه از کشــور خارج شد. چندین هزار 
خودرو در شرایطی که کشور با تحریم ها 
روبه رو است و هیچ نیازی به آن ها ندارد، 
ثبت نام شــده و باعث خروج ارز از کشور 
شده، این تصمیمات جز سو مدیریت نامی 
دیگر ندارد. مشکل بالتکلیفی و آشفتگی 
کشور سوء مدیریت است؛ در زمانی که ما 

هنوز با تحریم های جدید روبه رو نشدیم.
در بودجه سال جاری قیمت نفت پایین تر 
از قیمــت فروش فعلی پیش بینی شــده. 
بــه این معنا کــه درآمد دولت نســبت 
به پیش بینی هــای باالتــر بوده اســت. 
دریافتی ارز حاصل از نفت نسبت به برنامه 
جلوتر است، اما چرا چنین شرایطی پیش 
می آید؟ دولت باعث شده نابسامانی ارزی 
ایجاد شــود. مجاری صادرات غیرنفتی 
کشور که در بازار تعادلی قیمت پیدا کرده 
بود، با یک ســری بخشنامه های نادرست 

دست کاری شده است.
آشفتگی سیستماتیکی در تفکر اقتصادی 
کشــور وجود دارد. هر روز یک بخشنامه 
و سیاســت جدیــد از ســمت دولــت و 
بانــک مرکزی ابالغ می شــود و به بازار 
ســیگنال های بد داده می شــود. در بازار 
مغشــوش و آشــفته باید آرامش داشت و 
عملیــات انجام داد نه آنکه ابالغیه صادر 
کرد. مردم باید در عمل ببینند؛ نه آنکه در 
بخشــنامه هایی که صادر می شود، اعالم 
شود که خیالتان راحت باشد، اما هیچ گونه 

اجرایی وجود نداشته باشد.
عده زیادی از شرایط فعلی منتفع شده اند. 
مــردم و فعاالن اقتصادی می خواهند که 

این افراد شناسایی و معرفی شوند. دولت 
زمانی اعالم کرد که ما بدون محدودیت 
طال داریم و می توانیم به مردم بفروشیم. 
نتیجه آن چه شد؟ عده ای طال را خریدند 
و از کشــور خارج شــدند. باید پرسید چرا 
چنین بخشــنامه ای صادر می شود. بعد از 
آن، همان صادرکنندگان بخشنامه اعالم 
می کنند که چرا چنین اقدامی انجام شــده 
و مالیــات برای افراد خریدار ســکه قرار 
می دهنــد. مگر زمانی که به مردم اعالم 
شــد می توانند سکه خریداری کنند، گفته 
شــده بود که باید مالیات پرداخت کنند؟ 
نظــام تصمیم گیــری دولــت بی اندازه 
آشــفته و به هم ریخته است. افرادی که از 
بخشنامه های قانونی صادرشده استفاده 
کرده اند، مفســد اقتصادی نام گرفته اند 
و در مقابل صادرکنندگان بخشــنامه ها 
مصلــح اقتصادی هســتند؛ در حالی که 
باید مشــخص شود مسبب شرایط فعلی 
همیــن افراد صادرکننده بخشــنامه ها و 
اعالن ها هستند. در بازار اقتصادی فعلی 
دیگــر تجارت مفهومی ندارد و نام واقعی 
آن قمار شــده که در شــریعت اسالم نیز 

حرام است.
* عضو اتاق بازرگانی

رضا حمزه لو *
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پرونده ویژه »افق تازه« پیرامون وضعیت ســرزمین چاوز

ضربه مهلک نفت بر اقتصاد ونزوئال

ا-اینانلو
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روند رشــد تورم درایران و ونزوئال تا ســال 92 شــبیه هم بود، اما در 
این ســال ایران با تغییر مســیر و توافق هســته ای توانست روند رو 
به رشــد تورم را کنترل و امســال آن را تک رقمی کند و به حدود 
9 درصــد برســاند، در حالیکه این رقــم در ونزوئال به نزدیک 800 

درصد می رسد.
تصمیمات سیاسی و اقتصادی دولت ها ممکن است دو پیامد داشته 
باشد یا کشور را ازبحران اقتصادی و سیاسی خالص کند ویا شرایط 
بحرانی و وخیم بر کشــورها حاکم ســازد. گاهی پافشاری بر برخی 
سیاســت ها شــرایط را به گونه ای پیش می برد که نه تنها کشورها 

با چالش های اقتصادی، سیاســی واجتماعی مواجه می شــود، بلکه 
مردم نیز بامشــکالتی بیشتر ازگذشته روبروخواهند شدکه این خود 

نابســامانی های اجتماعی نیز به دنبال دارد.
در این راستا می توان شرایط دو کشور ایران و ونزوئال را با یکدیگر 
مقایســه کرد. دوکشوری که با فشارهای سیاسی و اقتصادی غرب 
درعرصه جهانی روبرو هستند. اما تصمیم مسئوالن ایرانی و توافق 
هسته ای سبب شده است تااکنون و بعد ازحدود 4 سال اوضاع سیاسی 
و اقتصادی کشــور ما کاماًل متفاوت و دور از شــرایط ونزووئال قرار 
گیرد. برجام و تغییر مسیر ایران موجب شد مشکالتی را که در زیر 
آمده و ونزوئال با آنها دســت به گریبان اســت از ایران دور شــود و 

کشــور ما رشد اقتصادی مطلوبی را تجربه کند.
 وضعیت اقتصادی ونزوئال

ونزوئال به گونه ای در شــرایط فعلی با بحران اقتصادی و سیاســی 
دســت و پنجه نرم می کند که پیامدهای ناگوار اجتماعی و سیاســی 
نیز برای این کشــور به همراه داشــته است. از رکود اقتصادی و نرخ 
بیــکاری باال گرفته تا کمبود شــدید مــواد غذایی و دارو، افزایش 

میزان جرم و در نهایت افزایش شــدید نابسامانی های اجتماعی.
منتقــدان دولت ونزوئال براین باورند چالش های شــدید اقتصادی 
نتیجه ســالها ســوء مدیریت در این کشــور بوده است. اما درآن سو 
حامیــان رئیس جمهوری فعلی و پیشــین ونزوئــال می گویند که 
کاهش بهای نفت و فساد در میان نخبگان اقتصادی ونزوئال منجر 

به ایجاد این مشــکالت شده است.
شرایط اقتصادی در دوران ریاست جمهوری چاوز

چــاوز رئیــس جمهوری فقید ونزوئال تحــت یک چارچوب خاص 
چندین ســال ونزوئال را اداره کرد. وی پیش از حضور در ســمت 
ریاســت جمهــوری ونزوئال قول داده بود که علیه فســاد مقامات 
بایســتد و از درآمد گســترده ناشی از فروش نفت برای کاهش فقر 
و بی عدالتی در این کشــور اســتفاده کند. چاوز در دوران ریاســت 
جمهوری اش در میان اقشــار فقیــر از محبوبیت پایداری برخوردار 
بــود. وی خدمــات اجتماعی از جمله یارانه هــای غذا و خانه، امور 
خدمات درمانی و برنامه های آموزشــی را گســترش داد. خط فقر در 
این کشــور در ســال 1998 تا حدود 50 درصد کاهش یافت. پس از 
مرگ چاوز، نیکالس مادورو جانشــین وی شــد و قول داد که دنبال 

رو سیاست های چاوز باشد.
اقتصاد بر پایه نفت

اقتصاد ونزوئال به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی به شدت 
در قبال شوک های خارجی آسیب پذیر بوده است. براساس آمارهای 
اعالم شــده از ســوی سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک(، 
فروش نفت 95 درصد از میزان درآمد ناشی از کل صادرات این کشور 

و 25 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشــور را شــامل می شود.
همزمــان بــا اینکه بهای جهانی نفت از 111 دالر در هر بشــکه در 
سال 2014 به 27 دالر در سال 2016 رسید، اقتصاد متزلزل ونزوئال 
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با یک ســقوط آزاد مواجه شــد. در آن ســال تولید ناخالص داخلی 
ونزوئال 12 درصد کاهش یافت و تورم به مرز 800 درصد رسید. در 
اوایل 2017، ونزوئال در حالی که فقط 10 میلیارد دالر ذخیره ارزی 
داشت اما حدود 140 میلیارد دالر به خارجی ها بدهکار بود که این 
مسئله نگرانی ها را در مورد ورشکستی کامل این کشور افزایش داد.
›ریکاردو هاســمن‹ اقتصاددان دانشــگاه هاروارد می گوید که چاوز 
از ایــن درآمــد نفتی هنگفت در ســالهای بیــن 2004 تا 2013 با 
هدف ذخیره کردن برای روزهای مورد نیاز استفاده نکرد و بحران 
اقتصــادی ونزوئــال به دلیل تورم فزاینده، کمبود مواد غذایی و دارو 

تشدید شده است.
کارشناسان تصریح کرده اند که کنترل شدید قیمت ها توسط دولت 
که با هدف حفظ قیمت کاالهای اساســی برای فقرا در این کشــور 
انجام شده یکی از عوامل ایجاد مشکالت اقتصادی بوده است چون 
با این روش بیشتر تولیدکنندگان در این کشور تولیدات خود را کاهش 
دادنــد. این تولیدکنندگان زمانی که می دیدند بهای کاالهایشــان 
در یــک رونــدی ثابت مانده نیازی بــه افزایش تولید نمی دیدند. از 
دید بســیاری از کارشناســان دیگر سیاستی که به ایجاد مشکالت 
اقتصــادی در ونزوئــال کمک کرد، سیاســت کنترل ارز بود که ابتدا 
در ســال 2003 توســط چاور برای مهار خروج سرمایه ها ارائه شد. 
بــا فــروش دالر در نرخ های متفاوت، دولت کاراکاس در واقع بازار 

ســیاه ایجاد کرد و فرصت ها برای ایجاد فســاد نیز افزایش یافت.

در ســوی دیگر براساس گزارش ها، واردات ونزوئال در سال 2016 
بــه 18 میلیــارد دالر کاهش یافت این در حالی اســت که این آمار 
در ســال 2012 حدود 66 میلیارد دالر بود یکی از دالیل این روند 
کاهش واردات این بود که کاالهای ساخت خارج به طور فزاینده ای 
گــران بود. بســیاری ازمصرف کنندگان بــا انتخاب میان دو گزینه 
روبــرو بودند. یا باید ســاعت ها در صف منتظر کاالهای اساســی 
می بودند ویا مبالغ بســیار زیادی را به بازارهای ســیاه و قاچاقچیان 

پرداخت می کردند.
ناظران اوضاع ونزوئال را چیزی شــبیه بحران انســانی می دانند. در 
ســال 2016 رئیس فدراسیون دارویی ونزوئال طی برآوردی اعالم 
کرد که 85 درصد از داروهای اساســی در این کشــور یا مهیا نیستند 
و یا بدست آوردن انها سخت است. بسیاری از بیمارستان های این 
کشــور از نبود داروهای اساســی رنج می برند. مرگ و میر کودکان 
در اوایل سال 2016 به 18.1 درصد از هر یک هزار تولد رسید که 

این آمار در ســال 2011 حدود 11.6 درصد بود.
دو برابر شدن مرگ و میر مادران و بازگشت بیماری هایی 

مانند ماالریا و دیفتری
همچنیــن مــرگ و میــر مادران دو برابر آمار ســال 2008 شــد. 
بیماری هایی چون ماالریا و دیفتری که پیشــتر در این کشــور ریشه 
کن شــده بود بار دیگر شــیوع پیدا کرد. فقر نیز در ونزوئال افزایش 
پیدا کرده است. در سال 2016 براساس بررسی های یک دانشگاه در 
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این کشور بیش از 87 درصد از مردم اعالم کردند که پول کافی برای 
خرید مواد غذایی مورد نیازشان را ندارند. بررسی دیگری نشان داد 
که 30 درصد از کودکان در سن مدرسه با سوء تغذیه مواجه هستند.

فقر و فقدان فرصت در ونزوئال نرخ زیاد خشــونت را در این کشــور 
افزایش داد. براســاس اعالم › دیده بان خشــونت در ونزوئال‹ یک 
گروه نظارتی مســتقل، این کشــور که پیشتر خشونت باال را تجربه 
کرده بود و یکی از خشــونت آمیزترین کشــورهای جهان بود، در 
ســال 2016 با باالترین میزان قتل در تاریخ این کشــور مواجه شد. 
دولت مادورو ارتش را برای مقابله با جرائم خیابانی مســتقر کرد اما 
گروههای حقوق بشری و رسانه های خارجی سوءرفتارهای گسترده 
را به دنبال استقرار ارتش در خیابان ها گزارش دادند. بحران انسانی به 
سراسر مرزهای ونزوئال نیز کشیده شد. به طوریکه هزاران شهروند 
ناامید این کشــور به برزیل وکلمبیا رفتند. حدود 150 هزار شــهروند 

ونزوئالیی تنها در ســال 2016 این کشور را ترک کردند.
براساس آمار اعالم شده شبکه سیان ان، واردات ونزوئال تا 50 درصد 
نسبت به سال گذشته کاهش داشته و این مسئله کمبود شدید مواد 
ضروری را در این کشــور به همراه داشــت. براساس بررسی سالیانه 
ملی ســه دانشــگاه مهم و دیگر گروههای تحقیقاتی، تورم گسترده 
برای مردم ونزوئال یعنی محرومیت از خوردن غذای کافی و افزایش 

ســوء تغدیه در میان شهروندان این کشور.
نویسندگان گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی در مورد اقتصاد ونزوئال 
نوشــتند: ونزوئال همچنان در یک بحران اقتصادی شدید قرار دارد. 
نرخ بیکاری در این کشور در سال جاری به فراتر از 25 درصد می رسد 
و ســال آینده احتمااًل 28 درصد خواهد شــد. این آمار درسال 2015 
حدود 7.4 درصد بود. اقتصاد این کشور سال گذشته حدود 18 درصد 
کوچک شد. این سومین سال رکود برای این کشور است. پیش بینی 
صندوق بین المللی پول درمورد نرخ تورم در ونزوئال بسیار بد است 
اما بهتر ازگذشــته. انتظار می رود نرخ تورم 720 درصدی را تجربه 
کند اما اگر ونزوئال مسیر فعلی را ادامه دهد براساس اعالم صندوق 
بین المللی پول تورم در این کشور در سال 2018 به دو هزار درصد 
خواهد رســید. ونزوئالیی که غرق در نفت بود اکنون با کمبود پول 
مواجه اســت. سیســتم اقتصادی که در ونزوئال برای آزاد کردن این 
کشور از فقر و فساد دولتی اجرا شد، در حال حاضر موجب گرسنگی 

شهروندانش شده است.
بدترین بحران اقتصادی تاریخ ونزوئال

ونزوئال درحال حاضر با بدترین بحران اقتصادی در تاریخ این کشور 
مواجه بوده و کمترین تولید نفت را در 23 ســال اخیر تجربه می کند 
)فقط 2.5 میلیون بشــکه در روز(. براســاس اعالم اوپک، ونزوئال 
بیشــترین ذخیره نفت خام را در دنیا داشــت )بیش از 300 میلیارد 
بشــکه(. این مســئله باعث شده بود تا گوی سبقت را در این زمینه از 
عربستان )با ذخیره 266 میلیارد بشکه(، ایران )158 میلیارد بشکه( و 
عراق )142 میلیارد بشکه( برباید. زمانیکه نفت از بشکه ای 115 دالر 

در هر بشــکه در ســال 2014 به نصف کاهش یافت، تولید ناخالص 
داخلی این کشور نیز تا 10 درصد کاهش یافت. کارشناسان معتقدند 
که نفت بدون مهارت و تخصص ارزشی ندارد و سوءمدیریت ها در 
مورد نفت مشــکالت زیادی را برای ونزوئال به وجود آورده اســت. 
بانک های خارجی مدتهاســت خود را از ونزوئال دور نگه داشــته اند. 
در ســال 2014 ونزوئال حدود 50 میلیارد دالر از چین و حدود پنج 
میلیارد دالر از روســیه قرض گرفت. البته این در دوران بهای نفت 

مطلوب ونزوئال بود.
شــهروندان ونزوئالیی ها بیش از 30 ســاعت در هفته در صف های 
خرید کاال صرف می کنند و اغلب با زمانیکه وارد مغازه ها می شوند، 
با قفسه های خالی از کاال روبرو هستند. دولت کاراکاس سیاستهای 
آمریکا را عامل بروز بحران در این کشــور معرفی کرده اما مخالفان 
دولــت ســوءمدیریت هــای اقتصادی دولت مــادرور را عامل این 
بحران می خوانند. اوضاع بیمارســتان ها در ونزوئال نیز گویی شــبیه 

بیمارستان های مناطق جنگی است.
پیش بینی شــده اســت که اقتصاد ونزوئال در سال جاری میالدی تا 
هشت درصد سقوط کند و این در حالی است که صندوق بین المللی 
پول پیش بینی کرده نرخ تورم در این کشور سال آینده میالدی چهار 
رقمی می شود. دولت کاراکاس پیشتر بیشتر دارایی های شرکت های 
خارجی را در اختیار گرفته اســت. شــرکت جنرال موتورز اعالم کرد 
کــه مقرش در ونزوئال مصادره شــده اســت و ایــن منجر به توقف 
فعالیتهایش در این کشــور شــده است. براساس اعالم صندوق بین 
المللی پول، اقتصاد ونزوئال در سال گذشته میالدی 18 درصد تنزل 
کرده و این در حالی اســت که یونان )بدترین اقتصاد اروپا( در زمان 
اوج بحــران در ســال 2011 اقتصادش به میــزان 9.1 درصد تنزل 
داشــت.طی ســال گذشته به دلیل نبود مواد غذایی کافی 74 درصد 
از مردم ونزوئال به طور میانگین حدود 8.7 کیلوگرم وزن کم کردند. 
صحبت کردن از شدت بحران موجود در ونزوئال سخت است. البته 
در این کشــور جنگی رخ نداده اســت و جنگ داخلی یا خارجی عامل 
بروز این فاجعه در ونزوئال نبوده بلکه خود مقامات با سیاستهایشان 
عامل این بحران جدی بوده اند. گستره این بحران تعجب ٱور است. 
اقتصاد این کشــور هر ســاله کوچک و کوچک تر می شــود و ممکن 

اســت تورم در این کشور به 1600 درصد برسد.
این کشــور به خاطر افزایش بهای نفت با حجم پول زیادی مواجه 
شــد، اما در ســال 2014 این وفور نعمت برای ونزوئال پایان یافت و 
دولت مادورو را با لیستی از گزینه های ناخوشایند مواجه کرد. مقامات 
ونزوئال باید فکری در مورد وابستگی زیاد اقتصاد این کشور به نفت 
می کردند چون این وابستگی به صنایع غیرنفتی این کشور نیز آسیب 
وارد کرده اســت. ونزوئال که در زمان فعالیت چاوز با افزایش تولید 
ناخالص داخلی مواجه شــده بود اکنون با بحران شــدید اقتصادی 
روبرو اســت. شــرایط در ونزوئال به گونه ای شده است که مردم این 

کشــور عماًل ›اقتصاد بقا‹ را تجربه می کنند.
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 وضعیــت اقتصــادی ونزوئال در پیچیده ترین حالت خود قرار دارد و آمار 
و ارقام جدید در مورد اقتصاد این کشــور هر روز ترســناک تر از گذشــته 
اســت. برخی از برآوردها نشــان می دهد که نرخ تورم در این کشــور به 

زودی چهار رقمی می شود.
به گزارش دویچه وله، از زمان اســتقالل ونزوئال از اســتعمار اسپانیا در 
سال 1810، بحران سیاسی در ونزوئال وجود داشته اما وضعیت سیاسی 

هم تعریف چندانی نداشته است.
به رغم گفتمان ضدفســادی که جنبش اجتماعی و فرآیند سیاســی به 
رهبــری هوگو چاوز ایجاد شــده بود، مقامــات دولتی در دولت مادورو 
میلیاردهــا دالر به شــکلی غیرقانونی در حســاب های بانکی خارج از 

کشور خود ذخیره کرده اند.
از ســوی دیگــر، در حالــی که قیمت جهانی نفت روندی افزایشــی به 
خــود گرفتــه، تولید ونزوئال که بیشــترین ذخایر نفتی را در جهان دارد، 
در ســال های اخیر به میزان قابل توجهی کاهش یافته اســت. بحران 
اقتصادی در ســال های اخیر موجب شــده که این کشــور کمتر از 40 

درصد از ظرفیت بالقوه نفت خود را اســتخراج کند.

بولیــوار -پــول ملــی ونزوئال- ارزش خود را از دســت داده و به دلیل 
کمبود نقدینگی صف های جلوی بانک ها طوالنی تر از همیشــه اســت. 
افزایــش تــورم و کمبود نقدینگی صدمات بســیاری را متوجه صنایع و 

کسب وکارها کرده است.
کاهش دستمزدها و کاهش کاالهای وارداتی به خصوص از سال 2017 
تاکنون موجب شــده مردم به ســختی دارو، غذا و کاالهای اساسی خود 

را تأمین کنند.
در حالی که زندگی برای مردم عادی بســیار دشــوار اســت، در مناطق 

فقیرتر حدود 70 درصد کودکان ســوءتغذیه دارند.
جمعیت ونزوئال 31 میلیون نفر اســت و در ســال های اخیر بیش از ســه 

میلیون نفر به کشــورهایی چون برزیل و کلمبیا مهاجرت کرده اند.
این در حالی اســت که دولت ونزوئال، کاهش قیمت نفت، تحریم های 
ســخت ایاالت متحده آمریکا و سیســتم مالی بین المللی را از مهم ترین 

دالیل مشــکالت اقتصادی این کشور می داند.
اما واقعیت این است که مشکالت اقتصادی ونزوئال خیلی پیش تر از آنکه 
تحریم های آمریکا اعمال شود، آغاز شده بود. عالوه بر این، کشورهای 

الهام میرمحمدی

آنچه بر سر اقتصاد ونزوئال آمد
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وابســته به اقتصاد نفتی دیگری هســتند که کاهش قیمت جهانی نفت 
آســیب چندانی به آنها نزده و از کمبود کاالهای اساســی رنج نمی برند.

را  ونزوئــال  فاجعه بــار  اقتصــاد  اصلــی  دالیــل  تحلیل گــران 
 کنتــرل بیــش از حــد دولــت بــر نــرخ ارز و کاهــش قیمــت نفت 

می دانند.
از آنجــا کــه اکثر نهادهای ونزوئال در کنترل طرفداران مادورو اســت 
حتی اگر هنری فالکون برنده انتخابات ریاست جمهوری می شد، شرایط 

اقتصادی پیچیده تر می شد.
با پیروزی مادورودر انتخابات اما انتظار می رود تحریم های آمریکا علیه 
این کشور شدیدتر شود و حتی ممکن است آمریکا صادرات نفت ونزوئال 
را به طور کل تحریم کند که مشــکالت مردم را دوچندان خواهد کرد.
یکی از وعده های فالکون جایگزینی دالر به جای ارز ملی، با هدف مهار 
تورم بود. این در حالی است که مادورو بخشی از مردم را با کارت های 

یارانه غذا به پای صندوق ها کشــاند.
اگرچه نظرســنجی های عمومی نشان می دهد که بسیاری از مردم این 
کشور مخالف مادورو هستند اما نیمی از جمعیت ونزوئال به یارانه های 

غذایی دولت محتاجند.

آیا جایگزینی دالر با ارز ملی راه حل مناسبی است؟
مادورو برای حل مشکالت ارزی در این کشور، ارز رمزنگاری شده پترو 
را خلق کرد. اما اقتصاددانان معتقدند، ارزهای دیجیتال و سایر اقدامات 

انجام شــده در این زمینه راه حل مناســبی برای این مشکل نیستند.
برخــی اقتصاددانــان بــر این باورند کــه انتخاب دالر بــه عنوان ارز 
ملــی می توانــد روند رشــد تورم را تا حدی آهســته کنــد اما پایداری 
و دوام ایــن روش در کشــوری کــه اقتصــاد وابســته بــه نفت دارد و 
 بایــد بــه کاالهــای صادراتــی تنوع ببخشــد، قابل بحــث و مذاکره
 است.این در حالی است که سایر تحلیل گران با جایگزینی دالر به جای 
بولیوار مخالفند و معتقدند، نرخ تبادل ارزها مشــکل اساســی ونزوئال 
نیست و راه حل های این چینی تنها موجب می شود، مقامات دولتی فاسد 
دالرهای بیشــتری را در حســاب های بانکی خود ذخیره کنند. از سوی 
دیگر، گســترش اســتخراج منابع نفتِی بیشتر، تنها بدهی های دولت را 

ســبک می کند و از مشکالت مردم نخواهد کاست.
انتظــار مــی رود، بزرگ تریــن مشــکل دولــت در حــال حاضــر 
 )PDVSA( ســقوط قریب الوقــوع شــرکت دولتی نفــت ونزوئــال 

باشد.
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روند صعودی نرخ تورم باعث سقوط آزاد اقتصاد ونزوئال شده است. این کشور 
با بحران ناشــی از گرانی شــدید مواجه اســت. کمبود برق، مواد غذایی و نبود 
امکانات پزشــکی مردم این کشــور را به ســتوه آورده است. نرخ تورم ونزوئال 
ســال گذشــته میالدی به 2600 درصد رسید و طبق پیش بینی صندوق بین 

المللی پول امسال نرخ تورم به 13000 درصد خواهد رسید.
در این گزارش نگاهی می اندازیم به وضعیت شهروندان این کشور که برای تهیه 
اقالم ضروری زندگی نظیر دستمال توالت، شکر و قهوه به کلمبیا فرار می کنند.

مهاجرت دسته جمعی از پل سیمون بولیوار
پل سیمون بولیوار بین ونزوئال و کلمبیا، مشکلی بی سابقه را برای این کشور 
بوجود آورده: مشکل مقابله با بحران انسانی: روزانه نزدیک به 45 هزار مهاجر 
اهل ونزوئال پای پیاده از طریق این پل خود را به کوکوتا در کلمبیا می رسانند.
این گذرگاه مرزی شاید تنها و آخرین امید چهار میلیون نفری باشد که به خاطر 
نابسامانی وضعیت اقتصادی کشور و نبود امکانات پزشکی از ونزوئال می گریزند.
یــک زن می گویــد: »بــا حقوق 700 تا 1000 بولیوار، آنهم هر دو هفته یکبار، 

نمی توان امرار معاش کرد. حتی اگر دو میلیون بولیوار درآمد داشته باشید.«
قیمــت یک لیتر آب پنــج هزار برابر قیمت یــک لیتر بنزین 

است
ونزوئال برای پنجمین ســال متوالی با رکود اقتصادی روبه روســت. منتقدان 
می گویند علتش ناکارآمدی دولت و فساد اداری است. سال گذشته میالدی، 
نرخ تورم به بیش از 2600 درصد رسید. طبق پیش بینی صندوق بین المللی 

پول امسال نرخ تورم به 13000 درصد خواهد رسید.
این وضعیت نیکوالس مادورو را مجبور کرده است سه صفر پول ملی کشور 
را حذف کند. در این صورت حداقل دستمزد ماهانه که قباًل 1300000 بولیوار 
بود، 1300 بولیوار می شود که معادل 6 دالر است. به خاطر این وضعیت است 

که مردم ونزوئال برای مایحتاج اولیه به کلمبیا فرار می کنند.
یک مهاجر ونزوئالیی می گوید: »در ونزوئال دو ساعت در روز برق و سه ساعت 
در روز آب داریم. از گاز هم خبری نیســت. اینجا، در کلمبیا همه چیز ارزان تر 

اســت، می توانید مایونز و دســتمال توالت پیدا کنید. این چیزها جزء نیازهای 
اولیه است که در ونزوئال پیدا نمی شود. قیمت یک لیتر بنزین یک بولیوار است 

و قیمت یک لیتر آب 5000 بولیوار. چطور ممکن است؟«
این وضعیت اکثر مردم ونزوئالیی ها را مجبور کرده که برای کار و امرار معاش 
روی این پل مرزی کار می کنند. این افراد هر روز و هر هفته و هر ماه بین دو 
کشــور در حال رفت و آمد هســتند و به همه کاری دســت می زدند، از فروش 

مو گرفته تا باربری.
ارزش پــول از قیمــت کیف بافته شــده با اســکناس کمتر 

است
اقتصادی که در آن ارزش کیف ساخته شده از اسکناس از خود اسکناسها بیشتر 
اســت، در وضعیت ســقوط آزاد به سر می ببرد. در ونزوئال، با اسکناسهایی که 
برای بافتن کیف بکار رفته، می توان یک بســته نمک خرید. اما همین کیف 
در کلمبیا می تواند شکم این خانواده سه نفری را به مدت یک هفته سیر کند.

یکی از کســانی که با فروش کیف و وســایل ســاخته شده با اسکناس زندگی 
می کند می گوید: »ابتدا با این اسکناسها قلب درست می کردیم. سپس هواپیما 
می ساختیم. این کار از نظر من هنر است. چون در واقع شما با همین پول در 
ونزوئــال هیــچ چیز نمی توانید بخرید. برای خرید مایحتاج اولیه زندگی تان به 

پول زیادی نیاز دارید.«
قیمت گذرنامه برای اقامت در کلمبیا معادل یک ســال حقوق 

متوسط هر ونزوئالیی است
تخمین زده می شود که طی ماه های اخیر بیش از یک میلیون نفر ونزوئالیی 
در کلمبیا ساکن شده اند که وضعیت پناهندگی ندارند اما می توانند درخواست 
پناهندگی بکنند. این افراد چه بخواهند در کلمبیا بماند و چه بخواهند از اینجا 

به کشور دیگر بروند، باید اجازه اقامت قانونی داشته باشند.
رافائل زاواال، از طرف کمیســاریای ســازمان ملل متحد در امور پناهندگان در 
کوکوتا کار می کند و می گوید: »این افراد باید گذرنامه داشته باشند. عده ای از 
آنها کارت رفت و آمد مرزی دارند که یک اجازه اقامت موقت است. از یک سال 

آمار و ارقام  جالب از  
اقتصاد  ونزوئال
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پیش دولت کلمبیا کارتهای مجوزهای ویژه اقامت ثابت را صادر می کند. این 
کارت برای این است که به هنگام ورود به کلمبیا وضعیت اقامتتان قانونی باشد. 
برای این کارت هم باید بطور قانونی وارد کلمبیا شده باشید و در پاسپورتتان 

مهر ورود خورده باشد«.
دولــت کلمبیــا کارتهای رفت و آمد مرزی را برای ونزوئالیی ها صادر می کند. 
از سوی دیگر خوان مانوئل سانتوس، رییس جمهوری این کشور سیاستهای 
ســخت گیرانه ای را برای وضعیت مهاجران ونزوئالیی در نظر گرفته اســت 
که طبق آن هزینه دریافت گذرنامه خیلی بیشتر شده است. در حالیکه کارت 
رفت و آمد مرزی ارزان تر بود.یکی از مهاجران ونزوئالیی می گوید: »اگر پول 
نداشــته باشــید نمی توانید پاسپورت بگیرید. باید 10 میلیون بولیوار بدهید. در 
حالیکــه حقــوق مردم بین 400 تا 500 هزار بولیوار اســت، یعنی نیم میلیون 
بولیوار. صحبت از 10 میلیون بولیوار است یعنی برای یک گذرنامه باید معادل 

حقوق یک سالتان را بدهید.«
بدون گذرنامه و حق کار هزاران ونزوئالیی ای که در کشور خود شغل آبرومندی 

داشتند مجبورند در کوکوتا دست به گدایی بزنند.
مهاجــران ونزوئــالی نفت خیز باید شــب را در خیابان صبح 

کنند
در دیونا پرویدنســیا )Divina Providencia( پناهگاهی که کلیســای 
کاتولیک کوکوتا برای این افراد به راه انداخته است، روزانه 1000 وعده غذایی 
بطور رایگان توزیع می شود. عده ای هم هر روز از آن طرف پل فقط برای غذا 
به اینجا می آیند.یکی از کسانی که در این پناهگاه است می گوید: »وضعیت 
فاجعه بار اســت. در ســان کریستوبال غذا نیست. به همین دلیلی هم به اینجا 
آمده ایم. من قباًل در ســاختمان شــهرداری سان کریستوبال کار می کردم، اما 
دستمزدم برای خرید غذا کافی نبود.«شمار زیادی از این افراد حاضرند دست 
به هر کاری بزنند تا پول اندکی برای خانواده هایش بفرستند. یک زن می گوید: 
»شرایط زندگی در ونزوئال غم انگیز است. من سه فرزندم را در مرز رها کرده و در 
جستجوی کار به اینجا آمده ام می خواهم برایشان پول بفرستم. اگر آنها را با خودم 
به اینجا می آوردم، چه کار می توانستم بکنم؟ کجا می توانستم نگهشان دارم؟ 
در خیابان که نمی توانستیم بخوابیم! نه نمی توانستیم. امشب خودم هم جایی 
برای خوابیدن ندارم.«مهاجرت دســته جمعی ونزوئالیی ها در منطقه »نورتِِد 
سانتاندر« )Norte de Santander( در شمال شرق کلمبیا رخ می دهد. 
این منطقه از نظر تاریخی با بی ثباتی روبروست.با وجود توافقنامه صلح که در 
سال 2016 میالدی بین دولت کلمبیا و شورشیان فارک امضاء شد و به بیش 
از نیــم قــرن جنگ داخلی پایان داد، این منطقه هنوز تحت کنترل گروههای 
مسلح است. کلمبیایی هایی که در اثر درگیری داخلی آواره شدند، در فقیرترین 
 )asentamientos(»محله های اطراف کوکوتا موسوم به »آِسنتامیِنتوس

به سر می برند.
از ماه اوت ســال 2017 میالدی، 3000 مهاجر ونزوئالیی در محله های فقیر 
اطراف کوکوتا ساکن شده اند. مبلغان مذهبی که در اینجا کار می کنند نسبت 

به وضعیت مهاجران کشور همسایه هشدار می دهند.
پدر فرانچسکو بورتیگنون، یکی از این افراد است و می گوید: »در میان سیل 
عظیم مهاجرانی که به اینجا می آیند، عده زیادی کارگر حرفه ای وجود دارد. 

کســی که آنها را اســتخدام می کند یا به آنها نصف حقوق معمول را می دهد، 
یا خیلی کمتر و گاهی هم اصاًل پول نمی دهد. البته شــمار زیادی از این افراد 
هم ممکن اســت برای کارهایی مثل برداشــت قهوه استخدام شوند، یا برای 

کارهای پیچیده مانند جمع آوری برگهای کوکا.«
کمیسر اتحادیه اروپا برای کمکهای بشردوستانه: کلمبیا با دو 

مشکل روبروست
کلمبیا برای مواجهه با بحران مهاجرت درخواست کمکهای بین المللی کرده 
است. بتازگی کریستوس استایلیانیدس، کمیسر اتحادیه اروپا برای کمکهای 
بشردوستانه بتازگی با رییس جمهوری کلمبیا مالقات و از منطقه کوکوتا بازدید 
کرده است. کمیسر اتحادیه اروپا اعالم کرده بودجه ای برای کمک اختصاص 
داده اســت: دو میلیون یورو برای ونزوئالیی ها و شــش میلیون یورو برای 
کلمبیایی ها.کریستوس استایلیانیدس، کمیسر اتحادیه اروپا در امور کمک های 
بشردوستانه و مدیریت بحران می گوید: »دولت کلمبیا با یک چالش بی سابقه 
روبه روســت. زیرا این کشــور با مشــکالت مربوط به روند صلح میان دولت و 
شورشیان فارک نیز درگیر است. در نتیجه کمکهای بشردوستانه ما باید هم 
شامل ونزوئالیی ها شود، و هم مردم کلمبیا. در ونزوئال باید بطور خاص برای 
ارائه کمکهای پزشکی تالش کنیم و راهی برای مقابله با معضل سوء تغذیه حاد 
پیدا کنیم«.سازمان های غیردولتی کمکهای بشردوستانه در ساخت پناهگاه 
برای مهاجران با دولت کلمبیا همکاری می کنند. با این وجود، عده ای از رییس 
جمهوری این کشور به خاطر سیاستهای سخت گیرانه اش در قبال مهاجران 
انتقاد می کنند. سرپرست مرکز مبلغان مسیحی معتقد است که این سیاستها 
منجر به افزایش شمار مهاجران غیرقانونی خواهد شد.ویلینتون مأنوس سیِرا، 
یکی از مسئوالن مرکز مهاجرت در کوکوتا می گوید: »این اقدامات دولت کلمبیا 
به معنای بســتن دیپلماتیک مرزهای بین دو کشــور است. مطابق روند فعلی، 
در حال حاضر ونزوئالیی ها برای ورود به کلمبیا نیاز به گذرنامه یا اجازه نامه 
مخصوص دارد. این امر اوضاع را پیچیده تر می کند، باعث سرگردانی مهاجران 
می شــود و راه را برای کارهای غیرقانونی باز می کند. این ها امنیت مهاجران 
را به خطر می اندازد.«مقامات کلمبیا می گویند، تعداد کسانی که از راه قانونی 
وارد کشــور شــده اند، از ماه فوریه گذشته )زمستان( 30 درصد کاهش یافته و 
حدود 1500 نفر از مهاجران هم بازگردانده شده اند.یکی از مهاجر ونزوئالیی 
پاسپورت هم دارد هم مجبور است در خیابان بخوابد. او می گوید: »من بعنوان 
شهروند ونزوئال وارد کشور دیگری شدم. می دانم این کشور هم قوانین مربوط 
به خودش را دارد که باید به آن احترام گذاشت. من کار می کنم و می خواهم از 
راه قانونی امرار معاش کنم. نمی توانند من را از کشور اخراج کنند. و با ما مثل 
کاال رفتار کنند. شش میلیون کلمبیایی در ونزوئال به راحتی زندگی می کنند. من 
اینجا آمده ام می خواهند مرا اخراج کنند. چرا؟ عدالت کجاست؟ چه می خواهند؟ 
سیمون بولیوار به دنبال چه بود؟ یک ملت واحد. در حال حاضر در کلمبیا نسبت 

به ما ونزوئالیی ها بیگانه هراسی وجود دارد.«
کوکوتا شــبیه شــهری اســت که فاجعه طبیعی در آن رخ داده اســت. اما این 
فاجعه سیاســی، اجتماعی اقتصادی که ریشــه در ونزوئال دارد باعث مهاجرت 

عده زیادی از مردم شهر می شود.
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شــرایط ملتهب اجتماعی کشــور که ریشــه اقتصادی دارد سبب شــده تا نگرانی های جدی برای آینده کشور ایجاد شود� 
مهم تر از افزایش نرخ ارز آن چه بیش از هر مســاله ای شــرایط را بغرنج می کند، عدم ثبات در باراز اســت� از این رو برای 
بررســی دالیل این بی ثباتی و نیز راه حل های رفع آن نظر حســین راغفر، اســتاد دانشگاه و اقتصاددان را در این رابطه جویا 

شدیم که در پی می آید�

در گفت و گوی تفصیلی با حسین راغفر تشابهات اقتصاد ایران و ونزوئال بررسی شد

از تهران تا کاراکاس
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از دید شــما اساساً ریشه مشــکالت اقتصادی کشور که تالطم   �
شدیدی به خود دیده را ناشی از بافت و ساختار معیوب اقتصاد ایران 
مــی دانیــد و یا این که جنون مجدد ارزی و تبعات و تنش های بعدی 
این مساله را واکنش روانی بازار به خروج آمریکا از برجام و بازگشت 
تحریم ها در آینده ای نزدیک می دانید، آن هم در شــرایطی که ما در 
فروردین و اردیبهشت ماه هم شاهد جنون ارزی دیگری هم بودیم؟

ارزیابی من در این خصوص این اســت که مشــکالت اخیر اقتصادی که 
به شــدت کشــور را به مرز فروپاشی کشانده بیشتر ریشه در داخل دارد تا 
مسائل و اقتضائات حوزه دیپلماسی و روابط بین الملل. هر چند که مسائل 
دیپلماتیک و شرایط کشور در صحنه بین الملل هم در این رویه بی تأثیر 
نیســت و به تبع این مســاله تنش دیپلماتیک هم وزن خود را در به وجود 
آمدن وضعیت کنونی دارد. اما در کل باید ریشــه مشــکالت را در درون 
جستجو کرد. خوب زمانی تحریم ها و شرایط دیپلماتیک بر اقتصاد کشور 
اثرات ســوء خود را دارد که بنیان ها و مبانی درســت اقتصادی و تولیدی 
بر کشــور حاکم نباشــد. اگر اقتصاد ایران بیمار نباشــد خوب یقینًا خروج 
آمریــکا از برجام و بازگشــت تحریم ها تا بــه این اندازه اثر گذار نخواهد 
بود. البته تمامی این آســیب پذیری اقتصادی یادگار دولت نهم و دهم 
اســت که تا به امروز ادامه دارد. رویه ای در آن ســال ها شکل گرفت ذات 
و بطن اقتصاد کشور را فلج و بیمار کرد. از همان سال ها بنیان های تولید 
در کشــور روز به روز ضعیف تر شــدند. اما در مقابل تجارت های مشــوق 
مصرف گرایی و شــدت بخش در امر واردات بر فضای اقتصادی حاکم 
شد. این مسائل بسترهای فشارهای بین المللی بر کشور را فراهم کرده 
اســت. زیرا که اقتصاد کشــور اکنون نســبت به تحریم ها بیش از پیش 
آســیب پذیرتر شــده اســت. لذا زمانی که ترامپ، پمپئو و یا بولتون برای 
تهران خط و نشــان می کشــند علت این امر به همین حساسیت و آسیب 
پذیری کشــور به تحریم ها باز می گردد. اگر اقتصاد کشــور یک اقتصاد 
ملی مبتنی بر بنیان های تولید می بود و اگر در همان ســال های مدیریت 
دولت نهم و دهم این مساله در دستور کار قرار می گرفت، امروز واشنگتن 
و ترامپ نمی توانســت از اهرم فشــار تحریم علیه ایران استفاده کند. اما 
این دولت ها )نهم و دهم( در سال های حضور خود جامعه ای را در ایران 
شــکل دادند که به شــدت مصرف گرا و وابســته به بازار خارجی شد. در 
ایــن میــان هم رانت های وارداتی شــکل گرفــت و اقتصاد هم به محل 
رانت بازی بدل شــد. البته این مســاله همچنان در دولت های یازدهم و 
دوازدهم هم ادامه دارد. از دیگر ســو این را هم باید پذیرفت که کشــور 
ما به درآمدهای نفتی خود متکی اســت که قیمت گذاری آن در خارج از 
کشــور تعیین می شــود. این شرایط یقینًا اقتصاد را آسیب پذیرتر می کند.

یعنی شما اقتضائات اقتصادی کشور را آن چنان پیچیده می دانید   �
که نمی توان اکنون در یک ارزیابی مقصر واقعی این نابه ســامانی و 

بی ثباتی را یافت؟
 اتفاقًا اقتصاد کشــور اقتصادی بســیار ساده و بسیطی است که از چندان 
پیچیدگــی هم برخوردار نیســت. به عبارت دیگــر اقتصاد ایران از تنوع 
منابــع علمــی و فناوری برای تولید درآمد برخوردارد نیســت. یگانه راه 

درآمد ما نفت اســت. پس اقتصاد کشــور بســیار ساده است، اما در آن سو 
چیزی که این اقتصاد را پیچیده می کند وابستگی به اقتصادهای متنوعی 
اســت که تولیدات گوناگونی دارنــد. لذا اقتضائات هر اقتصاد که کاالی 
خود را به کشــور روان می کند باعث ایجاد الیه هایی در کشــور می شود. 
همین وابستگی موجب شده تا با کوچک ترین تحریم و عدم حضور این 
اقتصادها کشور به شدت ملتهب شود. ما در این یکی دو روز اخیر شاهد 
بودیم که مردم به واقع نگران آینده معیشــتی خود هســتند. این نگرانی 

هم به دلیل عدم حضور همین بازار در آینده اســت.
شــما از دســته اقتصاددانانی بودید که معتقدید با تداوم شرایط   �

کنونی، جامعه به ســمت ونزوئالیی شــدن در حال حرکت است. آیا 
می توان تهران بعد از ســال 9۷ را در کنار اعتراضات دی ماه ســال 
گذشته که آن هم ریشه معیشتی و اقتصادی داشت، کاراکاس دیگری 

نامید؟
خــوب ما چندی پیش شــاهد تنش ها و درگیری هایــی در بازار تهران، 
عالءالدین، چارســو و دیگر جاها بودیم. متاســفانه ما باید خود را برای 
ادامه این بحران ها آماده کنیم. جامعه به شــدت نگران اســت. نمی توان 
با چند درگیری مقطعی شــرایط به شــدت متشــتت کشور را پایان یافته 
تلقی کرد. البته تمامی وقایع کشــور به خصوص بعد از ســال ۹7 را باید 
با دقت بررســی کرد تا بتوان به نتیجه گیری درســتی در مورد ونزوئالیی 
شــدن ایران رســید. اما با نگاهی کلی به حوادث چند وقت اخیر به نظر 
ایــران هــم در حــال تکرار تجربه تلخ ونزوئال اســت. البته باید گفت که 
یکی از راه های بی ثبات سازی سیاسی در داخل کشورها به راه انداختن 
اعتصاب هــا و نارضایتی های عمومی از وضعیت معیشــتی اســت. من 
نمی خواهــم بــا عینک توهم توطئه تنش های اخیر به خصوص درگیریها 
را به عوامل خارجی برای بی ثباتی در کشــور نســبت دهم. اما باید گفت 
کــه می تــوان نقش بازیگران خارجی و حتی داخلی را در اعتبار زدایی از 
دولت برای به وجود آمدن شــرایط کنونی مد نظر داشــت. ولی آن چه 
مســلم است سیاســت های اقتصادی دولت های یازدهم و دوازدهم نیز 
به موازات میراث تلخ دولت نهم و دهم قطعًا در تشــدید این تنش های 
بــی تأثیــر نبود و دولت کنونی به عنوان مکمل کار ناتمام دولت های نهم 
و دهم کشــور را به ســمت فروپاشــی کامل سوق داده است. با تمام این 
تفاســیر نباید و نمی توان تمام مشــکالت کنونی را متوجه دولت دانست.

یعنی از دید شــما عالوه بر انفعال به شــدت پررنگ دولت باید به   �
دنبال عوامل دیگر داخلی در به وجود آمدن این شــرایط بود؟

بله
آن عوامل چیست؟  �

باید گفت که بخش قابل توجهی از مشکالت امروز اقتصادی و معیشتی 
کشــور متوجه نهادهای فرادولتی اســت. اگر امروز تنش و نابه ســامانی 
جدی در وضعیت کشور به وجود آمده ناشی از حضور کانون های قدرت 
در امر اقتصاد اســت که با رفتار به شــدت مخرب خود چنین مشکالتی را 
خلق می کنند. اما در عین حال نیز به هیچ شخص و ارگانی هم پاسخگو 
نیستند. ولی در آن سو همه مشکالت، کم کاری ها، انتقادها و توهین ها 



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ مرداد ماه 1397 / شماره 4231

Bilingual Economic Monthly  

پرونده

را دولت باید تحمل کند. نباید همه کاســه و کوزه را ســر دولت شکست. 
همه می دانند حضور ارگان های غیر اقتصادی که کوچک ترین شناختی 
از اقتصــاد ندارنــد با رفتارهای خود به ســمی در کالبد اقتصاد ایران بدل 
شــده اند. مادامی که این طیف از اقتصاد کشــور خارج نشــوند که به نظر 
هم خارج نخواهند شــد، وضعیت معیشــتی و اقتصادی ایران هم روز به 

روز بدتر هم خواهد شد.
آیا با پذیرفتن حتی مشروط برخی معاهدات مانند FATF، معاهده   �

پالرمو و یا CFT می توان شــرایط را برای خروج آنان از امر اقتصاد 
کشور فراهم کرد؟

اساســًا چاره دیگری نداریم. باید ما به این ســمت پیش رویم. اگر این 
نهادها از اقتصاد کشــور خارج نشــوند به واقع آثار مخرب حضورشان به 
آثــاری فلج کننده بدل خواهد شــد. کمــا این که اقتصاد ایران حداقل از 

۹7 به بعد در یک فلج کامل هم به ســر می برد.
اما نکته مهم در این خصوص به واکنش دولت در قبال رفتارهای   �

مخرب آنها باز می گردد؛ از دید شــما دولت تا کجا می تواند در مقابل 
ایــن رفتارها که مولد دردهای مزمن اقتصادی کشــور در چند وقت 
اخیر اســت به سمت مسکن های اقتصادی موقت برود که اکنون این 

مسکن ها هم درد را کاهش نمی دهد؟
بــه نظــر مــن این راهی که دولت پیش گرفتــه در آینده ای کوتاه به بن 
بست خواهد رسید. شیوه رفتار دولت در مقابل این رفتارها یقینًا می تواند 
در آینــده هــم بــه ثبات اجتماعی، ثبات امنیتی و ثبات سیاســی لطمات 
بســیار جدی وارد کند. در ادامه یقینًا بســترها برای عفونی شــدن فضای 
سیاسی - امنیتی فراهم خواهد آمد. نهایت این امر هم زمینه های مداخله 

خارجــی را بــه وجود خواهد آورد. دولت باید این روند خود را تغییر دهد.
امــا این تغییر رفتار دولت رویه ای بلند مدت و یا در خوشــبینانه   �

ترین حالت اقدامی میان مدت اســت. اما برای برون رفت از شرایط 
اورژانســی کنونی کشور دولت باید چه راهکارهایی را اتخاذ کند؟

ایــن کــه تغییر رفتار دولت در مقابل برخی نهادهای داخلی امر و اقدامی 
زمانبر اســت درســت اســت. ولی تا زمانی که این مساله حل نشود، باز ما 
مشــکالت خود را خواهیم داشــت. اما در کوتاه مدت و برای حل بحران 
کنونی باید دولت راهکارهای زمان جنگ نظامی را به کار برد. به عبارت 
دیگر اکنون باید دولت واقعًا خود را در یک شــریط جنگی ببیند. ما چهار 
دهه با جنگ اقتصادی در کشــور روبه رو بوده ایم. اما باور به این جنگ 

اقتصادی آمریکا با تأخیر در مســئولین شکل گرفته است.
تفاوت شــرایط کنونی این جنگ چهــار دهه ای آمریکا در مقابل   �

ایران چیســت که در حال حاضر اقتصاد کشور را فلج کرده است؟
در طــول ایــن چهــار دهه ما ابزارهایی را بــرای مقابله با این جنگ را در 
اختیار داشتیم. اما اکنون کشور از هر گونه ابزار و سالح دفاعی اقتصادی 
در این جنگ بی بهره اســت. خوب طبیعی اســت در جنگی که ســالحی 
در اختیار نداشته باشید آثار جنگ بر شما چیره خواهد شد. دولت به واقع 
ظرفیت های ادامه این جنگ را در اختیار ندارد. مهم ترین این ظرفیت ها 
فرسایش اعتماد عمومی جامعه نسبت به اقدامات و اظهارات دولت است. 

این مساله سبب بروز تنش های اخیر و نیز نارضایتی سراسری شده است. 
لذا دولت برای برای عبور از این شرایط باید سیاست های جنگی مبتنی بر 
برنامه های متمرکز برای توزیع ارز به صورت ســهمیه بندی را در دســتور 
کار قرار دهد. عالوه بر این مســاله باید این ســهمیه بندی به کاالهای 
خاص و در عین حال بســیار ضروری کشــور اختصاص یابد. نظارت ها بر 
تخصیص و چگونگی صرف این ارزها توســط هر شــرکت، نهاد، ارگان و 
یا هر شخص حقیقی و حقوقی باید به صورت دقیق و مداوم انجام گیرد. 
اقدام دو ســه ماهه دولت به شــدت متشــتت و ناهنماهنگ بوده که دالر 
امروز به ۹ هزار تومان رســیده اســت. زمانی که کشور با محدودیت های 
درآمدی ارزی روبه رو است، چرا باید ارز خود را صرف واردات کاالهای 
لوکس کرد. تازه بعد از گذشــت ســال ها اتالف منابع ارزی دولت به فکر 
ممنوعیت افتاده است. باید مدیریت در شرایط حساس و بحرانی کنونی 

به شــدت و به صورت جدی تری انجام گیرد.
اما در مقابل این راهکار اورژانسی شما برای عبور دولت از بحران   �

کنونی ارزی، برخی از اقتصاددانان به شدت مخالف و منتقد تک نرخی 
کردن ارز و نیز حضور دولت در امر توزیع ارز هســتند. در این راســتا 
ایــن عده معتقدند کــه باید بازار آزادانه خود را به یک نرخ تعادلی و 

شناور برساند.
همــه اینها مهمالتی اســت که برخی از اقتصاددان هــای طرفدار بازار 
آزاد در کشــور ســر می دهند. اتفاقًا همین شعارهای بی پایه و اساس هم 
ســبب شــده تا حاال اقتصاد به این روز بیفتد. چنین افرادی تنها حامی 
منافع خود و برخی گروه ها و افراد خاصی هســتند که در بســتر تالطم 
ارزی درآمــد هنگفتــی را بــه جیب می زنند. در مقابل دولت هر چه دیرتر 
در خصوص نظارت درســت و دقیق بر بازار ارز اقدام کند ســرمایه های 
بیشــتری بــه خزانه برخی از آقایــان خواهد رفت. مافیای امروزی که در 
کشور شعار آزادسازی اقتصادی را سر می دهد، مولد همان رانت خواری 
اســت که میراث دولت نهم و دهم اســت. برای تأیید اســتدالل خود به 
کتــاب ریچــارد نفیو با عنوان »هنر تحریم« رجوع می کنم. در این کتاب 
نفیو معتقد اســت که یکی از مهمترین ابزارها و در عین حال جدی ترین 
راه های تأثیر سوء آمریکا بر اقتصاد ایران باز بودن اقتصاد کشور بر روی 
بازارهای جهانی اســت. این مســاله زمینه شــکل گیری تضاد طبقاتی و 
نابرابــری اجتماعــی را در ایران به وجود می آورد که همین دیروز هم به 

ناامنی اجتماعی کشیده شد.
پس شــما خود را منتقد سیاسی های لیبرال و خصوصی سازی در   �

کشور می دانید؟
 خیر. من مخالف رشــد رانت خواری و مافیایی هســتم که تحت عنوان 
اقتصاد لیبرال و خصوصی ســازی خود را به منابع ثروت و قدرت رســانده 
و شــرایط برای ادامه حیات اقتصادی کشــور از بین برده است. در شرایط 
کنونی کشــور آن چه روی داده، پیروزی همین باندهای مافیا در ســاختار 
و بافت معیوب اقتصاد سیاســی ایران اســت. شما نگاه کنید چه کسانی، 
چه نهادهایی و ارگانی هایی به نام خصوصی سازی چه سودهایی برده اند 
و چه بالهایی بر ســر اقتصاد کشــور آورده اند. باور کنید ادامه حیات آنان 
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می تواند آســیب های بســیار جدی تری را برای امنیت سیاسی، اجتماعی 
و اقتصادی کشــور در آینده فراهم کند.

نــه این کــه به دفاع از بازار آزاد بپردازم، اما راهکار شــما برای   �
حضور دولت در بازار به خصوص بازار ارز ســبب ایجاد رانت دولتی 
نمی شــود؛ به خصوص که در همین مصاحبه چندین بار هم به میراث 
دولت نهم و دهم در شــکل گیری فســاد سیستماتیک مبتی بر رانت 
اشاره داشتید؟ آیا نباید بازار به صورت آزاد نرخ شناور و قیمت آزادی 

را برای نرخ ارز تعیین کند؟
اساســًا در کشــور بازار آزاد وجود ندارد. این آزادی که برخی آقایان اشاره 
دارند به معنای چپاول منابع ارزی کشــور اســت. چرا که ما در طول چهار 
دهه هیچ ساز و کار درست اقتصادی برای تعیین نرخ ارز نداشته و اکنون 

هــم نداریــم. پس چطور بازار می تواند نرخ ارز را تعیین کند؟
بر اســاس نیاز بازار و مبتنی بر اصل عرضه و تقاضا.  �

از شــما می پرســم که آیا جنون ارزی اردیبهشــت ماه که تا دالر 7 هزار 

تومانی پیش رفت و یا افزایش قمیت 48 ســاعت گذشــته ارز که دالر 
را تا باالی ۹ هزار تومان برد بر اســاس نیاز بازار و اصل عرضه و تقاضا 
به وجود آمد؟ شــما شــب می خوابید و صبح که بلند می شوید می بینید به 
یک باره هزار، هزار و پانصد تومان نرخ ارز جابه جا شده است. کدام نیاز 
به یک شــبه شــکل گرفت که قیمت را به ۹ هزار تومان در کمتر از 48 
ســاعت کشــاند. چرا نمی گوییم که برخی با ایجاد هراس و ترس در بازار 
بــه یــک باره رانت خود را به کار می برنــد. البته فضای مجازی و برخی 

عوامل خارجی هم در این مســیر تشدید کننده هستند.
پس شــما بر این باورید که فضای ملتهب اقتصادی کنونی کشور   �

ریشه های امنیتی دارد؟
مــن معتقــدم که اکنون به صورت سیســتماتیک توطئه ای علیه امنیت 
کشــور در حال شــکل گیری که رویه آن بر اســاس مشــکالت و نابه 
ســامانی های اقتصادی طرح ریزی شــده است. اگر به همان کتاب هنر 
تحریم رجوع کنیم، نفیو معتقد اســت که برای نابودی یک کشــور باید با 
ایجاد درد مزمن و دائمی در اقتصاد به دنبال تحریک بخشــی از جامعه 
بــه خصــوص اقشــار صدمه دیده رفت تا با تمرکز بر فشــار اقتصادی و 
نیــز اختــالف طبقاتی نوعی از ناامنی اجتماعی را برای بی ثبات ســازی 
سیاســی در کشــور ســامان داد. لذا از دو حالت خارج نیست یا کسانی که 
شــعار بازار آزاد را ســر می دهند جاسوسان و مزدوران خارجی هستند که 
بــه دنبــال نابودی کشــورند یا این که نماینده نهادهای داخلی هســتند 
کــه بــه دنبال اهداف و منافع خــود می گردند. یقینًا در این میان جمعیت 
کثیری از جامعه از آســیب های اقتصادی کنونی بی بهره نخواهند بود و 
عــده قلیلــی هم از چنین بی ثباتی منتفع خواهند شــد. این افراد مواجب 

بگیران همان عده قلیل هســتند.
با توجه به شــکل گیری برخی اعتراضات در دی ماه سال گذشته   �

و نیــز تدام آن در ســال جاری که دیروز هــم روی داد، آیا می توان 
شــرایط کنونی را همان پیگیری تغییر نظام از طریق فشــار از بیرون 
و فروپاشــی از درون یعنی آن چــه دولت ترامپ ادعای پیگیری آن 

را می کند، دانست؟
این مساله تغییر نظام به شدت از جانب ترامپ در حال پیگیری است. در 
دوره اوباما تغییر رفتار تهران مد نظر کاخ ســفید بود. اما امروز واشــنگتن 
به کمتر از تغییر نظام نمی اندیشــد. پس ترامپ یا به دنبال تســلیم تهران 
در مقابل خواسته ای خود است یا به دنبال براندازی و بازگشت تحریم ها 
خواهد رفت. اتفاقًا همین تنش ها و درگیری های داخلی کشور کاخ سفید 
را به فروپاشــی از درون امیدوارتر کرده اســت. لذا با شدت عمل بیشتری 
بــه دنبــال تغییر نظام خواهند رفت. اما نکته مهمی که در این میان وجود 
دارد این است که میزان موفقیت واشنگتن در رسیدن به اهدافش در گرو 
واکنش های تهران اســت. در شــرایط کنونی دولت باید اقدامات عاجل و 
فوری برای ســامان دادن به وضعیت کنونی صورت داده و در ادامه باید 
رفتــار اقتصــادی خود را تغییر دهد. در نهایت حاکمیت هم باید میان بی 
ثباتــی بیشــتر و اتخــاذ راهکار برای برون رفــت یک باره و جدی از این 

وضعیت تصمیم گیری کند.
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قوانیــن راهنمایــی و رانندگی کشــورهای مختلف، باتوجه به فرهنگ و 
موقعیــت جغرافیایی تنظیم می شــود کــه در این بین، موارد عجیبی هم 
وجود دارد.در هر کشــور قوانین راهنمایی و رانندگی با بندهای مختلف، 
برای منظم نگه داشتن ترافیک تنظیم می شود. مجموعه قوانین راهنمایی 
و رانندگی در تمام کشــورها یکســان نیســت؛ البته به  صورت کلی برخی 
موارد مانند سرعت غیرمجاز، چراغ  های راهنمایی، تابلوهای راهنمایی و 
... در کشورهای مختلف تشابه دارد ولی در همین موارد هم جریمه ها و 
آستانه ی مجاز و غیرمجاز می تواند متفاوت باشد. در بین تمام قانون های 
راهنمایــی و رانندگــی، برخی موارد واقعًا جالب و شــاید برای ما عجیب 
باشــند. در حقیقت این موارد به طور ویژه بر اســاس فرهنگ و اقلیم آن 
کشور به وجود آمده اند که برای افراد خارجی عجیب به نظر می رسند. در 

ادامه برخی از این قوانین جالب آورده شــده است.
روسیه – رانندگی با خودروی کثیف ممنوع

تــردد با خودروی کثیف در جاده های 
روســیه جریمه ی قانونی در پی دارد. 
بــا اینکه تشــخیص میزان جریمه و 

کثیف یا تمیز بودن به نظر مأموران راهنمایی و رانندگی بســتگی دارد، 
اما در صورت کثیف بودن بیش از حد، تاحدی که پالک خودرو غیرقابل 

خواندن باشــد، جریمه  ی راننده قطعی است.
سنگاپور – حداقل فاصله ی بین عابر و خودرو 50 متر

خیابان های ســنگاپور برای تفکیک ترافیک 
خــودرو و عبور و مــرور عابرین پیاده طراحی 
شــده اســت. بر اســاس قوانین راهنمایی و 
رانندگــی به دلیل جمعیت باال، ایمنی عابرین 
پیــاده اولویــت اول در رانندگی اســت. اگر 
خودرویی فاصله ی کمتر از 50 متر با عابرپیاده داشته باشد، قطعًا جریمه 

خواهد شد.
آفریقای جنوبی – حق تقدم با حیوانات

همه در مورد طبیعت وحشی و دیدنی آفریقای 
جنوبی اطالع داریم. مقامات این کشور برای 
تأمین امنیت حیوانات، قانون توقف و اجازه ی 
عبور به حیوانات را تنظیم کرده اند. در صورت 

عجیب ترین قوانین راهنمایی و رانندگی 
در کشورهای مختلف

میالد زنگانه
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توقف نکردن برای عبور حیوانات از جاده، جریمه ی سنگینی شامل حال 
راننده خواهد شد.

آمریکا
    ِدنِور، کلرادو: تردد با خودروی ســیاه رنگ 
در روزهای یکشنبه ممنوع است. البته با اینکه 
ایــن مورد یک قانون رســمی در این منطقه 
است، اما معمواًل مأموران آن را اجرا نمی کنند.

بــه  کــردن  شــلیک  کالیفرنیــا:      
 حیوانــات از خودروهــای در حــال حرکــت، بــه جــز نهنــگ ممنوع

 است.
    آالباما: رانندگی با چشم های بسته ممنوع است. احتمااًل قبل از تصویب 

این قانون، راننده ای با چشــم بســته در این ایالت رانندگی کرده باشد.
    آرکانزاس: قانون نســبتًا قدیمی این ایالت، بوق زدن در ســاندویچی 
ممنوع اســت. بر اســاس این قانون، بوق زدن پس از ســاعت ۹ شــب 
 در مکان هایی که نوشــیدنی های ســرد یا ســاندویچ ســرو می شــود

ممنوع است.
اسپانیا – لزوم داشتن عینک اضافه و کفش مناسب

بر اســاس قوانین راهنمایــی و رانندگی این 
کشور، اگر راننده در هنگام رانندگی به عینک 
نیاز داشــته باشــد، باید عینکی اضافه هم در 
خــودرو نگه داری کنــد. این قانون برای این 
وضع شــده اســت که در صورت خرابی یک 
عینک، راننده با مشکل مواجه نشود. از دیگر قوانین رانندگی این کشور، 
پوشــیدن کفش مناسب اســت؛ در صورت پوشیدن دمپایی های راحتی 
الانگشتی، صندل و کفش های پاشنه بلند، راننده باید 225 یورو جریمه 

پرداخت کند.
تایلند – رانندگی با پوشش مناسب مجاز استرانندگی

ایــن قانون در کشــورهای مختلف، متفاوت 
اســت اما در تایلند راننده باید لباس مناســب 
بپوشــد و با وجود هوای گرم با رطوبت باال، 
برهنگــی برای مــرد و زن، ممنوع اســت. 
مأموران پلیس این کشــور، مجاز هستند تا با 

تشــخیص میزان برهنگی راننده، جریمه ی مناسب منظور کنند.
کاســتا ریکا – مصرف الکل در هنگام رانندگی مجاز اســت 

اما ...
در کشور کاستاریکا، قوانین مشخصی در مورد 
مصرف نوشــیدنی های الکلی وجود ندارد اما 
در صورت مصرف زیاد، ناهشــیاری راننده و 
تشــخیص پلیس، مانند دیگر کشورها جریمه 
شــامل حال راننــده خواهد شــد. در مقابل 
کاســتاریکا، قانــون مجازات اعــدام راننــدگان مصرف کننده ی الکل 

السالوادور قرار دارد.

آلمان – تمام شدن سوخت در اتوبان ممنوع
اتوبان های آلمان، بهشــت عاشــقان سرعت 
اســت؛ نبود محدودیت ســرعت در برخی از 
اتوبان های خوش شــاخت این کشور، بسیار 
جالب توجه است، اما باید بدانید که در صورت 
تمام شــدن ســوخت خودرو در این اتوبان ها، 

راننده باید جریمه های ســنگینی پرداخت کند.
فنالند – لزوم گزارش تصادف با حیوانات بزرگ

فنالندی هــا در حمایــت از 
حیوانــات جدی هســتند؛ در 
صــورت تصادف بــا حیوانات 
بــزرگ و عــدم گــزارش به 
نیروهــای امــدادی و پلیس، 
جریمه های سنگین شامل حال راننده خواهد شد. جریمه های راهنمایی 
و رانندگی فنالند مانند چند کشور اروپایی دیگر با توجه به شغل و درآمد 

متخلف و به صورت روزانه تعیین می شــوند.
فرانسه – فعال کردن سیستم اعالم  سرعت سنج ممنوع

سیســتم  اگــر  فرانســه  در 
هشداردهنده ی وجود دوربین های 
سرعت در رهیاب ماهواره ای فعال 
باشــد، گواهینامه ی راننده باطل و 
خــودرو او توقیف می شــود. این 

قانون در آلمان هم اجرا می شــود.
دانمارک – قبل از حرکت، زیر خودرو بررسی شود

در قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی دانمارک 
به طور صریح ذکر شــده اســت که هر راننده 
قبــل از حرکت، برای مطمئن شــدن از نبود 

کودک، باید زیر خودرو را بررســی کند.

سوئد و نروژ – روشن بودن همیشگی چراغ های جلو
در ســوئد و نروژ، به دلیــل منطقه ی اقلیمی 
خاص، باید همیشــه با چراغ های روشن تردد 

کرد.

ژاپن – پاشیدن آب به سمت عابرین پیاده ممنوع
در ژاپــن رانندگان باید هنگام بارندگی بیش 
از همیشه به عابرین پیاده توجه داشته باشند. 
در صورت حرکت با ســرعت زیاد در چاله ی 
آب جمع شده و پاشیدن آن به سمت عابرپیاده، 
جریمه ی ســنگینی منتظر راننده خواهد بود. 

این قانون در بریتانیا هم اجرا می شــود.
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بهتــر بود دولــت برای متوقف نشــدن اجرای طرح 
نوســازی نــاوگان با نگاهــی ویژه به ســازندگان 
خودروهای کاروتجاری و با در نظر گرفتن نیاز ناوگان 
بــه محصوالت این شــرکت ها و نقش این خودروها 
در صنعت حمل ونقل کشــور، حســاب آن ها را از دیگر 

خودروسازان جدا می کرد
نوســازی ناوگان باری و مسافری کشور سال هاست 
به یکی از مســائل حل نشدنی تبدیل شده، هرچند این 
موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت اما به نظر 
می رســد راه حلی برای آن وجود ندارد و هربار که طرح  
جدیــدی برای نوســازی این نــاوگان در نظر گرفته 
می شــود، موانعی بر ســر راه آن قرار می گیرند و آن  
را با وقفه مواجه می کنند. پایان ســال گذشــته دولت 
اعالم کرد از ابتدای ســال 9۷ طرحی را تحت عنوان 
نوســازی ناوگان حمل ونقل جاده ای اجرا خواهد کرد و 
براساس آن بیش از 200هزار خودروی فرسوده باری 
و مســافری نوسازی خواهند شد. به رغم گذشت پنج 
ماه از تاریخ اعالم شــده برای آغاز این طرح و با وجود 
مزایای بســیاری که می توانست برای کشور به همراه 
داشــته باشد، تاکنون حرکت موثری در این زمینه رخ 

نداده است. 

شــاید دلیــل اصلــی پابرجایی ناوگان فرســوده را 
بتــوان بی بهرگــی طرح های مربوط به نوســازی از 
زیرســاخت های الزم دانست؛ زیرساخت هایی که در 
ســال های سخت تحریم، از بین رفت و امکان توسعه 
پیدا نکرد. خروج آمریکا از برجام و روانه شــدن موج 
دوم تحریم ها به سمت کشور این صنعت را هم تحت 
تاثیر قرار خواهد داد. با این حال اما تمام مشــکالت 
این صنعت را نمی توان به مسائل خارجی و بین المللی 
محدود کرد و در این خصوص باید نیم نگاهی هم به نقش 
پررنگ  مســائل داخلی داشت. در این راستا نمی توان 
از اقدامــات ناگهانی دولت و تاثیر آن برای طرح های 
این چنینی چشم پوشــی کرد؛ دولت در گام نخســت 
طرح مهمی را به منظور نوسازی پایه ریزی می کند که 
الزمه آن همکاری تمام خودروســازان تجاری کشور 
اســت اما در اقدامی دیگر، با نادیده گرفتن مشکالت 
اقتصادی، موانعی را بر ســر راه این خودروسازان قرار 
می دهــد که ممانعت از تخصیص ارز دولتی را می توان 
به عنوان مهم ترین آن ها در نظر گرفت. این گام دولت 
نه تنها باری از دوش اقتصاد کشــور و نوسازی ناوگان 
برنمــی دارد بلکه خودروســازان را بیش از پیش در 

معرض آسیب و نابودی قرار خواهد داد.
  ارز نمی رود؛ CKD نمی آید

خروج آمریکا از برجام و به دنبال آن تحریم های جدید 
علیه ایران تاثیر خود را بر صنعت خودروهای تجاری به 
خوبی نشان داده است. از خروج خودروسازان اروپایی 
تا مشــکالت تامین قطعه را می توان نخســتین تاثیر 
تحریم ها دانست. بسیاری از شرکت های مطرح جهان 
در پی خروج آمریکا از برجام، موقعیت خود را در بازار 
آمریکا و دیگر بازارهای بزرگ در خطر دیدند و به قطع 

همکاری خود با ایران روی آوردند. 
مشــخص است چنان چه اروپایی ها به عنوان شرکای 
بزرگ خودروســازان داخلی در کشور فعالیت نکنند، 
به طور قطع این صنعت را به ورطه نابودی خواهند برد. 

آسیب تحریم های خارجی بیشتر است یا حذف ارز دولتی بخش تولید؟

خودتحریمی ها
 مانع اصلی نوسازی ناوگان سنگین
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همچنین با آن که وابستگی تجاری سازان داخلی 
به خودروسازان خارجی باعث می شود معامالت 
آن ها بر پایه ارز انجام شود اما به واسطه تحریم ها 
حجم مراودات پولی با کشــورها و شرکت های 
خارجی به ویژه اروپایی ها به صفر خواهد رســید. 
هرچند در دو ســال اجرای برجام کم وبیش این 
وضعیــت رو به بهبود بود اما با تحریم های دوباره 
راه های انجام دادوستد با خودروسازان خارجی 
و زیرمجموعه های آن ها بســته شــد. از این رو 
حتی خودروســازانی که تحت فشار های آمریکا 
تــن به خروج از بازار ایران ندادند، به دلیل آن که 
هیچ راهــی برای انتقال پول از ایران باقی نمانده 
اســت، مجبور به قطع همکاری با شرکای ایرانی 
خود شدند. این اتفاقات خودروسازان تنها امکان 
اســتفاده از CKDهای ســفارش قبل را دارد و 
طبیعتا بعد از آن سفارش گذاری جدیدی نخواهند 
داشت. همین عدم سفارش گذاری به طور قطع در 
چند ماه  آینده، حجم تولید تجاری ســازان داخلی 
را به شــدت کاهش خواهد داد و ضربه سنگینی 
را به طرح نوســازی ناوگان حمل و نقل جاده ای 

وارد خواهد کرد. 
  افزایش گام به گام نرخ ارز

به دنبال خروج آمریکا از برجام، نرخ ارز در کشور 
به شــدت افزایش پیدا کرد. در ماه های ابتدایی 

سال، نرخ ارز در نخستین جهش خود با افزایش 
12درصدی روبه رو شــد و قیمــت ارز دولتی از 
۳۷00 به 4200تومان رســید که تولیدکنندگان 

را با مشکالت بسیاری روبه رو کرد. 
این در حالی اســت که نرخ ارز آزاد در کشــور 
تا حدود 12هزارتومان هم رســید. نوســانات 
نرخ ارز، نخســتین تاثیر خروج آمریکا از برجام 
بــود که رهاورد آن برای صنعت تجاری ســازی 
کشــور، افزایش قیمت نهایی محصوالت آن ها 
تا 20درصد بود. این خودروسازان مجبور شدند 
افزایش قیمت را روی سفارش های پیشین خود 
نیز اعمال کنند که واکنش بســیاری را از ســوی 
خریداران و مشــتریان اندک آن هــا به همراه 
داشــت. در این شــرایط دولت به ازای اصالح 
قیمت هــا، در یکی دیگــر از تصمیمات ناگهانی 
خــود با افزایش نرخ ارز دولتی به 8400تومان، 
به وسعت مشکالت این صنعت دامن زد. به عقیده 
کارشناســان و فعاالن این بخش، متعاقب این 
تصمیم قیمــت  خودروهای تجــاری داخلی تا 
دو برابــر افزایش خواهد یافت و مشــخصا این 
اقدام از ســوی دولت منجر به ضعیف تر شــدن 
خودروســازان تجاری خواهد شد. در شرایطی 
که مالــکان خودروهای تجاری، بــا کمبود کار 
روبه رو هســتند و تمایلی به نوسازی خودروهای 
خــود ندارند، باید امکاناتی فراهم می شــد تا به 
ساده ترین شــکل می توانستند روند نوسازی را 
پشت سر بگذارند. با این حال افزایش لحظه ای 
قیمت محصوالت و بازپرداخت تسهیالت، آن ها را 
از ادامه کار منصرف کرده است. با ادامه این روند 
خودروسازان هم با کاهش فروش و پارکینگی از 

محصوالت دپوشده روبه رو خواهند شد.
  ضربــه نهایی به نوســازی با حذف ارز 

دولتی
خودروســازان داخلی به ویژه در ســگمنت های 
کاروتجــاری )چه در بخش باری و چه در بخش 
مسافری(، سال های اخیر شاهد رکودی بی سابقه 
بوده انــد که برای خــروج از آن  نیازمند دخالت و 

همکاری دولت هستند. 
چنانچــه قرار اســت ناوگان تجاری کشــور با 
200هــزار خودروی فرســوده طی سه ســال 
نوسازی شــود به طور قطع باید زیرساخت های 
الزم آن در خودروسازی های داخلی اصالح شود. 
با این حال اما در شــرایط بحرانی اقتصاد نه تنها 
دولــت اقدام مثبتی بــه منظور رونق فعالیت این 
خودروســازان انجام نداد بلکه با حذف سهمیه 
ارز دولتــی برای این تولیدکنندگان امید آن  ها را 
به نوســازی از بین برد و اســتفاده از ارز آزاد را 
به آن ها تحمیل کرد. به نظر می رســد این اقدام 
دولــت، ضربه نهایی به روند اجرای نوســازی 
نــاوگان بوده و موج دیگری از افزایش قیمت را 

برای این خودروسازان به همراه داشته باشد. 
در شرایطی که به دلیل مشکالت اقتصادی، قدرت 
خرید مردم افت شــدیدی را تجربه کرده و نرخ 
بیــکاری برای خریداران این خودروها بســیار 
باالســت، افزایش قیمت نهایی می تواند کاهش 
فروش چشــمگیری را برای خودروســازان به 
دنبال داشــته باشــد. منطقی تر آن بود که دولت 
بــرای متوقف نشــدن اجرای طرح نوســازی 
ناوگان با نگاهی ویژه به ســازندگان خودروهای 
کاروتجــاری و با در نظر گرفتــن نیاز ناوگان به 
محصوالت این شــرکت ها و نقش این خودروها 
در صنعت حمل ونقل کشــور، حســاب آن ها را از 

دیگر خودروسازان جدا می کرد.
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بوگاتی دیوو )Bugatti Divo(؛ 
هایپرکار 5 میلیون یورویی

ابرخودروی جدید بوگاتی با نام دیوو، در فستیوال پبل بیچ معرفی شد. 
این محصول، گران تر از بوگاتی شــیرون اســت و حدود ۶ میلیون دالر 
قیمت دارد. در هفته های گذشــته، خودرویی شــبیه به بوگاتی شیرون 
در پیســت مشهور نوربرگ رینگ دیده شد. از همان زمان، گمانه زنی ها 
برای عرضٔه محصول جدید بوگاتی بر اســاس پلت فرم شــیرون، باال 
گرفت و در نهایت، رســماً اعالم شــد که این ابرخودروی تازه، دیوو 

)Divo( نام دارد.
هرچند که مطابق پیش بینی ها، پیشــرانه و بســیاری از تجهیزات فنی 
دیوو، تفاوت خاصی با شیرون ندارند؛ اما به دلیل بهینه سازی های متعدد 
در محصــول جدیــد بوگاتی و چهرٔه مدرن دیوو، می توان رونمایی این 
مدل را، یکی از بااهمیت ترین اتفاقات خودرویی جهان در سال 2018 
دانست. این رویداد، حتی فستیوال پبل بیچ کالیفرنیا را تحت تأثیر قرار 
داد تا رونمایی المبورگینی اونتادور SvJ و پورشه 911 گولد، به حاشیه 
رانده شــود.از زمانی که بوگاتی با مدل های ویرون و شیرون با نهایت 
ســرعت باالی 400 کیلومتر و شتاب گیری باورنکردنی، خبرساز شد؛ 

همواره با یک چالش بزرگ روبرو بود. ابرخودروهای این برند فرانسوی 
تحــت مالکیت فولکس واگن آلمان، بــه دالیلی مثل وزن باال، از نظر 
فرمان پذیری در پیچ های تند و رکوردزنی در پیســت های مشهور دنیا، 
با ضعف هایی روبرو بودند. بر اســاس اعالم رسمی مهندسان بوگاتی، 

دیوو با هدف بهبود فرمان پذیری ســاخته شده است.
با نگاه به نمای روبرو، متوجه می شــویم تنها شباهت دیوو با شیرون و 
ویرون، به جلوپنجرٔه ســنتی این ابرخودرو خالصه می شــود و در دیگر 
اجزاء، تحولی مهم روی داده است. از نمای جانبی هم، حالت C شکل 
بدنه، باریک تر از قبل ارائه می شود تا هدایت هوا و شرایط آیرودینامیک، 
بهبود یابد. نور اصلی، برای اولین بار، بدون کاســه چراغ و به صورت 
تمام LED با حالتی عمودی ارائه شــده است، ضمن اینکه گستردگی 
کم نظیری برای هدایت هوا در داخل ســپر، وجود دارد. این شــرایط، 
برای شیرون فراهم نبود و مطمئناً نقش بسیار مهمی در کاهش حرارت 

پیشرانٔه بوگاتی، خواهد داشت.
گفته می شــود که مهندســان سازمان فضای امریکا )ناسا( در طراحی 
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ســقف دیوو همکاری داشته اند تا عالوه بر بهبود آیرودینامیک، هدایت 
هوای موردنیاز پیشرانه نیز، انجام شود. بال عقب هم، 2۳ درصد پهنای 
بیشــتری نسبت به نمونٔه اســتفاده شده در شیرون دارد. این بخش، 
عــالوه بر تأمین نیروی عمود بر ســطح، نقــش مهمی در ترمزگیری 
و ایجــاد گرانش باورنکردنی 1.۶g بــازی می کند. در مجموع، نیروی 
عمــود بر انتهای بدنٔه بوگاتی دیوو، 90 کیلوگرم بیشــتر از شــیرون 
خواهد بود؛ در حالی کــه آیرودنامیک، ترمزگیری و خنک کاری بهتری 
هــم فراهم خواهــد کرد.منتقدان بوگاتی، همواره از وزن باالی ویرون 
و شــیرون، ایراد می گرفتند؛ چراکه از دیدگاه آن ها، خودرویی با وزن 
بیشــتر از 2000 کیلوگرم، حتی با داشــتن پیشرانٔه 1500 اسب بخار 
هم نمی تواند مانورپذیری ایده آلی داشــته باشد. شاید به همین دلیل، 
بــه لطــف جایگزینی فیبرکربن با مواد مختلف در دیوو، این محصول به 
۳5 کیلوگرم وزن کمتر در مقایسه با شیرون رسیده است. جدیدترین 

محصــول بوگاتی، حاال 199۶ کیلوگرم، وزن خالص دارد.
شاید کاهش وزن ۳5 کیلوگرمی در نگاه اول، چندان با اهمیت نباشد اما 

این فاکتور مهم، همراه با دیگر بهینه سازی های دیوو باعث شده است 
تا ابرخودروی جدید بوگاتی، یک دور از پیست ناردو را، 8 ثانیه زودتر 
از شــیرون، کامل کند. جالب است بدانید، هر دو محصول اخیر بوگاتی 
ازهمان پیشــرانٔه 8 لیتری 1۶ ســیلندر با آرایش W استفاده می کنند؛ 
اما نهایت ســرعت دیوو به ۳80 کیلومتر بر ســاعت محدود خواهد 
بود. فراموش نکنیم، با وجود اینکه شــیرون می تواند با نهایت سرعت 
420 کیلومتر برســاعت، حرکت کند؛ 8 ثانیه کندتر از دیوو، در پیست 
ناردو عمل کرده اســت. با این اوصاف، می توان مطمئن بود که ارتقاء 
آیرودینامیک و کاهش وزن دیوو، نقش مهمی در بهبودشــتاب گیری 
این ابرخودرو دارند.قیمت نهایی هر دســتگاه بوگاتی دیوو در نســخٔه 
پایه و قبل از شخصی ســازی، 5 میلیون یورو )معادل 5.8 میلیون دالر( 
اعالم شده است که طبیعتاً با تجهیزات اضافی، بیش از ۶ میلیون دالر 
خواهد بود. این محصول، به تعداد محدود 40 دســتگاه تولید خواهد 
شد و طبق عادت سال های اخیر بوگاتی، پیش از رونمایی نهایی، تماماً 

پیش فروش شده است.
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نوســانات ارزی دامن بسیاری از صنایع استراتژیک 
کشور را فرا گرفته است بطوریکه امروز قطعه سازان 
به عنوان صنایع مادر خودروســاز کشور با مشکالت 

عدیده ای دست و پنچه نرم می کنند.
مشــکالتی که امروزه گریبان قطعه سازان کشور را 
فرا گرفته به خودروســازان کشــور نیز سرایت کرده 
اســت چنانچــه کمبودهای موجود باعث شــده تا 
خودروســازان نیز نتوانند آنطور که باید به تعهدات 
خود در شرایط فعلی عمل نمایند. کمبود قطعه برای 
خودروســازان همچون سم مهلکی است که بر بدنه 
خودروســازان وارد آمده و با ادامه این روند به یقیین 
صنعت خودروسازی کشورمان در آینده ای نه چندان 

دور با مشکل مواجه خواهد شد.
نگاهــی به بازار نشــان می دهد بســیاری از قطعه 
ســازان همچنان عایدی از ارز 4200 تومانی ندارند 
و تعــداد انگشــت شــماری موفق بــه دریافت ارز 
 رســمی دولتی شــده اند. با ادامه این روند بسیاری از 
قطعه ســازان ناگزیر به روی آوردن به بازار ارز آزاد 
می شوند و در چنین شرایطی افزایش قیمت تمام شده 
تولیدات قطعه ســازان رقم خواهد خورد و به موازات 
آن خودروسازان نیز برای تامین هزینه های اولیه به 

افزایش قیمت خودرو روی خواهند آورند.
هر چند در شــرایط فعلی عزم خودروســازان بر عدم 
افزایــش قیمت جزم اســت و ایــن صنعت با وجود 
گذرانــدن روزهای ســخت مجبور بر ادامه تعهدات 
اســت اما برای ادامه این روند و تامین نیاز قطعات 
خودروسازان و ادامه روند تولید باید تدبیری اندیشید.
این در حالیســت که گردش مالی فعالیت ســاالنه 
اعضای انجمن ســازندگان قطعات و مجموعه های 
خودرو ایران به بیش از 50 هزار میلیارد تومان می رسد 

و بیش از 250 هزار نفر مشغول به کار هستند.
این روزها انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های 
خودرو ایران با مشکالتی از قبیل عدم تخصیص ارز 
دولتی، عدم پرداخت به موقع مطالبات، ورود قطعات 
بی کیفیت خارجی با تعرفه های پایین و هزینه های به 
روز فناوری های تولید قطعات برای خودروهای جدید 
مواجه هســتند. این مشکالت باعث شده تا بسیاری 

از قطعه سازان کشور طی سالهای اخیر ورشکسته و 
بسیاری از افراد شاغل در این گروه صنایع بیکار  شوند.
با توجه به اینکه امســال سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید 
و اشــتغال نامگذاری شــده است رویه ای عکس این 
 موضــوع در پیش گرفته شــده اســت. ورود اجناس
 بی کیفیت خارجی  که به صورت قاچاق وارد کشــور 
می شــوند باعث زمین گیر شــدن قطعه سازان شده  و 
این صنعت استراتژیک کشور را با بحران مواجه کرده 
اســت. در این بین خودروســازان داخلی کشــورمان 
 نیــز به دلیل عــدم حمایت های مالی با مشــکالت 
عدیــده ای دســت و پنجــه نرم می کننــد. صنعت 
خودروســازی کشــورمان به عنوان گام اصلی توسعه 
در کشــور می تواند با حمایت های بی بدیل گام های 
توســعه را طی کند که پیش شرط تحقق این موضوع 

حمایت از صنایع داخلی و مادر است.
در همین حال اصغر خسروشــاهی- مشــاور وزیر 
صنعــت معدن و تجارت از تدوین طرح تغییر تعرفه 
واردات قطعه در وزارت صنعت خبر داده و گفته است 
که قوانین و تعرفه های کنونی به هیچ عنوان از قطعه 

سازان داخلی حمایت نمی کند.
حال این پرسش مطرح است که چه عواملی دست به 
دست یگدیگر می دهند تا انگیزه کاری قطعه سازان 
را کاهش دهد و به عبارتی آن ها را نســبت به تولید 

قطعات خودرویی کم کار کند؟ 

غالم محمد زارعی عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس نیز در گفت و گو با »افق تازه« اظهار داشت:  
بدون شــک باید محدودیت های ارزی قطعه سازان 
که به عنوان پایه گذار شــرکت های خودروســازی 

هستند را رفع کرد. 
وی ادامه داد: در شــرایطی که کشــور با مشــکل 
اشــتغالزایی دســت و پنچه نرم می کند باید در مسیر 
رفع موانع قطعه ســازان گام برداریم چرا که قطعه 

سازان سهم بسیاری در اشتغالزایی کشور دارند.  
غالم محمد زارعی گفت: مجلس به دنبال این است 
که با تشــکیل کارگروهی ویژه ارز مورد نیاز قطعه 
ســازان را تامین کند.ایــن نماینده مردم در مجلس 
شــورای اســالمی با تاکید بر اینکه می توان به آینده  
امیدوار بود خاطرنشان کرد: امیدواریم که با عبور از 

چالش های پیش روی صنعت استراتژیک خودرو
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این پیچ تاریخی و سرنوشت ساز شرایط کشور با به 
حالت عادی بازگردانیم.

همگــن  صنایــع  انجمــن  دبیــر  همچنیــن 
در  ســازان  قطعــه  و   نیرومحرکــه 
گفت وگو با »افق تازه«  اذعان داشــت: مهمترین 
مشــکل قطعه سازان تامین ارز 4200 تومانی است 

که در وضعیت سردرگمی به سر می برد.
آرش محبی نژاد در همین ارتباط افزود:  فعاالن این 
بخش به سرمایه  ارزی 2 میلیارد دالری نیاز دارند تا 
بتوانند مشکالت مربوط به واردات قطعات، مواد اولیه 

و لوازم یدکی و ماشین آالت مورد را مرتفع کنند.
وی ادامه داد: با گذشــت چند ماه از نوســانات ارزی 
متاسفانه دولت نتوانسته ارز دولتی را برای این بخش 
از صنعت تامین کند و در حال حاضر ارز وعده داده 

شده گروه یک نیز به آنها تخصیص نیافته است.
محبی نژاد افزود:  وعده های وزیر مبنی بر اختصاص 
پرداخت یارانه ســود تســهیالت 320 هزار میلیارد 
دالری برای نوســازی صنایع نیز هنوز در اما و اگر 
به ســر می برد. این میزان اعتبار از ســوی بانک ها با 
سود 18 درصد اعطا می شود، اما مقرر شده سود آنها 
بین 6 تا 12 درصد باشد و باقیمانده آن تا 18 درصد 

را دولت پرداخت کند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان 
با یادآوری تهدید تحریم های جدید و آینده صنعت 
قطعه سازی کشور، افزود: اختصاص ارز در 2 بخش 
پیگیری می شود؛ نخست آنکه 2 میلیارد دالر صرف 
خرید و ذخیره سازی مواد اولیه حیاتی یا قطعات نیم 
ساخته ای شود که امکان ساخت آنها در داخل وجود 
ندارد؛ همچنین بخشــی از ارز اختصاص یافته نیز 

صرف واردات ماشــین آالت و ابزار خاص می شود. 
مهلت انجام این مهم تا 15 مردادماه امســال است 
و امید می رود این ارز خارج از نوبت به قطعه سازان 
تخصیص داده شود.محبی نژاد ادامه داد: بخش دوم 
تخصیص ارز، از زمان اجرایی شــدن تحریم ها آغاز 
می شــود که دیگر امکان تامین مواد اولیه و ســایر 

ملزومات وجود ندارد.
وی گفــت: در آن زمان بایــد برای درون زایی این 
صنعــت و افزایش عمق داخلی ســازی قطعات در 
کنــار یافتن مواد اولیه جایگزین، فرصت کافی پیدا 

کرده باشیم.
این مســئول تاکید کرد: پس از آغاز تحریم ها، باید 
تمرکــز خود بر برنامــه ریزی و مدیریت را افزایش 

دهیم.
به گفته وی، شــیوه کنونی در پیش گرفته شــده 
از ســوی دولت، مجلس شــورای اسالمی و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، جوابگوی نیازهای صنعت 
قطعه ســازی نیســت و این موضع مساله ای است 

که نگرانی ها را در این حوزه افزایش داده است.

  

صنعــت  کارشــناس  شــهریاری-  بهــرام 
می گویــد:  زمینــه  همیــن  در  نیــز   خــودرو 
»قطعه سازانی که فعالیت آن ها به صورت مستقیم 
به ارز وابســته است بیشــترین لطمه را از تغییرات 

اقتصادی متحمل می شوند«.
 او می افزاید: عالو بر تولید کنندگان قطعات خودرو 
که واردات مواد اولیه را به واســطه نوســانات نرخ 
ارز بــا قیمت هــای متنوع خریداری می کنند، قطعه 
سازنماها هستند که بیشترین ضربه های اقتصادی 

را از نوسانات نرخ متحمل می شوند.

 شــهریاری تاکید می کند: در صنعت قطعه ســازی 
کم نیســتند قطعه سازنماهایی که قطعات خودرو را 
از چین وارد می کنند و به صورت زیر زمینی و به نام 
قطعــات تولیدی داخلی به بازار تزریق می کنند، که 
در این میان بیشترین ضررکنندگان بازار هستند که 

از دولت گذشته به یادگار مانده اند.
 او با بیان اینکه هنوز نرخ دالر 4200 تومانی برای 
قطعه ســازان و خودروســازان محقق نشده است، 
ادامه می دهد: گرچه قطعه ســازان و خودروســازان 
با افزایش نرخ دالر همراه شــده اند، اما هنوز اجازه 
افزایش قیمت ندارند، از این رو قطعه ســازان دچار 

سردرگمی و یاس می شوند.
 این کارشناس صنعت خودرو می افزاید: گرچه ارتقا 
ســهم قطعه سازی از 25 به 40 درصد مطرح است، 
اما این اختالف مربوط به شیشه، باتری، تیونینگ و 
تایر می شود که هیچ یک در زمره قطعات خودرویی 

یا مواد اولیه محسوب نمی شوند. 
 شهریاری تاکید می کند: باید در کنار تسهیل شرایط 
واردات، نرخ تعرفه حمایتی از قطعه ســازن اعمال 
شود، به طور مثال هنگامی که WTO صنایع تولید 
خود را در خطر دید، نرخ تعرفه فوالد را افزایش داد تا 
از واردات فوالد جلوگیری شود. حال به نظر می رسد 
اگــر نرخ تعرفه ها به شــرط اینکه قطعات یدکی از 
جمله قطعات خودرویی محســوب نشوند، حمایتی 
شــوند؛ حال و روز قطعه ســازان بهبود یابد.  به گفته 
شــهریاری، افزایش نرخ تعرفه می تواند تا حدی به 
بازگشت روحیه و امید به کار قطعه سازان بیانجامد.
 به هر روی ادامه این روند نه تنها قطعه ســازان 
کشــور را با مشکل مواجه کرده است بلکه صنعت 
خودرو ســاز کشــورمان نیز از این ضررها بی بهره 
نخواهد بود. برای عبور از این شرایط سخت بهتر 
اســت کــه گام های عملــی و ارزنده برای حفظ و 
حمایت از تولیدات داخل برداشــته شود. این ضرر 
نه تنها متوجه صنایع خودروساز کشورمان خواهد 
شد بلکه مصرف کنندگان نیز به عنوان عامل اصلی 
 گردش چرخ اقتصاد کشــور با ضرر مواجه خواهند

 شد.

چالش های پیش روی صنعت استراتژیک خودرو
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Archive, said, “The military coup that overthrew Mosaddeq 
and his National Front cabinet was carried out under CIA 
direction as an act of US foreign policy.”
In July 2017, the US State Department released papers, 
known as the 1,007-page report, which showed Washington 
was behind the coup.
In 2000, then-secretary of state Madeleine Albright admitted 
that the US had “played a significant role” in the overthrow-
ing of the Mosaddeq government. “The coup was clearly a 
setback for Iran’s political development, and it is easy to see 
now why many Iranians continue to resent this intervention 
by America in their internal affairs,” Albright said at the time.
Former president Barack Obama also made a similar admis-
sion after taking office in 2009.
These admissions show that the US had an undeniable role in 
orchestrating the coup.
Since the coup was carried out, the US extended its influence 
in Iran, but the 1979 Islamic Revolution brought an end to 
Washington’s meddlesome policies in the country.
Source: Iran Daily
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As a historical event, the August 19, 1953 coup 
against the government of then democratical-
ly-elected prime minister Mohammad Mosaddeq 
is inextricably interlinked with Iran’s ongoing 
situation.
This is because, on the one hand, Iran is present-
ly dealing with issues pertaining to oil exports 
and US sanctions. Furthermore, the coup has had 
a significant impact on Iran’s foreign policy.
On the other hand, documents have been 
released which shed light on the US role in the 
coup.
The British government plotted a military putsch 
against the Mosaddeq government because the 
premier played a key role in the country’s 1951 
movement that resulted in the nationalization of 
Iran’s oil industry.
The US was initially opposed to the coup. 
However, in August 1953, British and American 
intelligence agencies initiated the coup by the 

Iranian military, setting off a series of events, 
including riots in the streets of the capital, 
Tehran, which led to the overthrow and arrest of 
Mosaddeq.
Sixty-five years have passed since the Mosaddeq 
government was toppled. The documents that 
have been released by the US government show 
that it was behind the coup.
However, some believe the ouster of the Mosad-
deq government was not a coup. A glance at 
historical sources suggest that such a belief is 
incorrect. Since the coup was launched, the US 
expanded its influence in Iran for more than 30 
years.

According to a declassified document published 
in 2003, the CIA admitted to orchestrating the 
August 1953 coup.
The document which was obtained by George 
Washington University’s National Security 

 a glance at
 historical documents

of 1953 iran coup
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Instead of respecting the judicial process, as I urged 
President Trump to do in our many meetings and 
conversations, the United States issued blatant 
threats against a friendly nation and proceeded 
to impose sanctions on several members of my 
cabinet.
This decision was unacceptable, irrational and ulti-
mately detrimental to our longstanding friendship.
To convey that Turkey does not respond to threats, 
we retaliated by sanctioning multiple American 
officials.
Moving forward, we will abide by the same princi-
ple: Attempting to force my government to inter-
vene in the judicial process is not in line with our 
Constitution or our shared democratic values.
Turkey has established time and again that it will 
take care of its own business if the United States 
refuses to listen. In the 1970s, the Turkish gov-
ernment stepped in to prevent massacres of ethnic 
Turks by the Greek Cypriots despite Washington’s 
objections.

More recently, Washington’s failure to grasp the 
seriousness of our concerns regarding national 
security threats emanating from Northern Syria 
resulted in two military incursions that cut off the 
so-called Islamic State’s access to NATO’s borders 
and removed the YPG militants from the city of Af-
rin.As in those cases, we will take necessary steps 
to protect our national interests.
At a time when evil continues to lurk around the 
world, unilateral actions against Turkey by the 
United States, our ally of decades, will only serve 
to undermine American interests and security.
Before it is too late, Washington must give up 
the misguided notion that our relationship can 
be asymmetrical and come to terms with the fact 
that Turkey has alternatives. Failure to reverse 
this trend of unilateralism and disrespect will 
require us to start looking for new friends and 
allies.
*Recep Tayyip Erdogan is the president of Turkey.
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For the past six decades, Turkey and the United 
States have been strategic partners and NATO 
allies.
Our two countries stood shoulder to shoulder 
against common challenges during the Cold War 
and in its aftermath.
Over the years, Turkey rushed to America’s help 
whenever necessary. Our military servicemen 
and servicewomen shed blood together in Korea. 
In 1962, the Kennedy administration was able to 
get the Soviets to remove missiles from Cuba by 
removing Jupiter missiles from Italy and Turkey. In 
the wake of the Sept. 11 terror attacks, when Wash-
ington counted on its friends and allies to strike 
back against evil, we sent our troops to Afghani-
stan to help accomplish the NATO mission there.
Yet the United States has repeatedly and consist-
ently failed to understand and respect the Turkish 
people’s concerns. And in recent years, our partner-
ship has been tested by disagreements. Unfortu-
nately, our efforts to reverse this dangerous trend 
proved futile.
Unless the United States starts respecting Turkey’s 
sovereignty and proves that it understands the 
dangers that our nation faces, our partnership could 
be in jeopardy.
On July 15, 2016, Turkey came under attack by 
members of a shadowy group led by Fethullah Gu-
len, who leads his organization, officially described 
by my government as Fethullah Terrorist Organiza-
tion, from a compound in rural Pennsylvania. The 
Gulenists tried to stage a bloody coup against my 
government.
On that night, millions of ordinary citizens rushed 
to the streets out of a sense of patriotism, similar 
to what the American people undoubtedly experi-
enced after Pearl Harbor and the Sept. 11 attacks.
Two hundred and fifty one innocent people, includ-

ing Erol Olcok, my longtime campaign manager 
and dear friend, and his son, Abdullah Tayyip 
Olcok, paid the ultimate price for our nation’s 
freedom. Had the death squad, which came after 
me and my family, been successful, I would have 
joined them .
The Turkish people expected the United States 
to unequivocally condemn the attack and express 
solidarity with Turkey’s elected leadership.
It did not. The United States reaction was far from 
satisfactory. Instead of siding with Turkish democ-
racy, United States officials cautiously called for 
“stability and peace and continuity within Turkey.” 
To make matters worse, there has been no progress 
regarding Turkey’s request for the extradition of 
Fethullah Gulen under a bilateral treaty.
Another source of frustration relates to the partner-
ship between the United States and the PYD/YPG, 
the Syrian branch of the PKK, an armed group 
that is responsible for the deaths of thousands of 
Turkish citizens since 1984 and that is designated a 
terrorist group by the United States.
According to estimates by the Turkish authorities, 
Washington used 5,000 trucks and 2,000 cargo 
planes to deliver weapons to the PYD/YPG in 
recent years.
My government has repeatedly shared our con-
cerns with American officials about their decision 
to train and equip the PKK’s allies in Syria.
Unfortunately, our words have fallen on deaf ears, 
and American weapons ended up being used to 
target civilians and members of our security forces 
in Syria, Iraq and Turkey.
In recent weeks, the United States has taken a se-
ries of steps to escalate tensions with Turkey, citing 
the arrest by the Turkish police of an American 
citizen, Andrew Brunson, on charges of aiding a 
terrorist organization.

How turkey sees the 
crisis with the uS
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Speech freedom is one of the most important 
human rights and is an inseparable part of a 
democratic system.
Speech freedom is in a mutual relationship 
with democracy; that is, on one hand, speech 
freedom is realized in a democratic system 
and on the other hand, democracy can find its 
meaning in the light of speech freedom.
Reporters, as the executioners of a democratic 
system are responsible for keeping the balance 
and organic relationship between speech free-
dom and democracy.
One key role played by reporters is that they 
are intermediators between people and govern-
ment: they hear the problems faced by people 
and present them the answers given by the 
authorities.
In a free press environment, many corruptions 
cannot grow into bigger problems and many 
corruptions, interests,intermediations, etc. are 
prevented during the demanding sessions held 

by reporters. Both governments of Hassan 
Rouhani Islamic Republic of Iran, given their 
approach in supporting speech freedom (and 
the fact that freedom together with food and 
gun are considered as three major pillars of 
security), have prepared the prominent enact-
ment of press society that after 5 years, is still 
under consideration and revisions by govern-
ment cultural commission.
Reporters tolerate the most difficult conditions 
and sometimes violence in order to present the 
realities to the society and protect this prom-
inent position in securing the people’s rights. 
These transparency arena warriors write about 
people’s problems, but there is no one to write 
about their problems. Many reporters have lost 
their lives during these missions. In a report by 
UNESCO in 2017, it was revealed that more 
than 827 reporters have dried during their duty 
times. August 8th, (Mordad17th) is Reporters 
Day and is the result of struggles and endeav-
ors of reporters during the history of Iran, who 
have played their role along with the people in 
milestones such as the Islamic Revolution, the 
Iran-Iraq War and various political periods.
Now, in this vicissitudinous period, August 
8th, 1998 (Mordad17th, 1377) cannot be 
forgotten by media reporters, the day when 
Mahmood Saremi, Islamic Republic of Iran’s 
reporter was killed by Taliban terrorist group 
in Mazar Sharif and it is the reason why Au-
gust 8th is the Reporters Day.
UNESCO has always supported the reporters 
and celebrates press freedom on May 3rd or 
the International Day to End Impunity for 
Crimes against Journalists on November 2nd. 
These celebrations can function as a tool 
to support and execute the UN program for 
securing reporters and create a dynamic and 
creative media in order to promote freedom of 
expression, media development and access to 
information and knowledge (the 9thmid-term 
strategy of UNESCO between 2014 and 2021).

*Amin Saneey Mehri, the Director of Public 
Relations in the Revival Fund for Cultural and 
Historic Sites affiliated to ICHTO
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investing in oil and gas projects. So is the case 
in most of the Caspian littoral countries that 
are planning to develop their untapped oil and 
gas fields, but lack the financial and technolog-
ical capacities.
The importance of the region is not confined 
to its natural sources. The Caspian Sea is con-
sidered as a bridge linking two continents and 
one important region, namely Asia, Europe and 
the Middle East, to each other. China as the 
first energy consumer to the east, and Europe 
as the biggest costumer of Russian natural gas, 
are connected to each other through the sea. 
The strategic geopolitics of the Caspian Sea 
is further boosted by Iran which has been the 
focal point of US foreign policies. Iran is also 
an important interface between the Caspian 
region and India through the Gulf of Oman 
and Arabian Sea. Two major corridors being 
under construction in the east and west of the 
Caspian Sea, as well as the Trans-Caspian 
pipeline projects add weight to the transit role 
of the Sea and will benefit from reaching an 
agreement.
Agreeing on a convention on legal regime 
of the Caspian Sea would be a long-awaited 
achievement for the region. The consensus, 
if not rescinded, would come at the time the 
world is witnessing the unilateralist foreign 
policy of the US President Donald Trump. 
“Sanctions addicted” was the title Iran’s 
Foreign Minister Mohammad-Javad Zarif gave 
to the American President who has imposed 
different sets of sanctions on a number of 
countries, including Iran, Russia, and Turkey. 
He has also waged a trade war with China and 
has taken strict trade measures on the Europe-
an Union, its main ally. Therefore, the Caspian 
convention would be a blow to his attempts 
to isolate states for their defiance in face of 
the US demands.The convention and what 
President Trump has chosen as his platform 
toward global issues will be at the extreme 
ends of a spectrum. Withdrawing from the 
international nuclear deal with Iran in May and 
re-imposing sanctions on the country are not 
the only instances of President Trump›s unilat-
eralist approach. Since taking office in 2017, 
the US president has withdrawn from several 
international agreements and bodies, including 
UNESCO and Paris Agreement.
*Mahdokht Pazoki is a member of IRNA 
English News Desk
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Officials are sanguine about the outcome of 
the Caspian Sea summit going on in Kazakh-
stan; the five countries bordering the sea will 
agree to choose consensus as the basis of their 
decisions on their shared issues.
For many people, the first thing conjured up 
when speaking about the Caspian Sea may 
not be its splendid sandy beaches or Caviar 
delicacy; rather, it is the dispute that has lasted 
for more than two decades among five littoral 
states. The differences rose not long after the 
collapse of the Soviet Union in 1991 and the 
emergence of three newly independent coun-
tries—Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmeni-
stan. With the three republics added to Iran and 
Russia already bordering the Caspian Sea, the 
legal regime of the water became the hottest 
issue of the Caspian region.
The summit underway in Kazakhstan’ Aktau is 
convened with the aim of resolving differences 
on various issues related to the sea. Reports of 
media and comments made by sources close 
to the meetings indicate the five neighboring 
countries have come up with common grounds. 
Any new development will not be related only 
to the direct beneficiaries; rather any news 
coming out of the negotiation hall has audienc-
es all across the world.

The importance of the Caspian Sea lies partly 
in its natural resources. Although the Caspi-
an Sea is rich in mineral resources, such as 
uranium and copper, what makes the sea more 
strategic to the entire world is its hydrocarbon 
reserves. According to estimates, it has 48 
billion barrels of proven oil reserves, while 
natural gas reserves are estimated at 8.76 
trillion cubic meters; figures that are believed 
by some experts to be comparable to those of 
Qatar and Saudi Arabia.
Since energy has long been considered as a vi-
tal element of states’ security, the Caspian Sea 
region becomes prominent to the global secu-
rity equation. Gas and oil are the main sources 
of energy supply to the entire world. Due to 
the intertwined status of energy and economy, 
having access to energy means a guarantee for 
political power too.
In addition to the need for energy, major pow-
ers, particularly the Western ones, benefit from 

Caspian Sea;
 opportunity for 
convergence

By: Mahdokht Pazoki*
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due to three main practical and behavioristic reasons.
These three reasons are manifested in the stances adopted 
by the US, Israel and Saudi Arabia and their different 
practical measrures aimed at changing the present interna-
tional and regional order in their favor.
Washington is unilaterally challenging and destroying the 
integrity of international treaties to enforce America-first 
foreign policy. Tel Aviv is unilaterally undermining peace 
in Palestine, which is the most important security and po-
litical issue between the West and Muslim world. Riyadh 
is, by its tension-generating unilateralism and expan-
sionism pushing the entire Middle East and, particularly, 
the Persian Gulf, which is the the world’s main energy 
center and biggest investment market, toward destruction 
through invading Yemen and besieging Qatar.
The European Union, which has placed maintaining the 
global stability on its agenda as its first strategic priority 
to promote unity between its — soon to be — 27 member 
states, is currently facing grave political, economic and 
security threats posed by the US, Israel and Saudi Arabia.
Washington, Tel Aviv and Riyadh have begun to grad-
ually form an opposition bloc against Europe, which is 
the greatest international obstacle to their illegitimate 
demands.
Thus, the main policy of the three troublemaking powers 
is to gradually exclude the EU from the security, econom-
ic and political arenas in which they are the main players.
At present, the EU’s policy to support countries’ rights 

and respect international agreements and treaties has an-
noyed the three supporters of unilateralism and is steadily 
widening the gap between them and Europe.
All these make a strategic revision in relations between 
Iran and Europe a necessary and inevitable. Iran is the 
most stabilizing force in the Middle East and a guardian 
and promoter of multilateralism in the region.
This comes as Iran has enough reasons and the capacity 
to reconsider its relations with Europe and expand its 
strategic cooperation with the EU.
For more than four decades, Iran has not been able to de-
velop full relations with Europe due to the hostile policies 
adopted by the US, Israel and Saudi Arabia in the Western 
front.
At present, Iran and Europe have the opportunity to 
prepare the ground for the formation of a strategic part-
nership in view of the gradual self-exclusion of the US 
and Israel from the West and the EU’s departure from the 
anti-Iran stances of the Western bloc.
Today, Iran and Europe, along with Russia and China, are 
the main pillars supporting a multilateral world order; and 
the JCPOA is linking to with each other.
It is crystal clear that by strengthening these pillars and 
preserving their link, the promoters of warmongering and 
unilateralism — the US, Israel and Saudi Arabia — will 
be forced into retreat and because of the failure of their 
plans.
*Hossein Ziaee is a freelance journalist.
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Current rapid changes and developments in different 
international arenas are practically and inevitably pushing 
the world’s political geography and former borders — 
drawn between countries — toward modern forms and 
frameworks.
Trump, as a leader posing the biggest threat to global 
order, is particularly exposing the international system 
and world countries to the redefinition and revision of two 
important concepts: 1. national security; and 2. national 
interests.
In pre-Trump era, the formation of strategic partnership 
between Iran and Europe was nothing but a simplistic po-
litical delusion. At present, however, European strategists 
and analysists describe the issue, more than before, as a 
noteworthy political hypothesis and are discussing it more 
seriously.
A brief glance at frequent official announcements of 
support by most of European political, economic and 
military officials for the Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA) over the past few months confirms that 
Europeans have come to a strategic conclusion about their 
age-old relations with Iran and the issue of preserving the 
JCPOA.
This has upset Trump’s US and its regional partners.
Currently, most of the political analyses by Europeans 
indicate that despite fundamental differences in the 
attitudes adopted by Iran and Europe toward different 
issues, the two sides can become strategic partners in the 
international arena. These analyses propose similar model 
for Europe’s relations with Iran that is being used in 
Europeans’ strategic cooperation with China. Despite the 
essential differences they have with each other in some of 
their political stances, China and Europe have practically 
turned into strategic partners.
Perhaps the most important pillar of such a hypothesis is 
the JCPOA and its preservation through expanded cooper-

ation between Iran and Europe.
After four decades of ups and downs in political relations 
between Europe and Iran – an important player in the 
Middle East – the JCPOA has now become a strong 
foundation on which the two sides can build up mutual 
political trust.
This, solely, is enough to give the JCPOA’s enemies — 
including Trump’s US, Israel and Saudi Arabia — suf-
ficient excuses to launch a vicious political campaign 
against the deal to ditch it.
This comes as Europe is, more than ever, leaning towards 
the probable expansion of strategic cooperation with Iran 

 time ripe for iran, 
Europe to set up

 strategic partnership
By: Hossein Ziaee*
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Being sanctioned by the US, which has played the 
most significant role in harming and destroying Tur-
key in the past years, has revealed the true nature of 
Washington to Ankara.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) is the way Turk-
ish people call the United States of America.
Although the US does not have high credibility in 
the eye of most Turkish people, the country has 
always had close and strong relations with recent 
Turkish governments. The US and Turkey have usu-
ally been deemed as two allies in the international 
arena. Ankara used to be viewed as one of Washing-
ton’s staunch allies in US foreign policy.
Perhaps few people believed that, after coming to 
power in January 2017, President Donald Trump 
would impose sanctions on Turkey. Predicting 
this, however, was not very difficult, particularly 
following the July 2016 failed coup d’état attempt 
in Turkey against state institutions — including the 
government and Turkish President Recep Tayyip Er-
doğan — which was reluctantly condemned by the 
US a few days later, after Washington was assured 
of its failure.
In the aftermath of the coup attempt, nevertheless, 
Washington refrained from extraditing Fethullah 
Gülen, the US-based Turkish opposition cleric 
whom Ankara accuses of having masterminded the 
coup attempt.
This alone was sufficient to pervade the two coun-
tries’ relations with a cold and gloomy atmosphere.
The relationship between Washington and Ankara 
continued to worsen until Turkey detained a US spy, 
Andrew Brunson, who had masqueraded as a pastor 
and was conducting espionage in Turkey.

This was a favorable opportunity for Ankara to re-
new the demand for Gülen’s extradition in return for 
Brunson’s freedom. The White House, however, not 
only rejected Ankara’s proposal, but bullied Turkey 
into releasing its spy.
When faced with Ankara’s rejection of its request, 
the US sanctioned the Turkish ministers of justice 
and interior. Turkey’s retaliation for the US move 
exacerbated relations between the two countries to 
an unprecedented level.
After a while, the White House expressed willing-
ness to resolve the differences with Turkey, but then 
US Treasury Secretary Steven Mnuchin said the US 
was ready to impose further sanctions on Turkey if 
Brunson was not released from house arrest.
Time will eventually show what will happen to 
relations between Turkey and the US. However, the 
important point now is that Erdoğan has threatened 
its Western ally that he would replace it with East-
ern friends.
Whispers are heard that it is high time that Russia, 
China, Iran and Turkey form a coalition against US 
hostile trade measures.

No doubt, the formation of a strong and united 
coalition in the face of excessive US demands will 
help untie many Gordian knots in the tension-ridden 
Middle East region.
Irrespective of whether this coalition will be forged, 
Iran can assure Turkey of its full support and that 
Tehran would never leave Ankara alone in the face 
of Washington’s sanctions.
Tehran should inform Ankara that if there is a will 
to defeat unilateral US sanctions, the Iranian people 
would never leave the Turkish people alone.
* Ali-Reza Jabbari is an Iranian expert on political 
affairs.
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پست بانک ایران در راستای حمایت از تولید، اشتغال و کاالی ایرانی، تسهیالت
ارزان قیمت )با نرخ 2 الی 12 درصد( به مشتریان فعال خود پرداخت می نماید.

1/000/000/000 ریال
تا سقف 

جهت کسب اطالعات بیشتر به  شعب و باجه های پست بانک ایران
در سراسر کشور و یا به وب سایت این بانک مراجعه نمایید.

2%تسهیالت ویژه با نرخ




