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قیمت واقعی دالر
12 هزار تومان است

چراغ سبز داخلی 
برای افزایش فشار

گفت وگو با دکتر 
ابراهیم رزاقی، استاد 

بازنشسته  اقتصاد 
دانشگاه تهران
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۹

الیحه الحاق دولت به کنوانسیون بین المللی مقابله با تروریسم
فاقد وجاهت حقوقی است

گزارش ویژه »روایت امروز« از 
شکست اقتصادی طرح تحول سالمت 

سالمت ورشکسته

واکاوی از  علت 
اصلی گرانی دالر



ــه  ۱۲ آذر  ۱۳۹۶ - ۳۲ صفحــه ــه             - یکشنبـــــــ ــروز - ضمیمــه هفتگــی روزنام ــت ام ــی روای ــه تحلیل مجل

قیمت واقعی دالر
12 هزار تومان است

چراغ سبز داخلی 
برای افزایش فشار

گفتگو با دکتر 
ابراهیم رزاقی، استاد 

بازنشسته اقتصاد 
دانشگاه تهران
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آدرس غلط بازنگری 
در قانون اساسی

تغییر قانون اساســی، آدرس غلط و فرافکنی است. 
ریشــه مشکالت کشور خود برخی از مقامات و احزاب و 

جریانات سیاسی ناسالم هستند.
منشأ و ریشه مشــکالت مختلف کشور نه فقدان یا 
ضعف قانون بلکه عد م حسن اجرای قانون و عدم استفاده 
از ظرفیت های بســیار عالی و موجود قانون اساســی و 

نفسانیت است. 
بهترین و کارامد ترین قانون بدست افراد نامطلوب، 
ناکارامــد، غیر انقالبی و غیر متخلق دچار ســوء جریان 
می شود بالعکس بدترین و ناکارامدترین قانون به دست 
مقامات مطلــوب، کارامد، انقالبــی و مهذب موجبات 
خیر و صالح ملت را فراهم می کند.  مشــکالت ریشه در 
ناکارامدی و ضعف و نفسانیت مسئوالن و متولیان امور 
دارد. امام علی علیه السالم فرمودند: »انما الیقیم امرالله 

دکتر فیروز اصالنی
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 
دانشگاه تهران

دغدغه اصلی نمایندگان پاســخگو کــردن مقامات 
اجرایی است. اساســًا علت پاسخگو نبودن مسئولین 
چیست؟ نوع نظام سیاسی کشور چقدر در این مسئله 

نقش دارد؟
این روزها حرفهایی در خصــوص تغییر نوع نظام 
سیاسی مطرح می شود. حرف هایی که درباره نوع نظام 
پارلمانی گفته می شود یک بخشش ناظر به فرم است 
و بخش دیگر به محتوا باز می گردد. بخش فرم به این 
معنی است که اشکال حقوقی حکومت که در ایران به 

آن دولت می گوییم، چه گونه باشد. یک کشور پادشاه 
دارد، یک کشور رهبر، صدر اعظم یا نخست وزیر. این ها 
عناوین و شکل اســت. بنابراین این که بگوییم نظام 
ریاستی بهتر است یا پارلمانی، این سؤال از ابتدا اشتباه 
اســت. همه این ها می تواند خوب یا نامطلوب باشد. 
معیــار اصلی، معیار ماهوی اســت و اینکه آموزه های 
حکمرانی مطلــوب تا چه حدی در ایــن نظام ها اجرا 
می شود. آموزه هایی چون حقوق شهروندی، مسئولیت 
و پاســخگویی و... . لذا مهم این است که ساز و کاری 

گفت وگو با دکتر وحید آگاه، استاد حقوق عمومی دانشگاه عالمه طباطبایی

استقالل، تمامیت ارضی و حقوق شهروندی 
خط قرمز هستند

تغییر قانون اساسی و ایجاد نظام پارلمانی همچنان به عنوان یکی از موضوعات جذاب برای محافل سیاسی و 
علمی شناخته می شود. موضوعی که چندوقتی است به فضای رسانه ای کشور نیز وارد شده است. پروژه ای که 
با مصاحبه یکی از نمایندگان مجلس کلید خورد. عزت الله یوسفیان مال، عضو هیئت رئیسه فراکسیون مستقلین 
چندی پیش در مصاحبه ای اعالم کرده بود «تعدادی از نمایندگان برای بازنگری در قانون اساسی قصد دارند 
نامه ای به رهبری بنویسند تا ایشان دستور بازنگری قانون اساسی را به  رئیس جمهور ابالغ کند». اگرچه دیگر 
خبری از این نامه در رسانه ها نشد، اما همچنان این موضوع به عنوان یکی از اصلی ترین موضوعات مطرح در 
حاشیه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است. یوسفیان مال علت مطرح این موضوع را ناکارآمدی نظام 
حقوقی فعلی برای پاسخگو کردن مسئوالن عنوان کرده بود. او معتقد بود، اگر دولت برآمده از مجلس باشد، 
مسئولیت و پاسخگویی بیشتری در برابر نمایندگان مجلس خواهد داشت. همچنین یوسفیان مال به این 
مسئله نیز اشاره کرده است که تشکیل نظام پارلمانی باید در زمان رئیس جمهوری انجام شود که در پایان دوره 
خود قرار دارد تا برخورد حذفی با رئیس جمهور تلقی نشود. برای روشن شدن ابعاد حقوقی این موضوع با دکتر 

وحید آگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی گفت وگو نمودیم:
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ســبحانه اال من الیصانع و ال یضارع و ال یتبع المطامع« 
)حکمت ۱۰۷ نهج البالغه(

در گفتمان امام خمینی )ره( نقطه عزیمت هر اصالحی 
رویکرد اصالح اخالقی اســت. بــدون اخالق و تهذیب 
اخالقی هرگونه حرکت و ســاختاری به نتیجه مطلوب 
نمی رسد.  ریشه همه مفاسد اجتماعی و سیاسی و فرهنگی 
و اقتصادی فساد و عدم تهذیب نفس انسان هاست. تا 
بشر مهذب نشود و مقدرات امور به دست افراد مهذب 
نیفتد، مشکالت ادامه دارد. ساختارها و نهادها با انسان 
اداره می شود. بسته به صالح و فساد اخالقی  انسان ها 

نتیجه عملکرد نهادها و ساختارها متفاوت است. 
مشکالت کشور عمدتًا ریشه در عدم تهذیب از یک سو 
و عدم حســن اجرای قانون بویژه قانون اساسی از سوی 

دیگر دارد.

کشــور ما واجد بهترین و مترقی ترین قانون اساسی 
دنیاست و از ساختارها و ظرفیت های بالفعل و بالقوه برای 

پیشبرد امور کشور برخوردار است.
نظام سیاسی خاص برآمده از نظریه سیاسی خاص 
امام راحل امت عالی ترین و برترین نظریه و مدل حکومتی 
جهان کنونی است. اگر اینچنین نبود که اینهمه توطئه و 
جنگ سرد و گرم و نرم و سخت توسط استکبار و مهره ها 

و عواملش نیاز نبود.
آدرس غلط ندهیم. مشکل اصلی کشور خود برخی از 
مقامات و احزاب و جریانات سیاسی ناسالم و نامطلوب 
سیاسی هستند. برخی از مقامات و جریانات سیاسی چون 
ریشه مشکالتند و حتی خودشان مشکل اند فرافکنی کرده  
رفع مشکل را منوط به تغییر قانون اساسی و ساختارهای 

منبعث از آن معرفی می کنند. 

اگر گفتمان امام راحل امت و مطالبات بسیار اساسی 
و ارزشمند و نســخه تجویزی امام حاضر امت )حفظه 
الله( ســرلوحه رفتار مســئوالن نظام و انقالب اسالمی 
قرار می گرفت مشکالت کنونی در جامعه اسالمی پدید 

نمی آمد که بخواهیم اکنون برای رفعش تالش کنیم.
راه حل کلیه مشکالت کشور بازگشت به این گفتمان 
و نسخه مذکور و تحقق راهبردهای اساسی منطبق بر 
آن است. باید با خدا بست و به دهان کدخدا زد. این 
قانون و سنت الیتغیر الهی است که نزول برکات الهی و 
خروج از بن بست های بشر ساخته تنها در گرو تقوای 
الهی است.  من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من 

حیث ال یحتسب.
 جریانات سیاسی بی جهت آدرس غلط ندهند و ذهن 

مردم را از خودشان که ریشه مشکالتند منحرف نکنند.

طراحی شود و این آموزه هایی که سنگ محک هستند، 
در فرم مطلوب ما پیاده ســازی و شناسایی شده و به 

خروجی مطلوبی برسد.
بنابراین در پیشنهاد تغییر ساختار سیاسی نظام باید 
اعالم شــود بر اساس چه معیاری، این پیشنهاد مطرح 
شد؟ در ایران از نظر پاسخ گویی، هیچ نهادی به اندازه 
قوه مجریه پاسخگو نیست. ما برخالف کشورهای دیگر، 
حق انحالل مجلس را از ریاست جمهوری گرفته ایم. ما در 
قانون اساسی سؤال و استیضاح داریم و در قانون آیین 
نامه داخلی هم، تذکر را اضافــه کرده ایم. تازه برخی از 
صاحب نظران حقوق اساسی می گویند این تذکری که 
در حقوق موضوعه آورده ایم، خالف قانون اساسی است. 
از آن طــرف، ما اختیار انحالل قوه مجریه را به مجلس 
داده ایم. اجازه داده ایم که تمام هیئت دولت را استیضاح 
کند. اجازه داده ایم که رئیس جمهور، استیضاح شود و 
یا مورد ســؤال واقع شــود. حد نصاب قانون اساسی، 
خیلی کم اســت. با یک نصاب خیلی محدود، سؤال و 
تذکر و اســتیضاح کلید می خورد. چند نفر مقام در قوه 
مجریه وجود دارد که نمی توان آنها را بازخواست کرد؟ 
قباًل سازمان تربیت بدنی بود، االن وزارت ورزش شده. 
االن یک سازمان انرژی اتمی و محیط زیست است که 
نمی توان درباره آن ها سؤال یا استیضاح را مطرح کرد. 
آن ها را هم می توان به یک وزارتخانه وصل کرد یا تحت 
ابزارهای نظارتی از رئیس جمهور سؤال کرد. پس رئیس 
جمهور کاماًل درید و اختیار پارلمان است. از طرف دیگر 
رئیس جمهور نیز اختیاری درباره نمایندگان ندارد. یک 
نماینده االن می تواند ســؤال بپرسد و اگر قانع نشود، 
می تواند برای رئیس جمهور یک قائله ای را ایجاد کند. 
تفاوتی نمی کند کدام دولت بر سر کار باشد. از آن طرف، 
دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور را داریم. 
دفتر نظارت و بازرسی مقام معظم رهبری را داریم. کجای 
قوه مجریه زیر نظارت نیست؟ این ها نظارت های خاص 
اســت. ما یک نظارت عام هم داریم که محاکم قضایی 
قوه قضاییه به تعبیر حقوقدان ها هیچ محدودیتی برای 
رسیدگی به تخلفات و جرائم ندارند و می توانند رسیدگی 
کنند. همه شهروندان فارغ از دستگاه های نظارتی خاص 
می توانند به قوه قضاییه رجوع کنند. ما هیچ امتیازی 
برای مقامات قوه مجریه در نظر نگرفته ایم. آن مصونیت 
پارلمانی که در ایران در اصل 86 قانون اساســی پیش 
بینی شده برای نمایندگان اســت و برای مقامات قوه 
مجریه نداریم. ما در قوانین جزایی و دادرســی کیفری 
یک صالحیت خاص به دادگاه های کیفری داده ایم. مثاًل 
اگر فرماندار جرمی در هرکجای ایران انجام داد، در تهران 
رسیدگی می شود. یعنی هیچ امتیاز و مصونیت خاصی 
ندارند. شــما می دانید که االن قوه قضاییه به اتهامات 
نزدیکان مقامات قوه مجریه رسیدگی می کند. در اواخر 
دولت دهم نیز، این کار انجام شــد و االن پاســخگو 
هستند. نکته اینجاست که اگر خروجی نظارتی که برای 
نمایندگان مجلس وجود دارد، مطلوب نبوده، ربطی به 

شکل نظام حقوقی ما ندارد و به جربزه و جنم نمایندگان 
مجلس بازمی گــردد که آیا واقعًا به وظایف نمایندگی 

خود عمل می کنند یا خیر.
نکته دوم و مهمتر اینکه، حکومت در ایران، بســیار 
بزرگ اســت. دولت مجموعه ای اســت از ســه عنصر 
حکومت، مردم و سرزمین. در حقوق اساسی، حکومت 
استثناست و مردم اصل هستند. یعنی فضای دولت را 
بیشــتر از آنکه حکومت بگیرد، مردم باید اشغال کنند. 
اما در ایران، این گونه نیست. حکومت دولت در ایران 
بسیار بزرگ است. این بزرگ شدن هم در قوه مجریه، در 
قوه قضاییه و هم در قوه مقننه هســت و هم در خارج 
قوای ســه گانه وجود دارد. حکومــت از یک حدی که 
بزرگتر باشد، هیچ کس نمی تواند نظارت کند. ده سازمان 
بازرســی کل کشــور هم بیاید، این همه دستگاه های 
اجرایی عریض و طویل را نمی تواند نظارت کند. مگر آن 
که یک سازمان بازرسی بسیار بزرگ طراحی کنید مثاًل با 
2 میلیون نفر کارمند. نمی شود! دیوان محاسبات چند 
دســتگاه را باید نظارت کند؟ بخشی را باید در کوچک 
سازی حکومت، یا به تعبیر ژورنالیستی، کوچک سازی 
دولت پیاده کرد. این دولت در ایران خیلی بزرگ است. 
مثاًل در یک کالس درس، اگر ۱۰ دانشجو حضور داشته 
باشد، استاد می تواند مدیریت کند. اگر 5۰ نفر باشند، 
اســتاد دیگر کاری از دستش ساخته نیست. دولت نیز 
شبیه این است. ای کاش به این سمت حرکت می کردیم 
که خصوصی ســازی به صورت واقعی اجرا شود تا در 
نهایت این حکومت یا به بیــان دیگر، دولت، کوچک 

بشود.
نکته ســوم، این که تغییر به ســوی نظام پارلمانی 
که مطرح شــده، یک نتیجه یا خروجی، بیشتر ندارد و 
آن هم، حذف نهاد ریاســت جمهوری است. در واقع، با 
این طرح یکی از انگاره های دموکراسی مستقیم در ایران 
گرفته می شود. جمهوری اسالمی ایران در طول سالهای 
گذشته یکی از افتخاراتش این بوده که هر دو سال یک 
بار، یک انتخابات برگزار کرده. ما نســبت به کشورهای 
دیگر از نظر قوانین انتخاباتی، جز در نوع نظارت، مشکل 
خاصی نداریم. ما افتخارمان این است که از همان ابتدا، 
رهبر انقالب، حضرت امام )ره( گفتند که همه امور باید 
با رأی مردم انجام شــود. همان اول می شد که حضرت 
امام )ره( بگویند که من یک نفر را تعیین می کنم و آن 
یک نفر کشور را اداره کند. به نظر شما کسی مخالفت 
می کــرد؟ کاریزمای حضرت امام )ره( به گونه ای بود که 
همــه موافقت می کردند. امام از همان اول گفتند: رأی 
مــردم. یعنی ما با این طرح تغییــر نظام به پارلمانی، 
بخش عمده ای از دموکراسی و وجه دموکراتیک بودن 
نظام را تقلیل می دهیــم. آنهم از چه رئیس جمهوری؟ 
روسای جمهوری که میانگین آنها از اول انقالب تا کنون، 
با آرای میلیونی و باالی مردم، این منصب را داشته اند. 
ما اندازه نصف جایــگاه رئیس جمهور، به او اختیارات 
داده ایم، آنهم با همه ایــن نظارت ها، با این اختیارات 

کم باقی مانده، می خواهیم نظام پارلمانی را اجرا کنیم؟ 
یعنی واقعًا نظام پارلمانی پاسخگوتر است؟ یا فقط قوه 
مجریه، پاسخگوتر می شــود؟ آیا در تطابق حکمرانی 

مطلوب در ایران، کاستی ها فقط در قوه مجریه است؟
زمینه پیدایش نظام حزبی چیست؟

نظــام پارلمانی، زمینه هایــی دارد و مهمترین آن، 
حزب گرایی اســت. ما تا چه حد در ایران حزب فعال 
داریم؟ ممکن است از وزارت کشور سؤال کنید، بگوید 
تعداد زیادی تشــکل سیاسی و احزاب ثبت کرده ایم. 
اما این ها تقریبًا در عمل نقشــی ندارند. شاید قبل از 
انتخابات به خاطر برخی مناسبات، لیست هایی ارائه 
کنند اما بعــد آن، می روند تا انتخابــات بعد. یعنی 
حزبی کــه واقعًا در عمل وجود داشــته باشــد و در 
ارائه برنامه برای پیشــرفت کشور، فعال باشد، خیلی 
محدود اســت و پا نگرفته. چرا؟ ببینید خطوط قرمز 
احزاب در قانون اساســی چیست؟ مثل امنیت ملی، 
اســتقالل و آزادی. خطوط قرمزی که در اصول 26 و 9 
آمده. اصل 9 به زیبایی می گوید، شــما نمی توانید به 
خاطر استقالل کشــور، تمامیت ارضی و آزادی را زیر 
پا بگذارید و برعکس. پس ما همیشه یک سه ضلعی 
به نام استقالل، تمامیت ارضی و حقوق و آزادی های 
مشــروع شــهروندان را به عنوان خط قرمز در ایران 
داریم. با رعایت این سه، باید بگذاریم افراد حرف خود 
را بزننــد. تحزب یعنی ما به آدم خوب رأی نمی دهیم، 
بلکه به برنامه رأی می دهیم. یک حزبی برنامه خود در 
چارچوب قانون اساسی را اعالم کند. احزاب نیز معمواًل 
سعی می کنند موفق ترین و بهترین افراد را برای انجام 
برنامه های خود معرفی کنند. مــا نیم قرن، تحزب را 
اجرا کنیم، ببینیم حزب گرایی تحمل می شود؟ اگر می 
گوییم حزب گرایی یعنی تضــارب آرا و تعدد و تنوع 
نظرات. اگر تحمل شــد و نظرات ارائه شد، آن موقع 

می توانیم درمورد تغییر ساختار صحبت کنیم.
ما یک بار ســال 68 عجله کرده ایم. در آن سال، افق 
دید ما وسیع نبوده و با مشاهده این که بین نخست 
وزیر و رئیس جمهور اختالفاتی پیش آمده، نخست وزیر 
را حذف کردیم و رئیس جمهور را باقی گذاشــتیم. االن 
هم، یکی از ابزارهای نظارتی به نحو مطلوب اســتفاده 
نشده و می خواهند ساختار نظام سیاسی را تغییر دهند. 
اینکه نمی شود. به نظر می رسد در این ساختار، مشکل 
عمده وجود ندارد، مشکل عمده اجراست و بیشتر از آن 
که حقوقی عمل شود، سیاسی عمل می شود. موقعی که 
رئیس جمهور با ماست، تخلفات را نمی بینیم و موقعی 

که برماست، موشکافانه عمل می کنیم.
ضمن این که باید یک تحقیق جامعی کنیم و ببینیم 
کجا در حکمرانی مطلوب دچار مشــکلیم و آیا واقعًا با 
حذف رئیس جمهور و جایگزینی نخست وزیر می توانیم 
مشکالت را حل کنیم؟ لذا بدون این موارد، بحث در باب 
تطابق تغییر ساختار و حذف پست ریاست جمهوری با 

۳قانون اساسی و اصل ۱۷۷ آن، وجهی ندارد.
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وظیفه اصلی نظام ســالمت ارتقای ســالمت آحاد 
مردم می باشــد و موفقیــت آن در درمــان کارآمد و 
کنترل نیازهای بهداشتی و درمانی است که به شدت 
تحت تأثیر کیفیت، عدالت و کارآیی سیســتم است. 
بر طبق راهنماهای سازمان سالمت جهانی سه هدف 
اصلی ارتقا ســالمت، پاسخگویی و مشارکت عادالنه 
در تأمین منابع نظام سالمت از اهداف نظام سالمت 

در هر کشور است که برای هر کدام زیر مجموعه هایی 
تعریف می گردد از جمله برای پاســخگویی به حفظ 
کرامت انسانی بیماران، رازداری، توجه سریع به بیماران، 
کیفیت تسهیالت مورد استفاده، دسترسی به شبکه های 
حمایت اجتماعی از بیماران نیازمند و انتخاب خدمات 
دهنده پرداخته شده است. به دلیل تضاد منافع نسبی 
مدیران و سیاست گذاران در مناصب حاکمیتی نظام 

سالمت کشور )و تاثیرات خودآگاه و ناخودآگاه آن در 
برنامه ریزی ها(، خروجی این سیستم در بیشتر موارد 
درمان محور بوده است و تمرکز بسیار کمتری بر حوزه 
بهداشت، مراقبت های اولیه سالمت و آموزش بوده و 
به همین دلیل در بیشتر مواقع منابع بسیار زیادی )اعم 
از بودجه عمومی، درآمدهای اختصاصی و ...( مورد نیاز 

این حوزه می باشد.

اره
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وضعیت نظام سالمت قبل از دولت یازدهم
با روی کارآمدن دولت یازدهم، وضعیت سالمت کشور آشفته بود. پرداختی از جیب مردم 
بابت دریافت خدمات سالمت به مرز ۷۰ درصد )غیر مستقیم( و 5۰.5 درصد )مستقیم( رسیده 
بود. این رقم بســیار باال بوده و از نظر استانداردهای سازمان سالمت جهانی و در مقایسه با 
میانگین منطقه، کشــور ایران در مرز خطرناکی قرار داشت. همچنین عدم پوشش صحیح 
خدمات بیمه های پایه، افزایش روز افزون نرخ بیماری های غیرواگیردار، بحران گسترده در تأمین 

دارو و تجهیزات پزشکی از مهم ترین مشکالت حوزه سالمت بودند.

طرح تحول نظام سالمت:
با همین رویکرد دولت یازدهم ۱5 اردیبهشــت 93، اجرای طرح تحول سالمت را در مراکز 
درمانــی دولتی با 3 هدف "محافظت مالی از مردم در قبال هزینه های ســالمت، عدالت در 
دسترســی به خدمات در سراسر کشــور برای آحاد مردم و ارتقای کیفیت خدمات درمانی در 
بیمارستان ها به ویژه در بیمارستان های دولتی« سراسر کشور شروع کرد و تا به امروز که سه 
سال و نیم از آن می گذرد،4 گام از آن اجرا شده است. در ادامه به اختصارگام های مختلف آن 

را شرح می دهیم.
گام اول:

این گام با هدف کاهش پرداختی مســتقیم مردم از جیب در مراکز درمانی دولتی شروع 
گردید. به طوریکه پرداختی مردم از جیب در بخش بستری دولتی تا قبل از اجرای طرح حدود 
3۷٪ بود و بعد از شروع طرح با حمایت های مستقیم وزارت بهداشت و بیمه ها به ۱۰٪ رسید ولی 
در مورد بخش خصوصی و خدمات سرپایی اقدامی انجام نشد و در وضعیت قبلی خود ماندند.
همانگونه که ذکر شد پرداخت از جیب مردم بسیار باال بود و رویکرد گام اول برای تسکین 
شــرایط موجود اقدام مثبتی بود تا کمی بار روانی ناشــی از این مســئله را تعدیل کند ولی 
می توانست اقدامات مناسب دیگری در ادامه برای ارتقای سالمت مردم، افزایش کیفیت ارائه 
خدمت و عدالت در ســالمت انجام شود. چون همانطور که اشاره شد سیستم نظام سالمت 
کاماًل درمان محور بوده و تزریق منابع به چنین سیستمی با توجه به وجود تقاضاهای القایی 
زیاد نتیجه ای جز اتالف منابع نداشت. در همین راستا اقدامات دیگری نیز در گام اول صورت 

گرفت که عبارتند از:
 ۱- بیمه نمودن جمعیت فاقدپوشــش بیمه ســالمت 2- بســته ویژه بیماران بســتری 
دربیمارســتانهای وزارت بهداشت 3- برنامه حمایت ازماندگاری پزشکان در مناطق محروم 4- 
ارتقای کیفیت هتلینگ دربیمارستانهای تحت پوشش وزارت بهداشت 5- بسته حضور پزشکان 
متخصص مقیم دربیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت 6- ارتقای کیفیت خدمات پزشکان 

درکلینیکهای ویژه ۷- برنامه ترویج زایمان طبیعی 8- گسترش پوشش خدمات هوایی اورژانس 
9-برنامه حفاظت مالی از بیماران نیازمند، خاص وصعب العالج

گام دوم:
گام دوم طرح تحول سالمت با شعار خود مراقبتی آغاز شد. هدف از اجرای این گام ارتقای 
سطح بهداشت جامعه از طریق آموزش و فرهنگ ســازی، بازسازی خانه های بهداشت و... 
بود ولی اقدام جامعی در جهت اصالح زیر ســاختهای مورد نیاز کشور برای حرکت به سمت 
تقدم بخشی بهداشت و پیشگیری بر درمان انجام نشد و این مشکالت همچنان باقی ماند و 
شفافیت های الزم در جهت روشن شدن وضعیت اجرای گام دوم از لحاظ بودجه اختصاص داده 

شده، خروجی اجرای طرح داده نشد.
گام سوم:

قبل از اجرای طرح تحول ســالمت و حتی قبل تر از آن همواره افزایش تعرفه ها مطالبات 
ذینفعان بود. به گونه ای که شــاهد مصاحبه های مختلف انجمن های صنفی در رشته های 
مختلف پزشکی در راستای مطالبه از وزارت بهداشت بابت افزایش تعرفه بودیم. این بگونه ای 
بود که یکی از جراحان مشهور تعرفه های پزشکان را پایین تر از دستمزد سلمانی ها اعالم کرده 
بود و با همین تفاسیر خواهان افزایش تعرفه ها بودند. حال با توجه به نفوذ این قشر خاص 
در بدنه حاکمیتی جامعه علی الخصوص وزارت بهداشت که قباًل نیز گفته شد، یکی از اقدامات 
جدی وزارت بهداشت برای ادامه طرح تحول، اجرای "گام سوم" طرح تحول سالمت، با رویکرد 

واقعی سازی تعرفه ها و بالتبع آن حذف زیر میزی بود.
پیش از طرح تحول نظام سالمت بر طبق مطالعه تخمین حجم بازار زیرمیزی توسط وزارت 
بهداشت )اجرا توسط دکتر امین لو( حجم دریافت زیرمیزی در کشور بین ۷۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ میلیارد 
تومان برآورد شــده بود )5۰۰۰ میلیارد طی پروســیجرها و اعمال جراحی بستری در بخش 
خصوصی و دولتی، 9۰۰ میلیارد طی تجهیزات مرتبط با اعمال جراحی و ۱5۰۰ تا 25۰۰ میلیارد 
طی پروسیجرها و مداخالت جراحی خارج بستری در کلینیک ها و مطب ها( و وزارت بهداشت 
با افزایش تعرفه ها به دنبال حذف این حجم گسترده از زیر میزی در نظام سالمت بود!!!! و دکتر 
آقاجانی معاونت وقت درمان وزارت بهداشت در مصاحبه ای حذف کامل زیر میزی در بخش 

دولتی و خصوصی همزمان با اجرای گام سوم را اعالم کرد.

این اقدام در حالی صورت گرفت که تعرفه های پزشکی در سالیان متوالی بسیار افزایش پیدا 
کرده بود و باعث ناتوانی مردم در پرداخت هزینه بابت دریافت خدمات سالمت و ایجاد چنین 
بازار گسترده ای از دریافت های غیر قانونی برخی پزشکان متخصص شده بود. از طرفی دیگر نیز 

سالمت ورشکسته
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باعث ایجاد شکاف طبقاتی زیاد در بین گروههای مختلف ارائه خدمت شده بود و این نتایج 
منافی عدالت در سالمت بود.

اختالفات درآمدی بین گروه های مختلف ارائه خدمت در رشته پزشکی در ایران، آنچنان که 
در جدول ذیل آمده است نسبت به سایر کشورها قابل تأمل بوده که این اختالف درآمدی پس 
از طرح تحول شــیب بیشتری یافت. بطور نمونه می توان اشاره داشت که در حالی که درآمد 
پزشک متخصص در آمریکا کمتر از 2 برابر یک پزشک عمومی است، در ایران نزدیک به 9 برابر 
است. درآمد میانگین پزشکان متخصص آمریکایی تقریبًا 5 و ۷ برابر درآمد رزیدنت ها و اینترن 

های آن کشور است، این تفاوت درآمدی در ایران تقریبًا 4۰ و ۱۰۰ برابر است!

مقطعنام کشور

درآمد ساالنه به دالر 

)تطبیق یافته با قدرت 

خرید(

نسبت درآمد به 

سرانه

نسبت درآمد 

پزشک 

متخصص به هر 

مقطع

ایران

4286۰.339۷اینترن

۱۰2۷6۰.۷94۰رزیدنت

45۷۱43.529.۱5پزشک عمومی

آمریکا

38۰۰۰۰.۷6۷اینترن

5۰۰۰۰۱5.3رزیدنت

۱58۰۰۰3.۱6۱.۷پزشک عمومی

انگلستان

33۰۰۰۰.93.84اینترن

36۰۰۰۱3.52رزیدنت

۱۰۰۰۰۰2.۷۱۱.2۷پزشک عمومی

بــا این حال باز هم تعرفه های پزشــکی در دو بخش دولتی و خصوصی طبق اعالم وزارت 
بهداشت به طور میانگین ۱2۰ درصد و طبق گزارشات غیر رسمی تا میانگین ۱8۷ درصد افزایش 
پیدا کرد، چنان که رشد آن در برخی خدمات بستری به 46۰ درصد در بخش دولتی و 833 درصد 
در بخش خصوصی رسید. همچنین در خدمات سرپایی بخش دولتی در 93 درصد خدمات روند 
افزایش 4 درصد تا 4۷۰۰ درصدی و در بخش خصوصی در 4۷ درصد خدمات روند کاهشی ۱۰ 
تا 8۷ درصدی و در 53 درصد خدمات روند افزایشــی 8 تا 466 درصدی مشاهده می شود که 
متوسط افزایش قیمت تعرفه خدمات سرپایی در بخش دولتی معادل 2۰2.8 درصد و در بخش 
خصوصی ۱85 درصد بوده است. نکته مهم دیگر که در نمودار زیر می بینید اختالف فاحش تعرفٔه 
فنی پزشک در بخش خصوصی و دولتی است که در طرح تحول سالمت با افزایش تعرفه های 
بخش خصوصی همزمان با بخش دولتی عمق این شکاف بیشتر گردید. در حالی که طبق بند 
5-9 سیاست های کلی سالمت باید تعرفٔه فنی پزشک در بخش خصوصی و دولتی یکسان باشد.

گام چهارم:
گام چهارم طرح تحول نظام سالمت به تحول در نظام آموزشی علوم پزشکی اختصاص پیدا کرد. 
مشکالت موجود در نظام آموزشی پزشکی بسیار زیاد است و قطعاً علت برخی از مشکالت مذکور در 
حوزه سالمت به مشکالت آموزشی مربوط می شود. اگر بخواهیم مشکالت آموزشی را به صورت تیتر 
وار بیان کنیم، عبارتند از: طوالنی بودن دوره عمومی پزشکی، وجود واحدهای غیر ضروری در طول 
دوره تحصیل، مشکالت معیشتی دانشجویان در طول دوره درسی، کارآمد نبودن مباحث تدریس 
شده و... از مشکالت آموزشی پزشکی است. به همین دلیل قطعاً نظام آموزشی کشور به تحول 
اساســی نیاز دارد و با حل مشکالت آموزشی و اتخاذ آموزش هدفمند برای دانشجویان و تأمین 
معیشت دانشجویان به ازای تعهدات اخذ شده توسط دولت، می تواند زمینه ساز ارتقای کیفیت و 
کارایی ارائه خدمت در جامعه باشد. در گام چهارم که از اوایل سال 94 شروع شده است، در بسیاری 
از رشته ها مانند داروسازی، دندانپزشکی، پزشکی، پرستاری و برخی رشته های پیرا پزشکی طرح 

reform اجرا گردید ولی اطالعات زیادی از جزئیات این تحوالت در دسترس نیست.
تبعات و خروجی های طرح تحول سالمت

در ادامه این بحث به تبعات و خروجی های طرح تحول ســالمت می پردازیم تا مشخص 
شود طرح تحول تا چه اندازه در راستای اهداف اصلی خود و رعایت سه اصل کیفیت، کارایی و 

عدالت در ارائه خدمات بوده است.

تأثیر آن بر اقتصاد خانوارها:
یکی از نقاط مثبت این طرح کاهش هزینه های کمر شــکن در بخش های بستری دولتی 
بود، به طوریکه پرداخت از جیب مردم در بخش دولتی در گام اول از 3۷ درصد به ۱۰ درصد در 
بخش شهری و 5 درصد در بخش روستایی رسید. در گام سوم نیز با افزایش تعرفه ها این ارقام 
به 6 درصد در بخش شهری و 3 درصد در بخش روستایی رسید ولی با 2.5 برابر کردن تعرفه ها 
در گام سوم پرداختی مطلق مردم بابت خدمات سالمت افزایش پیدا کرد که روند سهم سالمت 
از هزینه های خانوار و همچنین حساب های ملی سالمت مربوط به سالهای 93 و 94 موید این 

افزایش پرداختی مردم است.

سهم هزینه های بهداشت و درمان از سبد هزینٔه خانوار
همان گونه که در نمودار فوق مشاهده می شود این سهم تقریباً در سنوات گذشته از 8 درصد 
پایین تر نیامده و با شروع طرح تحول به ۱۰.6۷ درصد رسیده است. جهت تقریب ذهنی بهتر 
جدول ذیل که حاوی اطالعات شاخص مذکور در بین برخی از کشورهای منطقه و جهان است 

ارائه می گردد.
سهم هزینه های بهداشت و درمان از سبد هزینٔه خانوار کشورهای منتخب )درصد(
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سهم هزینه های بهداشت و 

درمان از سبد هزینٔه خانوار
2.۷۱.62.94.83.84.۱۱.45.۱

 نکته دیگر موید این مطلب حساب های ملی سالمت است. در حساب های ملی سالمت 
طبق نمودار زیر پرداخت از جیب مردم به صورت مطلق از 29 هزار و 89۰ میلیارد تومان در سال 
92 به 4۰ هزار و 69 میلیارد تومان در ســال 94 رسیده است، یعنی حدود 38 درصد پرداختی 

مطلق مردم بابت هزینه های سالمت افزایش داشته است.

 همچنین بر طبق گزارش ارســالی وزارت بهداشت به سازمان سالمت جهانی )WHO( که 
تحت نظر نمایندگان سازمان ســالمت جهانی تدوین شده است، سرانه این شاخص که به 
تفکیک دو بخش شهری و روستایی و همچنین به تفکیک پنج گروه درآمدی ارائه شده است، 
میزان ســرانه پرداخت از جیب مردم پس از طرح تحول نظام سالمت نسبت به قبل از طرح 
تحول بر مبنای سال پایه 2۰۱۱ در بخش بستری 32.8 درصد کاهش داشته و در بخش سرپایی 
5.3 درصد افزایش داشــته اســت و در مجموع میزان سرانه پرداخت از جیب مردم در نظام 

سالمت 2.4 درصد کاهش داشته است )از 2۱۰2422 ریال به 2۰5226۱ ریال(!

میزان کل سرانٔه پرداخت از جیب مردم در بخش سالمت، قبل و بعد از طرح تحول(
آنچنان که در نمودارهای فوق مشاهده می شود پرداختی مطلق در بخش شهری افزایش 
داشته است و بیشترین کاهش مطلق در میزان سرانه پرداخت مردم از جیب در بخش بستری 
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مربوط به ثروتمندترین دســته بوده است!! بر طبق گزارش ارسالی وزارت بهداشت به سازمان 
جهانی ســالمت، درصد افراد مواجهه شده با هزینه های کمرشکن در بخش سالمت از ٪2.9 
قبل از طرح تحول به 2.4٪ پس از طرح تحول کاهش داشــته است. متوسط بروز هزینه های 
کمرشکن در 4۷ کشور )با انتخاب تصادفی( 2.۷٪؛ در ۱2 کشور با درآمد باالتر از سطح متوسط 

2.5٪ و در 8 کشور منطقه مدیترانه شرقی WHO برابر ۱.۷٪ بوده است.

درصد افراد مواجهه شده با هزینه های کمرشکن در بخش سالمت، قبل و بعد از طرح تحول
هرچند به گزارش موسسه ملی سالمت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
که نرخ هزینه های کمرشکن سالمت را به تفکیک دو بخش شهری و روستایی ارائه داده است، 
در بین سنوات ۱392 تا ۱394 این نرخ در مناطق روستایی کاهش داشته، لیکن در 9 ماهه اول 

سال ۱394 این تغییر سیر صعودی به خود گرفته است.

درصد مواجهه خانوارهای شهری و روستایی با هزینه های کمرشکن سالمت در طی دوره 1391 
تا 1394

از طرف دیگر درصد افراد منتقل شده به زیر خط فقر مطلق بر اثر هزینه های سالمت از ٪۰.3 
به ۰.5٪ افزایش داشته که این شاخص در مناطق روستایی 9.۷ برابر نسبت به مناطق شهری 
بوده اســت )آن چنان که در نمودار ذیل مشخص شده است تمرکز این انتقال بر پایین ترین 

سطح درآمدی در بین پنج طبقه مذکور است(.

درصد افراد منتقل شده به زیر خط فقر مطلق بر اثر هزینه های سالمت، قبل و بعد از طرح تحول

تأثیر آن بر اقتصاد عمومی کشور:
2-۱: اعتبارات نظام سالمت

شواهد بیانگر رشد چشمگیر اعتبارات وزارت بهداشت نسبت به قبل از اجرای طرح تحول 
سالمت می باشد، به طوری که عالوه بر افزایش بودجه عمومی وزارت بهداشت از یازده هزار 
و چهارصد میلیارد تومان در سال ۱392 به بیست و دو هزار و پانصد میلیارد تومان در سال 
۱393 )رشد بیش از ۱۰۰ درصد(، درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت نیز در سال ۱394 
نسبت به سال ۱393 حدود ۱2۰ درصد رشد داشته است. درآمدهای اختصاصی مجموع 
درآمد مراکز درمانی دولتی از پرداختی بیمه ها و جیب مردم است. این افزایش نشان از 
تأثیر گام سوم طرح تحول سالمت با افزایش 2.5 برابری تعرفه ها بر پرداختی بیمه ها و 
جیب مردم اســت. در مجموع اعتبارات وزارت بهداشت سال ۱395 نسبت به سال ۱392 
حدود ۱8۰ درصد و سال ۱396 نسبت به سال ۱392 افزایش 2۱۰ درصدی داشته است. در 
این شرایط باز هم نارضایتی مسئوالن وزارت بهداشت از اعتبارات مربوط به طرح تحول و 
نگرانی درست آن ها نسبت به تأمین منابع پایدار طرح تحول آشکار بوده، هرچند به این 

نگرانی پیش از کلیدزدن طرح تحول باید توجه می شد.

اعتبارات نظام سالمت در طی سنوات 1392 تا 1396 بر حسب میلیارد تومان

2-2: افزایش هزینه ها و تورم حوزه بهداشت و درمان
با شروع طرح تحول سالمت گردش مالی نظام سالمت کشور بخصوص بعد از گام سوم 
افزایش چشمگیری داشته است. این در حالی است که روند تورم عمومی کشور کاهش داشته 
است ولی هزینه ها و تورم حوزه بهداشت و درمان باال بوده است. در نمودار زیر روند افزایش 
هزینه های نظام ســالمت طبق حساب های ملی ســالمت را مشاهده می کنیم، به طوریکه 
هزینه هایی نظام سالمت از 65 هزار و 653 میلیارد تومان در سال 92 به ۱۰8 هزار و ۷۱ میلیارد 

تومان در سال 94 رسیده است و در حدود ۷۰ درصد افزایش داشته است.

بر طبق هزینه های فوق می توان با احتساب تولید ناخالص داخلی )GDP( در کشور، نسبت 
به هزینه های نظام ســالمت بر مبنای تولید ناخالص داخلی را که بســیار محل مانور وزارت 
بهداشــت بوده است را اندازه گیری کرد. این نسبت از 6.5 درصد در سال 92 به 9.4 درصد در 
سال 94 رسیده است اما وزارت بهداشت در آخرین اظهاراتش اعالم کرد که این عدد در طرح 

تحول سالمت به ۷.۱ درصد رسیده است.

میزان سرانه پرداخت از جیب مردم در بخش بستری )سمت راست( و در بخش سرپایی )سمت چپ(، قبل و بعد از طرح تحول
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وزارت بهداشــت در برنامٔه خود برای دولــت دوازدهم یکی از برنامه های تأمین مالی خود را 
متناسب سازی سهم سالمت از تولید خالص داخلی بیان نموده است ولی قطعًا متناسب سازی 
بدون توجه به منابع کشور و هزینه سازی بی رویه خروجی مطلوبی نخواهد داشت. از طرف دیگر 
به گزارش بانک جهانی کشــور آمریکا در سال 2۰۱4 سهم هزینه های سالمتش از تولید ناخالص 
داخلی ۱۷.۱ بوده است اما رتبه آن در نظام سالمت دنیا 3۷ بوده است. پس صرف متناسب سازی 
هزینه ها بدون مدیریت صحیح منابع و هزینه ای هدفمند الزامًا موجب بهبود شاخص های سالمت 
جامعه نمی شود. تأثیر اقتصادی مهم دیگر تورم حوزه بهداشت و درمان نسبت به تورم عمومی 
جامعه است. همانطور که پیش تر گفته شد و در نمودار زیر مالحظه می کنید تورم حوزه بهداشت و 
درمان در این 4 سال به رغم کاهش تورم عمومی جامعه دو برابر شاخص تورم عمومی بوده است.

نظام بیمه ای کشور:
نظام بیمه ای کشور تاثیرپذیرترین بخش از سیاستگذاری های وزارت بهداشت در این طرح 
بوده اســت. در طرح تحول سالمت بیش از ۷۰ درصد هزینه های طرح تحول سالمت بر دوش 
نظام بیمه ای کشور بود. طی سال های ۱393 و ۱394 جمعیت تحت پوشش سازمان بیمه سالمت 
بر اثر اجرای بیمه همگانی به یکباره افزایش می یابد و عده ای از افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی 
نیز بر همین اساس به بیمه سالمت مهاجرت می کنند. با اجرای طرح بیمه ایرانیان جمعیت تحت 
پوشش این بیمه که در سال ۱392 معادل 26۱۱4۰6 نفر بوده است، پس از اجرای طرح تحول در 
پایان سال ۱393 به 94۷9۱۰5 نفر افزایش می یابد و 686۷699 نفر به صورت رایگان تحت پوشش 
بیمه همگانی سالمت قرار می گیرند. با اجرای گام سوم طرح تحول نظام سالمت و افزایش 2.5 
برابری تعرفه های خدمات پزشکی، فشار زیادی بر دوش بیمه های پایه بخصوص تأمین اجتماعی 

و بیمه سالمت به وجود می آید که موجب بر هم خوردن تعادل مصارف و منابع آن ها می شود.

نمودارهــای زیر نــرخ افزایش هزینه های درمانی بیمه تأمین اجتماعــی و خدمات درمانی طبق 
حساب های ملی سالمت را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می کنید نرخ هزینه های سازمان تأمین 
اجتماعی از ۷6۰۰ میلیارد تومان در سال 92 به ۱65۰۰ میلیارد تومان در سال 94 و نرخ هزینه های بیمه 

خدمات درمانی از 46۰۰ میلیارد تومان در سال 92 به ۱24۰۰ میلیارد تومان در سال 94 رسیده است.

 بر طبق گزارش سالیانه ســازمان تأمین اجتماعی وصولی حاصل از حق بیمه در سال 94 
معادل 39 هزار میلیارد تومان ســهم درمان از وصولی حق بیمه در این سال حدود ۱۰ هزار و 
۱۱۰ میلیارد تومان می شود که همین امر نشان دهندٔه کسری 64۰۰ میلیاردی این سازمان برای 
پرداخت تعهدات خود بوده است. همچنین بر طبق همین گزارش سالیانه، در سال 95 بیش 
از 8 هزار میلیارد تومان و با ادامه این روند در ســال 96 نیز در صورت پرداخت تعهدات دولت 
بابت حق بیمه کارفرمایی خود، این کســری به 6 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. )دولت تا 
پایان سال 95 بیش از ۱2۰ هزار میلیارد تومان بدهی به سازمان تأمین اجتماعی بابت حق بیمه 
کارفرمایی خود دارد(. قطعًا بیمه تأمین اجتماعی برای جبران این کسری انبوه ملزم به استفاده از 
سایر منابع سازمان همچون صندوق بازنشستگی، سود سهام شرکت ها و...است و امنیت مالی 
بازنشستگان این سازمان را با تهدید جدی مواجه می کند. وضعیت مالی بیمه ها در این چند 
سال بعضاً تا مرز ورشکستگی رسیده است ولی هر چند وقت یکبار با مصوبه مجلس یا دولت 
تمهیدات مالی برای جبران معوقات بیمه ها در نظر گرفته شده است. برای مثال در سال 95 برای 
جبران بدهی بیمه سالمت به بیمارستانهای دولتی 8 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه شبه ربوی 
برای اولین بار در تاریخ نظام سالمت کشور منتشر گردید که با استفتا از برخی مراجع تقلید، به 
دلیل عدم مشارکت در طرح های عمرانی و انتفاعی آن را مصداق بارز ربا نامیدند. حال مشخص 

نیست تا چه زمانی از مسکن های موقتی برای کاهش آالم این سیستم استفاده خواهد شد؟
اخیراً نیز با اعالم ســازمان بیمه سالمت که در برنامه ششم توسعه اختیارات آن به وزارت 
بهداشــت واگذار شده است، پذیرش بیماران تحت پوشش بیمه سالمت همگانی در مراکز 
درمانی خصوصی لغو شده و مردم فقط مجاز به دریافت خدمات در مراکز دولتی هستند و در 
صورت نیاز به دریافت خدمات از بخش خصوصی با پرداخت حق بیمه، بیمه سالمت ایرانیان را 
دریافت کنند. تبعات این مصوبه، روی آوردن اقشار ضعیف و آسیب پذیر به مراکز درمانی دولتی 
و افزایش فشار کاری بر کادر درمانی و به تبع آن کاهش کیفیت و کارایی ارائه خدمات به مردم 

به ویژه اقشار آسیب پذیر است.
تبعات اجتماعی:

همانطور که پیش تر نیز گفته شد، یکی از اثرات منفی این طرح ایجاد شکاف درآمدی سنگین 
بین اقشــار مختلف بهداشت و درمان است. اقشار مختلف همچون پرستاران، پیراپزشکان، 
پزشکان عمومی، رزیدنت ها و ... از این شکاف درآمدی سنگین نارضایتی بسیاری داشتند. از 
طرفی دیگر با اجرای طرح تحول سالمت و مراجعه زیاد بیماران به مراکز درمانی دولتی باعث 
افزایش فشار کاری به پرسنل درمانی شده بود و همین امر گله مندی ها از عدم وجود عدالت 
در پرداخت ها را مضاعف کرده بود. ادامه این روند تا به امروز عالوه برقشر درمان به سایر اقشار 
نیز سرایت کرده است. برای مثال به دلیل افزایش پرداخت های نظام بیمه ای بابت کارانه چند 
صد میلیونی برخی پزشکان در بخش دولتی، امنیت مالی و بیمه ای بازنشستگان و کارگران در 
معرض تهدید قرار گرفته و به همین دلیل در برهه هایی شاهد تجمع کارگران و بازنشستگان 
تأمین اجتماعی بابت مطالبات حقوقشان بودیم. از طرفی همین هزینٔه مضاعف مالی بر بیمه ها 
باعث افزایش بدهی به بیمارستانهای دولتی شده است و در برخی بیمارستانها معوقات بیمه ای 
به یکسال هم رسیده است. ادامه این وضعیت باعث افزایش فشار معیشتی بر پزشکان تمام 
وقت مستقر در بخش دولتی و به تدریج خالی شدن بیمارستانهای دولتی از پزشکان متخصص 
مقیم به ویژه در مناطق محروم و روی آوردن آنها همچون سایر پزشکان متخصص به بخش 
خصوصی در شهرهای بزرگ است که این روند به شدت عدالت در ارائه خدمات سالمت را زیر 

سؤال می برد.
تاثیرات طرح بر تأمین دارو به عنوان کاالی استراتژیک:

 در حــوزه دارو در دولــت یازدهم اقدامات مثبتی انجام گرفت. با شــروع دولت، بحران 
گســترده ای در تأمین دارو در کشور وجود داشت. بیش از 2۰۰ قلم کمبود دارویی بود و برخی 
از داروهای گران قیمت مخصوص بیماران صعب العالج تحت پوشش بیمه های پایه نبودند. 
دولت یازدهم ابتدا کمبودهای دارویی را مرتفع کرده و کمبود دارو به 3۰ قلم رســید. ســپس 
بــا بیمه ها تفاهم نامه ای منعقد کرده و بیش از ۱4۰ قلم داروی بیماران صعب العالج را تحت 

پوشش بیمه های پایه قرار دادند.
از طرفی دیگر باعث افزایش سهم داروهای تولید داخل از بازار دارویی کشور شدند و از لحاظ 

عددی 9۷ درصد بازار داروهای کشور مربوط به تولید داخل گردید.
با شروع طرح تحول سالمت نظام دارویی کشور یکی از بخش های مهم تأثیر پذیر از سیاستها 
بود. به دلیل پوشش 9۰ درصدی هزینه های بیماران بستری بیمارستان های دولتی، حتی تأمین 
دارو هم توسط پرسنل مراکز درمانی انجام می گرفت. ولی با افزایش هزینه های طرح تحول 
سالمت بخصوص در بخش خدمات پزشکی اقدامات مثبت در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی 
به تدریج کم رنگ تر گردید. برای توضیحات بیشتر چکیده ای از صحبت های کارشناسان مدیریت 
و اقتصاد دارو در همایش زنجیره تأمین دارو و طرح تحول سالمت که توسط کارگروه زنجیره 
تأمین دارو بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار گردید، در ادامه آورده 

می شود.
دکتر عباس کبریایی زاده عضو هیئت علمی مدیریت و اقتصاد دارو دانشگاه علوم پزشکی 

تهران:
در سال 92 آثار این وضعیت را بر صنعت بطور جامع برای مسئوالن ترسیم کردیم. اگر منابع 
تأمین نشود، این عدم تأمین منابع به شرکت توزیعی، تأمین کننده و ... منتقل شده و زنجیره 
را مختل می کند. این اختالل به چند دلیل از اواخر 92 و 93 خود را نشان داد. یک دلیل خیلی 
ربطی به حوزه سالمت نداشت و به حوزه کالن اقتصاد کشور مربوط می شد و آن اینکه دولت 
نرخ ارز را سه برابر کرده بود. برهمین اساس نیاز به نقدینگی در صنعت داروسازی و واردات سه 
برابر شده بود. از طرف دیگر نظام بانکی بین الملل مختل بود. تحریم های بین المللی شدید بود. 
این وضعیت باعث شده بود صنعتی که قباًل با 5 و ۱۰ درصد نقدینگی خرید خارجی می کرد، 
آن موقع به ۱3۰ درصد نقدینگی نیاز داشته باشد. قابلیت اثرگذاری و شوک دهندگی اختالل در 

زنجیره تأمین نقدینگی صنعت به دلیل همین وضعیت از سال 92 قابل پیش بینی بود. ۸

ضمیمه هفتگی روزنامه قدس

پنجشنبـــــــــه  ۱۶ آذر ۱۳۹۶

ــم  ــماره نهـــ شــــــــــــــــــ



هلدینگ  هم  دولتی  بخش  در   
اجتماعی،  تأمین  بزرگ  های 
دلیل  به  و...  ملی  بانک  برکت، 
پوشش  توانسته اند  منابعشان 
دهند و اگر به صورت های مالی 
کنیم  نگاه  دارویی  شرکت های 
فرو پاشیان ها را می بینیم. شرکتی 
که بیش از دو برابر تا سه برابر 
سهام سالیانه اش تسهیالت گرفته 
است ریخته  فرو  درواقع  است 

اما طرح تحول سالمت هم سوار بر این موج شد و با توجه تاخیرهای سازمان های بیمه گر 
و دولت و ... این وضعیت قابل پیش بینی بود که نیاز به نقدینگی بنگاهی مانند داروپخش به 
جای اینکه 25 تا 3۰ میلیارد تومان باشد، ۱4۰ میلیارد تومان می شود. این باعث شده است که 
نظام بانکی کشور هم اصاًل نتواند حمایتی بکند. بانکی که رشد پول ورودی ساالنه آن حداکثر 
ساالنه 9 درصد است، قادر به همراهی نیست و لذا ناچار می شود نرخ پول خود را باال ببرد و سود 

بیشتری را پرداخت نماید لذا نظام بانکی کشور هم به قفل شدگی رسیده است.
ما االن کارخانجات و شرکت هایی داریم که بیش از دو برابر ارزش شرکت و سهام آن از بانک 
پول گرفته اند. این تا حدی جواب داد برخی مســئوالن مرتب می گویند که صنعت دارو فرو 

می ریزد پس چرا نمی ریزد؟
جوابش ســاده هست برای اینکه صنعت ما فقط با فرو ریختن قابل قضاوت نیست این 
صنعت در بخش خصوصی توزیع سود نکرده است در بخش دولتی هم هلدینگ های بزرگ 
تأمین اجتماعی، برکت، بانک ملی و... به دلیل منابعشان توانسته اند پوشش دهند و اگر به 
صورت های مالی شرکت های دارویی نگاه کنیم فرو پاشیان ها را می بینیم. شرکتی که بیش از 
دو برابر تا سه برابر سهام سالیانه اش تسهیالت گرفته است درواقع فرو ریخته است. در حالی که 
میزان رشد مصرف دارو در کشور ما طی سال های گذشته رشد متوازنی داشته است ومتوسط 
نرخ رشــد مصرف ما بین ۱5 تا ۱8 درصد بوده است و اکثراً بین ۱3 تا 2۱ درصد نوسان داشته 
است. در طول اجرای طرح تحول سالمت نیز دارو چنین وضعیتی داشته است. آنچه که  دارو 
را متأثر کرده، عدم عملکرد دولت به تعهداتش بوده است. مشکالت هم اکنون نیز شروع شده 
است و عماًل در سال 96 دوباره برگشتیم به آنچه که در سال 92 بودیم و شاهدیم که بیمارستان ها، 
بیماران را به بیرون می فرستند تا داروهایشان را تهیه کنند، به این دلیل که متوازن برنامه ریزی 
نشده بود و عمده دلیل حاکم بر وضعیت فعلی زنجیره تأمین دارو ناشی از طرح تحول، به دلیل 

عدم تبعیت از قواعد اجرای علمی طرح تحول است.
دکتر حسام شریف نیا دکتری تخصصی اقتصاد دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

درنظام دارویی کشــور به ویژه بعد از اجرایی شدن طرح تحول یک گردش مالی از سمت 
وزارت بهداشت به سمت بیمه ها در مورد پرداخت یارانه داروهای یارانه ای ایجاد شد، به این 
صورت که بنا بود وزارت بهداشــت یارانه دارو را به بیمه ها پرداخت کرده و آنها این یارانه را به 
بیماران پرداخت کنند. طبیعتًا بیمار هنگام مراجعه به بیمارستان و یا دارو خانه مبلغی را از جیب 
خود پرداخت می کند و قسمتی از هزینه درمان را هم بیمه پرداخت می کند. دارو خانه ها مبالغ 
دریافتی از بیمه ها و مردم را به شــرکت های توزیع می دهند و نهایتاً گردش نقدینگی ایجاد 
می شــود. طبق آمار ها در ایران حدود 55 درصد از گردش مالی داروخانه ها مربوط به مراکز 

دولتی می باشند.
اما بعد از اجرای طرح بیماران هرچند به مقدار نسبی کمتر هزینه ای را به دارو خانه ها و مراکز 
درمانی پرداخت می کردند اما متاسفانه مبالغی که قرار بود وزارت بهداشت )یارانه دارو( به بیمه ها 
پرداخت می کرد پرداخت نشدو بیمه ها هم پرداختی به داروخانه ها و خصوصاً دارو خانه های 
بیمارستانی انجام ندادندو این مسئله کل زنجیره تأمین دارویی را با اختالل رو به رو کرد. طبق 
آماری که شنیده می شود بدهی داروخانه های بیمارستانی به شرکت های پخش حدود 45۰۰ 

میلیارد تومان می باشدو این بدهی ها کل زنجیره تأمین را با اختالل رو به رو کرده است.
این افزایش بار مالی بر بیمه ها در کنار هزینه کرد مطالبات دارویی توســط بیمارستان ها 
در مواردی همچون پرداخت کارانه، خرید زمین!!!!! وسایر ردیف های بودجه ای و... )که کاماًل 
برخالف قانون انجام می شد( و باید برای دارو صرف می شده است، منجر به آن شده تا با وجود 
سهم 25 درصدی دارو و تجهیزات از سالمت، سهم مطالبات این بخش از دولت و بیمه ها به 
بیش از 35 درصد و با عمق بیش از ۱ ســال برسد یعنی هزینه هایی که باید برای دارو انجام 

می شده در جاهای دیگر هزینه شده است.
در مورد عواقب کمبودهای دارویی که به دنبال طرح تحول ایجاد شــده است، می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
- عدم وجود نقدینگی در زنجیره تأمین در نهایت منجر به عدم تأمین کاال از ابتدا تا انتهای 

زنجیره خواهد شد
- تصمیم business شرکت برای تغییر کار خود، و سرمایه گذاری در سایر بخش ها به جای 

دارو بخصوص بخش خصوصی
- مشکالت نقدینگی و عدم قیمت گذاری مناسب و بموقع منجر به عدم هزینه در ارتقای 
GMP شده و در اثر فشار بازرسی، شرکت های دارویی یا داوطلبانه و یا با اجبار مجبور به قطع 
تولید دارو گردند. به عنوان مثال حدود دو سال پیش ما با کمبود شدید سرم رو به رو شدیم که 

علت آن این بود که دو تا از خطوط تولید کننده سرم در کشور دچار مشکل شد.
***

به طور خالصه اقدامات و فرآیندهای مشکل ساز این طرح را می توان در مراحل زیر مشاهده 
کرد:

- سهم مردم از هزینه های درمان به نحوی افزایش یافته بود که مداخله دولت برای کاهش 
هزینه ها، ضروری می نمود. با همین استدالل اجرای طرح تحول رقم می خورد.

-  طرح تحول بدون نظام های کنترل هزینه نظیر هدفمندسازی، راهنماهای بالینی، نظام 
ارجاع، سطح بندی خدمات و پزشک خانواده اجرا می شود.

-  طرح تحول با ارزان سازی قیمت خدمات درمانی، و به دلیل نیاز انباشته و همچنین با ایجاد 
تقاضای القایی، تقاضای خدمات درمانی را به شدت افزایش می دهد.

-  بازنگری کتاب ارزش نســبی خدمات درمانی به یک باره میانگین ۱8۷ درصد افزایش در 
هزینه های خدمات درمانی ارائه شده توسط پزشکان را ایجاد می کند.

-  تعرفه های خدمات ســرپایی نیز در بازنگری نیمه دوم سال ۱393 در بخش دولتی 2۰2.9 
درصد و در بخش خصوصی ۱85 درصد افزایش می یابد.

-  پرداخت K2 هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی به همه پزشکان تمام وقت تعمیم می یابد.
-  جمعیت تحت پوشش بیمه ایرانیان از 26۱۱4۰6 نفر در سال ۱392 به 94۷9۱۰5 نفر در سال 

۱393 افزایش یافته و هزینه سازمان بیمه سالمت به شدت بیشتر می شود.
-  افزایش پرداخت ها به پزشــکان، نارضایتی در کادر درمان از جمله پرستاران را به همراه 
داشته و نهایتًا سبب افزایش دستمزدهای بخش پرستاری و سایر کادرهای درمان می شود. 
گفتنی است که عدم توازن در پرداخت ها حتی در بین تخصص های مختلف پزشکی هم مبرهن 
بوده به نحوی که ســبب ساز ایجاد تخصص های موازی و مداخله پزشکان در کار تخصصی 

همدیگر شده و این خود سبب سردرگمی بیماران و سوء درمان می شود.
- تعجیل در اجرای طرح تحول سالمت بدون ایجاد مقدمات و بسترهای الزم برای استقرار 
آن و تحمیل شــرایط به نظام بیمه ای باعث بروز مشکالت جدی برای بیمه های پایه شده که 
افزایش هم پوشــانی ها، اقبال شدید افراد برای بهره مندی از پوشش رایگان بجای مشارکت 
فعال در تأمین مالی نظام سالمت و عدم توجه به مشارکت مؤثر بیمه ها در مدیریت منابع نظام 
سالمت علیرغم تصریح بند ۷ سیاست های کلی سالمت و در نتیجه تضعیف شدید سازوکارهای 
کنترل هزینه ها در نظام بیمه ای، به ناچار ناپایداری مالی را رقم می زند. همچنین دولت به علت 
مشکالت اقتصادی کالن قادر به تأمین منابع مالی بیمه ها نبوده و از طرفی نیز به دلیل رکود 

اقتصادی ورود حق بیمه بیمه شدگان جدید به منابع سازمان های بیمه گر نیز کندتر می شود.
***

در گزارشات فوق از نحوه هزینه کرد منابع نظام سالمت مشخص شد که صرفًا تزریق اعتبار 
چند هزار میلیاردی در پروژه ملی طرح تحول نظام سالمت منجر به ارتقا و بهبود خروجی های 
مطلوب برای سالمت جامعه نگردید و منجر به ناپایداری های مالی و بروز مناقشه در سطوح 
مختلف گشته است. متاسفانه وزارت بهداشت به جای توجه به نکات و تذکرات علمی در نقد 
طرح تحول، روی به بستن فضای نقد و بررسی این طرح بخصوص در رسانه ملی با قدرت البی 
گری آورد و حال تبعات اجرای غیر کارشناســی طرح، قطعًا تا چندین سال کشور را درگیر خود 
خواهد کرد. ولی با اصالح این طرح و تمکین به اجرای قانون می توان تا حدودی بار مادی و 

روانی ناشی از این مشکالت ایجاد شده را تعدیل کرد که به اختصار در ادامه می آید:
۱- توجه به قوانین باالدســتی بخصوص قانون برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی 

سالمت و رفع تضاد منافع در برنامه ریزی های آتی؛
2- اصالح مدیریت در سطوح مختلف نظام سالمت و توجه کامل به تخصص و توانایی در 

امور مدیریت نظام سالمت کشور همچون کشورهای پیشرفته در امر نظام سالمت
3- پیشگیری به جای درمان محوری؛

4- پرهیز از تعمیق شکاف درآمدی بین کادر درمانی و حرکت در جهت برقراری تعادل درآمدی
5- اعمال شیوه های مناســب پرداخت و تغییر نظام پر داخت به ازای خدمت به پزشکان 
متخصص )کارانه( و ایجاد مکانیسم های انگیزشی برای تغییر رفتار و ارتقای سیستم به عنوان 

ابزار کنترل هزینه های غیر ضروری؛
6- اجرای قانون تمام وقتی پزشکان متخصص در مراکز درمانی دولتی بر مبنای قانون برنامه 

پنجم و ششم توسعه
۷- حذف زیرمیزی با اعمال قوانین و مقررات و نه تحمیل بار مضاعف به بیمه ها؛

8- توجه الزم به زیرساخت ها و کمبودها از قبیل نیروی انسانی و ساختار فیزیکی در طرح 
اولیه و مراحل اجرای آن؛

9- توجه به ســطح یک خدمات سالمت و پرهیز از تخصص گرایی و افزایش هزینه ها در 
سطوح دوم و سوم سالمت؛

۱۰- متعهد شدن وزارت بهداشت به اجرای سطح بندی کلیه خدمات تشخیصی و درمانی بر 
اساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و الزام تجویز این گونه خدمات بر اساس راهنماهای 

بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور طبق تاکید سیاستهای کلی سالمت
۱۱- اقدام دو وزارت بهداشــت و رفاه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیک سالمت و 

مکانیزه نمودن فرآیندهای درمان؛
۱2- توجه به بیمارســتان های عمومی غیردولتی و خصوصی و نه صرفاً بیمارســتان های 

دانشگاهی و دولتی؛
۱3- اجرای سازوکارهای خرید راهبردی عالوه بر تأمین منابع پایدار و تداوم ایفای تعهدات، 
و پرهیز از ایجاد تعهدات جدید در قالب طرح تحول نظام سالمت )همچنین سازمان های بیمه 
گر نسبت به تدوین آیین نامه های خرید راهبردی خدمات سالمت اقدام نمایند، به گونه ای که 

ضامن ارتقای نقش بیمه به ناظر و کنترل کننده هزینه های سالمت باشد(؛
۱4- توجه به پیامدهای ناشی از تفاوت ارزش نسبی خدمات در بخش خصوصی و دولتی 

براساس تاکید بند 6-9 سیاست های کلی سالمت؛
۱5- پاســخگویی به افکار عمومی و پذیرش مسئولیت های طرح تحول و پرهیز از توجیه 

ناکارآمدی طرحی غیرکارشناسی و شتاب زده؛
۱6- توجه به کلیه امور تولیتی، واگذاری تدریجی تدارک خدمات به فعالین بخش های مختلف، 
اصالح ساختار نظام سالمت و واگذاری امور تصدی گری )مخلوط بودن نقش سیاستگذار، ناظر 

و مجری( موضوع بند ج ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه؛
۱۷- پایدار کردن کلیه منابع حاصل از بودجه عمومی دولتی مربوط به بســته خدمات بیمه 
پایه سالمت نظیر عوارض وضع شده بر کاالها و اقدامات آسیب رسان سالمت، ذیل ردیف های 

بودجه ای سازمان بیمه سالمت ایران در لوایح بودجه سنواتی پایدار؛
۱8- متعهد شدن سازمان های بیمه گر به تدوین و عملیاتی کردن راهنماهای بالینی در زمان 
بندی مشخص با اولویت آن دسته از تشخیص ها و درمان هایی که بیشترین هزینه را بر نظام 

درمان تحمیل می کنند؛
۱9- تدوین الیحه اصالح قانون بیمه همگانی خدمات درمانی در جهت یکســان شدن جز 
حرفه ای تعرفه درمانی، بیمه پلکانی، تعیین حق بیمه بر اساس سبد تعهدات معین بیمه های 

پایه و تعیین مشارکت بیمه شده متناسب با توان پرداخت؛
2۰- پرهیز سازمان های بیمه گر از هرگونه اقدام از قبیل دریافت وام و انتشار اوراق قرضه که 

۹ممکن است میزان بدهی آنها را بیشتر کرده و شرایط قانونی را پیچیده تر کند.
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الیحه الحاق دولت به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی 
تروریسم فاقد وجاهت حقوقی است

 چراغ سبز دولت به آمریکا
برای افزایش فشار بر روی ایران

Each State Party shall adopt such 
measures as may be necessary, including, 
where appropriate, domestic legislation, to 
ensure that criminal acts within the scope of 
this Convention are under no circumstances 
justifiable by considerations of a political, 
philosophical, ideological, racial, ethnic, 
religious or other similar nature.

هر کشور عضو در موارد لزوم و عنداالقتضاء اقداماتی را 
نظیر تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان 
حاصل نماید اعمال جزائی منظور در این کنوانسیون تحت 
هیچ گونه شرایطی با توجـه بـه مالحظـات مربوط به 
ماهیت سیاسی، فلسفی عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی 

و یا غیره توجیه نباشند.
لذا اقدام دولت دوازدهم از لحاظ متن معاهده به هیچ 
عنوان قابل پذیرش نیست و از لحاظ حقوقی نمی توان 
دایره تعریف تروریســم را از آن چه که معاهده تفســیر 

می کند به آن چه دولت ایران می پسندد تغییر داد.
نکته جالب توجه آن جا اســت که در رویکرد ایاالت 
متحده آمریکا به عنوان عضوی از این معاهده نیز تعیین 
حق شــرط بر بخش )ب( بند )ا( ماده )2( و استثنا قائل 
شــدن مبارزات مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال 
خارجــی در تضاد با کنوانســیون مقابله با تأمین مالی 
تروریسم قرار دارد و ایاالت متحده بارها به کشورهای دیگر 
در این باره اعتراض کرده است. برای نمونه می توان به دو 
مثال مصر و اردن اشاره کرد. پس از پذیرش کنوانسیون 
مقابله با تأمین مالی توســط مصر در مارس 2۰۰5 این 
کشور در بیانیه تفســیری خود مدعی شد که مقاومت 
ملی در تمامی صورت هایش شامل مقاومت مسلحانه 
در برابر اشــغال و تجاوز خارجی با توجه به اصل آزادی و 
خودیاری را به عنوان فعالیت تروریستی تلقی نمی کند اما 
در برابر این اقدام، ایاالت متحده آمریکا در نهم مارس 2۰۰6 
اعالم کرد: اواًل: اعالمیه تفسیری مصر دامنه کنوانسیون 
را محدود می کند ثانیًا در تناقض با موضوع و هدف آن 
است ثالثًا ماده 6 کنوانسیون را نقض می کند رابعاً نقض 

بند c ماده ۱9 کنوانسیون وین حقوق معاهدات است.
همچنین کشــور اردن نیز در سال 2۰۰3 کنوانسیون 
مقابله با تأمین مالی تروریسم را پذیرفت و در بیانیه خود 
اعالم کرد که مبارزه مسلحانه ملی و مبارزه با اشغال گری 
خارجی جهت تحقق حق تعیین سرنوشــت مردم را از 
مصادیق اعمال تروریستی نمی داند اما آمریکا در آگوست 
2۰۰4 اعالم می کند که اواًل: اعالم اردن در تناقض با موضوع 
و هدف کنوانسیون منع مالی تروریسم است ثانیاً نقض 
 c ماده 6 این کنوانسیون محسوب می شود ثالثاً نقض بند

ماده ۱9 کنوانسیون وین حقوق معاهدات است.
لذا مشخص است که نه تنها خود معاهده اجازه محدود 
کردن مصادیق اقدام تروریستی را به ایران نمی دهد بلکه 
آمریکا هم نظر مشــابهی درباره آن دارد و این مسئله از 
همین روی باعث افزایش فشــار آمریکا بــر روی ایران 
خواهد شد چرا که جمهوری اسالمی بخاطر اعتقاد خود 
مورد اتهام آمریکا واقع شد. این مسئله در معاهدات دیگر 
نیز دیده می شود چنان که طرف آمریکایی با افزایش فشار 
و جو سازی بر روی ایران، دولت یازدهم را مجبور ساخت 

که از حقوق ایران در NPT عقب نشینی نماید.
با توجه به این شــرایط مشخص نیست که دولت 
دوازدهم بر اســاس چه دلیل و برهانی قصد پذیرش 
معاهده خسارت آور این چنینی را دارد. نکته ای که از آن 
نباید غافل شد آن جا است که نه تنها اعالمیه تفسیری 
بلکه به غیر از حق شــرط بر روی بند ۱ ماده 24، تمامی 
موارد درج شــده در الیحه ارائه شده دولت به مجلس 
فاقد اعتبار اســت و به لحــاظ حقوقی هیچ نتیجه ای 
برای ایران به دنبال ندارد. نتیجه آن می شود که دولت 
دوازدهم درواقع ده سند خســارت آور بین المللی را به 
شکل همزمان مورد پذیرش قرار داده است. این اقدام 
در واقع همان پیشروی در مسیر FATF به شمار رفته و 
خودتحریمی را به ارمغان خواهد آورد و به همین خاطر 
نیز به معنی خالی کردن پشت رزمندگان محور مقاومت 

به شمار می رود.

تصویب بی سر و صدای کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم در دولت بخاطر تبعات امنیتی و تحت 
تأثیر قرار دادن اســتقالل کشور آنقدر موضوع مهمی است که به موجب آن بتوان از مراجع ذی ربط چون 

مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان انتظار داشت که به مقابله با آن بپردازند. اره
ــ

اش

کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم- به اختصار 
ICSFT- در دسامبر ۱999 توسط مجمع عمومی سازمان 
ملل ارائه شــد و همان طور که از نام و متن آن برمی آید 
در تالش اســت تا به مقابله با اشــکال آن چه که خود 
تروریســم می خواند بپردازد. تاکنون ۱88 کشور به این 
معاهده پیوســته اند که جمهوری اسالمی ایران در زمره 
آنان محسوب نمی شد اما در جلسه هفتم آبان ماه هیئت 
دولت و پس از پیشنهاد وزارت امور خارجه، پیوستن ایران 
به آن را تصویب کرد و دولت با ارســال این معاهده به 
مجلس شــورای اسالمی تالش می کند که به آن ملحق 

شود.
پذیرش این معاهده به علت تبعاتی که برای جمهوری 
 FATF اسالمی ایران دارد در واقع همان پیشروی در مسیر
به حساب می آید. علت اصلی این مسئله را نیز باید در 
گستردگی تعریف تروریسم در این کنوانسیون دانست؛ 
چنان که تمامی اعمال ذکر شده در 9 سند پیوست شده 
به آن به همراه »هر عملی که به منظور قتل یا ورود لطمه 
جســمی جدی به یک شهروند یا شخصی که مشارکت 
فعالی در درگیری مسلحانه ندارد و هدف از ارتکاب چنین 
عملی، ماهیتًا یا براساس شرایط مربوط، ارعاب جمعیت 
یا وادار کردن یک حکومت یا یک ســازمان بین المللی 
به انجام یا خودداری از انجام هر عملی باشد« به عنوان 
فعالیت تروریستی شناخته می شود. این گستردگی تعریف 
از یک ســو و از سویی دیگر نیز شناخت حزب الله لبنان 
به عنوان گروه تروریستی توسط اتحادیه عرب، آمریکا و 
کشــورهای غربی از سویی دیگر منجر به آن خواهد شد 
که ایران به علت حضــور و همکاری در محور مقاومت 
به سهولت به نقض این کنوانسیون متهم شود! در واقع 
دولت و وزارت امور خارجه با پذیرش این کنوانسیون با 
دستان خود تبعات امنیتی برای کشور به ارمغان می آورند 
و به دشمنان قسم خورده جمهوری اسالمی کمک می کنند 
تا ایران را بخاطر کمک به حزب الله لبنان و سایر گروه های 

حاضر در محور مقاومت تنبیه نمایند!

نکته ای که وجود دارد آن اســت که دولت در الیحه 
ارســالی خود به مجلس شورای اسالمی و تحت عنوان 
اعالمیه تفســیری اعالم کرده است که: دولت جمهوری 
اسالمی ایران اعالم می دارد مبارزات مشروع مردمی علیه 
سلطه استعماری و اشغال خارجی در راستای اعمال حق 
تعیین سرنوشت که به عنوان یک اصل حقوق بین الملل 
عمومی به رسمیت شناخته می شود، در چارچوب مصادیق 
اعمال تروریســتی مندرج در جزء )ب( بند )۱( ماده )2( 

کنوانسیون نخواهد بود.
اما آیا این اعالمیه تفســیری به لحــاظ حقوقی قادر 
خواهد بود که مانع اتهام زنی کشورهای دیگر به جمهوری 

اسالمی ایران شود؟
در پاسخ به این سؤال باید به چند مسئله اشاره کرد.

اواًل اگر این بند یک اعالمیه تفسیری صرف باشد که 
به لحاظ حقوقی هیچ فایده ای برای ایران ندارد و همچنان 
تبعات امنیتی و حقوقی ناشــی از گستردگی تعریف به 
اصطالح تروریســم در این کنوانسیون شامل حال ایران 

خواهد بود.
ثانیاً اگر این بند یک اعالمیه تفسیری مقید باشد که در 
این صورت در حکم حق شرط تلقی می شود به دو دلیل 
هم هیچ فایده ای برای جمهوری اسالمی ایران ندارد. اول 
آن که به موجب بند دو ماده 24 کنوانسیون مقابله با منع 
مالی تروریسم حق شرط در این معاهده تنها مربوط به 
بند یک ماده 24 اســت که به تعیین مرجع برای داوری 
در شکایت می پردازد. لذا از آن جایی که حق شرط توسط 
خود معاهده محدود شده است استفاده از این حق در 
ماده های دیگر فاقد وجاهت حقوقی می باشد. دوم آن که 
قرار دادن حق شرط و محدود کردن دامنه تروریسم ذیل 
جزء )ب( بند )۱( ماده )2( کنوانسیون، با موضوع و هدف 
این معاهده در تعارض اســت این مسئله را می توان از 
جایی متوجه شد که ماده 6 کنوانسیون مقابله با تأمین 
مالی تروریسم اعمال جزائی را تحت هیچ شرایطی قابل 

توجیه نمی داند در این ماده می خوانیم:
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 ایرانی های طرفدار میانه روها
باید تقویت شوند

هم بهتر از این نبود.
اما برجام با ارائه پایه ای بــرای محدود کردن برنامه 
هســته ای ایران برای ســال های آینده، ظرفیت ایاالت 
متحده و دیگر کشورها را تقویت می کند تا با فعالیت های 
منطقه ای تهاجمی ایران مقابله و برنامه موشکی این کشور 

را اصالح نماید.
همانطور که دولت دونالد ترامپ به دنبال اصالحات 
در برجام است، ایاالت متحده باید موقت در حفظ این 
معامله و استفاده از مقررات نظارت و تأیید آن تالش کند. 
برجام مزایای کوتاه مدت و میان مدت قابل مالحظه ای 
را در اختیار ما قرار می دهد تا محدودیت های شدید در 
جنبه های مضر فعالیت های هســته ای ایران را داشته 

باشیم.
قبل از برجام ایران می توانســت به اندازه کافی مواد 
گداختی تولید کند تا یک سالح هسته ای را در کمتر از دو 
ماه تولید کند. اکنون معیارهای تأیید و نظارت برای مدت 
قرارداد به مراتب فراتر از ابزارهای استاندارد آژانس بین 
المللی انرژی اتمی است و به آژانس و جامعه بین المللی 
بیشتر این اطمینان خاطر را می دهد که یک برنامه مخفی 

احتمالی را به موقع کشف کنند.
اما مواجهه با برخی از چالش های اجرایی دشوار است. 
سخت ترین چالش های این قرارداد به مرور و طی سالهای 
آینده احساس خواهند شد چرا که محدودیت های برنامه 

هسته ای ایران به مرور برداشته خواهند شد.
فعالیت های هسته ای ایران می تواند دوباره به نحوی 

که شرکای ایاالت متحده تهدید می شود، توسعه یابد.
هنگامی که هسته برجام و شورای امنیت سازمان ملل 
یعنی محدودیت های فعالیت های هسته ای ایران شروع 
به برداشته شــدن کند، ایران قادر خواهد بود مقیاس و 
سرعت فعالیت های خود در گردش سوخت و تحقیقات 
مربوط به سالح های هسته ای را سرعت دهد و این مسئله 
ابزار دست یافتن ایران به سالح های هسته ای و زرادخانه 
هسته ای را افزایش می دهد. ترکیبی از ظرفیت غنی سازی 
اورانیوم عظیم، مالکیت موشک های دوردست با توانایی 
هسته ای و تخصص سالح های هسته ای ایران در طول 
سالها به دست آمده اســت و نتیجه نهایی برجام این 
است که این گزینه را برای ایران فراهم می کند تا طی چند 
هفته زرادخانه هسته ای را به دست آورد. زرادخانه هایی 
که تحت شرایط پیمان منع گسترش سالح های هسته ای 
یا NPT و هم پیمان ممنوعیت هسته ای جدید ممنوع 
نیست. ایران همچنان تحت برجام و NPT موظف است 
از رفتن به سمت سالح های هسته ای به طور دائم اجتناب 
کند و اگر فعالیت های مربوط به هسته ای که نشان دهنده 
جاه طلبی برای دستیابی به سالح های هسته ای است را 
انجام دهد مقاومت بین المللی در برابر آن احتمااًل قابل 

بازگشت خواهد بود.
مؤثرتریــن راه برای حفظ ســود کوتاه مدت معامله 
در مقابله با کاهش عواقب درازمدت آن این اســت که 
به شــدت نظارت حال حاضر برجام را بــه اجرا درآورند 
در حالــی که به طور همزمان حــوزه ای را باز بگذارند تا 
محدودیت هــای بعدی در فعالیت هســته ای ایران و 
فعالیت های موشکی بالســتیک را وضع نمایند همان 
حوزه ای که در قطعنامه 223۱ سازمان ملل متحد مطرح 
شده است. همانند بسیاری از معاهده های بین المللی 

برجام به نوعی جانشین نیاز دارد.

  چالش منطقه ای
در طی پانزده ســال گذشــته، خاورمیانــه با بی 
ثباتی گســترده روبرو شده است. ســرنگونی صدام 
حسین رهبر ســابق عراق، شکست دولت ها از طریق 
قیام های عــرب و جنگ های داخلی بعدی نمونه های 
این اتفاق هســتند. ایران به خاطر منافع خود عمدتًا 
از طریق حمایت از جایگزین های محلی و پروکسی ها 
در کشــورهای ضعیف به دنبال دستیابی به موقعیتی 
برتر است. بخشی از این استراتژی البته دفاعی بوده 
است. ایران همواره به دنبال حفظ منافع اقلیت های 
شیعه در منطقه در مقابله با تهدیدات بازیگران سنی و 
محافظت از مرزهای ایران از تهدیدات احتمالی مانند 

اندیشــکده کارنگی یکی از مهم ترین و باسابقه ترین 
اندیشــکده های آمریکایی است که هراز چندگاهی نیز 
درباره ایران و راهبردهــای آمریکا در برابر ایران مطالب 
را منتشــر می کند. این اندیشــکده به تازگی در سندی 
مفصل به بررســی جامع راهبرد آمریــکا در برابر ایران 
پرداخته و با بررســی حوزه های مختلف مقابله با ایران، 
توصیه های مهمی را برای تحت فشار قرار دادن ایران و 
نیز مالحظه های الزم االجرا در این راه انجام داده است. 
بخش هایی کوتاه از این سند مفصل را در ادامه خواهید 

خواند.
ایــاالت متحــده به خأل ســی و پنج ســال رابطه 
دیپلماتیک با تهران پایان داد تا هدفی که در ذهن خود 
داشت را به سرانجام برساند: برای جلوگیری از توسعه 
 )JCPOA( یک سالح هسته ای. برنامه جامع اقدامات
دقیقًا همین کار را انجام داد. این برنامه مسیر ایران به 
بمب و برنامه هســته ای آن را به شدت محدود کرده و 
بر آن یک رژیم نظارت و تأیید بی سابقه و دقیق اعمال 

کرده است.
برجام پیشرفت ایران برای رسیدن به سالح هسته ای 
را حداقل برای دهه آینده دور کند و ایران امروز بســیار 
دورتر از بمب هسته ای است. چشم انداز درگیری نظامی 
مســتقیم بین ایاالت متحده و ایران فراموش شده و ما 
ایمن تر هستیم و شــرکای ما در منطقه امن تر هستند. 

جهان نیز امن تر است.
با این حال ضروری اســت برجام به طور مؤثر حفظ 
و پیاده سازی شود و البته نباید پایان مسیر دیپلماتیک 
با ایران باشــد. این فقط آغاز است و سنگ بنای یک 
استراتژی وسیع تر و بلند مدت برای جلوگیری ایران از به 
دست آوردن یک سالح هسته ای و کاهش تهدید ایران 
و مقابله با پروکسی های منطقه ای و نقض حقوق بشر 
در خانه است. این گزارش عناصر کلیدی چنین استراتژی 
را مشخص می کند که سختگیرانه است و برای مقابله 
قرص و محکم آمریکاعلیه دشمنانی است که توانمندند 
اما نه آن قدر که آمریکا را شکســت دهند. این گزارش 
از آمریکا می خواهدکه ضمن ادامه برجام، اجرای دقیق 
توافق هســته ای را طلب کند تا به توافقی دست یابد 
که در یک استراتژی گسترده تر منطقه ای که همه عناصر 
قدرت آمریکایی را برای محدود کردن ایران در دخالت 
در امور منطقه وشــرکای ما و نیز تهدید اسرائیل اعمال 
می کند وبا ایــران برای جلوگیری از تشــدید ناگهانی 

درگیری ها مشــارکت می کند. همچنیــن نگرانی های 
عمیق ما نسبت به رفتار ایران در داخل و خارج کشور را 
روشن می کند و در مورد احتمال فقدان محدودیت های 
هسته ای برجام و فرصت های پیشبرد اهداف مشترک 

صحبت می کند.
این یک راهنمای صادقانه و واقعی برای ایاالت متحده 
درباره سیاست امروز و در سال های دشوار پیش رو است.

موفقیت هر اســتراتژی از ســوی آمریکا به اندازه ای 
بســتگی دارد این کشور به ایران ثابت کند که در اجرای 

استراتژی اش حسن نیت دارد و جدی است.
تهدید به لغو معامله یا خواستار مذاکره مجدد آن حرف 
از این که مجدداً تحریم های مربوط به هســته ای وضع 
کنیم یاتهدید نظامی انجام دهیم نه تنها باعث نمی شود 
که آمریکا قوی تر شود بلکه ایاالت متحده را در موقعیتی 
ضعیف تر برای مقابله با ایران و دیگر کشورها و بحران های 

احتمالی مانند کره شمالی قرار می دهد.
جلوگیری از دســتیابی ایران به سالح های هسته ای 
وتالش هایش بــرای افزایش بی ثباتی در خاورمیانه از 

اهداف اصلی ایاالت متحده برای دهه ها بوده است.
با این حال ثابت شــده است که آن ها به خصوص 
در کنترل توانایی های ایران و اهداف منطقه ای اش پس 
از حمله آمریکا به عراق در سال 2۰۰3 دچار چالش هایی 
شــده اند. برنامه جامع اقدام مشترک هسته ای در حال 
حاضر به اهداف اصلی خود، یعنی مکانیسم دیپلماتیک 
قابل اجرا برای محدود کردن فعالیت های هسته ای ایران 

رسیده است.
با این حال، برنامه جامع اقدام مشترک هسته ای کامل 

و بدون نقص نیست آن چیزی نیست که باید باشد.
در چهــار حــوزه برجــام کمبــود دارد. برخــی از 
محدودیت های کلیدی هســته ای در سال های پس از 

برجام وجود دارد.
ســال های پس از برجام برخی از مسائل آن گونه که 

باید اجرا نمی شوند.
این امر مانع توسعه موشک های بالستیک ایران که 
قادر به حمل کالهک هستند نخواهد شد هرچند قطعنامه 
223۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد بر روی این مسئله 

تاکید دارد.
برجام هم چنین نمی تواند اعمال ستیزه جویانه ایران 
در عراق، سوریه، لبنان، غزه را بهبود بخشد و جلوی آن را 
بگیرد. با این حال هیچ کدام از این مسائل بدون برجام 
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دولت اسالمی است. با این حال اقداماتی نیز داشته 
است تا به نفع ایران و نفوذ ایران در خاورمیانه به کار 

گرفته شود.

  نیاز به استراتژی یکپارچه
چالش های هســته ای و منطقه ای ایران دو موضوع 
مطرح اســت. یک ایران هســته ای قادر خواهد بود تا 
فشار بیشــتری در منطقه اعمال کند و با احساس این 
کــه هیچ واکنش نظامــی در برابر خــود نخواهد دید 
پرخاشــگری هایش بیش تر خواهد شــد. بنابراین هر 
استراتژی که دولت آمریکا می خواهد تدوین کند باید با 
چالش های هسته ای و منطقه ای نیز برخورد کند. عالوه بر 
تهدید کوتاه مدت یک ایران مسلح هسته ای، نگرانی های 

دیگر در مورد ایران در منطقه وجود دارد که مهم تر است.
در حالی که به طور جدی برجام را اجرا می کنید فراهم 
کردن زمینه برای محدودیت های آینده در فعالیت های 
هسته ای ایران موقعیت ایاالت متحده را در جهت تقویت 
تالش های خود برای مقابله بــا چالش های منطقه ای 
ایران بهتر خواهد کرد و آمریکا نیز به عنوان کشوری که 
قصد دارد برجام را بر هم بزند تلقی نخواهد شــد. عالوه 
بر این، ایاالت متحده در موقعیت بسیار خوبی در میان 

بحران های منطقه ای قرار خواهد گرفت.
یک ایران هســته ای جدیــد که بحران ناشــی از 
فروپاشی توافقنامه توســط ایاالت متحده آن را ایجاد 
خواهد کرد، کشور آمریکارا دچار چالشی می کند که در 
نتیجه آن توانایی دیپلماتیک آمریکا برای مقابله جدی 
با تهدید ایران خارج از پارامترهای برجام را تحت شعاع 
قرار خواهد داد. نه اجبار و نه تعامل نمی تواند در پاسخ 
به چالش های دوگانه مطرح شده توسط ایران مناسب 
باشد. برای به حداکثر رساندن شانس موفقیت، ایاالت 
متحده باید فشار بر ایران و تعامل سازنده را ترکیب کند. 
چنین استراتژی باعث شد که ایران برنامه هسته ای خود 

را محدود کند.
مدت زمان طوالنــی مجازات هــا، ممنوعیت ها، و 
عملیات های سایبری همراه با تهدید به استفاده از نیرو 
وجود داشــت اما همه این ها با چشم انداز گفت و گو، 
چشم انداز رفع تحریم ها و تمایل به پذیرش یک برنامه 
صلح آمیز هســته ای و مزایای اقتصادی مانند فروش 
هواپیماهای غیرنظامی و افزایش فروش نفت خام ایران 
همراه بود. هر دو فشار و تعامل ضروری بود؛ تحریم ها به 
تنهایی ایران را مجبور به محدود کردن برنامه هسته ای 
نکرد. عملیات نظامی و ســایبری نمی توانست به طور 
نامحدود توانایی تسلیحات هسته ای ایران را به تأخیر 
بیندازد و مشــوق ها نیز بدون اهرم اجباری تأثیر بسیار 

اندکی خواهند داشت.
این رویکرد نشان داد که چگونه می توان قدرت آوردن 
ایران به میز مذاکره را اجرا کرد. موراد مشابه دیگری وجود 
دارد که نشان می دهد چگونه همراه کردن این دو مسئله 

می تواند ایران را مجاب به انجام کاری بکند.
در طراحــی و اجرای این اســتراتژی، ایاالت متحده 
باید به شــدت به تأثیر این سیاست های ایاالت متحده 
در سیاست داخلی ایران فکر کند و برای آن برنامه ریزی 

نمایند.
این امر مستلزم پیشگیری فعاالنه از سیاست ترویج 
تغییر رژیم تهران اســت چرا که ایــاالت متحده رکورد 
وحشتناکی در انجام این کار دارد، و بهانه ای برای سرکوب 
توسط تندروهای ایران را فراهم می کند. به جای آن، به 
معنی سیاست گذاری هایی است که حفظ می کنند. به 
جای این باید ایاالت متحده سیاست هایی را بنویسد که 

منافعش را پشتیبانی کند.
در این روند، ایاالت متحده باید در نظر بگیرد که چگونه 
با قشری از مردم ایران ارتباط بگیرد که منافعشان توسط 
رهبران عملگرایی تأمین می شــود که اولویتشان رفاه و 
اقتصاد کشور است و می خواهند در کشور به عنوان دولتی 
مســئولیت پذیر رفتار کنند و نه توسط ایدئولوگ های 
سخت که به برنامه هسته ای ایران و حمایت از تروریسم 

تأکید دارند.

در صورتی که دو بند 21 و 31 از 
FATF در داخل کشور اجرا شود 
به  داخل  از  دهی  گرا  آماده  باید 
توپخانه تحریمی دشمن برای تهاجم 
انقالبی  مراکز  و  حساس  نقاط  به 
و  نهاد  و  فرد  باشیم. 182  کشور 
مؤسسه ایرانی در لیست تحریم های 
دارند.  قرار  آمریکا  بانکی  ثانویه 
واقعی  ذینفع  در صورت شناسایی 
و اشتراک گذاری اطالعات نهاد و 
افراد داخلی با دو گزینه برای ارتباط 
روبرو  تحریمی  افراد  و  نهادها  با 
هستند. گزینه اول این است که با 
ارتباط برقرار کردن با نهاد تحریمی 
موجب قرار گرفتن خود در لیست 
تحریمی شوند. گزینه بعدی عکس 
مرکزی  شعبه  همچون  العملی 
است   95 خرداد  در  ملت  بانک 
همکاری  از  نامه ای  انتشار  با  که 
زنند باز  سر  تحریمی  نهادهای  با 

سبز
غ 

چرا

 گرادهی از درون
FATF واکنش نهادهای دولتی به تهدیدات

اواســط آبان ماه بود، که گروه ویژه اقدام مالی FATF در بیانیه ای تهدید آمیز از ایران خواســت به 
اقدامات خود برای اصالح رژیم مبارزه با پولشــویی و تروریسم ســرعت بخشد. بالفاصله بعد از این 
تهدیدات مســئولین داخلی به تکاپو افتادند تا باز هم در لیست سیاه FATF قرار نگیرند. اما آیا گروه 

اقدام مالی مشترک شرایط مطلوب برای عضویت ما را دارد؟

FATF نهادی است بین الدولی که بنابر درخواست هفت کشور صنعتی جهان )G۷( ایجاد شد تا 
با پولشویی مقابله کند. در سال 2۰۰۱ این نهاد مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به عنوان یک هدف 
در کنار دیگر اهداف خود قرار داد. در کنار شفافیت، این نهاد با تبادل اطالعات بین کشورها سعی در 
مبارزه با تأمین مالی تروریســم را دارد. سال 2۰۰5 سازمان ملل در قطعنامه ۱6۱۷ کشورهای عضو را 
توصیه به اجرای تعهدات این گروه کرد. بعد از صدور دو قطعنامه ۱8۰3 و ۱835 در ســال 2۰۰8 علیه 
ایران به دلیل پرونده هسته ای، FATF مقابله با تأمین مالی فعالیت های اشاعه دهنده سالح کشتار 
جمعی را به عنوان مأموریت جدید خود در نظر گرفت. در سال FATF ،2۰۰9 ایران را به عنوان اولین 
کشور در لیست سیاه خود قرار داد. در نتیجه کشورها باید در ارتباط با ایران قواعد مربوط به »اقدام 
متقابل« را رعایت می کردند. این وضعیت تا سال 2۰۱6 ادامه پیدا کرد. در تیر ماه ۱395 بعد از اینکه 
مسئولین علت عدم همکاری بانک ها با ایران را قرار داشتن نام ایران در لیست سیاه FATF دانستند، 
ایران توصیه های پیشــنهادی FATF را پذیرفت و وضعیت ایران در لیست سیاه به مدت ۱2 ماه به 

حالت تعلیق درآمد.
حال بعد از ۱6 ماه کشــور با بیانیه تهدید آمیز FATF روبرو شده است. بعد از هشدار FATF به 
ایران برای پیگیری هر چه سریع تر »برنامه اقدام« در ۱3 آبان، هیئت دولت در مصوبه ای اصالحاتی 
را در قانون پولشویی کشور انجام داد. به گفته ولی الله سیف این مصوبه هر چه سریعتر به مجلس 
رفت تا موجبات تغییرات در قانون پولشویی را فراهم کند. عالوه بر اصالح قانون پولشویی در دو هفته 
گذشته جزئیاتی از مصوبه هیئت دولت در ارتباط با مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز منتشر شد که 
در قالب اجرای برنامه اقدام مالی FATF قابل ارزیابی است. از دیگر اقدامات انجام شده برای فرار از 
لیست سیاه FATF می توان به اقدام بانک مرکزی در راستای اصالح دستور عمل اجرایی ضوابط ناظر 

بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر اشاره کرد.
در مجموع و بدون در نظر نگرفتن برخی اشــکاالت می توان گفت اقدامات انجام شده، اقدامات 
مناســبی است که باید برای شفافیت نظام پولی و بانکی در درون کشور انجام می شد. اما حال این 
اقدامات برای ایجاد شفافیت برای نهادهای خارج از کشور، آن هم از ترس چماق FATF انجام شده 

است.
»برنامه اقدام« دارای 4۱ بند اجرایی اســت، که موارد متنوعی را شــامل می شود. دو بند 2۱ و 3۱ 
مربوط به شناسایی و به اشتراک گذاری اطالعات مربوط به ذینفع واقعی است، که تهدید کنندٔه جدی 

امنیت ملی است. این دو بند به شرح زیر است:
بند 2۱: تضمین اجرای تمامی الزامات مربوط به شناسایی یا احراز هویت ذینفع واقعی در تمامی 

موارد از جمله زمانی که مشتریان اشخاص حقوقی باشند.
بند 3۱: تضمین ارائه همکاری بین المللی در زمینه تبادل و به اشتراک گذاری اطالعات مربوط به 

ذینفع واقعی.
در صورتی که دو بند باال از FATF در داخل کشــور اجرا شــود باید آمــاده گرا دهی از داخل به 
توپخانه تحریمی دشــمن برای تهاجم به نقاط حساس و مراکز انقالبی کشور باشیم. ۱82 فرد و نهاد 
و مؤسســه ایرانی در لیســت تحریم های ثانویه بانکی آمریکا قرار دارند. در صورت شناسایی ذینفع 
واقعی و اشتراک گذاری اطالعات نهاد و افراد داخلی با دو گزینه برای ارتباط با نهادها و افراد تحریمی 
روبرو هستند. گزینه اول این است که با ارتباط برقرار کردن با نهاد تحریمی موجب قرار گرفتن خود 
در لیست تحریمی شوند. گزینه بعدی عکس العملی همچون شعبه مرکزی بانک ملت در خرداد 95 

است که با انتشار نامه ای از همکاری با نهادهای تحریمی سر باز زنند.
آمریــکا در برجام زیر ســاخت های قانونی برای اجرای تحریم های ثانویه را حفظ کرده اســت و 
می تواند در آینده با بهانه های غیر هســته ای همچون حقوق بشــر و موشــکی و تروریسم، افراد و 
نهادهای ایرانی را در لیســت تحریمی قرار دهد. به گفته آدام ژوبین، معاون اداره اطالعات مالی و 
تروریسم وزارت خزانه داری آمریکا، »تا زمانی که ایران در سایر حوزه های مورد مناقشه با آمریکا تغییر 
رفتار ندهد این تحریم ها علیه بانک های خدمات دهنده به افراد و نهادهای باقی مانده در لیســت 

تحریم با شدت اجرا خواهد شد«.
با این تفاســیر و باتوجه به اقدامات صورت گرفته توسط هیئت دولت باید منتظر خود تحریمی 

نهادها و افرادی باشیم که مانع به تحقق پیوستن اهداف شوم قدرت های جهانی می شوند.

محمدرضا عرب مقدم
روزنامه نگار
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 انسجام زنجیره واردات
در فروشگاه های زنجیره ای

 راه حل انحرافی وزیر بهداشت
برای بهبود کیفیت نان

فروشــگاه های زنجیره ای خارجی باشد، به دلیل عدم بسترسازی 
مناســب برای عرضه کاالی داخلی از این طریق و بالعکس ایجاد 
شــرایط بهتر برای عرضه کاالهای خارجی، می تواند لطمٔه بزرگی 
به تولیدکنندگان داخلی بزند. در این صورت یکی از اهدف اصلی 
تأسیس فروشگاه های زنجیره ای که بهبود اقتصادامن کشور است، 

کاماًل محقق نمی شود.
به همین منظور نظارت الزم بر فروشگاه های زنجیره ای جهت 
عرضه کاالی تولید داخل، نیازمند وضع و اجرای قوانین و نظارت 
بر اجرای آن است. در مرحلٔه قانون گذاری الزم است تا در مجلس 
شورای اسالمی قوانینی کارآمد تصویب شوند، پژوهشکده های 
مجلس شورای اسالمی در حوزه های مختلف قوانینی پیشنهادی 
برای بررســی به مجلس ارائه می کنند که جهــت وضع قوانین 
کارآمدتر می توان از آنها نیز کمک گرفت.  نظارت و اجرای قوانین 
موجود در حوزه تولید و هم چنین کنترل واردات از وظایف وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اســت. به طور ویژه در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، معاونت امور صنایع و معاونت امور اقتصادی و 
بازرگانی بیشترین سهم در اجرای وظایف مذکور را دارند. کمیته ماده 
یک به بررسی واردات کاالهایی می پردازد که مشابه آن در داخل 
کشور تولید می شود. این کمیته که زیرمجموعه سازمان توسعه 
تجارت ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت است راه حل هایی 
مانند افزایش قیمت کاالی وارداتی، امحای آن و...... برای کنترل 

واردات ارائه می دهد.
اما آیا پیشنهادات مذکور در کمیته ماده یک مؤثر است؟ قوانین، 
محدودیتی برای کاالی وارداتی ایجاد کرده اند؟ مشکل واردات بی 

رویه عدم وجود قوانین کارآمد است یا عدم اجرای آن؟
کارشناســان اقتصادی معتقدند، بهبود فضای کسب و کار با 
تقویت بخش خصوصی و تعاونی محقق می شود. با وضع قوانینی 
جدید متناسب با پیشرفت هایی که در این حوزه وجود دارد و هم 
چنین نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت کنترل واردات، 
می توان به کمک فروشگاه های زنجیره ای و با اتکا به تولید داخل به 

بهبود اقتصاد کشور تحقق بخشید.

برخی از منتقدان نیز آب بر بودن تولید گندم در کشــور 
را مطرح کردند که با بررســی زمان کشــت گندم در کشور و 
با توجه به اینکه دوره کشــت گندم در کشــور ایران از اوایل 
مهرماه شروع و تا اواخر دی ماه در برخی مناطق گرم و خشک 
کشــور ادامه پیدا می کند می توان به این نتیجه رسید که در 
این بازه زمانی در کشور نزوالت آسمانی به اندازه کافی وجود 
دارد و با کشت گندم می توان استفاده کافی را از این نزوالت 

آسمانی نمود.
وزیر بهداشت هم چنین یکی از دالیل خود برای واردات گندم 
را این گونه بیان کرد که نانواها شاکی هستند و می گویند آرد 
ایرانی که در اختیارشــان قرار می گیرد، چسبندگی الزم را ندارد 
و می گویند حتمًا باید این گندم با گندم وارداتی مخلوط شود 

تا بتوانیم آن را استفاده کنیم و نمک بیشتری هم به آن نزنیم.
اما سؤال ما این است که آیا کارشناسان وزارت بهداشت 
نیز نظارت های الزم را به درســتی در این زمینه انجام داده اند 

یا نه؟
دی ماه سال گذشته بود که دکتر هاشمی با تأکید بر اهمیت 
نان در زندگی ایرانیان و به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه خطاب 
به کارشناســان بهداشت گفت: حتما نظارت ها را با همکاری 
اتحادیه انجام دهید و طوری نباشــد کــه بدون اینکه حرفه 
را بشناســیم فقط به دنبال ایراد و اشــکال گرفتن باشیم؛ اما 
درعین حال به عنوان امین مردم وظیفه دارید که کار خود را دقیق 
انجام دهید؛ و من فکر می کنم که اگر این همکاری وجود داشته 

باشد، نان بهتر و سالم تری به دست مردم می رسد.
وزیر بهداشت ضمن اشاره به اینکه تشویق بیشتر از تنبیه 
و جریمه مثمر ثمر خواهد بود گفت: به نظر من اداره بهداشت 
محیط نیز بیشتر از آن که بر نانوایی ها نظارت داشته باشد، باید 
بر ســیلوها، نحوه نگهداری گندم، کیفیت آرد و بهداشت آب 

نظارت کند و این نیز با همکاری خود مردم میسر خواهد بود.
لذا انتظار می رود که وزیر بهداشــت به جــای ارائه نظر 
غیر کارشناســی در مورد واردات گندم با کیفیت برای بهبود 
کیفیت نان تولیدی در کشــور بر روی نظر کارشناســی خود 
مبنی بر نظارت بیش تر کارشناسان اداره بهداشت محیط بر 
چرخه تولید نان از زمان انتقال گندم به سیلوها تا زمان تولید 
نان نظارت کنند که این امر قطعًا در بهبود کیفیت نان نقش 

بسزایی خواهد داشت.

فروشــگاه های زنجیره ای سهم بزرگی از توزیع و عرضه کاال در کشور دارند. از این فرصت برای عرضه کاالی 
ایرانی در مقیاس باال می توان استفاده کرد اما قوانین ناکارآمد و عدم نظارت، فروشگاه های زنجیره ای را به 

بنگاه عرضه برندهای خارجی تبدیل کرده است. اره
ــ

اش

چکیده: وزیر بهداشت در حالی با یک نظر غیر کارشناسی در مورد بی کیفیت بودن نان تولید داخل کشور 
پیشــنهاد واردات گندم باکیفیت را ارائه نمود که 9 ماه قبل در ســخنانی کارشناســان خود را به پرهیز از 
کارشناسی در اموری که شناختی از آن ندارند توصیه کرده بود و راه حل مناسب برای افزایش کیفیت نان را 

نظارت های دقیق بر چرخٔه تولید نان دانسته بود.

اره
ــ

اش

از روشهای تصحیح نظام توزیع، کاهش واسطه ها به وسیله 
ایجاد فروشگاه های زنجیره ای است. این فروشگاه ها می توانند 
با حمایت از تولید داخلی و هم چنین ایجاد رقابت و نوآوری در 

نظام توزیع در بهبود اقتصاد کشور مؤثر باشد.
خرده فروشی در ایران ناکارآمد است و هزینه های باالی فعالیت 
شبکه های توزیع کاال بر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تحمیل 
می شود که سبب تضعیف اقتصاد ملی است. از راه های پیشرفت 
اقتصاد توجه به شــبکه توزیع اســت که با ایجاد فروشگاه های 

زنجیره ای و حمایت دولت از آن محقق می شود.
در دهه های ۷۰ و 8۰ قیمت کاال با عبور از شبکه توزیع و افزودن 
ارزش افزوده تقریبًا با قیمتی دو برابر به دســت مصرف کنندگان 
می رسید. هم چنین بررسی نشان می دهد تعداد زیادی واحدهای 
خرده فروشــی در کشــور وجود دارد که در صورت سازماندهی و 
تبدیل آنها به فروشگاه های زنجیره ای، کاهش واسطه ها و کاهش 

قیمت کاال را همراه خواهد داشت.

توجه به خودکفایی در تولید محصوالت استراتژیک برای 
هر کشوری در جهت رســیدن به استقالل اقتصادی و عدم 
وابستگی به خارج از کشور از اهداف اصلی دولت ها در همه 
برهه ها بوده است و یکی از محصوالت استراتژیک که همه 
کشورها به تولید آن اهمیت باالیی قائل می شوند گندم است.

در داخل کشــور ایران بیش از یک میلیــون و 3۰۰ هزار 
گندم کار وجود دارد که در تأمین اســتراتژیک ترین محصول 
موردنیاز کشور و خودکفایی آن نقش بسزایی دارند. سخنان 
اخیر وزیر بهداشت مبنی بر کیفیت پایین گندم تولید کشور 
و پیشنهاد واردات گندم باکیفیت از کشورهای دیگر صدای 

کشاورزان را درآورده است.
پیشنهاد غیر کارشناسی وزیر بهداشت در حالی صورت گرفته 
است که آخرین گزارش مرکز پژوهش های غالت شرکت بازرگانی 
دولتی ایران که حاصل نتایج سنجش کیفی ۷۰۰ نمونه در سال 
جاری است نشان می دهد؛ کیفیت نان کشور 2 نمره بهبود داشته 
است. بر اساس این گزارش کیفیت نان در مرداد 95 که بخشی 
از آرد آن از گندم وارداتی بوده نمره 82 و در مرداد 96 که تمام آرد 
آن از گندم مورداستفاده داخلی بوده نمره 84 را کسب کرده است.

کلیه آزمایش های انجام شده از سوی مرکز پژوهش های 
غالت شــرکت بازرگانــی دولتی ایــران حاکــی از رعایت 

  عدم عرضه کاالی تولید داخل، مشکل اصلی فروشگاه های 
زنجیره ای

یکی از معروف ترین فروشگاه های زنجیره ای در ایران، اواخر دهه 
هشــتاد در تهران افتتاح شد. این فروشگاه اولین مدل فروشگاه 
بزرگ با ســرمایه گذاری مشترک یک شــرکت اماراتی و شرکت 
فرانســوی در تهران است. به طور میانگین ۱5۰۰۰ نفر روزانه برای 
خرید به این فروشگاه مراجعه می کنند. قیمت و تنوع کاالهایی که 
در این فروشگاه عرضه می شود موجب استقبال از فروشگاهی شده 

است که درصد پایینی کاالی ایرانی عرضه می کند.
 نقش فروشگاه های زنجیره ای در بهبود اقتصاد کشور از طریق 
کاهش واسطه ها پررنگ است. تعداد افرادی که برای خرید خود به 
فروشگاه های زنجیره ای مراجعه می کنند تا اقالم مورد نیاز خود را 
بیشتر به صورت عمده تهیه کنند، روز به روز در حال افزایش است. 
اگر نحوه و کیفیت نظارت بر کاالهای عرضه شده در فروشگاه ها 
تغییری نکند و هم چنان بخش عمدٔه کاالهای عرضه شــده در 

اســتانداردهای الزم در تولید آردهای موردنیاز نانوایی ها در 
کارخانه های استان های مختلف هست البته در برخی موارد 
نیز در موارد معدودی این استانداردها رعایت نشده است که 

قابل چشم پوشی است.
همچنین تحقیقات نشــان می دهد کــه کیفیت گندم 
تولیدی ایران نسبت به کشورهای همسایه و علی الخصوص 
روســیه باالتر بــوده و این عاملی بــرای گران تر بودن گندم 

صادراتی ایران نسبت به کشور روسیه شده است.
همچنین نباید فراموش کرد که کیفیت آرد تولیدی به دو 
عامل مهم یکی گندم تولیدی و دیگری مراحل پس از برداشت 
محصول از قبیل نگهداری، عملیات آسیابانی، فرآوری خمیر و 
پخت نان بستگی دارد و اگر مرحله ای به صورت ناقص اجرا شود 

قطعًا در کیفیت نان تولیدی تأثیر بسزایی خواهد داشت.
 یزدان سیف، معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه 
بخش زیادی از گندم کشور گرید  A را دارد، افزود: حدود پنج 
میلیون تن از گندم کشور که 4۰ درصد تولید را شامل می شود 
در حد کیفی ترین گندم های دنیا است. به گفته یزدان سیف از 
ترکیب این گندم های کیفی با سایر گندم های کشور، آرد بسیار 
مناسب آسیابانی حاصل می شود که برای تولید نان هایی که 

در داخل کشور تهیه می شوند مطلوب است.

ی
اد

ص
قت

ا
ستاره منصوری
روزنامه نگار

پیمان بیگدلی
روزنامه نگار

۱۵

ضمیمه هفتگی روزنامه قدس

پنجشنبـــــــــه  ۱۶ آذر ۱۳۹۶

ــم  ــماره نهـــ شــــــــــــــــــ



اما نکته مهمی که وجود دارد اینکه که آیا تحریم منجر 
به واقعی شدن قیمت ارز شده است؟

  بررسی اثرات تحریم بر نرخ ارز آزاد
برای پاسخ به این سؤال می بایست، قیمت دالر در بازار 
آزاد نیز مورد بررسی قرار گیرد. اما وجه تفاوتی این بررسی 
با دالر رسمی در انتخاب شهریور ۱39۰ به جای بهمن همان 
سال است، چرا که هر چند تحریم های اصلی از بهمن ماه 
شــروع شد، ولی از تیرماه ۱39۰، با تحریم ایران ایر، سپاه 
قدس و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، زمزمه ها برای 
شروع تحریم های آمریکا علیه ایران افزایش یافت و اولین 

تاثیرات آن را پس از دو ماه در شهریور شاهد بودیم.
دالر در بــازار آزاد در فروردیــن ۱38۱، بــه قیمت ۷99 
تومان به فروش رفت و این قیمت در شــهریور ۱39۰ به 
مبلغ ۱3۰۰ تومان رســید. یعنی 62 درصد رشد داشت و 
بعد از آن تا فروردین ۱39۱ به قیمت ۱9۰۰ تومان رســید 
و سیاســت های اقتصادی دولت توانست آن را تا اواخر 
اردیبهشــت 92 به محدوده ۱5۰۰ تومانی بر گرداند، ولی 
مجدداً شیب صعودی به خود گرفت و به 36۱۰ تومان در 
۱۱ مهر ۱39۱ رسید و در نهایت با رسیدن به قیمت 382۰ 
تومان در اواسط بهمن همان سال، رکورد قیمتی زد و در 

قیمت 32۰۰ تومان در اواخر دولت دهم به تثبیت رسید.
فاصله اوج قیمت دالر در بــازار آزاد در بهمن ۱39۱ تا 
فروردین ۱38۱، رشــد 4۷8 درصدی است. در حالیکه در 
همین فاصله اختالف تورم داخلی و خارجی کشور 328 
درصد است و اگر نخواهیم دیگر فاکتورهای تعیین نرخ 
ارز را نیز مالک قرار دهیم، حداقل فاصله ۱5۰ درصدی میان 
اوج نرخ دالر در بازار با نرخ واقعی وجود دارد که نشان از 

یک حباب بزرگ قیمتی در بازار ارز می دهد.
با این اوصاف به پاسخ سؤال قبل می رسیم و آن اینکه 
تحریم ها منجر به واقعی شــدن قیمت ارز در بازار نشد، 
بلکه بازار شاهد افزایش بیش از حد کاهش ریال در برابر 
ارزهای خارجی چون دالر بود. حال سؤال دیگری مطرح 
می شود و آن اینکه آیا تحریم ها عامل ایجاد حباب قیمتی 
در بازار ارز بودند؟ پاســخ به این سؤال، کمک شایانی به 
دولت مســتقر در کنترل قیمت ارز در شرایط پس از ابر 

تحریم کاتسا می کند.
برای پاســخ به این ســؤال مهم باید فرآیند عرضه و 
تقاضا در بازار ارز در ســال های ۱39۰ و ۱39۱ مورد بررسی 

قرار گیرد.

  عرضه و تقاضا
تا اوایل سال ۱39۰، به ارز به عنوان یک وسیله مبادله، 
سنجش ارزش و پرداخت بین المللی نگریسته می شد، 
ولــی از آن تاریخ به بعد با احتمال افزایش قیمت ارز در 
بازار، تقاضای سفته بازی به تقاضاهای معامالتی موجود 
اضافه شــد و با توجه به عرضه کمتر نسبت به تقاضای 
ایجاد شده، شیب قیمت ها در بازار ارز روند صعودی بیشتر 
به خود گرفت. در همان مقطع زمانی شــاهد افزایش 

فاصله قیمت ارز رسمی با بازار آزاد هستیم، چرا که تقاضای 
ارز رسمی صرفًا تقاضای معامالتی بوده ولی در بازار آزاد، 

تقاضای سفته بازی به آن اضافه شده بود.
بانک مرکزی در سال ۱39۱ برای افزایش عرضه و برابر 
کردن آن با تقاضای اضافه شده، اقدام به تزریق 2۰ میلیارد 
دالر به بانک های عامل خود برای افزایش عرضه در بازار 
کرد، ولی این بانک ها خود به بازار ســوداگرانه پیوسته 
بودند و به جای حل بحران ارزی رخ داده، از آب گل آلود 
ماهی گرفتند. دکتر حسین صمصامی، سرپرست اسبق 
وزارت اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی 
اقدام آن زمان بانک مرکزی و بانک های عامل را اینگونه 

شرح می دهد:
»بانک کارآفرین در زمان مدیریت ســیف در سال 9۰ 
دالر دولتــی گرفت و به بازار نریخت! در ســال 9۰ بانک 
مرکزی حدود 2۰ میلیارد دالر به بانک ها داد تا بانک های 
عامل بازار را مدیریت کنند اما آنها ارز را نفروختند و وقتی 
قیمت ارز باال رفت، فروختند. تازه ریالی از سود آن را هم 
به بانک مرکزی ندادند، یعنی حتی با بانک مرکزی تسویه 
هم نکردند که بانک مرکزی هم شبانه از حساب های این 
بانک ها پول برداشــت کرد. یکی از این بانک ها بانکی 
بود که رئیس کل بانک مرکزی کنونی یعنی آقای سیف، 
مدیر عامل آن بود )بانک کارآفرین( یا بانک دیگر بانک 

ایران زمین بود.«
بســیاری دیگر از بانک ها نیز تخلفات گسترده در آن 
زمان داشتند و یکی از بزرگترین بانک های خصوصی که 
بخش عمده ای از ارز برای تزریق به بازار از ســوی بانک 
مرکزی به آن تخصیص داده شــد، نه تنهــا آن را قطره 
چکانی و با قیمت باال تزریق کرد، بلکه خود به سفته بازی 
روی آورد و روزانه میلیون ها دالر را برای افزایش بیشــتر 
قیمت ارز، از بازار خریــداری می کرد و به عرضه موجود 
می افــزود و در انتها نیز حتی ریال آن را به بانک مرکزی 

بر نمی گرداند.
در بازار سکه هم اوضاع به همین منوال بود بطوریکه 
بعداً مشخص شد، یکی از بانک ها و یکی از شرکت های 
وابســته به یک دســتگاه غیر دولتی، روزانه بیش از ده 
هزار ســکه از بازار خریداری می کردند و به ســوداگری 
می پرداختند. اقدامات سوداگرانه در بازار سکه، قیمت آن 

را تا یک میلیون و 3۰۰ هزار تومان رساند.
سوداگری و اضافه شدن تقاضای سفته بازی، هر چند 
عامل بزرگی در ایجاد حباب است، ولی آن را نمی توان تنها 

دلیل بیان کرد و عوامل دیگری نیز دخیل هستند.

  تقاضای آینده
یکی از مسائل مهم برای تجار و صنعتگران که عمده 
مشــتریان معامالتی را تشــکیل می دهند، امنیت در 
سرمایه گذاری است. اصلی ترین عامل حفظ این امنیت، 
اقتدار و تســلط دولت بر بازار و تحوالت اقتصادی کشور 
است. مشــتریان معامالتی بازار ارز بر روی کوچکترین 
تصمیم و حرکت دولت مقتدر، حساب باز می کنند؛ ولی 

همزمان با آغاز تحریم های ظالمانه اقتصادی غرب در ســال های 90 و 91، ارزش 
ریال در مقابل ارزهای خارجی روند کاهش به خود گرفت و اولین جهش افزایشی 
قیمت دالر آمریکا، از شهریور 1390 آغاز شد و این روند افزایشی تا اواسط بهمن 
1391 ادامه داشته به گونه ای که قیمت این ارز در بازار آزاد از 1100 تومان به 3660 

تومان رسید.
تقریبًا شش ســال بعد از این رویداد تلخ اقتصادی، همزمان با تصویب قانون 
تحریم های جدید اقتصادی آمریکا )کاتســا( علیه ایــران، ارزش ریال در برابر 
ارزهای خارجــی روند افولی به خود گرفــت و ارزش دالر از چهارم مرداد 1396، 

از 3855 تومــان به مبلغ 4130 تومان در ابتدای هفته جاری رســید و این روند 
صعودی همچنان ادامه دارد.

با این تاریخچه، اولین چیزی که ممکن است به ذهن خطور کند اینکه، تحریم ها 
عامل گران شدن دالر و کاهش ارزش ریال هستند، ولی این غیر علمی ترین دلیل 
بر بیان علت کاهش ارزش پول ملی می باشــد. حال سوالی که مطرح می شود 
این است که اگر تحریم ها عامل اصلی گران شدن دالر نیستند، چرا در یک دهه 
گذشته، این گرانی با شروع تحریم ها مصادف شده است. در ادامه به پاسخ این 

سؤال پرداخته می شود و دالیل اصلی کاهش ارزش پول ملی بیان می گردد.

اره
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  عوامل تعیین کننده نرخ ارز
در شرایط عادی در صورت برابری عرضه و تقاضا پنج 
عامل، اختالف تورم داخلی و خارجی که تابعی از تولید و 
حجم پول اســت، وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی که 
بازتاب تراز تجاری کشور محسوب می شود، نرخ بازدهی 
سرمایه های جایگزین و اثرات درآمدهای نفتی، تعیین 

کننده نرخ ارز می باشند.
با وجود این پنج عامل، با توجه به اختالف تورم داخلی 
و خارجی، ثابت نگه داشــتن ارزش ریال در برابر ارزهای 
خارجی از سوی دولت ها، نتیجه ای جز فاصله افتادن میان 

ارزش واقعی ریال با ارزش فعلی نخواهد داشت.
با این حال بررســی قیمت دالر در ســال های قبل از 
تحریم اقتصادی ۱39۰-۱39۱ و ۱396 آمریکا، نشان از فاصله 
جدی نــرخ ارز موجود با نرخ ارز واقعی دارد. تحریم های 
اقتصادی از بهمن ۱39۰ وجه کاماًل جدی به خود گرفت، 
چرا که در این تاریخ بانک مرکزی و فروش نفت ایران از 
سوی ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه اروپا مورد تحریم 

قرار گرفت.

  بررسی شرایط قیمت ارز، قبل از تحریم ها
قیمت دالر رســمی از سوی بانک مرکزی از فروردین 
۱38۱ تا بهمن ۱39۰، در یک شــیب بسیار کند، طی ده 
ســال از ۷92 تومان به ۱225 تومان رسیده است. یعنی 
طی مدت ده ســال میزان رشــد قیمت دالر 54 درصد 
بــوده، در حالیکه اختالف نرخ تــورم ایران و آمریکا در 
همین مقطع زمانی بیش از 255 درصد می باشد و این 
نشان از فشرده بودن فنر کنترل قیمت دالر در دو دولت 
نهم و دهم تا مرداد ۱39۰ بوده اســت. البته این میزان 
اختالف تــورم داخلی و خارجی به معنای الزام افزایش 
255 درصدی دالر در ســال های ذکر شده نیست، چرا 
که دیگر عوامل ذکر شده در تعیین نرخ ارز، این ضریب 
را کاهش می دهد، اما فشــرده بودن قیمت دالر پیش 
از تحریم های اصلی، در ســال ۱39۰ کاماًل مشهود بوده 
اســت. قیمت دالر رسمی در زمان تثبیت پس از اثرات 

تحریم به محدوده 24۰۰ تومانی رسید.
همچنین قیمت دالر رســمی در ابتدای شروع دولت 
تدبیــر و امید 24۷8 تومان بود که در مرداد ۱392، قبل از 
تصویب تحریم کاتسا با رشد 3۱ درصدی به 3255 تومان 
رســید. در حالیکه اختالف تورم داخلی و خارجی ایران 
در همین مقطع زمانی 84 درصد می باشد و این نشان 
می دهد فنر قیمت دالر در شــرایط کنونی فشرده شده 

است.
از بررسی این دو پارامتر می توان این نتیجه را گرفت 
که افزایش قیمت دالر با شــروع تحریم های آمریکا، در 
شرایطی رخ داده که بعلت فشرده بودن و عقب افتادگی 
از قیمت واقعی، ارز خود به سمت افزایش قیمت کشش 
داشته و این سیاســت های اقتصادی دولت ها بوده که 
مانع از این افزایش شده و تحریم در اینجا در رها شدن 

قیمت ارز، مؤثر بوده است.

واکاوی از علت اصلی گرانی دالر
مصطفی ظاهری
روزنامه نگار
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چنین اقتداری در ســال های ۱39۰ و ۱39۱ برای دولت از 
سوی بخش خصوصی و حتی بنگاه های اقتصادی دولتی 
احســاس نشد و تصمیمات پی در پی و متناقض بانک 
مرکزی و وزارت اقتصاد از یک سو و هرج و مرج غیر قابل 
کنترل اولیه در بازار سکه و ارز و حتی دیگر بازارها همچون 
دارو، اقتدار و حاکمیت دولت را زیر سؤال برد. دولت مقتدر 
با تدبیر خود شاید بتواند بازار 6۰ میلیارد دالری موجود در 
سال ۱39۱ را با کمتر از 5 میلیارد دالر تحت کنترل خود در 
آورد، ولی دولتی که بر بازار و اقتصاد اشرافیت ندارد، حتی 
با 2۰ میلیارد دالر هم نمی تواند بازار را تحت حاکمیت خود 
کنترل کند و امنیت روانی را بر سرمایه گذاری و معامالت 

بازار داخلی و بازار خارجی وابسته ایجاد نماید.
مشتریان معامالتی در ســال های ۱39۰ تا ۱39۱، دچار 
ترس از آینده خود در تأمین ارز مناسب برای تجارت شدند 
و این خود هم منجر به افزایش تقاضای فعلی برای تأمین 
آینده نزدیک شد و هم بر جو روانی موجود افزود و بطور 

مستقیم بر حباب قیمتی ایجاد شده، افزود.

  اشرافیت اقتصادی
حال سوالی که مطرح می شود، اینکه چرا دولت دهم 
بر بازار و اقتصاد اشــرافیت الزم را نداشــته و نتوانسته 

تصمیمات درست و به موقع گیرد؟
سه دلیل را می توان از عمده ترین علت های این مسئله 

دانست:
عدم شــفافیت: به کار گیری مکانیزم های سنتی در 
کنترل بازار ارز و عدم به روز رسانی، شاید در شرایط عادی 
نیاز روزمره و عادی بانک مرکزی را پاســخ می داد ولی در 
شرایط بحرانی کارایی الزم را نداشته و عماًل منجر به این 
شد که بانک مرکزی نتواند پالس های ارسالی از بازار ارز را 
درست و به موقع دریافت کند و عماًل این بانک سیاست 
گذار، از شفافیت اطالعاتی محروم بود. عدم اصالح نظام 
بانکی که طرح آن از ابتدای دولت نهم مطرح بود را شاید 

بتوان یکی از دالیل این عدم شفافیت دانست.
مدیریت ضعیف و ناکارآمد: ضعف مدیریتی رئیس کل 
بانک مرکزی در زمانی که بازار تمامی تحرکات آن را کنترل 
می کند، منجر به تضعیــف مواضع این بانک و تاثیرات 
منفی بر بازار ارز می شود. این ضعف جنبه های مختلف 
داشته من جمله برکناری معاون ارزی در اوج تحریم ها و 
انتخاب نا صحیح در معاون بعدی و ارائه تحلیل اشتباه 
وضعیت کشور و مشابه سازی آن با شعب ابی طالب از 
سوی بهمنی و در نهایت اتخاذ تصمیمات خلع الساعه و 
پی در پی در این بانک، اعتبار آن را از بین برد و وضعیت 
آینده ارزی را برای مشتریان معامالتی ارز مبهم نمود و بر 

ریسک فعالیت آنها افزود.
درگیری های سیاسی: تعارضات سیاسی بوجود آمده 
در ســال ۱39۱ در کشور دقیقًا در زمانی که آمریکا و اروپا 
مشغول اجرای استراتژی فشار اقتصادی به ایران بودند، 
به اوج رســید و این مســئله منجر به عدم هوشیاری 
الزم مجلس و دولت شــد و ایــن دو قوه، به جای چاره 

اندیشی، به دعوای های بیهوده سیاسی پرداختند. این 
عدم هوشیاری منجر به این شد که کشور نتواند دست 
دشمنان خود را در این جنگ اقتصادی بخواند. هر چند 

این هوشیاری از سوی رهبر معظم انقالب وجود داشت.
رهبر معظم انقالب برای اولین بــار در اول فروردین 
۱386، جنگ اقتصادی را یکی از سه برنامه استکبار جهانی 
علیه ملت ایران خواند و در مرداد سال ۱39۰ نیز همزمان با 
شروع تحریم های جدید به مسئولین در خصوص برطرف 
نمودن ضعف های اقتصادی برای ضربه نخوردن در  برابر 

دشمن تذکر می دهند:
اگر نقاط منفــی را نبینیم، ضعف هــای خودمان را 
نشناسیم، یقینًا ضربه خواهیم خورد. نقاط ضعف ما، هم 
در زمینه های اقتصادی است، هم در زمینه های فرهنگی 
است. ما خطاها داشتیم، ضعف ها داشتیم، بر بعضی از 
چالشها نتوانستیم غلبه کنیم؛ این واقعیتی است. حّتی در 
همان تهدیدهائی که مستقیمًا از طرف دشمن هست، 
اگر ما ضربه ای خوردیم، تقصیر خود ماست، کوتاهی های 

خود ماست.
معظم له بارها در خصوص فشار اقتصادی به عنوان 
استراتژی و هدف دشمن هشــدار دادند و از مسئولین 
خواســتند که با پرهیز از درگیری های سیاســی، بر روی 
مقابله با اقدامات دشمن تمرکز کنند. اوج هشدار و تذکر 
رهبر معظــم انقالب به مجلس و دولــت در 28 بهمن 
 ۱39۱ در دیدار با مردم آذربایجان شرقی بود که فرمودند:

وقتی ما همه با هم برادریم، وقتی دشمن مشترک جلوی 
روی ما هست، وقتی توطئه را می بینیم، چه کار باید بکنیم؟ 
بنده سه چهار سال قبل از این، در صحبت اول سال صریحًا 
به مردم و به مسئولین گفتم که نقشٔه دشمنان ملت ایران 
از حاال به بعد، بیش از همه، نقشٔه اقتصادی است. خب، 
می بینید که همین جور شد. هم دولت، هم مجلس، همٔه 
نیرویشان را، همٔه فکر و ذکرشان را متمرکز کنند بر روی 
سیاستهای درست اقتصادی. توقع بنده از مسئولین این 
است که حاال که رفتار دشمن شدت پیدا کرده است، شما 
هم رفاقتهاتان را با هم شدت بدهید و بیشتر با هم باشید. 
تقوا، تقوا، تقوا، صبر، میدان ندادن به احساسات سرکش، 
مالحظٔه مصالح کشور، متمرکز کردن همٔه توان و نیرو برای 
حل مشکالت مردم و مشکالت کشور؛ این توقع ماست. 
امیدواریم ان شاءالّله این نصیحِت خیرخواهانه و مشفقانه 
مورد توجه مسئولین محترم، بخصوص مسئولین باال قرار 

بگیرد؛ به این مسئله پایبند باشند.
مطمئنًا اگر این درگیری های سیاسی از هر دو سمت 
مجلس و دولت نبود، کشورمی توانست تصمیمات بهتری 

را برای کنترل بحران رخ داده، اخذ نماید.
همانطــور که در ابتدای این گــزارش به آن پرداخته 
شد، وضعیت مشابه ارزی در دو مقطع زمانی ذکر شده 
اســت. اگر سال ۱39۰، با فشرده شــدن فنر قیمت دالر 
مواجه بودیم، هم اکنون هم وضعیت همانگونه است و 
این باعث شده پس از تصویب کاتسا، قیمت دالر چه در 
بازار رسمی و چه آزاد در 4 ماه گذشته، ۱۰ درصد افزایش 

یابد. از سوی دیگر، این عدم شفافیت اطالعاتی همچنان 
پابرجاست و بانک مرکزی همچنان با همان مکانیزم قبلی، 
مشغول کنترل بازار ارز و سکه می باشد و این مکانیزم عدم 

کارایی خود را قباًل ثابت کرده است.
از سوی دیگر نظارت و کنترل بانک مرکزی بر بانک های 
عامل در چند سال گذشته افزایش نیافته که هیچ بلکه 
کاهش نیز یافته است، بطوریکه بانک مرکزی نتوانست 
دو مصوبه مهــم کاهش نرخ ارز و اعطــای ده میلیون 
تومانــی وام ازدواج را به خوبی اجرایی نماید و بانک ها 
به راحتی از مصوبه بانک مرکزی سرپیچی نمودند. با این 
حال احتمال ورود بانک ها به ســفته بازی برای جبران 
وضعیت نامطلوب فعلی خود بسیار زیاد است. در سال 
۱39۰ و ۱39۱، وضعیت مالی بانک ها در شرایط عادی قرار 
داشت، ولی رکود اقتصادی و تصمیمات غلط در چند سال 
گذشته، بانک ها را به مرز ورشکستگی نزدیک کرده و آنان 
را تشنه نقدینگی. بخشی از این نقدینگی می تواند در بازار 

سوداگرانه سکه و ارز، تأمین گردد.

  تراز تجاری، پاشنه آشیل دولت در پرواز قیمت دالر
قیمت سکه قبل از تصویب کاتسا، یک میلیون و 2۰۰ 
هــزار تومان بود ولی در عرض چهار ماه به بیش از یک 
میلیون و 4۰۰ هزار تومان رســیده و بیش از ۱6 درصد 
رشــد داشته که کم سابقه است. قیمت دالر هم قبل از 
تصویب کاتسا 3۷82 تومان بود و هم اکنون پس از 4 
ماه به 4۱24 تومان رسیده است و این دو تغییر قیمت، 
هشدار به بانک مرکزی برای عدم تکرار وضعیت مشابه 
سال ۱39۰ و ۱39۱ است. اگر دولت این هشدار را جدی 
نگیرد، کشــور با وضعیت بسیار بدتر از گذشته مواجه 
می گردد، چرا که وضعیت تراز تجاری در ســال ۱396، 
بسیار اسفناک است و این در حالیست که کشور در سال 
۱39۱، وضعیت تجاری بسیار خوبی را پشت سر گذاشته 
بــود. بنا به گزارش بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی 
سال ۱39۱ تراز حساب جاری در این سال، 26 هزار و 2۷۱ 
میلیون دالر اعالم شده است. براین اساس تراز بازرگانی 
)حساب کاال(، صادرات و واردات کاال به ترتیب 3۰9۷5، 
98۰33 و 6۷۰58 میلیون دالر اعالم شده است. اما اعالم 
آمار تراز تجاری کشور در ۷ ماه ابتدایی سال 96 نشان از 
تراز منفی 3 میلیارد و 9۰ میلیون دالری کشور می دهد. 
در این بازه زمانی 2۷ میلیارد و 8۰۰ میلیون دالر کاال به 
کشــور وارد و 24 میلیارد و ۷۱۰ میلیون دالر کاال از ایران 
صادر شده است. تراز منفی تجاری، ضریبی بر افزایش 

واقعی قیمت دالر خواهد بود.

  راه نجات
وضعیت دیگر متغیرهای تعیین کننده قیمت واقعی 
ارز در دولت فعلی بهتر از گذشــته نیست. درآمد نفتی 
کشور کاهش یافته و از سوی دیگر دولت در سال ۱396 
با کســری بودجه و کاهش درآمدهای خود مواجه شده 
است. به طوری که مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی، 
کسری بودجه به ۱8 هزار میلیارد تومان تاکنون رسیده و از 
طرف دیگر پایه پولی کشور که خود عامل مهمی بر کاهش 
ارزش ریال اســت در یک سال منتهی به شهریور امسال 

۱8.۷ درصد افزایش یافته است.
اوضاع و فاکتورهای مهم اقتصادی در سال ۱396 افول 
شدیدی را نسبت به سال ۱39۱ نشان می دهد و این همه 
خود بر نگرانی نسبت به افزایش چشمگیر قیمت دالر در 

بازار می افزاید.
تنها راه نجات از این فشار اقتصادی، چیزی جز کاهش 
اثر دالر بر اقتصاد کشور نیســت که این خود می تواند 
با ابزاری به نام پیمان دو جانبه پولی با کشــورهایی که 
تراز تجــاری برابری با آنها وجود دارد، بوجود آید. دولت 
می تواند با توافق با کشورهایی چون هندوستان، چین، 
ژاپن و کره جنوبی که عمده خریدار نفت کشور هستند، 
تفاهــم دو جانبه پولی منعقد نماید و با جایگزینی ریال 
برای معامالت خارجی، تقاضای معامالتی دالر را به شدت 
کاهش داده و مانع از اثرات مخرب افزایش قیمت دالر بر 

اقتصاد کشور گردد.

قیمت سکه قبل از تصویب کاتسا، 
تومان  هزار  و 200  میلیون  یک 
به  ماه  چهار  عرض  در  ولی  بود 
بیش از یک میلیون و 400 هزار 
تومان رسیده و بیش از 16 درصد 
رشد داشته که کم سابقه است. 
تصویب  از  قبل  هم  دالر  قیمت 
هم  و  بود  تومان   3782 کاتسا 
 4124 به  ماه   4 از  پس  اکنون 
تومان رسیده است و این دو تغییر 
مرکزی  بانک  به  هشدار  قیمت، 
تکرار وضعیت مشابه  برای عدم 
سال 1390 و 1391 است. اگر 
دولت این هشدار را جدی نگیرد، 
از  بدتر  بسیار  وضعیت  با  کشور 
چرا  می گردد،  مواجه  گذشته 
که وضعیت تراز تجاری در سال 
1396، بسیار اسفناک است و این 
سال  در  کشور  که  حالیست  در 
بسیار  تجاری  وضعیت   ،1391
بود گذاشته  سر  پشت  را  خوبی 
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راه حل دیگری در پیش گرفته شــود و روز به روز فقر و 
بیکاری بیشتر می شود.

چه سیاست مکملی را باید در کنار افزایش قیمت دالر 
در پیش گرفت تا به یک کشور صادر کننده تبدیل شویم؟

اقداماتی که دولت در باال بردن قیمت دالر متناسب 
با تورم داخلی و یا عمداً می کند، باید توام با جلوگیری 
از فقر باشد. چه تدابیری باعث هماهنگ شدن قیمت 
باالی دالر با کاهش فقر می شود؟ آن تدابیر حمایت از 
تولید داخل و اخذ مالیات از ثروتمندانی که سود باالیی 
از فعالیت غیر تولیدی دارند، است. االن آمریکایی ها هم 
همین کار را می کننــد. هم در خصوص کاالهایی که از 
خارج وارد می شــود، مالیات گمرکی سنگین می گیرند. 
نمونه عینی همین مالیات گمرکی 25۰ درصدی از فوالد 
چین است تا صنایع فوالدی آمریکایی تقویت شود. از 
زعفران ایران مالیات گمرکی ســنگین می گیرند، چرا که 
زعفران ایرانی علی رغم کیفیت باالتر، قیمت پایین تری 
را دارد و ورود زعفران ارزان ایرانی به بازار آمریکا، منجر 
به تضعیف زعفران کاران آمریکایی می شود. از آن طرف 
هم از فعالیت هایی که تولیدی نیست و درآمد باالیی را 
دارد، مانند خرید و فروش مسکن مالیات می گیرند، در 
مقابل به تولیدکنندگان یارانه پرداخت می کنند تا ارزان 

تولید کنند.
آن هــا از چند طریق به تولید کنندگان داخلی کمک 
می کننــد. ولی ما هیچ کــدام از این کارهــا را انجام 
نمی دهیم. ما نفت را همانطور و با همان قیمتی که آنها 
تعیین می کنند، می فروشیم و در مقابل کاال وارد می کنیم. 
ابزار تنبیهی را نیز به آن ها می دهیم. اگر بخواهند ما را 
تنبیه کنند، صادرات نفت و گاز و پتروشیمی ایران را با 
تحریم، محدود یــا متوقف می کنند و با این کار درآمد 
کشور را نیز کاهش می دهند و یا قیمت نفت را در جهان 
پاییــن می آورند. با این کار واردات کاالهای خارجی که 
به آن وابسته شــدیم، محدود می شود و از این طریق 
هم به ما ضربه می زنند. مســئولین ما بر خالف قانون 
اساسی و اندیشه های امام راحل و سیاست های اقتصاد 
مقاومتی مقام معظم رهبری، سیاســت دالر ارزان را در 

پیش می گیرند.
شما از ابزار تحریمی صحبت کردید. پس از نظر شما 
سیاست درست در تعیین قیمت ارز می تواند، جنبه ضد 

تحریمی نیز داشته باشد.
وقتی آمریکایی ها ما را تحریــم کردند، در ازای این 

تحریم ها می توانیم تدابیری را بیندیشــیم که نیازی به 
آن چیزی که آنها ما را تحریم کردند نداشــته باشیم. ما 
می توانیم نفت را در صنایع پایین دستی به محصوالت 

دیگر تبدیل کنیم و به فروش برسانیم.
آن ها ما را در تأمین تسلیحات نظامی تحریم کردند 
و ما صنایع دفاعی را بوجــود آوردیم. به ما تکنولوژی 
هســته ای ندادند، ما این تکنولوژی را در کشور احصاء 
کردیم. اگر این سیاســت ها در تمامی عرصه ها به کار 
گرفته شود، ما االن یک کشور صنعتی بدون این همه 
آدم بیــکار و فقیر بودیم و در منطقه هم به کاهش فقر 
کمک می کردیم. چرا که می شــد با همین منابع، ۱5۰ 
میلیون شــغل ایجاد کرد. با این روشــی که تا االن در 
پیش گرفتیم، به جای ۱5۰ میلیون شغل، ۱۱ میلیون شغل 

ایجاد کردیم.
حاال سؤال این است ما اگر بخواهیم منابع نفتی مان 
را به نفع خارجی هــا بر باد ندهیم، چه تدابیری را باید 
اجرایی کنیم؟ بایــد از تولید داخلی دفــاع کنیم و به 
تولید کننده واقعی یارانه بدهیــم. از درآمدهای باالی 
غیر تولیدی مالیات بیشتری بگیریم. با فساد به معنای 
واقعی مبارزه کنیم تا کسی جرات تخطی از قانون را به 
خود ندهد و مسئولیت کارها را به افراد انقالبی با روحیه 
کار جهادی بسپاریم. از مردم دعوت به استفاده از تولید 
داخلی کنیم و در مقابل کاالی خارجی را گران کنیم. دالر 
را در بازار ارزان عرضه نکنیم تا خرج اســراف و تجمالت 
گردد و یارانه ای برای وارد کنندگان کاالهای خارجی شود. 
اجازه ندهیم که ثروت ایران به دالر ارزان تبدیل شود و 
بعد به خارج منتقل گردد. نیاز کشــور به دالر را کاهش 
دهیم و به ۱۰ میلیارد دالر برســانیم. اینگونه یک کشور 

مقاوم خواهیم بود.
اما این مسئولین کشور را به گونه ای اداره می کنند که 
وضع موجود ادامه پیدا کند. سیاست های اقتصادی در 
داخل، همان سیاست های مطلوب آمریکا و اروپا است 
و با این سیاست ها، آن ها به راحتی می توانند به کشور 

ضربه وارد کنند.
آیا افزایش قیمت دالر در چند ماه اخیر به میل دولت 
بوده و یا نتیجه اثرات تحریم جدید آمریکا، کاتسا است و 

از کنترل دولت خارج شده است؟
از کجــا می گوییــد که در کنترل و بــه میل دولت 
نیست؟ االن قیمت واقعی دالر ۱2 هزار تومان است ولی 

در بازار چهار هزار تومان به فروش می رسد.

بــازار معامالتی و آزاد دالر شــاهد افزایش 10 درصدی قیمــت دالر در چهار ماه 
گذشته بوده است و این افزایش 10 درصدی منجر به نگرانی بعضی از کارشناسان 
اقتصادی در کشور شده اســت. حال سؤاالت متعددی مطرح است و آن اینکه 
آیا ایــن افزایش قیمت به میل و اختیار دولت بوده اســت؟ آیا فنر ارزی رها و 
قیمت ارز واقعی شــده و یا به سمت واقعی شدن میل می کند؟ اثرات اقتصادی 
قرار گرفتن ارز در محدوده چهار هزار تومانی در چهار ســال گذشته چیست؟ به 

همین منظور گفت وگویی را با دکتر ابراهیم رزاقی اســتاد پیشکسوت اقتصاد 
دانشــگاه تهران و نویسنده کتاب الگویی برای توسعه اقتصادی ایران داشته ایم 
و نظرات کارشناســانه وی را جویا شدیم. دکتر رزاقی در این گفت وگو، معتقد به 
پایین بودن قیمت دالر و فاصله بسیار زیاد قیمت فعلی با قیمت واقعی است و 
در این گفت وگو به این سؤال که چگونه قیمت دالر را بدون تبعات تورمی واقعی 

کنیم نیز پاسخ داد.
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قیمت دالر در چند ماه اخیر افزایش یافته و به بیش 
از 4100 تومان در بازار آزاد رســیده است. آیا قیمت دالر 

واقعی شده است؟
نظر من این اســت که قیمت دالر هم اکنون هم به 
صورت غیر عادی پایین اســت. درســت برخالف نظر 
دوســتانی که معتقدند، قیمت دالر باال رفته اســت. 
مهم ترین دلیل اینکه تولید در ایران متوقف شده، پایین 

بودن قیمت دالر است.
همانطوری که می دانید ســه سیاست در خصوص 
دالر وجود دارد. یک سیاست تعیین قیمت دالر متناسب 
با اختالف تورم داخلی و خارجی اســت. سیاست دوم، 
سیاستی که است چینی ها بکار می گیرند و قباًل ژاپنی ها 
انجام می دادند و بعضی کشورهای دیگر نیز هم اکنون 
بصورت غیر آشکار با ظرافت هایی انجام می دهند و آن 
این است که دالر را بسیار گران تعیین می کنند. صادرات 
کاال به کشوری که دالر را بیشتر از قیمت واقعی تعیین 
می کند، امکان ندارد که این کشورها خود صادر کننده 
می شوند. البته باید گفت تدابیر دیگری را نیز به عنوان 
مکمل در پی می گیرند و سیاست آخر اینکه قیمت دالر 
را به گونه ای تنظیم می کنند که پایین باشد و دولت به 
شیوه های مختلف در بازار دخالت می کند که قیمت دالر 
پایین نگه داشته شود. دولت با عرضه زیاد دالر در بازار 
در زمانی که تقاضا باال رفته است، قیمت آن را پایین نگه 
می دارد. این کشورها که ایران نیز یکی از آن ها می باشد، 
به کشورهایی تبدیل می شوند که به آنها وارد کننده کاال 
می گویند. این سیاست اقتصادی از رژیم سابق تاکنون 
در کشــور در حال اجراست. خروجی این سیاست این 
است که کسی دالر را به دولت نمی فروشد چرا که وقتی 
دالر به دست می آید، صرفه اقتصادی و سود در آن است 
که به صورت کاال به کشــور وارد شــود، چرا که دالر در 
داخل کشور ارزان اســت. بر خالف چین فعلی و ژاپن 
ســابق که برای دارنده دالر، سود در آن است که دالر را 
نه به صورت کاال، بلکه بطور مستقیم به دولت بفروشد، 
چرا که دولت خریدار خوب و باالتر از قیمت واقعی آن 
اســت. البته ملزومات دیگری هم وجود دارد که مکمل 
این مســئله است، چون اگر تدابیری اندیشیده نشود، 
در کوتاه مدت منجر به گرانی می شــود و افزایش تورم 

ممکن است که رخ دهد.
متاسفانه با سیاستی که در ایران در حال ادامه پیدا 
کردن اســت امکان ندارد تا تخلیــه تمام منابع نفتی، 

قیمت واقعی دالر، 12 هزار تومان است
گفت وگو روایت امروز با دکتر ابراهیم رزاقی، استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران

مصطفی ظاهری
روزنامه نگار اقتصادی
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مبنای دالر 12 هزار تومانی که می گویید چیســت؟ 
حتی اگر اختالف تورم داخلی و خارجی و دیگر فاکتورها 
را لحاظ کنیم به این عدد نمی رســیم و شــاید چیزی در 

حدود 6 هزار تومان باشد.
بعضــی از این فاکتورها را باید بیشــتر از رقمی که 
دولت اعالم می کند، در نظر گرفت. مثل بیکاری. آیا آمار 
میزان بیکاری در کشور عددی است که دولت می گوید؟ 
آیا به طور واقعی فقط سه میلیون بیکار در کشور داریم؟ 
هم اکنون 66 میلیون ایرانی در ســن کار هســتند، در 
حالیکه فقط 22 میلیون ایرانی شاغل داریم و 44 میلیون 
نفر دیگر بیکار هستند. حاال یک بخشی نمی خواهند کار 
کنند و یک بحث دیگری است ولی مابقی که تعدادشان 
بســیار زیاد اســت و دولت آنان را در رقم آمار بیکاری 
کشور لحاظ نمی کند. بستگی به این دارد که شما از چه 
زاویه ای به این قضیه بنگرید. میزان تورم را در ایران نگاه 
کنید، در همین دوره آقای روحانی، تورم را زیر ۱۰ درصد 
اعالم کردند. دولت می گوید ۱۰ درصد، اما آیا آمار واقعی 
هم همین مقدار اســت؟ 6۰ درصد حقوق بگیران زیر 
خط فقر هستند. این یعنی از زمان دولت آقای هاشمی 
رفســنجانی تورم باالتر از میــزان افزایش حقوق بوده 
است و این افراد هر ساله فقیرتر شده اند. شاغالن فقیر 
محسوب می شــوند. این نشان دهنده کاهش واقعی 

ارزش پول ایران است.
شما می گویید که سیاست اقتصادی دولت، فروش 
ارزان دالر اســت. با این احتساب دلیل اصلی افزایش 10 

درصدی قیمت دالر در چند ماه اخیر چیست؟
دولت وقتی می بیند که درآمدش کم شد، دالر را به 
قیمت باالتر در بازار می فروشد. همه مسئولین این کار را 
کردند. از زمان آقای رفسنجانی تا االن. دولت اگر درآمد 
دالریش پایین بیاید، آن را گران می کند و درآمد ریالی 
خود را تأمین می کند. ولی دولت دو نیاز دارد. یک درآمد 
دالری است و یک درآمد ریالی. با باال بردن قیمت دالر 
در بازار داخلی صرفًا نیاز ریالی بر طرف می شود، ولی نیاز 

دالری دولت حل نخواهد شد.
کســری بودجه امسال 18 میلیارد دالر عنوان شد. آیا 
ایــن افزایش قیمت دالر در بازار معامالتی و آزاد به اراده 

دولت برای کسری بودجه آن بوده است؟
بله. اینگونه است، ولی دولت یک راه دیگری هم دارد 

و آن این است که مالیات از ثروتمندان را بیشتر کند.
هیچوقت این کار را نمی کند.

بله. به وضوح می بینید این کار را نمی کند. در تاریخ 
ایران 23 درصد، 24 درصد، حداکثر 3۰ درصد از بودجه 
توسط درآمد مالیاتی تأمین شده است. بقیه این درآمد 
چیســت؟ نفت و پتروشیمی اســت. دالری که دست 
دولت است، قیمتش باال رفته است. حاال اگر دولت یک 
نیت اجرای اقتصاد مقاومتی می داشــت، چه می کرد؟ 
الگویــی که در صنایع نظامی و هســته ای در مســیر 
خودکفایی برداشته شد را در جاهای دیگر پیاده می کرد. 

یعنی چی؟ یعنی غرب تحریم می کند و ما نمی فروشیم و 
عینًا نیاز خارجی را در داخل می سازیم. واردات نمی کند. 
موجب چه چیزی می شود؟ موجب عرضه بیشتر کاالی 
داخلی، افزایش ایجاد اشتغال و فراوانی داخلی می شود.
وقتی تولید داخل بــاال می رود، درآمد مالیاتی دولت 

هم به نسبت آن افزایش پیدا می کند.
دقیقًا. دولت تولید کننده را می شناسد ولی واسطه و 
دالل را نمی شناسد و نمی خواهد بشناسد. آمریکایی ها 
همینگونه عمل می کنند. درآمد دولتشــان از مالیات ها 
اســت و تمــام ارکان درآمد زا را می شناســند. ولی در 
ایران نه تنها نمی خواهند بشناسند، بلکه به ثروتمندان 
برای واردات بیشــتر و کسب درآمد غیر تولیدی، یارانه 

می دهند.
مگر دولت نباید دور اندیشی داشته باشد و فکر کند 
اگر نفت تمام شود، چه باید کرد؟ در ثانی مگر خارجی ها 
هر لحظه نمی خواهند ما را تحریم کنند؟ دولت چرا ابزار 

تحریم را از دستشان خارج نمی کند؟
بحثی کــه وجــود دارد و آن اینکه نفــت را دالری 
نفروشــیم. بحث حذف دالر مطــرح می گردد که مقام 

معظم رهبری اخیراً آن را مطرح نمودند.
بله. این هم یک روش خوب است. ولی نتیجه این 
سیاســت به تنهایی عوض شــدن صادر کننده کاال به 
ایران می شــود. همان چیزی که تا دیروز از کشورهای 
اروپا می گرفتیم، امروز از کشــورهایی که نفت به آن ها 
می فروشیم می گیریم. حاال کاالهای مصرفی را از هند و 
چین و کره جنوبی وارد می کنیم. آیا این اقتصاد صحیح 
اســت؟ حذف دالر امر پســندیده ای است ولی همه 
مســائل اقتصادی کشور با آن حل نخواهد شد. حذف 
دالر فقــط بی نیازی به دالر را حــل خواهد کرد و ابزار 
آمریکا برای ضربه زدن به اقتصاد ایران را از بین می برد و 
سروری دالر دیگر نخواهد بود و در بلند مدت آمریکا قادر 
نخواهد بود ایران را تحریم کند. ولی اقتصاد ما احتیاج 
به تصمیم گیری های دیگری در کنار حذف دالر دارد و آن 
حل مسئله تولید و انتقال سرمایه بدست آمده از فروش 
نفت به توسعه علمی و صنعتی است. این هم در دست 
دولت است. بخش خصوصی قادر نیست چرا که سود 

پرست است.
با دالر ارزان واردات راحت است ولی وقتی دالر گران 
باشد، واردات کاال دیگر صرفه اقتصادی ندارد و آن سرمایه 
به بخش تولید در داخل منتقل می شــود چرا که مزیت 

اقتصادی در تولید است.
بله. با این وضعیت کشــور به یک صادر کننده غیر 
نفتی و پتروشیمی تبدیل می شود. در صنایع پتروشیمی 
به ازای هر میلیــون تن صادرات، 2۰۰ نفر نیروی کار در 
داخل بوجود مــی آورد و این مطلوب نیســت. پس 
سرمایه به ســمت تولید غیر نفتی و پتروشیمی میل 

می کند.
در کوتاه مدت، چطور قیمــت دالر را واقعی کنیم که 

منجر به ایجاد تورم داخلی نشود؟
ادامه وضعیت فعلی به بیکاری و فقر بیشــتر منجر 
می شود و خدا نکند چنین روزی رخ دهد و آن براندازی 
کشور اســت. فرض کنید دولت می خواهد قیمت دالر 
را باال ببرد ولی تورم ایجاد نشــود؟ چه کاری باید کرد؟ 
یکی از راه ها این اســت که ما معادل یارانه ای که هم 
اکنون به تولید کنندگان خارجی می دهیم، کمک ریالی 
به تولید کنندگان داخلی کنیم. دولت دالر ۱2 هزار تومانی 
را 4 هزار تومان نفروشــد. چه اتفاقی می افتد؟ اولین 
اتفاق تمام هزینه های تجملی و مسافرت های آنچنانی 
حذف می شود. هزینه های ارزی ایران به شدت کاهش 
پیدا می کند، ولی تولید هنوز دســت نخورده است. در 
این مســیر نظارت قوی و آدم های جهادی می خواهد. 
آدم دزد نمی تواند همراه خوبی باشــد. در این شرابط 
کشــاورزان ما هنوز به روســتا برای تولید برنگشتند. 
صنایع تبدیلی را ما هنوز به طور در داخل ایجاد نکردیم. 
بسیاری از صنایع هنوز مواد اولیه و ماشین آالتشان را 
از خارج وارد می کنند چرا که این مسائل زمان بر است. 
در این شرایط دولت باید به تولیدکنندگان، یارانه برای 

تولید ارزان تر داخلی دهد.
دولــت از همان ما به التفاوت قیمــت دالر واقعی و 
دالری که االن می فروشــیم، یارانــه بدهد. برای نظارت 

دقیق هم نیاز به شفاف سازی اطالعات داریم.
دقیقًا. اصل قضیه همین اســت. در این مسیر باید بر 
کسانی که می خواهند داللی سوداگرانه کنند و از سیاست 
اجرا شــده سوء استفاده کنند و در قیمت ها اثر بگذارند و 
کاالها را به مردم گران بفروشند نظارت دقیق کنیم. دولت 
تصمیم بگیرد و طبق الگویی کــه در وزارت دفاع اجرایی 
شــد، صنایع صنعتی کننده را در ایران بوجود بیاورد. قباًل 
یک شــعاری بود و می گفتند، نفت را می کاریم و صنعتی 
شدن را درو می کنیم. در صورتیکه االن می بینیم، االن نفت 
را کاشتند و به نفع یک عده ای خاص، مصرف خارجی را درو 
می کنند. همه این ها احتیاج به آدم هایی دارد که به معنای 
واقعی فکر مردم باشند. آدم فاسد نمی تواند. در این مسیر 
باید به مردم میدان داد و با ایجاد تعاونی های مردمی، از 
یاری آنها بهره برد. خود مردم باید کاالی خارجی را تحریم 
کنند. مردم یک دوره هفت، هشــت ساله را تحمل کنند. 
وقتی اینگونه شد، چه اتفاقی می افتد؟ ما اول با یک شیب 
حساب شده کماکان واردات ضروری را انجام می دهیم تا 
کمبود و فقر و گرســنگی و بیماری به وجود نیاید. ولی به 
نســبتی که صنایع داخلی و کشاورزی رشد پیدا می کند، 
قیمت دالر را باال می بریــم. مرحله به مرحله. تا به حدی 
برسیم که به هیچ فعالیتی برای واردات، دالر ارزان ندهیم. 
هر کسی هم در این فضا و مدت ثروت اندوزی سوداگرانه 
کرد، به شدت مالیات بگیریم تا صرفه اقتصادی آن از بین 
رود و صرفه اقتصادی آن شبیه صنایع معمولی شود. در این 
صورت واردات دیگر صرفه اقتصادی نخواهد داشت. این 
فضای اقتصادی بسیاری از کشورها بوده و هست. فقط 
آدمی می خواهد که عزم قدم برداشــتن در این میدان را 

داشته باشد و مردم و این نظام را باور داشته باشد.
مگر ما از اول بلد بودیم موشــک دو هزار کیلومتری 
نقطــه زن تولید کنیــم؟ این باور باشــد، می توانیم از 
صفر همه چیز را بســازیم. افراد جهادی با دست خالی 
می تواننــد آن چیزی را بوجود آوردند که آرمان ما بوده 
است. ولی آنهایی که به شکل های مختلف باور ندارند، 
حرف هایی را می زنند که خود باور ندارند و استقالل ایران 
را نمی خواهند. این افراد سعی می کنند هر ترفند و راهی 
که شما برای اســتقالل در پیش بگیرید را خنثی کنند. 
بخصوص اینکه این افراد خیلی از اوقات در پوشــش 
اســالمی و حتی در لباس پیامبر کارهای خود را انجام 
می دهند. امام راحل هم می گوید که خودی ها هستند 
این کارها را می کنند وگرنه آمریکا هیچ غلطی نمی تواند 
بکند. متاسفانه از دولت سازندگی افرادی که عزم جهادی 
داشــته و دارند از مدیریت کشــور کنار گذاشته و عماًل 
حذف شدند. ولی در مقابل شما نتیجه پیاده شدن تفکر 
همین افراد جهادی را در ســوریه و یمن ببینید. همین 
تفکر می تواند در صنعت و کشــاورزی اجرایی گردد و 

سازندگی بوجود آید.

فروش  در  تحریم  را  ما  آن ها 
ما  و  کردند  نظامی  تسلیحات 
آوردیم.  بوجود  را  دفاعی  صنایع 
به ما تکنولوژی هسته ای ندادند، ما 
این تکنولوژی را در کشور احصاء 
در  سیاست ها  این  اگر  کردیم. 
تمامی عرصه ها به کار گرفته یم 
االن یک کشور صنعتی  ما  شود، 
بدون این همه آدم بیکار و فقیر 
کمک  هم  منطقه  در  و  بودیم 
چرا  فقر.  کاهش  به  می کردیم 
منابع، 150  همین  با  می شد  که 
این  با  کرد.  ایجاد  شغل  میلیون 
روشی که تا االن در پیش گرفتیم، 
شغل،  میلیون   150 جای  به 
کردیم ایجاد  شغل  میلیون   11
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هیچ اقدام نظامی یا 
دیپلماتیک آمریکا برای نجات 

مردم طراحی نمی شود

کشتار برنامه ریزی شده 
غیرنظامیان توسط آمریکا

 شعار »مرگ بر آمریکا«
طبیعی شده است!
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برای نجات مردم طراحی نمی شود

شده است. آن ها تصادفًا نمی میرند، بلکه ارتش آمریکا 
این کشته شده ها را مقبول می داند!

پس جای تعجب نیســت که تعداد رسمی تلفات 
خیلی کمتر و ۱4۰ نفر اعالم شــده که بســیار کمتر از 
تعدادی است که هماهنگ کننده عملیات نجات اعالم 
کرده اســت. شایان ذکر اســت که 24۰ جسد را پیدا 
کرده اند به بیانی دیگر، افرادی که کشــته شده و از زیر 
آوار بیرون کشیده شده اند در حالی که تلفات عمومًا به 
کشته و زخمی ها اطالق می شود. به بیانی دیگر، تعداد 

واقعی تلفات بیش از 24۰ نفر است.
جای تعجب نیست که رســانه های جریان اصلی 
روایت پنتاگون از ماجرا را نصب العین کرده اند؛ مقاله 
نیویورک تایمز به تاریخ 28 مارس اطالعات پنتاگون را 

اصلی ترین منبع خود دانسته است.
تهوع آور اســت که از بین رفتن جان افراد بی گناه 
در محل درگیــری جزئی اصلی از عملیــات آمریکا در 
غرب آســیا و افغانستان بوده است. این حمله خاص 
منزجرکننده تر اســت، زیرا مقامات عراقی با مشــورت 
ارتش آمریکا به شــهروندان می گویند که از شهر فرار 
نکنند، شهری که به گفته عفو بین الملل، منطقه جنگی 
شــده است. این راهنمایی مقامات توسط جمع آوری 
اطالعــات در موصل به دســت آمده و کاماًل نشــان 
می دهد که آمریکا به دنبال این اســت که مردم عادی 

نیز جان سالم به در نبرند!
همچنین قتل عام ۱۷ مارس دورویی آشکار کسانی 
را نشان می دهد که ملتمسانه خواستار دخالت آمریکا 
در جنگ داخلی ســوریه هستند. همزمان با آزادسازی 
حلب توسط ارتش ســوریه از دست سازمان هایی با 
گرایش ایدئولوژی مشابه داعش، تمام خبرگزاری های 
بزرگ ایاالت متحده مقاالتی احساســی منتشر کرده و 
به اصطالح حمالت هوایی و بمباران شهروندان حمله 
کردند. برخی نیز پا را فراتر گذاشتند و پیش بینی کردند 
این حمالت، حمالتی واکنشــی توسط دولتی منتقم 
علیه مردم خود است! دیگران مدعی شدند که روسیه 

مسئول این به اصطالح حمالت علیه مردم است.
در حالی که خبرگزاری ها شجاعت این را پیدا می کنند 
که برخی از این اتهامات را رد کنند، جنگ طلبان در دولت 
و ارتش هنــوز بر بهانه خود مبنی بر نیاز به حمایت از 
مــردم عادی برای حمله به کشــوری دیگر اســتفاده 
می کنند. این استدالل بر پایه امید ساده لوحانه ای است 
که این درگیری می تواند متفاوت باشد که ما نمی توانیم 
هیچ کاری نکنیــم، در حالی که مداخله ایاالت متحده 
از زمان جنگ جهانی دوم بر پایه نیات بشردوستانه به 

مردم خورانده شده است.
تهاجم های ایاالت متحده از آوردن دموکراســی به 
مردم تحت ستم دیکتاتورهای ظالم در لیبی، افغانستان 
و عراق تا نجات مردم ویتنام از دست کمونیست ها به 
مردم اقدام بشردوستانه خورانده شده است. اما لیبی 
کاماًل از هم پاشیده بین اربابان جنگی است. ۱ میلیون 
نفر از مردم عراق در دوران جرج بوش به لطف اشغال 
و بسیاری دیگر به لطف تحریم ها در زمان بیل کلینتون 
که دسترسی به غذا، دارو و تجهیزات تصفیه آب را قطع 
کرده بود، جان خود را از دست دادند. اشغال افغانستان 
نیــز به خاطر وقایعی مانند قتل عــام 2۰۰۷ که خدمه 
بالگرد به عمد مردم عادی را رگبار بستند با این که کاماًل 

می دانستند که آن ها سرباز نیستند، بدنام است.
در واقع هیچ اقــدام ارتش و یا دیپلماتیک آمریکا 
برای نجات جان مردم طراحی نمی شود! خیال پردازی 
اســت که فکر کنیم که یک مورد استثنا وجود داشته 
باشــد؛ فهرست جنگ های شــوم برای تأمین امنیت 
منابع و یا قدرت در یک منطقه مشخص طوالنی است، 
اما بی گناهــی خودخوانده در تمامــی مثال ها وجود 
دارد. انگیزه سیاســت خارجی ایاالت متحده اساســًا 
امپریالیسم یعنی احتیاج به تأمین منابع ارزان تر برای 
نخبگان ایاالت متحده است. به این دلیل است که در 
عراق بر سر نفت جنگ است و نیروهای اشغال گر آن جا 
وجود دارند و به این دلیل 24۰ نفر از مردم عادی در یک 

حمله هوایی در موصل کشته شده اند.

Mike Wang | Liberation News 
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هفتم مــارس حمــالت هوایی گســترده آمریکا، 
آپارتمانی پرجمعیت را در شــهر موصل در عراق نابود 
کرد. شــهردار موصل که مســئول عملیات نجات بود 
می گوید بیش از 24۰ جســد از خرابه ها بیرون کشیده 
شــده است. در ظاهر حمالت هوایی به منظور کشتن 
نیروهای داعش در منطقه ای انجام شده بود که از مردم 

در محل به عنوان سپر انسانی استفاده می کردند.
فرمانده نیروهای آمریکا می گوید پنتاگون تحقیقات 
خود را انجام خواهــد داد. ارتش آمریکا این نتایج را 

پیشنهاد داده است:
یک موشک آمریکایی احتمااًل )!( نقشی در تخریب 

یک ساختمان پرجمعیت داشته است.
پنتاگون مطمئن نیســت که مردم عادی توســط 

دشمن جمع شده اند یا خیر؟
اگر این بی گناهان توســط نیروهای ائتالف کشته 

شده اند، تصادفی جنگی و نه از روی قصد بوده است.
او گفته است پس این اتفاقات در مراقبت های ما، 
در احتیاط ما، در برنامه ما، در زمان و نحوه استفاده از 
قدرت جنگی توســط ما و میزان اغماض ما نسبت به 

تلفات انسانی و مردمی چیزی تغییر نکرده است.
حرف های او و عملکرد ارتش آمریکا نشــان داد که 

نســبت به قتل عام مردم بی اهمیت هستند. توضیح 
دیگــری نمی تواند برای بیانیه هــای مضحکی مانند 
»احتمااًل« موشک در تخریب ساختمان نقش داشته و 
یا ادعایی مانند اینکه هیچ احتیاط و اهمیتی نسبت به 

تلفات انسانی نبوده است،  وجود داشته باشد.
هر چند واقعیت این اســت که جان انســان ها در 
حمالت هوایی آمریکا بی اهمیت و یا کم اهمیت است، 
اما ادعای مقامات پنتاگون مبنی بر لحاظ کردن تعداد 
کشته شده ها تا حدودی واقعیت دارد! روند هر عملیات 
نظامی شامل ارزیابی دقیق تعداد کشته شده ها از مردم 
عــادی احتمالی در یک عملیات اســت. بنا بر گزارش 
لس آنجلس تایمز، ارتش آمریــکا با نظارت و تقریب 
جمعیت در شعاع انفجار، پیش بینی می کند که چند نفر 
در حمالت هوایی جان می دهند. همچنین تعداد افراد 
بی گناهی که مجاز هستند در هر حمله کشته شوند را 
محاسبه می کند. این محدودیت که آن را ارزش قطع 
کردن غیرسربازان نامیده اســت، احتمااًل خشن ترین 
قانون برخورد اســت و به دالیل سیاســی، منطقه به 

منطقه متفاوت است.
به بیانی دیگر، در حمالت هوایی ۱۷ مارس و حمالت 
دیگر، کشته شدن مردم عادی برنامه ریزی شده و لحاظ 
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کشتار برنامه ریزی شده غیرنظامیان 
توسط آمریکا

فسفر ســفید در آنجا استفاده شده است که می تواند 
به محض تماس گوشت و استخوان فرد را بسوزاند.

طبق توضیح خبرگزاری عربی ســوریه، جنگنده های 
ایاالت متحده رقه، حســکه، حلــب، دیرالزور و دیگر 
مناطق ســوریه را بمباران کرده و علیه مردم ســوریه 

جنایات جنگی بسیاری مرتکب شده اند.
بمباران های مرگبار ایاالت متحده باعث مرگ هزاران 
شــهروند بی پناه شده که قربانی قساوت امپریالیستی 
آمریکا شــدند. ماه ها مذاکرات صلح در جنوا و آستانه 
هیج نتیجه مثبتی برای پایان دادن به سال های جنگ 

نداشته است.
معاون سخنگوی مجلس روسیه با اشاره به بمباران 
مرگبار رقه توسط آمریکا که منجر به تخریب بیمارستان 
اصلی این شهر شد، گفت: »زمان آن رسیده است که 
بررسی های پس از عملیات انجام شود و مشخص شود 
که تلفات غیر نظامی رخ داده به دلیل بی کفایتی مطلق 
و غفلت مجرمانه بوده یا هدفی پنهان برای کشتن افراد 

غیرتروریست وجود داشته است«.
»ائتالف تحت رهبری آمریکا تا چه زمانی می خواهد 
به تروریست ها برای تخریب و نابود کردن سوریه کمک 
کند؟ فریب بسیار زیادی در اشتباهات متعددی که در 

پس آنها جرایمی رخ می دهند، وجود دارد«.
معاون جمعیت هالل احمر سوریه نیز جنگنده های 
ائتالف تحت رهبری آمریکا را به تخریب بیمارســتان 
اصلی شهر رقه با استفاده از مهمات مرسوم و همچنین 
فسفر سفید که سالحی ممنوعه است، متهم کرد. این 
ســالح باعث بیماری بیش از ۱۰۰ هزار نفر شده است. 
وی تاکید کرد مناطق مســکونی، مدارس، مســاجد، 
نانوایی ها، کارخانه شــکر، ســاختمان های دولتی و 

زیرساخت های حیاتی هدف قرار گرفته است.
الکسی پوشکف، عضو شورای عالی فدراسیون روسیه 
در توئیتی نوشت: »آمریکا بدون هیچ مدرکی دمشق 
را به استفاده از سالح شیمیایی متهم می کند، در حالی 
که اثبات شده خودشان از سالح های فسفری استفاده 

می کنند که در جامعه بین المللی ممنوع است«.
از ماه مارس 2۰۱۱ واشــنگتن مرتبًا به سوریه تجاوز 

کرده و این کشور را تخریب کرده است.
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ائتالف به اصطالح بین المللی علیه داعش در سوریه 
در واقع از شــیطانی که به ظاهر بــا آن مبارزه می کند، 

حمایت می کند.
عملیات ها ربطی به مبارزه با تروریســم ندارد، بلکه 
تنها برای برکنار کردن اسد و تبدیل سوریه به یک ایالت 

مستعمره ایاالت متحده انجام می شوند.
واشــنگتن به دنبال یک جایزه امپریالیستی دیگر، 
کمک به اســرائیل برای حذف یک رقیب منطقه ای و 
منزوی کردن ایــران پیش از هدف قراردادن حاکمیت 
آن به روشی مشابه آن چه با سوریه انجام دادند، است.

کارکرد امپریالیسم آمریکایی این گونه است. آن ها 
به دنبال تســلط شیطانی و بی رقیب بر جهان هستند 
و این کار را از طریق حذف تمامی دولت های مستقل 
و جایگزینــی آنها با دولت های تابع و طرفدار غرب که 
توسط عروســک های خیمه شب بازی واشنگتن اداره 

می شوند، انجام می دهد.
هزاران میلیــارد دالر از مالیــات آمریکایی ها برای 
رسیدن به این هدف هزینه می شود. اکثر آمریکایی ها 
نمی دانند که دولت کشورشان چه مدیریت اسفباری، 
توســط دو حزب جنایت کاری که بــه دنبال اهداف 

شیطانی هستند، دارد.
ســوریه همچنان مرکز حوادث اســت. واشنگتن 
خواستار جنگ است نه صلح؛ بمباران های تروریستی 

همچنان به صورت روزانه ادامه دارد و تلفات ویرانگری 
بر جای می گذارد که شــامل تخریب زیرســاخت های 
حیاتی، قتل عام غیر نظامیان و در عین حال بی توجهی 
مزدوران رسانه ای نسبت به جرائم جنگی بسیار زیاد و 

علیه انسانیت می باشد.
طی جنگی که شش ســال و نیم به طول انجامیده 
است، نامه های وزیر امور خارجه سوریه خطاب به دبیرکل 
سازمان ملل و رئیس شورای امنیت با موضوع درخواست 
واکنش جامعه جهانی برای پایان دادن به این کشتارها 
هیچ نتیجه ای نداشــته است. واشنگتن هر آنچه که با 

دستور کار خودش مخالف باشد را وتو می کند.
در تاریخ 6 آگوست درخواست دیگری مطرح شد. 
وزیر ســوری مجددًا درخواســت خود مبنی بر انحالل 
فوری ائتالفــی که خارج از چارچوب ســازمان ملل و 
بدون کسب اجازه از دولت سوریه تشکیل شده است 

را مطرح کرد.
طبق گزارش خبرگزاری عربی سوریه وی تاکید کرد: 
ائتالف نامشــروع بین المللی به رهبــری آمریکا قتل 
عام های مکرر و برنامه ریزی شــده ای علیه شهروندان 

سوری انجام می دهد.
وی توضیح داد که محله های مسکونی مورد هدف 
قرار گرفته و تخریب شــده اند. بیمارستان دولتی رقه 
مورد بمباران تروریســتی واقع شده است، بمب های 
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 حمایت های آمریکا
از داعش

روســیه آمریکا را به مانع تراشی در راه تالش برای شکست گروه های 
تروریستی در سوریه متهم کرده است، جایی که تکفیری ها در شرق در مرز 
شکست کامل بوده و در شــمال و جنوب با حمالت جدید دولت مواجه 

شده اند.
در حالی که آمریکا و روسیه کارزارهای جداگانه ای برای مبارزه با داعش 
به راه انداخته اند، سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد مسکو 
در سوریه همکاری نســبتًا پایداری با واشنگتن داشته است. با این حال 
وی بیان کرد که مشــکالت بزرگی درباره آنچه وی ناتوانی کاخ سفید در 
محکومیت تروریست ها و افراطیون نامید، وجود دارد. این تروریست ها 
در حال جنگ با نیروهای نظامی بشار اسد هستند. روسیه از اسد حمایت 
می کند، در حالی که آمریکا وی را محکوم و از او به عنوان رهبری نامشروع 

یادکرده و او را به انجام جرائم جنگی متهم می کند.
الوروف گفته است: »اطالعاتی وجود دارد که نشان می دهد آمریکا از 
گروه های افراطی که باید منزوی شده و نابود شوند، برای اهداف و پیشبرد 
منافع خود استفاده می کند، در حالی که آمریکا مدعی است در سوریه تنها 

به نابود کردن گروه های تروریستی مشغول است«.
الوروف خواست رهبران افراطی مخالفین به کنار رانده شوند تا کمکی 
برای اتحاد مخالفین ســوری و خارجی دولت بوده و برای روند مذاکرات 

سازنده باشد.
بیانیه الوروف در روزی اعالم شــد که رئیس کمیته دفاع پارلمان عالی 
روسیه و فرمانده پیشــین نیروی هوایی روسیه، اقدامات ائتالف آمریکا 
برای مبارزه با داعش را ناکافی دانســت و بــه عراق به عنوان یک نمونه 
اشاره کرد. داعش در زمان اشغال عراق توسط آمریکا که به سقوط صدام 
حسین انجامید به وجود آمد. این گروه پس از اعتراضات و هرج و مرج 
سوریه در ســال 2۰۱۱ که تحت حمایت غرب، دولت های عربی و ترکیه و 
برای برکناری اسد صورت گرفته بود، استفاده و در سال 2۰۱3 در این کشور 

گسترش یافت.
با افزایش تأثیر گذاری داعش و دیگر وابســتگان القاعده نســبت به 
مخالفان ســوریه، ایاالت متحده به تدریج حمایت CIA را از این گروه ها 
برداشت و از سال 2۰۱4 پنتاگون تالش برای نابودی این گروه را آغاز کرد. 
در همین سال، روسیه در حمایت از اسد وارد سوریه شد و در کنار نیروهای 

نظامی دولت سوریه با تکفیری ها و شورشیان به نبرد پرداخت.
از آن زمان مسکو در مناسبت های مختلفی ادعا کرد آمریکا تنها وانمود 
می کنــد که در حال مبارزه با داعش اســت و حتی برای نیروهای داعش 
پوشــش ایجاد کرده است. روسیه واشــنگتن را اساسی ترین مانع برای 

نابودی داعش می داند.
این ادعاها هربار از ســوی آمریکا رد شده اند و ائتالف نیز به سرعت به 
گاف هفته گذشته روسیه اشاره کرد که فیلمی از یک بازی کامپیوتری را به 
عنوان سندی برای اینکه آمریکا به اعضای داعش اجازه می دهد تا آزادانه 
از قلمرو آنها عبور کنند، منتشر کرد. روسیه سپس مقصر این اتفاق را اشتباه 
یکی از کارکنان دانســت و آن را با مدرکی دیگر جایگزین کرد. آمریکا نیز 
پس از انتشار ادعایی توسط شبکه BBC مبنی بر معامله آمریکا برای فرار 
صدها جنگجوی داعش از رقه و احتمااًل خارج شدن از کشور مورد انتقاد 

شدید واقع شد.

نیروهای آمریکایی در جنگی که هم اکنون هفده سال است جریان دارد، در 
یک عملیات حداقل 32 غیرنظامی دیگر را کشتند که بسیاری شان کودک بودند. 
25 نفر دیگر هم مجروح شــدند. این ها عالوه بــر قربانیان بمباران و حمالت 
آمریکا به مراسم های عروسی، بیمارســتان ها و سایر موارد است که سرجمع 
تعداد مرگ ومیرهای ناشــی از مداخله جویی آمریکا در افغانستان را به بیش 
از دویســت هزار نفر می رســاند؛ حاال بماند که چند نفر مجروح، قطع عضو، 
بی سرپناه و آواره شدند. تنها در هفت روز 95 غیرنظامی در افغانستان کشته و 

۱۱۱ نفر مجروح شدند.
چند نفر از این 3۰ کشــته ـ که شــامل کودکانی می شود که حاال دیگر باید 
به خاک سپرده شــوند ـ با حمالت یازده سپتامبر ارتباط داشتند؟ با اطمینان 

می توان گفت هیچ کدام!
این قتل عام آمریکایی چطور اتفاق افتاد؟ نیروهای دولت افغانستان قصد 
داشتند به کمک سربازان آمریکایی به منطقه ای پرجمعیت در روستایی یورش 
برند که تصور می شد قرار اســت یکی از فرماندهان طالبان در آنجا جلسه ای 
داشته باشد. سربازان در بن بستی باریک گیر می افتند و از خانه های اطراف به 

روی شان آتش دشمن گشوده می شود.
خب، آن ها چه کردند؟ طبیعتًا برای حفظ جان شــان تقاضای حمله هوایی 
کردند که ناگزیر به معنی بمباران منطقه اســت و در نتیجه اش 32 نفر از جمله 

کودکان جان باختند.
دیدگاه ارتش ایاالت متحده همان دیدگاه اســتاندارد همیشگی بود. آن ها 
گفتند ارتش به خاطر از دســت رفتن جان بی گناهان متأسف است، ولی چاره 
دیگری نداشتند! اگر بمباران نمی کردند، سربازان آمریکایی و افغانستانی کشته 
می شدند. اگر بمباران می کردند، مردم بی گناه منطقه جان می باختند. تعجبی 
ندارد که ارتش زندگی سربازان را به قیمت حیات مردم بی گناهی که در منطقه 

زندگی می کردند، حفظ کند.
اما اجازه دهید حقیقت مهمی را به یاد آوریم؛ اگر سربازان آمریکایی کماکان 
به مداخله و حضور در افغانســتان ادامه نداده بودند، هرگز لزومی بمباران آن 

منطقه وجود نداشت.
 مردمی که از این قتل عام جان سالم به در برده اند، درباره این اتفاق چه حسی 

دارند؟ آن ها شعار می دادند »مرگ بر آمریکا« که اصاًل تعجب آور نیست!
علی رغم بمباران، دو نفر از ســربازان آمریکایی هم در این نبرد کشته شدند. 
آن ها جان شان را برای چه چیزی فدا کردند؟ آن ها برای حفظ آزادی یا امنیت 
ما کشــته نشــدند. این حرف فقط خوراک خانواده های آن دو سرباز است تا 
در برابر از دســت دادن عزیزانشان حس مثبتی داشته باشند! آن ها برای هیچ 

مردند، همان طور که آن هشتاد و پنج هزار سرباز آمریکایی در ویتنام مردند.
آزادی و امنیت مردم آمریکا هیچ ربطی به جنگ شــانزده ســاله آمریکا در 
افغانســتان ندارد. احتمال این که طالبان سراغ ما بیاید همان قدر است که در 
آن دوره ویتنامی های شمالی ممکن بود سراغمان بیایند. نزاع افغانستان تنها 
یک جنگ داخلی است که در آن یک جبهه می خواهد رژیمی را که دولت آمریکا 

بر سر کار آورده، سرنگون کند.
وقتی رقابت های انتخاباتی آمریکا به پایان رسیدـ  رقابتی که در آن به جنگ 
شانزده ســاله افغانستان اشاره چندانی نشدـ  آمریکایی ها باید خواستار پایان 
فوری اشغال افغانستان توسط آمریکا شوند. ادامه مداخله جویی آمریکا هیچ 
اثر مثبتی ندارد و تنها هیزم آور معرکه می شــود و اوضاع را برای همه از جمله 

زنان و کودکان بی گناه و سایرین در افغانستان بدتر می کند.
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طبیعی شده است!

Tom O’Connor | Newsweek 
مترجم: محمدحسن رجایی فرد

Jacob G. Hornberger 
مؤسس و مدیر بنیاد آینده آزادی

مترجم: حانیه سادات رضازاده
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 نوه نخست وزیر بحرین
شخصًا در شکنجه حضور داشت

 می ُکشی ُبکش
فقط قراردادت را هم ببند!

بازی با جان »آیت اهلل«
نشانگر »حماقت حساب نشده« 

آل خلیفه
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البته اکثر بازداشت شده ها جوان هستند.«
درویــش معتقد اســت که »نقض حــق آموزش 
زندانیان سیاسی یا دانش آموزان و دانشجویانی که به 
اکثریت سیاسی کشور تعلق دارند، می خواهد به هویت 
فرهنگی آنها لطمه بزند و این، پیامدهای سنگینی برای 
آیندٔه تحصیلی آنها خواهد داشــت« و اضافه می کند: 
»نقض ساده ترین قواعد و الگوهای رفتار با زندانی ها، از 
قبیل حق درمان و غذای مناسب، و شکنجه کردن آنها 
و رفتارهایی که کرامت انسانی شان را زیرپا می گذارد، 
صدها زندانــی را تبدیل به قربانیان احتمالی در آینده 
خواهد کرد. تا وقتی که حاکمان، محرومیت از درمان 
را به عنوان یکی از روش های شکنجه، خصوصًا در مورد 
کسانی که بیماری های صعب العالج و مزمن دارند در 
پیــش گرفته اند، ما اینکه قربانیــان جدیدی در آینده 
داشته باشیم را بعید نمی دانیم، درست مثل چیزی که 

برای شهید محمد سهوان اتفاق افتاد.«
درویش می گوید: »درجٔه خطــر دربارٔه اوضاع این 
زندانی ها به رنگ قرمز رســیده است، چون سیاست 
فراری دادن از مجازات برای کسانی که در بازداشت یا 
شکنجٔه بیش از 9۰۰ کودک بحرینی دست داشته اند تا 

همین لحظه هم ادامه دارد.«
از طرف دیگر، مشــاور حقوقی جمعیــت الوفاق، 
ابراهیم سرحان، در مصاحبه با االخبار، می گوید: »قانون 
موسســٔه اصالح و بازپروری و آیین نامٔه اجرایی آن، با 
قواعد حداقلِی رفتار با زندانی ها که طبق قانون سازمان 
ملل تهیه شــده هم مطابقت ندارد. این قانون حقوق 
اساســی زندانی ها از قبیل حق آمــوزش و حق ادامٔه 
تحصیــل را رعایت نمی کند، کما اینکه حق درمان الزم 
و حق مصرف دارو به شــکل منظم و مناســب و دیگر 
حقوقی که قاعدتًا باید از طرف مرداِن اجرای قانون به 

آنها اعطا شود را هم از آنها سلب کرده است.«

به کسی که زیرشکنجه است، اینطور جلوه می دهند 
که شــکنجه اش تا بی نهایت ادامه دارد تا امیدش به 
رهایــی را از او بگیرند. او را در معرض شــکنجه های 
غافلگیرکننده قرار می دهند تا دچار »اســترِس انتظار« 
شــود، انتظار شــکنجه ای که از شــکنجه های قبلی 
دردناک تر و وحشــیانه تر باشد. در آن لحظات، جالد از 
بوی خونی که از بدن او جاری اســت مســت شده و 

کیف می کند.
این صحنه ای از یک داســتان تخیلی یا بخشی از 
تحقیقات دانشمندان روان کاوی یا »نظریه پردازی« های 
کارشناســان شــکنجه نیســت. این چیزی است که 
نیروهای »دستگاه امنیت کشــور« بحرین »واقعًا« و 
»در صحنــٔه عمل« در داخل زندان هــا روی چهار هزار 
بازداشــتی، که در بینشان زن و کودک هم وجود دارد، 

اجرا می کنند.
طبق آخریــن بیانیــٔه جمعیــت الوفــاق دربارٔه 
بازداشت شــدگان، این افراد و خصوصًا کســانی که 
بیمارهای مزمن یا صعب العالج دارند، از مراقبت های 
الزم برخوردار نیستند و در محیط های غیرانسانی ای به 
سر می برند که با پایین ترین قواعد رفتار با زندانی ها هم 
مطابقت ندارد. این افراد در 22 مرکز شــکنجه تقسیم 
شده اند که مهم ترینشان زندان »الجو المرکزی« و زندان 

»الحوض الجاف« هستند.
طبق گــزارش تحقیقی مفصلی که »انجمن حقوق 
بشر بحرین« و »سازمان سالم برای دموکراسی و حقوق 
بشر« تهیه کرده اند، زندانی ها تنها از یک پزشک و آن 
هم برای یک نوبت معاینه برخوردارند و همین موجب 
می شــود که پزشک در زیر فشار خسته شده و به جای 
بررسی های پزشکی به دادن مسکن و آرام بخش اکتفا 
کند. از این گذشته، در انتقال برخی از بازداشت شدگان 
به بیمارســتان ها و درمانگاه های خارج از زندان تعلل 

می شــود و برخی دیگر از زندانی ها هم به خاطر توجه 
نکردن مدیریت زندان به وقتی که به آنها داده شــده، 

نمی توانند به بیمارستان بروند.
باالتر از این، زندانی ها مجبورند وســط حشــرات 
و پشه و سوســک که به وفور در بازداشتگاه ها وجود 
دارند زندگی کننــد. حاال این را در نظر بگیریم که خود 
این بازداشتگاه ها تعداد خیلی بیشتری از ظرفیتشان، 

زندانی در خود جای داده اند.
بازداشت شــده ها از اینکه حریم خصوصی شان با 
حضور نیروهای امنیتی در مالقات با خانواده ها و وکال 
زیر پا گذاشته می شود هم شکایت دارند. شکایت دیگر 
آنها از تعللی اســت که مدیریت زندان در فراهم کردن 

فرصت ادامٔه تحصیالتشان ایجاد می کند.
زندانی ها، پشت دیوارهای جاهایی که »مؤسسات 
اصالح و بازپروری« خوانده می شود، به 2۱ نوع شکنجه 
و بدرفتاری دچارند که در بین آنها می توان به شــوک 
الکتریکی، تهدید به تعدی جنسی به خود بازداشتی یا 

خانواده اش، کتک و فحاشی اشاره کرد.
آخرین قربانی این رفتارها، نوجوان ۱6 سالٔه بحرینی 
مهدی احمد مفتاح بود که که نیروهای حکومتی در ۱۰ 
اکتبر سال جاری به منزلشــان در الدراز در غرب منامه 
یورش برده و او را با خود به بازداشتگاه بردند و چندی 
بعد به خاطر شکنجٔه شــدیدی که دچارش شده بود 
مجبور شــدند او را راهی اتاق عمل کنند و در آنجا به 

ناچار بخشی از اعضای تناسلی اش را جدا کردند.
رئیس »انجمن حقوق بشر بحرین«، باقر درویش، در 
گفت وگو با روزنامٔه االخبار لبنان تاکید دارد: »زندان های 
بحرین تبدیل به زمین مناسبی برای شکنجه شده اند« 
و اشاره می کند که: »جریان بازداشت های بی حساب و 
کتاب تا االن 8۰ درصد از استان های مختلف و طبقات 
اجتماعی مختلف و سنین مختلف را در بر گرفته است، 

 »داستان های ترسناک شکنجه«
که در بحرین تبدیل به واقعیت می شوند!
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حسن قمبر
روزنامه االخبار لبنان
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 نوه نخست وزیر بحرین
شخصًا در شکنجه حضور داشت

برای حمله به سمتم قرار داشتم و همانطور ایستاده 
بودم.

بالفاصله صدای فریاد زندانی ای از راهرو بلند شد، 
صــدای ضرباتی که بر بدنش وارد می شــد مو را بر 
اندامم راســت می کرد. همینطور که کتک هایشــان 
ادامه داشت، صدایش ضعیف تر می شد تا اینکه دیگر 
به گوش نرسید. نگهبان سلول گفت: »کشتیمش! تو 
هم اگر همکاری نکنی همین سرنوشــت در انتظارت 

خواهد بود.«
به خــودم می گفتم برای ترســاندنت دارند فیلم 
بازی می کنند. این جریان در کل آن روز، مدام ادامه 
داشت. فردای آن روز به دستگاه امنیت کشور منتقل 

شدم.
در کل دوران شــکنجه، حــس نمی کــردم کــه 
بازجوهــا می خواهند اطالعات مشــخصی از من به 
دست بیاورند، هدفشــان فقط این بود که تحقیرم 
کنند. البته من خوش شــانس بودم و بالهایی که در 
زندان بر ســر همکارانم آوردند را بر سر من نیاوردند. 
برخی هایشــان را مجبور کرده بودند توی دهن دیگر 
همکاران تف کنند یا صــدای حیوانات را درآورند یا 
کارهــای توهین آمیز دیگری کــه همگی خرد کننده 

کرامت انسان بود.
بــا اینکه ســنی از من گذشــته بــود و در زمان 
دســتگیری 5۰ ســاله بودم، مرا هم مجبــور کردند 
در صفــی از زندانی ها قــرار بگیرم. دســتور دادند 
دستهایمان را روی شانه نفر جلویی بگذاریم و شروع 
کنیــم به حرکت و صدای قطــار در بیاوریم! بعد هم 

مجبورمان کردند یکدیگر را مسخره کنیم.
چقدر ایــن توهین ها و زیرپا گذاشــتن کرامت 
انســانی جگر مرا آتش می زد چــون می فهمیدم که 
توهیــن به یــک نماینده مجلس توهیــن به همه 
کســانی اســت که به او رأی داده اند. وقتی من که 
یک شــخصیت معروف بودم چنین وضعی داشتم 
و اینطور با من رفتار می شــد، با خودم فکر می کردم 
پس با بقیه زندانی ها چه رفتاری می شود. حتی فکر 
کردن به این موضــوع هم آرامش و خواب را از من 

گرفته بود.
وقتــی مرا در تاریخ ۱8 می 2۰۱۱ [28 اردیبهشــت 
۱39۰[ تحویــل دادســتانی نظامی دادنــد، دوران 

در ســال 2۰۰2، که پس از 2۰ ســال تعلیق قانون 
اساســی، قرار بود دوباره انتخابات در کشــور برگزار 
شــود و من هم به عنوان نامزد ثبت نام کردم، هیچ 
وقت خیال نمی کردم که حکومت تنها ظرف ۱۰ سال 
مجــددًا علیه مردم خودش به نوعی کودتا کند و من 
هم تبدیل به یکی از زندانیان سیاســی کشــور شوم 
که از هزاران نفر شــهروند و سران مخالفین و تعداد 
زیادی از پزشــکان و معلمان و بازرگانان و صاحبان 

مشاغل مختلف تشکیل می شد.
شــاید خیال آدمی بتواند ایــن تصویر فرضی را 
درست کند که یک کشور خاورمیانه ای وجود داشته 
باشــد ]و در عین زیر پا گذاشــتن ساده ترین حقوق 
انســان ها[ مدعی پیشرفت در مســیر دموکراسی و 
تســاهل و تسامح هم باشــد. اما بعید است حتی 
ذهن آدمی بتواند تخیل کند که یک نفر که در طول 
ده ساِل پشت سر هم همواره از سوی مردم به عنوان 
نماینده مجلس و شوراهای شهر انتخاب شده بوده 
ناگهان تبدیل به قربانی ای شود که یک جوان بیست 
و چند ســاله که از قضا نوه نخســت وزیر کشور هم 
هســت انواع و اقسام شــکنجه ها را روی او تمرین 
کند! ولی اینکه گفتم تخیل نیست، واقعیتی است که 

دقیقًا برای خود من اتفاق افتاد.
ســال 2۰۱۱، داخل ساختمان ســازمان اطالعات 
کشــور، همانجایی که بازداشــتم کرده بودند، افسر 
مربوطه می پرســید یادم هست که در سال 2۰۰۷ به 

عنوان نماینده مجلس به وزیر کشــور اعتراض کردم 
و در مقابل ســاختمان آن وزارتخانه برای آزادی تیم 
رســانه ای جمعیت الوفاق که شــکنجه شده بودند 
تحصن کرده بودم؟ بعد با لحن تمسخرآمیزی گفت: 
»حاال داخل ساختمانی، توی چنگ ما. یادت هست 
می پرســیدی چه کار می کنیم؟ حاال خودت با چشم 

خودت و روی بدنت جواب را خواهی دید.«
با اینکــه من از ســوی ۱5 هــزار رأی دهنده به 
نمایندگی انتخاب شده و مصونیت پارلمانی داشتم، 
بدون دســتور قضائی از سوی ســه نفر مرد نقابدار 
بازداشــت شــدم و مرا بــرای بازجویــی به بخش 
اطالعات ارتش منتقل کردند که مقرش در ساختمان 
فرماندهــی کل ارتش در منطقه الرفاع واقع شــده 
اســت. از روز دوم بازداشــت و بازجویی به ســلول 
انفرادی منتقلم کردند. در آنجا اجازه ندادند بنشینم 
و دســتور دادند صورتم را به تصویر پادشاه بحرین 
حمد بن عیسی که داخل سلول آویزان بود بچسبانم 
و برای مدت طوالنی همانطور ســرپا بایســتم و آن 
را همینطور دائم ببوســم. به محض اینکه خســته 
می شــدم و دست از بوســیدن برمی داشتم، نگهبان 

سلول کتک زدن شدید را شروع می کرد.
بعد، یک ســگ درنــده آوردند تا بــه جان من 
بیندازند. به مدت نیم ســاعت و با چشــم بسته در 
سلولی که طول و عرضش یک متر در نیم متر بیشتر 
نبود، در معرض پارس های این سگ و تالش هایش 

جواد فیروز
 نماینده سابق مجلس بحرین
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خاطرات نماینده مجلس
از شکنجه اش در زندان های بحرین
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شدیدترین شــکنجه هایم آغاز شــد. مجبورم می کردند مدت 
طوالنی زیر آفتاب بایســتم و در آن زمان و بعدش هم با باتوم 
کتکــم می زدند. و بعد از این ایســتادن و کتــک، مرا به دفتر 
دادستان نظامِی کل می بردند. به آنجا هم که می رفتیم در اتاق 

کناری دفتر او شدیدًا مرا زیر باد کتک می گرفتند.
نمی دانم چطور یک عضو یک سیســتم قضائی می توانست 
صدای فریاد مرا که از درد جلوی دفترش به خود می پیچیدم را 
بشنود، بعد بیاید و بیش از ۱۰ ساعت از من بازجویی کند! یک 
بار از این موضوع به او شــکایت کردم، ولی نتیجه این شد که 

جلوی دفترش باز همان حکایت کتک زدن از سر گرفته شد.
بعد از پایان بازجویی ها در دادســتانی نظامی، و در مســیر 
بازگشت به زندان دستگاه امنیت کشــور در منامه، مرا هم به 
همراه تعداد دیگــری از زندانی ها، از جملــه برخی روحانیون 
مشــهور، به زندان قرین که به نیــروی »دفاع بحرین« مربوط 
می شــود منتقل می کردند. آنجا هم وعده دیگری از شــکنجه 
شــدید در انتظارم بــود، از زدن با باتوم بگیر تــا لگد زدن با 

پوتین های نظامی.
همینجا بود که نوه نخســت وزیر بحرین ]نخست وزیری که 
عموی پادشاه هم هست[ آمد و با سالح تهدیدم کرد و تلویحًا 
اشاره کرد که مرا به برق وصل خواهند کرد. یکی از محافظانش 
هم عمدًا از کلمات رکیکی ضد من اســتفاده کرد و یک ســری 

دست درازی جنسی ]برای تحقیر من[ هم انجام داد!
طبیعی بود که بعد از آزادی به ســراغ فعالیت های حقوقی 
و پیگیری وضعیت زندانی ها بروم. تعداد افراد بازداشــت شده 
تا آن زمان به ۱2 هزار نفر رســیده بود کــه 4۰۰۰ نفر آنها هنوز 
هم به اتهامات مختلف در زندان هستند که البته اکثر اتهامات 

برمی گردد به بحث ابراز مسالمت آمیز عقاید.
همینکه در این قضایا مشــغول فعالیت شــده و از حقوق 
شــهروندان دفاع و برای ایجاد یک فضای سالم انسانی داخل 
بحرین تالش می نمودم کافی بود که پادشــاه بحرین در تاریخ 
۷ نوامبر 2۰۱2 [۱۷ آبان ۱39۱[ حکم سلب تابعیت مرا صادر کند. 
این جســارت به کرامت ملی من و ایــن اهانت، در عمق خود 
با شــکنجه هایی که در داخل بازداشــتگاه ها تحمل کرده بودم 

برابری می کرد.
حس می کنــم ضرورت فــوری دارد که تعدی هــای افراد 
حکومتی به فرزندان ملت در زندان ها و بازداشتگاه ها و مراکز 
بازجویــی )که تبدیل به »اتاق های مرگ« ی شــده اند که در 
آنها کرامت انســان زیرپا گذاشته می شود( متوقف گردد. خود 
ما تعداد زیادی از روایت های قربانیان را در گزارشــی ویژه با 
عنوان »اتاق های مرگ« ثبت و ضبط کردیم. البته این گزارش 
تنها به قربانیان دســتگاه امنیت کشــور اختصاص داشت که 
دســتش را با حمایت دربار، در مقابل همــه فعاالن بحرینی 

بازگذاشته اند.
نقض حقوق زندانی ها و بازداشت شده ها که ما رصد کردیم، 
از قضیه شــکنجه مســتقیم فراتر می رود و به محروم کردن از 
درمان نیز می رســد. تعدادی از زندانی های سیاســی در حال 
حاضر در معرض »قتل تدریجی« قرار گرفته اند چراکه آنها را از 
حق اساســی انسانی شان برای درمان مصدومیت های ناشی از 
شکنجه و گلوله یا بیماری های مزمن و صعب العالجی که به آن 

دچار هستند، محروم می نمایند.
همین ما را در حال نگرانــی و در انتظار بیرون آمدن تعداد 
بیشــتری از جســد قربانیان از زندان ها قرار می دهد، آن هم 
در حالی که دســتگاه تبلیغاتی حاکم بر بحرین کمپین هایی با 

عنوان تسامح و محبت و دموکراسی راه انداخته است!
وضعیت انســانی بحرانی زندانیان در بحرین، اهمیت خود 
را از ماهیت انســانی محض اش اخذ می کند، اگرچه که بحرین 
در بین کشورهای عربی، با توجه به جمعیتش، بیشترین تعداد 
زندانی را دارد و همین، یک نشانه جدی است از استمرار بحران 

سیاسی و حجم ]عظیم[ آن.
بعــد از هفت ســال پیش گرفتــن این روند ســختگیرانه 
گزینه های امنیتی، فکر می کنم این روش نتوانسته شهروندان را 
قانع کند که دموکراســی اهمیتی ندارد و نباید به حقوق انسان 
احترام گذاشت و الزم نیست نهادهای منطبق با قانون اساسی 
مجددًا اعتبار خود را به دســت آورند و اصالح دستگاه قضائی 
و دســتگاه های امنیتی ضرورتی ندارد، بلکه حتی باعث شــده 
این مسائل به عنوان یک سری نیاز ملی، ضروری تر هم بشود.

منبع: روزنامه االخبار لبنان

طبیعی شان  حق  از  زندانی ها 
ادامه  و  پزشک  داشتن  در 
برخی  و  محروم اند  تحصیل 
نام  به  جاهایی  به  را  آنها  از 
بازپروری«  و  اصالح  »مؤسسات 
می فرستند که از کمترین شرایط 
نیست برخوردار  نیز  بهداشتی 
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زندان های بحرین

مقبره زندگان
در میان مجموع ســرکوب ها در بحرین، ماجرای زندانی هــا را می توان پدیده ای 
دانســت که از همه جلؤه بیشتری دارد: 4۰۰۰ زندانی پشت میله زندان های سازمان 
امنیت کشور به سر می برند و در معرض انواع و اقسام شکنجه ها و رفتارهای خردکننده 
کرامت انسانی قرار دارند. تاثیرات این رفتارها، اوضاع وحشتناکی که زندانی ها در آن 
به ســر می برند و با مالک های حداقلی رفتار با زندانی ها هم همخوانی ندارد را بدتر 
می کند. زندانی ها از حق طبیعی شــان در داشتن پزشک و ادامٔه تحصیل محروم اند 
و برخی از آنها را به جاهایی به نام »مؤسســات اصالح و بازپروری« می فرســتند که 
از کمترین شــرایط بهداشتی نیز برخوردار نیســت. حکومت بحرین با به اصطالح 
اصالحاتی که به صورت پشت سر هم در قوانین صورت داده توانسته این وضعیت را 
تثبیت کند و طبق این قوانین، حق زندانی کردن تعداد هرچه بیشتری از مردم بحرین 
را به دست آورد. تا جایی که بحرین، با وجود جمعیت کمش، در حال حاضر در بین 
همٔه کشــورهای عربی رتبٔه اول را در تعداد زندانی ها داراست. کار به آنجا کشیده که 
زندان های بحرین دیگر ظرفیت این تعــداد زندانی را ندارد و همین االن هم خیلی 

بیشتر از ظرفیت، زندانی در خود جای داده است.
این به اصطالح اصالحات قانونی با توجه به »بی مبنا« و »گل و گشاد« بودنشان به 
دولت بحرین این قدرت را می دهد که کودکان را به زندان بیندازد یا شهروندان را به 

محض درخواست برای حقوق سیاسی و شهروندی زندانی نماید.
دراین بین ظاهرًا از سازمان ملل و سازمان های بین المللی هم نمی توان انتظاری 
جــز محکومیت و درخواســت پایان دادن بــه این وضع و صدور بیانیه داشــت. 
کشورهای غربی هم که هیچ فشار واقعی به حاکمان منامه وارد نمی کند. همین رفتار، 
حکومت بحرین را تشویق می کند که درخواست های بین المللی را »نادیده« گرفته و 

سیاست های سرکوبگرانٔه خود را با »خیال راحت« ادامه دهد.
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 می ُکشی ُبکش
فقط قراردادت را هم ببند!

می کند که با بدترین بحران انسانی در جهان روبروست 
و میلیون ها نفر در آنجا در معرض قحطی قرار دارند.«

جان لمبرت عضو پارلمان اروپا هم ماه گذشته ضمن 
انتقاد به مشارکت منامه در نمایشگاه تجهیزات امنیتی 
و دفاعــی )DSEI( در لندن، گفته بــود: »انگلیس به 
بحرین سالح می فروشد، با وجود اینکه بحرین از این 
سالح ها برای ارتکاب رفتارهای وحشتناک ضد حقوق 

بشر استفاده می نماید.«
افتتاح آن نمایشگاه همزمان بود با تصویب قانونی 
در پارلمان اروپا که فروش سالح به »کشورهای ناقض 
حقوق بشر« را ممنوع می کرد. از نظر لمبرت، این پیام 
روشنی بود به لندن که »به 56 کشور سالح می فروشد، 
از جمله کشورهایی که نقض های فاحش حقوق بشر 
در آنها صورت می گیرد از جمله عربســتان سعودی و 
بحرین.« )هرچند که در موضوع ناقضان حقوق بشر، 
هیــچ وقــت اروپایی ها منعی برای فروش ســالح و 
حمایت صد در صدی از بزرگترین ناقض حقوق بشر در 

منطقه یعنی اسرائیل ایجاد نمی کنند.(
اما با وجود همٔه این حرکات و درخواست ها به نظر 
می رســد انگلیس همچنان در مسیری که پس از آغاز 
انقالب مردمی بحرین در سال 2۰۱۱ آغاز کرده بود پیش 
می رود، مســیری که در آن، هم برپایی پایگاه دریایی 
انگلیس در بحرین در سال 2۰۱4 را شاهد بودیم و هم 

امضای قراردادهای بیشتر تسلیحاتی را.
طبق اطالعات واصله، چند قرارداد جدید تسلیحاتی 
بین لندن و منامه هم در آســتانٔه امضا قرار گرفته و به 
زودی به مرحلٔه نهایی خواهد رســید. در همین راستا، 
مجلٔه »عربین آئرو اسپیس« در آغاز سال 2۰۱۷ گزارشی 
منتشــر کرد که در آن آمده بود: »بحرین همچنان به 
مذاکــرات خود بــرای دریافت تعــداد نامحدودی از 
جنگنده هــای تایفون ادامه می دهــد، هواپیماهایی 
 F-۱6 که شــاید بتواند جایگزین برخی از جنگنده های
آمریکایی شــود که قرار است خریداری گردد.« حاال و 
با اعالم خبر معاملٔه هواپیماهای آمریکایی و مشخص 
شــدن اینکه تعداد این هواپیماهــا ۱6 عدد خواهد 
بود )درحالیکه پیش تر، پیش بینی می شــد حدود 4۰ 
هواپیما باشد( احتمال می رود که تحلیل مجلٔه عربین 
آئرو اسپیس درســت بوده و باید منتظر قراردادهای 

تسلیحاتی عظیمی بین بریتانیا و بحرین باشیم.

منبع: االخبار )رنا الحربی( / روایت امروز

روند سرکوب و بازداشت و شکنجه ای که نیروهای 
امنیتی بحرین صورت می دهند هم نتوانســته سیل 
ســالح های غربی به ســمت بحریــن را متوقف کند، 
کشــوری که برخی ســازمان های جهانی، آن را جزو 
دســته بندی  جهان«  کشــورهای  »پرســرکوب ترین 

نموده اند.
آخرین جلؤه این »ســیل جاری سالح« در ۱۷ اکتبر 
همین امسال خودنمایی کرد، روزی که در »نمایشگاه 
و کنفرانس بین المللی دفاع بحریــن-2۰۱۷« )بایدک 
2۰۱۷( خبر یک معامله رســانه ای شد که بناست طبق 
آن، منامه ۱6 هواپیمای پیشــرفتٔه F-۱6 ، به قیمت سه 
میلیــارد و 8۰۰ میلیون دالر از شــرکت الکهید مارتین 
آمریکا خریداری نماید. جالب آنکه این معامله، با توجه 
به عملیات نظامی »ائتالف عربی« در یمن )یعنی تجاوز 
عربســتان با همپیمانی چند کشور از جمله بحرین به 

یمن( یک »ضرورت راهبردی« عنوان شده است.
در همان روز، که دو طرف عقد این قرارداد را جشن 
گرفته بودند، دادستان کل بحرین، علی فضل البوعینین، 
در جریان ســخنرانی اش در دانشکدٔه حقوق دانشگاه 
بحرین صراحتًا به وجود شــکنجه در بازداشتگاه های 

کشور اعتراف کرد.
اگرچه البوعینین، که خود به دست داشتن در برخی 
موارد شکنجه متهم اســت، در توجیه این روند گفت: 
»در هر حال ما هم بشــریم و ممکن اســت از ما هم 
خطایی سر بزند. ولی اگر این خطاها در گذشته هم رخ 
داده، محدود بوده است و به حد رفتارهای سازماندهی 
شده نمی رسد.« او در همین صحبت ها، نظام قضائی 
بحرین را هم »یک نظام ایده آل و مثال زدنی در زمینٔه 

استقالل دستگاه قضائی« عنوان کرد!
عالوه بر قراردادهای F-۱6 ، پنتاگون به شرکت فناوری 

دفاعی »اوربیتال ِای تی ِکی« هم اجازه داده تا قراردادی 
برای فروش موتور موشــک های »ســاید وایندر« به 
بحرین بفروشد. این درحالی است که دولت اوباما در 
سپتامبر 2۰۱6، به خاطر نقض حقوق بشر فروش سالح 

به بحرین را ممنوع کرده بود.
جناحی که طرفدار از بین رفتن تحریم فروش سالح 
به بحرین هستند، برای اثبات نظر خود به پیامدهای 
این سیاســت بر روابط با بحرین اســتناد می کنند که 
میزبان ناوگان پنجم دریایی آمریکاست. این صحبت را 
فرمانده »فرماندهی میانی ارتش آمریکا« ژوزف فوتیل 
ماه گذشته در برابر کنگره مطرح کرده و گفت: »تأخیر 
در فروش هواپیماهای جنگنــده به بحرین، به روابط 

دوجانبه صدمه وارد می کند.«
درطرف دیگر، اگرچه انگلیــس در جریان »بایِدک 
2۰۱۷« قرارداد فروش سالحی با بحرین امضا نکرد، اما 
شــرکتی که اصل این نمایشگاه را برپا کرده بود، کسی 
نبود جز شرکت کالریون انگلیس که مدیر بخش دفاعی 
این شرکت، سیمون ویلیامز، که از مدیران سابق وزارت 
دفاع انگلیس اســت، »برپایی این اتفاق برجســته« 
را »افتخــاری عظیم« دانســت و حاضر نشــد دربارٔه 
انتقاداتی که سازمان های حقوق بشری از این شرکت 

کرده بودند صحبتی بکند.
در همین راستا، سخنگوی »کمپین مبارزه با تجارت 
ســالح«، اندرو اســمیت، اعالم کرد: »ملت انگلیس 
نمی خواهد پول هایــش در راه تبلیغ فروش ســالح 
به بحرین و دیگر نظام هایی که حقوق بشــر را زیر پا 
می گذارنــد و در بایــدک حضور دارند صرف شــود.« 
اســمیت که با روزنامٔه االخبار لبنان گفت وگو می کرد 
تاکید نمود: »گذشته از بحث زندان و شکنجٔه فعاالن، 
نظام بحرین عضو ائتالفی اســت کــه یمن را بمباران 
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 اهمیت قراردادهای تسلیحاتی با بحرین
برای آمریکا و انگلیس
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بازی با جان »آیت اهلل«
نشانگر »حماقت حساب نشده« آل خلیفه

پزشکی که هفته گذشته و تحت 
وزارت  نیروهای  شدید  نظارت 
کشور توانست به بالین آیت اهلل 
شیخ عیسی قاسم برود می گوید 
رنج  خطرناکی  فتق  از  ایشان 
خونریزی  موجب  که  می برد 
ایشان  نحیف  بدن  در  داخلی 
شده است. به گفته این پزشک: 
نیست.  جوابگو  دیگر  »دارو 
جراحی  عمل  سری  یک  ولی 
پزشکی  تیم  یک  نظر  زیر 
بهبودی  می تواند  متخصص 
باشد.« داشته  دنبال  به  را  شیخ 
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ره

قب
م »مرگ تدریجی!« این روشــی است که آل خلیفه، حاکمان نظام بحرین، برای کنار 

زدن مهم ترین دشــمن سیاسی شان، آیت الله شیخ عیسی قاسم، که مهم ترین مرجع 
دینی کشور هم هست، در پیش گرفته اند. در ماه می که نیروهای امنیتی به منزل آیت 
الله در الدراز )در شــمال غرب بحرین( یورش بــرده )و از آن روز او را مجبور به اقامت 
اجباری در آنجا کرده اند( یک گلوله برای آنکه ظاهرًا »کار شیخ تمام شود« کافی بود. آن 
روز و در آن حمله 5 نفر از مردمی که برای دفاع از آیت الله در اطراف منزل تجمع کرده 
بودند شــهید شده و ده ها نفر زخمی شدند. همان وقت گفته می شد پادشاه بحرین، 
به عبارتی لولٔه اسلحه را از مقابل سر شیخ پایین آورده تا ننگ کشتن بزرگترین مرجع 
شــیعیان بحرین به دامنش ننشــیند و ضمنًا، همان »یک ذره آبرو« یی که در مقابل 

جامعٔه جهانی برایش مانده هم از بین نرود.
حاال امروز آیت الله شیخ عیسی قاسم به اجبار و زیر سایٔه سالح، در منزل محبوس 
اســت، نیمی از وزنش را از دست داده، و پیشتر هم تابعیت بحرینی اش را از او گرفته 
بودند. اما آیت الله حاضر نیست وطنی که خاندانش ده ها سال است در آن ساکن اند 
را ترک کند و در مقابل، آل خلیفه را متهم می کند که اتفاقًا آنها هســتند که ریشه های 
»غیر عربی« دارند ]و در اصل، آل خلیفه اند که بحرینی محسوب نمی شوند[. آیت الله 

همچنان پایدار ایستاده، هرچند که بیماری، بدن او را تحلیل برده است.
پزشــکی که هفتٔه گذشته و تحت نظارت شدید نیروهای وزارت کشور توانست به 
بالین آیت الله شیخ عیسی قاسم برود می گوید ایشان از فتق خطرناکی رنج می برد که 
موجب خونریزی داخلی در بدن نحیف ایشان شده است. به گفتٔه این پزشک: »دارو 
دیگر جوابگو نیست. ولی یک سری عمل جراحی زیر نظر یک تیم پزشکی متخصص 

می تواند بهبودی شیخ را به دنبال داشته باشد.«
هر چند پزشک، تشخیص داده که آیت الله قاسم به خونریزی داخلی ای دچار شده 
که داخل منزل قابل درمان نیســت ولی تا لحظٔه تنظیــم این گزارش، هنوز مقامات 
بحرینــی هیچ حرکتی انجــام نداده اند. تا این لحظه، چنــد روز از زمان معاینٔه آیت 
الله می گذرد و هنوز خبری از »آمبوالنس« ی که شــیخ را به بیمارســتان منتقل کند 
نیست، وزارت کشور هم لب از لب نمی جنباند چون هرگونه صحبت رسمی دربارٔه عدم 
پذیرش درمان شیخ در بیمارستان، به معنای تأیید »اقامت اجباری« شیخ است. این 
درحالیســت که دولت بحرین حتی یک بار هم حاضر نشده قرار داشتن آیت الله در 

اقامت اجباری را بپذیرد، هرچند که عماًل شش ماه است این کار را انجام می دهد.

تا جایی که روزنامٔه االخبار لبنان توانسته کسب اطالع کند، آیت الله قاسم در ابتدا 
حاضر نبوده پزشکی مطمئن برای معاینٔه ایشان بیاید چون نمی خواسته آن پزشک به 
خاطر ایشان بازداشت شود و زیر بازجویی برود. و از طرف دیگر حاضر هم نبوده هیچ 
گونه درمانی را از طرف اشخاص غیر مطمئن ]یعنی پزشکان حکومتی[ بپذیرد چرا که 
می دانسته »خالص شدن« از دست ایشــان، یکی از مهم ترین دغدغه های حکومت 

بحرین و هم پیمانان این حکومت در خلیج فارس است.
در همین راســتا، علی االسود، نمایندٔه سابق مجلس بحرین در فراکسیون الوفاق، 
می گوید: »طرحی برای سر به نیست کردن شیخ وجود دارد.« و می افزاید: »قضیٔه شیخ 
عیسی قاسم تبدیل به یک مسئلٔه بین المللی شده چرا که دولت بحرین از این موضوع 
به عنوان آخرین برگه در درگیری ســعودی-ایرانی استفاده می برد.« به گفتٔه االسود در 
گفت وگو با االخبار: »آل خلیفه با محروم کردن "پدر"، شیخ عیسی قاسم، از درمان، دارد 

با آتش بازی می کند.«
از طرف دیگر علمای بحرین هم با تاکید بر وخامت وضعیت جسمی این رهبر دینی، 
در بیانیه ای خواستار آن شده اند که مردم »اعم از مرد و زن و جوان و کودک، به عنوان 
یاری ]آیت الله قاســم[ در شب جمعٔه آتی در همٔه مناطق به صورت مسالمت آمیز به 
خیابان ها بیایند ... و ایــن تظاهرات ها را تبدیل به خروش عظیم مردمی ای کنند که 
ابراز غیرتی باشــد نسبت به امنیت کشــور و نسبت به سالمتی فقیه و رهبر کشور. و 
اعتراضی باشد نسبت به باال گرفتن موج سرکوب ها و یورش ها و بازداشت ها و اعالم 
مخالفتی باشد با کشیدن وطن و آرمان های وطن به درگیری ها و تسویه حساب های 

منطقه ای.«
علمای بحرینی هشــدار داده اند: »وطن دیگر نمی تواند تحمل کند و اگر راهکاری 
پیدا نشود، انفجار نزدیک است ... مسئولیت شرعی و ملی، بر همگان واجب می سازد 
که قبل از به وجود آمدن فاجعه و رخ دادن چیزی که عاقبت خوشــی ندارد، دست به 

کاری بزنند.«
وضعیت موجود، نشــان می دهد که نظام بحرین تحلیل درســتی از ابعاد بحران 
سیاسی کشور ندارد، بحرانی که با تهدید سالمتی و جان آیت الله شیخ عیسی قاسم 
به آستانٔه انفجار رسیده است، چراکه اکثر بحرینی ها این مسئله را تعدی مستقیم به 

خودشان و توهین به بزرگترین رهبرشان می دانند.
۲۹منبع: روزنامٔه االخبار لبنان )نور مریم الزین(
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 »اشنوگل«
برگی از دفتر تاریخ دفاع مقدس

 شـکوفایی بـهار ِاشنوگل»و اما اشنوگل …«
و روسیاهی ذغـال زمـستان
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یونس بارهــا می گوید چاره ای جــز به آب زدن 
غواصان نیســت، اما چرا؟ ســود عملیاتی که همه 
شــرکت کنندگان می دانند برگشتی ندارد، چیست؟ 

فیلم به این سؤاالت پاسخ نمی دهد.
اگر از ضعف های محتوایی فیلم که کاماًل بر گردن 
فیلمنامه کم رمق آن اســت بگذریم، »اشــنوگل« در 
اجرا کم نقص عمل می کند. کارگردانان فیلم آشــکارا 
همه تالش خود را برای ســاخت فیلمی اســتاندارد 
کرده انــد و تمامی ســکانس های جنگــی در فرم و 
تکنیــک قابل قبــول و باور پذیر هســتند. طراحی 
صحنه و لباس فیلم قابل قبول و اســتاندارد اســت 
و موسیقی شــنیدنی از آب درآمده. فیلم همچنین 
در بخش های صداگذاری، صدابرداری و تدوین نیز 

موفق عمل کرده است.
در مجموع »اشنوگل« می توانست فیلم بهتری باشد 
اگر در گره گشــایی عجوالنه رفتار نمی کرد و فیلمنامه 
منطق روایی باورپذیرتری داشــت. هادی حاجتمند و 
علی سلیمانی با ساخت اولین فیلمشان در گونه دفاع 
مقدس نشان دادند قریحه ساخت اثری استاندارد در 
این حیطه را دارند و اگر ایده، داســتان و فیلمنامه ای 
خوب در اختیار داشــته باشند می توانند فیلمی جذاب 
در گونه جنگ بسازند و در این عرصه حرف های مهمی 

برای گفتن داشته باشند.
در پایان اشــاره به این نکتــه را ضروری میدانم که 
این فیلم متاســفانه بدون تبلیغات و مراسم رونمایی 
در سانس هایی محدود و ســینمایی اندک روی پرده 
رفته اســت و مخاطبان از اکــران این فیلم بی اطالع 
هستند. امید است نهادهای مربوطه و عوامل فیلم با 
تبلیغات بیشتر و اطالع رسانی مؤثر مخاطبان عالقمند 
به تماشای فیلم های گونه دفاع مقدس را از اکران این 

فیلم مطلع کنند.

»اشــنوگل« اولیــن فیلم هــادی حاجتمند و علی 
ســلیمانی داستان رزمنده ای به نام یونس است که به 
عنوان فرمانده گردان غواصان سه شب قبل از عملیات 
در حالی که در صدد حفر تونلی در منطقه عملیاتی بوده، 
مفقوداالثر می شود. حاال پس از سی سال اطالعاتی به 
دست می آید که نشــان می دهد احتمااًل یونس زنده 
است و در آن زمان به واسطه منافقین قرارگاه اشرف با 
دشمن همکاری کرده… این اتفاقات در جریان عملیات 

کربالی 4 رخ می دهد.
عملیات کربــالی 4 نام عملیــات نظامی تهاجمی 
نیروهای ایرانی در جنگ ایران و عراق بود. این عملیات 
با رمز محمد رسول الله )ص( در محور ابوالخصیب به 
صورت گسترده در تاریخ 5 دی ۱365 به فرماندهی سپاه 
انجام شد. لو رفتن این عملیات  شکست سختی برای 
ایرانی ها به همراه آورد بطوری که رزمندگانمان  پس از 
حدود یک روز از آغاز عملیات با به جا گذاشتن تلفات 
فراوان عقب نشینی کردند. در سال ۱394، با گذشت 3۰ 
سال از عملیات کربالی 4، کمیته جستجوی مفقودین 
ستاد کل نیروهای مســلح ایران اعالم کرد که اجساد 
۱۷5 غواص ایرانی را که با دستان بسته کشته شده اند 
در منطقه ابوفلوس، عراق کشف کرده اند. فرمانده این 
ستاد همچنین اعالم کرد که برخی از اجساد کشف شده 
دارای هیچ جراحتی نیستند و نیروهای بعثی آن ها را 
زنده به گور کرده اند. پیکر پاک شهدای غواص در تاریخ 
26 خرداد سال 94 با حضور پرشکوه مردم تشییع شد.

در فیلم »اشنوگل« که دومین فیلم سینمایی درباره 
شهدای غواص است سعی شده به ماجرای این عملیات 
و اتفاقاتی که پیش از آغاز عملیات برای رزمندگان افتاد 
پرداخته شــود. نقطه تمرکز فیلم بر روی شــخصیت 
یونس و هم رزم وی اســت که اکنون در مظان اتهام 
خیانت و جاسوسی قرار دارد.  فیلم با انبوهی از سؤاالت 

آغاز می شــود، ســواالتی که مخاطب مدام در انتظار 
پاسخ دادن به آنهاست اما در عوض با سواالتی جدید 
مواجه می شود. سکانس های ابتدایی فیلم تمامًا حول 
محور صحبت های یکی از بازماندگان جنگ که دوست 
و همــرزم یونس بوده و مامــوران اطالعات می گذرد. 
دیالوگ هایی که در این ســکانس ها می شنویم کاماًل 
برای مخاطب گیج کننده هســتند. ما از پیشینه این 
افراد هیچ اطالعی نداریــم و همچنین نمی دانیم چرا 
رزمنده ســابق در یک واگن قطار و به تنهایی و درانزوا 
زندگی می کند. همه حرف ها مبهم هستند و حتی بعد 
از گذشــت چندین دقیقه از این مکالمه مخاطب باز 
هم متوجه نمی شــود ماجرا چیست و در گذشته چه 
خبر بوده؟ کارگردان های فیلم برای طرح پاسخ فیلم را 
غیر خطی تدوین کرده و ما شاهد فالش بک هایی به 
گذشته و زمان جنگ هستیم اما حتی این سکانس ها 
هم اغلب به لحاظ داستانی مغشوش بوده و اطالعاتی 

به مخاطب ارائه نمی کنند.
فیلم تالش دارد چالش خیانت/ اشتباه را در ذهن 
مخاطب جا بیندازد. یونس نقش اصلی را در اجرای 
عملیات داشــته و حاال پس از سال ها، خواهرش از 
اردوگاه اشــرف بازگشــته و پالک یونس را به همراه 
دارد. همین موضوع باعث مشکوک شدن نهادهای 
اطالعاتی می شــود. سؤال این اســت،  اگر یونس 
در اروند شــهید شــده چرا پالکش از اردوگاه اشرف 
بازگشته اســت؟ دلیل اصرار یونس برای کندن معبر 
چیســت؟ چرا یونس مدام اصرار دارد غواص ها به 
آب بزنند؟ در شــب عملیات چــه اتفاقی می افتد؟ 
متاســفانه فیلم نتوانســته اهمیت جزئیات عملیات 
حفر تونل و غواصی را نشان دهد و هیچ تالشی هم 
نمی کند که نشــان دهد چرا گروه غواصان مجبور به 

عملیاتی با ریسک باال بوده اند. 
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»و اما اشنوگل …«

 شـکوفایی بـهار ِاشنوگل
و روسیاهی ذغـال زمـستان

حجاب و تقوا و ایمان و اسالم و قرآن و خدا و پیغمبر 
باشد.

گل سوژه ناب دفاع مقدس ما غواصی است. آب و 
فرات و اروند و تونل و فین و اشنوگل و….

هادی حاجتمند دقیقًا سوژه ای را هدف گذاری کرده 
که سرشــار از حماســه و مظلومیت و غربت و عطش 
و خســتگی ُکشنده غواصانی اســت که بعد از ماه ها 
آموزش ســخت غواصی در اروند و کارون و بهمنشیر، 
می خواســتند عملیات سرنوشت را رقم بزنند و تکلیف 

جنگ را یکسره کنند.
اما با همه خستگی بی امان آموزش و بی خوابی و 
شنا و غواصی و بدنسوزی، گرفتار موج های سهمگین و 
خروشــان، و آتش وحشیانه ضد هوایی های دو زمانه 
دشــمن در میانه اروند شدند و آن هایی که ماندند، با 
دستان بســته زیر انبوهی از خاک های سرد و ظلمانی 
زنده به گور شــدند تا تاریخ، حماســه بزرگ صاحبان 

اشنوگل را دردمندانه و منصفانه به قضاوت بنشیند.
هادی جان! استقامت ارزشــمند تو در این فضای 
رقابتی مســموم بسیار ستودنی اســت. اگر بی مهری 
می بینی، شــک نکن که راه و کارت خالصانه، درست و 

حساب شده و مورد عنایت خدا و شهداست.
اصاًل رمز و راز کار برای خدا و شهدا و دفاع مقدس، 
همیــن خون دل خوردن ها و بی مهری ها و انتقادها و 

بی محلی هاست.
َعَلمی کــه بر دوش گرفته ای زمیــن نگذار هنرمند 
ارزشی شهر امام مهربانی ها و روی حمایت ما حساب 

کن…

چه، غوغا کردیــم. بعضی هامان پا را فراتر گذاشــته، 
طرحی و شــعاری کلیشه زدیم، بعضی دیگر )از همان 
دســت آدم هایی که ســر در آخور بیت المال دارند( به 
زیردســتان مان ســپردیم که طرح های پدر مادر دارتر 
بزنند. پوسترهامان با هزینه های میلیونی در روز تشییع 
و چندی بعد از آن در دست ملت چرخید و چرخید تا 
در نهایت، برای صرفه جویی در هزینه های بیت المال! 
در پســماندهای خشــک، به خمیر کاغذ مبدل شد. 
چنــد تایی هم در دفتر جناب مدیر، ِمن باب نمونٔه کار 
و رزومه، برای یوم البیالن، بایگانی شــد. ولی در همان 
روزها، این هادی حاجت مند بود که پا پیش گذاشت 
و با همان »اعتماد به نفس َغَلیان کرده« به دنبال کاری 
ســینمایی برای آن مظلومان زنده به گور شده رفت. و 
نتیجه، شد همین »اشــنوگل«. کاری مشترک با علی 
ســلیمانی عزیز که خیلی هامان با نقش های شیرین 

سینما و تلویزیونش آشناییم.
ولی به انتها رسیدن »اشنوگل« هم به همین آسانی 
که من بیان کردم نبود. ســاعت ها و روزها پشــت در 
مدیران پر پشــم و پیله در انتظار نشستن. حرف ها و 
تحقیرها را به جان خریدن. ناامید گشتن و به خدا دل 
سپردن و... آخرش همین اشنوگلی که بر پردٔه نقره ای 
ســینما نقش بســته تا روایت کند دست ها و پاهای 

بستٔه زیر خاک مانده را. و رو سیاهی بماند به ذغال...
»اشنوگل« حرف دل است. نه از »هادی حاجت مند« 
و »علی ســلیمانی« توقع اســتیون اسپیلبرگ و رولند 
امریش و جیمز کامرون بودن می رود و نه از آثارشان، 
خروجــی پروژه های میلیــارد دالری هالیوود. با پولی 
که ماها امروز برای ســاخت مســتند هــم پا پیش 
نمی گذاریم، این ها سینمایی ساختند. پس مرد باشیم و 
برای ماالندن پوزٔه همٔه آن مدیرانی که مدیرند تا بیالن 
بدهند و پا می گیرند تا دست ها بسته بماند، برویم و 

»اشنوگل« را در سینما ببینیم.
یا علی...

اصاًل هادی حاجتمند چرا سر بی دردش را دستمال 
بسته و وارد محیط پرتنش و بی رحمی شده که در آن 
جز پول و پارتی و عشق و حال و سلبریتی های سلفی باز 
سگ و گربه دوست، ارزشی برای ارزش ها وجود ندارد؟!

در عالم اآلن سینما آیا جز شهرت و پول و پاگذاشتن 
روی ارزش هــا، چیز دیگری هم مگر هســت؟ ما که 
بی خبریــم اما خودشــان اعتراف می کنند شــهرت و 

هادی حاجت مند را از اواخر دهٔه هفتاد می شناسم. 
دانشــجوی پر شر و شوری که چیزی دیگر می خواند و 
چیزی دیگر دوست داشت بشود. هر چه که بود و هر 
چه که هست، هادی یک چیز را خوب در خود پرورانده. 

اعتماد به نفس َغَلیان کرده!
آن موقع ها که ژانر مســتند در صنعت ســینمای 
ایران هنوز بیا و کیای امروز را نداشت، هادی با همین 
اعتماد به نفس، دست به دوربین برد و کارهای پر سر 
و صدایی را به تصویر کشــید. کاری که پیش رو بود در 
خیلی از آثار بعد از خودش و سازمان ها و بنیان های پر 
طمطراق و عریض و طویل هم وقتی به سمتش رفتند، 
هیچ کدام نتوانستند کاری را که هادی دست و پا کرده 

شغل شان را مدیون اندام و چهره و لبخند و چشمک و 
ناز و ادایشان هستند.

و آن هایی که اهل لودگی نیستند و نان شرافت شان 
را می خورند، باید بســوزند و بسازند و انواع فشارها و 

بی محلی ها و بی مهری ها و بی کاری ها را تحمل کنند.
خصوصًا اگر شهرســتانی باشند و سوژه مورد نظر، 
مرتبط با حماسه عظیم دفاع مقدس و شهید و ایثار و 

بود، بسازند. چرا که بر کسی پوشیده نیست، هادی و 
تیم تولید آثارش با دل کار می کردند و رقبای سر در آخور 
بیت المال کرده، با مال! خوش بَود گر محک تجربه آید 

به میان/ تا سیه روی شود هر که در او غش باشد...
حاال پس از ســال ها اشــنوگل هادی جلوی روی 
ماســت. قصه ای که هوای پاک بهشــت را از روزهای 
کربالی چهار به ریه های مســموم از بی خبری دوران ما 

می رساند. آن هم در غرق آبه های عصر بی تفاوتی.
آن روز که ۱۷5 غواص شــهید دفــاع مقدس را در 
شــهرمان تشــییع کردند، خیلی هایمان را جّو گرفت. 
جّو متعــارف این روزهای جریان آزاد اطالع رســانی. 
در فیس بــوک، در تلگــرام، در اینســتاگرام و چــه و 

حمید جهانگیر فیض آبادی
رزمنده، تخریب چی و رفیق غواصان شهید

سهیل کریمی
مستند ساز
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