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اقتصاد ایران در آذرماه

نیمه اول از آخرین ماه پاییز
امسال با استمرار رکود و
افزایش چشمگیر بهای ارز
و طال در اقتصاد ایران سپری
شد .از سوی دیگر ،ماجرای
حسابرسی مالی شورای شهر
تهران از شهرداری این شهر
و افشای تخلفهای گسترده
در شرکتهای زیرمجموعه
شهرداری به چالشی جدی در
مجموعهی مدیریت شهر تهران
تبدیل شده است

یوحنا نجدی -سعید قاسمی نژاد

تاکید حسن روحانی بر ضرورت استفاده از “بسیج” و “کمیته
امداد” در حل مشکل بیکاری ،تالش ایران برای افزایش تولید
نفت و همچنین آزادشدن بهای بلیط هواپیما از دیگر خبرهای
مهم نیمه اول آذرماه محسوب میشوند.
اختالف بر سر افزایش سهم ایران در سبد نفتی اوپک
مقامهای وزارت نفت جمهوری اسالمی ایران به شدت در پی
افزایش سهم ایران از میزان تولید نفت در سازمان اوپک هستند.
بیژن زنگنه“ ،وزیر نفت” جمهوری اسالمی روز  ۱۲آذرماه در
در واکنش به درخواست وزیر نفت نیجریه و رییس کنفرانس
امسال اوپک مبنی بر تعویق افزایش تولید ایران ،به طور جدی
خواستار بازگشت نظام سهمیهبندی به این سازمان و همچنین
کاهش تولید نفت دیگر کشورها شد.
آقای زنگنه سخنان همتای نیجریهای خود را “خارج از صالحیت
و جایگاه” وی توصیف کرد و افزود “مسوولیت آشفتگی”
کنونی در بازار نفت بر عهده کشورهایی است که «خارج از
مصوبههای اوپک» در افزایش تولید نفت نقش داشتهاند .امانوئل
ایبه کاچیکوو ،وزیر نفت نیجریه که ریاست کنفرانس امسال
اوپک را عهدهدار است ،اعالم کرده بود که کشور متبوعش
از سازمان اوپک خواهد خواست «تا ایران را از برنامه خود
برای افزایش تولید نفت خام پس از لغو تحریمها بازدارد».
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این در حالی است که به گزارش خبرگزاری و موسسات ،از جمله موسسه تحقیقاتی
“ایرنا” ،زنگنه یک روز پیشتر نیز تاکید کرده بود “گلمنساچ” ،با تصمیم اخیر اوپک مبنی بر عدم
تصمیم جمهوری اسالمی مبنی بر افزایش تولید کاهش تولید نفت ،احتماال بهای طالی سیاه
نفت« ،به مجوز هیچکس نیاز ندارد».
به بشکهای  ۲۰دالر نیز سقوط خواهد کرد.
وی با اشاره به نامههایی که در همین خصوص
از سوی ایران به سازمان اوپک فرستاده شده،
خاطرنشان کرد که هدف از ارسال این نامهها
تنها «اطالع و پایبندی اعضای اوپک به سقف
تولید» و «منظور کردن نفت ایران در برنامههای
تولید» این سازمان بوده است.

جمهوری اسالمی تا پیش از اعمال تحریمهای
شدید بینالمللی علیه برنامهی هستهای مشکوک
خود در سال  ،۲۰۱۱روزانه  ۵/۲میلیون بشکه
نفت صادر میکرد اما این میزان ،پس از اعمال
تحریمهای بانکی و نفتی اتحادیه اروپا و امریکا
به حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت.

جمهوری اسالمی در ماههای گذشته با ارسال حسابرسی مالی از شهرداری تهران :مجموعه
نامههای متعدد به سازمان اوپک ،کاهش تولید گستردهای از تخلفها
نفت دیگر کشورهای عضو این سازمان را
خواستار شده است.
ماجرای حسابرسی از شرکتهای زیرمجموعه
“شهرداری تهران” در سال  ۱۳۹۲که از دو
در خبری دیگر در خصوص صنعت نفت ایران ،ماه پیش شروع شده و آشکار شدن تخلفهای
خبرگزاری “رویترز” روز  ۹آذرماه با انتشار گسترده مالی در این شرکتها ،به چالشی جدی در
گزارشی اعالم کرد که میزان صادرات نفت این مجموعه مدیریت شهری پایتخت تبدیل شده است.
کشور به چهار مشتری اصلی خود در آسیا در
ماه اکتبر  ۲۰۱۵به کمترین میزان خود در طی دو علیرضا دبیر ،رییس “کمیسیون برنامه و
سال اخیر رسیده است.
بودجه شورای شهرتهران” روز  ۸آذرماه
در گفتگویی با خبرگزاری “ایسنا” با انتقاد از
بر اساس این گزارش ،کشورهای چین ،هند ،ژاپن آنچه که “سیاسی شدن حسابرسی شورا از
و کره جنوبی در ماه اکتبر روزانه  ۸۰۳هزار و شهرداری” خواند ،گفت« :با جوسازیها و
 ۶۷۴بشکه نفت از ایران خریداری کردهاند که شایعهپراکنی عقب نمیکشم و محکم ایستادهام».
این رقم ،نسبت به ماه مشابه در سال میالدی
گذشته ۵/۸ ،درصد کاهش یافته است .به نوشته وی با ابراز تاسف از “فشارهای زیاد بر
“رویترز” ،این کشورها از ژانویه تا اکتبر امسال حسابرسها” افزود که کمیسیون متبوعش
روزانه اندکی بیش از  ۱میلیون و  ۴۳هزار بشکه «پشت حسابرس منتخب شورا ایستاده است
نفت از ایران خریداری کرده اند که این رقم نیز و اجازه نمیدهد فشارهایی که از بیرون وارد
نسبت به سال گذشته  ۵/۶درصد کاهش پیدا می شود در نتیجه کار آنها تاثیر بگذارد».
کرده است.
این عضو شورای شهر تهران ،در اظهاراتی
گفتنی است مقامهای جمهوری اسالمی درحالی صریحتر گفت که گزارشهای حسابرسی،
به فکر راه چارهای درباره استمرار کاهش قیمت حکایت از “آشفتگی و بی نظمی مالی تمام
نفت و درآمد اندک این کشور از فروش نفت عیار” در شهرداری تهران دارد به گونهای که
هستند که بر اساس گمانهزنی برخی کارشناسان از دریافت این گزارش“ ،شوکه” شده است.
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به گفته وی تنها در یکی از تخلفهای صورتگرفته ،او همچنین اضافه کرده بود که هر
دهها هزارمتر از زمینهای “عباسآباد” به شرکت زیرمجموعه شهرداری تهران به
عنوان یکی از بهترین مناطق تهران ،با “کاربری طور متوسط ۲۵“ ،تخلف” داشته است.
تجاری و اداری” به بهای اندک “متری یک و
نیم میلیون تومان” توسط یکی از شرکتهای گفته میشود که با دخالت مهدی چمران،
زیرمجموعه شهرداری تهران فروخته شده است .رییس شورای شهر و از چهره های نزدیک به
محمدباقر قالیباف ،بر روی این گزارشها “ ُمهر
عالوه بر این ،واریز پول حاصل از فروش محرمانه” درج شده و همین موضوع ،امکان
بلیط مترو برخی ایستگاهها به حساب شخصی انتشار محتوای آنها را دشوارتر کرده است.
مسوول ایستگاه ،انعقاد قراردادهای صوری،
پولشویی و جعل قراردادهایی درباره نقل شهردار تهران در یکی از واکنشهایش به این
و انتقال پول از دیگر موارد تخلفهای کالن حسابرسی ،در اوایل آبان ماه گذشته مدعی شده
مالی در شهرداری تهران به شمار میروند .بود که «حساب مالی شهرداری شفاف است».
رحمتاهلل حافظی ،رییس “کمیسیون سالمت «استفاده از بسیج و کمیته امداد برای حل
و محیط زیست شورای شهر تهران” نیز در مشکل بیکاری»
جلسه روز سوم آذرماه این شورا در خصوص
“انحراف شرکتهای شهرداری از مسیر حسن روحانی ،رییس جمهوری اسالمی روز
قانونی” ،به شهردار تهران “تذکر” داد و گفت  ۱۰آذرماه در جلسه “شورای عالی اشتغال”
که در نتیجه عدم همکاری شهرداری تهران ،در سخنانی بر تالش به منظور “تکرقمی کردن
«حسابرس رسمی شورای اسالمی شهر در نرخ بیکاری در کوتاهمدت” و “لزوم هدفگذاری
جریان حسابرسی از دست کم هشت شرکت صحیح برای دستیابی به این هدف” تأکید کرد.
زیرمجموعه شهرداری تهران ،قادر به کسب
شواهد کافی و مناسب برای اظهارنظر نشده است» .وی در عین حال اظهار داشت که برای ایجاد تحول
در واکنش ،پرویز سروری ،عضو حامی در زمینه اشتغال ،باید از ظرفیت نهادهایی چون
قالیباف در شورای شهر تهران این اظهارات “بسیج” و “کمیته امداد” بیشتر استفاده شود.
را “تشویش اذهان عمومی” و “استفاده ابزاری
از شورا” دانست و گفت «در هفته بسیج این اظهارات آقای روحانی در حالی صورت
نباید مسائل اختالفبرانگیز عنوان شود» .گرفته که با گذشت دو سال و چهارماه از
روی کار آمدن دولت او ،مشکل بیکاری
احمد دنیامالی ،دیگر عضو این شورا نیز گفت که کشور هنوز حلنشده باقی مانده است.
«بیش از  ۹۰درصد اظهارات حافظی در خصوص
حسابرسیها تشویش اذهان عمومی است» در همین ارتباط ،روز  ۹آذرماه ،غالمحسین شیری،
آقای حافظی پیشتر در جلسه روز  ۱۱آبان این “عضو ناظر مجلس شورای اسالمی در کارگروه
شورا گفته بود که  ۷۵هزار متر از  ۸۰هزارمتر اشتغال آذربایجان شرقی” ،با “ناموفق” ارزیابی
زمینهای عباسآباد بابت بدهی شهرداری ،به کردن عملکرد دولت در حوزه اشتغال گفت« :آمار
“قرارگاه خاتماالنبیا” متعلق به سپاه پاسداران بیکاری جوانان علیالخصوص تحصیلکردگان
واگذار شده است .وی رقم تقریبی این زمین بسیار زیاد شده و هر روز نیز رو به رشد است و
ها را “ ۱۰۰میلیارد تومان” اعالم کرده بود .دولت باید فکر اساسی برای اشتغال جوانان کند».
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وی با بیان اینکه «برگزاری جلسات اشتغال در
استان و شهرستانها بار بیکاری را کم نمیکند»،
ادامه داد « :بهتر است به جای جلسات بیفایده
تکراری از تجارب کشورهای دیگر استفاده کنیم».

در همین روز ،رضا جعفرزاده ،مدیر “روابط
عمومی سازمان هواپیمایی کشوری” هم گفت
که مسیرهایی که آزادسازی نرخ بلیت در آنها
صورت گرفته ،شامل «مسیرهای منتهی به جزایر
کیش و قشم ،شهرهای نفتی و مسیرهای انفرادی
و مسیرهای جدید» است.

در نیمه اول آذرماه با وجود اعالم رسمی آزاد
شدن نرخ بلیط هواپیما در  ۱۷۰مسیر داخلی
اما شماری از مقامهای مسوول در شرکتهای
ایرالین ،میگویند که بلیطهای خود را همچنان با
قیمت سابق به مشتریان عرضه میکنند“ .وزیر
راه و شهرسازی” در دولت حسن روحانی روز ۹
آذر اعالم کرد که بر اساس مصوبه “شورای عالی
هواپیمایی” ،نرخ بلیت هواپیما از این روز در “۱۷۰
مسیر داخلی” آزاد شده است اما در  ۸۷مسیر
«کمتر برخوردار» همچنان قیمتگذاری خواهد شد.

در خبری دیگر درباره حمل و نقل هوایی در ایران،
رییس “سازمان هواپیمایی کشوری” شامگاه ۱۲
آذرماه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری
شبکه دوم تلویزیون دولتی جمهوری اسالمی
از “بدهی  ۵هزار میلیارد تومانی” شرکتهای
هواپیمایی خبر داد و گفت« :عالوه بر این بدهیها
بسیاری از شرکتها با زیان انباشته مواجه
هستند ».به گفته علی عابدزاده در حال حاضر،
«حدود  ۴۰فرودگاه در کشور وجود دارد که
اصال شرکتهای هواپیمایی تمایلی به پرواز به
این مقاصد ندارند».

سه روز پیش از این اظهارات نیز خبرگزاری “مهر”،
گزارشی را روی خروجی خود قرار داد مبنی بر
اینکه « ۵۱درصد کل فارغالتحصیالن دانشگاهی با این حال ،شماری از مقامهای مسوول در
کشور به جای ورود به بازار کار راهی منزل شرکتهای هواپیمایی تا نیمه آذرماه اعالم کردند
شده و به دالیل نامعلومی خانهنشین هستند» .که قیمت بلیط های هواپیما هنوز تغییری نکرده با
قیمت قبلی به فروش میرسد.
به نوشته این خبرگزاری« ،از بین  ۱۱میلیون و
 ۳۹۲هزار و  ۲۲۷نفری که مدرک دانشگاهی گرفته از جمله ،اصغر عبداهللپور ،مدیرعامل و رییس
اند ۵ ،میلیون و  ۸۱۳هزار و  ۳۲۲نفر “غیرفعال” هیات مدیره “شرکت هواپیمایی تابان” با بیان
هستند و «هیچگونه تحرکی در جریان کسب و اینکه این شرکت «تاکنون برای تغییر نرخ بلیت
کار و فعالیت های اقتصادی کشور ندارند» .هواپیما به جمع بندی نرسیده» ،گفت که هواپیمایی
تحت مدیریتش «هیچگونه افزایش قیمتی در مسیر
حل مشکل بیکاری و ایجاد فرصتهای شغلی تهران-مشهد-تهران نداشته است».
در زمینههای مختلف ،از مهمترین وعدههای
انتخاباتی حسن روحانی در جریان انتخابات هوشنگ صدیق  ،مدیرعامل “شرکت هواپیمایی
ریاست جمهوری سال  ۱۳۹۲به شمار میرفت .زاگرس” نیز با اتخاذ موضعی مشابه گفت «قیمت
رسمی بلیت این ایرالین فعال هیچگونه افزایشی
بلیط هواپیما گران شد؟
نداشته است».

به گزارش خبرگزاری “صداوسیما” ،عباس
آخوندی این اقدام را باعث “افزایش ایمنی افزایش محسوس بهای ارز و طال؛ استمرار رکود
پروازها”“ ،ایجاد رقابت در سرویسدهی” در بورس
و “افزایش دامنه انتخاب مسافران” دانست.
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بهای دالر امریکا در دوهفته ابتدای آذرماه بعد سقوط بهای نفت؛ کمترین میزان در یک دهه
از نوسانهای پردامنه از  ۳۵۶۶تومان در ابتدای اخیر
این ماه به  ۳۶۰۰تومان در میانه آن افزایش یافت.
قیمت یورو نیز با “روندی صعودی” از  ۳۸۳۰به صنعت نفت ایران در پی سقوط
 ۳۹۴۰تومان رسید.
چشمگیر بهای نفت در بازارهای جهانی،
روزهای دشواری را سپری میکند.
قیمت سکه تمامبهار آزادی با افزایشی کامال
محسوس از  ۹۰۸هزارتومان در اول آذرماه به
 ۹۲۱هزارتومان در پانزدهم این ماه رسید و بهای
سکه نیمبهار آزادی هم از  ۴۴۵هزار به  ۴۶۶هزار
تومان افزایش یافت.
این در حالی است که رییس کل “بانک مرکزی
جمهوری اسالمی” روز سوم آذرماه وعده داده
بود که بهای ارز در بازار کاهش خواهد یافت.
ولیاهلل سیف با بیان اینکه «ارز ،دیگر مبنایی
برای سرمایهگذاری نیست» ،مدعی شده بود که
«اگر کسی بخواهد ارز بخرد تا در آینده گران
شود ،حتم ًا ضرر خواهد کرد».

بورس تهران نیز در نیمه اول
آذرماه ،در ادامه روند رکودی
و نزولی خود همچنان مسیر
کاهشیاش را ادامه داد

وی تاکید کرده بود که «مسلم ًا قیمت ارز به حدی
که االن در بازار است ،نخواهد بود و رو به پایین
خواهد آمد».
بورس تهران نیز در نیمه اول آذرماه ،در ادامه
روند رکودی و نزولی خود همچنان مسیر
کاهشیاش را ادامه داد و ضمن کاهش حجم و
ارزش معامالت ،ریزش خود را تشدید کرد .شدت
رکود در بورس به گونهای بود که بر اساس
گزارش خبرگزاریهای حکومتی در میانه این
ماه ،سهامداران از خرید و فروش دست کشیده
و تنها “نظارهگر” اوضاع و احوال سیاسی و
اقتصادی شدهاند .به این ترتیب ،شاخص بورس
تهران در روز  ۱۵آذرماه با افت  ۱۵۶واحدی حتی
به قیمتهای کمتر از ابتدای سال رسید و با قرار
گرفتن در کانال  ۶۲هزار و  ۴۲۰واحدی ،میانگین
بازدهی سهامداران را منفی کرد.

تلنـگر

 ۱۰روز بعد از آنکه کشورهای سازمان کشورهای
صادرکننده نفت (اوپک) بر سر تعیین سقف تولید
این سازمان به توافق نرسیدند ،قیمت جهانی نفت
به شدت کاهش یافت به گونهای که بهای سبد نفتی
اوپک در روز  ۲۳آذرماه به  ۳۳دالر و  ۷۶سنت
سقوط کرد .عددی که کمترین میزان بهای نفت این
سازمان از  ۱۱سال پیش یعنی خرداد  ۱۳۸۳به
شمار میرود .نشست روز  ۱۳آذرماه کشورهای
عضو اوپک در وین بدون هیچ تصمیمی درباره
سقف تولید این سازمان پایان یافت تا بدین
ترتیب ،اوپک همچنان با سقف تولید پیشین ٣٠
میلیون بشکهای در روز به کار خود ادامه دهد.
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کاهش شدید بهای نفت به نوعی سردرگمی عباسعلی محمدیان ،رییس پلیس آگاهی تهران
مقامهای حکومت جمهوری اسالمی به ویژه بزرگ ،شمار بازداشت شدگان را  ۵۰تن اعالم
همزمان با تهیه الیحه بودجه سال  ۱۳۹۵منجر کرد و گفت که دستگیری این «دالالن و قاچاقچیان
شده است.
ارز» ،با «هماهنگی مقام قضایی تعزیرات حکومتی»
انجام شده است.
از جمله ،اسحاق جهانگیری“ ،معاون اول رییس
جمهوری اسالمی” روز  ۲۸آذرماه در نشستی در گفته میشود که بیشتر عملیات بازداشت این
وزارت جهاد کشاورزی گفت« :ما فکر میکردیم افراد در مقابل پاساژ افشار (محل استقرار دالالن
که درآمد نفت کاهش پیدا کند و کاهش آن جدی ارز) صورت گرفته است.
باشد ،ولی هیچوقت فکر نمیکردیم که قیمت نفت
از  ۶۰دالر پایینتر بیاید».
با این حال ،آنگونه که خبرگزاری “مهر” گزارش
داده ،تنها ساعاتی بعد از این عملیات« ،دوباره
وی با ابراز نگرانی از کاهش قیمت نفت افزود :سروکله دالالن در بازار پیدا شد و آنها مشغول
«کشورهای تولیدکننده نفت از این موضوع به خرید و فروش ارز شدند».
شدت آسیب دیدهاند و آسیب میبینند».
عبدالمجید اجتهادی مدیرکل “مبارزه با قاچاق
سه روز پیش از آن نیز “نماینده سابق ایران در کاال و ارز تعزیرات حکومتی” در ایران گفته
اوپک” پیشبینی کرد که بهای نفت حتی تا بشکهای است که دالالن ارز طی «عملیات مشترکی از
 ۲۰دالر نیز کاهش خواهد یافت.
سوی نیروهای سازمان تعزیرات حکومتی ،پلیس
مبارزه با قاچاق کاال و ارز ناجا و بانک مرکزی»
محمدعلی خطیبی با انتقاد از “بیتحرکی” شناسایی و بازداشت شدهاند.
کشورهای عضو اوپک درباره کاهش بهای
“طالی سیاه” تصریح کرد که «در حال حاضر به در خبری دیگر ،رییس “اتحادیه طال و جواهر تهران”
جز کشور ونزوئال تقریبا اکثر کشورهای عضو از تعطیلی بیش از صدها طال و جواهرفروشی
اوپک غیرفعال هستند و تحرکی برای بهبودی تهران در شش ماه نخست امسال خبر داده است.
وضعیت بازار نفت نشان نمیدهند» .افت شدید محمدرضا کشتیآرای گفت “رکود اقتصادی در
بهای نفت در حالی صورت گرفته که مقامهای ایران” باعث شده که « ۶۳۰طال و جواهرفروشی
جمهوری اسالمی امیدوارند بالفاصله بعد از لغو تهران در شش ماه اول سال جاری خورشیدی
تحریمهای جهانی ،صادرات نفت ایران  ۶۰۰هزار تعطیل شوند».
بشکه در روز افزایش یابد؛ این تحلیل از سوی
بسیاری از کارشناسان“ ،بسیار خوشبینانه” وی افزود« :با توجه به وضعیت اقتصادی کشور
و فقیرتر شدن مردم معلوم است که صنف ما
ارزیابی شده است.
وضعیت خوبی نخواهد داشت».
بازداشت دهها دالل ارز؛ تعطیلی صدها
حسابرسی از شهرداری تهران؛ حمایت طالیی
طالفروشی
از قالیباف
منابع خبری در روز  ۱۸آذرماه از بازداشت دهها
نفر از دالالن ارز در در خیابانهای فردوسی ،موضوع حسابرسی از شرکتهای زیرمجموعه
منوچهری و چهارراه استانبول تهران خبر دادند“ .شهرداری تهران” در سال  ۱۳۹۲که از دو ماه

تلنـگر
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پیش شروع شده ،هر روز ابعاد تازهتری به
خود میگیرد.ابوالفضل قناعتی ،عضو هیات
رییسه “شورای شهر تهران” روز  ۲۳آذرماه
در گفتگویی با خبرگزاری “ایسنا” اعالم کرد که
«شورای شهر باید بر برخی از شرکتهایی که
سهامشان متعلق به شهرداری تهران است نظارت در همین ارتباط ،علیرضا دبیر ،رییس “کمیسیون
داشته باشد و حسابرسیهای الزم انجام شود» .برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر تهران”
روز  ۱۷آذرماه در جلسه این شورا از مهدی
وی افزود که در حال حاضر «شهرداری تهران در چمران ،رییس شورا خواست تا اجازه ندهد
 ۳۰درصد سهام بانک شهر و حدود  ۲۰درصد «روند حسابرسی شهرداری متوقف شود».
سهام شرکت رفاه و چند سازمان دیگر مشارکت
دارد».
وی تاکید کرد« :چرا به دروغ به مردم میگوییم
در شهرداری تهران شفافیت مالی وجود دارد؟»
پیشتر ،وبسایت “معمارینیوز” از نامه یک
عضو “کمیسیون نظارت” در “مجمع تشخیص در همین حال ،مرتضی طالیی ،نایبرییس
مصلحت نظام” به قوه قضاییه در خصوص “شورای اسالمی شهر تهران” روز  ۱۶آذرماه
تخلفات صورتگرفته در شهرداری تهران خبر در گفتگویی مفصل با خبرگزاری “فارس”،
داده بود.
متعلق به سپاه پاسداران با بیان اینکه «حتما
تخلفاتی در شهرداری صورت گرفته است»،
“معمارینیوز” در این گزارش که روز  ۱۸آذرماه گفت« :شهر به این بزرگی حتما امکان
منتشر شد ،بدون نام بردن از این عضو “مجمع تخلف وجود دارد و منکر آن نمیشویم».
تشخیص مصلحت نظام” نوشت که وی در این
نامه از قوه قضاییه خواسته تا با رسیدگی به وی تصریح کرد« :از بدو ایجاد شرکتها
تخلفات شهرداری تهران« ،مانع تسری فساد به مشکالتی وجود داشت؛ اقداماتی هم از سوی
دیگر دستگاههای کشور شود».
شهرداری برای رفع نواقص انجام شد اما
همچنان برخی مشکالت به قوت خود باقی است».
یکی از بندهای این نامه حاکی از آن است که
پیش از این نیز “سازمان بازرسی کل کشور” به آقای طالیی در عین حال با حمایت از محمدباقر
موضوع «تخلفات شهرداری تهران ورود کرده قالیباف“ ،شهردار تهران” به آشنایی بیست سالهاش
و موضوع تخلفات برای این سازمان مبرهن با وی اشاره کرد و گفت« :من قبول ندارم کسی
شده است» به گونهای که «برخی از پروندههای شخص شهردار تهران را متهم به فساد مالی کند».
آن نیز به دادستانی ارجاع شده است».
پرونده حسابرسی شورای شهر از شهرداری
«شروع تراکمفروشی از دهه  ۷۰و در دوران تصدی تهران همچنان به کشمکش میان اعضای
غالمحسین کرباسچی به منظور کسب درآمد این دو نهاد و همچنین اختالف میان اعضای
برای شهرداری تهران»« ،صدور مجوز افزایش شورای شهر تبدیل شده است و به نظر
دوطبقه در زمان تصدی محمود احمدینژاد» و میرسد در ماههای پیشرو ابعاد جدیدی
«تذکر به شهرداری منطقه یک و نیــــز شهردار از فساد در شهرداری تهران افشا شود.
تهران درباره ضرورت برخورد با موارد خالف از
 ۱۳۹۰و بیتوجهی مقامات شهرداری به تذکرات و
تشدید تخلفات» شماری از موارد تخلف شهرداری
تهران است که در این نامه به آنها اشاره شده است.

تلنـگر
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سال گذشته خبر داد و گفت «سال گذشته
اقتصاد نابسمان؛ بدتر از زمان جنگ
درخواست بخش خصوصی استمهال بدهی
در نیمه دوم آذرماه شماری از مقامهای مسوول و سرمایه در گردش بود» اما امسال به حدی
در حکومت ایران نسبت به وضعیت و چشمانداز وضع “بحرانی” شده که برخی واحدهای
تولیدی حتی «در بازپرداخت بدهی آب و
اقتصاد کشور به شدت ابراز نگرانی کردند.
برق و گاز خود به مشکل برخوردهاند».
از جمله“ ،استاندار سمنان” روز  ۲۶آذرماه در
سخنانی در میان “امامان جمعه” این استان ،روز  ۲۲آذرماه هم نایبرییس “اتاق بازرگانی”
وضعیت اقتصاد کشور از شرایط زمان جنگ استان اصفهان به شدت از عملکرد دولت
هشتساله با عراق« ،نابسامانتر» دانست و گفت :نسبت به بخش خصوصی لب به انتقاد گشود.
«کاهش قیمت و میزان فروش نفت ،دولت یازدهم
مصطفی رناسی در یک همایش گفت که
را در اداره کشور دچار مشکل کرده است».
«دولت با گسترش روزبهروز تصدیگری
محمدرضا خباز افزود« :وقتی شرایط اقتصادی و سنگاندازی پیش پای بخش خصوصی
جامعه و مردم مناسب نباشد ،ممکن است گرایشی علیرغم شعارهای زیبایی که داده است،
خود را رقیب بخش خصوصی میداند» و
برای حضور در انتخابات نداشته باشند».
«اجازه رشد به بخش خصوصی را نمیدهد».
در همین روز ناصر مکارم شیرازی از “مراجع
تقلید” ساکن قم از مردم خواست که با پیروی وی خاطرنشان کرد که دولت حتی در بخشهایی
از سبک زندگی یاران پیامبر مسلمانان ،به که طبق قانون مجبور به واگذاری به بخش
خصوصی شده« ،با دور زدن قانون و ایجاد
“سادهزیستی” عادت کنند.
شرکتهای به ظاهر خصوصی و در عمل
به گزارش خبرگزاری “مهر” آقای مکارم گفت :دولتی اجازه نداده است که عنان کار صنعت
«فکر نکنید بعد از شرایط برجام مشکالت کشور و تجارت به دست بخش خصوصی بیفتد».
برطرف میشود ،ما باید منویات مقام معظم
رهبری مبنی بر توجه به اقتصاد مقاومتی را گرانی به لبنیات رسید
عملی و به سادهزیستی عادت کنیم».
“سازمان حمایت از مصرفکنندگان و
وی تاکید کرد که سلمان فارسی حتی در زمانی تولیدکنندگان” دستور گرانی سه فرآورده لبنی
که “استاندار مدائن” شد نیز «بسیار ساده زندگی پرمصرف شامل شیر ،ماست و پنیر تا سقف ۶
درصد را صادر کرد .بر اساس این ابالغیه کلیه
کرد».
کارخانجات لبنی موظف شدند از تاریخ اول دیماه،
یک روز پیشتر ( ۲۵آذر) نیز علی طیبنیا ،وزیر هر کیلوگرم شیر خام را  ۱۰۰تومان گرانتر از
اقتصاد کابینه حسن روحانی ،با بیان اینکه «ما دامداران بخرند و در مقابل ،قیمت فراوردههای لبنی
در یک جنگ تمامعیار اقتصادی هستیم» خواهان پرمصرف (شیر ،ماست و پنیر) را حداکثر شش
آن شد که کشور «با روحیهای جهادی حرکت درصد نسبت به قیمت سال گذشته افزایش دهند.
کند».در همین روز ،حسین پیرموذن ،رییس “اتاق
بازرگانی استان اردبیل” از “بحرانیتر” شدن در همین خصوص ،احمد مقدسی ،رییس
وضعیت واحدهای تولیدی این اســتان نسبت به هیات مدیره “انجمن صنفی گاوداران” روز
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 ۲۸آذرماه خاطرنشان کرد که با اجرایی در همین خصوص ،حمیدرضا مهرآور ،مدیرعامل
شدن این ابالغیه ،قیمت شیرخام به “ ۱۴۴۰کارگزاری بانک سامان” ،ایجاد نوعی “تحول
تومان برای هر کیلوگرم خواهد رسید .خاص” در بازار بورس تهران طی سه ماه پایانی
در خبری مرتبط ،رییس “اتحادیه پرنده و
ماهی” روز  ۱۹آذرماه از افزایش  ۹۰۰تومانی
قیمت هر کیلوگرم مرغ در بازار خبر داد.
مهدی یوسفخانی اعالم کرد که در طی کمتر
از  ۴روز ،قیمت هر کیلوگرم مرغ با ۹۰۰
تومان افزایش به  ۶۴۰۰تومان رسیده است.
وی از “بستهشدن جادهها به علت بارندگی
و “مشکل شدن ورود مرغ به تهران” به
عنوان دالیل اصلی این گرانی یاد کرد.
گرانی ارز و طال با شیب آرام
بهای دالر امریکا با اندکی افزایش از ۳۶۰۰
تومان در  ۱۶آذر به  ۳۶۲۰تومان در انتهای
این ماه رسید .قیمت یورو نیز به همین ترتیب
از  ۳۹۴۰تومان به  ۳۹۷۸تومان افزایش یافت.
بهای سکه تمامبهار آزادی از  ۹۲۰هزار تومان
در نیمه آذرماه به  ۹۲۳هزار و  ۵۰۰تومان در
آستانه شب یلدا رسید و سکه نیمبهار آزادی هم
از  ۴۶۵هزار به  ۴۶۶هزار تومان افزایش پیدا کرد.
در همین حال ،خبرگزاری “ایسنا” روز  ۲۹آذرماه از
قول یک “منبع آگاه” نوشت که هیات دولت در جریان
بررسی ارقام کلی بودجه سال آینده ،نرخ ۲۹۹۷
تومان را برای هر دالر به تصویب رسانده است.

علی طیبنیا ،وزیر اقتصاد کابینه
حسن روحانی ،با بیان اینکه «ما
در یک جنگ تمامعیار اقتصادی
هستیم» خواهان آن شد که کشور
«با روحیهای جهادی حرکت کند».
در همین روز ،حسین پیرموذن،
رییس “اتاق بازرگانی استان اردبیل”
از “بحرانیتر” شدن وضعیت
واحدهای تولیدی این اســتان نسبت
بهسال گذشته خبر داد و گفت «سال
گذشته درخواست بخش خصوصی
استمهال بدهی و سرمایه در گردش
بود» اما امسال به حدی وضع
“بحرانی” شده که برخی واحدهای
تولیدی حتی «در بازپرداخت بدهی
آب و برق و گاز خود به مشکل
برخوردهاند»

پیشتر برخی گمانهزنیها از تعیین نرخ  ۳۱۰۰تومان
برای هر دالر در بودجه سال  ۱۳۹۵خبر داده بودند.

امسال را “بعید” دانست و به خبرگزاری “ایسنا”
بازر بورس اوراق بهادار تهران نیز در آخرین روز گفت که در حال حاضر «قیمت سهام شرکتها
پاییز سال  ۱۳۹۴با  ۱۶واحد رشد نسبت به روز بسیار ارزان است» به گونهای که «اگر کوچکترین
قبل ،در کانال  ۶۱۵۲۱واحدی به کار خود پایان داد .وزشی بوزد همه افسوس آن را میخورند».
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چگونه سیاستهای اقتصادی پوپولیستی
رییسجمهور ایران به شکست او منجر
خواهد شد

مخالفان احمدی نژاد،
رییسجمهور سابق ایران،
معموال او را مسخره میکردند
که برای رأی خریدن،
سیبزمینی توزیع میکند؛
این حرف در واقع اشارهای به
یارانههای دولتی بود که نقش
مهمی در افزایش سرسامآور
نرخ تورم در دوران ریاست
جمهوری او داشتند.

امانوئل اتولنگی – سعید قاسمینژاد

در نقطهی مقابل او ،رییسجمهور کنونی ایران ،حسن روحانی،
قرار دارد که دو سال اول ریاست جمهوری خود را مشغول
سیاست ریاضت اقتصادی بوده تا مخارج دولتی را کاهش دهد
و اقتصاد بیمار ایران را اندکی بهبود ببخشد .اما در حال حاضر،
سه ماه پیش از انتخابات مجلس شورای اسالمی ،روحانی کامال
مسیر خود را عوض کرده و آماده است که میلیاردها دالر به
اقتصاد ایران تزریق کند تا از این طریق بتواند مخالفان خود را
در انتخابات فوریه  ۲۰۱۶شکست دهد.
این یک استراتژی خطرناک است .کنار گذاشتن ریاضت
اقتصادی و تزریق سنگین پول در جیب مردم عادی ممکن است
از شکست او در انتخابات جلوگیری کند .اما پوپولیسم اقتصادی
ولخرجانه میتواند پایههای شکنندهی این ترمیم اقتصادی
را که دولت روحانی از سال  ۲۰۱۳مشغول آن بوده به لرزه
درآورد .در آگِست  ۲۰۱۳که روحانی به قدرت رسید ،دولتش
با چالشهایی بزرگ چون تورم سرسامآور ،نرخ بیکاری باال،
و رشد اقتصادی منفی روبرو بود .او هوشمندانه تصمیم گرفت
تا اول تورم را مهار کند تا بتواند به سرمایهگذاران و مردم
ایران احساس امنیت بدهد .در طی دو سال ،روحانی با موفقیت،
تورم را از  ۴۰درصد به  ۳/۱۳درصد رساند .به لطف تسهیل
تحریمها ،او موفق شـد اقتصاد را نیز از رشـــد منفی به مثبت
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برساند و اندکی بهبود دهد .ارزش پایین نفت -که کاهش تورم اتخاذ شده ،کماکان ادامه
صادرات و منبع اصلی درآمد اقتصاد ایران است -خواهد داشت .اما به فاصله چند هفته
ترمیم اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است .از انتشار آن ،اعتراضات باال گرفت.
برای دهههای متمادی ،صادرات نفت ،محرک
رشد اقتصادی ایران بوده ،اما در عین حال
اقتصاد کشور و فرهنگ سیاسی آن را نیز به
فساد آلوده کرده است .قیمت باالی نفت طبق
معمول ،دیوانساالری فاسد و سیستم بانکی
ناکارآمد ایران را تقویت میکند و موجب میشود
تا تامین مالی پروژههای عمومی ،معموال با
پول ارزان نفت و تحت سرپرستی حکومت رشد انتقادات داخلی نسبت به معامله هستهای،
صورت بگیرد و نه بر اساس منطق اقتصادی .و همچنین کارزاری که برای تضعیف قدرت
روحانی پیش از انتخابات مجلس در فوریه ۲۰۱۶
روحانی قول داده بود که این چرخه را متوقف کند .به راه افتاده است ،باعث شده تا او به روشهای
او در ابتدا در مقایسهای مطلوب با سوءمدیریتهای پوپولیستی رییسجمهور سابق روی بیاورد.
رییسجمهور سابق و نیز با در نظر گرفتن وی یک بستهی ضد رکود اقتصادی پیشنهاد
تاثیرات تحریمهای جهانی ،موفق بود .با پول داده تا از این طریق به اقتصاد پول تزریق کند
کمی که در خزانهی دولت وجود داشت ،روحانی و احتماال برای پیروزی متحدان سیاسی خود در
به راحتی توانست مردم و سیستم را قانع کند انتخابات پیش رو محبوبیت کافی کسب نماید.
که ریاضت اقتصادی بهترین مسیر حرکت است.
اما بستهی محرک روحانی برای افزایش رشد
اماموفقیتروحانیممکناستعاملشکستاوشود .اقتصادی طراحی نشده ،بلکه هدف آن تنها
افزایش تقاضای مصرفکننده است .این بسته
با آغاز رفع تحریمها در پی معامله هستهای با شامل مواردی از قبیل تسهیل وام بانکی میشود.
ایاالت متحده و پنج قدرت دیگر جهانی ،ایران
قصد دارد تولید نفت خود را شدیدا افزایش دهد .کاری که به اقتصاد پول تزریق خواهد کرد اما
حتی با قیمت پایین نفت در حال حاضر ،درآمد ممکن است سیستم بانکی را شکنندهتر کند.
نفتی ایران افزایش چشمگیری خواهد داشت.
عالوه بر این ،با برداشته شدن تحریمهای نفتی بستهی محرک روحانی همچنین دو میلیارد
در آینده ،ایران به ارز خارجی دسترسی فوری دالر به پروژههای کوتاهمدت اختصاص داده
خواهد داشت و میتواند به سادگی ذخایر خالی است که برای خرید کاالهای مصرفی به سادگی
خود را پر کند .و با هجوم کسبوکارهای غربی به افراد وام و اعتبار با بهره پایین خواهد داد.
و آسیایی به تهران برای امضای قراردادهای
سرمایهگذاری و تجاری ،کمکم صبر ایرانیها ناگزیر این روش در کشوری که تورم آن
در برابر سیاست ریاضت اقتصادی کشور به در حال حاضر بیش از  ۱۰درصد است ،به
پایان خواهد رسید .بودجه پیشنهادی سال بعد تورم باالتری منجر خواهد شد .این اصالحات
که در ماه سپتامبر منتشر شد ،حاکی از این ممکن است فرهنگ بیکفایتی اقتصادی و
بود که سیاست ریاضت اقتصادی ،که با هدف فساد در حکومت ایران را نیز تقویت کند.
روز  ۴اکتبر ( ۱۲مهر) ،چهار وزیر دولت
روحانی ،که در میان آنها وزیر امور اقتصاد
و دارایی نیز حضور داشت ،در نامهای
سرگشاده به انتقاد از سیاست اقتصادی او
پرداختند و هشدار دادند که سیاست ریاضت،
مشکالت اقتصادی ایران را افزایش داده است.
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طرح وام خرید خودرو را که در برنامهی روحانی
ارائه شده میتوان نمونهای کامل از همهی
ایرادهای سیاستهای اقتصادی ایران دانست:
این طرح یک بستهی محرک برای صنعت اتومبیل
ایران است که خود از بهترین نمادهای اقتصاد
رفاقتی و باندبازی در این کشور به شمار میرود.
تعرفههای گمرکی بسیار باال از منافع صنعت
خودروسازی ایران محافظت میکند و تداوم
فروش ماشینهایی بسیار گرانتر از نرخ
واقعی و با کیفیت نازل را عملی میسازد.
این صنعت در حال حاضر به دلیل کیفیت
بسیار بد محصوالت خود ،توسط مردم مورد
تحریمی سنگین و خودجوش قرار گرفته است.
صنعت
اصالح
جای
به
روحانی
خودروسازی ،کاهش قیمت ،و درخواست
کیفیت باال ،قصد دارد به مردم رشوه بدهد
تا ماشینهای بیکیفیت را گران بخرند.

طرح وام خرید خودرو را که در
برنامهی روحانی ارائه شده میتوان
نمونهای کامل از همهی ایرادهای
سیاستهای اقتصادی ایران دانست:
این طرح یک بستهی محرک برای
صنعت اتومبیل ایران است که خود
از بهترین نمادهای اقتصاد رفاقتی
و باندبازی در این کشور به شمار
میرود

این امر تنها در حوزهی اتومبیلسازی اتفاق
نیفتاده است .بستهی محرک روحانی به دیگر
حوزههای ورشکسته و بیکفایت اقتصادایران
نیز کمک مالی خواهد کرد و به سیستم
بانکی معلول ایران چراغ سبز خواهد داد تا
وامهای غیر قابل بازپرداخت بیشتری بدهد.
روحانی با عقبگرد از سیاستهای پولی
مسووالنه و مفیدش ممکن است بتواند تعدادی * امانوئل اتولنگی و سعید قاسمینژاد به ترتیب
کرسی در مجلس آینده برای خود بخرد“ .پژوهشگر ارشد” و “پژوهشگر همکار” در “بنیاد
دفاع از دموکراسیها” و “مرکز بررسی تحریمها
اما در عین حال این رفتار میتواند به ترمیم و سرمایههای نامشروع” هستند .نسخهی
درازمدت ساختار اقتصادی ایران لطمه بزند انگلیسی این یادداشت روز  ۱۹نوامبر ( ۲۸آبان)
و در نهایت به شکست روحانی منجر شود .در وبسایت “بیزنساینسایدر” منتشر شده است.
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توسعه ایران فدای عامهگرایی دولتمردان

در ایران در دهههای گذشته هر
دولتی که روی کار آمد تمرکز
خود را بر توسعه چند بخش
خاص معطوف کرد و از توسعه
همهجانبه و متوازن ایران غافل
ماند .درواقع اینگونه میتوان
گفت که توسعهی دولتمحور
در ایران فرآیندی همهجانبه و
پیوسته نبوده دولتها هرکدام
برنامهای متفاوت از دولتهای
قبل را پیش بردهاند.

حمید بابایی

علل عمدهی این امر را در نبود برنامهای جامع و مدون در
زمینه توسعه صنعتی ایران و همچنین رویکرد پوپولیستی
دولتها باید جستجو کرد .فقدان نقشهی راه مدون در زمینه
توسعه صنعتی در ایران موجب تخصیص نامتناسب منابع و
حرکت جهشی و نابههنجار در سرمایهگذاری در بخش خاص
شده و به عبارت بهتر ،یک رویهی کاتورهای را در توسعه
صنعتی ایران رقم زده است.
با جاری شدن درآمدهای کالن نفتی به ایران در دولت گذشته
این بیبرنامهگی شکل آشوبناکی به خود گرفته است و باعث
شده تا ایران شاهد توسعهی نامتوازن و تمرکز آن بر بخشهای
خاصی از اقتصاد خود باشد .در نبود نقشه راه ،رویکرد
عامهگرایانه و پوپولیستی که هدفی جز کسب محبوبیتی کاذب
در بین افکار عمومی ندارد توسعه ایران را همواره فدای جلب
نظر عامهی مردم کرده و میکند .البته هرچند استفاده از شیوه
متمرکز دولتی در برنامهریزی ،کارایی کمتری نسبت به حالت
غیر دولتی دارد اما در شرایط کنونی که بخش خصوصی در
ایران با کاستیهای زیادی روبهرو است ،ایران چارهای جز
تهیه نقشه راه ندارد .ناگفته نماند بخش خصوصی ایران به
لحاظ ضعیف بودن تحقیق و توسعه خود ،عدم دسترسی به
فنآوری روز دنیا و همچنین ناتوانی در جذب تسهیالت بانکی
در مقایسه با دولتیها به بلوغ نرســیده است و نــمیتواند در
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آنچه در بین بخشهای مختلف اقتصادی
ایران در سالهای گذشته بیشتر از همه در
کانون توجه رویکرد پوپولیستی قرار گرفته،
توسعهی کارخانههای فوالد ،کارخانههای
سیمان ،مسکن مهر ،فرودگاهها و… است.
ایران به علت داشتن معادن سنگ آهن ،در
تولید فوالد دارای مزایای نسبی بسیاری
است اما جایابی کارخانجات فوالد در ایران
امری است که به شدت مغفول مانده است و
دولتمردان با ترجیح جلب رضایت مردم بر
منافع کشور باعث شدهاند تا تمرکز دولتها،
بیشتر معطوف به تعداد این کارخانجات باشد
تا بر تولید اقتصادی و مقرون به صرفه فوالد.

به سرعت رشد یافته به طوری که هماکنون در
ایران بیش از  ۷۰کارخانه سیمان فعالیت دارند.
حال اگر نگاهی به سمت تقاضای سیمان داشته
باشیم متوجه عدم تعادل در توسعه صنعت
سیمان ایران خواهیم شد .در اوایل پاییز ۹۳
به دلیل رکودی که در بازار مسکن ایران حاکم
بود ،تولیدکنندگان سیمان اعالم کردند بیش از
 ۲۰میلیون تُن سیمان ،دِپو کردهاند و نمیدانند
با این همه سیمان انبارشده چه کار کنند .ذکر این
نکته ضروری است که تولید سالیانه سیمان در
ایران  ۷۰میلیون تن است و امکان صادرات آن
به دلیل کیفیت پایین و همچنین عدم دسترسی به
بازارهای جهانی میسر نیست .چند ماه پس از
آن یعنی زمستان  ۹۳بود که تولیدکنندگان سیمان
اعالم کردند تصمیم به کاهش تولید گرفتهاند.
به طوری که اکنون از  ۹۱کورهی موجود در
کارخانههای سیمان ۲۱ ،کوره ،غیرفعال و
خاموش شدهاند و برخی از کارخانههای سیمان
مانند سیمان لوشان نیز تعطیل گردیدهاند.

این جایابی معیوب ،باعث شده تا هزینههای
مضاعفی بر دوش کارخانجات فوالد باشد و
نتوانند با تمام ظرفیت فعالیت کنند .به طوری
که بعضی از آنها مانند “گروه صنعتی
فوالد کردستان” اعالم ورشکستی کرده و
تعطیل شدهاند .مشکل مهم در رابطه با این طرح “مسکن مهر” نیز هدفی جز کسب محبوبیت
صنایع فوالد ،دسترسی به منابع آب است .کاذب را دنبال نمیکرد .این طرح که تاکنون منابع
مالی بسیاری را بلعیده ،کسی را صاحب خانه
صنایع فوالد به دلیل مصرف باالی آب باید در نکرده است و با توجه به عملکرد دولت کنونی
مکانهایی تاسیس شوند که آب برای مصرف ایران دورنمای به ثمر رسیدن آن بسیار تاریک
آنها مهیا باشد اما بسیاری از این کارخانجات است .پروژهی ایجاد “شهرهای جدید” که در
در استانهای خشک و بایر ایران تاسیس شدهاند برخی کشورهای دیگر نیز کلید خورده است
برای مثال شهر یزد در ایران که در منطقهای
کویری قرار دارد دارای کارخانه ذوبآهن پروژهای شکستخورده بود اما با این حال در
است و یا خراسان رضوی را میتوان مثال زد ایران این پروژه شکستخورده در دستور کار
که دارای  ۷کارخانه فوالد است و سرمایههای قرار گرفت تا امروز ایرانیان بسیاری که روزی
هنگفتی هم برای ایجاد آنها صرف شده است .رویای خانهدار شدن را در سر میپروراندند
سرمایههای خود را از-دست-رفته ببینند .یکی از
در حال حار ،در ایران  ۴۴کارخانه فوالد وجود علل اصلی شکست قابل پیشبینی این پروژه ،این
دارد که اکثر این مراکز با ظرفیت کمتر از است که زیرساختهای شهری مورد نیاز هر شهر
۲۰درصدفعالیت میکنند .در صنعت سیمان نیز باید همپای رشد بافت و جمعیت شهری تکامل
توسعه کارخانجات آن بیش از حد مورد نیاز کشور پیدا کند و عقب افتادن توسعهی الزامات شهری
بوده و تعداد این کارخانجات در  ۱۰سال اخیر از توسعهی واحدهای مسکونی ،یک نارسایی

تلنـگر
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عمده را متوجه توسعه شهری میکند .همین توسعه میتواند برای ایران راهگشا باشد .امری که توسط
همهجانبه الزامات شهری است که زمینهای دولتهای پیشین و امروز مغفول مانده است و
شهری را با ارزشتر از دیگر زمینها کرده است دولتها اصـال الزامی بــرای طراحی آن احساس
اما دولت برای حذف قیمت زمین اقدام به ساختن
مسکن در نقاطی کرد که تا کیلومترها در اطراف
آن هیچ زیرساختی وجود نداشت .بدینترتیب
شهرهایی مصنوعی را در دل بیابان رویاندند
که قابل سکونت نیست .عالوه بر این ،جمعیتی
که قابلیت ارائه خدمات شهری مورد نیاز حیات
شهر را داشته باشند در این شهرها وجود ندارد.
در حال حاضر به دلیل
توسعه فرودگاهها هم دیگر موردی است که در
عقبافتادگی ایران در زمینه
نقاط متعددی از ایران انجام گرفته که ضرورتی
محصوالت پتروشیمی ساالنه بیش
برای ایجاد فرودگاه در آن مشاهده نمیشد.
از صد میلیارد دالر درآمد ارزی از
دست میرود
در میان فرودگاههایی که در سالهای اخیر توسعه
یافتهاند پنج فرودگاه (پارسآباد مغان ،سهند،
جهرم ،اراک و خوی) از پروازهای داخلی ایران
سهم صفر درصدی را به خود اختصاص دادهاند
و  ۷فرودگاه (زنجان ،سبزوار ،شهرکرد ،شاهرود،
طبس ،بم و جیرفت) کمتر از پنجصدم درصد از
پروازهای داخلی ایران را به خود اختصاص
دادهاند .صنایع یادشده تنها مبین بخشی از نمیکنند .چرا که در نبود نیروهای اجتماعی
مصادیق عدم توازن توسعه اقتصادی ایران است .موثر ،دولتها مانعی در برابر یکهتازیهای خود
در گرفتن تصمیمات غیرعقالنی و غیراقتصادی
اگر این همه هزینه صرف توسعه صنایع نمیبینند .در غیاب چنین نیروهای اجتماعی که
پاییندستی پتروشیمی میشد میتوانست میتوانستند دولتها را در مسیر صحیح قرار دهند
ارزآوری چشمگیری برای ایران داشته باشد .و باعث ایجاد احساس تکلیف در دولت شوند یک
صنایع پاییندستی پتروشیمی ایران تشنه نقشه راه میتواند دولت ایران را در مسیر صحیح
سرمایهگذاری است و توسعه این صنایع به قرار دهد که آن هم در حد حرف باقی مانده است.
دهها میلیارد دالر سرمایهگذاری نیاز دارد.
در حال حاضر به دلیل عقبافتادگی ایران در
زمینه محصوالت پتروشیمی ساالنه بیش از
صد میلیارد دالر درآمد ارزی از دست میرود.
همانگونه که اشاره شد تدوین استراتژی صنعتی
مبتنی بر مزایایی که در ایران وجود دارد،

تلنـگر

* حمید بابایی دانشجوی مقطع دکترای فایننس
در دانشگاه لییژ بلژیک است .او در مردادماه
 ۱۳۹۲در سفری به ایران بازداشت شد و در
حال حاضر ،محکومیت شش سال حبس خود
را در زندان رجاییشهر کرج سپری میکند.
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ثروتمندی که با الگو گرفتن
از راکفلر در صادرات به
“اجتهاد” رسید

یوحنا نجدی

پیرمردی با ابروهایی پرپشت و تهریشی
که همیشه به صورتش دیده میشود؛ شکم
برآمدهاش نمادی از حاجیبازاریهای قدیمی
است؛ در  ۸۲سالگی همچنان در عرصه تجارت
و صادرات فعال است آنچنانکه چمدانش برای
سفر و یافتن شرکای تجاری جدید همواره بسته
است و ماهی نیست که بدون سفر ،به پایان
برساند .میگوید سخت دلبسته مادرش بوده
و عالوه بر “بهترین خانه” و “بهترین انبار” در
ایران“ ،بهترین همسر” را اختیار کرده و شدیدا با
“زن دوم” مخالف است .با وجود دههها فعالیت
اقتصادی ،نام اسداهلل عسگراوالدی دستکم
تا زمان زنده بودن برادر سیاستپیشهاش،
حبیباهلل ،زیر سایهی نام او قرار داشت.
هرچند که اقتصاد غیرشفاف ایران امکان به دست
آوردن رقم دقیقی از ثروت اسداهلل عسگراوالدی
را نمیدهد اما در سال  ،۲۰۱۳مقالهای در نشریه
امریکایی معتبر “فوربز” به نقل از بانکدارهای
ایرانی ،میزان داراییهای عسگراوالدی را ۴۰۰

تلنـگر

میلیون دالر اعالم کرد .هرچند که خودش این
عدد را قویا “اشتباه” میداند و میگوید« :اگر یک
صفرش را هم برداری به من نمیخورد .من اگر
 ۴۰۰میلیون دالر داشتم اینجا چی کار میکردم؟
میرفتم باالی قله دماوند استراحت میکردم».
با این وجود ،گفته میشود که میزان صادرات
سالیانه او دست کم  ۱۰۰میلیون دالر است .تقریبا
یکچهارم کل صادرات سالیانه پسته ایران ،از
دفتر  ۱۲۰متری و قدیمی او در عباسآباد تهران
خارج میشود .او را “سلطان خشکبار““ ،حاجی
ترانسفر““ ،تاجر کشمش” و “سلطان پسته و
زیره” لقب دادهاند هرچند که خودش این القاب را
نمیپسندد و به جای آن میگوید که در صادرات
خشکبار ،به درجه “اجتهاد” رسیده است.
از تحصیلداری تا بازار نیویورک
اسداهلل عسگراوالدی  ۱۵اسفندماه سال ۱۳۱۲
در چهارراه سیروس تهران ،کوچه حمام گلشن
روبهروی بازار سیداسماعیل در خانوادهای
بازاری متولد شد .تبار خانوادگی وی به دماوند
بازمیگردد .پدرش به پیشهوری مشغول بود و
در همان منطقه ،مغازه عطاری داشت .از ۱۳-۱۲
سالگی به همراه دو برادرش وارد بازار کار شد
و از سال  ۱۳۲۶تا  ۱۳۳۴به عنوان تحصیلدار
نزد داییاش ،عبداهلل توسلی کار کرد و با الفبای
بازار آشنا شد .وی همزمان با کار ،ادامه تحصیل
داد و وارد دانشگاه شد؛ ابتدا در دانشکده ادبیات
دانشگاه تهران به تحصیل در رشته زبان انگلیسی
پرداخت و اندکی زبان روسی هم فرا گرفت هرچند
که به کالسهای اقتصاد نیز سرک میکشید:
«عصرهایى که فرصت داشتم به دانشکده اقتصاد
هم مىرفتم چون ساختمانهاى دانشکده مقابل
هم بود .گاهى سر کالسهاى دانشکده حقوق هم
مىرفتم ».بدین ترتیب ،سال  ۱۳۳۷در آزمون
ورودی رشته اقتصاد قبول شد و لیسانس
اقتصاد را نـیز از دانشـگـاه تهران دریـافت کرد.
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خودش میگوید که اولین حقوقش “روزی دو ریال“ ،الگو گرفتن از راکفلر
معادل ماهی شش تومان بود .اما در اولین تجربه
تجارتش ،سال  ۱۳۲۷یک کیسه کنجد به قیمت  ۵۳عسگراوالدی میگوید که بیش از شش دهه قبل در
تومان از بازار تهران خرید و آن را  ۷۰تومان به جریان یکی از سفرهایش به نیویورک در ساختمان
نانوایی محلهشان فروخت و با سود حاصل از اولین “امپایر استیت” با مجسمهای از جان راکفلر،
تجارتش ،یک جعبه شیرینی برای مادرش خرید .سرمایهدار بزرگ تاریخ امریکا مواجه شد که زیر
آن سه جمله از وی نقش بسته بود« :زودتر از
عسگراوالدی خیلی زود به فکر ایجاد کسب و کار دیگران مطلع شدم ،زودتر از دیگران تصمیم گرفتم
مستقلی افتاد« :از سال  ۳۶آمدم و در سرای امید ،و زودتر از دیگران هم تصمیمم را هم عملی کردم».
خیابان بوذرجمهری ،که حاال نام آن پانزده خرداد عسگراوالدی میگوید که این جمله را به عنوان
است ،دفتر کوچکی گرفتم و مشغول به کار شدم ».سرلوحه فعالیتهای تجاری خود قرار داده است.
در تمام این سالها ،تنها دارایىاش خانهاى بود
که به مبلغ  ۵۶۰۰تومان در خیابان سیروس
خریده بود و در کنار دو خواهر و پدر و مادرش
در آن زندگى مىکرد .سال  ۱۳۳۳یک خودروی
فولکس به مبلغ  ۵۹۰۰تومان خرید که با آن ،چند
کیسه خواربار از بازار مىخرید و بین نانواها
و بقالها پخش مىکرد .از این به بعد رفتهرفته،
تجارت اسداهلل عسگراوالدی شکل جدیتر و
گستردهتری به خود گرفت و در سال ۱۳۳۶
توانست حجرهای را به صورت قسطی به قیمت
 ۴هزارتومان در بازار تهران بخرد .او در اولین
فعالیت صادراتی خود ،به صورت قسطی ،پنج
تن زیره خرید و آن را به سنگاپور صادر کرد.
کار صادرات زیره آنچنان پررونق شد که
وی بالفاصله دو دفتر در انگلستان و امریکا
تاسیس کرد و در سال  ۱۳۴۳نیز “کارخانه
زیره حساس” را در شهر مشهد راهاندازی کرد.
تا اینکه روزی رسید که به گفته خودش،
معامالت بازار نیویورک در صبح روزهای
دوشنبه ،با قیمت زیره “شرکت حساس” آغاز
به کار میکرد .کسب و کار اسداهلل عسگراوالدی
البته تنها به صادرات زیره محدود نشد؛ وی
ابتدا در سال  ۱۳۴۳اولین انبار خشکبار را در
خیابان تختی تهران خرید و سال  ۱۳۴۷رسما
وارد کار صادرات پسته و کشمش شد و خیلی
زود لقب “سلطان پسته” را از آن خود کرد.

تلنـگر

وی در تمام گفتگوهایش تاکید میکند که
از واردات ،بیزار است و تنها به صادرات
میپردازد؛ تاکنون از هیچ بانکی وام دریافت
نکرده و غیر از زمان کوتاهی که مشاور محمدعلی
رجایی ،دومین رییس جمهوری اسالمی،
بوده ،هیچ وقت برای دولت کار نکرده است.
«ثروتمند نیستم ،بینیازم»
اسداهلل عسگراوالدی در واکنش به سوالهایی
درباره ثروتش اغلب خود را یک “کاسب ُجز”
معرفی میکند که ثروتش توسط رسانهها
بزرگنمایی شده است .وی البته در این خصوص
آشکارا از این شاخه به آن شاخه نیز میپرد؛ گاه
پای اسراییلیها را وسط میکشد« :ثروتمند نه اما
بینیاز هستم .من در تهران تنها یک خانه دارم و
چیز دیگری ندارم .اسراییلیها برای تخریب برادرم
سروصدا ایجاد کردند و گفتند ما پولداریم».
زمانی دیگر با گفتن اینکه «  ۶-۵نفر از من
ثروتمندتر هستند» سر و صدای زیادی به پا کرد
اما چندی بعد ضمن عقبنشینی از اظهاراتش گفت:
«منظورم این بود که در اتاق بازرگانی تهران ،۵
 ۶نفر از من ثروتمندتر هستند .ولی در کشور ،۵
 ۶میلیون از من ثروتمندتر هستند ».او با بازی با
کلمات خود را نه ثروتمند بلکه “مستغنی““ ،موفق“،
“بینیاز” از دیگران و به ویژه بانک میداند« :من در
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هیچ بانکی چه در داخل و چه در خارج سهام آیتاهلل خمینی با این پیشنهاد مخالفت کرد.
ندارم ،در هیچ بانکی سپرده ندارم».
بار دیگر نیز بعد از رایزنیهای فراوان ،موفق شد
این تاجر  ۸۲ساله همچنین مدعی است که تنها مشکل ممنوعالخروجی برادرش حبیباهلل را برطرف
از ظریق خرید خانههایش به ثروت میلیاردی کند و همراه با وی رهسپار پاریس شدند تا در
رسیده است .او میگوید نخستین خانهاش را نوفللوشاتو آیتاهلل خمینی را ببینند .بعد از انقالب
 ۵۶۰۰تومان ،دومی را  ۳۳هزار تومان ،سومی سال  ۱۳۵۷با حکم آیتاهلل خمینی همراه با هفت نفر
را از محمد درخشش ،وزیر فرهنگ رژیم پهلوی دیگر به عضویت اتاق بازرگانی ایران منصوب شد
به مبلغ  ۱۴۰هزار تومان ،چهارمی را  ۵۰۰هزار و از آن زمان تاکنون ،عضو ارشد این اتاق است.
تومان و خانهی کنونیاش را  ۱۴۰میلیون تومان
خریداری کرده است« :همان خانه  ۵۶۰۰تومانی رییس کنونی “اتاق بازرگانی ایران و چین”
امروز بیش از  ۵/۱میلیارد تومان میارزد… البته خود را فرمانبردار دومین رهبر جمهوری
خانهای که ۱۴۰هزار تومان خریدم امروز یک اسالمی نیز معرفی میکند آنچنانکه علیرغم نقد
میلیارد تومان میارزد ،خانه دیگرم در خیابان صریح عملکرد دولت محمود احمدینژاد میگوید:
ولیعصر  ۱۳۰۰متر مساحت دارد .چرا بگویم گدا «چون رهبر معظم انقالب امر به حمایت همه از
هستم؟»
دولت احمدینژاد کردهاند ،ما از دولت ایشان
حمایت میکنیم ،با اینکه معتقدیم این دولت و
دفتر روزنامهی توقیفشده “زن“ ،متعلق به فائزه سیاستهای اقتصادیاش به تمام معنا فشل است».
هاشمی ،دفتر روزنامه “رسالت“ ،و دفتر اولیه
جلسات موسوم به “اقتصاد اسالمی” در سالهای وی در یکی از آخرین اظهاراتش در خصوص
نخست انقالب سال  ۱۳۵۷شماری از دیگر امالک توافق هستهای جمهوری اسالمی با غرب نیز
متعلق به اسداهلل عسگراوالدی است.
خود را مطیع علی خامنهای نشان داد و به
مخالفان این توافق که به گفته وی“ ،نق” میزنند
مطیع رهبران جمهوری اسالمی
یادآور شد که «وقتی مقام معظم رهبری از تیم
مذاکرهکننده تقدیر کرده ،بنابراین دیگران نیز
عسگراوالدی همواره سعی کرده از حضور نباید جلوتر از رهبر حرکت کنند» .به خاطر برادر
آشکار در سیاست دوری کند هرچند که به گفته سیاستپیشهاش حبیباهلل (از اعضای قدیمی
خودش با اکثر سیاستمداران و تقریبا تمامی حزب “موتلفه اسالمی” که سال  ۱۳۹۲درگذشت)
روسای جمهوری اسالمی “روابط نزدیکی” دارد .با اعضای موتلفه نزدیکی بیشتری داشت و
با این حال ،ادعا میکند که تاکنون از هیچ “رانتی” سرانجام سال  ۱۳۸۸به عضویت شورای مرکزی
برخوردار نبوده است .پیش از انقالب سال  ۱۳۵۷این حزب سیاسی متعلق به جناح راست سنتی
دست کم سه بار با آیتاهلل خمینی دیدار کرد ،درآمد؛ هرچند که همچنان خود را دور از سیاست
دوبار در نجف و یک بار در پاریس .از جمله ،میداند« :کالس اول سیاست را هم بلد نیستم.
در سال  ۱۳۵۵در نجف به دیدار آیتاهلل رفت و اگر موتلفه بگوید نباش میگویم خداحافظ».
برای تاسیس کارخانه “آب سنگ” در قم از وی
کسب تکلیف کرد .عسگراوالدی که “بوی تغییر پایانبندی؛ بیش از صد سفر حج
ز اوضاع جهان” میشنید به روحاهلل خمینی گفت
که تصمیم دارد ،کارگران کارخانهاش را از میان اسداهلل عسگراوالدی ،که نامش برخالف برادرش
“طلبههای بیکار” برگزیند هرچند که به گفته وی ،حبیباهلل ،از پسوند “مسلمان” برخوردار نیست،
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حاج اسداهلل عسگراوالدی؛ ثروتمندی که با الگو گرفتن از راکفلر در صادرات به “اجتهاد” رسید

میگوید اصول خاص خودش را دارد؛ هرگز
هیچ کاالیی را بدون تخفیف نمیخرد و در
مقابل ،هیچ جنسی را نیز با تخفیف نمیفروشد؛
بیش از پنجاه سال است که با فردی به نام
محمد شمس ،شراکت دارد؛ همسرش ،طاهره
خانم ،در تقریبا تمامی سفرهای خارجیاش،
همراه اوست؛ تاکنون بیش از صد بار به مکه و
صدبار نیز به کربال و سوریه رفته است؛ جوانان
را به “قناعت” فرا میخواند و از آنها میخواهد
که به خودروی  ۱۰۰میلیون تومانی قانع شوند.

تلنـگر

حاصل زندگی او غیر از ثروتش ۵ ،فرزند شامل
سه دختر و دو پسر است که دو پسر و یکی
از دامادهایش همچون “حاجاسداهلل” به تجارت
مشغولند“ .ازدواج دوم” را همردیف با “قمار” و
استعمال “مواد مخدر” و از جمله “آفت”های زندگی
میداند و از شماری از بازاریانی که با منشی خود
ازدواج دائم یا موقت کردهاند ،با گالیه یاد میکند.
او حاال در نهمین دههی زندگیاش در حال
یادگیری زبان چینی است که این روزها
بیش از زبان انگلیسی به کارش میآید.
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چگونه باید وارد جنگ واقعی با داعش شد

این اولین سوالی است که پس
از فاجعهی وحشتناک پاریس
و کشتار بیش از  ۱۲۹نفر با آن
روبرو میشویم .این حمالت
با فاصلهی کمی از انفجار
هواپیمای روسی متروجت که
از شرمالشیخ پرواز کرده بود
و به مرگ  ۲۲۴نفر انجامید،
و پس از بمبگذاریهای
انتحاری در بیروت با  ۴۱کشته
و در بغداد با  ۱۹کشته اتفاق
افتادند.

مکس بوت

آیا جنگ ساختگی باالخره تمام شده است؟
حدود یک سال پیش در آگوست  ،۲۰۱۴آقای اوباما داعش را به
عنوان یک خطر واقعی و در حال رشد به رسمیت شناخت .او
در واکنش به پخش ویدئویی سر بریدن گروگانهای آمریکایی،
کارزار بمباران علیه داعش را آغاز و  ۳۴۰۰مشاور امریکایی را
برای کمک به نیروهای عراقی در حال جنگ با داعش روانهی
عراق کرد .او همچنین اخیرا از فرستادن  ۵۰نیروی ویژه برای
همکاری با مبارزان ُکرد خبر داد و هدف خود را “تضعیف و در
نهایت نابودی” داعش اعالم کرد.
اما این محدودیت شدید در واکنش آمریکا ،ذاتا نشان میدهد که
او هدف دیگری در سر دارد؛ آقای رییسجمهور بیشتر قصد
محدود کردن جغرافیایی داعش را دارد تا نابود کردن آن .او
در مصاحبهای بدموقع در روز جمعه ( ۱۳نوامبر) اظهار داشت
که این هدف در حال دستیابی و داعش در حال “محدود شدن”
است .چند ساعت بعد تفنگداران جهادی در پاریس جنایات
خود را آغاز کردند .اگر محدود کردن قرار است به این شکل
باشد ،ارزش تالش ندارد .ما به تضعیف نیاز داریم نه محدود
کردن .تا زمانی که داعش به مدیریت “خالفت” خود ادامه میهد
و دارای دولت است ،به الهامبخشی خود ادامه خواهد داد و
محل آموزش جهادیهای سراسر دنیا خواهد بود که تعداد قابل
توجهی از آنها در اروپا و آمریکا هستند .این واقعیت که در
سال جاری ،پاریس دو بار مورد حمالت تروریستی وحشیانه
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قرار گرفته است -مورد اول شارلی اِبدو در ماه
ژانویه بود– واقعیتی را نشان میدهد که همه دیگر
میدانند :با یک استراتژی دفاعی محض نمیتوان
تروریسم را متوقف کرد .اتفاقا فرانسه دارای
یک سیستم امنیتی قدرتمند است که تواناییهای
نظارتی باالیی دارد .اما حتی آنان نیز نتوانستند
جلوی این حمالت را بگیرند .این سادهاندیشانه
است که فکر کنیم ایاالت متحده در برابر چنین نیروهای سطح باال و عملیاتی ویژه مانند
حمالتی مصون خواهد بود.
“دلتافورس” ( )Delta Forceو “سیل تیم Seal( ”۶
 )Team Sixباید رهبران داعش را به طور مستقیم و
تنها راه تضعیف این خطر ،مسیر تهاجم است .مداوم هدف قرار دهند .همچنین ممکن است حداقل
اینکه به جنگ تصنعی علیه داعش پایان دهیم و به چند تیپ نیروی زمینی برای حمله به استحکامات
جنگی واقعی را علیه آن شروع کنیم .استراتژی داعش نیاز باشد .اگر آمریکا تعهد خود به این
این “جنگ واقعی” چه خواهد بود؟ باید از وقایع موضوع را افزایش دهد ،متحدانش نیز به رهبری
پس از یازده سپتامبر درس گرفت .ایاالت متحده ،فرانسهی خشمگین از او پیروی خواهند کرد.
افغانستان را به صورت سنتی و با یک نیروی
عظیم تصرف نکرد.
سطح دوم سیاسی است .باید تالشی همهجانبه
صورت داد تا یک دولت منطقهای سنی
بلکه حجم نسبتا کوچکی از نیروهای عملیاتی ویژه مانند دولت کردستان ایجاد شود .دولتی که
و شبهنظامیان سیا را فرستاد و با نیروی عظیم توسط نیروی شبهنظامی فرزندان عراق و
هوایی از آنان پشتیبانی کرد تا با کمک نیروهای تضمینهای امنیتی آمریکا حمایت میشود.
“ائتالف شمال” ،طالبان را سرنگون کنند.
تضمین این امر که استبداد ایران جایگزین
البته این استراتژی ،امروز بسیار دشوارتر خواهد استبداد داعش نخواهد شد به سنیها
بود و نیاز به نیروهای آمریکایی بیشتری خواهد برای جنگ با داعش انگیزه خواهد داد.
داشت زیرا نه در عراق و نه در سوریه نیروی
آمادهای مانند “ائتالف شمال” وجود ندارد تا به منطقه جدید سنی باید تعهد کند که بخشی از عراق
استحکامات داعش حمله کند .پس ،هدف باید این باقی میماند و در ازای دریافت سودی از فروش
باشد که با یک تالش همهجانبه ،سنیها را در نفت ،آب را با باقی کشور شریک خواهد شد .این
عراق و سوریه علیه داعش به حرکت در آورد امر ممکن است امروز دور از ذهن به نظر برسد،
تا چنین نیرویی به وجود بیاید .این کار تا کنون اما این دو سطح به موفقیت یکدیگر کمک خواهند
انجام نشده است چون آقای اوباما مشغول به کرد .هر چه تعهد نظامی غرب بیشتر باشد،
نظربازی با ایران بوده است،
دست بازتری در سیاست عراق خواهد داشت
کشوری که سنیها به درستی آن را دشمن و اعتبار بیشتری نزد اهل سنت کسب خواهد
خود میدانند .به جای چنگ زدن به این توهم که کرد .هر تعداد از اهل سنت که از داعش روی
میتوان با مالهای ایران برای مبارزه با داعش به برگردانند ،به متحدان نیروی نظامی غرب
دلیلی مشترک رسید ،باید به صورت دو مرحلهای در منطقه افزوده خواهند شد .ما نه تنها باید
سـنیها را حمایـت کرد و به جـنبش در آورد .با آن دسته از نیروهای امنیتی عراقی که با
سطح اول نظامی است :باید نیروهای اندک موجود
در عراق را افزایش داد .حداقل به  ۲۰هزار پرسنل
نیاز است که دست بازتری برای برخورد با نیروهای
دشمن و خروج از مقر خود برای درخواست حمله
هوایی داشته باشند و بتوانند نیروهای محلی
را برای مبارزه با داعش بهتر آموزش دهند.
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ِ
جنگ تقلبی ادامه خواهد داشت و بر تعداد
فرقهگرایان شیعه همراه نشدهاند همکاری کنیم ،این
که مهمتر از آن باید با شبهنظامیان سنی ،کرد ،قربانیان داعش روزبهروز افزوده خواهد شد.
و باقی نیروهایی که حاضر به مبارزه با داعش
هستند همکاری خود را آغاز کنیم .شاید هم این * مکس بوت ( ،)Max Bootنویسنده ،مدرس،
تنها ناشی از خوشبینی من باشد .در هر صورت ،تحلیلگر سیاست خارجی و مورخ نظامی
حتی در شرایط کنونی نیز آقای اوباما حاضر امریکایی است .نسخهی انگلیسی این یادداشت
به حرکت به سمت چنین مبارزهای با داعش در وبسایت “مجله کامنتری” منتشر شده است.
نیست .اگر اوضاع به همین ترتیب پیش برود ،ترجمه :سیاوش صفوی
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پوتین بیهوده ترکیه را هدف میگیرد

لئونید برشیدسکی

پوتین از ترکیه بابت سرنگون کردن بمبافکن روسیه که وارد
خاک ترکیه شده بود درخواست عذرخواهی و غرامت کرده
است .اردوغان نیز در مقابل از روسیه خواستار عذرخواهی
است .جنگ کالمی که در رسانهها به راه افتاده موجب آغاز
موجی از تبلیغات ضد ترکیه از سوی دستگاههای تبلیغاتی
کرملین شده است .دیدار از روسیه و بردن کاال به آنجا برای
ترکها سخت شده است .با این وجود روسیه هنوز اقدام خاصی
برای اعمال تحریمهای اقتصادی یا عملیات نظامی انجام نداده
است ،و این موضوع باعث میشود تا واکنش اولیهی پوتین
کودکانه و غیرمنطقی به نظر برسد.
روسیه بالفاصله پس از سقوط هواپیمای جنگی خود ،وعده داد
که از این پس بمبافکنهایش هنگام انجام عملیات در سوریه
توسط هواپیماهای جنگنده همراهی شوند ،و سیستمهای
 400-Sضدهوایی خود را نیز به پایگاه هوایی این کشور در
سوریه فرستاد .دستگاههای تبلیغاتی روسیه گزارش دادهاند
که حضور سیستم دفاع هوایی مانع از انجام عملیاتهای هوایی
نیروهای ائتالف به رهبری ایاالت متحده شده است .متحدان اما
این ادعا را رد کردهاند ،و حتی اگر این ادعا درست باشد ،تنها
گروهی که از آن سود خواهد برد دولت اسالمی (داعش) است
که روسیه آنان را دشمن شماره یک خود در سوریه خوانده
است.

والدیمیر پوتین آنقدر از
رییس جمهور ترکیه ،رجب
طیب اردوغان ،خشمگین است
که حتی حاضر به مکالمهی
تلفنی یا مالقات با او در نشست
سازمان ملل در زمینه تغییرات
آب و هوای جهان نیز نمیشود.
اما پوتین نمیتواند آسیب
خاصی به اردوغان یا کشور او
برساند؛ او تنها میتواند زندگی
را برای مردم روسیه اندکی
سختتر کند.

اقتصاد ایران در مهرماه

هیچکدام از این امور تاثیری بر ترکیه نخواهد
گذاشت ،چون ترکیه در حمالت هوایی شرکت
ندارد .همچنین دیگر احتمال اینکه هواپیماهای
روسی بیشتری وارد مرز هوایی ترکیه شوند
یا اینکه ترکیه هواپیمای دیگری را ساقط کند
بسیار پایین است؛ زیرا هیچکدام از این دو
کشور خواهان جنگ نیستند ،و این امر مانعی
به مراتب موثرتر از سیستم  400-Sاست.
با این وجود ،دستگاه تبلیغات داخلی روسیه
به کار خود ادامه میدهد .دیمیتری کیسلیوف،
مجری برنامهی هفتگی “وستی ندلی” که
پربینندهترین برنامه خبری تلویزیون حکومتی
است ،اردوغان را به مجموعهای از کارهای
شیطانی متهم کرد؛ از خرید نفت از دولت اسالمی
(داعش) تا تالش برای احیای امپراتوری عثمانی.
والدیمیر ژیرینووسکی ،یکی از قانونگذاران
ملیگرای تندرو نیز درخواست کرد تا برای
انتقامگیری از قتل خلبان روس ،صد خلبان
ترک به قتل برسند .امواج رادیویی رسانههای
روسیه مملو از این وعده است که توهین
ترکها هیچگاه فراموش یا بخشیده نخواهد شد.

امواج رادیویی رسانههای روسیه
مملو از این وعده است که توهین
ترکها هیچگاه فراموش یا بخشیده
نخواهد شد

راازآغازسالبعدممنوعاعالمکردوازدولتخواست
تا یک بستهی تحریمهای اقتصادی آماده کنند.
روز دوشنبه ( ۳۰نوامبر) مقامات ارشد دولتی
دربارهی نحوهی مجازات ترکیه به رایزنی
پرداختند ،و نتیجهی آن ممنوعیت فروش تورها
و پروازهای چارتر ،کاهش تردد کامیونها
و تحریم میوهها و سبزیجات ترکیه بود.
مورد آخر اما فورا انجام نخواهد شد .آرکادی
وارکوویچ ،معاون نخستوزیر ،اعالم کرد که
هیچ اقدامی نباید منجر به افزایش قیمتها شود.
تحریم محصوالت غذایی غرب از سوی روسیه
در تابستان گذشته ،منجر به افزایش  ۲۰تا ۳۰
درصدی قیمتها در این کشور شد .در وضعیت
کنونی ،در ماه اکتبر روسیه گزارش داد که
فروش محصوالت غذایی نسبت به اکتبر سال قبل
 ۷/۱۱درصد کاهش داشته است .تحریم میوه و
سبزیجات و اختالل در صنعت گردشگری برای
هر دو طرف ضررهایی به همراه داشته است،

همچنین علیرغم اینکه مسافرت بین دو کشور
نیازمند ویزا نیست ،موارد متعددی از جلوگیری
از ورود شهروندان ترک به روسیه گزارش شده
است و کاالهای ترکی به دلیل “غیر بهداشتی
بودن” برای فروش در روسیه پذیرفته نشدهاند.
در مسکو صدها نفر به سمت پنجرههای
سفارت ترکیه تخممرغ و سنگ پرتاب کردند
و از سوی پلیس مداخلهای صورت نگرفت .در
شهر اولیانووسک شهروندان ،پرچم ترکیه را
که در یکی از آبجوسازیهای شهر -متعلق
به شرکت ترکی آنادولو افس -نصب شده بود
پایین کشیدند .عالوه بر اینها روز  ۲۸نوامبر،
پوتین دستور داد از اول ژانویه شهروندان ترک
برای ورود به روسیه مجبور به اخذ ویزا شوند اما بیشترین آسیب آن ممکن است به شهروندان
و کنترل بیشتری بر کامیونها و کشتیهای ترک روسیه برسد .صادرات کشاورزی ترکیه به روسیه
اعمال شود .او همچنین استخدام کارگران ترک در سال گذشته از مرز  ۲/۱میلیارد دالر گذشت،

تلنـگر

27

اقتصاد ایران در مهرماه

که این رقم حدود  ۷درصد کل صادرات غذایی
این کشور بوده است .کشاورزان ترکیه احتماال
به سادگی این شکاف به وجود آمده را پر خواهند
کرد .سال گذشته کشاورزان اروپا علیرغم
تحریمهای روسیه شاهد افزایش صادرات بودند.
اما برای روسیه این زیان بزرگتر خواهد
بود .حدود  ۲۰درصد واردات سبزی و حدود
 ۹۰درصد واردات مرکبات روسیه که در
فروشگاههای زنجیرهای به فروش میرسد از
ترکیه انجام میشود .همچنین ترکیه با فاصلهی
بسیار در جایگاه نخست سفرهای گردشگری
شهروندان روس قرار دارد ۳/۳ .میلیون گردشگر
که تقریبا  ۱۹درصد کل گردشگران روسی را
تشکیل میدهند از ترکیه دیدن کردند .هتلهای
ترکیه از این گردشگران میلیاردها دالر درآمد
کسب کردند ،اما از دست دادن این تجارت برای
این صنعت مسألهی مرگ و زندگی نخواهد بود.
طبق گزارش وزارت فرهنگ و توریسم ترکیه ،در
جوالی گذشته و در اوج فصل گردشگری ،این
کشور پذیرای  ۶۸۶هزار  ۲۵۶گردشگر از روسیه
و حدود  ۳/۱میلیون گردشگر از اروپا بود.
سقوط ارزش روبل سفر به اروپا را برای
بسیاری از شهروندان روسیه دشوار و گران
کرده است .سفر به مصر که دومین مقصد
گردشگری روسیه است از ماه گذشته که یک
هواپیمای مسافربری توسط عملیات تروریستی
در این کشور سرنگون شد برای شهروندان
روسیه ممنوع اعالم شده است .از آنجا که ۶۰
درصد گاز طبیعی مصرفی ترکیه از روسیه تامین
میشود ،پوتین میتواند از طریق قطع آن ،یا با
تعلل در ساخت اولین نیروگاه هستهای ترکیه که
بر عهدهی شرکت دولتی روساتوم روسیه است
آسیب بیشتری به اردوغان بزند .اما تولیدکنندگان
گاز روسیه بازاری پرسود را از دست خواهند
داد ،و گازپروم نیز جنوب اروپا را به رقیبانی
چون آذربایجان و ایران واگذار خواهد کرد.

تلنـگر

آذربایجان که در حال حاضر نیز در حال
صدور گاز به ترکیه است با کمال میل
صادرات خود را افزایش خواهد داد .دولت
روسیه به جای اینکه خطر چنین اقدامی را
بپذیرد ،هزینههای جدیدی را بر شهروندان
خود تحمیل کرده و امیدوار است که بتواند با
تبلیغات آتشین خود توجه مردم را منحرف کند.
با وجود اینکه چنین تاکتیکی در گذشته نتیجه
داده است ،اما با توجه به تعداد دشمنانی که
پوتین در سومین دور ریاست جمهوری خود
به وجود آورده ،ادامهی آن هر روز دشوارتر
میشود .با بروز احتالفات روزافزون بین روسیه
و همسایگانش ،و با فشارهای فزایندهی جهانی،
ممکن است مردم روسیه کمکم به این نتیجه
برسند که شاید مشکل واقعی خود پوتین است.
اما در حال حاضر گفتمان خشمگینانهی پوتین در
داخل از حمایت برخوردار است که در حال دامن
زدن به رفتار مشابهی در ترکیه است .رفتاری که
موجب میشود کشتیهای روسی برای عبور از
تنگهی بوسفور ساعتها منتظر نگاه داشته شوند.
اردوغان نیز همانند پوتین در استفاده از
خطرات خارجی برای منحرف کردن توجه
شهروندانش ید طوالیی دارد ،اما تعداد دشمنانش
به مراتب کمتر از پوتین است .او احتماال از
این بحران بیش از پوتین سود خواهد برد.
* لئونید برشیدسکی ،نویسنده و ستوننویس
روسی ساکن برلین در کشور آلمان است .او
موسس و سربیر روزنامهی معتبر اقتصادی
“ودوموستی” در روسیه بود که درواقع پروژهی
مشترک “فایننشالتایمز” و “والاستریتژورنال”
در این کشور به شمار میرفت .وی همچنین
اولین انتشاردهندهی نسخهی روسی مجلهی
“فوربز” بود .نسخهی انگلیسی این یادداشت
در وبسایت “بلومبرگ” منتشر شده است.
ترجمه از سیاوش صفوی /مرکز مطالعات لیبرالیسم
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اینفوگرافیک:
نیز که روسیه آن را رهبری میکند از ماه اکتبر
آیا حمالت هوایی برای نابودی “داعش” امسال ،شروع به بمباران هوایی این گروه کردهاند.

کافی است؟

در پی حمالت تروریستی ماه گذشتهی گروه
“داعش” در پاریس که به کشتهشدن دستکم
 ۱۳۰نفر انجامید ،به تدریج کشورهای بیشتری
آمادگی خود را برای حمله به مواضع این گروه
در سوریه و شمال عراق اعالم میکنند.

انتظار میرود که در این هفته ،آلمان ،تایید
نهایی خود را یک برای ماموریت نظامی شامل
اعزام  ۱۲۰۰نیروی پشتیبان به سوریه اعالم
کند .قانونگذاران بریتانیا نیز روز چهارشنبه
( ۲دسامبر ۱۱-آذر) انجام حمالت هوایی بیشتر
علیه مواضع “داعش” را به رای میگذارند.
هرچند که اقتصاد غیرشفاف ایران امکان به دست
آوردن رقم دقیقی از ثروت اسداهلل عسگراوالدی
را نمیدهد اما در سال  ،۲۰۱۳مقالهای در نشریه
امریکایی معتبر “فوربز” به نقل از بانکدارهای
ایرانی ،میزان داراییهای عسگراوالدی را ۴۰۰
این در حالی است که ائتالف تحت رهبری امریکا
از آگست ( ۲۰۱۴تابستان  )۱۳۹۳حمالت هوایی
به “داعش” را آغاز کرده است .ائتالف دیگری

تلنـگر

استرالیا ،بلژیک ،کانادا ،عربستان سعودی ،اردن،
بحرین ،امارات متحده عربی ،و هلند از جمله
کشورهایی هستند که در ائتالف به رهبری
امریکا حضور دارند .ترکیه نیز از طریق مشارکت
نیروهای هوایی و در اختیار گذاشتن پایگاههای
خود ،در یورش به “داعش” ،نقش داشته است.

آنگونه که وزارت دفاع امریکا “پنتاگون” اعالم
کرده ،نیروهای ائتالف به رهبری این کشور تا
تاریخ  ۱۹نوامبر  ۲۸( ۲۰۱۵آبان) ۸۲۸۹ ،حمله
هوایی را به مواضع “داعش” انجام دادهاند که
 ۵۴۳۲مورد آن در عراق ،و  ۲۸۵۷حمله نیز در
سوریه بوده است که نشان میدهد اکثریت قاطع
این حمالت با  ۶۶درصد در عراق انجام شده
است .در این میان ،امریکا خود به تنهایی ۶۴۷۱
حمله را انجام داده و  ۱۸۱۸حمله نیز توسط سایر
کشورهای ائتالف صورت گرفته است.
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از سوی دیگر ،روسیه که کمپین هوایی خود در سوریه را از ماه اکتبر و با هدف تقویت موقعیت
رژیم بشار اسد آغاز کرده ،متهم است که بیش از آنکه به مواضع “داعش” حمله کند ،مواضع
سایر گروههای مخالف اسد را در نقاطی که “داعش” حضور ندارد ،هدف قرار میدهد.

تلنـگر
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با وجود این
عملیات
بدون

حمالت ،پرسش اصلی این است که آیا حمالت
بین
از
را
“داعش”
میتواند
همهجانبه،
زمینی

هوایی
ببرد.

“نیک َپتِن والش” ،تحلیلگر سی.ان.ان اخیرا در یادداشتی در این خصوص نوشته« :این
باور که مسیر آشکاری برای شکست دادن داعش وجود دارد ،احمقانه است .حمالت هوایی
و عملیاتهای ویژه ،در نهایت فرسایشی میشوند… زمان دخالت در سوریه در سال
 ۲۰۱۲بود؛ زمانی که هنوز “داعش” وجود نداشت و بشار اسد توسط روسیه و ایران
پشتیبانی نمیشد .حاال همه چیز متفاوت است .آنها آنجا هستند .خیلی دیر شده است».

تلنـگر
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کرهجنوبی بهترین اینترنت جهان را دارد؛

ایران در رتبه  ۹۱گزارش ساالنه اتحادیه
بینالمللی ارتباطات

پایین این فهرست را نیز کشورهای افریقایی چاد،
اریتره ،اتیوپی ،ماداگاسکار ،ماالوی ،گینه بیسائو،
سودان جنوبی ،کنگو ،بورکینافاسو ،موزامبیک ،و
تانزانیا به خود اختصاص دادهاند.

آذر) منتشر شده ،کرهجنوبی با کسب امتیاز
 ۹۳/۸از  ۱۰در صدر “فهرست توسعه فناوری
اطالعات و ارتباطات” ( )IDIقرار گرفته و بعد
از این کشور ،دانمارک و ایسلند ،به ترتیب با
امتیازهای  ۸۶/۸ ،۸۸/۸در رتبهی دوم و سوم
قرار دارند.

در میان  ۱۶۶کشور قرار داشت .آی.تی.یو برای
اندازهگیری “شاخص توسعه فناوری اطالعات
و ارتباطات” ،سه زیرشاخص “دسترسی”،
“استفاده” ،و “مهارتها” را بررسی میکند.

تازهترین گزارش “اتحادیه بینالمللی ارتباطات”
( )ITUمیگوید که شهروندان کرهجنوبی همچنین ،ایران در فهرست سال  ۲۰۱۵با امتیاز
همچنان به بهترین و سریعترین اینترنت جهان  ۷۹/۴در جایگاه  ۹۱در میان  ۱۶۷کشور مورد
بررسی قرار گرفته است که کمی پایینتر از
دسترسی دارند.
میانگین  ۰۳/۵این فهرست است .ایران در
در این گزارش که روز دوشنبه ( ۳۰نوامبر ۹-فهرست سال  ۲۰۱۰با امتیاز  ،۴۸/۳در رتبهی ۹۹

در این فهرست ،انگلستان ،سوئد ،لوگزامبورگ،
سوییس ،هلند ،هنگکنگ ،نروژ ،ژاپن ،فنالند،
استرالیا ،آلمان ،امریکا ،نیوزلند ،فرانسه ،موناکو،
سنگاپور ،و استونی ،با امتیازهای باالی هشت،
به ترتیب جایگاههای چهارم تا بیستم را به
خود اختصاص دادهاند .کرهجنوبی در فهرست
پیشین آی.تی.یو نیز که در سال  ۲۰۱۰منتشر
شده بود ،با امتیاز  ۶۴/۸در صدر قرار داشت.

تلنـگر

ایران در فهرست امسال ،در هر سه زیرشاخص
نسبت به سال  ،۲۰۱۰امتیاز بیشتری کسب کرده
اما به ویژه در زیرشاخص “استفاده” با امتیاز
 ۱۹/۲از  ،۱۰فاصلهی زیادی با دیگر کشورهای
در حال توسعه جهان دارد.
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بیکاری بیش از  ۱۱۰هزار نفر با مدرک
دکترا در ایران
“مرکز آمار ایران” میگوید در پایان سال ،۱۳۹۳
بیش از  ۱۱۰هزار نفر با مدرک دکترا در کشور
بیکار بودهاند.
به نوشتهی خبرگزاری “ایسنا” در میان
دانشآموختگان دانشگاهی ،بیشترین میزان
بیکاری مربوط به دارندگان مدرک کارشناسی
است و در عین حال «بخش اعظمی از بیکاران
این مقطع را زنان به خود اختصاص دادهاند».
با این وجود در میان بیکاران دارای مقطع دکترا،
مردان از زنان پیشی گرفتهاند.
در این میان ،بیشترین میزان بیکاری در میان
فارغالتحصیالن و افراد در حال تحصیل،
مربوط به رشتههای مهندسی و پس از آن
رشتههای بازرگانی و معماری بوده است.

تلنـگر

در همین ارتباط ،کوروش پرند“ ،معاون وزارت
تعاون ،کار ،و رفاه اجتماعی” میگوید که نرخ بیکاری
در فارغالتحصیالن دانشگاهی  ۱۰برابر کسانی
است که دارای تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم هستند.
ابوالفضل فتحاللهی ،نایبرییس “کانون عالی
انجمنهای صنفی کارگران” نیز بیش از ۷۵
درصد بیکاران را از قشر تحصیلکرده
میداند که امیدی به یافتن شغل مناسب ندارند.
بحران بیکاری در ایران که پیشبینی میشود
با اضافه شدن بیش از  ۴میلیون فارغالتحصیل
دانشگاهی در سالهای آینده شدیدتر شود ،یکی
از معضالت اصلی اقتصاد ایران به شمار میرود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که اقتصاد ایران
برای قرار گرفتن در مسیر حل مشکل بیکاری ،باید
به رشد پایدار و مستمر بیش از  ۶درصد برسد.
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امضای تفاهمنامه  ۸۰۰۰میلیارد تومانی میان «استخراج و احداث کارخانه سنگ آهن
استانداری کرمانشاه و قرارگاه خاتماالنبیا سنقروکلیایی» و «طراحی و احداث پاالیشگاه
میعانات گازی» از جمله پروژههایی هستند که بر
اساس این تفاهمنامه اجرای آن به سپاه پاسداران
واگذار شده است.
امضای این تفاهمنامه جدید با “قرارگاه خاتماالنبیا”
در حالی صورت میگیرد که “سردار عباداهلل
عبداللهی” ،فرمانده این قرارگاه روز  ۲۳آذرماه
امسال در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت
استانداری کرمانشاه برای اجرای پروژههای
«بیش از  ۱۵۰ابرپروژه در سطح کشور توسط
عمرانی این استان ،یک تفاهمنامهی ۸۰۰۰
قرارگاه خاتم در حال انجام است».
میلیارد تومانی با “قرارگاه خاتماالنبیا”
سپاه پاسداران انقالب اسالمی امضا کرد.
آقای عبداللهی که به مناسبت بیستمین سالروز
تاسیس “قرارگاه خاتماالنبیا” سخن میگفت ،این
به نوشتهی خبرگزاری “ایسنا” ،مجتبی نیککردار،
قرارگاه را «یکی از مجموعههای اجرایی و فنی
معاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه در
بزرگ در خاورمیانه» دانست و مدعی شد «در
مراسم انعقاد این تفاهمنامه گفت که قرارگاه
بحث ساخت پاالیشگاه نفتی و گازی نیز هیچ
خاتماالنبیا قرار است  ۱۸پروژه را در حوزههای
نیازی به کشورهای خارجی و حتی مهندسی
شهری ،بهداشت ،برق ،آبوفاضالب ،و ساخت
خارجی نیست».
فرودگاه در سطح استان کرمانشاه اجرا کند.
وی با بیان اینکه «بحث ورود خارجیها برای
«احداث  ۵کیلومتر تونل مترو و  ۶ایستگاه
تامین مالی پروژهها است» خاطرنشان کرد که
زیرزمینی در شهر کرمانشاه»« ،احداث  ۱۱تقاطع
«در بحث اجرا نباید اجازه دهیم خارجیها ورود
غیرهمسطح»« ،ساماندهی رودخانه قرهسو و
پیدا کنند».
آبشوران»« ،مکانیابی و طراحی شهرک سالمت»،
«احداث بیمارستان  ۵۴۰تختخوابی کرمانشاه»،
او در عین حال از ظرفیت انجام سالیانه  ۲۰هزار
«مکانیابی و احداث نیروگاه برق با اولویت منطقه
میلیارد تومان قرارداد در کشور توسط قرارگاه
ویژه قصرشیرین»« ،توسعه سطوح پروازی
خاتماالنبیا خبر داد و مدعی شد که این قرارگاه
فرودگاه کرمانشاه و طراحی و احداث سالن
«آمادگی دارد فازهای  ۲۲و  ۲۴و  ۱۳را تا پایان
ترانزیت»« ،تکمیل تصفیهخانه فاضالب شهر
سال  ۹۵راهاندازی کند».
کرمانشاه»« ،احداث شبکههای فرعی آبیاری
و زهکشی طرح گرمسیری»« ،احداث آزادراه
گفتنی است گسترش حضور سپاه پاسداران در
صحنه-کرمانشاه»« ،طراحی ،الگوسازی و احداث
پروژههای دولتی در حالی صورت میگیرد که
شهر نمونه»« ،انجام مطالعات اکتشاف معادن»،
یکی از خواستههای حامیان حسن روحانی پیش
«استخراج و فرآوری معدن گچ و بیتومین
از انتخاب شدن وی به سمت ریاست جمهوری
قصرشیرین»« ،استخراج و فرآوری قیر طبیعی»،
اسالمی ،کوتاه کردن دست سپاه از اقتصاد ایران بود.
«فرآوری منیزیم از دولومیت اسالمآبادغرب»،

تلنـگر

34

چگونه سپاه پاسداران مانند مافیا بر بازار
سیاه ایران حکومت میکند

پاسداران ،یا همان فرزندان انقالبی
آیتاهلل خمینی ،گروههای
اوباش شدیدا عالقهمند به
خشونت بودند که در دوران شاه
در حاشیه قرار داشتند .آنان سپاه
پاسداران جمهوری اسالمی را
پایهگذاری کردند و به مهمترین
ابزار سرکوب در دستان رژیم
مذهبی ایران تبدیل شدند.

سعید قاسمی نژاد

در طول سه دههی گذشته ،پاسداران تحوالت بسیاری را تجربه
و مجموعهی نظامی-اقتصادی پیچیدهای را بنا کردهاند .آنان
خود را به اقتصاد عادی محدود نکردهاند .سپاه پاسداران اقتصاد
زیرزمینی ایران را توسعه و کنترل خود بر آن را افزایش داده
است ،و در طی این روند به یک کارتل مافیایی تبدیل شده است.
درنتیجه ،تعجببرانگیز نیست که نیروی قدس (بازوی عملیات
بینالمللی سپاه) در اقدام به ترور سفیر عربستان در واشینگتن
در سال  ،۲۰۱۱تالش کرد تا از کارتلهای مواد مخدر مکزیکی
کمک بگیرد.
با کمی دقت به نقش سپاه پاسداران انقالب اسالمی در اقتصاد
زیرزمینی ایران متوجه میشویم که سپاه کامال با این دنیای
زیرزمینی آشنایی دارد و در حال کنترل آن است.
در سطح جهانی ،اقتصاد زیرزمینی بخش عمدهای از فعالیتهای
اقتصادی جهان را تشکیل میدهد .آنطور که صندوق جهانی
پول توضیح میدهد ،ضعف حکومت قانون در یک کشور با
بزرگی اقتصاد زیرزمینی آن رابطهی مستقیم دارد.
در ایران ،حکومت قانون شدیدا ضعیف است و در نتیجهی آن،
اقتصاد زیرزمینی بسیار پررونق شده است .سپاه پاسداران
بازیگر اصلی این اقتصادِ مخفی است .اقتصاد زیرزمینی
برای سپاه پاسداران یک منبع درآمد غیرقابل نظارت است ،و
برای درک تواناییها و رفتارهای سپاه اهمیت ویژهای دارد.
اقتصاد زیرزمینی آنطور که توسط سازمان درآمد داخلی
(اداره مالیات امریکا) توصیف شده“ ،نشاندهندهی درآمد
زیر میزی و خارج از دفاتر است” .این میتواند از درآمد
قانونی که برای فرار از مالیات مورد پولشویی قرار گرفته تا

بورس ارز ایران؛ الگوبرداری ناقص از یک سازوکار غربی

تجارت کاالهای کامال غیرقانونی مانند
مواد مخدر یا سالح را شامل شود.
ارزش اقتصاد زیرزمینی را نمیتوان بطور
دقیق مشخص کرد و تخمین زدن در این
زمینه نیز بسیار دشوارتر از سایر معیارهای
اقتصادی مانند تولید ناخالص ملی است.
مطالعهی انجامشده توسط صندوق جهانی پول
نشان میدهد که ارزش یک اقتصاد زیرزمینی
در کشورهای در حال توسعه حدود  ۳۵تا
 ۴۴درصد تولید ناخالص ملی رسمی آنان
است .روشهای متفاوتی برای اندازهگیری
اندازهی اقتصاد زیرزمینی ایران وجود دارد،
و برخی تخمینها رقمی برابر با  ۳۶درصد
تولید ناخالص ملی ایران را نشان میدهند.
تصور اینکه این میزان در دوران ریاست
جمهوری محمود احمدینژاد افزایش پیدا
کرده باشد کامال منطقی است .دورانی که در
آن تحریمهای بینالمللی کمر اقتصاد ایران را
شکست و دور زدن تحریمها به امری حیاتی برای
صادرات و واردات ایران تبدیل شد .گزارشها و
پروندههای دادگاهی در زمینه فساد و معامالت
غیردفتری که در دوران ریاست جمهوری
احمدینژاد اتفاق افتاد اهمیت اقتصاد زیرزمینی
را در آن دوران به وضوح نشان میدهد.
وزارت اقتصاد ایران به تازگی تخمین زده که
تجارتها و شرکتهایی که حدود  ۲۰تا  ۲۵درصد
تولید ناخالص ملی را تشکیل میدهند از پرداخت
مالیات معاف هستند .اگر برای اقتصاد زیرزمینی
ایران مبلغ حداقلی  ۲۵درصد را در نظر بگیریم،
ارزش اقتصاد در سایهی ایران بر اساس تولید
ناخالص ملی کنونی این کشور ،حدود  ۱۰۰میلیارد
دالر تخمین زده میشود .اگر آن را بر اساس نرخ
 ۳۵درصد پیشنهادشده توسط صندوق بینالمللی
پول محاسبه کنیم ،ارزش اقتصاد زیرزمینی
ایران حدود  ۱۴۰میلیارد دالر خواهد بود.
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تشخیص اینکه دقیقا چه مقدار از این  ۱۰۰تا ۱۴۰
میلیارد دالر نصیب سپاه پاسداران میشود غیر
ممکن است .اما نگاهی عمیقتر به فعالیتهای
سپاه پاسداران حاکی از این خواهد بود که سپاه
بخش عمدهای از سود این تجارت غیرقانونی را
به جیب میزند.
سپاه پاسداران ایران بزرگترین قاچاقکننده
در این کشور است .در اوایل دههی ،۲۰۰۰
مهدی کروبی ،رییس وقت مجلس ایران از بنادر
غیرقانونی تحت کنترل سپاه پاسداران که برای
قاچاق استفاده میشدند انتقاد کرد .احمدینژاد
که بزرگترین دشمن سیاسی کروبی است نیز
سپاه پاسداران را “برادران قاچاقچی ما” خطاب
کرد.
سپاه پاسداران کنترل مرزهای آبی ،هوایی ،و
زمینی ایران را در دست دارد .بنادر ،فرودگاهها،
و جادهها در اختیار سپاه هستند و پاسداران
معذوریتی برای استفاده از آنها در جهت قاچاق
کاال و پر کردن جیب خود ندارند.
به گفتهی منابع مختلف از جمله سازمان گمرک
و مجلس ایران ،ارزش کاالهای وارداتی قاچاق
در ایران بین  ۲۰تا  ۳۰میلیارد دالر است .ایران
که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت در جهان
است ،از صادرات نفت غیرقانونی نیز رنج میبرد.
زیرا قیمت سوخت در ایران پایینتر از کشورهای
همسایه است .مقامات ایرانی معتقدند ساالنه
حداقل  ۲۰میلیون لیتر سوخت از ایران به خارج
از کشور قاچاق میشود .در چند سال گذشته،
ارزش نفت قاچاقشده از ایران حدود  ۷میلیارد
دالر در سال تخمین زده شده است.
سپاه پاسداران عالوه بر اینکه تولیدکننده
اصلی سالح در ایران است ،و در عین
حال قاچاقچی اصلی این کشور نیز است،
و سالحهای تولیدشده را به نیروهای
دستنشاندهی خود مانند حزباهلل میرساند.
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قاچاق مواد مخدر یکی دیگر از حوزههای سپاه پاسداران که شاید مجهزترین و پیچیدهترین
اصلی اقتصاد زیرزمینی تحت کنترل سپاه گروه تروریستی دوران ما است ،این اراده و توانایی
است .مرز طوالنی ایران با پاکستان و را دارد که یک شبکهی جهانی غیرقانونی بسازد.
افغانستان یکی از شلوغترین مسیرهای
قاچاق مواد مخدر در جهان است.
وزیر کشور ایران به تازگی اعالم کرد که
ارزش موادمخدر فروختهشده در ایران
ساالنه به  ۳میلیارد دالر میرسد ،که این رقم
شامل هزینههای انتقال مواد از افغانستان به
نقاط ترانزیتی دیگر مانند بالکان نمیشود.
باغانی،
اسماعیل
امریکا،
خزانهداری
جانشین فرمانده سپاه قدس را به دلیل
نقش او در قاچاق مواد مخدر در فهرست
تحریمهای ایاالت متحده قرار داده است.
سپاه پاسداران همچنین به واسطهی
حزباهلل لبنان رابطهی نزدیکی با کارتلهای
موادمخدر در آمریکای جنوبی و مرکزی دارد.
سپاه پاسداران بازیگر اصلی در اقتصاد زیرزمینی
ایران است که برایش منبع درآمد ارزشمندی
محسوب میشود .این درآمد موجب میشود تا سپاه
به سیاستمداران غیرنظامی وابستگی نداشته باشد.

سپاه پاسداران ایران بزرگترین
قاچاقکننده در این کشور است.
در اوایل دههی  ،۲۰۰۰مهدی
کروبی ،رییس وقت مجلس ایران
از بنادر غیرقانونی تحت کنترل سپاه
پاسداران که برای قاچاق استفاده
میشدند انتقاد کرد .احمدینژاد
که بزرگترین دشمن سیاسی کروبی
است نیز سپاه پاسداران را “برادران
قاچاقچی ما” خطاب کرد

این امر همچنین سپاه را بر دنیای زیرزمینی ایران
و گروههای خالفکار آن حاکم میکند .به عنوان
مثال ،سردار حسین همدانی ،که به تازگی در سوریه
کشته شد ،در مصاحبهای توضیح داده بود که
چگونه سپاه گروههای اراذل و اوباش را در جریان دولت ایاالت متحده باید با کسانی که به سپاه
“جنبش سبز” برای سرکوب تظاهراتکنندگان پاسداران و امپراتوری تجاری آن از طریق
در خیابان سازماندهی میکرده است .عضویت یا همکاری کمک میکنند به عنوان
تروریست برخورد کند ،و کاری کند که سپاه
نقش سپاه پاسداران انقالب اسالمی در نتواند از دنیای زیرزمینی ایاالت متحده نیرو بگیرد.
اقتصاد زیرزمینی به آنان اجازه میدهد تا
تواناییهای مالی ،سیاسی ،و عملیاتی خود نسخهی انگلیسی این یادداشت پیش از این در
را در ایران و سایر نقاط جهان افزایش دهند .وبسایت “بیزنساینسایدر” منتشر شده است.
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