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گزارشی از روستای قلعهچنعان در جنوب شرق اهواز
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قطعی برق

آب

اینترنت
واکسیناسیون...

مسئله فقط اینها نیست...
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بدهکاــرترینکشــورهای
فشارهای حقوقی بر بایننس؛
جهاــــنکدامند؟
خطر در کمین معاملهگران ایرانی؟
اقتصاد جهان | ۵

ارز دیجیتال | ۴

صفریک

سؤالات «حکمرانی واکسن کرونا»

سهراهبرایتوقففرسودگیروانی
ناـشـیازدورکاـری
کاروکسب |۶

ما جنگاوران یا ما حقخواهان؟

محمدفاضلی |عضوهیئتعلمی دانشگاهشهیدبهشتی

هر وقــت مقرراتی وضع میکنید که قــادر به اجرای آن نیســتید؛ و هر وقت  .۶اگر واکسنهای اطالعرسانی شده فقط طرحهای تحقیقاتی بودهاند چرا
وعــدهای میدهید که قادر به تحقق آن نیســتید ،بخشــی از اعتبار خود را از اطالعرســانی درخصوص آنها بر محور ایجاد امید به تولید واکســن داخلی
دســت میدهید .اما مدیران وقتی وعدهای میدهند که قادر به عملی کردن برای واکسیناسیون میلیونها ایرانی صورت گرفته است؟
آن نیستند ،فقط اعتبار خودشان را از دست نمیدهند بلکه بخشی از اعتماد
 .۷اگر زیرســاخت صنعتی الزم برای تولید واکسن در داخل وجود نداشته و
عمومی را که دارایی مشترک همه است نابود میکنند.
پیشبینی میشده که فعالیت در سطح تحقیقاتی باقی بماند یا تولید صنعتی
ســؤال از فراینــد سیاســتگذاری ،تــا تصمیمســازی ،تحقیقــات ،تولید و
آن مســتلزم همکاری فناورانه با طرفهای خارجی باشد ،چرا اطالعرسانی
اطالعرســانی درباره واکســن کرونا ،از این منظر که بر اعتماد عمومی تأثیر
چنان انجام شــده که انتظار تولید صنعتی و واکســینه شدن میلیونها نفر با
داشــته و دارد ،و هم از آن جهت که منابع عمومی برای آن صرف شده است،
واکسن ایرانی ایجاد شد؟
حق شهروندی همه ایرانیان است.
چندیــن ســؤال هم از همیــن منظر درخصــوص کل فرایندهــای مربوط به  .۸تعارض منافع شــرکتها و مؤسســات تحقیقاتی یــا تولیدکننده داخلی
مختلف کرونا در ایران وجود دارد که با پاسخ دادن به آنها شاید بشود راهی واکســن ،با راهبرد همکاری فناورانه و تأمین واکســن از طریــق واردات چه
به سوی آینده بهتر برای سیاست علم ،فناوری و صنعت در ایران گشود و برای سهمی در پیدایش وضعیت فعلی دسترسی به واکسن داشته است؟
بهبود وضع فعلی هم اندیشه کرد.
 .۹سیاســت اطالعرســانی زودهنگام درخصــوص واکســنهای در مرحله
 .۱سیاست تحقیقاتی و سیاست صنعتی برای تحقیقات و تولید واکسن کرونا تحقیقــات و کارآزمایــی ( )Trialو قول دادن درخصوص زمــان دقیق تولید
چه بوده ،کجا بررسی و تصویب شده ،و متن مصوب این سند چیست و چگونه واکسنی که در مرحله کارآزمایی است ،کجا و با چه هدفی تنظیم شده بود؟
اجرایی شده است؟
 .۱۰ظرفیت تولید داخلی – به شــرط تبدیل شدن همه موردهای تحقیقاتی
 .۲هدف سیاست رسمی درخصوص واکسن ،ظرفیتسازی تحقیقاتی ،تولید به محصوالت صنعتی با تولید انبوه – چقدر برآورد شــد ،با چه مقدار ریسک و
احتمال خطای برآورد ،و چه تأثیری بر سیاست واردات واکسن خارجی باقی
صنعتی برای نیاز داخل و صادرات ،یا هر دو بوده است؟
گذاشت؟
 .۳همکاری فناورانه با کشــورهای خارجی  -بهطور مشخص چین و روسیه –
برای تولید واکسن مشترک یا تولید انبوه واکسن خارجی (نظیر راهبرد هند  .۱۱چه اصولی بر سیاست واکسیناسیون حاکم بوده است؟ آیا راهبرد تزریق
در تولید انبوه واکســنهای خارجی که تحقیق و توســعه آنها در هند انجام بر اســاس گروههای سنی مناســبترین بوده اســت؟ آیا با توجه به مرزهای
نشده است) در سیاست واکســن کشور چه جایگاه ،موانع یا دستآوردهایی گســترده ایران و تفاوتهای محلی زیاد در الگوهای مراقبت شخصی و ابتال
به بیماری ،راهبردهایی نظیر واکسیناسیون گســترده در مرزها یا بر اساس
داشته است؟
گروههای شغلی ،بهتر نمیبود؟
 .۴واکسنهایی که با اسامی مختلف تحت عنوان واکسن ایرانی در دستورکار
قــرار گرفته و تولید آنها رســانهای و اطالعرســانی شــده ،پروژههای صرفاً  .۱۲آیا با توجه به نقش زمانبندی و ضرورت واکسیناســیون تعداد زیادی از
تحقیقاتی برای توسعه زیرســاخت پژوهشی بودهاند یا از ابتدا با هدف تولید شــهروندان در مدت زمان کوتاه برای قطع زنجیره انتقال ،راهبرد و وضعیت
فعلــی تأمین (از طریــق تولید یا واردات ) واکســن ،قادر اســت چشــمانداز
صنعتی در نظر گرفته شدهاند؟
امیدبخشی برای بازگشت به زندگی عادی در بازه زمانی مناسبی ایجاد کند؟
 .۵چرا علیرغم محدودیتهای زیرســاخت ،منابع و شــرایط تحریم شدید،
فعالیت در زمینه تحقیقات یا تولید صنعتی چندین گونه واکســن ،در دستور اینها بخشی از سؤاالتی است که از منظر سیاست و منافع عمومی ،میتوان
کار قرار گرفته است؟ آیا برنامه منظم و سنجیدهای بر این سیاست حاکم بوده از سیاستگذاران بهداشت و درمان پرسید .پاسخ دادن و نه بر حذر داشتن از
پرسش است که امید به بهبود خلق میکند.
یا محصول عوامل دیگری است؟

امیر ناظمی | رئیس سازمان فناوری ارتباطات

آزمون تداعی

یکی از تکنیکهای روانکاوی که یونگ معرفی کرد و پس
از او گالتون آن را توسعه داد ،آزمون تداعی واژگان است.
روانــکاو فهرســتی از واژههــا را میخوانــد و از ما انتظار
دارد نخســتین واژهای که در ذهن ما تداعی میشــود را
بیان کنیم؛ مثــا میگوید فرزند و نخســتین واژهای که
ما بیان میکنیم نشــاندهنده بسیاری از پیشفرضها و
چارچوبهای شناختی ماست.
حاال فکر میکنم اگر همین تکنیــک را در حوزه فناوری
اطالعــات و اکوسیستماســتارتآپی بــه کار ببریم و واژه
«امنیت سایبری» را بگوییم نخســتین واژهای که تداعی
میشود؛ همین گروه را به دو بخش تقسیم میکند.
شما هم لطفا نخستین واژهای که به ذهنتان میرسد را
در ذهن یادداشت کنید.
گروه نخســت کســانی هســتند که یاد واژههایــی مانند
فایروال و رخنه و جاسوسی و دفاع و جنگ و اتک و هک و
 ...میافتند .این نگاه امنیتی و فنی است.
گروه دوم کســانی هســتند که واژههایــی مانند «حریم
خصوصــی» و «داده عمومــی» و «حــق شــهروندی» و ..
میافتنــد؛ واژگانی اغلب غیرفنی و بــا ارجاع به موضوع
اجتماعی و حقوقی.
برداشــت شخصی من آن است که گروه نخست به شدت
در حوزه فناوری اطالعات غلبــه دارند؛ یعنی نوعی نگاه
فنی و امنیتی .هرچند ترکیب این دو نگاه است که توازن
واقعی را رقم میزند؛ اما کمرنگ بودن نگاه دوم است که
باید برای ما سیاست بسازد.

به سایر شاخصهای جهانی (از اقتصاد گرفته تا فناوری)
رتبهای مناســب اســت و به هــر تقدیر از رتبه نــوآوری یا
رقابتپذیری یا شــاخصهای اقتصادیمان بهتر یا حتی
بسیار بهتر.
اما مشاهده وضعیت نمودار راداری ایران نشان میدهد
که زیرســاخت حقوقی مــا میتواند نقطــه کلیدی برای
توســعه این بخش باشــد .در حقیقت این که در ایران ما
قوانینی داشته باشیم که داده عمومی را تعریف و صیانت
کند ،یا حتی رفتارهای منجر به رخنه و نفوذ در بانکهای
دادهای جرمانگاری شود یا حریم خصوصی تعریف شود؛
میتواند به دنبال خود مجموعهای از تغییرات را به همراه
داشته باشد.
در حقیقــت کشــورهایی که وضعیت مناســب دارند ،در
برخــورداری از قوانین و زیرســاخت حقوقــی به صورت
مشــترک پیشرو هســتند .شــاید جالب باشــد که شما
نمیتوانید کشور بیابید که توانمندی و ظرفیت فنیاش
توسعه یافته باشد؛ اما زیرساخت حقوقیاش نه!

توصیهای برای دولت آینده

امیدوارم راهبرد آیندگان و سیاستگذاران دوره پیش رو
تقویت این بخش باشــد .با آنکه از روز نخست تصدیام
الیحه «صیانت از داده عمومی» که مشابه با  GDPRاروپا
بود را برای دولت فرستادیم ،اما تا همین امروز نتوانستیم
دولت ،مجلس و قوه قضاییه را به اهمیت و اولویت این امر
راضی کنیم.
شــاید تــوان اقناعســازی مــا کــم بوده اســت؛ شــاید
اولویتهای دیگر مهمتر بودهاند و شــاید تصویب چنین
قوانینی نیازمند ظرفیتهــای باالتری برای حکمرانی و
راهحل در زیرساخت حقوقی
حکمرانان باشــد؛ در هر صورت امیــدوارم اکنون که این
گزارش امسال امنیت سایبری ( )GCIهفته پیش منتشر
الیحه تصویب الزم را برای طرح در مجلس گرفته اســت،
شــد؛ گزارشی که در حقیقت ارزیابی سال  ۲۰۲۰است.
در روزهای آینده به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار
در این گزارش ایران  ۶رتبه ارتقاء یافته است و به رتبه ۵۴
گیرد.
جهانی رسیده است؛ رتبهای نه شایسته ایران ،اما نسبت

مهدی پدرامخو| تسنیم

زندگی در فقر و بیماری
کنار لولههای نفت و کارخانهی فوالد

سان
ُ پر

پُرسان از نظام بودجهریزی
از وزیر اقتصاد

قطعی برق و آب و اینترنت و واکسیناسیون...

آقای دژپســند اخیرا طی همایشی دربارهی ساختار بودجه و وضعیت اختصاص آن صحبت کردن که سواالتی رو بوجود
آورده .ایشان از نهادها یا تشکیالتی گفتن که به نوعی یک شبه بوجود آمدهاند و طلب بودجه میکنند بدون آنکه خدمات
خاصی ارائه دهند .او از تاثیر فرهنگ نفتی در نظام بودجهریزی گفته که به تشکیالتی بدون توجه به خاستگاه ،تاسیس
و خدماتــی که ارائه میدهد صرفــا برای کمک بودجه اختصاص داده میشــود .او از ضرورت جراحــی گفته و به دولت
ســیزدهم پیشنهاد کرده که فلسفهی وجودی بسیاری از واحدهای تشکیالتی و ردیفهای بودجه را بررسی کند .باید از
آقای دژپسند پرسید:
دولت دودازدهم و وزارتخانهی شما برای فاصله گرفتن یا ممانعت از تداوم «فرهنگ نفتی» در نظام بودجهریزی کشور چه
اقداماتی انجام داده است؟
نهادهایی که یک شبه در نظام بودجهریزی وارد میشوند کدامند؟ نامشان چیست؟ چرا معرفی نمیشوند؟
تشکیالت و نهادهای مورد اشارهی آقای دژپسند در چه حوزههایی قرار دارند؟ اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی
یا...؟
آیا معرفی نهادهای مورد اشاره امری هزینهزاست؟
چند سال است که این رویه در نظام بودجهریزی کشور جاری شده است؟
اگر نظر نهادهای مورد اشاره در نظام بودجهریزی تامین نشود چه اتفاقی میافتد؟
آقای دژپسند به عنوان وزیر اقتصاد با چه موانعی برای مقاومت در برابر خواستهی نهادهای مورد اشاره در بودجه مواجه
بودهاند؟
آیا درون دولت یا حاکمیت نهادهایی به عنوان ذینفع این مجموعهها وجود دارند؟
آیا نهادهای باالدســتی یا نظارتی از وجود چنین رویههایی در نظام بودجهریزی مطلع هســتند یا در طول این ســالها در
جریان قرار گرفتهاند؟ اگر نه ،چرا و اگر آری نتیجهی آن چه بوده است؟
فواید ،عوارض و مضرات ناشی از وجود چنین رویهای در نظام بودجهریزی کشور چیست؟
چند درصد از کلیت بودجه کشور صرف چنین نهادها و تشکیالتی میشود؟
نبود چنین تشکیالتی در نظام حکمرانی چه فواید یا مضرات و عوارضی دارد؟

افق ایران

ون
ریب
ت

2

تمرین اقتصادی یک جناح سیاسی
با تغییر دولت!
مسعود نیلی| اقتصاددان

هفته دوم تیر  | ۱۴۰۰سال چهارم | شماره ۸۵

در کشــور ما ،یک جناح سیاســی تابهحال با این تمرین مواجه نشــده که تحقق آرمانها و اهداف بلندمرتبۀ خود مانند
رونق در شــرایط تحریم همهجانبه ،رفع فقر در نبود منابع ،ثبات بازار ارز در شرایط کاهش شدید عرضۀ ارز ،حفظ توازن
بودجه در شــرایط قطع درآمدهای نفتی و غیره را در قالــب محدودیتهای مالی دنبال کند .برای این جناح تنها یکبار
این اتفاق ورود به قوۀ مجریه رخ داده اســت که آن هم در شــرایط وفور منابع بوده اســت .توجه داشته باشیم که سیاست
تنها در کورۀ اقتصاد است که آبدیده میشود و مادامی که این آبدیدگی اتفاق نیفتاده باشد ،سیاستورزی جای خود را به
خیالپردازی میدهد .یادمان باشد که جناح دیگر سیاسی در حالی که تا قبل از ورود به عرصۀ اجرایی ،تندترین مواضع
را در عرصههای بینالمللی و حتی داخلی داشــت ،با ورود به قوۀ مجریه و آشناشــدن با واقعیتهای مرتبط با محدودیت
منابع ،دچار دگرگونیهایی بنیادی شــد .بخش بزرگی از این تحوالت ناشی از آشنایی با موضوعی است به نام «کمیابی
منابع» .شاید تشکیل دولت سیزدهم ،فرصتی مغتنم برای کشور باشد که البته در ادامۀ مسیر ،امکان این یادگیری مهم
برای جناح دیگر سیاسی هم فراهم شود و باعث شود که گفتمان سیاسی در کشور ما تا این اندازه واگرا نباشد / .تجارت فردا

مسئله فقط اینها نیست...
سلمان معبودی
«گنبــد حرارتی» عنوانی اســت کــه متخصصان هواشناســی به علت
پدیدهی گرمای فزایندهی تجربه شــده در ایــن روزهای نقاط مختلف
زمیــن اطالق کردهاند .بــه گفتهی یکی از خبرگزاریهــا «از ونکوور تا
خوزســتان» تحت تاثیر ایــن افزایش درج ه حرارت قــرار دارند .مکس
هررا ،تاریخدان اقلیمی ،درباره این موج گرمایی در توییتر خود نوشته
ج گرمایــی تاریخ برای
بود«:خاورمیانه و مرکز آســیا با خشــنترین مو 
این وقت از ســال روبهرو شــدهاند ».تغییر اقلیم و گرمایش زمین علت
اصلی ظاهری این پدیده عنوان شــده آن هم برای بشــری که گاهی با
این نامگذاریهای ســطحی خیال خود را بابت «شــناخت» پدیدارها
راحت میکند .اما در عین حال در همین حال که نقاطی از کره زمین
درجه حــرارت باالی  50درجه را تجربه میکننــد ،نقاطی دیگر دچار
بارشهای تابســتانی شــدهاند! باران و تگرگ در تابســتان در شمال
ایران هم باریدهاند .انگار زمین به شکلی غیر قابل پیشبینی بر خالف
سناریوهای از پیش تعیینشده رفتار میکند .امری که برای گروهی از
محققان حوزه تغییرات اقلیمی هم تکاندهنده بوده و فراتر از دانش در
دســترس آنها رخ میدهد .به واقع همانطور که گفته شده «زمین دیگر
مثل گذشــته رفتار نمیکند »...و در شمایل فردی عصیانگر در مقابل
بشر قرار گرفته است.
قضیه فقط اینها نیســت .برای موجودی که روی چنین ســیارهای در
حال گذران امور اســت مگر میشــود تأثیرپذیری از آن وجود نداشته
باشد؟ آیا میشــود در خانهای که در حال سوختن است آرام نشست؟
البته برای بشــری کــه انگار همه چیــز را حتما باید با چشــم ببیند تا
باور کند به نظر هنوز آتشــی در کار نیســت! اما احواالت درونی افراد و
ملتها آیا میتواند از طبیعت پیرامونشان منفک شود؟ برافروختگی،
خشم یا بیخیالی و افسردگی افراد چقدر شبیه احواالت این روزهای
زمین اســت؟ البته که تایید این گزاره به معنای نفی عوامل اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی بر شرایط امروز نیست اما...
قضیه فراتر از اینهاست ...سرکردن در شرایط بغرنج یا بحرانی آدابی
دارد .الاقل در فرهنگ ایرانی چنین چیزی به وفور تجربه شــده است.
در شــرایطی این چنین وقتی خانوادهای در بحران استِ ،
منشی که بر
تنشها دامن زند و اوضاع را از آنچه هســت بدتــر کند چندان معقول
نیســت .اعضای خانــواده مالحظهی هم را میکننــد ،بر زخمها نمک
ن و بهبودشان نمیتوانند نقشی ایفاکنند.
نمیپاشــند اگر که در درما 
اگر مســئول خانواده به هر دلیل در بهبود شرایط ناتوان است میداند
که نمیتواند و نباید با زور و درفش ســایرین را زیر ســقف یا دور سفره
بنشــاند و نگــه دارد .میدانــد که اولویتهــای زندگی تغییــر کرده و
سختگیریهای همیشگیاش گوش شــنوایی نخواهد یافت .او اول از
همه خود را با شــرایط موجود تطبیق میدهد و ســایرین را به ضرورت
تطبیقپذیری سوق میدهد و جلب میکند .اما نمونههای خالف عقل

کولبران و تبدیل چالشهای امنیتی مرزهای غربی کشور
به چالشهای اقتصادی و اجتماعی
خالد قادری | کارشناس ارشد علوم سیاسی

در اقتصادهای بیمار و بحران زده شغل های کاذب و غیرمولد قارچ
وار و از روی ناچاری و ضرورت های زندگی بروز و ظهور می یابند .با
توجه به آمار باالی شاخص فالکت در مناطق غرب کشور ،پیامدهای
آن زنجیــره ای از بحــران های مختلف را بوجــود آورده که کولبری
پدیده ای آشــکار از هــزاران پدیده اجتماعی آشــکار و پنهان دیگر
است .کافی است آمارهای مختلف از آسیبهای اجتماعی همچون
خودکشی ،خشــونت های اجتماعی ،اعتیاد و عوامل بسیار دیگری
منتشر شود تا عمق و وسع بحران ها برای همگان عیان شود.
کولبری و کولبرکُشــی تازه یکی از پیامدهای فجیع شرایط موجود
اســت که نگارنده ســعی خواهد کرد بخشــی از چشــم انداز آن را
واکاوی کند به این نیت که تلنگری باشد برای همگان ،چه در قامت
مســئول و چه در قامت مردم .بدیهی اســت که باید در نظر داشــت
با کشــتن کولبری که نان آور خانوادهای مستمند است چه تبعاتی
دامنگیر اعضای بی سرپرســت آن خانواده می شود آن هم در میان

انبوهی از بحرانهای اجتماعی!؟
با کشته شدن هزاران نفر از کاسبکاران ساکن در نوار مرزی غرب
کشــور طی ســالیان دور و نزدیک ،گویا ژنرالها و تکنوکراتها که
همان مسئولینشــان میخوانیم هنوز ککشــان هم از چرایی این
پدیده گزیده نشــده است .پهن کردن ســفرههای خالی کولبران و
اعتراضــات عدیده آنها تا کنون صدایی به اندازه زوزه یک باد نحیف
هم در آن باال دســتیها ایجاد نکرده است .در سرزمین اختالسها
و رانتهــای هزاران میلیــاردی و در هیاهوی مافیای قدرت و ثروت
شکی نیســت که فریاد فرودستان آن هم در آن گذرگاه های سخت
و دشوار به داالنهای تصمیمســازان مرکزنشین نخواهد رسید .به
راســتی که چنین پدیدههایی یادآور قرون وســطا و عصر بردهداری
است و شایسته جوامع امروزی نیست.
فریــادی بــه درازای ســالها کشــتن کولبــران نگونبخــت ،این
بیفریادرستریــن اقشــار نوپدیــد جامعــه کردســتان کــه صدای

هم هست .کســی که خالف آنچه گفته شد رفتار میکند؛ با عصبیت،
تهدیــد و حرف زور در بهترین حالت توقع دارد که اعضای خانواده او را
و شــرایط را درک کنند و کمک حال باشند و دم بر نیاورند .واردآمدن
فشــار تنها روی یک نفر و یا فشــار مضاعف آوردن به سایرین در چنین
شرایطی فقط یک نتیجه دارد :فروپاشی و خراب شدن سقف روی سر
همه.
مســئله اما فقط اینها نیســت ...بگذارید به مثالهــای ملموستری
برســیم .از خانــهای بگوییم که برخــی از اهل آن خوابند یــا خود را به
خواب زدهاند و یا به شــکل عجیبی از بیداری میترســند و گریزاناند.
دیگــران را به تابآوری و تحمــل دعوت میکنند اما خــود ...به جای
ایجاد گشــایشها برای همافزایی و نزدیکی بیشتر ،حلقهی نزدیکان و
خودیها را آنقدر تنگ کردهاند که دیگر آنها که پارســال دوست بودند
امسال آشنا هم نیستند! چشم بستهاند بر نفوذیهایی که در خانه النه
کرد ه و مراکز حســاس آن را هدف گرفتهاند و برای ساکنان خانه شاخ
و شانه میکشند! «شــرایط خطیر» و «برهه حساس کنونی» تنها برای
ســایرین است و آنها در هر شرایطی نه تغییر رویه میدهند و نه زاویهی
نگاهشان به جهان و اجتماع دســتخوش تغییر میشود .در هر شرایط
و هــر برههای هماناند کــه بودند؛ کوران و کــران و خوابزدگانی که
هزینهی رفتارها و برنامهها و رویکردهای غلطشــان را یک کشور و یک
ملت باید بدهد.
کاش مســئله فقط همینها بــود؛ قطع برق و آب و اینترنت و واکســن
و ...اما قضیه فراتر از اینهاســت .دیگر فقط نارسایی در انرژی یا قطع
ارتباطات و یا عدم تأمین ســامت محل توجه نیست .مسئله عدم باور
به توانمندی در مدیریت شــرایط و تدبیر امور است .اصطالحا از چشم
افتادن اســت ...رسیدن به این ایده است که مسئول ...نه تنها توانایی
پیشــبرد و تحقق خواستهها و تأمین نیازها و مدیریت تقاضاها را ندارد
بلکه خواسته یا ناخواسته مانع اصالح رویهها و به خدمت گرفتن تمامی
داراییها و توانمندیها هم شــده اســت .اشتباه نشود .صحبت یک یا
دو فرد نیســت .حرف از یک مجموعه اســت .چنین نقطهای حتی اگر
هنوز کامل به آن نرسیده باشیم هم به قدری خطرناک هست که بشود
دربارهی آن هشدار داد.
بــرای بقاء چارهای جز تطبیقپذیری ،انعطاف و همســویی با تغییرات
روزافزون جهان نیســت .به جای شعار و ادعای بیپشتوانه و واهی ،به
جای تناقضگویی و خودبینی و خودتوجیهی و تلف کردن وقت چارهای
جز گشایش ،جز گذشــت و جز همگرایی حقیقی نیست .حماقتها و
شــعبدهبازیها و بیعرضگیها به قدر کافی باعث تلف شــدن وقت و
منابع و اعتبارات شــدهاند .اقدام شجاعانه در پذیرش ضرورت تغییری
عمیق و همســو با نیازهای زمانه و اقدام مؤثر برای آن است نه صرفا در
رجزخوانی برای دوستان و دشمنان.

کشتهشــدن این فقرا را باد سالها با خود میبرد ،آیا گلویی نیست
که ســوتکی برای آنــان باشــد؟! از آنجا کــه این قشــر نگونبخت
از خانوادههــای دهکهــای اقتصــادی پاییــن جامعــه هســتند و
خونخواهانشــان نیز از فقرای جامعه هســتند میطلبد که دیگر
اقشــار و اصنــاف جامعه بــه تظلمخواهی آنــان ورود پیــدا کنند و
کارگزاران حکومتی هم با در نظر گرفتن واقعیات سیاسی ،اقتصادی
و اجتماعی مناطق مرزی ،انتظار میرود بازنگری در سیاســتهای
خود را در دســتور کار قرار دهند و توحش کشتن کولبران را خاتمه
دهند .در سیاســتهای کنتــرل مرزها بازنگری کننــد و مبتنی بر
واقعیات همه جانبه ،تصمیمهای در خوری را اتخاذ کنند.
بیشــک نگاه سیاســتگزاران کالن کشــوری به مرزهای غربی و
اساسا مناطق کردنشین کشور نگاهی کامال امنیتی و نظامی است
از این روی ســاختن برجهای عدیده دیدبانی و تقسیم نوار مرزی به
خطهای قرمز ،زرد و ســبز از این نگاه سرچشمه گرفته است .حال
سواالتی چند در این ارتباط برای ناظران سیاسی مطرح است :
 .۱اگر سیاســت کنونی کنترل مرزها که بیشــک هزاران میلیارد
تومان از بیت مال کشــور را هم برای ســاختن پایگاههای نظامی و
برج و بارو در نوار مرزی غرب کشــور صرف شــده واقعبینانه اســت
مسئولین امنیتی و نظامی و اعضای شورای امنیت کشور به ناظران
سیاسی و مردم پاسخگو باشند که چگونه است طی سالیان گذشته
دهها دانشــمند اتمی و نخبگان کشــور آن هم در قلب پایتخت ترور
شدهاند و هزاران اسناد محرمانه به سرقت رفتهاند .اگر نفوذ عوامل
بیگانه از مرزهای غربی اســت و شــما این همه بودجه بیت المال را
برای امنیت کشور صرف کرده اید باید پاسخگو باشید .غیر از کشتن
کولبــران نگون بخت چنــد نفر از عوامل اقدامات فــوق را در مرزها
کشته یا دستگیر کردهاید؟

و دســتور کنتــرل و محدود کــردن صاحبان کولهــا که همان
کولخواران هســتند را بدهند تا کولبری هم محو شود .این دور
از شــرط انصاف است که کولبران را بکشید ولی کول خواران را
به حال خود رها کنید.
 .۳بیشک طی سالیان گذشته از لحاظ چالشهای امنیتی کشور،
حساسیت کارگزاران مرکز نسبت به پیرامون کشور بوده است که آن
هم بنا به اتفاقات تاریخی که جای بحثش در این مقاله نیست ریشه
دارد .اکنون گمانی در این نیســت که ناکارآمدیهای ســاختاری و
ناشایســتگیهای مدیریتی انباشتی از فســاد را برساخته است که
حاصلش ایجاد تهدیدات امنیتی در مرکز است که اهمیت آن بسیار
بیشــتر از نواحی پیرامون اســت .بزن و بکوبهای چهل و دو ساله
در پیرامون کشــور اگر چه درصدی از تهدیدات را روانه آن ور مرزها
کرده اســت ولی نگاه های تک بعدی و کافر مســلمانی اندیشیدن
نســبت به مردم ایــن مناطق و عــدم توجه به ارتقای شــاخصهای
توسعهیافتگی ،دستاوردش این بوده که تهدیدات امنیتی بیشتری
را بــه عمق داخلی مرزها انتقال داده اســت نه به آن ســوی مرز که
دوربین های برجک های نگهبانی به سویش نظارهگر هستند .از این
روی سادهانگاری و الکپشتی اندیشیدن در مورد چالش های مذبور
و ادامه سیاســتهای ناکارامد و فرتوت کنونی و ادامه کولبرکشــی
میتواند پیامدهای غیرقابل جبرانی را در پی داشته باشد.
 .۴ناتوانی ،ناکارآمدی و پوپولیستی اندیشیدن نمایندگان مناطق
کردنشــین در مجلس شــورای اســامی و در قواره نماینده روستا
ظاهر شــدن آنها و عدم جرات ورود به این مباحث از ســوی آنها که
بیشک جزئی از رسالتشان است موجب عدم با اهمیت پنداشتن
و عدم درکی صحیــح از این چالشها میان کارگزاران باال دســتی
شــده است .بیشــک در خالء حضور نخبگان مناطق کردنشین در
مراکز تصمیمســازی و تصمیمگیری در مرکز کشور تنها روزنه و کور
ســوی امید به بازتاب رنجهای مردم این مناطق از سوی نمایندگان
مردم در مجلس شورای اسالمی است .لذا ضروری است که آنان از
انشاخوانیهای عوامفریبانه در صحن مجلس حذر کنند و هماهنگ
و همصدا اقدامــات درخوری را انجام دهند .امید اســت که عوامل
ایجاد کولبری و کولبرکشــی و چنین پدیدههایی خشکانده شود/ .

 .۲بیشــک کولبران صاحبــان کولهای خود نیســتند و اکثراً
کولهبارشــان هم وسایل آشــپزخانه ،وســایل صوتی و تصویری
و اقالمــی از ایــن قبیل اســت که آن را بــرای صاحبــان پولدار
کولهایشــان می آورند که آنها هم دو دســته هستند ،بعضیها
آن ســوی مرز و بعضی دیگر این ســوی مرز هســتند و هر دو هم
با عوامل دولتی در هر دو ســوی مرز ســاخت وپاخت دارند .لذا
مســئولین عالیرتبه کشــوری لطفــا به این موضــوع ورود کنند دیپلماسی ایرانی
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جو بایدن ،رئیس جمهوری ایــاالت متحده در روز 16
ژوئــن  2021با همتــای روس خــود والدیمیر پوتین
در شــهر ژنو ســوئیس دیدار کرد .این اولین دیدار دو
رهبر پس از ریاســت جمهوری بایدن بــوده و به مدت
سه ساعت نیز طول کشــیده است .بایدن این دیدار را
یک چشم انداز واقعی برای بهبود قابل توجه در روابط
ایاالت متحده و روســیه تلقی نموده و خاطر نشان کرد
که ماه هــای آینده «یک آزمون” خواهد بود .پوتین نیز
با توجه به رایزنی ها درباره بازگشــت ســفیران ایاالت
متحده و روســیه به پســت های دیپلماتیــک خود این
ال مثمر ثمر» توصیف کرده و
نشست را «سازنده» و «کام ً
ادعا داشته که «همه چیز در رابطه با خراب شدن روابط
متقابل بین دو کشــور نه توســط روســیه ،بلکه توسط
ایاالت متحده آغاز شــده که حاکــی از ادامه تنش فی
مابین است”.
این نشســت را می توان بخشــی از تالش بایدن برای
تحکیم روابط دو کشور قلمداد کرد که در سالهای اخیر
به پایین ترین ســطح  30سال اخیر تنزل یافته بود .در
فوریه  2021به دنبال ادعــای بایدن مبنی بر دخالت
روسیه در انتخابات آمریکا و قاتل خطاب کردن پوتین
همراه با برانگیختن خشم مسکو روابط بین دو قدرت
هسته ای بسیار آسیب دیده بود.
دیــدار بایدن و پوتین در حاشــیه اولین ســفر خارجی
بایدن به بریتانیــا و حضور در اجالس گروه هفت و ناتو
صورت گرفت که بایدن با اعالم این که «روسیه و چین
هر دو به دنبال ایجاد شــکاف در همبســتگی غرب در
اقیانوس اطلس هســتند» ،بر اتحاد ایــاالت متحده با
اتحادیه اروپا و ناتو تاکید داشت.
دیدار بایدن با رهبران انگلیس ،فرانسه ،آلمان ،کانادا،

ایتالیــا و ژاپــن فرصتی بود تــا یک بار دیگــر با تاکید
بر شــعار «آمریکا بازگشــته اســت» آمادگی کشورش
را بــرای احیای رهبــری جهانی تکــرار نماید که پس
از عقب نشــینی ســلفش “دونالد ترامپ» از تعامالت
جهانی خدشه دار شــده بود .بایدن همچنین با شعار
“دیپلماســی دوباره در مرکز سیاست خارجی ما قرار
دارد» با بیان ضرورت لزوم اتحاد دمکراتیک و مشارکت
دیپلماتیک دو سوی آتالنتیک سعی در برطرف ساختن
اختالل ناتوان کننده در پیوندهای غربی داشته که در
چهار ســال ریاســت جمهوری ترامپ بر شبکه روابط
دیپلماتیک فراآتالنتیک سایه انداخته بود.
هدف بایــدن این بوده تا از یک ســو با اجمــاع ایاالت
متحده و دمکراســی های اروپایی بتواند به ایجاد یک
جبهه متحد علیه چین و روســیه ،دو چالش اساســی
پیش روی سیاســت خارجی دولتــش را تحت کنترل
درآورد .چنانچه از متحدان خود در ناتو خواســته است
تا در برابر اقتدارگرایــی و افزایش قدرت نظامی چین
ایستادگی کنند و تمرکز اتحاد ایجاد شده برای دفاع از
اروپا در برابر اتحاد جماهیر شوروی در طول جنگ سرد
را به ســوی چین تغییر دهند و از سوی دیگر در رقابت
با چین ،در یک گفتگوی ســازنده و تعامل دیپلماتیک
از روســیه بخواهد ســوای اختالفات مهم بین مسکو و
واشــنگتن ،بر تغییر در معامالت با چین تمرکز نماید.
بایــدن تالش دارد تا با کاهش تنش های واشــنگتن و
مسکو اســتراتژی ضد روســیه ایاالت متحده را به نفع
حفظ هژمونی آمریکا در برابر چین متعادل سازد.
در دشواری همســو شدن کشورهای اروپایی با ایاالت
متحده در مورد واقعیت نفوذ و قدرت چین این اولویت
وجود خواهد داشــت که در جبهه روســیه با مشکالت
بزرگی روبرو نباشــند .اما آیا ایاالت متحده در رویکرد
خود نســبت به چالشــهای سیاســت خارجی چین و

روســیه می تواند بر بهبود روابط با مســکو حساب باز
کند؟ بنظر می رسد اگر چه قرارگیری در این االکلنگ
قــدرت از مواضع مورد عالقه پوتین اســت ،اما با توجه
به این که مشــارکت اســتراتژیک جامع چین و روسیه
آزمایشاتی را پشت سر گذاشته و به یک منبع مشترک
اســتراتژیک بی بدیل برای دو کشور تبدیل شده ،امر
فوق العاده دشواری خواهد بود.
معامالت تجاری و همکاری های نظامی میان روسیه و
چین را می توان انگیزه قوی جهت عدم تغییر همگرایی
فزاینده دوجانبه در نظر گرفت .روابط مســکو و پکن از
ســال  2014همزمان با توقف بخــش قابل توجهی از
سرمایه گذاری مســتقیم خارجی در روسیه در نتیجه
تحریم های غرب به دنبال الحاق کریمه توسط روسیه
تقویت شــده اســت .چین مهمترین مقصــد صادرات
انرژی روســیه بوده که برای اقتصاد بزرگ و رو به رشد
پکن ضروری است.
چین در ســال  2020به میزان  83.5میلیون تن نفت
خام از روســیه وارد کرده و دو کشــور به طور متقابل از
یکدیگر در امنیــت انرژی حمایــت مینمایند .میزان
تجارت بین دو کشور با عبور از مرز  100میلیارد دالر در
سال در حال افزایش بوده و تالش است تا سال 2024
این میزان به  200میلیارد دالر افزایش داده شود .این
در حالی است که تجارت ساالنه ایاالت متحده و روسیه
حدود  20میلیارد دالر است.
همکاری های استراتژیک روسیه و چین نیز به سرعت
در حال گســترش بوده و مســکو و پکن در یک حرکت
جدیــد در برابر متحــدان آمریــکا در اقیانــوس آرام با
طیف گسترده ای از مانورهای نظامی قدرت خود را به
نمایش می گذارند .روسیه با فروش تجهیزات نظامی،
جنگنده های جت ،زیردریایی ها و سیستم های دفاع
هوایی به چین در تالش پکن برای تبدیل شدن به یک

قدرت بزرگ نظامی ســهیم بوده اســت .روسیه با این
پشتیبانی ها توانسته قطعیت حضور چین در اقیانوس
آرام را بیشــتر و در نتیجه شــکاف قــدرت میان چین و
آمریکا را کمتر سازد .اثرگذاری روسیه بر وزن اقتصادی
و نظامی چین ،تعدیل گرانش مسکو به سمت پکن را از
سوی واشنگتن ضروری می کند.
قابل ذکر است که همواره می توان امکان بی اعتمادی
روسیه نســبت به قدرت و توانایی های روزافزون چین
را در نظر داشــت که بتواند به مــرور زمان این رابطه را
خدشــه دار نماید .روســیه و چین علیرغم همســویی
هنجاری و احساســات مشــترک در ســرکوب عمیق
نظم لیبــرال در ضدیت با غــرب ،در اتکای به یکدیگر
کامال جانب احتیاط را نگه داشــته اند .روسیه با وجود
تالش برای مشــارکت در رشد اقتصادی چین ،کمک
به ســاخت یک سیســتم دفاع ماهواره ای نظامی و در
اختیار نهادن سیســتم های تسلیحاتی مدرن به پکن
کماکان بســیار محتاط اســت تا از کپی شدن این فن
آوری ها از ســوی چین و در نهایت مســتقل شــدن در
تکنولوژی ها پیشگیری نماید .روسیه همچنین هرگونه
گسترش حضور و نفوذ چین را فراتر از حوزه اقتصادی
در فضای پیرامونی خود مانند کشورهای آسیای میانه
که مســکو هنوز آن را حوزه نفــوذ برتر خود در نظر می
گیــرد ،مــورد پایش دقیق قــرار می دهد و بــا نگرانی
اهداف چین را در قطب شمال که روسیه خود را بازیگر
اصلی آن قلمداد می کند ،زیر نظر دارد .از اینرو هشدار
به مسکو در رابطه با تهدیدات ناشی از وابستگی بیش
از حد به پکن کارساز خواهد بود.
این یک گزینه اســتراتژیک برای بایدن در گســترش
همکاری با پوتین است و اثرات آن به اندازه ای خواهد
بود که ایاالت متحده بتواند امتیاز بیشــتری به روسیه
بدهد و همچنین یک گزینه اســتراتژیک برای روسیه
خواهد بود که بــه عنوان یک نیروی بــی ثبات کننده
تلقی شــود یا در قالب یک قدرت اثرگذار درآید .بایدن
بــرای متمرکز بودن بر جبهه چین می خواهد با خروج
از افغانســتان و پیوســتن دوباره به برنامه جامع اقدام
مشــترک با ایران تعهدات خــود را در قبال جبهه های
بحران زای دیگر کاهــش دهد .پوتین نیز می داند که
ایاالت متحــده برای تمرکز بر چین ،نیاز بیشــتری به /دیپلماسیایرانی
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◄ بازیهای دوگانه

روابط احترام آمیز با روســیه خواهد داشــت .بنابراین
بــا تهدیــد منافع ملــی امریــکا در موضوعاتــی مانند
یکپارچگی سیســتم دموکراســی آمریکایــی ،امنیت
سایبری ایاالت متحده و امنیت اروپای شرقی هزینه ای
را که بایدن باید برای دور کردن این تهدیدات بپردازد،
افزایــش می دهد .چالش رقابت ایاالت متحده و چین
فرصتی اســت مغتنم تا پوتین فشار بیشــتری را برای
کسب درخواست های بیشتر بر واشنگتن اعمال نماید
بــا این احتمال کــه بایدن به ناچار میبایســت در برابر
برخی از آن ها سکوت کند.
ایــاالت متحــده هیچ عالقــه ای به تشــدید درگیری
با روســیه ندارد و به دنبال آن اســت تا تالش مســکو
را بــرای تحکیم مواضــع اســتراتژیک در مقابل پکن
متوقف نماید .بایدن در این تعامل و دور کردن روسیه
از آغوش چین می بایست به شرایطی مطابق با منافع
ملی مسکو مانند کاهش تحریم های غرب علیه روسیه
بازگردد و در موضوعات مورد بحث با پوتین در جلسه
اخیر در ژنــو حول محورهای معاهدات خلع ســاح،
درگیری اوکراین ،بحران داخلی سوریه ،برنامه هسته
ای ایــران و طالبان در افغانســتان بــه مواضع پوتین
توجه نموده و اهرم فشــار در روابط با روسیه در مورد
نقض حقوق بشــر ،سرکوب مطبوعات آزاد و مخالفان
را سبک تر نماید.
روســیه برای ایاالت متحده وزنه ای اســت که با جابه
جا شدن به ســمت واشــنگتن یا پکن می تواند توازن
میان دو قدرت را برقرار ســازد .بنابراین تعامل جدی و
مستقیم با روسیه همراه با پذیرش نقاط ضعف و قدرت
یکدیگر گزینه قابل تاملی خواهد بود تا به جای تقابل
شدید ســال های گذشــته دیپلماســی آرام تری را به
روابط دو قدرت برگرداند.
بــرای پوتین نیز ایــن امتیازات به معنای به رســمیت
شــناختن قدرت روســیه و همترازی با ایاالت متحده
بوده که شاید در یک «استراتژی میانجی گری» بتواند
از موقعیت واســطه میان چیــن و آمریکا بهــره گیرد.
اگرچــه بعید به نظر می آید که چین این نقش میانجی
را به روســیه اعطا کنــد ،با این حال ایــن یک انتخاب
استراتژیک در توازن قدرت جهانی در حال تغییر است.
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بــا انتخاب جناب آقای ســید ابراهیم رئیســی بعنوان ســیزدهمین رئیس جمهور سوم» طرح و تحلیل قالب حفظ این «خط» در نظام دوقطبی بود .جناب میرحسین
پــس از انقالب موضوع انتخاب کابینــه و وزرا و از جمله وزیر امور خارجه به اولویت موســوی صاحب دید و جهانبینی بود و سیاســت خارجی را از دیدگاه ایدئولوژی
اول مســائل سیاسی کشور ارتقاء یافته اســت) .البته بطور اصولی اگر فردی برای میدید بنابراین به این خط توجه ویژه داشــت ولی حضــورش چندان دوام نیاورد.
ریاســت جمهــوری ایران خــود را کاندید کرده اما در مورد شــخص و نــه نوع وزیر جناب آقای دکتر والیتی که بیشــترین سالها را در خدمت سیاست خارجی بودند
خارجه اش خالی الذهن بوده باشد حتما یک جای کار میلنگد یا خواهد لنگید( .و هســتند نیز در راســتای همین تحلیل غالب که باید انقالب اسالمی را به عنوان
خطی مســتقل تثبیت کرد کار را به عهده گرفت.
وزیر خارجه در همه نظامهای موجود جهان من جمله
در سیستم سیاسی ایران از اهمیت ویژهای برخوردار شــناخت کافی از وزارت خارجــه و عملکرد وی بیشــترین ظرفیت را در اجماعســازی داخلی
اســت .مهمترین شــاخصه یک وزیر خارجه داشــتن آن در جامعه سیاســی خصوصا در مجلس و از خود نشــان داد .او توانســت در بین گرایشها و
آمال و آرزو و برنامه بر اســاس توانمندیهای داخلی نیز جامعه دانشــگاهی وجود ندارد  .یکی آن نظرات مختلف بیشــترین هماهنگی را در ســطح
و منطبــق کردن آن بر روند هــای جهانی و منطقه ای را سازمان کنسولی و روابط خارجی می داند .ملی از بین چپ چپ تا راســت راست برای اجرای
اســت .به عبارت دیگــر ارتباطات خارجی کشــور بر یکی آن را در حد یک اپلیکیشن بازاریابی کاال سیاســت خارجــی (هرچه بــود) بوجود بیــاورد و
تصور می کند و مجلســی ها نیز بیشتر آن را لذا همــواره مــورد حمایــت ارکان سیســتم قرار
اساس یک تحلیل منسجم می تواند پیش برود.
داشــت .وی در ارتباطگیری با مقامــات خارجی
دومین خصوصیت یک وزیر امور خارجه قدرت اجماع آژانس مسافرتی و کاریابی می بینند.
و حفــظ آن نیز بســیار کوشــا بــود .وی بواســطه
ســازی داخلی است .وزیر امور خارجه باید در محافل
تصمیم ساز کشور دارای احترام و قدرت حضور و نفوذ و شکل دهی به آن را داشته شــخصیت ،ظرفیتهای علمی و تاریخی و توانایی محاوره از یک سطح اجتماعی
باشد .بنابراین دستگاه رهبری کشور باید به چشم «خودی” به وی نگاه کرده و به او خاص برخوردار بود و هم در سطح بینالمللی توانسته بود خود را شخصیت تثبیت
اعتماد کند .لذا باید در خطوط اساســی همسو و همفکر با راس هرم قدرت بوده و شدهای بنمایاند .از اطرافیان ایشان شنیده میشد که قله مورد نظرش در این مسیر
مهمتر ،به سیاستهایی که اجرا می کند معتقد باشد .ضمنا باید با سالیق اجرایی دبیرکلی سازمان ملل است .به هرحال ایشان هدف داشت و برای آن کم نگذاشت.
و تاکتیکی رئیس جمهور همخوانی داشته باشد و نهایتا نیز بتواند نظر مجلس را به بعد از فروپاشی شوروی و بهم ریختن نظام بین الملل ،نیاز به یک تحلیل از شرایط
نوین احســاس میشــد .آقای دکتر والیتی هیچگاه باور نداشت که شوروی آسیای
خود جلب کند.
سوم ،وزیر خارجه باید بتواند تمایل و توانایی ارتباطگیری و خصوصیسازی روابط میانه را ترک کرده بنابر این تالش داشت با نیم نگاهی به روسیه سیاست های ایران
با را مقامات سایر کشورها از جمله کشورهای هدف داشته باشد .یا به عبارت دیگر را در آســیای مرکزی ســازمان دهد .این تحلیل باعث شد ترکیه به عنوان رقیب از
ایران در این منطقه پیشی بگیرد و حتی راه آهن بندر عباس  -سرخس که با هزینه
قدرت اجماعسازی بینالمللی داشته باشد.
در مــورد تحلیل وزرای امــور خارجه در ایــران یادآوری این نکات ضروری اســت .زیادی توســط ایران کشیده شــد و بعنوان تنها کانال خروجی  5کشور محصور در
بــا پیروزی انقالب اســامی ،نظــام بینالملل تکانــی خورد اما نظــام دوقطبی از خشکی آسیای مرکزی می توانست برای ایران شانس بزرگی باشد نتوانست اعتماد
خود پایداری نشــان میداد .لذا در بین مســئولین انقالب اســامی موضوع «خط این کشورها را جلب کند و نهایتا هم موفق نبود.

آقای دکتر خرازی اســب زین شــده ای را به ارث برد شــخصی ماند و به دلیل عدم اجماع داخلی غیرقابل
و تالش برای حفظ شــرایط کرد  .از بحرانها فرار کرد تعمیم به کشــور شــد .ایشــان علیرغم مصاحبهها و
و هر پرونــده مشــکلی را از وزارت خارجه خارج کرد چهره کاریزماتیک خود در اجماع ســازی داخلی نیز
و قــدرت تاثیر گــزاری وزارت خارجــه را پایین آورد  .نتوانست گامهای مثبتی بردارد.
اجماع سازی را در عدم حضور وزارت خارجه تعریف رقابت با ایشــان و ســنگ انــدازی ها صــرف نظر از
کرد .طــرح و برنامه ای در سیاســت خارجی جدا از خــارج در داخــل دولت نیــز کم نبــود .عناصری که
آنچه از گذشــته بود مطرح نشد .موضوع گفت وگوی خود را باالتر از او می دانســتند و یــا فقط اورا ابزاری
تمدنهــا نیز طرح آرزویی فلســفی بــود و ارتباطی به میخواستند که نظرات آنها را بیان کند .و نهایتا این
برنامه های سیاست خارجی نداشت و منشاء اقدامی اظهار نظر عجیب از ایشــان که من کل وزارت خارجه
هم نشد .وی شخصیتا تمایل زیادی برای دوستیابی را با ده نفر می توانم بگردانم که نمودار فاصله ایشان
بین المللی نداشت .شخصیت علمی و گوشه گیری و از واقعیت کاری بود که برایش آمده بود.
محترمی بود که حتی با سیاست های اعالمی دولت هــم اکنون بحــث هــای زیــادی در مورد سیاســت
خارجه و باید و یا نبایدهای آقای رییسی و نهایتا وزیر
اصالحات نیز همخوانی کمی داشت.
وزرای خارجــه دولــت آقــای احمــدی نــژاد نســل خارجه چه کسی باید باشد در محافل عمومی است.
نوین وزرای خارجه بودند که بیشتر کارگزار و و منتظر عمیقا اعتقاد دارم شــناخت کافی از وزارت خارجه و
دســتور بودند .تحلیلی از نظام بین الملل و موقعیت عملکرد آن در جامعه سیاســی خصوصا در مجلس و
ایران نداشتند .قدرت اجماع سازی داخلی آنها تقریبا نیز جامعه دانشگاهی وجود ندارد  .یکی آن را سازمان
نزدیک به صفر بود .کارهای موازی و تصمیمات خارج کنســولی و روابط خارجــی می داند .یکــی آن را در
حد یــک اپلیکیشــن
از وزارت خارجه عمال
جلب
در
خوبــی
بســیار
توانایــی
ظریــف
بازاریابــی کاال تصــور
ایــن وزارتخانــه را به
اداره کنسولی و روابط دوســتان خارجی داشــت اما این دوســتی می کند و مجلسی ها
خارجــی تقلیــل داد .بیشــتر شــخصی ماند و به دلیل عدم اجماع نیز بیشتر آن را آژانس
ارزش ســفرای ایران داخلی غیرقابل تعمیم به کشــور شد .ایشان مســافرتی و کاریابــی
بشــدت پاییــن آمد و علیرغم مصاحبهها و چهره کاریزماتیک خود می بینند.
سفارتخانه کشورها در در اجماعسازی داخلی نیز نتوانست گامهای کارمنــدان بــا ارزش
ایران نیز برای وزارت مثبتی بردارد .رقابت با ایشان و سنگ اندازی وزارت خارجــه در
خارجه احترام زیادی ها صرف نظر از خــارج در داخل دولت نیز تمامــی ایــن فــراز و
قائل نبودند و به دفتر کم نبود .عناصری که خــود را باالتر از او می نشــیب هــا نظــرات
ریس جمهــور و افراد دانستند و یا فقط اورا ابزاری میخواستند که کارشناســی خــود را
مکتــوب داشــته اند.
آن توجه بیشتری می نظرات آنها را بیان کند.
پیــش بینــی و تحلیل
کردند.
آقــای ظریف به عنوان وزیر خارجــه صاحب دیدگاه و های آنان بــه مراتب از محافل تصمیم گیری کشــور
تحلیلی بود اگرچه خریدار کمی داشــت .از نظر او در جلوتر بوده و متوســط حقوقشــان نیــز از نمایندگان
جهــان تقریبا یک قطبــی که تا تثبیــت راه زیادی در مجلس و رفاهیات و امتیازات آنها بســیار کمتر است.
پیــش و معارضه فراوانی خواهد داشــت قدرت ایران این وزیر بوده که استحقاق و یا عدم استحقاق در بکار
(هرچه هست) در مشــارکت با دیگران قابل افزایش گیری و استفاده از آنها داشته یا نداشته است.
اســت و در این مشــارکت باید چیزی داد و چیزهایی بنظر نگارنده در جامعه عقب مانده سیاسی ایران که
گرفت .صاحبان تصمیم در ایران از این تحلیل درک هنوز نمی تواند تعریف نوشــته شده ای از منافع ملی
درستی نداشتند اما آنچه او در این تحلیل پیش بینی در بر گیرنده ساکنین ایران زمین داشته باشد شخص
نکرده بود رشد نیروهای ملی و راست و تمامیت طلب وزیر خارجه با قدرت اجماع سازی داخلی و خارجی و
هم در آمریکا هم در اروپا و حتی در ایران بود .بنابراین داشتن تحلیل قابل اجماعی که مسئولین از جهان و
برنامه «برجام» که بر اســاس همان تحلیل موفقیتی برنامه پیش رو دارند یک بسته غیر قابل تفکیک است.
ســریع پیدا کرده بود نتوانســت بیش از دو سال دوام هر کسی را که رئیس جمهور انتخاب می کند یا خود
چنین بلند پروازی دارد باید بتواند این خصوصیات را
بیاورد و به ضرر کشور تمام شد.
آقــای دکتر ظریــف توانایی بســیار خوبــی در جلب داشته باشــد واال هم خود و هم کشور را دچار بحران
دوســتان خارجــی داشــت اما این دوســتی بیشــتر خواهد کرد /.دیپلماسی ایرانی

فشارهای حقوقی بر بایننس؛
خطر در کمین معاملهگران ایرانی؟
محمدامین علییاری
در ماههای اخیر هشــدارها و محدودیتهای اعمال شــده از ســوی نهادهای نظارتی کشورهای
مختلف ،بایننس و مدیرانش را به چالش کشــیده است .در ایران اما ،این کاربران بایننس هستند
که نگران بلوکه شــدن داراییها و بســته شدن حسابهای خود هســتند .تحریمهای اقتصادی
ســنگین بر ایران از یکســو و اخبار همکاریهای بایننس با شرکتهای تحلیل بالک چین برای
تطبیق خود با قوانین بینالمللی از سوی دیگر ،باعث موج جدیدی از نگرانی در میان معاملهگران
ِ
ایرانی ارزهای دیجیتال شده است.

ارز دیجیتال
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به گزارش ارزدیجیتال اخبار مربوط به افزایش حساســیت نهادهای نطارتی کشــورهای مختلف
نســبت به فعالیتهای بایننس روزبهروز بیشــتر میشود .در بیشــتر این اخبار نهادهای مسئول
نظارت بر امور مالی این کشورها ،مشخصاً گفتهاند که بایننس برای فعالیتهای خود هیچ مجوزی
از نهادهای قانونی دریافت نکرده و نمیتواند در آن کشور فعالیتی داشته باشد.
حاال با افزایش فشارها ،به نظر میرسد بایننس تصمیم گرفته است که به نحوی فعالیتهای خود
را با قوانین بینالمللی و مورد پذیرش کشورهای سراسر جهان انطباق دهد تا کمی از بار فشارها
کم کند .اگرچه فشــارها مستقیماً بر بایننس تحمیل شده اســت ،این اخبار برای کاربران ایرانی
ایــن صرافی رنگ و بوی دیگری دارد و این ســوال را مطرح میکند :با وجود تحریمها ،آیا خطری
سرمایهها را تهدید میکند؟
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موضوع از چه قرار است؟
حساسیت نهادهای نظارتی با تحقیقات مقامات آمریکایی برای کشف فعالیت غیرقانونی بایننس
در این کشــور آغاز شــد .حــدود دو ماه پیش منابــع مختلف خبری گزارش دادند که کمیســیون
معامالت آتی کاال ( )CFTCدر حال تحقیق از صرافی ارز دیجیتال بایننس است .دلیل این بررسی
امکان انجام برخی معامالت از سوی سرمایهگذاران آمریکایی در پلتفرم بینالمللی بایننس عنوان
شده بود.
کمی بعدتر ،قانونگذاران ژاپنی بهصورت رســمی به بایننــس در ارتباط با فعالیتهایش در این
کشور هشدار دادند .آژانس خدمات مالی ژاپن ( )FSAبه چانگ پنگ ژائو ،بنیانگذار و مدیرعامل
صرافی بایننس ،بهدلیل فعالیت بدون مجوز در این کشور هشدار داد.
هفته گذشته هم مرجع راهبردی امور مالی انگلستان ( )FCAدر اطالعیهای با نامبردن از شرکت
بایننــس مارکتــز ( )Binance Markets Limitedاعالم کرد که این شــرکت حق انجام هیچگونه
فعالیت قانونگذاریشدهای را بدون تأییدیه این نهاد ندارد.
بایننس که با هشــدارهای جدی مقامات کشــورهای مختلف روبهرو شــده اســت ،هفته گذشته
بهطور رســمی اعالم کرد که قصد دارد از راهکار انتقال اطالعات تراکنش شــرکت ســایفرتریس
( )CypherTraceاستفاده کند .این راهکار فنی به بایننس کمک میکند تا فعالیتهای خود را با
قانون انتقال اطالعات گروه ویژه اقدام مالی ( )FATFمطابقت دهد.

راهکار شرکت تحلیل بالک چین سایفرتریس که تراولر ( )Travelerنام دارد ،اطالعات هر تراکنش
را بین تمام ارائهدهندگان خدمات ارز دیجیتال به اشتراک میگذارد تا از پولشویی و تأمین مالی
تروریست با ارزهای دیجیتال جلوگیری شود .این سیستم تمامی موارد مورد نظر  FATFرا اجرا و
کنترل میکند و همین موضوع میتواند تاحدودی فشار نهادهای نظارتی کشورهای مختلف را از
روی دوش بایننس بردارد.
شــرکت ســایفرتریس که بایننس از راهکار تراولر آن برای انطبــاق فعالیتهایش با قانون انتقال
اطالعات اســتفاده میکند ،پیشتر گزارشــی جامع از آدرسهای بیت کویــن متعلق به کاربران
ایرانی منتشــر کرده بود .این شــرکت که با دولت ایاالت متحده هم همکاری دارد ،با اســتفاده از
ابزارهایی قادر اســت تراکنشهای ارز دیجیتال را رهگیــری و موقعیت مکانی دارنده یک آدرس
را مشخص کند.
اکنــون موضوعی که مشــتریان ایرانی بایننس را نگران کرده اســت ،دسترســی ایــن صرافی به
اطالعات مربوط به موقعیت مکانی حسابهای کاربران است.
بیشتر کاربران ایرانی بایننس ،برای خرید ریالی ارزهای دیجیتال از صرافیهای ایرانی استفاده
میکنند و ســپس ارز خریداری شــده را برای انجام معامالت گسترده ،به حساب خود در بایننس
منتقــل میکنند .تا پیش از این ،کاربران میتوانســتند با تغییر آیپی و اقداماتی از این دســت،
محدودیــت بایننس در مورد کشــورهای تحتتحریــم را از بین ببرند .تصمیمــات جدید بایننس
ال باعث میشــود تا ایــن صرافی بتواند با کمک راهکار ســایفرتریس حســابهایی که به
احتمــا ً
آدرسهای ایرانی مربوط میشوند را شناسایی کند.
نکتــهای که شــاید در این میان مبهم باقی مانده باشــد این اســت که اگر کاربــری ارز دیجیتال
خریداری شــده از یک صرافی ایرانــی را ،پیش از انتقال به بایننس ،یکبــار به کیف پولی غیر از
صرافیهای ایرانی ،مانند کیف پول تراست والت ( )Trust Walletانتقال دهد ،میتواند موقعیت
مکانی مبدأ اصلی داراییهای خود را مخفی کند یا خیر؟ پاسخ کوتاه خیر است.
راهکار تراولر سایفرتریس که بایننس قرار است از آن استفاده کند ،این قابلیت را دارد که تاریخچه
آدرس آیپیهای مرتبط با یک کیف پول را شناســایی کند و در نهایت به این موضوع پی ببرد که
آیا یک کیف پول با آدرسهای مربوط به یک کشور خاص در ارتباط بوده است یا خیر .بنابراین اگر
چندین مرتبه هم دارایی یک کاربر بین کیف پولهای مختلف جابهجا شود ،تفاوتی ایجاد نخواهد
شد.
کاربران ایرانی چه کنند؟
کاربران ایرانی بایننس حاال بیش از هر زمان دیگری نگران ســرمایههای خود در صرافی بایننس
هســتند ،چراکه اگــر بایننس تصمیم بگیرد ســختگیریهای خود را در قبال کشــورهای تحت
تحریم بیشــتر کند ،این امکان را خواهد داشــت که آدرسهای مربوط به ایران و دیگر کشورهای

مــــروریــــکواقعیــت؛صــرافی،کــیــفپــولنیست!
خصوصی یا  ۲۴/۱۲کلمه بازیابی ارائه دهد.
کیف پولهای نرمافزاری معتبری کــه روی تلفن همراه (مانند
تراســت والت) یا کامپیوتر شــخصی (مانند اکسودوس) نصب
ال رایگان هستند و در صورت رعایت نکات ایمنی
میشوند ،کام ً
و حفــظ کلمــات بازیابی از طــرف خودتــان ،میتوانند امنیت
داراییهای شما را تضمین کنند .در صورتی که امنیت بیشتری
میخواهید میتوانید از کیف پولهای ســختافزاری یا ســایر
روشهای ذخیرهسازی آفالین (سرد) استفاده کنید.
تا زمانی که ارزهای دیجیتال شــما روی کیف پول شخصی قرار
داشته باشند و نکات ایمنی الزم رعایت شوند ،هیچ خطری آنها
را تهدید نخواهد کرد .آن نکات ایمنی که از آن صحبت میکنیم
چیست؟ در ادامه مهمترینشان را میخوانید:

اگر یک روز از خواب بیدار شوید و ببینید که به دارایی خود روی
یک صرافی متمرکز دسترســی ندارید ،چه احساســی خواهید
داشــت؟ اگر دوست ندارید چنین احساسی را تجربه کنید ،این
مقاله را به نقل از ارز دیجیتال تا انتها بخوانید.
نگهداری ارزهای دیجیتال روی صرافیهای متمرکز
با ارســال ارزهــای دیجیتال خــود به یک صرافــی متمرکز ،در
حقیقــت مالکیت ارزهای دیجیتــال خود را بــه صرافی واگذار
کردهاید.
در ایــن صرافیها کنترل کامــل داراییهای دیجیتــال افراد در
دست صرافی است .در حقیقت داراییها در کیف پول صرافیها
نگهداری میشود و فقط عدد موجودی در حساب کاربران صرافی
لحاظ میشــود .در این صورت ،شــما به ارزهــای دیجیتال خود
دسترســی دارید ،اما مجبور هســتید به صرافی اعتماد کنید که
بکآپبگیرید
یک شــرکت ســالم باقی بماند و امنیت
پس از نصب کیف پول اولین کاری که باید
داراییهای شما را حفظ کند.
ذخیرهسازی ارزهای دیجیتال
انجام شود ،تهیه نسخه پشتیبان یا همان
حتــی زمانــی کــه صرافــی متمرکــز
برای
فقــط
هــا
ی
صراف
روی
بــکآپ گرفتن از کیف پول اســت .اگر از
بخواهد شفاف و ســالم کار کند ،برخی
افرادی توجیــه منطقی دارد کیف پول خود بکآپ نداشــته باشید و به
خطرات خارجی همچنــان داراییها را
که قصد دارنــد بهطور مرتب هر دلیلی نرمافزار پاک شــود ،دستگاه از
تهدیــد میکنند .طبق آمار وبســایت معامله انجام دهند.
بین برود و مــواردی از این قبیل رخ دهد،
کوینگیکو ،هکرها تنها در سال ۲۰۲۰
باید برای همیشه با سرمایههای داخل آن
بیــش از  ۲۸۶میلیون دالر ارز دیجیتال
کیف پول خداحافظی کنید.
از صرافیهــا به ســرقت بردهانــد و عدد کلی میزان ســرقت از
نوع بکآپ در هر کیف پول میتواند متفاوت باشد .بیشتر کیف
صرافیها به بیش از  ۳میلیارد دالر میرسد .بهعنوان یک نمونه
پولهــا بهعنوان بکآپ یک مجموعه  ۱۲یــا  ۲۴تایی از کلمات
کــه کاربران ایرانــی را هم تحتتأثیر قرار داد ،در ســال ۲۰۱۹
انگلیســی را به کاربر ارائه میکنند که با کلید خصوصی فرقی
صرافی کریپتوپیا هک و سپس منحل شد .بهعلت روال قانونی
نــدارد و در صورت بروز مشــکل کاربــر میتواند بــا آن کلمات
طوالنی برای تسویه ،کاربران این صرافی بعد از گذشت نزدیک
ســرمایه خود را بازیابی کنــد .برخی دیگر از کیــف پولها هم
به دو سال هنوز به داراییهای خود نرسیدهاند.
مســتقیماً کلید خصوصــی را در اختیار کاربــر میگذارند تا آن
راهکارچیست؟
را در جایــی امن ذخیره کند .تعــدادی کمی از کیف پولها هم
آندریاس آنتونوپولوس جمله جالبی دارد که میگوید« :اگر کلید به کاربر یک فایــل مخصوص میدهند که با کلمهعبور انتخابی
ی شده است و برای دسترسی به داراییها باید از
شــما [در دست خودتان] نیست ،بیت کوین شما هم [در دست کاربر رمزگذار 
خودتان] نیست».
آن فایل و کلمهعبور نسخه پشتیبان تهیه کرد.
بهتریــن راه برای نگهداری بلندمــدت ارزهای دیجیتال ذخیره
از منابع معتبر دانلود کنید
آنها در یک کیف پول معتبر اســت .بهزبان ســاده ،شــما باید از
کیــف پولهــا و نرمافزارهــای مربوطه کــه از منابــع نامعتبر
کیف پولی اســتفاده کنید که شناختهشده باشد و به شما کلید
دانلود میشوند ،خودشــان میتوانند بدافزار و عامل سرقت

تحتتحریــم را که پیش از این با اســتفاده از روشهای میانبــر در این صرافی فعالیت میکردند،
شناسایی کند.
در همین حال ،تعدادی از کاربران در شبکههای اجتماعی از مسدودشدن حساب خود در صرافی
بایننس و درخواست این صرافی برای احراز هویت خبر میدهند؛ اما از شواهد به نظر نمیرسد که
هنوز مسدودسازی گستردهای علیه حسابهای ایرانی در بایننس آغاز شده باشد.
نظرسنجیهایی در توییتر منتشر شده که در آنها از کاربران بایننس پرسیده شده است آیا در این
مدت با مشــکل مسدود شــدن حساب خود توسط بایننس مواجه شــدهاند یا خیر .در یکی از این
نظرسنجیها که حدود  ۲,۳۰۰نفر در آن شرکت داشتهاند ۷۳ ،درصد از شرکتکنندگان گفتهاند
که تاکنون مشکلی در این مورد نداشتهاند .در این میان تنها  ۸درصد از شرکتکنندگان گفتهاند
که حسابشان در بایننس مسدود شده است.
از آنجایــی که اکثر کاربران تاکنون مشــکلی در این رابطه نداشــتهاند ،حداقل میتوان گفت که
هنوز بایننس تصمیم مشخصی برای مسدودکردن حساب کاربران کشورهای تحت تحریم نگرفته
است .عالوه بر این خبری هم در مورد تاریخ دقیق راهاندازی راهکار تراولر سایفرتریس و یا پیوستن
بایننس به قانون انتقال اطالعات  FATFمنتشر نشده است.
بهطور کلی ،کارشناسان و فعاالن این حوزه درباره اخبار اخیر سه دیدگاه مختلف دارند:
خطری وجود ندارد.
هر چه سریعتر داراییهای خود را به کیف پولهای شخصی منتقل کنید.
بایننس سرمایهها را بهطور ناگهانی بلوکه نمیکند و قبل از اقدام اطالعرسانی خواهد کرد.
عدهای نگران نیســتند و تصور میکنند که بایننس یا نمیتوانــد و یا اگر هم بتواند قصد ندارد که
حساب کاربران ایرانی را مسدود کند.
اما اغلب فعاالن معتقدند که خطر بلوکهشــدن داراییها بســیار جدی اســت و باید ســرمایهها را
ال
برداشــت کرد یا ســریعتر از این صرافی بــه صرافی دیگر نقل مــکان کرد .این کاربــران معمو ً
صرافیهای داخلی ،صرافیهای غیرمتمرکز و صرافیهای خارجی دیگر را بهعنوان مقصد بعدی
خود معرفی کردهاند.
عدهای دیگر از کاربران ایرانی هم هستند که نظری میان این دو دیدگاه دارند و معتقدند که خطر
ال قبل از اقدام گسترده
میتواند جدی باشــد ،اما باتوجه به سوابق بایننس در این سالها ،احتما ً
برای مسدودکردن حسابها ،به کاربران برای برداشت سرمایهها اطالعرسانی میکند.
این اولین بار نیست که کاربران ایرانی بایننس درباره سرمایههای خود نگران میشوند؛ اما فشار
دولتهای بزرگ جهان به بایننس و اخبار اخیر همکاری با شــرکتهای تحلیل بالک چین باعث
شده است که جنس این نگرانی با دفعات قبل متفاوت باشد .اینکه بایننس در نهایت چه سیاستی
در پیش خواهد گرفت را زمان مشخص میکند؛ اما توصیه نهایی همه کارشناسان به کاربران این
است که سرمایهگذاری بلندمدت خود را به کیف پول شخصی منتقل کنند.

ورود دومرحلهای را فعال کنید

فعالکردن اعتبارسنجی دوعاملی ( )2FAیا همان ورود دومرحلهای در کیف پول باعث میشود تا
حتی اگر کلمهعبور شما در اختیار کسی قرار بگیرد ،بازهم نتواند به کیف پول دسترسی پیدا کند.
داراییهای شما باشند.
وبسایت رسمی هر کیف پول بهترین منبع برای دانلود نرمافزار در این روش ،کاربر هنگام ورود باید عالوه بر کلمهعبور ،از یک فیلتر دیگر هم (مانند تأیید پیامکی،
است .حتی وقتی قصد دارید نرمافزار موردنظر خود را از گوگل ایمیلی و پین کد) عبور کند.
پلی یا اپاســتور دریافت کنید ،باید دقت زیادی به خرج دهید
و بســیار مراقب باشــید ،چون گاهی اوقات نرمافزارهای تقلبی
بــا نام و لوگوی نرمافزار اصلی در گوگل پلی و اپ اســتور ظاهر
میشــوند .بهعنوان یک نمونه بارز ،نرمافــزار موبایل کیف پول
لجر« ،لجــر الیــو» ( )Ledger Liveنــام دارد .مدتی پیش چند
نرمافــزار تقلبــی با نــام و لوگوی مشــابه لجر الیــو روی گوگل
مریم گلشــن -بانک مرکــزی آمریکا روز جمعه گزارشــی را بــه کنگره ارائه کــرده که در
پلی ظاهر شــده بودند و از آن طــرف بهدلیل تحریمها ،کاربران
بخشهایی از آن ،بهطور مستقیم درباره ارزهای دیجیتال صحبت شده است .فدرال رزرو
ایرانی نمیتوانســتند نرمافزار اصلی را در گوگل پلی مشاهده
گفته است که رشد قیمت ارزهای دیجیتال نشاندهنده افزایش تمایل سرمایهگذاران به
کنند .نصب چنین نرمافزارهایی مســاوی اســت با بر باد رفتن
ریسکبیشتراست.
تمام سرمایهها.
به گزارش کوین دسک ،بانک مرکزی آمریکا یک ارزیابی کلی از ثبات سیستم مالی در ۶
از گذرواژههای قوی استفاده کنید
ماهه اول ســال انجام داده و نتایج آن را در قالب یک گزارش به کنگره ارائه کرده اســت؛
نرمافزارهایی به اســم «کرکر» میتوانند رمزهای عبور مختلف
گزارشی که در آن به افزایش چشمگیر قیمت ارزهای دیجیتال اشاره شده است .این اولین
برای یک نام کاربری را بهصورت خیلی ســریع بررســی کنند و
بار اســت که فدرال رزرو چنین کاری را انجام میدهد .در این گزارش بیان شده که رشد
اگر گذرواژه شــما ساده باشــد ،در کمتر از چند روز نرمافزار آن
قیمت ارزهای دیجیتال ،نشاندهنده افزایش تمایل سرمایهگذاران به ریسک بیشتر است.
را پیدا میکنــد .به همین دلیل بهتر اســت از حروف کوچک و
البته پیش از این هم مقامات فدرال رزرو گاهوبیگاه درباره ارزهای دیجیتال صحبت کرده
بزرگ انگلیسی و همچنین عالئم نگارشی در گذرواژه خود بهره
بودند ،اما بهندرت شاهد این بودیم که خود این نهاد ،از این کالس دارایی حرفی به میان
ببرید .البته این روزها بیشــتر سامانههای کیف پول به الیههای
بیاورد یا از آن بهعنوان معیاری برای ارزیابی شرایط گستردهتر بازار استفاده کند.
ضداسپم مجهز هستند.
همین تغییرات کوچک نشان میدهند که فدرال رزرو نگاه دقیقتری به ارزهای دیجیتال
دارد .بهعنــوان مثال ،مقامات بلندپایه آمریــکا در ماههای اخیر با چهرههای مهم صنعت
نرمافزارهایتان را بهروز کنید
ارزهای دیجیتال مالقات کردهاند و درمورد مسائلی از جمله چگونگی پیشبرد پروژه دالر
بــا بهروزکــردن نرمافزارهای خــود ،همیشــه امنترین محیط
دیجیتالگفتوگوکردهاند.
موجــود را برای کیف پول فراهم کنیــد .نهتنها کیف پول؛ بلکه
ن حال ،حقیقت این اســت که این توجهات کوچک خوب اســت ،اما کافی نیست .در
با ای 
سیســتمهای رایانهای و تلفنهای همراه خــود را نیز بهروز نگه
همین گزارش  ۶۹صفحهای ،به ارزهای دیجیتال تنها یک اشاره کوچک شده و توضیحات
دارید .نرمافزارهای ضدویروس و ضدبدافزار خود را هم همیشه
بیشــتر دربــاره ارزهای دیجیتــال ،انعطافپذیری آنها ،چشــمانداز آنها و یــا تأثیر آنها بر
بهروز نگه دارید.
سیاستهای پولی آمریکا در آن دیده نمیشــود .گزارش بانک مرکزی آمریکا در بخشی
از مرورگر جداگانه استفاده کنید
گستردهتر که به قیمت داراییهای پرریسک اختصاص یافته ،به ارزهای دیجیتال هم اشاره
اگــر از کیف پول تحت وب اســتفاده میکنید یا قصــد دارید از
کرده است و آن را میان تغییرات قیمت مسکن و بازدهی اوراق خزانهداری قرار داده است.
طریق مرورگر به کیف پول خود متصل شوید ،افزونههای مخرب
بخش مذکور با این توضیح به پایان رسیده است :با کاهش عالقه سرمایهگذاران به ریسک،
در مرورگرهــا را نبایــد فراموش کرد .بهترین کار این اســت که
افزایش غیرمنتظره نــرخ بهره و یا توقف بازیابی آن ،ممکن اســت قیمت این داراییها با
یک مرورگر تمیز و فاقد افزونه برای دسترسی به کیف پول خود
کاهش چشمگیری روبهرو شود.
تخصیص داده تا خطر سرقت کلید خصوصی کاهش یابد.

فدرال رزرو :قیمت ارزهای دیجیتال نشاندهنده
افزایش علاقه برای پذیرش ریسک است

اینترنت چینی عالوه بر محدودیت روی دیگری هم دارد

نقشگسترشسریعاینترنتدرچینبررشداقتصادی
گری لیو | مدیرعامل روزنامه South China Morning Post

ترجمه :بهداد خزاعلی -صادق زبیحی

چین کمترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد خود را در بین اقتصادهای بزرگ جهان دارد .به گزارش ِ
ایبنا ،طبق اعالم سایت بدهی آمریکا ،تا پایان ماه
ژوئن ،ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است؛ به گونهای که این کشور اکنون بیشتر از هفت برابر اندازه
اقتصاد خود بدهی خارجی دارد .در ادامه با میزان بدهی کشورهای مختلف آشنا میشوید:

آمریکا
جمعیت ۳۳۳ :میلیون و  ۲۳۳هزار نفر

میــزان تولید ناخالص داخلــی در  ۱۲ماه منتهی به
ژوئن ۲۲ :تریلیون  ۲۱۷میلیارد دالر

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد ۱۳۶.۷۴ :درصد

ژاپن
جمعیت ۱۲۶ :میلیون و  ۳۴۷هزار نفر

میــزان تولید ناخالص داخلــی در  ۱۲ماه منتهی به
ژوئن :پنج تریلیون و  ۴۳۴میلیارد دالر

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد ۷۹.۸۴ :درصد

جمعیت :هشت میلیون و  ۶۸۹هزار نفر

میــزان تولید ناخالص داخلــی در  ۱۲ماه منتهی به
ژوئن ۶۶۷ :میلیارد و  ۸۶۰میلیون دالر

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد ۳۰۱.۴۷ :درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی ۵۳.۲۴ :درصد

کانادا
جمعیت ۳۷ :میلیون و  ۹۱۶هزار نفر

میــزان تولید ناخالص داخلــی در  ۱۲ماه منتهی به
ژوئن :یک تریلیون و  ۶۹۶میلیارد دالر

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد ۱۳۷.۸۰ :درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی ۱۰۰.۰۹ :درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی ۲۷۳.۸۰ :درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی ۱۱۳.۰۵ :درصد

چین

آلمان

بلژیک

جمعیت :یک میلیارد و  ۴۴۲میلیون نفر

میــزان تولید ناخالص داخلــی در  ۱۲ماه منتهی به
ژوئن ۱۴ :تریلیون و  ۹۲۶میلیارد دالر

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد ۱۲.۹۵ :درصد

جمعیت ۸۴ :میلیون و  ۱۰۶هزار نفر

میــزان تولید ناخالص داخلــی در  ۱۲ماه منتهی به
ژوئن :سه تریلیون و  ۷۶۴میلیارد دالر

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد ۱۷۳.۴۸ :درصد

جمعیت ۱۱ :میلیون و  ۶۲۴هزار نفر

میــزان تولید ناخالص داخلــی در  ۱۲ماه منتهی به
ژوئن ۵۰۳ :میلیارد و  ۹۸۲میلیون دالر

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد ۳۰۶.۸۲ :درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی ۵۴.۳۹ :درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی ۸۶.۲۹ :درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی ۱۳۵.۴۲ :درصد

انگلیس

فرانسه

هلند

جمعیت ۶۸ :میلیون و  ۱۱۳هزار نفر

جمعیت ۶۵ :میلیون و  ۳۳۷هزار نفر

جمعیت ۱۷ :میلیون و  ۱۵۳هزار نفر

میــزان تولید ناخالص داخلــی در  ۱۲ماه منتهی به
ژوئن :سه تریلیون  ۲۵۷میلیارد دالر

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد ۳۲۰.۹۹ :درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی ۱۱۱.۴۲ :درصد

میــزان تولید ناخالص داخلــی در  ۱۲ماه منتهی به
ژوئن :دو تریلیون و  ۶۹۲میلیارد دالر

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد ۲۵۵.۷۶ :درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی ۱۱۹.۸۸ :درصد

میــزان تولید ناخالص داخلــی در  ۱۲ماه منتهی به
ژوئن ۸۱۸ :میلیارد و  ۶۶۶میلیون دالر

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد ۶۰۰.۴۹ :درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی ۸۲.۴۱ :درصد

اقتصاد جهان

بدهکاــرترین کشــورهای جهاــــن کدامند؟

سوئیس
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دانشــگاهی و درس نخوانده  --این فواصــل ،خاکی را ایجاد کردهاند که
فنآوری و رفاه
آماده رشــد شگفتآوری اســت .پس وقتی که پول و سرمایه بر نیازهای
هــر  ۱۲ماه ،بزرگتریــن مهاجــرت جهانــی انســانها در چیــن اتفاق
مردمی متمرکز شــود که از پلههای پایینی نردبان اقتصاد آویزانند ،این
میافتد .در طول  ۴۰روز تعطیالت سال نو چینی ،سه میلیارد سفر ،برای
وقتی اســت که ما اینترنت را واقعا به صورت مولد کار میبینیم ،و عامل
به هم رســیدن خانوادهها و اجرای مراسم انجام میشود .بیشترین این
توانایی در آموزش و از خیلی طرق دیگر ،راهی به جلو.
سفرها توسط  ۲۹۰میلیون کارگر مهاجر
مسلم اســت که ،چین تنها محلی که
انجــام میشــود ،که برای خیلــی از آنها
اینترنت به شــکلی محدود شــده ،و شــاید ایــن ســوخت جایگزین وجــود دارد
فرصتــی ساالنهاســت تا به خانــه روند و
دســتکاری شــده در چین وجود دارد ،با این نیست ،و نه تنها جایی که این موضوع
پدر و مادرشــان و فرزندان به جا مانده را
وجود بسیار گسترده است و به شدت زندگی ممکن است .اما بدلیل اندازه کشور و
ببینند.
شــهروندان را بهبود داده است .پس حتی با وضعیت آن به عنوان ابرقدرت در حال
امــا انتخابهــای ســفر خیلــی
رشــد ،نیازهای جمعیتــش فرصتــی
محدودند؛ بلیط هواپیما نزدیک به نصف وجود نقصهایش ،از رشد اینترنت چین نباید
را ایجــاد کرده تــا اثری قانــع کننده
حقوق ماهانهشان است .پس بیشترشان ،غافل بود ،و ارزش بررسی دقیق ما را دارد.
داشــته باشــد .وقتی که رشــد سریع
قطار را انتخاب میکنند .متوسط مسافت
صنعــت فنــاوری در چیــن را توضیح
سفرشــان  ۷۰۰کیلومتر اســت .و متوسط زمان سفرشــان  ۱۵ساعت و
میدهی ،خیلی از ناظران دو دلیل را ذکر میکنند .اولین آن  ۴/۱میلیارد
نیم .و خطوط را ه آهن سفر  ۳۹۰میلیون نفر را در هر جشن بهاره به عهده
مردمی اســت که چین را خانه مینامند .دومین دلیل مشــارکت فعال
دارند .تا همین اواخر ،کارگران مهاجر باید ساعتهای طوالنی در صف
دولت است  --یا مداخله گسترده ،بستگی دارد که چطور ببینید .اکنون،
میایستادند  --شاید روزها  --تا بلیطی بخرند ،خیلی اوقات با قیمتهای
مقامات مرکزی ســرمایهگذاری سنگینی در زیرســاختهای شبکه در
گزاف از بازار ســیاه .و باید مواظب هجوم جمعیت هم باشــند وقتی که
طول ســالها کردهاند ،ایجــاد محیطی جذاب برای ســرمایهگذاری .در
نهایتا روز سفرشان می رسد.
همان زمان ،آنها روی اســتانداردها و مقررات تاکید داشتهاند ،که منجر
اما فناوری شــروع به ســاده کردن ایــن فرآیند کرده اســت .بلیطهای
به توافقی ســریع و نتیجتاً ،بهرهبرداری سریع شده است .این بزرگترین
دیجیتــال و از طریــق تلفن همــراه حــاال  ۷۰درصد فروش را تشــکیل
مجموعه اســتعدادهای فناوری در جهان اســت که بدلیل گســتردگی
میدهند ،صفهای فــروش را تا میــزان زیادی در ایســتگاههای قطار
مزیتهای آموزشــی ایجاد شده است .و شرکت های محلی ،داخلی ،در
کاهش دادهاند .اســکنرهای دیجیتال کارتهای شناســایی جایگزین
گذشته از رقابتهای جهانی با کنترل بازار محافظت میشدهاند.
روشهای دستی شدهاند ،ســرعت سوار شدن را باال بردهاست ،و هوش
البته ،اینترنت چین قابل مشاهده نیست بدون وجود گسترده سانسور و
مصنوعی در شــبکه استفاده شده برای بهینه سازی مسیرهای سفر .راه
نگرانیهای خیلی جدی درباره نظارتهای نامناســب .برای مثال :چین
حلهای جدیدی اختراع شــده .بزرگترین زیرســاخت مدیریت تاکسی
در حــال ایجــاد ردهبندی اعتبــاری اجتماعی اســت برای کل جمعیت
چین ،دیدی چوســینگ نام دارد .که در ســرویس جدیــدی به نام هیچ
کشــور ،که به شــهروندان امتیــاز میدهد یــا محدودشــان میکند ،بر
فعال میشود .و صاحبان اتومبیلی که به خانه میروند را به مسافرانی که
مبنــای ویژگیهایی کامــا کیفی مانند صداقت یا درســتی .در همان
دنبال مسیرهای طوالنی هستند متصل میکند .تنها در سال سوم ،هیچ
زمان ،چین مشغول پیادهسازی قابلیت تشخیص چهره در  ۱۷۰میلیون
به  ۳۰میلیون ســفر در فصل تعطیالت گذشته خدمت رسانی کرده ،که
دوربین مداربســتهاش میباشد .هوش مصنوعی برای پیشبینی جرم و
طوالنیترینش بیش از  ۱٫۵۰۰مایل بوده اســت .این تقریبا فاصله میان
تروریســم در استان ژینجیانگ مورد اســتفاده قرار میگیرد .جایی که
بوستون تا میامی است .نیاز بیش از حد به کارگران مهاجر نیروی محرک
اقلیت مسلمان تحت نظارتی دائمی است.
نوآوری و توسعه در سیستمهای حمل و نقل سراسر کشور بوده است.
با این وجود ،اینترنت در حال رشد است ،و چنان بزرگ است  --بزرگتر از
اینترنت چین در مسیرهایی آشنا و نامشخص توسعه یافته است .درست
اندازهای که بیشتر ما درک میکنیم .در انتهای  ،۲۰۱۷کاربران چینی
ماننــد ســیلیکونولی ،برخی از تحــوالت اساســی در فنــاوری و رفتار
اینترنت به  ۷۷۲میلیون نفر رســیدند .که بیشتر از تمام جمعیت ایالت
مصرف کنندگان بر مبنای تحقیقات دانشــگاهی بوده اســت ،بر مبنای
متحده ،روســیه ،آلمان ،انگلستان ،فرانســه و کانادا روی هم است .نود
خواستههای شرکتها بوده است ،و هر از چندی با جرقههایی از عالیق
و هشــت درصد آنها روی تلفن همراه فعال هســتند .نود و دو درصد آنها
جوانان خاص.
از برنامههای پیامرســان اســتفاده میکنند .حاال  ۶۵۰میلیون مصرف
مــن محصول صنعت فناوری آمریکا هســتم ،هم به عنــوان یک مصرف
کننــده خبرهای دیجیتــال وجــود دارد ۵۸۰ ،میلیون مصــرف کننده
کننــده و هم یک مدیر شــرکت .به همین خاطر کامال با این مولد آشــنا
فیلمهای دیجیتال ،و بزرگترین زیرســاخت تجارت الکترونیک کشــور،
هســتم .اما حدود یک ســال و نیــم پیش ،من از خانــهام در نیویورک به
تائوبائو ،داشتن  ۵۸۰میلیون کاربر ماهانه را به همه نمایش میدهد .که
هنگ کنگ رفتم تــا مدیر عامل روزنامه ســاوت چاینا مورنینگ پســت
نزدیک به  ۸۰درصد بزرگتر از آمازون است .ســفر بسته-بهدرخواســت،
شــوم .و از این دیدگاه جدید ،چیزی را مشاهده میکردم که برایم کمتر
بین دوچرخه و خودرو ،دارای مشــترکینی نزدیک به  ۱۰میلیارد ســفر
آشنا بود ،پیشــی گرفتن نوآوری در چین و بسیاری از کارآفرینانش .این
ساالنه در چین اســت .این یعنی دو-سوم کل سفرها در کل جهان .پس
اقتصادی است به شــدت نیازمند که به جمعیت تنگدست خود خدمت
بسته بسیار متنوعی است.
میکند ،که برای  ۳۰سال از رشد اقتصادی چین جدا افتاده بود .فاصله
اینترنت به شــکلی محدود شده ،و شاید دســتکاری شده در چین وجود
واضحــی میــان فقیــر و غنی وجــود دارد ،میان شــهری و روســتایی یا
دارد ،با این وجود بسیار گســترده است و به شدت زندگی شهروندان را

بهبود داده اســت .پس حتی با وجود نقصهایش ،از رشد اینترنت چین میدهند .چانگ ونگژوان  ۱۰ســاله یکی از این دانش آموزان است .هر
روز یک ســاعت از هر سو تا مدرســه پیاده روی میکند ،که در مسیرش
نباید غافل بود ،و ارزش بررسی دقیق ما را دارد.
درههای عمیق ،در مناطقی دور افتاده قرار دارد .اما وقتی که به دهکده
رونق کار و کسب آنالین روستایی
روستایی کوچک در استان گانسو میرسد ،تنها دو دانشآموز دیگر در کل
بگذارید امروز دو داســتان دیگر هم بگویم .لیو ژائولیو یک مهندس ۳۴
مدرسه کنار او هستند .مدرسه چانگ اکنون یکی از  ۱٫۰۰۰مدرس ه تنها
ساله از اســتان جیانگ ژی است .منطقهای که خانهاش در آن قرار دارد
در استان گانسو اســت که کمتر از  ۵دانشآموز ثبت نام شده دارد .پس
بسیار برای حزب کمونیست مهم بوده چون اینجا محل تولد ارتش سرخ
با کم شــدن ارتبــاط دانشآموزان ،با معلمهایی کمسواد مدارســی که
است .اما در طول دههها ،بخاطر جدایی آن از مراکز اقتصادی و تولیدی
تجهیزات کمی دارند و عایقبندی خوبی ندارند ،دانشآموزان روستایی
کشور ،بتدریج از ارزش افتاد .لیو ،مثل خیلی از هم دورهایهایش ،خانه
مدتهاست ،که از دسترسی به آموزشهای دانشگاهی محروم هستند.
را در جوانی ترک کرد تا در شــهرهای بزرگ بدنبال کار باشــد .نهایتا به
اما آینده چانگ به شــدت با نصب «اتــاق درس رنگین کمان» تغییر کرده
ِشــنژن رفت ،که یکی از مراکز فناوری چین اســت .به عنوان یک مهاجر
اســت .او حاال عضوی از کالس درسی  ۱۰۰نفره است که در  ۲۸مدرسه
جوان ،دهکدههای روستایی تنها با افراد مسن رها شدند ،که به سختی
مختلف پخش شده ،که توسط معلمینی با سواد و دارای مجوز که از صدها
خود را باالتر از فقر مطلق نگاه میداشتند.
مایل دورتر پخش میشــود تدریــس میگردد .می توانــد به موضوعات
بعد از نه سال ،لیو تصمیم گرفت تا در  ۲۰۱۷به جیانگژی بازگردد ،چون
جدیدی مانند موسیقی و هنر ،دوســتان جدید و تجربیاتی خیلی دورتر
معتقد بــود که ایجاد یــک بازار تجــارت الکترونیــک در چین میتواند
از خانهاش دسترســی داشــته باشــد .اخیرا ،چانگ حتــی از موزه قلعه
بــه او بــرای احیــای روســتایش کمــک کند .ماننــد خیلــی از جوامع
فردریکسبورگ بازدید کرد در دانمارک  --البته ،بصورت مجازی.
روســتایی ،زادگاه لیو در نوع خاصی
آمــوزش آنالین سالهاســت که بیــرون از
از صنایع دستی استانی متخصص بود
در آمریــکا جمعیــت اینترنــت ،یــا ضریب چیــن وجــود دارد .اما هیچوقــت به این
 -در ایــن مورد ،تولیــد نوعی کنجالهنفوذ ،اکنون به  ۸۸درصد رســیده .در چین ،اندازه دگرگون کننده نرسیده بود ،شاید
لوبیای تخمیر شــده .پس او کارخانه
هنوز  ۵۶درصد جمعیت به اینترنت دسترسی به خاطــر اینکه سیســتمهای آموزشــی
کوچکــی را ایجاد و شــروع به فروش
دارند .این یعنی بیش از  ۶۰۰میلیون نفر هنوز سنتی در دیگر مراکز فناوری جهان بسیار
محصوالت محلی خود به شکل آنالین
پیشــرفتهتر و تثبیتشــدهتر هستند .اما
کرد .ســالها رشــد مصرف گرایی در متصــل نیســتند .تقریبا دو برابــر جمعیت
گســتره ســرزمینی و اندازههــای عظیم
شــهرهای بزرگ چین اتفــاق افتاده آمریکا .یک فرصت عظیم.
چین نیــازی عظیــم و لحظــهای بــرای
بود .اما ایــن اواخر ،فنــاوری محرک
نــوآوری ایجــاد کرده .یک اســتارت-آپ
انفجاری در فروش محصوالت سنتی در میان اقشار متوسط و باالی چین
فناوری در ِشــنژن ایجاد شــده که تــا  ۳۰۰٫۰۰۰دانشآموز تنها ظرف
بود .ویچت و دیگر زیرساختهای تجارت الکترونیک اجازه میدادند تا
یکسال رشــد کرده .و با بهترین تخمینهای ما در روزنامه پست ،اکنون
تولید کنندگان روستایی بازاریابی و فروش محصوالتشان را بسیار فراتر
 ۵۵میلیون دانشآموز در مناطق روستایی چین وجود دارند که میتوان
از محدودههای توزیع اولیهشان انجام دهند.
آنها را در کالسهای پخش زنده شرکت داد .نیاز این بازار بزرگتر از کل
شــرکتهای تحقیقاتی این تاثیر را واقعا با شــمردن آنچه «روســتاهای
جمعیت دانشآموزی ایاالت متحده از کودکستان تا کالس  ۱۲است.
تائوبائو» نامیده میشود دنبال میکنند .که یک دهکده روستایی است
پس من بینهایت دلگرم شدم که ســرمایه گذاری خصوصی در فناوری
که حداقل  ۱۰درصد از خانوارهایش محصوالتشان را آنالین میفروشند
آموزشــی در چین از یک میلیارد دالر در ســال فراتر رفته اســت که ۳۰
و مقدار مشــخصی درآمد دارند .و این رشــد در سالهای اخیر چشمگیر
میلیارد دالر ســرمایه گزاری دیگر دولتی تا ســال  ۲۰۲۰تعهد گردیده
بوده اســت .در ســال  ۲۰۱۳تنها  ۲۰دهکده تائوبائو وجود داشــت ،در
اســت .همچنان کــه اینترنــت در چین رشــد میکند ،حتی بــا وجود
 ۲۰۱۴تعداد  ،۲۱۲در  ۲۰۱۵تعــداد  ،۷۸۰در  ۲۰۱۶تعداد  ،۱٫۳۰۰و
نقصانها محدودیتهــا و کنترلها ،زندگیهــای بخشهای فراموش
در انتهای  ۲۰۱۷بیش از  ۲٫۱۰۰عدد .که اکنون پاســخگوی نزدیک به
شده جمعیتش به شکل غیر قابل بازگشــتی ارتقا یافته است .تمرکزی
نیم میلیون فروشگاه فعال آنالین هســتند ،با فروش ساالنه  ۱۹میلیارد
ی زیاد،
که روی جمعیت نیازمند است ،نه خواستهها ،که محرک کنجکاو 
دالر و ایجاد  ۳/۱میلیون شغل جدید .سال اولی که لیو به خانه برگشت،
خالقیت و پیشــرفتهایی اســت که می بینیم .همچنان چیزهای زیاد
توانســت  ۱۵روســتایی را اســتخدام کند .و نزدیک به  ۶۰٫۰۰۰بســته
دیگری هم خواهند آمد.
کنجاله لوبیای تخمیر شده را بفروشد ،فکر میکرد که سال بعد  ۳۰نفر را
در آمریــکا جمعیــت اینترنــت ،یــا ضریــب نفوذ ،اکنون بــه  ۸۸درصد
استخدام میکند ،اما تقاضا به سرعت افزایش یافت.
رســیده .در چیــن ،هنــوز  ۵۶درصــد جمعیت بــه اینترنت دسترســی
فرصت آموزشی آنالین
دارند .این یعنی بیش از  ۶۰۰میلیون نفر هنوز متصل نیستند .تقریبا دو
نزدیــک بــه  ۶۰میلیون کودک در مناطق روســتایی چین پشــت ســر برابر جمعیت آمریکا .یک فرصت عظیم.
والدینشــان باقی ماندهاند .و در حالی بزرگ میشــوند که حداقل یکی هرزمان که این مولد جایگزین موجود اســت ،حاال چین باشد یا آفریقا،
از والدینشــان دور از خانه ،بــه عنــوان کارگــر مهاجــر کار میکند .در آســیای جنوب شــرقی یا آمریکای مرکزی ،باید آن را با سرمایه و جدیت
کنــار تمامــی ســختیهای زندگــی روســتایی ،اغلب بایــد فواصلــی دنبال کنیم ،که محرک تاثیرات اقتصادی و اجتماعی در سرتاسر جهان
ت یافت اگر
طوالنــی و خطرنــاک را تنها بــرای مدرســه رفتن طــی میکردند .آنها اســت .تنها دقیقهای فکر کن به چه چیزهایی میشــود دس 
حدود  ۳۰درصد دانشآموزان ابتدایی و دبیرســتانی کشــور را تشکیل نیازهای جهانی محرومان هدف اصلی ابداعات ما باشدTED2018 /.
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ممکن اســت فکر کنید کــه کار کــردن از راه دور آرزوی
یک فرد درونگراست .شــما در خانۀ خودتان هســتید،
پشــت یک کامپیوتر پنهان شــدهاید و احتمــاال پیژامه
پوشیدهاید .اما حقیقت آن است که برای بسیاری از افراد
درونگرا ،کار کردن از راه دور ،نوعی کابوس شبانه است.
ایــن روزها که همهگیری خیلی از ما را از محل کارمان
بیرون کرده اســت ،ما تحت فشــار شــرایط جدید کار
مجازی هســتیم :کار طوالنی مدت پشت کامپیوتر ،از
بیــن رفتن مرز میان کار و خانه ،و تماسهای تصویری

بیپایان .همان چیزهایی که کار مجازی را برای افراد
درونگرا دشوار می کند ،آن را برای همه دشوار میکند.
بــه ویــژه ،بدتریــن قســمت کار مجــازی ،تماسهای
تصویری است .پشــت دوربین قرار گرفتن ،اجرای یک
نمایش اســت .برنامهریزی کارهای اجرایی بدون فکر
قبلی به مثابهی یک اجرای روی صحنه است؛ به مدت
 ۸ساعت در روز .هیچ سرنخ کوچکی برای آنکه به شما
کمک کند تا شرایط را بسنجید وجود ندارد .خیره شدن
به ســرهای بدون بدن بر صفحه مانیتور تنها یک شبیه

سازی ضعیف از ارتباط حقیقی انسانهاست .اضطراب
اجتماعی تنها این مســئله را حادتر میکند .زمانی که
یک دوربیــن را روی صورت خود حس میکنید ،کامال
میتواند به اضطراب اجتماعی شما دامن بزند .عملکرد
خوب ،انرژی الزم دارد .پس کلید مدیریت کار مجازی
آن است که ازانرژیتان مراقبت کنید.
 .۱بــه کارهای روزمره توجه کنید .هر قدر که از رفت و
آمد خوشــمان نمیآمد ،آنها از کارهای روزانه ما بودند
کــه کار و خانه را از یکدیگر جــدا میکردند .و ما به آن

رازهــــاـییــــکفـــــریلـــنــسرمـــوفـــق
پاکو د لئون| موزیسین ،فعال اقتصادی
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من واقعا در پول درآوردن بــد بودم .اوایل یک برنامهریز مالی تازه کار
بودم ،و کارم کمک به مردم بود تا ثروتشان را مدیریت کنند .اما حقوقم
آنقدر پایین بود که شــروع کردم با دوچرخه سر کار بروم تا پول بنزین
را صرفهجویی کنم و یک باغچه درست کردم تا برای غذا صرفهجویی
کنم .اکنــون یــک مرکز حســابداری دارم که به طور ویــژه در خدمت
کسبوکارهایخالقاست .
ممکن است از کســی که قبال یک برنامهریز مالی بوده عجیب به نظر
برسد ،اما من طرفدار ســرمایهداری نیستم .تقریبا با هر کسی که کار
میکنمومیشناسمودوستدارمهنرمنداست،همینطورخودم .پس
نحوه عملکرد سیستم را میدانم ،آزادکاران و هنرمندان اغلب دستمزد
بسیارکمیدریافتمیکنند .آنهااغلبفکرمیکنندتمرکزکردنروی
پول خالقیت آنها را از بین میبرد ،یا فکر میکنند برای به دست آوردن
پولزیادخوبنیستند.
اما واقعیت این اســت کــه ما میتوانیم در آن خوب باشــیم ،و درواقع،
مجبوریم که باشــیم ،چون آزادی ما در خطر است :آزادی ما تا چیزی
بسازیم،تاتاثیربگذاریم وازقدرتپولاستفادهکنیم تااستثماریکهبه
خاطرنداشتنسرمایهمانعشروعکارهنرمندانمیشودتغییردهیم.
من دیگــر مبارزه نمیکنم ،و از زمان برنامهریــز مالی بودنم خیلی یاد
گرفتهام ،و میخواهم آن دانش را به اشتراک بگذارم .آنچه یاد گرفته و
انجام دادم این است.
یــک :چه کاری میکنید .وقتی کار شــما مطرح میشود باید بتوانید
به این ســواالت پاسخ دهید :چرا شخصی باید شما را به جای دیگران

زهره زارعی
از آنجا که ویروس کرونا با سرعت محیرالعقولی منتشر شد و تأثیرات
قابل تأملی بر ســبک زندگی همگان گذاشــت ،باعث شد تا همه
کشورها از ابزار و روشهای مختلفی برای مهار کردن این بیماری
اســتفاده کنند .یکی از این روشهای بســیار مؤثر رعایت انضباط
اجتماعی افراد جامعه است .به دلیل اهمیت و نقش بیبدیل و بسیار
مهمی که در کنترل بحرانها دارد ،سعی کردیم تا شناخت بیشتری
از آن به دست آوریم.
«نظم» به معنای ترتیب ،آراســتگی ،ســامان و پیوســتگی اســت.
حضرت علــی(ع) در وصیتنامه خود به فرزندان بزرگوارش فرمود:
«شما و همه فرزندانم و هرکس که نامهام بدو رسد ،به ترس از خدا و
نظم در کارهایتان سفارش میکنم».
«انضباط» یعنی ســامان گرفتن و نظم داشتن .انضباط برآیند نظم
اســت .وقتی این نظــم و ترتیب در بین افراد جامعه وجود داشــته
باشــد« ،نظم و انضباط اجتماعی» شکل میگیرد .به عبارت دیگر،
انضبــاط اجتماعــی حاصل نظم و انضبــاط فردی افــراد در نظام
اجتماعی است؛ یعنی هرکس در هرجا و در هر کاری وظیفه خود را
به درستی و با رعایت نظم و قانون انجام بدهد .رعایت نظم مسری
اســت و از فردی به فرد دیگر ســرایت میکند .در این باره ســخن
رهبری قابل اســتناد اســت که فرمود«:انضباط اجتماعی یک نفر

اســتخدام کند؟ اگر نمیتوانید به این ســوال پاســخ دهید مشتریان
احتمالی شما هم نمیتوانند ،این یعنی نمیتوانید پول بیشتری بابت
چیزی بگیرید که کار شــما را خــاص میکند .قیمت یک عامل تمایز
میشــود ،و قیمتگذاری رقابــت را به دنبال دارد .چیزی که شــما را
متمایز میکند میتواند کار شما ،دلیل یا نحوهی انجام آن باشد :یک
گروه چهارنفری که قطعات مختلط موسیقی را تنظیم و اجرا میکند یا
شرکتی معتبر که روشــی خاص از تکنولوژی بازاریابی برای متولدین
انفجار جمعیتی دارد یک طراح صحنه و وســایل که برای شکل دادن

نیاز داشــتیم .برای اکثر مــا ،همان زمانهــای کوتاه
اســتراحت که در خالل ســاعات کاری داشتیم ،مثل
تهیه یک فنجان قهوه یا صحبت با یکی از همکاران آنها
هم از بین رفته اســت .این کارهــای روزمره برای من
فرصتی بود تا انرژیام را جمع کنم ،شــخصیت کاری
خودم را مرور کنم و افکار درونیام را تنظیم کنم تا کار
را آغاز کنم .خب ،چه طور می توان آن وقفهها و مرزها
را در خانــه نیز ایجــاد کرد؟ رمز آن این اســت که باید
ارادی باشد .میتواند گوش کردن به موسیقی یا تغییر
در روشنایی باشــد ،یا یک صحبت انرژی بخش با یک
دوست .شــما میتوانید در اطراف منزلتان در ساعت
مشــخصی از روز قــدم بزنید و یا حتی زمانــی را برای
تنفس یا حرکات کششــی پیش از نشستن اختصاص
دهید -به طور کلی ،هر آنچه که الزم است تا حدفاصل
کار و خانه را برای شما مشخص کند.
 .۲نیــاز داریم ســرعت ،مکان و فضایمــان را مدیریت
کنیم .وقتــی از ســرعت حــرف میزنیم میتــوان به
مدیریــت تعامالتــی اشــاره کــرد کــه از شــما انرژی
زیــادی میگیرند ضــد آنهــا کــه بــه شــما انــرژی
میدهند .میتوانیــد ویدئوکنفرانسهــای کمتری را
برنامهریزی کنید ،زیرا حواســتان باشد آنها اجراهای
نمایشی هستند .میتوانید پس از هر تماس ویدئویی،
زمانی را برای اســتراحت و بازیابــی انرژی اختصاص
دهید Oprah .این کار را میکند .مشــابه بســیاری از
مجریانومدیراناجراییکهدرونگراهستند .میتوانید
در طــول روز به زمان دقــت کنید .به این فکر کنید که
چه زمانهایی معموال میتوانید انرژی خود را متمرکز
کنید و سایر زمانها را به کار آرام اختصاص دهید.
در خصوص مکان ،از دفتر کار خود اســتفاده کنید .تا
به شما در ایجاد مرزهای مناسب کمک کند .حتی اگر
میز کار شما در آشپزخانه است ،شرایط را طوری تغییر
دهید که احساس کنید دفتر کار شماست .در خصوص

زیبایکاغذهایفشردهشناختهشدهاست.
دو :برای چه کســی انجامش میدهید .پس از تعیین چیزی که شما
را متمایز میکند دنبال مشــتری ایدهآل خود بگردید .برای موفقیت
در ایــن زمینه ،باید تمرکزتان را محدودتر کنید .بدون تمرکز ،ســعی
میکنید هر چیزی برای هر کســی باشید ،و درنهایت هیچ چیز برای
هیچکسنخواهیدبود .اززبانیاستفادهکنیدکهبرایمشتریانمقصد
شماخوشاینداست .ازابزاریانمونههاییبرایبازاریابیکهآنهاراجذب
میکند اســتفاده کنید .ســپس در مکانهای واقعی و مجازی که آنها
هستند باشید .برای مثال ،اگر شما یک فیلمساز هستید و میخواهید
با شــرکتهای ماموریت محور کار کنید کــه آب تمیز را به مکانهایی
میآورند که کمیاب است ،یک ویدئوی تبلیغاتی بسازید که نشان دهد
قدرت فیلم باعث اقدام کردن مردم میشود.
سه :وقتی که صحبت از پول میشــود ،ارزش واقعی چیزی که ایجاد

میکنید را درک کنید .شــما قرار نیست تنها به خاطر زمانی که برای
یک پروژه صرف کردید دستمزد بگیرید .شما برای تمام چیزهایی که
یاد گرفتهاید دســتمزد میگیرید و هر کاری که در طول ســالها انجام
دادهاید که شما را در کاری که انجام میدهید عالی میکند .از خودتان
سوالی بپرسید مثل :خدمت شما چگونه روی ترازنامهی مشتری تاثیر
میگذارد؟ چگونهمزیتیایجادمیکنیدکهباعثصرفهجوییدرهزینه
میشود؟ مشتری شما چه مقدار پول میتواند از محصولی که شما به
ساخت آنها کمک کردهاید کسب کند؟ برای مثال اگر شما یک آزادکار
هستید که به ایجاد کنندگان یوتیوب کمک میکند تجارت تیشرت
و کاله را گســترش دهند ،عنوان کنید به مشــتریتان کمک کردهاید
چقدر پول کســب کنند .یا اگر یک برنامه تمرین متنوع و جامع برای
شرکتها ایجاد کردهاید ،در مورد این صحبت کنید که شرکت چقدر
زمان و هزینه با خرید محصول شما به جای توسعه محصول خودشان
صرفهجوییکردند.
چهار :مطمئن شــوید قیمت شما شــامل هزینههای مالیات ،زندگی
و ســود شــما میشــود .وقتی یک آزادکار هستید ،شــما کسب و کار
خودتانهستید ،پسشمامسئولبازاریابیخود ،حسابداری،مالیات،
مســائل حقوقی ،بیمه محل زندگی و سود خود هستید .اگر قیمتتان
زیادی پایین باشد ،شــما از قبــل برعلیه خودتان مذاکــره کردهاید .و
اگر یک مشــتری محتمل در مورد قیمت شما تردید کند ،عذرخواهی
نکنید .فقط بگویید شما کسب و کاری را میچرخانید و توانایی انجام
کار با مبلغ کمتر را ندارید.
بــه جای تخریــب خالقیتتان ،تمرکز روی کســب پول بیشــتر واقعا
میتواند بــا دادن آزادی در انتخاب آن را ارتقا دهد .چون وقتی شــما
کار کافی با مشــتریهایی کــه ارزش کارتــان را میدانند به دســت
آورید ،مجبور نیســتید برای کار با مشــتریانی که قدر آن را نمیدانند
سازش کنیدted / .

�تاثیر انضباط اجتماعی در مقابله با کرونا

در احســاس لزوم انضباط اجتماعی افــراد مقابل تأثیر میگذارد.
رفتارهای فردی ما تأثیرگذار است؛ حتی در فرهنگسازی» در این
باره میتوان به اســتفاده از ماسک از خانه تا خانه اشاره کرد که در
تمام کشورها اجرا شد.
موضوع دیگر این است که انضباط میتواند فردی باشد یا جمعی،
نظم فردی ،شــخصی و فقــط در ارتباط با خود فرد مطرح اســت؛
ماننــد اســتفاده از مواد ضدعفونی کننده و شســتن دســتها که
کمکم به صورت عادت همیشگی آمده و نظم جمعی ،نظم داشتن
در قالــب گروهی اســت ،مثل رعایت فاصله اجتماعــی .اما نظم و
انضباط اجتماعی بســته به این که فردی باشــد یا اجتماعی مدت
زمان متفاوتی را دربرمیگیرد و گاه زمانبر است و به قول معروف یک
شــبه حاصل نمیشود و گاه ممکن است چندین نسل طول بکشد.
بنابراین نیاز به برنامه مستمری دارد .مثل بستن مغازهها و تعطیلی
کسبه در مدت زمان نسبتاً طوالنی.
از نظر جامعهشناسان انضباط اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین
عناصر سرمایه اجتماعی اســت و ریشه در فرهنگ هر جامعه دارد
و بــرای این که انضباط اجتماعی تبدیل به یک فرهنگ شــود ،دو
دیــدگاه وجود دارد؛ برخی معتقدند که رعایت کردن نظم بیشــتر
براساس قرارداد ،نفع و ترس و اجبار است و افراد با تطمیع ،تهدید

و زور قانون و مقررات را انجام میدهند .مثل ترس از جریمهشــدن
در ایــام محدودیت تردد ،بنابراین باید قوانیــن زیادی وضع کرد و
ابزارهای مختلفی به کار برد .در مقابل عده دیگری بر این باورند که
رعایت نظم براساس پذیرش ارزشها و هنجارها صورت میگیرد؛
یعنی افراد نه به دلیل نفع یا تهدید ،ترس ،اجبار و زور؛ بلکه از روی
میل ،عالقه و رغبــت نظم را رعایت و در اجرای قوانین مشــارکت
میکنند؛ زیرا رعایت انضباط با فشار ،اجبار و ترس نتیجه معکوس
دارد ،باعث نابســامانی روحی و روانی میشود و آسایش و آرامشی
که در نتیجه رعایت نظم جویا هستیم ،حاصل نمیشود .در اینباره
میتوان از قرنطینه شدن افراد در بیمارستان و حتی خانه مثال زد.
عوامل مختلفی در ایجاد نظم اجتماعی و تبعیت از هنجارها و قواعد
اجتماعی اثرگذار است .یکی از آنها وجود «امنیت اجتماعی» است.
امنیت یکی از خواستهها و نیازهای مهم و اولیه هر شهروندی است.
بدون امنیت هیچ یکی از تعامات مختلف اجتماعی شکل نمیگیرد.
برای ایجــاد امنیت نیــاز به وضع قانــون ،اقتدار و قــدرت اجرای
حاکمیتاست.
وضع قوانین باعث ایجاد نظم و در نتیجه انسجام و تقویت و پایداری
زندگی اجتماعی انســان میشــود .انضباط اجتماعی بدون قانون
کارآمد ممکن نیســت و قانونی کارآمد است که شناخت بهتری از

فضا ،هــر روز زمانــی را به خلوت اختصــاص دهید .و
شــامل دور بودن از کودکانتان نیز میشود .این واقعا
کلید پیشگیری از فرسایش کاری است.
 .۳و در نهایت ،اگر مدیر هستید ،شما یک نقش اساسی
دارد تا به کارمندانتان برای مراقبت از سرعت ،مکان و
فضای آنان کمک کنید .صحبــت را حین تماسهای
تصویری مدیریت کنید .حتی از راه دور ،افراد پر حرف
برونگرا تمایــل دارند بحث را در دســت بگیرند .برای
ســاخت فضایی که همه بتوانند شــنیده شوند دستور
جلســه تهیه کنید ،بــرای ارائــه افراد قوانیــن تدوین
کنید و طوفان فکــری را به حداقل برســانید .طوفان
فکــری میتواند به اضطــراب اجتماعــی دامن زند و
افراد درونگرا را بیانگیزه کند .در عوض ،یک فضای
اشــتراکی ایجاد کنید که افراد بتوانند پیش از جلسه
طوفان فکری ایدههای خود را آن جا بنویسند.
تماس صوتی را به تصویــری ترجیح دهید .تحقیقات
نشان میدهد که ما در حقیقت احساسات و کنشهای
رفتاری بیشتری را با صوت تنها منتقل میکنیم .برای
صحبتهــای فرد به فرد که پیچیدهتــر و برانگیزاننده
هســتند راههــای ارتباطی غیرهــم زمــان را امتحان
کنید .شما میتوانید از ایده  Robert Glazerاستفاده
کنید :یک پیام صوتی یا تصویری که نقطه نظر خود را
در آن شرح میدهید در گوشی خود ضبط کنید و برای
همکار خود بفرســتید .بدین ترتیب آنها میتوانند در
زمانی که برایشان مناسب هست ،پاسخ دهند.
در کنــار تمامــی چالشهــای فعلی ،ما یــک فرصت
داریم .کار مجازی قرار اســت با مــا باقی بمانند ،پس
صرفا عادت ها و فرهنگ کاری قدیمی را به شرایط کار
مجــازی منتقل نکنید .چیــز بهتری بســازید .و برای
شــروع ،از افــراد درون گرا در محل کار خود بپرســید
کــه روز ایده آل آن ها چگونه اســت و راهتان را از آنجا
بیابیدted / .

گو
شه

انســان و جامعه انسانی داشته و تســلط کاملی بر منافع و مصالح
مردم داشته باشــد و با اجرای آن بیشترین فایده را به فرد و جامعه
برســاند و مشخص اســت که علم و آگاهی قانونگذار در کارآمدی
قانــون تا چه حد اثرگذار اســت .نظارت و کنترل بــر اجرای دقیق
مقررات و پروتکلهای بهداشتی توسط افراد جامعه ،جریمه کردن
و برخــورد قاطع با افراد خاطی و برهمزنندگان نظم عمومی و ...از
جمله اقدامات دولت است.
از عوامل دیگری که در ایجاد انضباط اجتماعی نقش اساسی دارد،
«اعتماد» اســت .اعتماد یعنی توکل ،دلگرمــی ،وثوق و اطمینان.
اولین شــرطی است که برای تداوم و قوام روابط بین انسانها الزم
اســت .وقتی امنیت اجتماعی وجود داشــته باشد ،اعتماد خود به
خود پدیدار میشود .بدون اعتماد هیچ انضباطی نمیتواند نهادینه
شود و حتی میتواند منجر به قانونشکنی شود.
در نتیجه قانونشــکنی و بیانضباطی اجتماعی باعث گســترش
ناهنجاریها ،تشــنج و پراکندگــی و مهمتر از همــه از بین رفتن
زنجیره انضباط اجتماعی میشــود و بحران پیش آمده را با شتاب
هرچه بیشتر زیادتر میکند .پس برای هر بحران به خصوص بحران
کرونــا بايد انضباط اجتماعــی را جدی گرفت و از بــه وجود آمدن
فاجعه جلوگیری کرد تا این بحران را پشت سر گذاشت.

صفرهفت

گزارشی از روستای قلعهچنعان در جنوب شرق اهواز

زندگی در فقر و بیماری
کنار لولههای نفت و کارخانهی فوالد

هم داشته است؟
یکی از اهالی میگوید« :زمینهای اطراف روســتا بر اثر آلودگیِ
کارخانه خراب شدند و دیگر محصولی نمیدهند .ما زیر خط فقر
ِ
اهالی این روســتا یا بساطی و میوه فروش
زندگی میکنیم .اکثر
هستند و یا کارگر روزمزد بنایی ،یک روز کار دارند و روز دیگر کار
ندارند».
ِ
نگرفتن نیروی کار
«تخصص» احتماال مهمترین بهانه برای به کار
بومی اســت ،اینکه چقدر این بهانه را میتوان قبول کرد سوالی
است که یکی از کارگران سابق کارخانه فوالد اینگونه به آن پاسخ
میدهد« :در طول همین دو ســه ماه گذشــته حــدود  ۸۰نفر به
عنوان نیروی حراست جذب شدهاند ،آیا نیروی حراست تخصص
میخواهد؟»
مردان جویای ِ
ِ
کار روستای قلعه چنعان ،برای
به گفتهی بسیاری از

ِ
مستمر کارخانهی فوالد و شرکتهای زیرمجموعهی آن
کارهای
نیرو از شــهرهای دیگر میآورند .ظاهــرا پای نیروی کار ثابت که
به میان میآید مثل خیلی از استخدامیهای کشور ،معیار اصلی
نزدیکی به کارفرمایان است و نه نزدیک بودن به کارخانهی فوالد.
اگرچه سالهاست برای خیلیهایمان این موضوع به نظر طبیعی
میآید و دیگر پذیرفتهایم که هر که وصلتر اســت بهرهمندتر هم
خواهد شــد ،اما در مورد مردمی که در فقر مطلق به سر میبرند
و تنها امیدشان به همین کارخانهایست که از دودش ،نفس کم
ِ
انصافی محض است که نادیده
آوردهاند و ریه از دست دادهاند ،بی
گرفتهشوند.
کارگر سابق کارخانه فوالد میگوید« :من قبال در فوالد خوزستان
به صــورت پروژهای کار میکردم و تکنســین برق هســتم .اصال
خیلــی از بچههــای اطــراف من کــه دنبــال کار میگردند همه
تحصیلکرده هستند و تخصص دارند اما از ما فقط برای کارهای
موقت اســتفاده میکنند .نهایت دو تا سه ماه نیروی بومی برای
یک پروژه میآورند؛ مثال برای تعمیرات ساالنه نیاز به نیرو دارند
کــه در آنجا از ما اســتفاده میکننــد و بعد هم که کار تمام شــد
بیرونمانمیکنند».
«به بســیاری از ادارات و نهادهــا که مراجعه کنی؛ تنها چیزی که
میگویندایناستکهپیگیریمیکنیم»اینکه«پیگیریمیکنیم»
را بارها در جواب به کســانی گفتهاند که تنها خواستهشــان این
است« :ما فقط میخواهیم یک لقمه نان به زن و بچهمان برسانیم.
ما میگوییم حاال که ســامتی ما را گرفتید حداقل کار بدهید تا
از گرســنگی و بیماری نمیریم ».این تنها مطالبهایست که آنها
برایش فریاد میزنند غافل از آنکه ما همیشــه در حال گذر از پیچ
تاریخی بودهایم و باید صدایمان را پایین بیاوریم!
روستای قلعه چنعان مثل خیلی از روستاهای دیگر این سرزمین
محروم است و مردمش مثل خیلی از مردم دیگر این سرزمین در
فقر مطلق به ســر میبرند .استان خوزستان را «مرکز تولید نفت
و گاز ایران» میدانند اما چه ســود وقتی مردمانش از آن بهرهای
نمیبرند و سهمشان از هیچ هم کمتر است؟ این چنین محرومیت
و فقــر و بیکاری آن هم برای مردمی که به قول خودشــان بر روی
لولههــای نفت نشســتهاند ،دقیقا چه توجیهی میتواند داشــته
باشد؟
«ما در قلعهچنعان فقط زنده هستیم ،زندگی نمیکنیم».

در هفتههای منتهی به انتخابات ریاســت جمهوری گزارشی با عنوان
« 1000جــوان از محلههای کمبرخوردار اســتخدام میشــوند» روی
سایت خبرگزاری فارس منتشر شد که احتماال کمتر توجهی را به خود
جلب کرد .به عنوان یک مخاطب احساســات متناقضی نســبت به آن
داشتم و ســواالت متعددی هم در ذهنم نقش بست که سعی میکنم
طی همین یادداشــت کوتاه بیانشان کنم .اما ابتدا باید خالصهای از
آن گزارش را بازگو کنم.
گــزارش دربــارهی مراجعــهی  1000جــوان جویــای کار از محلهای
کمبرخوردار برای ثبت نام در آزمون استخدامی یک شرکت دانشبنیان
اســت .جوانانــی که در بیــن آنها دانشآمــوزان و کمتوانان جســمی
حرکتی هم حضور داشــتند در یک سالن ورزشــی به میزبانی «ستاد
توانمندسازی محلههای کمبرخوردار» و شرکت دانش بنیان «فنآورد»
جمع شــد ه بودند .ریاست این ستاد بر عهدهی علی آقامحمدی ،عضو
مجمع تشــخیص مصلحت و رئیس گروه اقتصــادی دفتر مقام معظم
رهبری اســت که بنا به این گزارش از ســال گذشته به شکلی «آتش به
اختیار» طرح شناسایی و کمک به محلههای کمبرخوردار را در سراسر
کشور کلید زده است .از حدود 2هزار و  20محلهی شناسایی شده در
این طرح در سطح کشور  137محل ه کم برخوردار در تهران قرار دارند.
اجرای این طرح هم با کمک ســازمانها و نهادهایی مثل شــهرداری،
ســتاد فرمان امام ،هالل احمر ،بهزیســتی ،اداره اوقاف ،کمیته امداد
و ...انجام میشود .هر یک از نهادها مسئولیت تام برای رفع مشکالت
اهالــی محله را بر عهده میگیرد و دیگر نهادها به کمک میآیند .مثال
مســئولیت محله «امامزاده یحیی» با کمیته امداد اســت و خانهای هم
به نام «امداد» برای رســیدگی و رصد مشکالت در نظر گرفته است .از
اقدامات انجام شــده طی این مدت هم به برگزاری کالسهای هنری
رایــگان ،رنگآمیــزی دیوارهای محلهها ،برگزاری مســابقات فوتبال
اشاره شده و البته به گفته آقامحمدی قرار است به زودی از پروژههای
بزرگی هم پردهبرداری شود.
ظاهرا وجه مثبت ماجرا رسیدگی به بخشهای محروم ،ایجاد اشتغال
بــرای جوانان و همگرایی برخی نهادها برای بازکردن گره مشــکالت
اســت .فرض هم بر این است که نیت خیر اســت .اما سوال اینجاست
که با توجه به دولتی یا حاکمیتی بــودن نهادهای همکار در این طرح
تأمیــن منابع ایــن طرحها به چه صورت اســت؟ با توجــه به وضعیت
بودجهبنــدی در کشــور ،از منظر حاکمیتی آیا بهتر نیســت انجام این
امور توسط ســمنها و با ســرمایهی خود مردم صورت گیرد؟ قصد بر
منفینگری نیســت اما آیــا همزمانی تقریبی آغاز به کار این ســتاد با
تعطیل شــدن فعالیتهای یک سازمان مردم نهاد چند ساله تصادفی
اســت؟ از طرفی با توجه به مأموریت ســازمانی شــرکت «فنآورد» که
«مجموعه رقابتهای تخصصی مهارتسنجی» ذکر شده چه تناسبی
بین این طرح و فعالیتهای شرکت مذکور برقرار است؟ با توجه به مهم
بودن مساله ایجاد اشتغال و از آنجا که ایجاد اشتغال هزاران نفری کار
کوچکی نیســت بهتر است دربارهی چگونگی تحقق این هدف و ابعاد
آن تبیینهای الزم صورت گیرد .البته شاید برای پاسخ به بخشی از این
سواالت باید تا به ثمر نشستن «پروژههای بزرگ» یادشد ه صبر کنیم.

شالیکاری در وسط شهر گرگان در سایه افت شدید آب زیرزمینی

به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان ،اقتصاد بیش از نیمی از مردم گلســتان به کشــاورزی
وابسته است با این وجود طی سالهای گذشته بخش کشاورزی مورد نامالیمات فراوانی قرار
گرفته و البته در بســیاری از مواقع نه تنها حمایتی از ســوی مسووالن برای فعاالن در بخش
کشاورزی انجام نشده اســت بلکه در مواردی هم به خاطر برخی کمبودها که از سو مدیریت
نشأت میگیرد انگشت اتهام به سوی بخش کشاورزی نشانه گرفته شده است.
بحران کمآبی موضوع جدی است که این روزها به دلیل کمبود و قطعی آب در چند ساعت از
شــبانهروز مردم به خوبی آن را لمس میکنند وقتی صحبت از خشکسالی و کم آبی میشود
بیشــتر مســووالن دلیل این امر را مصرف بیرویه آب در بخش کشــاورزی عنوان میکنند،
آبیاری در بیشــتر مزارع کشاورزی به روش سنتی انجام میشــود و راندمان آبیاری به شدت
پایین است از طرفی کشت محصوالتی همچون شالی در فصلی که با گرما مقارن است و برای
آبیاری از منابع آبهای زیرزمینی استفاده میشود بر مشکالت در بخش کمآبی میافزاید.
به گفته مدیر عامل شرکت آب منطقهای گلستان با توجه به آنکه در سال آبی جاری با معضل
خشکســالی مواجه هستیم کشت شــالی و ســایر محصوالت پرآبطلب به شکل غرقابی در
گلستان ممنوع است.
محســن حسینی با اشــاره به مصوبه هیئت وزیران در آبان  ۱۳۹۷گفت :براساس این مصوبه
کشت برنج در همه استانها به جز گیالن و مازندران ممنوع شد اما  ۱۵هزار هکتار نسقهای
قدیمی در گلستان وجود دارد که سابقه کشت برنج داشتند.
وی بــا بیان اینکه ممنوعیت کشــت برنج با آب چاهها مدنظر شــرکت آب منطقهای اســت،
افــزود :در قانــون بودجه  ۱۴۰۰تشــخیص ممنوعیت کشــت برنج به کارگروه ســازگاری با
کمآبی اســتانها محول شد .ریاست این کارگروه با اســتاندار و دبیری آب و منطقهای است
در این کارگروه کشــت شالی و سایر محصوالت پرآبطلب ممنوع شد و پیگیری برای کاشت
محصوالت جایگزین اقتصادی و دیگر اقدامات به جهاد کشاورزی واگذار شد.
قطــع چاههای برقی که بیــش از پروانه مصرف میکنند و همچنین اخذ جریمه از کشــاورز
شالیکار از جمله راهکارهای سلبی آب منطقهای برای جلوگیری از کشت غرقابی شالی در
استان است .االن دستگاههای متولی باید به مردم بابت مشکالتی که بابت قطع مکرر برق و
آب متحمل میشــوند ،گزارش دهند که در حفظ ذخایر آبهای زیرزمینی استان گلستان و
ممنوعیت کشت شالی چه اقدام سلبی تاکنون انجام دادهاند.

شاید در پروسه اعالم ممنوعیت کشت شالی تنها سازمانی که تکلیفش در مقابل این مصوبه
معلوم نیســت و وضعیت یک بام و دو هوا را دارد سازمان جهاد کشاورزی باشد ،سازمانی که
یکی از اهداف اصلی آن حمایت از کشــاورز و تالش برای رفع مشکالت به خصوص در بحث
اقتصادی اســت .حاال از این سازمان خواسته میشود در شــرایطی که کشاورز بعد از صرف
هزینههای زیاد ،در فصل برداشــت محصوالت متوجه ضرر میشــود در مقابل تنها کشــتی
که برای کشــاورز ســودی ایجاد میکند بایســتد و آن را ممنوع اعالم کند .از سویی وضعیت
منابع آبهای زیرزمینی اصأل خوب نیست و اگر آب نباشد ادامه کشاورزی هم توجیه نخواهد
داشت و عمأل غیرممکن است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان یکی از دالیل اصلی رغبت کشاورزان به کشت شالی
را شرایط نامناســب اقتصادی عنوان کرد و گفت :متأسفانه شــرایط اقتصادی در چند سال
گذشــته طوری رقم خورد که کشاورزان ترجیح به کشت برنج دادند حدود  ۷۰هزار هکتار از
اراضی گلستان زیر کشت برنج میرود و در این کشت از آبهای زیرزمینی استفاده میشود.
مختار مهاجر کاهش بارندگیها و افزایش تبخیر در گلســتان را از دالیل آسیبپذیری منابع
آبی عنوان کرد و گفت :برای توســعه پایدار در بخش کشاورزی ،کشت برنج ساماندهی شود

و باید به سمت کشتهای جایگزین که برای کشاورز صرفه اقتصادی دارد ،پیش رفت.
به گفته وی باید محققان ارقامی که به خشکســالی و کم آبی مقاوم هســتند و از سویی
میتواند عملکرد قابل توجهی برای کشاورز داشته باشد را تولید و معرفی کرد.
در حالیکه اکثر مدیران اســتانی کشــت جایگزین برنج را یــک راهکار برای ممنوعیت
کشت برنج در اســتان عنوان میکنند اما تاکنون امکانات و شرایط الزم برای این تغییر
در استان فراهمنشده است .از سویی همان مدیرانی که در برخی تریبونها از برخورد با
شالیکاران صحبت میکنند در عمل چشمان خود را به روی واقعیتهایی که اتفاقأ هر
روز در مقابل چشمان آنهاست ،میبندند.
این روزها در بلوار صیاد شــیرازی ،مســیری که اتفاقأ جزو مســیرهای پر تردد در سطح
شــهر گرگان محسوب میشــود و حتمأ گذر مدیران هم از این مسیر خورده است شاهد
شــالیکاری در اراضی وسیع آن هم در کنار خیابان اصلی هستیم اگر واقعأ کشت برنج
در گلستان را ممنوع و جرم اعالم میکنید چرا در عمل اتفاق خاصی را از سوی مدیران
شــاهد نیســتیم؟ چرا تکلیف مدیران گلســتانی با خودشــان و برنامههایشان مشخص
نیست؟
استاندار گلستان در جلســه پیشگیری از جرم استان به برخورد با مدیرانی که از بودجه
عمومی اســتفاده اما در برخورد با فساد اغماض میکنند ،گفت :در دوره تحول دستگاه
قضایــی اغماض و مالحظــهای در برخورد با مفســدین اقتصادی وجود نــدارد در واقع
شناسایی گلوگاههای فساد و دستگاههای که از بودجه عمومی استفاده میکنند به طور
جد در دستور کار دستگاه قضایی استان است.
حال که در دوره تحول دستگاه قضا باید با مدیران خاطی که همواره چشمان خود را به
روی مسائل و مشکالت میبندند برخورد جدی شود انتظار میرود برای رفع مشکالتی
از قبیل کم آبی که مشــکل تمام اســتان محسوب میشود دســتگاههای مختلف که در
مدیریــت و حفظ منابع آبی نقــش دارند از جزیرهای رفتار کــردن پرهیز و با یک راهکار
اصولی که هممنافع کشاورز و هم منابع آبی استان حفظ شود کشت شالی در استان را
مدیریت کنند .در غیر این صورت باید با مدیرانی که تنها به ممنوعیت کشت شالی تأکید
میکند و جلوی چشمانشان اراضی وسیعی از شالی کشت میشود ،برخورد جدی انجام
شود.
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تحمل میکنند .بهویژه وقتی وارونگی هوا اتفاق بیفتد و گردوغبار
ضمیمه آن شود این وضعیت بسیار وخیمتر هم میشود».
ِ
کیلومتــری کارخان هی بزرگ فــوالد به جای
همنشــینی در یک
ِ
ِ
مردمان روستا،
وضعیت اشــتغال
آنکه امیدی باشــد برای بهبود
ِ
مردان جوانی که به حداقل حقوق هم راضی
حسرتی شده در دل
ِ
ِ
هســتند و میخواهند برای چرخاندن چــرخ زندگی کار کنند.
«مــا دود و آالیندههای این کارخانــه را تحمل میکنیم ولی اکثر
استخدامهایشان غیر بومی است .از استانهای اصفهان و یاسوج
و شــهر کرد برای کار میآیند اما ما خودمان شغلی نداریم .اکثر
مدیران غیربومی هستند و معموال نیروهای خودشان را برای کار
میآورند .من خوزستانی هســتم و حق دارم اینجا کار کنم .مگر
اولویت اســتخدام در صورت نیاز با نیروی بومی نیست؟» اینها را
ِ
کنندگان مقابل کارخانهی فوالد میگوید.
یکی از تجمع
اگرچه صحبت از قوانین در سرزمینی که قانون ازنگاه مجریانش
ِ
ضمانت اجرایی
برای اجرا نشــدن نوشــته شــده(!) و عمال هیچ
وجود ندارد ،بیراه به نظر میرســد اما به هر حال براســاس ماده
 ۴۷قانون پنجسالهی برنامهی ششم «کلیه دستگاههای اجرایی از

گلی محمدی

ایران سرا

به گــزارش خبرنگار ایلنا ،در امتداد لولههای نفتی و در مجاورت
صنعت فوالد خوزستان مردمی زندگی میکنند که سهمشان از
این مجاورت ،تنها فقر است! روستای قلعه چنعان در جنوب شرق
اهــواز و در یک کیلومتری شــرکت صنایع فوالد خوزســتان قرار
دارد .صنعتی که «بزرگترین عرضهکنندهی شمش فوالد و دومین
قطب تولید فوالد خام در کشــور» اســت اما به گفتــهی برخی از
ِ
مردمان قلعه چنعان از این همجواری نه بهرهای بردهاند و نه کاری
نصیبشــان شده است .آنها میگویند« :ســهم ما از آالیندههای
ِ
محیطی شرکت فوالد خوزستان ،تنها بیکاریست».
زیست
«باور کنید ریزگردهایی کــه از تولید صنایع فوالد وارد خانههای
ما شــده ،بچههای ما را مریض کرده است ».این را یکی از اهالی
روستامیگوید.
بــه گفتهی رئیس مرکز بهداشــت قلعه چنعــان «آلودگی در این
روســتا به قدری زیاد اســت که درصد باالیی از مراجعهکنندگان
به مرکز بهداشت بیماران تنفسی هستند ».او پیشتر در مصاحبه
با یکی از خبرگزاریها گفته بود« :تمام خوزســتان درگیر معضل
ریزگردهاســت ولی مناطقی ماننــد قلعه چنعان اضافــه بر این
ِ
ِ
آلودگی بیشتری را
آلودگی کلی به دلیل مجاورت با صنایع فوالد،

جمله وزارتخانههای نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاههای
اقتصــادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلفنــد درطول اجرای
قانون برنامه ،در طرحهای (پروژههای) خود و در شــرایط برابر به
پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد
با کلیه شــرکتها و پیمانکاران ،اولویت بــا بهکارگیری نیروهای
بومی اســتانی (در شرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت
محل ســکونت نزدیکتر) را درج و بر حســن اجــرای آن نظارت
کنند ».بنابراین قوانین به صراحت از اولویت استخدام نیروهای
بومی میگویند اما آنچه اتفاق میافتد چیزی غیر از این است.
او همچنین میگوید« :حدود یک ســال اســت که هر چند وقت
یکبار اینجا مقابل کارخانه جمع میشــویم و تقاضای کار در این
کارخانــه را داریم .هر دفعه به مــا میگویند بروید و خوراک برای
رســانههای بیگانه تأمین نکنید ،ما خودمان صدایتان میکنیم.
اما باور کنید حتی یکبار هم پیگیر ما نشــدهاند .به اســتانداری و
فرمانداری رفتیم ،نامه نوشــتیم و حتی از نمایندگان مجلس هم
کمک خواستیم اما خدا شاهد است کسی دلش به حال این مردم
نمیسوزد».
«مسئولیت اجتماعی صنایع» مجموعه وظایف و تعهداتی است که
هر شــرکت و یا کارخانهای باید در جهت حفظ ،مراقبت و کمک
به جامعهای کــه در آن فعالیت میکند ،انجام دهــد اما آیا فوالد
خوزستان چنین مســئولیتی را برعهده گرفته است؟ آیا در ِ
قبال
گرفتن سالمتی و ِ
ِ
ِ
ساکنان قلعه چنعان برای آنها آوردهای
نفس

یک فرض و چند سوال

دربارهی عملکرد «ستاد توانمندسازی محلههای کمبرخوردار»
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ش یعقوب 
صاحب امتیاز و مدیرمسئول :سیده زهرا یعقوبی  سردبیر :سی د آر 

پ ریحــان 65607917 :
ی هــا   88968616 :چــا 
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ک    45طبقــ ه ســو م شــرق 
ن مهــ ر   پــا 
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ولیعصــر   خیابـــا 
ن
ن    خیابــا 
 آدرس  :تهــرا 

طنزیمات

بیسگیویت میلیوین هشر داری و برازندیگ!
ما که شما باشیم تا قبل از این فکر میکردیم که فقط تعداد نه چندان قلیلی از مسئولون
ســاکن کرات و سیارات دیگه هستن؛ تو نگو نامبردگان ،برخی از کارشناسان و اساتید
رو هم با خودشــون به اون مناطق ســکنی دادن که در سکنی گزیدن تنها نباشن و دور
هــم خوش بگذره بقول معروف .حاال که خیلیها بیخیال درصد و نتایج و غیره و ذلک
شدن یکی از چیزهای مذکور تو یه جای بخصوصی کارشناسیش رو گذاشته روی میز و
خالصه مرزهای کارشناســی رو به نوعی جابجا کرده .ایشون نه گذاشتن نه برداشتن و
گفتن  70درصد اونجا چیز کردن .ما که بخیل نیستیم .هر قدر بیشتر بهتر اما واقعا یه
چیزایی دیگه نگرانکننده میشه .گاهی فکر میکنیم نکنه آقایون کال به شکل فرضی
قضیــه رو برگزار کردن و آماری هم که میدن از اونجا ناشــی میشــه! البته «محققا و
دانشگاهیای هاروارد و اینا که تحقیقات بسیار مفصلی دربارهی تاثیر کرونا روی درصد و
اینا داشتن» هم باید بیان از ایشون نحوهی حساب کتاب و چرتکه انداختن رو یاد بگیرن
به نظر .خالصه این اظهار کارشناسی مشت محکمی بود بر دهان ما که فکر میکردیم
توهم و ریاضی و آمار باهم آبشون تو یه جوب نمیره برای همین ترجیح میدیم هر چه
سریعتر برسیم به انتهای پیام!

اتحادیه بنکداران مواد غذایی خبر میرســه که بیسکوئیتهای وارداتی یک میلیونی
در کشــور مورد اســتقبال قرار گرفته و چه نشســتید که یک و نیم میلیونیش هم داره
میرســه! واقعا چی میشــه گفت؟! از سیســتان بگیم؟ از کولبرا بگیم؟ از قطعی آب و
برق و نت؟ بعد برسیم به واردات بیسگیویت یک و نیم میلیون تومنی آلمانی سوئیسی
فرانســوی انگلیســی؟! آخه چیمون به کجامــون میآد؟! بعد تو این بیســگیویتا چی

شهر داری و برازندگی!

بیسگیویتمیلیونی!

آخر

تحلیل و تجویز راهبردی:

️▫زمان محترم باشــد .تفاوت هفت و هفت و پنج دقیقه کامال درک شود و
بدانیم که یک اختالف  ۳۰۰ثانیه ای بین همین دو وجود دارد.
️▫قاعده محترم شمرده شود .یعنی آنکه تصمیمات و اقدامات ما بر اساس
یک مبنای مشخص ،معقول و مقبول باشد و سلیقه و هیجان ،فامیل/قوم
ساالری ،پارتی بازی ،هم حزبی گری ،بر شئونات جمعی ما تاثیر نگذارد.
قاعده ســاالری یعنی پیش بینی پذیری آینده و یعنی کاهش هزینه های

در انتخابات نظام پزشکی چهرههای شاخص و معتبر را رد صالحیت
کردهاند.

برای تضعیف و خفیف کردن نهادهای نظام صنفی خیز برداشتهاند.

تعامالتی.
️▫برنامه محترم شــمرده شود .برای امور مهم ،جدولی وجود داشته باشد
کــه بگوید دقیقا چه کســی؟ چه کاری؟ را چه زمانــی؟ انجام می دهد و
منجر به تولید چه چیزی؟ (اقالم قابل تحویل) می شــود؟ کلمه برنامه را
به لجن نکشیم و به هر ایده خامِ
ِ
شفاهی تست نشده ای ،برنامه نگوییم!
احترام به مثلث طالیی «زمان ،قاعده و برنامه» باعث می شود که در گذار
زمان به این ویژگی ها آراسته شویم:

دیگر صدای صنفی را هم برنمیتابند ،چه برسد به سیاسی و

اجتماعی .این آسیاب به نوبت است ،نوبت دیگران هم میشود.

حاال قطعی برقی را حس میکنید؛ ولی قطعی آموزش و تاثیری که
بر بدبختیهای آتی این مملکت خواهد گذاشت را نه .آموزش و

پرورش با این حجم از نیروهای خسته ،بیانگیزه ،ندانم کار در حال
رقم زدن قطعیهای آینده برق و آب و گاز و ...است.

مرتضی کیا

این ادعا را با خون خودم گواهی میکنم.
امضا :مدیر مدرسه

تعهد به چرخه

• ارایه برنامه مشخص مکتوب (و نه حرف های پراکنده شفاهی مبهم)
• اجرای مبتنی بر برنامه (و نه هر روز هر کاری به ذهن مون رسید انجام
دهیم)
• پایش سیستماتیک و یادگیری (سنجش انحراف بین برنامه مکتوب و
نتایج اجرا و تحلیل انحراف ها)
●گذار از فرهنگ شفاهی به مکتوب (فرهنگ شفاهی بسیار مستعد سه
چیز است :فراموشی ،ابهام و زیرتعهدات زدن)

تبدیل وعده ها به تعهد

آیا تربیت نســل توســعه آگاه /آفرین ،تنها مســیر و ســریع ترین مسیر
توســعه است؟ جواب هر دو قطعا خیر است .اما به دالیلی که قبال گفته
شده ،برخی مســیرهای توســعه در ایران محدود و مسدودند بنابراین
باید از روزنه هایی که باقی مانده استفاده کرد .نیلوفرآبی ،نتوکراسی،
مشق شب و تربیت نسل آتی چهار استراتژی توسعه ایران هستند.
میتوانیم این نوشته را بخوانیم و فراموش کنیم ،یا تصمیم بگیریم که؛
● خودمــان از این به بعد در زندگی شــخصی و از آن مهم تر در تعامالت
جمعی مان به مثلث طالیی زمان-قاعده-برنامه احترام بگذاریم.
● تــا آنجا که میتوانیم این مثلث طالیی را به دیگر منتقل کنیم و ترویج
دهیم .مثال به جای وعده های هوایی-شــفاهی ،تعهدات عملی-مکتوب
بدهیم.
● نخواهیم یک شبه کل کشور را توسعه بدهیم ،ولی هدفگذاری کنیم
که یک جامعه کوچک (مثال مدرســه ،خانواده ،اداره ،دپارتمان ،گروه) را
با این سه اصل اداره کنیم.
● نخواهیم همه به این سه اصل احترام بگذارند ،خودمان را متعهد کنیم
که علیرغم فشــارهای هنجاری جامعه به این سه متعهد باشیم و تا آنجا
که میتوانیم نسل بعدی را با این سه اصل پرورش دهیم.
ملتــی که بــه این مثلــث طالیــی بیاحترامی کنــد ،به آینــده خودش
بیتوجهی کرده است.

نابسامانی و بی تدبیری در قطع برق| مهدی عزیزی | ایران کارتون

آنچه خواندیم نوشته استاد محمد ابراهیم باستانی پاریزی ،تاریخ پژوه و
ادیب معاصر است .هر چند بدیهی است که منظورشان این نبوده که اگر
روزی روزگاری تمام ســاعت های ایران دقیق باشند و یک عدد را نشان
بدهند ،همه مشکالت ما برطرف می شود .اما به نکته ظریفی اشاره کرده
و روی مساله مهمی انگشت گذاشته.
ما در ایران اکنون با یک نســل توســعه خواه روبرو هســتیم که حسرت و
آرزوی توســعه را دارد .اما باید از نســل توســعه خواه عبور کنیم به نسل
توسعه آگاه ( ٪۲۵جامعه ایران) و نسل توسعه آفرین ( ٪۳جامعه).
 ۵ویژگی برای نســل توســعه آگاه/آفرین وجود دارد کــه یکی از این پنج
ویژگی انضباط (دیســیپلین) اســت .احتماال همه ما کلمه دیسیپلین را
شنیده ایم .اما به چه جامعه ای با دیسیپلین می گوییم؟ جامعه ای که به
این مثلث طالیی احترام بگذارد :زمان-قاعده-برنامه.

کانون وکال را دارند از استقالل میاندازند.

پدرام سلطانی
فعال اقتصادی

دکتر مجتبی لشکربلوکی | استراتژیست
زمانی در میدان مخبرالدوله دو تا ســاعت بود که شهرداری نصب کرده
بود ،یکی رو به جنوب و یکی روبه شــمال .این دو ســاعت هیچ وقت نبود
که با هم مطابق باشند ،اغلب یکی دو دقیقه و گاهی یکی دو ساعت با هم
تفاوت داشــتند .خدا رحمت کند محمد مسعود را ،در روزنامه مرد امروز
نوشــته بود :هر وقت این دو ســاعت با هم میزان بشوند ،کار مملکت هم
میزان خواهد شد.
این نکته آن قدر ظریف بود که دهان به دهان می گشت و شهرداری چون
دید که واقعا نمیتواند این نقص را رفع کند ،برای رهایی از شماتت مردم،
آن ساعت ها و ستون ساعت را از میدان برداشت.
به عقیده من معجزه کشــور ســوئیس در بانکداری و ثبــات اقتصادی آن
نیست ،در این که تورم در آن جا از همه کشورها کمتر است هم نیست ،در
بی طرفی نیست ،در عدم شرکت در جنگ نیست ،در عدم قبول عضویت
در اتحادیه اروپا هم نیست ،در آب و هوا و نظافت و لطافت و ادب مردم آن
نیســت ،معجزه سوئیس در این است که بیش از پنجاه ساعت ،با شکل و
شمایل مختلف فقط و فقط در سالن فرودگاه آن است ،و هیچ کدام از این
ســاعت ها حتی یک ثانیه با هم تفاوت ندارند .توفیق سوئیس در همین
امر جزئی ما را آگاه می کند چنین ملت هایی میتوانند معجزه سیاسی و
اقتصادی هم داشته باشند.

گذاشتن که قیمتش شده این؟ شکالت طالیی از دامنههای آلپ؟ تهیه شده از شیر گاو
طالیی حومهی پاریس؟! یا بستهبندیشــده با روکشی از حریرهای انگلیسی؟! جالبه
که آقای دبیرکل اتحادیه اضافه کرده که این بیســکوئیتا معادل یارانه دو ســال اقشــار
آســیبپذیر جامعه است و غیررسمی وارد میشه و دولت هم حقوق گمرکی بابتشون
دریافت نمیکنه! شما فکر کنین این پیام انتها نداره!

دارن دیگه .هم دارن هم دوســت دارن! قصــهی این عدد و رقمها واقعا به جای جالبی
رســیده .وقتی اوضاع یه جوریه که بیسگیویت یک و نیم میلیونی وارد میشه خب چرا
برای «آمادهســازی فریم اینستاگرامی» باالی  50میلیون از شهرداری نگیرن؟! شما رو
نمیدونیم اما ما هنگیم! موندیم از کجاش بگیم .از کمپینی بگیم که سر جمع پای پست
اینیســتاش  100تا  200تا الیک خــورده؟! از لوگویی که حدود  20برابر قیمت تعرفه
انجمن گرفته شــده؟! به هر حال هر چیزی باید بگنجه دیگه .واقعا الیکی چند حساب
کردن دوســتان که به این عدد و رقم رسیدن اون هم با اون خوردههاش؟! البته این که
طراح جماعت حق و حقوقشــون جدی گرفته نمیشه ،این که برای طراحی ملت پول
نمــیدن و کل یوم خیلیا فکر میکنن که فکرکردن و ایدهدادن مفت و مجانیه اینا ســر
جاش ...بقول آقادایی اُ ِهچ! اما خب این که تا میرســی به شــهر و دولت و کشور و اینا
یهو انگار که به گنج رســیده باشی خیلی ستمه! شهرداری چی جماعت هم البد یا اون
وســطا چیزی میبره یا هم این که از تعرفه معرفه ...هر جور که فکر میکنیم باز هنگ
میکنیم! آخه مگه میشــه nبرابر تعرفهی انجمن بگیرن و کسی هم ککش نگزه؟! این
پوال خوردن داره یا دادن؟! محض تفنن یه نگاهی بندازین به لیست هزینههای فضایی
کمپین تهران  1400که کل یوم باالی یک و  600میلیارد آب خورده برای شــهرمون!
نوش جان همه جمیعا! و شما هم فکر کنین که این پیام همچنان انتها نداره!

درسته که ریاضیمون افتضاح بود و شما که غریبه نیستید تا قبل از این که وارد عرصهی
طنازی در اختصاد بشیم هم صفرهای هزار و میلیون به باال رو باید دونه دونه میشمردیم
تا قاطی نشه اما ...تا این حد میدونستیم که دیگه قیمت بیسگیویت یه میلیون نمیشه!
اما خب این روزها کمکم فکر میکنیم که این ماییم که توهم زدیم و چیزایی که بقیهی
کارشناسا و اینا میگن درسته و شرایط جوریه که همونا میگن! شما فکرکن در شرایط
تحریم و بــه قول رئیس جمهور جنگ اقتصادی و اینا تعــداد میلیونرهای وطنی از کل
منطقه که دبی و چســان و فیسان هم شاملشون میشه زده باال! بعد از طرف دبیرکل

سه تفاوت ایران و سوئیس

صابرصبرالهی

