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به قول بعضیها
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شلاق در ملاء عام محتکران ،
حبسنشردهندگان
اکاذیب کرونا

آمریکا مانع کاهش
فقر جهانی است

آمری��کا مانع کاهش فقر جهانی اس��ت«آبیجیت بانرجی»
اس��تاد دانش��گاه  MITآمری��کا و برنده نوب��ل اقتصاد با
اش��اره به اینکه فقر جهانی رو به کاهش بوده است ،گفت:
اقدام��ات دولت کنونی آمریکا رون��د کاهش فقر جهانی را
کن د کرده است.
جایزه نوبل اقتصاد امسال ( )۲۰۱۹به «آبیجیت بانرجی»
محقق هندی-آمریکایی« ،استر دوفلو» محقق فرانسوی-
آمریکای��ی و «مای��کل کرمر» از آمریکا ب��ه دلیل رویکرد
تجربی آنها برای کاهش فقر جهانی تعلق گرفت.
برن��دگان ای��ن جایزه رویک��ر د جدیدی را برای بهدس��ت
آوردن پاس��خهای معتبر در م��ورد بهترین راههای مقابله
با فق��ر جهانی ارائ��ه دادهان د ک��ه بهطور خالصه ش��امل
تقس��یم این مش��کالت به پرس��شهای کوچکت��ر ،قابل
کنترلتر و موثرتر برای بهبود نتایج آموزش��ی یا س�لامت
کودکان میشود.
این س��ه اقتصاددان س��عی کردهان د روشه��ای تحقیقی
مناسبی را برای پاس��خ به این پرسش ارائه دهند .شهرت
علم��ی آنه��ا عمدتا ب��ه «ارزیابی اثربخش��ی» (Impact
 )evaluationدر پروژههای فقرزدایی مربوط میش��ود.
ای��ن  ۳نف��ر در ارزیابی اثربخش��ی پروژهه��ای فقرزدایی،
بر رویکرد موس��وم ب��ه «آزمایش تصادفی کنترلش��ده»
( )RCTتاکید دارند.
در واق��ع تحقیق��ات آنه��ا به ط��ور قابل توجه��ی توانایی
ب��رای مب��ارزه با فق��ر را بهبو د بخش��یده اس��ت .آکادمی
علوم س��وئد گفته اس��ت که تنها در دو دهه ،این رویکرد
جدید مبتنی بر آزمایش آنها ،اقتصاد توس��عه را دگرگون
ک��رده و زمینهای مناس��ب ب��رای تحقیقات ت��ازه ایجاد
کرده است.
مطالعات آنها تحت تاثیر دستاوردهای آمارتیا سِ ن ،فیلسوف
و اقتصاددان ش��هیر هندی بوده که در سال  ۱۹۹۸جایزه
نوب��ل اقتصاد را از آن خود کرده بود«.آبیجیت بانرجی» و
همس��رش «اس��تر دوفلو» هم مطالعاتی مربوط به فقر در
کش��ورهای دیگر انجام دادهاند«.آبیجیت بانرجی» معتقد
اس��ت نس��خهای که تاکنون رایج بوده کاهش مالیات در
عم��ل تنها ثروتمندانی را هدف میگرفته که در پول غلت
میزدند ولی رویکرد بهتر این است که با افزایش مالیاتها
توزیع پول در میان مردم بیشتر شود.
رش��د اقتصادی با کاه��ش مالیات افزای��ش پیدا نمیکند
بلک��ه با افزودن بر ق��درت خرید مردم ب��اال میرود چون
که سرمایهگذاری به رش��د تقاضا حساس است و واکنش
نش��ان میدهد.پروفس��ور «آبیجیت بانرجی» اقتصاددان
آمریکایی هندی االصل ،متولد سال  ۱۹۶۱در شهر کلکته
هند است .او تحصیالت خود را در دو دانشگاه جواهر لعل
نهرو و هاروارد انجام داده و در حال حاضر اس��تاد مؤسسه
فناوری ماساچوس��ت(امآیتی) اس��ت .تخصص اصلی وی
اقتصاد توسعه است.
کتاب «اقتصاد فقیر» بازاندیش��ی بنیادین در شیوه مبارزه
با فقر جهانی» از جمله آثار «بانرجی» و همس��رش «استر
دوفلو» اس��ت که از سوی نشریه فایننشال تایمز و شرکت
گلدمن س��اکس برنده عنوان بهترین کتاب سال در زمینه
کس��بوکار در  ۲۰۱۱شد و توانس��ت از سوی اقتصاددان
برجسته جهان مورد ستایش قرار گیرد .این کتاب حاصل
سالها پژوهش میدانی برای بررسی جزئیات زندگی بسیار
پیچیده فقرا و مسائل درهمتنیده با آن مانند سطح پایین
بهداش��ت و تحصیالت در مناطق فقیرنشین کشورهای در
حال توسعه است.

و انتهای این قصهی سرد و سفید
�ات رسیدن سال نو  ،تنها یک سلام خورشید باقی ست . . .

همیشهسبزخواهدبود
هزاران تبریک

مجسمه عباس کیارستمی زیر تک درخت معروف

احم��د عرببیگ��ی ،هنرمن�� د
مجسمهس��از از آم��اده ش��دن
مجسمه عباس کیارستمی برای
نصب در زیر تک درخت معروف
خب��ر داد وگفت :خوش��بختانه
س��اخت مجسمه زندهیا د عباس
کیارس��تمی تمام ش��ده و قرار
اس��ت ب��هزودی در زی��ر ت��ک
درخ��ت معروف نصب ش��ود .از
همان ابت��دا زمانی ک��ه مهدی
ش��ادیزاده س��اخت مجس��مه
این کارگردان ب��زرگ را به من

پیش��نهاد ک��ر د با عالق��ه زیا د
پذیرفت��م .در ابتدا یک س��ری
طرح زدم و بع�� د از برنامهریزی
و همفک��ری ط��رح نهایی مورد
تایی د ق��رار گرفت .تمامی کارها
و حتی ایده هم توس��ط مهدی
شادیزاده انجام ش د که به نظر
من انتخاب مناس��بی برای این
مجس��مه بود .مهمترین موضوع
این بود که تصمیم گرفتیم کار
خیلی ش��لوغ نباش�� د به همین
دلی��ل چندین بار ب��رای دیدن

تک درخت رفتیم و همه جوانب
را مورد بررس��ی قرار دادیم؛ در
نهایت مجس��مه س��اخته ش��د
ک��ه ای��ن مجس��مه ش��امل دو
دس��ت ،دوربین عکاس��ی و یک
عین��ک اس��ت.جنس اث��ر ،بتن
گالس��ه س��نگ و ابعاد آن ۱/۱
ان��دازه طبیعی اس��ت که نصب
قطع��ات و نص��ب روی پایه دو
روز گذش��ته انجام ش��د و این
مجس��مه آم��اده نص��ب در زیر
تک درخت است.

کرونا «ونیز» را به شهر ارواح بدل کرد

«ونی��ز» که هم��واره ب��ا خیابانهای مملو از گردش��گر
شناخته میش��ود ،در پی لغو شدن سفرهای گردشگران
به دلیل نگرانی از شیوع ویروس «کرونا» ،به شهری خالی
و س��اکت تبدل شده است .به نقل از نیویورک تایمز ،در
سه ماه اخیر ،گردشگری «ونیز» با شرایط سختی مواجه
بوده اس��ت .در ابتدا س��یلهای متع دد گریبان «ونیز» را
گرفت و حاال ش��یوع ویروس «کرونا» برای گردش��گری
این ش��هر دردسرساز شده است.سیلهای ماه نوامبر این
ش��هر که اغلب با موجهای بلند همراه بودند ،لغو ش��دن
س��فرهای بس��یاری را به دنبال داش��تند .حاال که ایتالیا

با بزرگترین آمار ش��یوع ویروس «کرون��ا» در خارج از
آس��یا دس��ت و پنجه نرم میکند ،گردش��گری این شهر
بار دیگر با لغو ش��دن س��فر مواجه شده اس��ت.با توجه
ب��ه اطالعات منتشرش��ده از س��وی «Associazione
 »Venezia Albergatoriـ اتحادی��ه متش��کل از
هتل��داران محلی «ونیز» ـ در هفت��ه اخیر  ۵۰درص د از
س��فرها به این ش��هر در هفته اخیر لغو شدهاند«.ویتورو
بوناچین��ی» ،مدیر این اتحادیه از وضعیت کنونی صنعت
گردشگری ونیز به عنوان شرایط غافلگیرکننده و بحرانی
یاد کرد«.بوناچینی» تخمین میزند گردش��گری ونیز از

م��اه نوامبر تاکنون با  ۸۰۰میلیون یورو خس��ارت مواجه
بوده اس��ت.به گفته او ،از زمانی که شیوع این ویروس از
بیس��ت و یکم فوریه آغاز ش��د ،هتلهای ونیز حدود ۷۰
درص د از گردش��گران بینالمللی خو د را از دست دادهاند.
این شهر که زمانی با مش��کل ازدحام شدید گردشگران
مواجه بود ،حاال به طرز ترس��ناکی خالی است.حاال حتی
بس��یاری از نقاط محب��وب «ونیز» نیز خالی هس��تند و
گردش��گران معدودی در میدان «س��ن مارکو» این شهر
دیده میش��وند.یک کارمن د بخش پذیرش هتلی در ونیز
میگوید« :اینجا شبیه فیلمهای زامبی شده که فقط یک
نفر در خیابانهای نیویورک قدم میزند .گردش��گران از
ترس ابتال به این ویروس سفرهایشان را تا ماه آوریل لغو
کردهاند .اگر این ش��رایط یک ماه پابرجا باشد میتوانیم
با آن کنار بیاییم ،اما اگر تا چند ماه ادامه داش��ته باشد،
م��ردم شغلهایش��ان را از دس��ت خواهن��د داد.».اغلب
مبتالیان ب��ه این ویروس در منطق��ه «لمباردی» جایی
که در مجموع  ۱۱دهکده و ش��هر کوچک به طور کامل
قرنطینه شدهاند ،شناسایی شدهاند.اما چیزی که «ونیز»
را از سایر شهرهای ایتالیا متمایز میکند آن است که این
ش��هر تقریبا به جز گردشگری هیچ منبع درآمد دیگری
ندارد و در حال حاضر هم با خس��ارات ناش��ی از لغو ۳۵
درصدی سفرها در ماه نوامبر به دلیل سیل دست و پنجه
نرم کرده است.

حس��ن نوروزی ،س��خنگوی کمیس��یون حقوقی و قضائی
مجلس ش��ورای اس�لامی از دادس��تانی کل کشور درباره
برخورد با محتکران ماس��ک و دستکش و موادضدعفونی
و مجازات نشر اکاذیب در خصوص اخبار مربوط به کرونا
وی��روس گفت:قانون تعزیرات حکومتی نیز به اخذ جریمه
معادل ده درص��د ارزش کاال و در مرتبه دوم اخذ جریمه
از  ۲۰ت��ا ص��د درصد ارزش کاال و در مرتبه س��وم فروش
کاال توس��ط دولت ،اخ��ذ جریمه از یک تا س��ه برابر کاال
و قطع تمام و یا قس��متی از خدمات دولتی تا ش��ش ماه
و نص��ب پارچه در محل واحد ب��رای محتکر درنظر گرفته
اس��ت .همچنین در دفعه چهارم عالوه بر مجازات مرتبه
س��وم ،لغو پروانه محتکر از طریق رسانههای گروهی است
و در صورت��ی که نگهداری کاال با اطالع مراجع ذی صالح
باشد ،مش��مول احتکار نیست.یک ماسک  ۳۰۰تومانی به
قیمت  ۲۵هزار تومان فروخته میش��ود و در این ش��رایط
وظیفه دادس��تان اس��ت که به میدان ورود کند و در مالء
عام محتکران را ش�لاق بزند تا دیگ��ران بفهمند چه خبر
اس��ت .اگر چند نفر در مالءعام ش�لاق بخورند و یکی دو
نفر اعدام ش��وند ،کار درست میش��ود .اینگونه برخورد با
احتکارکنندگان باعث ش��ده اس��ت ،در روزه��ای اخیر از
گوش��ت گرفته تا ماسک ،دستکش ،ژل ضدعفونی و لیمو
افزایش قیمت محسوسی داشته باش د و این درست نیست.
مردم از گرانی در ش��رایط بدی هس��تند و مس��ئوالن هم
مدع��ی بودند که ب��ا افزایش قیمت بنزی��ن جلوی گرانی
را خواهن�� د گرفت ،اما اکنون نه توانس��تهاند در این مورد
موفق باش��ند و از طرفی با این مس��اله شیوع ویرس کرونا
گرانیهای ناش��ی از آن روبرو شدهایم ،از همین رو بای د با
محتکران و بره��م زنندگان امنیت اقتصادی بهطور جدی
برخورد شود.

افزایش کو دکهمسری برای
دریافت تسهیلاتبانکی

مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان گفت :برای جلوگیری
از افزایش کودک همسری به دلیل دریافت تسهیالت از بانک
مرکزی درخواس��ت کردیم تا ضوابط��ی را برای دریافت این
وام تعیی��ن کند.ما تالشمان بر این اس��ت که ضمن افزایش
تسهیالت قرضالحس��نه ازدواج جلوی سوءاس��تفاده از این
رقمی که االن سیستم بانکی در قالب تسهیالت قرضالحسنه
براساس مصوبات دولت و مجلس پرداخت میکند ،را بگیریم.
در سال گذشته مواردی به ما گزارش شده است که متاسفانه
دختران با س��ن بسیار کم به خاطر استفاده از این تسهیالت
به ازدواج مردان بزرگتر از خودش��ان درآمدهاند.با سیس��تم
بانکی هماهنگیهای الزم ایجا د ش��ده است که بانک مرکزی
ضوابطی را مش��خص کرده تا س��قف س��نی برای کسانی که
میخواهن د از این تس��هیالت اس��تفاده کنند ،در نظر گرفته
ش��ود.بانک مرکزی قرار اس��ت؛ آییننامهای را برای سیستم
بانکی مش��خص کن�� د تا با قراردادن ضواب��ط جلوی این نوع
سوءاس��تفادهها را بگیرد.گزارش��ات متعددی داشتیم ،یعنی
از چن��د ده نفر تج��اوز کرده و به چند صد نفر رس��یده بود.
این موضوع برای ما مطلوب نیس��ت ،چراکه این تسهیالت از
طرف دولت و مجلس برای حمایت از جوانان و ایجا د شرایط
مناسب ازدواج برای زوجهای جوان است ،اگر سوءاستفادهای
میش��ود ،ما ملزم هس��تیم ک��ه با ایجا د ضواب��ط جلوی این
سوءاستفادهها را بگیریم.
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با بنزین  ۵هزار تومانی
مخالفت کردیم

حس�ن روحانی رییس جمه�ور :دولت
م��دت ها به دنب��ال آن بو د ت��ا از طریقی
بتوان�� د از قش��رهای ضعیف کش��ور که به
ضی ها
ول بع
به ق
واسطه ش��رایط اقتصادی در فشار هستند،
حمایت و به آنها کم��ک کند ،اما به دلیل
کمبود منابع درآمدی و بودجه توان اجرای
آن وجود نداش��ت .رئیس جمهور با اشاره
به اینکه امروز قشرهایی در جامعه هستند
که در زندگی خو د مش��کالت دارند ،گفت:
فش��ارهای اقتصادی ش��دی د در سال  97و
 98به زندگی مردم وار د شد و دولت می خواه د در ح د تأمین نیازمندی های ضروری،
حمایتی از مردم کرده و به خانواده هایی که احساس می کنیم در فشار بیشتر هستند
کمکی کرده باشیم.
بنابراین ،حدود  75درصد در ش��رایط فش��ار قرار دارن د و حدود  25درص د هم ش��رایط
زندگی ش��ان خوب اس��ت و بر مبنای محاس��بات  18تا  19میلیون خانوار و جمعیتی
حدود  60میلیون مش��مول طرح حمایتی دولت خواهن د بود و این مبلغ هم کمک به
فر د نبوده و کمک به خانوار به ش��مار می رود .تالش ما این اس��ت بتوانیم این مبلغ را
ماهیانه به حس��اب خانوارها پرداخت کنیم و در اوایل آذر ماه اولین نوبت آن پرداخت
ش��ود .این اقدام برای اقش��ار مستضعف جامعه کمک کوچکی به ش��مار می رو د و در
مجم��وع اصل این کار ضروری اس��ت .برخی معتقد بودن د ک��ه قیمت انرژی در ایران با
قیمت آن در کش��ورهای منطقه فاصله زیادی دار د که البته این موضوع موجب ایجاد
مفاس��دی از جمله قاچاق خواه د بود و اگر بخواهیم این معضل را از بین ببریم بای د به
گونه ای قیمت را افزایش دهیم که تقریبا با قیمت انرژی در کشورهای همسایه برابری
داش��ته باش��د و ما با آن مخالفت کردیم .روحانی افزود :البته این اقدام از سوی دولت
انجام نش�� د به خاطر این بو د که معتق د بودی��م این افزایش قیمت به نرخ هایی مثل 5
هزار تومان برای هر لیتر بر زندگی مردم تأثیر مس��تقیم داش��ته و موجب افزایش تورم
خواه د بود.
د درصد :عبدالناصر همتی رئی��س کل بانک مرکزی در
ت�ورم گرانی بنزی�ن  ۴واح 
پیامی در فضای مجازی نوشت :متوسط نرخ دالر در بازار آزاد در سه ماه گذشته با ثبات
نس��بی معادل  ۱۱هزار و  ۴۰۰تومان بوده است .محاسبات اداره بررسیهای اقتصادی
یده د که تاثیر افزایش امروز قیمت بنزین در تورم در حدود ۴
بانک مرکزی نش��ان م 
واح د درص د در سال خواه د بود .در این چند روز ،تحت تأثیر انتظارات ناشی از تقاضای
فصلی ارز عوامل سیاس��ی و نیز اخبار افزایش قیمت بنزین در مقایس��ه با نرخ میانگین
س��ه ماه گذش��ته افزایش قیمت دالر در بازار آزاد حدود  ۳درص د بوده است .اگر همان
طور که قب ً
ال تأکید کردم به وضعیت مطلوب ذخایر ارزی بانک مرکزی و نیز مازا د عرضه
نسبت به تقاضای ارز در بخش اسکناس و حواله را هم در نظر بگیریم نظریه باال بودن
ریس��ک س��رمایهگذاری در ارز همچنان پابرجا خواهد بود .تأکید این نکته نیز ضروری
اس��ت که نرخ فعلی ارز تحت تاثیر بیش��ر جهش قبلی ناشی از عوامل انتظاری و تداوم
تحریم ها بوده و پشتوانه عوامل بنیانی ندارد.
تورم گرانی بنزین یکی دو درصد :نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :آنچه
یدهد ،اصالح قیمت
مدلهای اقتصادس��نجی و تجربه ما در چن د سال گذشته نشان م 
بنزین و حاملهای انرژی اثر تورمی زیادی ندارد ،به طوری که حتی در س��ال  93که
قیمت بنزین و حاملهای انرژی افزایش یافت نرخ تورم به رون د کاهنده خو د ادامه داد.
هرچن د تورم یکی دو درصدی خواه د داشت؛ اما آنچه میتوان د موجب افزایش قیمتها
شو د سوءاستفادههایی است که برخی از شرایط به وجود آمده میکنند.

گران�ی به بهانه تغییر نرخ بنزین به هیچ وجه پذیرفته نیس�ت :نوبخت رحمانی
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :تولید صنایع غذایی امس��ال نس��بت به مدت مشابه
سال قبل  15درصد افزایش دارد .هیچ کس نباید نگرانی از تأمین کاالها نداشته باشد
و اگ��ر در جایی میخواه د تصمیمی گرفته ش��و د با هماهنگی وزارت کش��ور به عنوان
فرمان��ده عملیات اقتصاد مقاومتی و وزارت نفت که در خط مقدم اقتصا د مقاومتی قرار
دار د بای��د تنظیم ب��ازار با کمک اصناف و بازار صورت گیرد .عمده تولیدات مثل آهن و
کاش��ی که متأثر از حملونقل است آن هم عمدتاً بر حملونقل گازوئیلی مبتنی است
که ربط��ی به بنزین ندار د و اگر عدهای بخواهند از افزایش قیمت بنزین سوءاس��تفاده
کنند ،برخور د می شود.
آثار اصالح قیمت بنزین در میان مدت مش�خص میشود :علی ربیعی سخنگوی
دولت عصر درباره اجرای طرح اصالح قیمت و س��همیه بندی بنزین و بس��ته حمایت
دولت از خانوارهای کم درآمد ،اظهار داشت :قرار ش د از تمام درآمدهای حاصل از طرح
اص�لاح قیمت بنزین به  ۱۸میلیون خانوار کمک کنیم .س��الها اقتصا ددانها در مورد
یارانهه��ای پنه��ان صحبت می کردند ،البته برخی در مور د زم��ان اجرای آن نظرهایی
دارند ،باالخره اصالح س��اختار سخت و دردناک است ،اما آثار مثبت آن در میان مدت
مش��خص میشودتالش کردیم با تصمیم گیری درست ،این اصالحات در زندگی مردم
اثر منفی نگذار د و با اجرای این طرح هم اصالح ساختار انجام شو د و هم درآم د حاصله
از آن به معیشت ۶۰میلیون نفر از طبقات متوسط رو به پایین جامعه کمک شود.
دلیل�ی برای گرانی وجود ندارد :حس��ین مدرس خیابانی ،قائ��م مقام وزیر صنعت،
مع��دن و تجارت گف��ت :با توجه به اینکه نرخ کاال عمدتا تأثیرپذیر از حملونقل بوده و
حملونق��ل نیز با گازوئیل بوده و در این بح��ث افزایش قیمتها ،به هیچ وجه افزایش
قیمت گازوئیل مطرح نیست؛ بنابراین افزایش قیمت کاالها نباید رخ دهد .اما الزم است
ک��ه مراقبتهایی صورت گیر د تا افزایش قیمت و سوءاس��تفادههایی در مبادی تولید،
مبادی عرضه و حتی فروش��گاهها ،از دو جنبه مه��م افزایش قیمتها و احتکار صورت
نگیرد .مردم میتوانن د هرگونه افزایش قیمت رابه سامانه  ۱۲۴اعالم کنند.

وهمنابرابری
نش��ریه اکونومیس��ت در جدیدترین ش��ماره خو د به
سیاس��تهایی در جه��ت رف��ع نابرابری ام��ا بر پایه
باورهای غلط پرداخته اس��ت .باورهای اش��تباهی که
ب��ه جای رفع واقع��ی نابرابری ،مانع رش��د اقتصادی
میش��وند.حتی در دنی��ای دو قطب��ی ،اخبار دروغ و
شبکههای اجتماعی ،بعضی باورها جهانی باقی مانده
و در مرکز سیاست روز هستند .هیچ کدام تاثیرگذارتر
از ای��ده افزایش نابرابری در جهان ثروتمند نیس��ت.
م��ردم درباره این موضوع در روزنامهها میخوانند ،از
سیاستمدارانشان میشنون د و در زندگی واقعیشان
احس��اس میکنند.این باور به پوپولیس��تها انگیزه
یدهد؛ کس��انی ک��ه میگوین د نخب��گان خودخواه
م
کالنش��هرها فرصته��ا را از مردم ع��ادی گرفتهاند.
آنه��ا ب��ازی را به س��مت چ��پ میبرن��د و راههای
رادیکالی برای بازتوزیع ثروت پیشنهاد میدهند .این
مس��اله ،باعث نگرانی در میان صاحبان کسبوکارها
ش��ده است؛ بسیاری از آنها ادعا میکنن د که اهداف
واالی اجتماعی در سر دارن د تا مبادا به عنوان الگویی
یدانند
از س��رمای هداری ش��ناخته ش��وند که همه م 
شکست خورده است.
این نشریه از وهم ،پندار ،خیال و یا فریبهایی نوشته
ک��ه در باور عموم��ی و صحبتهای سیاس��تمداران
پوپولیست رواج دار د اما با آمارهای واقعی ،همخوانی
ندارد.این گ��زارش  ،تاکی د میکند« :این واقعیت که
ادعاهای مش��کوکی وج��و د دارد ،ض��رورت مقابله با
بیعدالتی اقتصادی را کاهش نمیدهد .مس��اله این
اس��ت که سیاس��تها باید به پیشفرضهای صحیح
متک��ی باش��ند.نابرابری میتوان�� د کمت��ر از چیزی
باش��د که فکرش را کنید.از بس��یاری از جهات ،این
شکست واقعی است .فرصتها محدود شدهاند .هزینه
تحصیالت دانشگاهی در آمریکا فراتر از توان بسیاری
از خانوادههاست .در سراسر جهان ثروتمند ،با افزایش
کرایهها و قیمتهای خانه زندگی در شهرهای موفقی
که بیشترین فرصتهای شغلی در آنهاست ،سخت
شده اس��ت .در همین حال ،زنگزدگی و پوسیدگی
صنایع قدیمی باعث تمرکز فقر در ش��هرهای خاصی
ش��ده و جیبهای پر از محرومیت س��اخته است .در
برخ��ی از مقیاسها ،نابرابری در س�لامت و امی د به
زندگ��ی نیز در حال بدتر ش��دن اس��ت.اما دقیقا به
همی��ن خاطر که ای��ده نابرابری به ی��ک باور جهانی
تبدیل ش��ده ،با دقت بس��یار کمی درباره آن بررسی
و تحقیق میش��ود .این یک اش��تباه است ،چرا که ۴
ادع��ای اساس��ی در این حوزه ،به آن ان��دازه که فکر
می کنی د قطعی نیس��تند .این ادعاها درباره مس��کن
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ماهنامه
خوش اخالق ها
و خوش ذوق ها
در حوزه اجتماعی و اقتصادی

یا جغرافیا نیس��ت بلکه به توضی��ح وضعیت ثروت و
درآم��د میپردازد .ای��ن  ۴ادعا ب��ا تحقیقات جدید،
متزل��زل ش��دهاند.اول ای��ن ادعا را به خاطر داش��ته
باش��ید که بعد از جنبش اشغال والاستریت در سال
 ،۲۰۱۱یک درصدی که بیشترین درآم د را داشتند،
از بقی��ه جدا ش��دند .اثبات این مس��اله در بیرون از
آمریکا همیشه سخت بوده است .در انگلستان ،سهم
یک درصد باالی جامعه از کل درآمد ،به اندازه میانه
دهه نود بع د از تنظیم مالیاتها و انتقال دولت است.
حتی در امریکا نیز اطالعات رس��می نش��ان میدهد
که س��هم درآمدی این افراد تا س��ال  ۲۰۰۰افزایش
یافت و بع د از آن روندی نس��بتا ثابت داشته است.
به راحتی فراموش میش��ود که در سالهای اخیر،
امریکا سیاس��تهایی را در دس��تور کار گذاشته که
نابراب��ری را کاهش داده اس��ت؛ از جمله گس��ترش
بیم��ه درمانی با بودج��ه دولت برای اف��راد فقیر در
س��ال .۲۰۱۴حاال بعضی از اقتصاددانان در امریکا در
اعدا د بازبینی کرده و نتیجه گرفتهاندکه س��هم یک
درصد باالی جامعه در آمریکا ،تغییرات کمی از سال
 ۱۹۶۰تا کنون داش��ته است .آنها ادعا میکنند که
محققان قبلی بازده مالیاتی را در احتس��اب نابرابری،
به حس��اب نیاوردهاند .تحقیق��ات قبلی البته کاهش
نرخ ازدواج در بین فقرا را نیز به حس��اب نیاوردهاند
که باعث میش��ود درآمدها در میان خانههای بیشتر
و نه مردم بیش��تری تقس��یم ش��ود.همچنین ممکن
اس��ت که بخش بزرگی از س��ود ش��رکتها به مردم
طبقه متوس��ط رسیده باش��د ،چرا که آنها از طریق
صندوقهای بازنشس��تگی صاحب س��هام ش��دهاند.
در سال  ،۱۹۶۰حس��ابهای بازنشستگی صاحب ۴
درصد از س��هامهای امریکایی بود ،این رقم در سال
 ۲۰۱۵به  ۵۰درصد رسید.
مساله دوم ،این ادعاست که در بلند مدت درآمدهای
خانوار و حقوقها کاهش یافته اس��ت .آمارها نش��ان
میدهد که رشد درآمد متوسط تعدیل شده در تورم،
از کاهش��ی  ۸درصدی به افزایش  ۵۱درصدی رسید
ام��ا پارتیزانها ترجیح میدهند که اطالعات منطبق
برمنافعش��ان را انتخاب کنند و راحتترین داس��تان
را بگویند.اختالفهای بزرگ نشان دهنده تفاوت در
نحوه برخورد با تورم ،انتقاالت دولتی و معنای خانوار
است اما باور کردن پایینترین عددها هم سخت است.
اگر ش��ما اس��تدالل کنید که درآمدها کاهش یافته،
آن وق��ت بای��د ادعا کنی د ک��ه ارزش  ۴دهه نوآوری
در کااله��ا و خدما از تلفنه��ای همراه و پخشهای
ویدئویی تا داروهای کاهش دهنده کلس��ترول ،هیچ

از اپیدمی فسا د در فضای کلان کشور
پدرام س��لطانی ،رئیس اتاق ایران و اتریش از فضای کسب کارهای قدیم
و جدی د میگوی د و در مقایسه این دو دوره معتق د است که اگرچه فضای
کس��ب و کار قدیم سالمتر بود ،ولی در آن ش��رایط ،اندازه و تعدا د کسب
و کار ،ان��دازه دولت و حضور جدی بخش خصوص��ی اثرگذار بود .اقتصاد
رانتمح��ور و دولتمحور در فضای آلوده به فس��اد ،فس��ادزا اس��ت .تلخ
میگوی د از اپیدمی فس��ا د که فضای کالن کش��ور را آلوده کرده اس��ت و
محیط کسب و کار هم از آن در امان نمانده است.
فضای کالن کشور دچار بیاخالقی شده است؛ وقتی قانون ب هدرستی رعایت
و اجرا نمیشود ،اخالق پاس داشته نمیشود ،طبیعتاً جامعه کسبوکار که
بخشی از کل جامعه اس��ت این رفتار را بیشتر پیشه میکند .ما بهوضوح
میتوانیم در سطح جامعه گسترده شدن فسا د را با پرون دههای متع د د در
دادگستریها ببینیم .مشاهده این پرون دهها نشان از فجایع اخالقی و دور
زدن منافع عمومی به نفع گروههای خاص است .در این شرایط نمیشود
انتظار داشت که زیر بخشهای جامعه چه بخش خصوصی ،چه حوزههای
مختلف هنری ،ورزشی و سایر بخشها مانن د سالهای دورتر اخالقی باقی
بمانند .من فکر میکنم این طاعونی اس��ت که رفتارهای اش��تباه ساختار
موجو د به جان کشور انداخته و رهایی از آن بهآسانی ممکن نیست.
حدو د ش��صت سال قبل س��اختار اقتصا د ایران به این میزان دولتی نبود؛
اقتصا د در دس��ت بخ��ش خصوصی بود؛ لذا فس��ا د دولتنها د اثر کمتری
روی بخشخصوصی میتوانست بگذارد؛ چون اندازه دولت کوچکتر بود.
امروز بخش بزرگی از اقتصا د دولتی و بخش بزرگتر آن عمومی است که
حداقل ش��فافیت در این بخش دیده میشو د و بیشتر سوءاستفا دهها هم
در این بخش است.
نکت��ه دوم جنس و ماهیت کس��بوکارها در س��الهای دورتر اس��ت .در
سالهای دورتر کسبوکارها کوچک و تجاری بود .شکل فعالیت بهصورت
حجرههایی بو د که در بازار فعال بودن د و تجار از اقصی نقاط کاال خریداری
کرده و در آنجا میفروختند .همچنین در گذش��ته فعالیتهای اقتصادی
بیشتر توس��ط اشخاص حقیقی انجام میش�� د و مانن د امروز سازمانها و
ش��رکتهای چندالیه وجو د نداش��ت .تع�� د د الیههای
مدیریتی و گس��ترده ش��دن فعالیته��ا در طول و
عرض شرکتها و سازمانها ،امکان سوءاستفاده
را فراهمتر و گم کردن ر د آن را سا دهتر میکند.
همچنی��ن در دهههای قبلتر قوانی��ن و مقررات
کس��بوکار کمتر بو د و تم��ام این ویژگیها
باع��ث میش�� د فس��اد ،مجال ظه��ور و بروز
نداشته باش�� د و اگر هم فسادی اتفاق بیافتد
بهسرعت آشکار میشد.
افش��اگری زودهنگام فس��ا د به دلی��ل بافت بازار
ه��م بود .در آن بازار تقلب ،احتکار ،کمفروش��ی و
گرانفروش��ی به دلیل ارتباط نزدیک و رو در روی
تجار جای کمتری داش��ت ،ام��ا این بافت ک ً
ال تغییر
کرده اس��ت .جامعه اقتصادی مدرن ،صنعتی و چندالیه
شده؛ پیچی دهتر شدن ساختار بنگاهها استعدا د بروز فساد
را بیشتر کرده است .اینها سبب شده که کسبوکار از
آن تراز اخالقی خو د در گذشته فاصله بگیرد.
در بازار س��نتی به جهت اینکه اندازه فعالیت اقتصادی

پیشرفتی در زندگی
طبق��ه متوس��ط ایجا د
نکرده اس��ت .این به ش��کل
سادهای باورکردنی نیست.
مساله سوم ،این تصور است که
«س��رمایه» به سراس��ر بازار کار
غالب شدهاس��ت؛ ب��ه این ترتیب

رحم متعلق ب��ه ثروتمندان،
که کس��بوکارهای بی ِ
کارگران را اس��تثمار میکنن د وش��غلها را به خارج
از کش��ور و مناطقآفش��ور منتق��ل و کارخانهها را
خودکار میکنند.این ادعا که نابرابری توسط سرمایه
انباشتش��ده ثروتمن��دان به پیش م��یرود ،نظریه
مرک��زی کتاب «توماس پیکتی» با عنوان «س��رمایه
در قرن  »۲۱بوده اس��ت .این کتاب باعث شد که او
در سال  ۲۰۱۴به عنوان اولین اقتصاد دان راکاستار
از زمان «میلتون فریدمن» در دهه  ۱۹۸۰ش��ناخته
ش��ود .اما تحقیقات اخیر نش��ان دادهان د که کاهش
ث��روت کارگ��ران در بیش��تر کش��ورهای ثروتمند با
بازگشت به سمت صاحبخانهها توضیح داده میشود
و ربطی به متنفذان ثروتمند ندارد .مس��اله این است
که بسیاری در خانههایش��ان کار میکنند و کارمند
خودشان هس��تند ،به این ترتیب در بیشتر کشورها
س��هم نیروی کار کاهش نیافته است.آمریکا از سال
 ۲۰۰۰به بعد یک استثناس��ت اما این نش��ان دهنده
نقص در تنظیم قوانین و مقررات است نه یک رخنه
در نظام س��رمایهداری .تنظیمکنندهها و دادگاههای
ض د انحصارآمریکایی به برخی از صنایع اجازه دادهاند
که زیادی متمرکز ش��وند .این باعث ش��ده است که
بعضی از ش��رکتها مش��تریان خود را فریب دهند و
سودهای غیر عادی کس��ب کنند.آخرین مساله این
ادعاس��ت که نابرابری در داراییه��ای مردم افزایش
یافته اس��ت .اثبات این مس��اله نیز در اروپا همیشه
س��ختتر از آمریکا بوده اس��ت .در دانمارک ،یکی از
معدود مکانهایی که دادههای مفصلی دارد ،س��هم
داراییه��ای یک درصد باالی جامعه برای س��ه دهه
رش��د نکرده است .اما در مقابل آن ،کمتر کسی انکار
میکن��د که داراییهای ثروتمندان امریکایی افزایش

کوچکتر بو د و قابلیت رص د بیش��تری داشت بازدارندگی باالتر بود .ثانیاً
خیلی بازارهای مالی به آن معنا مثل ش��بکه بانکی ،صرافی و جابهجایی
پول وجو د نداش��ت و خو د بخش خصوصی این وظایف را به عهده داشت
و اصل بر اعتما د بود .بیش��تر فسادهایی که امروز اتفاق میافت د ریشه در
بازارهای پولی و ارزی دارد .متأس��فانه سیس��تم بانکی در سالهای اخیر
تبدیل به روکش��ی برای انجام فسادهای بزرگش��ده است .در زمانی که
دولت و بانک مرکزی به شفافس��ازی نظام بانکی بیتفاوت بو د و انطباق
عملیات بانکی با اس��تانداردهای روز دنیا مثل بازل  ۳یا  FATFرا نادیده
گرفت ،بهترین شرایط برای رش د فسا د و سازمانیافتگی پولشویی فراهم
آم��د .چنین معابر پولش��ویی در زمان قدیم به این اندازه و گس��تردگی
وجو د نداش��ت تا بتوان د تراکنشهای کالن مجرمانه را پنهان کند .فرض
کنی د تاجری در گذشته براتی را صادر میکر د و تاجر دیگر آن را دریافت
میکر د و اگر در زمان خو د پرداخت نمیش�� د بهس��رعت آشکار میش د و
مجال سوءاستفاده بیشتر فراهم نمیشد.
اگرچه ما نظام مالی و بانکی و اقتصادی جدی د را از سایر کشورها اقتباس
کر دهایم ،ولی اس��تانداردها و چارچوب روزآم د آنها را رعایت نمیکنیم.
یعنی ما قالب را گرفتهایم ،ولی چارچوب و الزامات آن را توجه نمیکنیم
و با روشهای خودمان میخواهیم کار کنیم.
فر د در فضای ناس��الم مجبور میش��و د رفتار ناس��الم پیشه کن د تا امکان
رقاب��ت بیابد .به عبارتی این محیط حاکم بر کس��بوکار اس��ت که رفتار
یدهد؛ این محیط موجب شده که بسیاری از
فعاالن کسبوکار را شکل م 
کسبوکارهایی که میخواهن د قانونمن د کار کنن د سودآور نباشند .در این
صورت یا بای د تعطیل شون د یا ناچار هستن د از قانون و اخالق تخطی کنند
و ب��ه دنبال رانت جویی و پرداختهای غیرقانونی بیافتند .در این صورت
بهتدریج قبح تخلف و بازدارندگی وجدانی از کار خالف هم از بین میرود
یدهد.
و فر د با خیال آسوده این کار را انجام م 
فرصت س��ودآوری در اختیار هر فعال اقتصادی باش د از آن بهره میگیرد.
آنچه تفاوت ایجا د کرده این اس��ت که در گذش��ته چنین سرچشمههای
رانتی در اقتصا د وجو د نداش��ت؛ ارز ارزان ،وام ارزان ،امضا و مجوز طالیی
خیلی کمتر بود .در گذش��ته اقتصا د مبتنی بر کشاورزی و منابع طبیعی
بود ،ولی اآلن شکل اقتصا د متنوع و اقسام رانت در آن به وجو د آمده
اس��ت .البته حتی در زمان قاجاریه افرادی به پادشاه و وزرا رشوه
یدادن د و مجوزهایی از ش��یالت و گمرکات و  ...میگرفتند
م
و این مجوزها س��ودآوری کالنی داش��ت ،ولی در آن زمان
این فرصتها کمتر بو د و اآلن بیش��تر شده است .وقتی
فرصت سودجویی با ز د و بن د بیشتر شود ،بیاخالقی
رواج پیدا میکن د و مش��کل امروز نه خو د فساد
که فرصت س��ودجویی باال از مسیر امضا و تبانی
است.
ان��دازه دول��ت ام��روز ب��ا س��الهای دور
قابلمقایسه نیست .هر چه دولت بزرگتر
باشد ،فسا د بیش��تر و استاندار د اخالقی
پایین میآی د و فرصت اس��تفاده از فساد
بیشتر میشود.
در گذشته اعتبار تاجر بازدارنده بود ،برای
اینکه اعتبار س��رمایه نامشهو د او بو د که در

جدی داش��ته اس��ت .اما حتی در اینج��ا نیز ،برآور د
دارایی آنها دش��وار اس��ت.این واقعیت که ادعاهای
مش��کوکی وجود دارد ،ض��رورت مقابله با بیعدالتی
اقتصادی را کاهش نمیدهد .مس��ئله این اس��ت که
سیاس��تها باید به پیشفرضه��ای صحیحی متکی
باشند.کس��انی مانن��د ح��زب کارگر انگلس��تان که
طرف��دار رادیکال بازتوریع درآمد و قروت هس��تنند،
بای��د ابتدا مطمئن ش��ود که نابرابری ب��ه چه اندازه
اس��ت .به خص��وص زمان��ی که سیاس��تهای آنها
هزینههای��ی مانن��د جلوگی��ری از ریس��کپذیری و
س��رمایهگذاری را به همراه دارد .یک برآور د نش��ان
میده د ک��ه مالیات بر دارایی «خانم وارن» میتواند
بع��د از یک دهه اقتصاد آمری��کا را  ۲درصد کوچک
کند.ت��ا زمانیکه ای��ن جدالها حل نش�� دهاند ،بهتر
است که سیاستمداران به زمین محکمتری بچسبند.
بازارهای مس��کن جهان ثروتمن د در حال غارت پول
نقد و فرصتهای نیروی کار جوان اس��ت؛ خانههای
بیشتری در مکانهایی که شغلهای جذاب پیشنهاد
میدهند ،مورد نیاز است .اقتصاد آمریکا برای احیای
رقابت به انقالبی در سیاس��تهای ض د تراس��ت(ضد
انحص��ار) نی��از دارد.اما ب��دون در نظ��ر گرفتن روند
نابرابری ،بس��یاری از کارمندان ب��ا درآمد باال مانند
کداران ،با قوانین و مقررات غیر
پزش��کان ،وکال و بان 
ض��روری و بیمعنی از رقابت و مهاج��رت با مهارت
باال حفظ ش��دهاند .هر دو این موارد باید لغو ش��ود.
چنین اقدامات��ی ،دولتها را مجبور به مقابله با البی
شرکتهای قدرتمند میکند اما میتوان د نابرابری را
کاهش و رش��د را افزایش ده��د .همچنین منافع آن
وابس��ته به مجموعه باورهای��ی درباره ثروت و درآمد
نیست که هنوز هم میتواند اشتباه باشد.

حفظ و حراست آن تالش میکرد .امروز هم برن د (تجاری یا شخصی) این
کار را میکند .اگر فعال اقتصادی به درس��تکاری ش��هره باش د این تبدیل
به س��رمایه او میش��و د که با این سرمایه ،بدون پول هم میتوان د کار کند
و در نتیجه برای حفظ آن تالش میکند .مادامیکه اندازه این س��رمایه از
اندازه فرصتهای س��ودجویی بیشتر و بزرگتر است ،او این سرمایه را به
یدهد .چنین فردی شایستگی اسم و
سودجویی کوتاهمدت از دس��ت نم 
اعتب��ار خو د را در جامعه حف��ظ میکن د و برای حفظ کیفیت کاالی خود
تالش میکند .فعال اقتصادی هم مانن د هر معاملهای به سو د و زیان رفتار
خو د توجه دارد .فعال اقتصادی خوب اعتبار و خوش��نامی خو د را با رانت
مبادله نمیکن د و او کمتر به س��راغ فعالیتی میرو د که به اعتبارش لطمه
زند .ولی تاجر جوان تازهکار هم زیا د هستند .کسانی که کار را جدی د شروع
کر دهان د هنوز نه اعتباری ایجادش��ده و نه برندی دارن د برای همین اینها
بیشتر در معرض سوءاستفاده هستند.
تش��کلها در چهار دهه گذشته در دنیا ابتکار عمل زیادی داشته و تالش
کر دهان د کانون ترویج این مفاهیم باشند .تعدادی هم چارچوبهای مربوط
به مس��ئولیت اجتماعی و اخالق کسبوکار را تدوین کر دهان د و اصول آن
را سا دهسازی و متناسب با فعالیت صنف خو د کرده و منتشر کر دهاند .این
ابتکارها و کارهای مش��ابه ،نقش تشکلها را در حوزه مسئولیت اجتماعی
پررنگتر کرده اس��ت .برای ش��رکتهای بزرگ مفهومی به نام حاکمیت
شرکتی داریم که چارچوب مدون و کالنتری از اخالق کسبوکار را برای
حفظ سالمت و قانونمندی شرکتها در برمیگیرد .در شرکتهای بزرگ
موض��وع حاکمیت ش��رکتی تبدیل به یک الزام ش��ده و برای این بخش،
مسئولی ارش د در هر شرکت وجو د دارد.
تش��کلها س��عی میکنن د دامن خو د را از این افرا د پاک کنن د و س��عی
میکنن د یا آنها را عضو نکنن د یا تمدی د عضویت نکنند .البته مقابل این،
تشکلهایی داشتیم که افرا د سوءاستفا دهگر هم در هیات مدیره تشکلها
قرارگرفتهاند .ما در جامعه تش��کلی هم طیف��ی از اخالقمداری را داریم.
تش��کلهایی که سعی کردن د در مسیر اخالق پیشرو باشن د و منزه بمانند
و ع دهای چنین نبودن د و خو د تشکل هم آلوده به فرصتهای سوءاستفاده
شده است.
در شرایط امروز خیلی کار دشواری است؛ وقتی بیاخالقی و قانونگریزی
دامنگیر باش��د ،در چنی��ن فضایی اینکه بخش خصوص��ی بتوان د خالف
جریان آب حرکت کند ،کار س��ا دهای نیست .البته از دوره گذشته تالش
کردیم مدل بنگاه سالم را در اتاق تهران طراحی کنیم .این وظیفه از سوی
اتاق ایران به اتاقها دا دهشده بود.
اگر در اتاق ایران س��ازوکارهای انضباطی و ش��فافیت تقویت شود .بخش
خصوصی این امکان را دار د داعیه مبارزه با فس��ا د را داش��ته باشد .بخش
خصوصی قربانی فس��ا د است .فسا د امر دوجانبه است که در یک سو نهاد
حاکمیتی و در س��وی دیگر ش��هرون د یا بنگاه است ،ولی بخش خصوصی
قربانی چنین ش��رایطی است .موقعی که وار د این فضا میشو د ع دهای به
این جریان دامن میزنند .اتاق و تش��کلها میتوانن�� د داعی هدار مبارزه با
فسا د باشن د و از دولت بخواهن د قوانین را اصالح کنن د همچنین شفافیت
را در ابعا د مختلف زیا د کنند .اگر این اراده در ابعا د حاکمیتی وجو د نداشته
باش د خیلی نمیتوان امی د به بازگشت اخالق به بنگاهها داشت .بای د مبارزه
با فس��ا د در همه ابعا د وجو د داشته باشد.این مطلب را پایگاه خبری اتاق
ایران نوشت.
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ماهنامه
خوش اخالق ها
و خوش ذوق ها
در حوزه اجتماعی و اقتصادی

اقتصا درابابقالیاشتباهگرفتهاست

دکتر علی دادپی دانش��یار اقتصا د و فاینانس در کالج س��نت ادواردز دانشگاه
آس��تین در تگزاس آمری��کا درباره اقتصا د ایران معتق د اس��ت:آنچه اخیرا ً در
چین و در جریان افتتاح ابرفرودگاه داش��ینگ رخ داده ،دوباره ذهن جامعه را
متوجه ناکامی ایران در رس��یدن به توسعه کرده اما کمتر کسی هست که به
این سواالت مهم ،پاسخهایی درخور دهد .پاسخی مثل آنچه علی دادپی داده
است .این استا د برجسته ایرانی عقیده دار د دولت در ایران ،اقتصا د را با بقالی
اشتباه گرفته است.
سیاس��تگذاری ،پایبندی به ش��عار و اهداف بلندمدت ،رقابت با همسایگان و
رقبای جهانی و منطقهای یا ساخت اقتصا د سیاسی .واقعاً محرک اصلی و ریشه
رش��دهای بزرگ در کشورهای همرده ایران نظیر ترکیه ،هند ،امارات ،چین و
مالزی چیست که هر سال شاه د سکون اقتصا د ایران در خلق زیرساختهای
جدی د هس��تیم و از آنسو شاه د افتتاح فرودگاه س��تاره دریایی در شانگهای
چین هستیم؟
ریش��ه این معضالت را در ضعف اقتصا د ایران نمیبینم بلکه در ضعف دولت
اس��ت .از قضا عوامل اقتصادی در ایران بس��یار هم توانمندن د و در س��الهای
اخیر پروژهها و ابرپروژههای مختلفی را تعریف کر دهان د که تنها به دلیل عدم
حمایت یا تمایل یا حتی کارش��کنی مستقیم و غیرمستقیم دولت و نهادهای
دولتی زمینگیر ش دهاند .اگر دولت بدیهیات را میپذیرفت ،ما یک اقتصا د 80
میلیوننفری بسیار توانمن د داریم که با  15کشور مرزهای مشترک زمینی و
دریایی دارد .هزاران ایرانی در این کش��ورها حض��ور فعاالنه دارن د و مراودات
ایران با این کش��ورها را ش��کل دا دهاند .نگاهی کوتاه به نقش��ه اقتصا د ایران
یده د فعاالن بخش خصوصی کشور از دوبی تا باکو و تفلیس و بغداد
نشان م 
حضور داشته و بدون حمایتهای دولت به شکل پررنگی با این کشورها روابط
اقتصادی ایجا د کر دهاند .ما هم توان و هم تفکر طراحی و به سرانجام رساندن
ابرپروژهها را داریم.
حال اگر در کش��ور ما این انگیزه و رغبت که ابرپروژهها را به نتیجه برس��اند،
وجو د ندار د این مساله ریشه در ساختار انگیزه دولتمردان و ذهنیت حاکم بر
دولت دارد .اگر ما راهی را که چین و ترکیه و امارات در سالهای اخیر انتخاب
کر دهان�� د نرفتهایم ،در نتیجه ناتعادلی حاکم ب��ر اقتصا د ما در نتیجه ذهنیت
دولت و فعالیتهای رانتخوارانه اس��ت .ت�لاش دائمی دولت برای پایین نگه
داش��تن مصنوعی قیمتها در واقع تالشی اس��ت برای پنهان کردن عملکرد
دولت و تمرکز بر مصرف بهجای اولویت دادن به رش د اقتصادی .در عمل سعی
دولتها در ایران بیشتر بر دخالت در اقتصا د بوده است تا گسترش اقتصادی.
برای همین هم ابرپروژهها نه اولویت دولت است و نه در ذهن دولتمردان جایی
در ارزیابی موفقیت دولت دارند.
در ایران پروژههای بزرگ انجام نمیش��ون د چون دول��ت احتیاجی به افتتاح
چنی��ن پروژههایی ندارد .مگر وقتی همی��ن فرودگاه امام خمینی (ره) افتتاح
ش��د ،دولت توانست از ظرفیت کامل آن در بخش بار و مسافر استفاده کند؟
واقعاً چه احتیاجی هست که میلیاردها دالر صرف ساخت مجتمعهای عظیم
فرودگاهی ش��بیه آنچه در دوبی ،استانبول یا پکن میبینیم ،کند؟ ما همین
االن ف��رودگاه امام را با یکپنج��م ظرفیت مور د بهرهبرداری قرار دا دهایم و در
همین قاب ،مقایس��ه حجم پتانسیل جابهجایی بار در فرودگاه امام و فرودگاه
دوبی بیش��تر به شوخی شبیه اس��ت .در چنین شرایطی ،دولت احساس نیاز
نمیکن د که همچون دولتهای مور د اش��اره ش��ما به این سمت حرکت کند.
بخش خصوصی هم اگر چنین قصدی داش��ته باش�� د از آن ممانعت به عمل
میآورد .هدف دولتهای ایران همیش��ه کنترل و مهار اقتصا د بوده است ،نه
رش د و گسترش آن.
اص ً
ال قائل به کیفیت پایین سیاستگذاری یا حتی قانونگذاری در ایران نیستم.
بله ،سیاستگذاری ما ایرا د دار د ولی مشکل جای دیگری است .ما تا نپذیریم که
عملکر د اقتصادی ضعیفی داریم ،قادر به حل مسائل خو د و خلق ابرپروژههایی
در مقیاس جهانی نخواهیم بود .ما در حال طی کردن مسیر به شکلی اشتباه
هس��تیم و انگیزهای ه��م برای تغییر نداری��م .در دو حوزه سیاس��تگذاری و
قانونگذاری ما چندان هم ب د عمل نکر دهایم .مشکل ما بر زمین ماندن اهداف
یدهد
و حرفهاست .هر از چن د گاهی فردی میآی د و کارهای بزرگی انجام م 
ولی این تکصداها نمیتوانن د همه مس��ائل را حل کنند .ما تا متوجه اهمیت
اقتصا د نش��ویم قادر به خلق ابرپروژهها در کش��ور نخواهیم بود .اقتصا د منابع
نیست ،مجموع فعالیتهاست .در اقتصا د تعامل و مبادالت اقتصادی ارزشمند

است نه منابعی که داریم.
معابر و مکانهای شلوغ محل برخور د بدون واسطه خریدار بالقوه و فروشنده
بالفعل اس��ت .کشورهایی که فراس��اختارها را خلق میکنند ،به قضیه فروش
کاال ،جهانی نگاه میکنند .آنها به این فکر نمیکنن د که تنها به رانن دهای که
از ورامین به سمت قم میرود ،خربزه بفروشند .آنها میخواهن د از همه جهان
خریدار داشته باشند .زیرساخت میسازن د تا خریداران را به سمت خو د جذب
کنن د و صادرات کاال را به اقصی نقاط جهان تسهیل کنند.
ما به پروژه به چش��م نان نگاه میکنیم! از زمانهای دور حفر چاه در ایران با
هدف به دس��ت آوردن نان بوده و نه آب! در ایران ردیف بودجه پروژه از خود
پروژه مهمتر اس��ت .از آنجا که دولت فعال بخش خصوصی نیس��ت و نگاه و
نگرش او به اقتصا د را ندارد ،اهمیتی برای درآمدزایی پروژههای بزرگ پس از
افتتاح ندار د بنابراین کسی که پروژه را اجرا میکن د امیدی به درآم د پروژه پس
از افتتاح ندارد .این س��یکلی اس��ت که در ایران باب شده و نتیجه آن هم این
ش��ده که دولت و پیمانکار تا میتوانن د زمان اجرای پروژه را طوالنی میکنند
تا از آن نفع ببرند .با یک مثال میگویم .ما سالهاس��ت این باور را داریم که
گردش��گری ایران پتانسیل باالیی برای درآمدزایی دار د و برای استفاده از این
پتانس��یل ساخت هتل ضرورت دارد .اما تنها زمانی هتل را میسازی د که افق
درآمدی هتل از افق درآمدی ساخت هتل بیشتر باشد!
در پروژههای دولت اغلب این خو د پروژه ساخت است که نان و منفعت برای
پیمان��کار و افرا د ذینفع دار د پس عجیب نیس��ت این رون�� د تا اب د ادامه پیدا
میکند .االن بس��یاری در داخل میگوین د امارات و قطر با کپی از روی دست
ایران ،خطوط هوایی بینالمللی تاس��یس کر دهاند .راس��ت هم میگویند .این
همان استراتژی صنعت هوایی ایران در اواخر دهه  40و ابتدای دهه  50است
که با استفاده از ایرانایر و طراحی فرودگاه قص د داشتن د به هاب ترانزیت بار و
مسافر بین آسیا و اروپا بدل شوند .خب ما نتوانستیم ولی آنها توانستند .افرادی
که مدام از این موضوع انتقا د میکنن د یکبار نمیپرسن د آیا ما توانستیم مساله
حجاب مس��افرانی را که اینجا قرار بو د تغییر مسیر دهن د حل کنیم؟ خب ما
نتوانس��تیم این مس��اله را حل کنیم! نتوانستیم ش��رایط را برای آن دسته از
مس��افران خارجی که در یک ساختمان محصور بدون پنجره در فرودگاه امام
(ره) حجاب ندارند ،مهیا کنیم تا درآم د ترانزیت داشته باشیم .آنوقت چطور
انتظار داریم مسائل کالن خو د را حل کنیم یا ابرپروژه انجام دهیم؟
در هم��ه کش��ورهای مورد اش��اره ،دولت در مدیریت کالن خ��و د به موارد
حیات��ی نظی��ر تخصص و تعه د یا توانایی علمی و فنی توجه داش��ته ضمن
اینکه واقعیتهای اقتصادی را هم مورد توجه قرار میدهد .اینها با هم باعث
میش��ود کش��ورها و دولتها در دام خودفریبی گرفتار نش��وند .به شخصه
معتق��دم جامعه ایران درباره دالیل توس��عه در ام��ارات بینهایت بیانصاف
اس��ت .چراکه به واقعیته��ای این بخش توجهی نک��رده و صرفاً دالرهای
نفتی را عامل پیش��رفت این کش��ور میداند .در صورتی که آنها چند دهه
اس��ت راه خ��ود را از ما جدا کردهاند .هم ما و هم ام��ارات ثروتهای نفتی
بس��یاری داریم اما آنها این پ��ول و منابع را صرف س��رمایهگذاری کردند،
حج��م مبادالت و تجارت خود را گس��ترش دادند ،بخش خصوصی خود را
ب��ا منابع نفتی تقویت کردند و ب��ا تمرکز روی اهداف کالن ،اقتصاد خود را
بزرگتر و وس��یعتر ساختند .ما اما نهتنها توس��عه ایجاد نکردیم که بخش
خصوصی خود را با منابع نفتی کوچک کردیم .این گزاره متقنی اس��ت که
از زمان اوجگیری قدرت محمدرضاشاه تاکنون ،بخش خصوصی پیوسته در
حال کوچک شدن است .چرا چنین اتفاقی افتاده؟ چون دولت با پول نفت
خود را جانش��ین بخ��ش خصوصی معرفی کرده و با ای��ن کار هر روز ابعاد
وس��یعتری برای نقش اقتصادی خود قائل اس��ت .در نقطه مقابل دولت در
تمام کش��ورهای پیشرو که در اینجا به آنها اشاره شد ،دقیقاً معنای اقتصاد
را میدانند.
اگ��ر تاریخ چین را بخوانیم ،از مرگ  65میلیون نفر چینی در اثر اش��تباهات
دولت ش��وکه میش��ویم .دولت چین از یک جایی به بع د متوجه ش�� د دیگر
نمیتوان�� د هزینه اش��تباهاتش را پرداخت کن د از اینرو ب��ه مدل اقتصا د آزاد
گرای��ش پیدا کر د تا به مردمش آب و غذا برس��اند .نکته ظریفی که این بین
وج��و د دارد ،قطع امی د از ت��وان خارقالعاده دولت بو د که در ذهن دولتمردان
چینی ایجا د شد .آنها فهمیدن د دولت نه میتوان د و نه منابع کافی برای انجام
همه امور را دارد.

کدام وزیر پشت دو شرکت کرهای بود؟
سامسونگ و الجی بدون پرداخت جریمه  ۴۷۰۰میلیار د
تومانی ایران را ترک کردند.موضوع ترک بازار لوازم خانگی
ایران توس��ط دو برند سامس��ونگ و ال جی مطرح ش��ده
اس��ت؛ دو برندی که  ۵۰درصد از بازار لوازم خانگی ایران
را در اختیار داش��تند و ه��م اکنون با یک پرونده تخلفاتی
 ۴۷۰۰میلی��ارد تومانی مبهم،
ب��ازار ایران را ت��رک خواهند
گفت؛ پروندهای
ک��ه س��رانجام
آن بعد از سه
سال همچنان
نا مش��خص

است!
بع��د از اعمال تحریمها توس��ط آمریکا علیه ایران ،عطای
سهم از بازار لوازم خانگی ایران را به لقایش بخشیدند و با
پشت پا زدن به تمام تعهدات خود در قبال ایران ،همکاری
خود را به پایان رس��اندند.هر چن��د باید رفتن این دو برند
معتب��ر کرهای از بازار ایران را به فال نیک گرفت و فرصت
را ب��رای بروز و ظهور برندهای ایرانی در بازار لوازم خانگی
مغتن��م ش��مرد ،باید به این نکته اش��اره ک��رد که تکلیف
پرداخ��ت یا عدم پرداخت جریم��ه  ۴۷۰۰میلیار د تومانی
این دو شرکت هنوز در هالهای از ابهام است؛ موضوعی که
در زمستان سال  ۱۳۹۵مطرح شد .اما داستان این جریمه
چه بود و به کجا رسید؟
موض��وع تخلف در دی ماه  ۱۳۹۵رس��انهای ش��د .در آن
زمان که مس��عود کرباسیان (وزیر سابق اقتصاد) رئیس
وق��ت گم��رک ای��ران
بود ،گ��زارش تخلف را
رس��انهای کرد .ماجرا از
این قرار بو د که نمایندگی
داخل��ی برند مع��روف واردکننده
ل��وازم خانگی ال جی به دلیل
تخلف��ات در واردات قطعات
 ۳ه��زار میلی��ارد توم��ان
جریم��ه ش��د .قب��ل از این
موضوع نیز شرکت
سامسونگ به دلیل
همین تخلفات ۱.۷
هزار میلیارد تومان
جریمه ش��ده بود.
علی اکب��ر کریمی،
عض��و کمیس��یون
اقتص��ادی مجل��س
طی مصاحبهای در
ش��هریورماه سال
گذ شته
د ر
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بنابراین برای رفع و رجوع مس��ائل روی توان هم��ه افرا د جامعه تمرکز کرد.
اتفاق��ی که نکتهای مغفولمانده در تحلیل اقتصاده��ای مبتنی بر بازار آزا د و
یده د بلکه
تئوری رقابت است .در این اقتصادها یک نفر همه امور را انجام نم 
کاالهای نهایی نتیجه تالش همه مردم و اقشار (فارغ از خودی و غیرخودی)
است .اینجاس��ت که این ذهنیت عمومی میشو د که بازی برای همه تعریف
ش��ده و جا دار د بنابراین ،منفعت فردی یا س��و د اقتصادی ،فر د و بنگاه را در
یدهد .چیزی که در اقتصا د دولتی برعکس بوده
س��مت درست مساله قرار م 
و دولت س��عی دار د همه چی��ز را بهتنهایی انجام ده د تا س��ودش را به خود
اختص��اص ده د و البته نمیتواند .در ایران امروز ،انجام یک فعالیت اقتصادی
نه یک رویدا د روزمره بلکه امتیازی اس��ت از جانب دولت به فردی نزدیک به
دولت .در این وضعیت طبیعی است که چون منافع برای افرا د خاصی در نظر
گرفته ش��ده ،بخش بزرگی از جامعه ه��م اصال اجازه ندارن د فعالیت اقتصادی
داشته باشند.
مس��اله نف��ت از باقی دالیل اهمیت بیش��تری دارد .ما نه مث��ل چین آنقدر
پرجمعیتی��م که اگر بیوقفه تالش نکنیم ،از گرس��نگی بمیری��م و نه آنقدر
کمجمعیتیم که مثل قطر و امارات قادر به بلندپروازی یا حتی ولخرجی باشیم.
نفت ما تنها به آن اندازه کفایت میکن د که اشتباهات سیاستمداران را برای سه
تا چهار سال که ح د و آستانه بحرانهای مقطعی ارزی در کشور است ،بپوشاند
و بع د که بحران پولی جدیدی شروع شد ،دوباره تورم افسارگسیخته را شاهد
باش��یم .این س��یکل همواره ادامه پیدا میکن د و ما هم هیچگاه واقعیتهای
اقتصا د ایران و حتی جهان را نفهمی دهایم و از آنجا که دولت ما چارچوبهای
اقتصا د را نپذیرفته ،راه را هم بر اصالح مس��یر بس��ته اس��ت .ما همچنان باور
داریم کش��وری ثروتمن د هستیم و از آنجا که در ایران ثروت عمومی با ارزانی
عمومی و نه فراوانی یا توانمندی معنا پیدا کرده ،کماکان تصور میکنیم نباید
هزینهای را که همه دنیا بابت برخی کاالها پرداخت میکنند ،در ایران پرداخت
کنیم از اینرو تا وقتی این ذهنیت وجو د دارد ،سیکل فعلی هم بیوقفه ادامه
پیدا میکند.
تا مادامیکه تعریف ما از قدرت بر کنترل رفتار افراد متمرکز است ،هیچگاه
ای��ن پرش اتفاق نمیافتد و دولت یا نظام سیاس��ی هم هیچگاه صادقانه به
این عرصه وارد نخواهد شد که همه افرا د را با هر رای و نظری در بازی وارد
کند .ما در شرایطی به سر میبریم که اقلیتی از افراد جامعه با بهرهگیری از
رانت نفت ،به اس��تحکام شرایط خود میپردازن د و مسائلی نظیر ابرپروژهها
یا توسعه فراساختارهای ملی در این شرایط از درجه اعتبار ساقط میشوند.
سالهاس��ت که ما مقاله مینویسیم و درباره پتانسیلهای اقتصا د ایران قصه
مینویسیم اما پتانسیلهای ما در همان ح د تصور باقی مان دهان د که هرگز رنگ
واقعی به خو د نگرفته و هر روز هم در رقابتهای منطقهای از حجم و ابعا د آنها
کاس��ته میشود .ما تا مادامیکه در این تعادل اجتماعی از رانت نفت استفاده
میکنیم و بس��یاری از امتیازات را بدون پرداخت هزینه اقتصادی آن دریافت
میکنیم ،امکان گسست از وضعیت فعلی را نمییابیم.
گام اول تغیی��ر مب��ارزه با فس��ا د اس��ت و در کنار آن حذف نق��ش دولت از
پروژههاست .وقتی این دو اتفاق افتا د آنگاه بای د به سمت تمرکززدایی حرکت
کنیم و اجازه دهیم هر یک از مناطق کش��ور به این س��مت حرکت کنن د که
اس��تراتژیهای اقتصادی مخصوص خو د را پیا دهسازی کنن د و مبتنی بر توان
و پتانس��یلها ،دنبال جذب سرمایهگذاری برای افزایش اشتغال و رش د تولید
باشند .ما بای د شرایطی را در کشور ایجا د کنیم که افرا د و گروهها بدون نیاز به
دولت امورات خو د را انجام دهن د تا استعدادهایی که دارن د شکوفا شود .توسعه
اقتصادی ایران به همراهی دولت احتیاج دار د ولی با انحصار دولتی و این دولت
فراگیر و مداخلهگر فقط به بنبست میرسد.

همین رابطه گفت :بر اس��اس ش��واهد ابتدا برای ش��رکت
سامس��ونگ که  ۱.۷هزار میلیار د توم��ان جریمه گمرکی
در نظر گرفته و س��پس برای ش��رکت کرهای ال جی بابت
تخلف مشابه  ۳هزار میلیارد تومان جریمه تعیین شد.
در نام��ه ارس��الی گمرک به تاریخ  ۹مهرماه س��ال ۱۳۹۵
ب��ه نمایندگی داخلی ش��رکت ال جی اعالم ش��ده بو د که
کارگ��روه حسابرس��ی ،تخلف��ات این ش��رکت در واردات
قطعات را محرز دانس��ته و این شرکت باید به برای جبران
حقوق پایمال شده دولتی جریمهای حدود  ۳هزار میلیارد
تومان پرداخت کند .تصویر نامه ارسالی را در زیر مشاهده
میکنید.
تخلف به این صورت شکل گرفته بو د که به دلیل باال بودن
تعرف��ه واردات لوازم خانگی و پایین ب��ودن تعرفه واردات
قطعات لوازم خانگی ،ش��رکتها اق��دام به تفکیک قطعات
کرده و این قطعات را از گمرکات مختلف وار د و با عبور از
گم��رک دوباره آنها را مونت��اژ کرده بودند .این موضوع بر
خالف قاعده -۲الف بود و این ش��رکتها این قاعده را دور
زده بودند .در این قاعده عنوان ش��ده که اگر واردکننده از
گم��رکات مختلف ،قطعات یک کاال را وارد کند بای د تعرفه
کاالی کامل برای هر قطعه را پرداخت کند.
پس از رس��انهای ش��دن ای��ن موض��وع ،محمدرضا نعمت
زاده ،وزیر وقت وزارت صمت با ارس��ال نامهای به گمرک،
خواس��تار رفع مش��کل به وج��ود آمده برای این ش��رکت
کرهای ش��د .نعمتزاده در این نامه نوش��ته ب��ود :نظر به
اینک��ه قطعات وارداتی ب��ه منظور تولی�� د کاالی نهایی از
جمله یخچال ،یخچالفریزر ،لباسش��ویی و  ...بوده و برای
تبادل آن به محص��ول نهایی تحت عملیات کاری مختلف
(مونتاژهای فرعی و اصلی ،جوش��کاری ،شارژ گاز و تست
نهایی و )...قرار گرفته و نهایتا به تولید کاالی نهایی منجر
میش��ود ،لذا قاع��ده  - ۲الف .در ای��ن ارتباط موضوعیت
ن��دارد .او خواس��تار بازنگری فوری در جرایم تعیینش��ده
برای شرکت کرهای شد.
پ��س از این نامه نعمت زاده ،احمد توکلی نماینده س��ابق
مردم تهران در مجلس و رئیس هیأت مدیره سازمان مردم
نه��اد دیده بان ش��فافیت و عدالت نیز وار د ماجرا ش�� د و

دکتر عباس محمدي اصل عضو هيئت علمي جامعه شناسي دانشگاه عالمه طباطبايي
ب��ا بيان انتقاد از اين اعتقاد که مردم ايران به لحاظ رفتاري ،اجتماعي و سياس��ي قابل
پيش بيني نيس��تند ،گفت :ريش��ه اين اش��تباه در تحليلهاي روانشناسي است که بر
اس��اس فردمحور صورت ميگيرد ،در حاليکه قواع د حاکم بر عملکرد جمع و اجتماع
متفاوت از قوانين عملکرد افراد است.
تمام مس��ئله اين اس��ت که ما بر حس��ب روانشناس��ي فردي درص��دد يافتن قوانين
اجتماعي هس��تيم و اين کامالً اش��تباه اس��ت ،چراکه با جمع کردن ويژگيهاي فردي،
قوانين جمعي حاصل نميش��ود.الگوي پديدههاي مدرني مثل انتخابات از کش��ورهاي
غربي گرفته شده است از همين رو بايد رفتارهاي جديدي مثل رفتارهاي انتخاباتي را
در مقايسه با الگوهاي غربي ارزيابي کرد.رفتار انتخاباتي در جامعه غربي مبتني است بر
مباني توليدي و اقتصادي جامعه و شيوههاي حزبگرايي است ،بنابراين در مدل نظري
انتخابات ،با يک ش��رايط صنفي مواجه هس��تيم که ناش��ي از توليد اقتصادي است؛ به
دنبال اين ش��رايط ،اصناف جهت يافتن شرايط کار و تولي د بهتر با يکديگر به همفکري
پرداخته و تالش آنها منجر به ارائه برنامه هاي سياسي در غالب احزاب مي شود.

در نهايت برنامههاي حزبي به معرض رأي گيري گذاشته و برنا مهاي که متوسط جامعه
بر آن صحه ميگذارند ،انتخاب ميش��ود.با در نظر گرفتن اين مدل نظري به راحتي به
اين نتيجه ميرس��يم که جامعه ما با آن الگو فاصله بسياري دار د چرا که در وهله اول،
جامعه ايران ،يک ش��رايط استبدادي  3000س��اله را پشت سر گذاشته و تجربهاي در
زمينه دموکراسي و تبعات آن يعني انتخابات ندارند ،ثانياً در دوره جديد ،پيدايش نفت
و وابستگي اقتصادي به آن باعث شد با موضوعي به نام توليد اقتصادي بيگانه باشيم و
به تبع آن درصد د تشکيل مجموعههايي بنام صنف و حزب نيز نباشيم.
اين موضوع به اشتباه در جامعه ما انگاشته شده است و ريشه اين اشتباه در تحليلهاي
روانشناس��ي است که بر اساس فردمحور صورت ميگيرد ،يعني تصميمگيريها مبتني
بر صحبتهاي افراد اس��ت ،در حاليکه قواعد حاکم بر عملکرد جمع و اجتماع متفاوت
از قوانين عملکرد افراد اس��ت.تمام مسئله اين است که ما بر حسب روانشناسي فردي
درصدد يافتن قوانين اجتماعي هستيم و اين کام ً
ال اشتباه است ،در واقع با جمع کردن
ويژگيهاي فردي ،قوانين جمعي حاصل نميش��ود.در حال حاضر بايد بيشترين تأکيد
و تمرکز را بر ش��ور انتخاباتي ،انتظارات ،اميدها و چش��م اندازهايي داشته باشيم که در
حداقل  50درصد جامعه به وجود آمده اس��ت و تالش کنيم زمينهاي فراهم ش��ود که
اين شور و التهاب جهت مثبتي به خو د بگيرد.
اگر نتوانيم اين فضا را بسترسازي کنيم و وعدههاي دور از دسترس دهيم ،ممکن است
اين شور و هيجان ناکام مانده و انتظار براي ظهور تحول دوباره توسط يک شخص ديگر
در دوره ديگر ايجاد شود.
باي د شور و التهاب ايجاد شده را به سمت حل مسائل سوق داد و آنها را به يک فرصت
تبديل کرد ،باي د نيازهاي قش��ر انتخاب کننده را شناس��ايي کرده و بررسي همه جانبه
صورت گيرد که کدام نياز اولويت دارد و کداميک در دس��ترس است و زودتر به نتيجه
ميرسد و  . ...در غير اين صورت بايد شاه د آسيبهاي دوباره باشيم.

در نام��های خطاب به معاون اول رئیس جمهور نس��بت به
مواضع فس��ادزای وزیر صنعت هش��دار داد .در بخشهایی
از ای��ن نامه آمده بود :با این رویه هر ش��رکتی که از رانت
ارتب��اط و نف��وذ بیش��تری در وزارتخانه مرب��وط به خود
برخوردار باش��د ،خواه د توانست با اس��تفاده از توصیهنامه
وزیر یا نمایندگان مجلس ،ن ه تنها با س��هولت بیشتری به
مجوزها و اعتبارات دسترس��ی داشته باشد ،بلکه حتی در
صورت احراز تخلف نیز خواه د توانست از پرداخت جریمه
شانه خالی کند.
اس��حاق جهانگیری نیز در پی نوش��ت ای��ن نامه به تاریخ
دوازدهم دی ماه  ۱۳۹۵به مش��اور خود دستور پیگیری و
بررس��ی دا د و نوش��ت :موضوع مهمی مطرح شده است .با
جدیت و حساس��یت پیگیری و اقدام الزم بنمایی د و نتیجه
را گزارش دهید.
در همین زم��ان برخی نمایندگان مجلس نیز نس��بت به
تخلف ش��کل گرفته واکنش نش��ان دادند .به عنوان نمونه
محمدرضا منصوری عضو کمیس��یون اصل  ۹۰مجلس در
این باره گفت :در مور د لوازم خانگی سه نوع تعرفه گمرکی
در نظر گرفته ش��ده اس��ت؛ اگر کاالیی کامل وارد کش��ور
شود ،تعرفه آن  ۸۰درص د و اگر به صورت  SKDیا بخشی
وار د ش��ود تعرفه ورودی حدود  ۳۵درصد است ،حال آکه
اگر کاال  CKDیا قطعات کوچک وار د ش��ود تعرفه آن ۵
درص د اس��ت .ش��رکتها برای فرار از تعرفههای باال سعی
میکنن��د کاال را به صورت قطعات جزی��ی وار د کنند ،اما
در نهایت یک کاالی کامل و بدون اشتغالزایی وار د کشور
میشود.
با توج��ه به اینک��ه در خصوص این ماج��را اختالفی بین
گم��رک و وزارت صم��ت پیش آم��د ،در نهای��ت معاونت
حقوقی ریاس��ت جمهوری در تیرماه سال  ۱۳۹۶به نوعی
رای را ب��ه نفع وزارت صمت ص��ادر کرد .این در حالی بود
که بررس��یهای کارشناسی نش��ان میداد ،رای صادره به
نفع وزارت صمت در این زمینه اشتباه بوده است.در همین
راستا در پانزدهم بهمن ماه سال  ۱۳۹۶نیز عسگری ،رئیس
وقت کل گمرک با اش��اره به جریمه  ۳۰۰۰میلیاردی برند
لوازم خانگی کرهای گفت :به اعتقاد ما در خصوص واردات
انواع لوازم خانگی از سوی این شرکت تخلف صورت گرفته
و مرجع رس��یدگی به این تخلف نیز گمرک اس��ت .از نظر
ما مرجع رس��یدگی به این تخلف کمیس��یون رسیدگی به

اختالفات گمرکی و در نهایت دیوان عدالت اداری اس��ت،
اما در این مورد اختالف��ات میان گمرک و وزارت صنعت،
معدن و تجارت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع
ش��د .وی تاکید کرد :ما معتقدیم تخل��ف صورت گرفته و
مرجع رسیدگی به این تخلف نیز کمیسیون حل اختالفات
گمرکی است.
هر چن د همه وعده پیگیری تخلف را دادند ،یک سال هیچ
خبری مبنی بر به نتیجه رس��یده این ماجرا منتش��ر نشد.
نعمت زاده از وزارت صمت کنار رفت و مس��عود کرباسیان
ک��ه آن زمان رئیس کل گمرک ایران بود ،خو د بر صندلی
وزارت اقتصا د تکیه زد.
در بهمن ماه س��ال  ۱۳۹۶سرانجام علی اکبر کریمی عضو
کمیس��یون اقتصادی مجلس به این ماجرا واکنش نش��ان
دا د و با طرح سوالی از مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد وقت
پیگیر این ماجرا ش��د .وی در س��ئوال خود از وزیر اقتصاد
پرس��یده بود که عل��ت عدم وصول مبلغ  ۳ه��زار میلیارد
تومان جریمه تعیینش��ده برای شرکت کرهای بابت تخلف
گمرکی ش��رکت یادش��ده توس��ط گمرک ایران در سال
گذشته تاکنون چیست؟
این طرح س��وال از وزیر هم بی پاس��خ مان��د چرا که علی
اکبر کریمی عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس در بیستم
ش��هریور  ۱۳۹۷درباره عدم دریافت جریمههای میلیاردی
دو ش��رکت کرهای سامس��ونگ و ال جی ،اظهار کرد :علی
رغم گذش��ت دو س��ال ،جریمههای  ۳هزار میلیارد تومان
ش��رکت ال ج��ی و ه��زار  ۷۰۰میلی��ار د تومانی ش��رکت
سامس��ونگ که از سوی گمرک تعیین ش��ده بود ،وصول
نش��ده است.هم اکنون حدود یک س��ال و شش ماه است
ک��ه دیگر کس��ی درباره جریم��ه ال جی و سامس��ونگ و
وصول یا عدم وصول آن مصاحبهای نکرده اس��ت؛ تخلفی
ک��ه در دی م��اه  ۱۳۹۵رس��انهای و پرونده آن باز ش��د و
االن یک ماهی اس��ت که س��ه س��ال را به پایان رسانده و
وار د چهارمین س��ال خو د ش��ده اس��ت.بهتر است در این
روزها که موضوع رفتن سامس��ونگ و ال جی از کشور داغ
ش��ده است ،حداقل یکی از مسئولین به این پرسش پاسخ
دهد که س��رانجام ای��ن ماجرا به کجا رس��ید؟ آیا جریمه
 ۴۷۰۰میلیارد تومانی س��ال  ۱۳۹۵ک��ه االن دیگر ارزش
آن س��ال را ندارد توسط دو ش��رکت ال جی و سامسونگ
پرداخت شد یا خیر؟
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نشرها و رسانهها

نخستین قربانیان حذف معافیت مالیاتی

متاس��فانه ب��رای زدن اهالی فرهنگ ،معافی��ت مالی فرهنگی به معافیت س��لبریتیها
منس��وب شد و با جوس��ازی ،چند ده نفر که درآم د باالیی در حوزه فرهنگ دارند را به
عنوان نماینده کل فرهنگ و منتفعین از این قانون در نظر گرفتن د و دهها هزار هنرمند،
نویسنده ،خبرنگار و ...که با این قانون دچار آسیب میشوند ،نادیده گرفته شدند.
با حذف معافیت مالیاتی اهالی فرهنگ و هنر ،پیش بینی میش��ود ،نش��رها و رسانهها
نخس��تین عرصههایی باشن د که با فشار مضاعف مواجه شوند و دور از انتظار نیست که
در س��ال آینده شمار رسانهها و انتشارات فعال به شکل محسوسی کاهش یابد .این در
حالی اس��ت که عرصه فرهنگ به عنوان یک عرصه ورشکس��ته اقتصادی ،با حذف این
معافیت مالیاتی ،آورده جدی برای دولت نخواه د داش��ت و درآمد حاصل از این حوزه،
شای د به اندازه یک کارخانه نیز نشود.
الیحه اصالح برخی قوانین و مقررات مالیاتی در شرایطی سراغ اهالی فرهنگ از جمله
اهالی رسانه آمده و قص د دارد معافیت مالیات این حوزه را بردارد که وضعیت اقتصادی
فرهنگ در این س��الها ،نه تنها تغییری نکرده که بدتر از قبل ش��ده و فعالیت در این
عرصه همچنان س��و دده و دارای بازدهی باالی اقتصادی نیس��ت و از این منظر ،تالش
برای کس��ب درآم د دولت از این حوزه ،عم ً
ال به منزله بریدن سر اهالی فعاالن فرهنگی
از جمله اهالی مطبوعات است.
معافی��ت مالیاتی اهالی فرهنگ و هنر به س��ختی و برای ایج��ا د «امکان» فعالیتهای
فرهنگی و هنری فراهم ش��د .نهادهای متولی در ابتدا به س��ختی با اعمال این ممیزی
موافق��ت میکردند؛ اما در نهایت این اتفاق رخ دا د و این معافیت ذیل ماده  ۱۳۹قانون
مالیات��ی لحاظ ش��د .اکنون با توجه به رویک��ر د دولت به بودجهبن��دی با حذف نفت،
تمرکز بر دریافت مالیات افزایش یافته و قرار اس��ت هم بر شمول اخذ مالیات به شکل
محسوس��ی افزوده و هم بس��یاری از معافیتهای مالی لغو شود .از جمله معافیتهای
مالیاتی که قرار اس��ت ،لغو ش��ود ،معافیتهای مالیاتی اهال��ی فرهنگ و هنر از جمله
مطبوعات است.
در جزیی��ات پی��ش نویس تازه الیحه اصالح قانون مالیاتهای مس��تقیم آمده اس��ت:
«درآم د ابرازی حاصل از فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی ،فرهنگی و هنری
که به موجب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام میشوند ،تا سقف یک میلیار د ریال
در هر سال از پرداخت مالیات معاف هستند .این بن د جایگزین متن بند "ل" ماده ۱۳۹
قانون مالیاتهای مستقیم میشود».
در «الیحه اصالح برخی قوانین و مقررات مالیاتی» ظاهرا ً نامی از فرهنگ و هنر نیامده
بود ،اما در صفحه  ۲۶این الیحه و در بند  ۷۹آمده اس��ت« :بندهای (الف)( ،ب)( ،ز) و
(ل) ماده  ۱۳۹حذف میش��وند ».و این به منزل��ه حذف بخش اعظمی از معافیتهای
مالیاتی فرهنگی و هنری از حمله مطبوعات ،سینما ،فعالیتهای مذهبی و حتی کمک
به نهادهای امدادی و آموزشی نظیر هالل احمر است.
ال��ف) موقوفات ،نذورات ،پذیره ،کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آس��تان
قدس رضوی ،آس��تان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) ،آستانهحضرت معصومه (س)،
آستان حضرت احم د ابن موسی (ع) «شاه چراغ» ،آستان مقدس حضرت امام خمینی
(ره) ،مس��اجد ،حس��ینیهها ،تکایا و س��ایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است.
تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه میباشد.
ب) کمکه��ا و هدای��ای دریافتی نق��دی و غیرنقدی جمعیت ه�لال احمر جمهوری
اسالمی ایران از پرداخت مالیات معاف است.
ز -درآمد اش��خاص از مح��ل وجوه بریه ولی فقیه ،خم��س و زکات از پرداخت مالیات
معاف است.
ل -فعالیتهای انتش��اراتی و مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد
اس�لامی و دستگاه های ذیربط) ،فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی انجام میشوند ،از پرداخت مالیات معاف است.

این حذف معافیت واکنشهای گستردهای در پی داشت و وزیر فرهنگ و ارشا د اسالمی
ط��ی نامههایی جداگانه به معاون اول رئیس جمهور ،رئیس دفتر رئیس جمهور و وزیر
امور اقتصادی و دارایی خواستار استمرار معافیت مالیاتی اصحاب فرهنگ ،هنر و رسانه
ش��د .پس از این اتفاق ،محمدباقر نوبخت رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه در اقدامی
منطقی و در راستای مصالح ملی« ،ظاهراً» درخواست وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی را
جامه عمل پوش��ان د و تاکی د کر د تمامی فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی ،فرهنگی و
هنری از معافیت ص د در صدی برخوردار خواهن د بود.
با این حال در روزهای اخیر مشخص شده چنین مسالهای در عمل رخ نداده و در متن
تازه پیش نویس الیحه اصالح قانون مالیاتهای مس��تقیم ،تاکی د ش��ده است« :درآمد
ابرازی حاصل از فعالیتهای انتش��اراتی و مطبوعاتی و قرآنی ،فرهنگی و هنری که به
موجب وزارت فرهنگ و ارشا د اسالمی انجام میشوند ،تا سقف یک میلیار د ریال (صد
میلیون تومان) در هر سال از پرداخت مالیات معاف هستند .این بند جایگزین متن بند
"ل" ماده  ۱۳۹قانون مالیاتهای مستقیم میشود».
ظاهرا ً معافیت مالیاتی در سایر بندها برقرار است و فقط انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی،
فرهنگی و هنری بای د مالیات پرداخت کنند؛ عرصههایی ترن اور محدودی دارن د و شاید
کل گردش مالیش��ان به اندازه یک کارخانه یک مجموعه صنعتی نباش��د ،اما زنجیره
انسانی بس��یار عظیمی را در برمیگیرد .این رویکر د بیرحمانه در قبال حوزه فرهنگ،
ضربه جدی در سال آینده به فعالیتهای فرهنگی خواهد ز د و دور از انتظار نیست که
طیف تازهای از فعالیتهای عرصه کتاب محدو د یا تعطیل شو د و سرنوشت مشابهی نیز
در انتظار گروه دیگری از مطبوعات ایران باشد.
برای هر ناظر منصفی واضح اس��ت که اغلب فعالیتهای فرهنگی فاقد س��و ددهی باال
هس��تن د و به سختی سرپا ماندهاند .متاس��فانه برای زدن اهالی فرهنگ ،معافیت مالی
فرهنگی به معافیت سلبریتیها منسوب ش د و با جوسازی ،چن د ده نفر که درآم د باالیی
در ح��وزه فرهن��گ دارن د را به عنوان نماینده کل فرهن��گ و منتفعین از این قانون در
نظر گرفتند و دهها هزار هنرمند ،نویس��نده ،خبرنگار و ...که با این قانون دچار آس��یب
میشوند ،نادیده گرفته شدند .این ضربه سختی از سوی دولت مستقر به اهالی فرهنگ
خواه د بو د که بیشک تبعات خاص خو د را در پی خواهد داشت.
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ماهنامه
خوش اخالق ها
و خوش ذوق ها
در حوزه اجتماعی و اقتصادی

چرارژیم�پهلویسقوطکرد؟
به طور کلی در سالگر د دهه فجر و ایام پیروزی انقالب اسالمی
ذهنها به چرایی و چگونگی فراز و فرودهایی برمیگر د د که
هر از چندی در ایران اتفاق میافت د و آنچه مهم اس��ت اینکه
م��ا صرف نظ��ر از نقشها و داوریهای خو د این پرس��ش را
مطرح کنیم که آیا میتوانیم از این فراز و فرودها درس عبرت
بگیریم تا این فهم و یادگیری بسترساز تحقق اهدافی باش د که
مردمانی بیشمار جان ،مال و توان خو د را فدای آن میکنند.
در واکاوی ریش��ههای مس��یری که منجر به فروپاشی رژیم
پهلوی و پیروزی انقالب اس�لامی ش د رویکردهای متفاوتی
مطرح میش��ود ،همچنین طیف کس��انی که در این زمینه
صحبت کر دهان د عوامل پرش��ماری را در ریش��هیابی موضوع
مور د توجه قرار دا دهان د و به نظر من مرور آن عوامل و تالش
برای دس��تیابی به یک صورت بندی نظری میتوان د راهگشا
باشد.بنابراین در ادبیات موضوع فروپاشی رژیم پهلوی شاید
یک��ی از جذابترین و برجس��تهترین کارهای صورت گرفته
متعلق به جان فوران یکی معروفترین ایرانشناس��ان است.
او در کتاب «مقاومت ش��کننده» در مقام جمعبندی چرایی
فروپاشی رژیم پهلوی با مرور آثار امام خمینی 9 ،اتهام اساسی
را به رژیم پهلوی مطرح میکن د که موجب س��قوط آن رژیم
ش��د .این  9عامل عبارتن د از؛ گسترش و تعمیق غیرمتعارف
یدرپی در انتخابات و دستکاری آراء مردم،
فساد ،تقلبهای پ 
نقض پرش��مار قانون اساسی ،س��رکوب مطبوعات و احزاب
سیاس��ی ،از بین بردن استقالل دانش��گاهها ،تضعیف عقاید
اسالمی ،کاپیتاالس��یون ،فروش نفت به اسرائیل و گسترش
دولت است.
نکته جالب آن است که وقتی به آثار نزدیکان حکومت پهلوی
مراجعه میکنی د با کمال شگفتی متوجه میشوی د که چقدر
دیدگاهها در این زمینه میتوان د نزدیک باش��د .مث ً
ال فریدون
هویدا برادر هویدا در کتاب سقوط شاه میگوی د هفت عامل
بیشترین نقش را در توضیح چرایی سقوط رژیم پهلوی داشته
است .او باور دار د که ساخت دیکتاتوری و اشتباههای شخص
ش��اه مهمترین عامل سقوط رژیم پهلوی بو د اما در کنار آن
گس��ترش و تعمیق فس��ا د مالی و اخالقی ،افراطیگری در
هزینههای نظامی به ویژه تخصیص منابع ارزی و ریالی برای
خری د ابزار سرکوب مردم ،زوال عملکر د اقتصادی ،نظام تک

حزبی ،اختناق ش��دی د نسبت به آزا دیهای مصرح در قانون
اساسی و دست کم گرفتن قدرت مذهب توسط دولتمردان
بوده است.شای د یکی از درخشانترین کارها مربوط به اثر زنده
یا د هدی صابر باشد .به نظر من در شرایط کنونی کشور که به
نوعی بیاعتمادی فراگیر مشخصه کلیدی مناسبات سیاسی
و اجتماعی است و ابعا د این بیاعتمادی فراگیر در روایت سه
جلدی بررسی وضعیت اجتماعی و سیاسی کشور در گزارش
وزارت کشور توضیح داده شده است ،کتاب «فروپاشی» هدی
صابر میتوان د به عنوان یک وفاق باش��د .بنابراین روایت او در
میان طیف کس��انی که به روایتهای رسمی اعتما د ندارند
میتوان د اعتمادبرانگیز باشد .ویژگی دیگر این اثر آن است که
چون در همان اوایل س��قوط رژیم پهلوی نوشته شده است
حاوی اطالعات روزآمد ،دسته اول و نقل قولهای استثنایی
اس��ت.ضمن اینکه زن دهیا د صاب��ر در این کتاب صرف نظر از
تبلیغات سلطنت طلبان که در سقوط رژیم پهلوی به استکبار
جهان��ی نقش زیا د قائل میش��دند ،روای��ت درون واکاوانه و
یدهد .عنصر
متکی بر اس��نا د رسمی را در دستور کار قرار م 
گوهری در روایت صابر از س��قوط رژیم پهلوی این است که
نظ��ام تصمیمگیریها و تخصیص منابع حکومت پهلوی در
س��الهای پایانی دچار تصلب ذهنی و اقتصادسیاس��ی شده
یده د که وقتی به اس��ناد
اس��ت .صاب��ر اینگونه توضی��ح م 
پشتیبان برنامه ششم توسعه نگاه میکنی د سطحی از آگاهی
کارشناسی در گزارشهای رسمی مشاهده میشو د که به طور
نسبی بیپرواتر از همه اسنا د مشابه برنامههای پیشین است
و این تصلب ذهنی ،سیطره منافع رانتی هیات حاکمه و عدم
انعطاف آنها به س��مت منافع ملی با جزئیات کامل توضیح و
نش��ان داده که آن آگاهی کارشناسی و هشدارها در مرحله
تصمیمهای اساسی عقیم میماندن د و آنها نه قادر و نه مایل
بودن د ذهنیتهای نادرست خو د را تصحیح کنن د و نه آمادگی
داش��تن د که منافع ملی را بر منافع شخصی و باندی اولویت
دهند.کتابهای پرشماری داریم که توسط مسئولین کلیدی
سازمان برنامه آن زمان منتش��ر شده و آنها نیز تاکی د دارند
که یک خودکامگی و خودرایی غیرعادی نز د شاه ایجا د شده
بو د که هیچ ایده اصالحطلبی را نمیپذیرفت و اینگونه تصور
میکر د ک��ه هرگونه پذیرش ایده اص�لاح طلبی ،به معنای

سخن راست نمیگوید
محم�� د صادق��ی نماین��ده مردم ته��ران در
مجلس شورای اسالمی گفت :اکنون شرایط
ب��ه گون��های رق��م خورده ک��ه م��ردم برای
ش��نیدن سخن راست ،اساس��ا به صداوسیما
مراجعه نمیکنن د و ب��رای گرفتن واقعیتها
مجبورن�� د که ب��ه منابع مختل��ف دیگری از
جمله ماهوارهها و رس��انههای دیگر مراجعه
کنند.سبک زندگی که در برنامههای کنونی
صداوس��یما ارائه میش��ود ،به نوعی برخالف
زندگی حاشیهنش��ینان و کارگرانی است که
یدهند .در شرایط
قاطبه مردم ایران را شکل م 
فعلی اکثر برنامهها و سریالهای تلویزیون با
ه��دف تولی د برنامهای متف��اوت و جنجالی و
ب��ا این تبلیغ که اینبار برنام��های برای بیان
دیدگاههای متفاوت را تماش��ا خواهی د کرد،
روی آنت��ن میرون د اما خیل��ی زو د اهداف و
ش��عارهای آنها رنگ باخت��ه و در ورطه دیگر
تولیدات هدفمن د این رس��انه که دفاع از یک
اندیشه مشخص و در بسیاری از مواقع گروه و
حزب خاص است؛ میافتند.
این چرایی را بای د در حوزه سیاست کالنی که
در صداوسیما طراحی شده ،جستجو کرد .در
واقع اینطور به نظر میآی د که صداوس��یما از
موقعیت انحصاری خو د به مسائل نگاه میکند
و سیاستگذاریهای آن بیشتر از موضع یک
رس��انه انحصاری القا و اعمال میشو د که به
نوعی همین موضوع منش��ا خیلی از مسائل
موجو د اس��ت .اگر صداوس��یما احساس کند
که در حال کار در یک عرصه رقابتی اس��ت،
مسلما سبک کارش تغییر میکن د چراکه در
این صورت فکر میکن د که مردم تنها مجبور
به نگاه کردن این رسانه نیستند .به این ترتیب
هم در حوزه سیاسی و هم در حوزه اجتماعی
و فرهنگی از این موضع عمل میکند.اکنون
این وضعیت انحص��اری برخالف تصوری که
خودشان دارند ،تبدیل به یک پاشنه آشیل و
نقطه ضعف برای ص داوسیما شده است .چون
وقتی شما احس��اس کنی د در حوزه فرهنگی
رقیب��ی ندارید ،طبیعتا ب��ه همان منوالی که

تاکنون اعمال ش��ده؛ با چهارچوبهای خو د
از موض��ع باال به مردم موضوعات را القا کرده
و حرکت میکنید .در موضع سیاس��ی نیز به
همین ترتیب است.آنها در شناخت محیط و
درک تغییرات محیطی دچار مشکل هستند
چراک��ه ب��ا تکنولوژیهای جدی��د ،وضعیت
تغییر کرده و مردم به اشکال مختلف به انواع
شبکههای اجتماعی دسترسی دارند .اگرچه
یک رادیو و تلویزیون بیشتر نداریم اما در واقع
منابع مور د مراجعه مردم متکثر شده و عمال
وضعی��ت از آن حالت انحصاری خارج ش��ده
است .اکنون ش��رایط به گونهای رقم خورده
که مردم برای ش��نیدن سخن راست ،اساسا
به صداوسیما مراجعه نمیکنن د و برای گرفتن
واقعیتها مجبورن د که به منابع مختلف دیگری
ازجمله ماهوارهها و رسانههای دیگر مراجعه
کنند .در حوزه سبک زندگی هم ،صداوسیما
سیاست مبهمی دارد .گاهی اوقات برای جذب
مخاطب از ارزشهای بسیاری عبور کرده و در
مواقع دیگر در همان چهارچوبهای خودش
بهگون�� ه بس��یار محدودی عم��ل میکند .به
نوعی در زمینه س��بک زندگی که تلویزیون
یدهد،
در برنامهها و س��ریالهای خو د ارائه م 
در واقع این رسانه برای جذب مخاطب سعی
میکن د که ویترین رنگی و ش��یکی از زندگی
مردم نشان ده د و عمال از زندگی مردم جامعه
ما غافل شده است.اکنون بیش از  ۱۱میلیون
حاشیهنشین داریم ولی اساسا به جز در برخی
رپرتاژهای خبری و برنامههایی از این دست،
رن��ج و واقعیتهای زندگی م��ردم؛ چطور در
صداوسیما تصویر میش��ود؟ بخش زیادی از
مردم دچار مش��کالت معیشتی ،آسیبهای
اجتماعی هس��تند .همچنین وجو د فرزندان
ط�لاق ،موج بی��کاری و اعتیا د و مس��ائل
دیگری که در س��طح جامعه وجو د دارد
که این واقعیتها خیلی کم در صداوسیما
انعکاس پیدا میکند .اگر گاهی اوقات هم،
چنین واقعیتهایی بیان شود ،به صورت
شعاری و پارت سیاسی منعکس میشود.

بیغیرت خواندن اکثر مردم

یک��ی از نامزدهای انتخابات یازدهم مجلس که مدعی ش��ده ب��و د «اگر فردی
پش��تکار ،مهارت و غیرت ،داشته باش�� د میتوان د در تهران ماهیانه  ۱۰میلیون
تومان درآم د داشته باشد ،در غیر این صورت عیب از اوست» از توضیح دراینباره
خو دداری میکن د و میگوید :با ایرنا مصاحبه نمیکنم؛ چراکه انعکاس مطالب
شما بیطرفانه نیست.
گروهی از نامزدهای جوان اصولگرا برای اثبات ساده زیستی ،شفافیت و صداقت
خود ،فهرس��ت اموالش��ان را تحت عنوان «چالش شفافیت» در توییتر منتشر
کر دهاند .پستهایی که با استقبال گروهی از کاربران منتشر شد ،اما گروه دیگری
از کاربران توییتر آن را دستمایه نق د یا شوخی قراردادند.
وحی د یامین پور ،مجری و برنامهس��از ش��بکه افق ،علی خضریان ،عضو شورای
مرکزی جبهه پایداری ،وحی د اش��تری ،عضو س��ابق جنبش عدالتخواه ،الهام
اکبری ،استا د دانش��گاه تربیت مدرس ،سی د محمدرضا اصنافی ،فعال رسانهای
اصولگرا ،سی د نظامالدین موسوی ،مدیر پیشین خبرگزاری فارس و مدیر سابق

شکس��ت اس��ت و این رویه بو د که طی س��الهای  ۱۳۲۰تا
یده د حتی
 ۱۳۵۶دنبال ش��د .صاب��ر در اثر خو د نش��ان م 
در ماهه��ای پایانی حکومت پهلوی ،س��طوحی از انعطاف در
محمدرضا شاه پدیدار شده بو د اما آن انعطاف نه تنها کمکی
نکر د بلکه اعترافهای شاه از نظر مردمی که از شرایط عاصی
شده بودن د و نمیتوانستن د آن را تحمل کنن د به عنوان بینه
حقانیت حرکات اعتراضی خو د دانستند .شاه در مصاحبه با
روزنامه کیهان به تاریخ سوم آبان  ۱۳۵۵در پاسخ به پرسشی
مبنی بر اینکه اگر دوب��اره درآمدهای ارزی افزایش یاب د چه
یدهد ،دیگر آن را آتش نخواهیم زد .این
میکنید؟ پاس��خ م 
در واقع یکی از حیرت انگیزترین اعترافات ش��اه محس��وب
میشو د و به نظر میرس د باطل سحر تمام دیدگاههای طیف
س��لطنتطلب و شای د کل مخالفان انقالب اسالمی باش د که
یدادند .در حالیکه
سقوط ش��اه را به عوامل بیرونی نسبت م 
ش��دت فس��ا د و ناکارآمدی به اندازهای بو د که خو د شاه دو
س��ال قبل از س��قوط حکومت میپذیر د که به نام توس��عه،
زیرساختسازی و ارتقاء بنیه تولید ،منابع ارزی در آتش فساد
فرقهگرایی و خودرایی نابو د شده است .همچنین در خاطرات
اس��داهلل اعلم آمده اس��ت در ماههای پایانی شاه ،مشروعیت
رژی��م با ضریب  ۷۵درصدی در میان خو د درباریان س��قوط
کرده بود .از جنبه تحلیلی گفته میشو د غفلت از بنیه تولیدی
دو ویژگی دار د که منش��اء سوبسی د به خارجیها و تحمیل
فشارهای مافوق طاقت بر مردم خو د است ،یعنی فرصتهای
شغلی که حق مردم این سرزمین است را به بیرونیها هدیه

اگر عرصه برای تلویزیونهای دیگر باز شود،
این موضوع به ایج��ا د فضای رقابتی و پویاتر
شدن خو د آن رسانه کمک میکند .اما وقتی
رس��انه میبین د ک��ه مردم فقط ب��ه آن نگاه
میکنند ،تالش��ی برای بهتر کردن خودش
یدهد.در قانون اساس��ی جمهوری
انج��ام نم 
اس�لامی ایران نیز ممنوعیتی برای تاسیس
تلویزیون خصوصی در نظر گرفته نشده است.
اصال قانون اساسی داللتی بر انحصار تلویزیون
ندار د منتها تفس��یر انحص��ار طی چهار دهه
گذش��ته به ش��دت در ذهنها رسوخ کرده و
اجازه فکر کردن به این موضوع را به دوستان
یده د تا ببینن د کجای قانون اساسی داللت
نم 
دار د بر این مس��ئله که ما تنه��ا یک رادیو و
تلویزیون منحصر برای دولت داش��ته باشیم.
آنچیزی که در قانون اساس��ی به آن تاکید
شده ،این بوده که رادیو و تلویزیون بای د محل
تضارب افکار و آرا باشد .چیزی که مور د تاکید
قانون اساس��ی بوده همین است .اینکه رادیو
و تلویزیون منحصر به یک س��ازمان و آن هم
در انحصار دولت باشد ،اصال از قانون اساسی
برنمیآید.
در زمینه ابتکار عمل و اقدام برای تغییر این
وضعیت هم متاسفانه کاری انجام نمیشود.

یدهی��م .بنابراین از یکس��و تجارت خارجی ک��ه آمیزهای
م
از صدور موا د خام و واردات موا د س��اخته ش��ده است هر دو
یدهن د تا اهدای فرصتهای شغلی به
دس��ت به دست هم م 
خارجیها امکانپذیر شود ،از سوی دیگر مردم از تورم ناشی
از افزایش قیمت نفت روبهرو بودن د و تعبیری که خانم نیکی
کدی تداعی میکنند ،کار د را به استخوان مردم رسانده بود.
یعنی نابخردی در سیاس��تهای اقتصادی از طریق تحمیل
رکو د همراه تورم ،کار د را به استخوان مردم رساند .شای د جالب
باش د که وقتی آثار مکتوب تحریمکنندگان کنونی را مالحظه
میکنیم آنها نیز استراتژی تحریمی خو د را در آن میبینند
که ایران را در مسیری قرار دهن د که بنیه تولی د کشور ضعیف
ش��و د تا از این طریق افزایش وابستگیهای ذلتآور به خارج
بیشتر شود .شای د یکی از درخشانترین کارها در تبیین رژیم
پهلوی از این زاویه ،کتاب «سیاس��ت خارجی آمریکا و شاه»
اثر مارک گازیوروسکی پژوهشگر لهستانی االصل آمریکایی
اس��ت که خوشبختانه به فارسی نیز ترجمه شده است .او در
این کتاب کار بدیعی انجام داده و ش��اخص دست نشاندگی
را طراحی کرده که در آن وابس��تگیهای ذلتآور سیاسی و
اقتصادی رژیم پهلوی به خارج و بویژه آمریکا به حدی رسیده
بو د که هم خصلت مشروعیتزدایی و هم خصلت نابرابرساز
آن دس��ت به دست هم دادن د تا هم مشروعیت رژیم پهلوی
از میان برو د و هم مردم را به مناس��بت غیرقابل تحمل و به
شدت شکننده فرا بخوانند .این مطلب را فرشا د مومنی رییس
موسسه دین و اقتصا د نوشت.

مس��ئلهای که جای تام��ل دار د این بوده که
صداوسیما حتی رسانههای فضای مجازی را
هم برنمیتابد .یعنی نوعا به س��مت مالکیت
فضای رسانهای هم میرو د تا به اصطالح اجازه
عرض اندام به رس��انههایی که میخواهن د به
صورت آنالین برنامه داشته باشن د را ندهد .به
شخصه دی دهام که در برخی مباحث مجلس،
حساس��یت زیادی روی این موضوع دار د که
این انحصار را حتی در فضای رسانهای مجازی
هم تعمیم ده د اما من به نظرم میرس�� د که
جا دارد ،کمیسیون فرهنگی برای تغییر این
وضعیت ق دمهای عملی بردارند.
صداوس��یما خ��ودش را در چهارچوب تنگ
ی��ک جناح خاص محصور ک��رده و حتی در
مواقعی هم ک��ه گزارشهایی از واقعیتهای
یدهد ،این گزارشها
جاری زندگی م��ردم م 
کامال رنگ و بوی سیاس��ی و جناحی خاص
دارد .گاه��ی ب��رای کوباندن دول��ت و رقبای
دیگر ممکن اس��ت واقعیتهایی را منعکس
کن د اما کامال حس میش��و د که ه دفهایی
از ای��ن موضوع دارد .م��ا در مواقعی همچون
راهپیمای��ی  ۲۲بهمن و زم��ان انتخابات نیز
میبینیم که ص داوس��یما ،سبکهای دیگری
جز س��بک مور د پس��ن د خ��ودش را هم به
نمایش میگ��ذارد .به نوعی این نمایش تنها
برای این بوده که بگوی د اقشار مختلف مردم
در این عرصه مهم برای نظام حضور دارن د اما
وقتی که فردای  ۲۲بهمن میشود ،آن دسته
از مردم از صفحه صداوسیما حذف میشوند.
به نوعی اگر صبح تا ظهر در مجلس باش��ید
و س��اعت  ۱۴گزارش تلویزیون را از مجلس
ببینی��د ،در بس��یاری از مواقع ،گویا ش��اهد
مجلس دیگری هس��تید .مثال ممکن اس��ت
صبح تا ظهر مذاک��رات و نطقهای مختلفی
در مجلس رخ داده باش د اما ظهر که تلویزیون
را نگاه میکنید ،از میان  ۴س��اعت جلس��ه
مجل��س ،یکی دو دقیقه حرف��ی را انتخاب و
پخش میکنن د که کامال در جهت اهداف
سیاسی خودشان بوده است.
به این ترتیب طبیعی اس��ت که این
رسانه نمیتوان د مرجعیت پیدا کن د و
در واقع منبع خبرهای درست قرار

روابط عمومی آستان قدس رضوی ،سی د یاسر جبرائیلی ،فعال رسانهای و معاون
س��ابق پژوهش��ی خبرگزاری فارس از جمله افرادی هس��تن د که به این چالش
پیوستهاند.
ام�لاک نامزده��ای انقالبی مجلس چق��در ارزش دارد؟:یکی از س��رفصلهای
فهرست ،امالکی است که نامزدها مدعی ش دهان د تنها ملک آنهاست .یامین پور
اعالم کرده مالک خانهای  ۱۱۶متری در پل چهارم بلوار ابوذر اس��ت که نش��ان
یده د ارزش آن بین یک میلیار د و نیم تا یک میلیار د و  ۶۲۰میلیون تومان
م
است .سی د نظامالدین موسوی نیز اعالم کرده آپارتمانی 115متری در محدوده
میدان انقالب دار د که بر این اساس ،حدو د دو میلیار د تومان ارزش دارد.
محمدرضا اصنافی نیز مدعی ش��ده خانهای  ۷۵متری در محله حکیمیه تهران
دار د ک��ه در گرانترین حالت ،حدو د یک میلی��ار د و  ۳۵۰میلیون تومان و در
ارزانترین شکل حدو د ۸۲۵میلیون است .الهام اکبری تنها نامز د زن اصولگراست
که به این چالش پیوسته و با استنا د به اظهارات خودش مبنی بر مالکیت خانهای

گیرد .به نوعی هر زمان هم در معرض تهدی د
قرار میگیریم ،مصاحبههایی را با تعدادی از
یدهد
اش��خاص جناحهای مختلف ترتیب م 
اما همان مصاحبهها را هم تقطیع و سانس��ور
میکند .بر اس��اس تجربه شخصی میگویم،
در مواق��ع خطر هم که به ارائ��ه دیدگاههای
مختل��ف نیازمیش��ود ،بازهم چن�� د ثانیهای
از ی��ک مصاحبه چن د دقیق��های را در جهت
اهداف خودشان انتخاب میکنن د که به نظر
من بیش��ترین ضربه را به منافع ملی و نظام
میزند .نظام نیازمن د داش��تن رسانهای است
که مور د اعتما د عمومی باش د تا اگر در شرایط
بحرانی قرار گرفتیم ،منبع کس��ب خبر مردم
در درجه اول ،این رس��انه باش د ولی متاسفانه
این طور نیست.
س��رمایه اجتماعی زمانی شکل گرفته و رشد
میکن د که در واقع نگاه پایین به باال داش��ته
باش��یم .اما وقتی وضعیت معکوس میشو د و
ب��ه صورت ا ِربایی از باال ب��ه پایین و به نوعی
دس��توری پیدا میکند ،اوضاع کنونی حادث
میش��ود .در واقع روابط در سرمایه اجتماعی
روابط عرضی است نه روابط طولی آمرانه باال
به پایین .اساس��ا با این س��بک باال به پایینی
که صداوسیما در همه عرصهها دارد ،آنچه که
بیشتر مور د آسیب قرار میگیرد ،شکلگیری
یک س��رمایه اجتماعی اس��ت ک��ه در واقع
الزم��ه آن یک نوع تعامل عرضی بین اعضا و
گروههای شکل دهنده آن سرمایه اجتماعی
است.
از مسئولین صداوس��یما دعوت میکنم که
مقداری واقعنگرتر باشن د و آن سرمایهای که
در دستان خودشان بالک کر دهان د را بازکنند.
به نوعی این نگاه بس��ته خودش��ان را تغییر
دهن د و در واقع اجازه دهن د که مردم به شکل
رئال و واقعیتی که در زندگیشان جاری است،
اجازه حضور در این رس��انه را داش��ته باشند.
بیان س��لیقهها و افکار مختل��ف از جمله این
موار د به ش��مار میآید .البت��ه من نمیگویم
که چهارچوب نداشته باشد؛ طبیعتا ما مسائل
اخالقی و ش��رعی داریم که بای د رعایت شود
و در عین ح��ال از این حالت تنگنظرانه هم
خارج شود.

 ۱۶۰متری در خیابان کارگر ش��مالی ،ارزش ملک او در بدترین حالت حدو د ۲
میلیار د و  ۸۸۰میلیون تومان و در بهترین حالت حدو د ۴میلیار د و  ۱۶۰میلیون
تومان است .سی د امیر سیاح ،چهره جنجالیتر این لیست ،بنا به ادعای خودش
خانهای  ۱۳۳متری در محدوده خیابان دولت دار د که در کمترین حالت حدود
۳میلیار د و  ۷۹۰میلیون و در بیشترین حالت ۵میلیار د و  ۳۲۰میلیون تومان
ارزش دارد.
ن بین فردی چون وحی د اش��تری اعالم کرده مس��تغالتی ندارن د و
البت��ه در ای 
زمینی اطراف قزوین برای گرفتن وام بانکی صوری به او واگذار شده است؛ این
خو د موضوعی تعجببرانگیز اس��ت که چرا ف��ردی که داعیه توان قانونگذاری
دار د به دنبال دور زدن قوانین است؟! نکته جالب دیگر درباره اموال همسر این
نامزدهاست که اغلب هدیه است.
این نوع شفافسازی نمایندگان احتمالی مجلس یازدهم با واکنشهای مختلفی
روبرو ش��ده ،از جمله برخی پرس��ی دهاند ،چرا با کلیگویی به چالش ش��فافیت
پیوستهای د و ارقام دقیق اموالتان را بهعنوان مدعیان مبارزه با فسا د و عل مداران
ش��فافیت و انقالبی گری منتش��ر نکر دهاید؟ در مقابل ،برخی نمایندگان فعلی
مجلس را خطاب قرار داده و خواستار شفافیت مالی آنها ش دهاند .این مطلب را
ایرناپالس نوشت.
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ماهنامه
خوش اخالق ها
و خوش ذوق ها
در حوزه اجتماعی و اقتصادی

نقدیبرمصوباتمالیاتیکمیسیونتلفیق

در ش��رایطی که ی��ک کارگر یا معلمی که بین  ۳ت��ا  ۴.۵میلیون تومان
درآم�� د دار د و ب��ا هر متر و معیاری که حس��اب کنیم ،درآمدش بس��یار
زیر خط فقر اس��ت ،بای د ده درص د از حقوق ماهانهی خو د را پای مالیات
بپ��ردازد ،صاحب��ان خودروهای لوک��س ،فقط بین  ۰.۵ت��ا  ۱.۵درص د و
ک هزارم تا پنج هزارم ،مالیات
صاحبان خانههای الکچری نیز تنها بین ی 
تناسب نامتناسب ،با عدالت همخوانی دارد؟!
میپردازند؛ آیا این
ِ
در ش��رایط «تحریم» که امکان فروش نفت نیس��ت و میتوان ادعا کرد
همهی راههای درآمدزایی عرفی تا اندازهی زیادی مس��دو د ش��ده است،
«مالیات» و «مالیاتس��تانی» اهمیت برجس��تهای پیدا میکند.براساس
آنچ��ه در الیحه بودجه آمده ،برای س��ال  ۱۹۵ ،۹۹ه��زار میلیار د تومان
درآمدهای مالیاتی پیشبینی ش��ده اس��ت ۱۱۳ .هزار میلیار د تومان نیز
قرار است کل حقوق و دستمز د کارمندان باشد .در عین حال ،مقرر است
دولت  ۴۹ه��زار میلیار د تومان اموال خو د را بفروش��د .دولت پیشبینی
کرده  ۵۰هزار میلیار د تومان نفت در س��ال آینده بفروش�� د که میتوان
گفت این رقم یعنی فروش یک میلیون بش��که نفت در روز که بای د دید
باتوجه به تحریمها چه اندازه محقق میشود.مقایس��ه درآمدهای مالیاتی
پیشبینی ش��ده در الیحه بودجه  ۹۹با درآمدهای مالیاتی قانون بودجه
یده د که بودجهنویس برای سال آینده ،افزایش  ۳۰تا ۴۰
 ،۹۸نش��ان م 
درصدی درآمدهای مالیاتی (دقیقاً  ۳۷.۸درصد) را پیشبینی کرده است
اما س��وال اینجاست که باتوجه به مصوبات مالیاتی کمیسیون تلفیق ،آیا
این افزایش پیشبینی شده اصوالً توان تحقق دارد؟!
مصوبات کمیس�یون تلفیق برای مالیات بر درآمد :در زمینه مالیات
بر درآم د که بای د گفت مصوبهی کمیس��یون تلفیق به غایت ناامیدکننده
بوده است .دولت در بن د «الف» تبصره  ۶الیحه بودجه  ۹۹برای اولینبار
پلههای مالیات ب��ر درآم د کارکنان دولتی و غیردولتی را به صورت مدل
پنج پلهای (از  ۱۰درص د تا  ۳۵درصد) ارایه داده اس��ت که این پیشنهاد
با مخالفت برخی از اعضای کمیسیون تلفیق مواجه ش د اما در نهایت آنها
م��دل دوپلهای یعنی همان مدل ماده  ۸۵قانون مالیاتهای مس��تقیم را
ب��رای مالیات بر درآم د کارکنان دولتی و غیردولتی به تصویب رس��اندند.
ب��ه عبارت دیگر ،بنابراین مصوبه قرار ش�� د نرخ مالی��ات بر درآم د حقوق
کارکنان دولتی و غیردولتی مازا د بر میزان معافیت مالیات بردرآم د ساالنه
( ۳میلیون تومان) و تا هفت برابر آن مشمول مالیات ساالنه  ۱۰درص د و
نسبت به مازا د آن  ۲۰درص د تعیین شود .در هر حال ،با این مصوبه ،صرفاً
یدهن د که بیشتر از ۲۱
کس��انی بیش��تر از  ۱۰درص د مالیات بر درآم د م 
میلیون تومان در ماه حقوق بگیرند.با این حساب ،بار اصلی مالیاتپردازی
بر دوش کارگران ،معلمان و بهطور کلی طبقات فرودست و الیههای پایین
طبقه متوسط افتاده است؛ در مصوبه کمیسیون تلفیق ،مالیات بر درآمد
باالی  ۲۰درص د به کلی حذف ش��ده است! در واقع همه کسانی که بین
یدهند
 ۳تا  ۲۱میلیون درآم د دارند ،بهطور یکس��ان  ۱۰درص د مالیات م 
و آنها که باالی  ۲۱میلیون درآم د دارند ،بازهم بهطور یکس��ان فقط ۲۰
یدهند؛ یعنی اگر فردی ماهانه  ۲۰۰میلیون تومان هم
درص د مالی��ات م 
درآم د داش��ته باش��د ،فقط  ۲۰درص د مالیات میپردازد؛ این درحالیست
که در مدل پنجپلهایِ پیش��نهادی دولت ،مالیاتهای پلکانی تا سقف ۳۵
درص د پیشبینی ش��ده بود.اما معضالت مالیاتس��تانی و کاستیهای آن
فقط به «مالیات بر درآمد» و مختصات معیوب آن که به ضرر مزدبگیران
ک مدرآم د و به نفع نجومیبگیران تنظیم شده ،محدو د نمیماند؛ نرخهایی

که برای مالیات بر خوردوهای لوکس و خانههای الکچری تصویب ش��ده
نیز به غایت ناکافی و به یک معنا« ،ناعادالنه» است.
مالیات ب�ر خانههای الکچ�ری و خودروهای لوکس :براس��اس این
مصوبه ،خودروهای س��واری و وان��ت دوکابین که قیمت آنها بیش از یک
میلیار د باش��د ،مشمول دریافت مالیاتی میش��ون د اما میزان این مالیات،
اص ً
ال کافی و عادالنه نیس��ت؛ بر این اس��اس ،خودروهایی که قیمت آنها
بین یک تا یک و نیم میلیار د تومان باشد ،نیم درص د قیمت آنها به عنوان
مالیات اخذ میش��و د و خودروهایی که قیمت آنها بین  ۱.۵تا  ۳میلیارد
تومان باش�� د یک درص د قیمت آنها بای د به عنوان مالیات پرداخت بشود.
همچنین طبق این مصوبه خودروهایی که بیش از  ۳میلیار د تومان قیمت
داشته باشند ،بای د معادل  ۱.۵درص د قیمتشان به عنوان مالیات پرداخت
ش��ود .با این حساب ،باالترین درص د مالیاتی که قرار است از خودروهای
لوکس گرفته ش��ود ،نهایتاً  ۱.۵درص د اس��ت؛ آنه��م درصورتیکه قیمت
خ��ودرو بیش از  ۳میلیار د تومان باش��د! در م��ور د خانههای لوکس نیز
وضعیت از این بهتر نیست!.
اعضای کمیسیون تلفیق مصوب کردن د واحدهای مسکونی که چه خالی
و چ��ه در حال اس��تفاده که قیم��ت آنها بین  ۱۰ت��ا  ۱۵میلیار د تومان
ت آنها به عنوان مالیات پرداخت شود .همچنین بر
است ،یک هزارم قیم 
اس��اس این مصوبه ،واحدهای مسکونی که بین  ۱۵تا  ۲۵میلیار د تومان
قیمت دارن د بای د دو هزارم قیمت آنها به عنوان مالیات پرداخت ش��و د و
واحدهای مسکونی که بین  ۲۵تا  ۴۰میلیار د تومان قیمت دارند بای د سه
هزارم قیمت آنها به عنوان مالیات پرداخت شود .عالوه بر این طبق این
مصوبه واحدهای مس��کونی که قیمت آنها بین  ۴۰تا  ۶۰میلیارد تومان
اس��ت بای د چهار هزارم قیمتش��ان بابت مالیات پرداخت شو د و مالیات
خانههایی ک��ه قیمت آنها بیش از  ۶۰میلیار د تومان اس��ت ،پنج هزارم
قیمت واح د مسکونی اس��ت .با این حساب ،صاحبان خانههای الکچری
نیز نهایتاً پنج هزارم قیمت واحد مس��کونی خ��و د را مالیات میپردازند؛
آنهم در صورتی که قیمت ملک مسکونی آنها بیش از  ۶۰میلیار د تومان
باشد!
نواقص کجاس�ت؟! :براس��اس مصوبهی کمیسیون تلفیق ،همه مالکانی
که ارزش واحدهای مسکونی آنها کمتر از  ۱۰میلیار د تومان است ،ریالی
مالیات نمیپردازن د و از زیر بار مالیات قس��ر درمیروند؛ لذا از آنجا که ما
پایگا ه دا دههایی برای جمعآوری دا دههای تجمیعی در ارتباط با وضعیت
اقتص��ادی افرا د نداریم ،بخش عظیمی از ثروتمندان و صاحبان خانههای
خال��ی میتوانن د به راحتی از پرداخت مالیات فرار کنند! فرض کنی د یک
فر د متمول ده یا پانزده واح د مس��کونی (چه خالی و در حال اس��تفاده)
داش��ته باش�� د که قیمت همه آنها زیر  ۱۰میلیار د تومان اس��ت ،این فرد
علیرغم داش��تن حداقل  ۱۰۰میلیار د تومان واح د مس��کونی ،قرار نیست
ریالی مالیات بپردازد.این نقیصه در رابطه با خودروهای لوکس هم صادق
است؛ اگر فردی چن د خودروی زیر یک میلیار د تومانی داشته باشد ،بازهم
از زیر بار مالیات شانه خالی میکند!.
بنابراین ،اولین نقیصهی این شیوه مالیاتستانی ،فقدان اطالعات تجمیعی
و فق��دان تصمیمگیری براس��اس این اطالعات تجمیعی اس��ت؛ دومین
نقیص��ه نیز ناکافی بودن میزان مالیات دریافت��ی از صاحبان خودروهای
لوکس و صاحبان خانههای الکچری اس��ت؛ در شرایطی که یک کارگر یا
معلمی که بین  ۳تا  ۴.۵میلیون تومان درآم د دار د و با هر متر و معیاری

با عیدی  ۶۳هزار تومانی چه چیز بخریم؟!

مطابق سالهای گذشته عیدی ،م ددجویان بهزیستی به
میزان یک ماه مستمری خواه د بود.به گفته بهروز مروتی
(مدیرکمپین حمایت از افرا د دارای معلولیت)؛ هر س��اله
معلوالن تحت پوشش بهزیستی ،معادل یک ماه مستمری
را به عنوان عیدی دریافت میکنن د و با توجه به بُع د خانوار
تعیین میشو د که برای یک نفر  ۶۳۵۰۰تومان ،خانواده
دونفره  ۷۲۰۰۰تومان ،خانواده سه نفره  ۸۵۵۰۰تومان،
خان��واده چهارنفره  ۹۸۵۰۰توم��ان و خانواده پنج نفره
 ۱۲۰۰۰۰تومان خواه د بود.این درحالی اس��ت که طبق
اعالم مدیرکل دفتر امور توانبخش��ی و مراقبتی س��ازمان
بهزیس��تی کش��ور ۱۸۰ ،هزار نفر پش��ت نوبت دریافت
مس��تمری بهزیس��تی هس��تن د و طبعاً این افرا د ریالی از
عیدی نیز دریافت نمیکنند .شرایط این افرا د احراز شده
و در لیست هستن د تا به محض تخصیص بودجه مشمول
دریافت مستمری شون د یا اگر به هر دلیلی فردی از چرخه
خارج ش��د ،مش��مولین حاضر در این لیست ،جایگیزین
شوند.

قان��ون برای جانبازان اجرا میش��ود؛ برای معلوالن عادی
نه:واضح اس��ت که مبالغی که تحت عنوان مس��تمری به
معلوالن و زنان سرپرس��ت خانوار پرداخت میشود ،هیچ
دردی از زندگ��ی آن��ان دوا نمیکن�� د و آنق��در با مخارج
واقعی زندگی معلوالن فاصله دار د که بس��یار تحقیرآمیز
است .در عین حال این میزان عیدی ترویج نگرش ترحم
برانگیز جامعه به معلوالن است.عدم در نظر گرفتن میزان
معلولیت در پرداخت عیدی به معلوالن عادی مشکالت،
بی��ش از همه برای اف��را د دارای معلولیت خیلی ش��دید
مشکلزا شده است .طبق ماده  ۲۷قانون حمایت از افراد
دارای معلولیت؛ دولت مکلف است کمک هزینه معیشت
افرا د دارای معلولیت بس��یار شدی د و یا شدی د فاق د شغل
و درآم�� د را به میزان حداقل دس��تمز د س��االنه تعیین و
اعتبارات الزم را در قوانین بودجه س��نواتی کشور منظور
کند.اما این قانون با وجو د اعتراضات معلوالن اجرایی نشده
است و امسال افرا د دارای معلولیت خیلی شدی د که هیچ
پس
راه درآمدی نمیتوانن د داش��ته باشند ،چطور بای د از ِ

هزینههای کمرشکن عی د بربیایند؟ رها کردن معلوالن در
اوضاع و احوالی که کارگران نیز زیر بار هزینههای زندگی
ق د راست نمیکنند ،چه معنایی دارد؟
عدم تناسب مستمریها با سطح معیشت م ددجویان :اگر
کارگران معلول مستمریبگیران
کارگران یک در د دارند،
ِ
بهزیس��تی هزار در د دارن��د .در فصل تعیین دس��تمزد،
کارگران بابت افزایش معقول دستمزدها از سوی شورای
عالی کار مطالبهگری میکنن د و از حقوقش��ان میگویند.
درحالیکه طبق ماده  ۷۹قانون برنامه ششم توسعه کشور،
«دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه عالوه بر
پرداخت یارانه فعلی ،هرسال حداقل مستمری خانوارهای
م ددجویان تحت حمایت کمیته امدا د و سازمان بهزیستی
را متناس��ب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست
درص د ِ حداقل دس��تمز د مصوب ش��ورای عال��ی کار ،در
چهارچ��وب بودج��ه س��نواتی و از مح��ل درآم�� د قانون
هدفمندکردن یارانهها با حذف خانوارهای پردرآم د و درج
ردیف مستقل در جدول موضوع ماده ( )۳۹این قانون ،از
طریق دستگاههای مذکور پرداخت نماید.الزم به ذکر است
که افرا د دارای معلولیت از دو محل مس��تمری میگیرند؛
یکی از محل هدفمندی یارانهها و دیگری از محل بودجه
بهزیستی .با وجو د سالها مطالبهگری معلوالن در سال ۹۸
مس��تمریِ از محل بودجه بهزیستی ،برای یک فر د دارای
معلولیت با خانواده س��ه نفره  ۳.۵درص د ِ حداقل دستمزد
و برای خان��واده چهار نفره  ۴.۵درص د حداقل دس��تمزد
مصوب ش��ورای عالی کار اس��ت .حال اگر کل مستمری
پرداختی به معلوالن شامل مستمری از محل هدفمندی
یارانهها و مس��تمری از محل بودجه بهزیس��تی را به آن
بیفزاییم ،در س��ال  ۹۸مس��تمری معلوالن برای یک فرد
دارای معلولیت  ۹.۱درص د ِ دستمز د مصوب شورای عالی
کار ،خانواده س��ه نفره  ۱۸.۴درص�� د و خانواده چهار نفره
 ۲۲درص د اس��ت.اگرچه متن قانون با اضافه کردن کلمه
متوسط د ِ
س��ت بهزیستی را برای پرداخت مستمریهای
اندک بازگذاش��ته اس��ت اما آیا پرداخت یک مس��تمری
معقول نس��بت به هزینههای زندگی و بر اساس وضعیت

بو د و نبو د � FATFاتثیر زیادی در اقتصا د ما ندارد

ب��ه گفته عبدالناصر همتی رئیس بانک مرک��زی ،بودن و نبودن FATF
تاثیر زیادی در اقتصا د ما ندار د و اگر همه تمرکز خو د را بر روی FATF
بگذاریم ش��ای د خیلی چیزها را از دست بدهیم .ما تالشمان را بدون توجه
یدهیم و امیدواریم که اوضاع اقتصا د بهتر شود.
به س��ایر مس��ائل انجام م 
نظر ما درباره تصویب شدن  FATFمثبت است اما واقعیت این است که
امروزه ما بس��یاری از مبادالت خارج��ی ،پولی و مالی خو د را با روشهای
یدهیم.بانکهای مهم دنیا اصال با ما کار نمیکنند.
غیرتحریمی انج��ام م 

که حس��اب کنیم ،درآمدش بس��یار زیرخط فقر اس��ت ،بای د ده درص د از
حقوق ماهانهی خو د را پای مالیات بپردازد ،صاحبان خودروهای لوکس،
فق��ط بین  ۰.۵تا  ۱.۵درص د و صاحب��ان خانههای الکچری نیز تنها بین
تناس��ب نامتناسب ،با
ک هزارم تا پنج هزارم ،مالیات میپردازند؛ آیا این
ی 
ِ
عدالت همخوانی دارد؟!
دیدگاههای مختلف چیست؟ :با این حال ،برخی از نمایندگان مجلس،
تصمی��م برای اخذ مالیات از خودروهای لوکس و خانههای گرانقیمت را
یک «پیش��رفت» و «حرک��ت رو به جلو» میدانن��د؛ هفدهم بهمن ماه،
محمدابراهیم رضایی (عضو کمیس��یون تلفیق بودجه س��ال  )۹۹با بیان
اینکه دریافت مالیات از خانهها الکچری و خودروهای لوکس گامی موثر
در جهت گس��ترش پایههای مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت
است ،افزود :دولت برای افزایش پایههای مالیاتی باید دستگاههای اجرایی
را ملزم به راهاندازی سامانههای مناسب کند تا زمینه اخذ مالیات از افراد
پردرآمد فراهم ش��ود.رضایی با بیان اینکه تاکنون مالیاتی از خودروها و
خانههای گرانقیمت دریافت نمیش د بنابراین تصمیم کمیسیون اقدامی
مناس��ب و ارزشمن د است ،گفت :مصوبه این کمیسیون برای اخذ مالیات
از خ��ودرو و خانهه��ای لوکس ،نخس��تین بار برای افزای��ش درآمدهای
مالیات��ی ص��ورت گرفته و قطعا در س��الهای آتی میت��وان این مصوبه
را به صورت جامعتر و کارشناس��یتر عملیاتی کرد.با این حال ،احس��ان
سلطانی (کارش��ناس اقتصادی) معتق د است؛ این شیوه از مالیاتستانی
که بیشترین بار آن بر دوش فرودستان و مزدبگیران افتاده ،موجب شده
که «پرایدسوارها» بیش��تر از «مازراتیسوارها» مالیات بدهند.محاسبات
نش��ان میده د که اگر به اندازه دولت چین ،مالیات امالک و مس��تغالت
گرفته ش��ود ،نیمی از بودجه تامین میگر دد اما مالیاتستانی ما درست
و عادالنه نیس��ت؛ از سفته بازی ،داللی و مشاغل نامولد مالیات ناچیزی
دریافت میشود .از زندگی لوکس مالیات گرفته نمیشو د و مالیات ثروت
ناچیز اس��ت .فرار مالیاتی برای کس��انی که درآمده��ای کالن دارند باال
اس��ت مانند پزش��کان ،تجار و واردکنندگان .در همین حال بخش قابل
توجهی از مالیات از دستمزدبگیران وصول میشود .قیمت بنزین  ۳برابر
میش��ود ،اما از کسی که خودروی لوکس��ی مانند مازراتی دارد ،مالیات
مناسب گرفته نمیشود و بهجای آن دارندگان پراید مالیات میدهند.
«دارندگان پراید» همین معلمان ،کارگران ،بازنشس��تگان و مزدبگیرانی
هستن د که سه میلیون یا نهایتاً  ۳.۵میلیون تومان در ماه درآم د دارن د اما
براس��اس آنچه کمیس��یون تلفیق تصویب کرده ،بای د  ۱۰درص د از درآمد
خو د را پای مالیات بدهن د اما پورشهس��وارها و مازراتیسوارها ،فقط نیم
درص�� د یا نهایت��اً  ۱یا  ۱.۵درص د مالیات خواهن�� د دا د و البته از آنجا که
مالیاتستانی بر اس��اس ثروت تجمیعی افرا د صورت نمیگیرد ،همینها
خیلی راحت میتوانن د از زیر بار همین مالیات ناچیز که قرار اس��ت برای
اولین بار در کش��ور اخذ شود ،فرار کنند؛ اینجاست که بازهم یک سوال،
پررنگ میش��ود :چرا کارگری که زیر خط فق��ر درآم د دار د و به زحمت
صاحب خانهای اجارهای و یک پرای د س��واری اس��ت ،بای د زیر بار مالیات
ِ
به س��توه بیای د اما آنها که زندگی فوق الکچری دارند ،از پرداخت س��هم
عادالنه بیتالمال معاف باش��ند؟ آیا پنج ه��زارم درص د مالیات برای یک
خانه یا ب��ه عبارت دقیقتر قصری که  ۱۰۰میلی��ار د تومان قیمت دارد،
کافی و عادالنه اس��ت؛ آنهم در س��الی که تحریمی��م و نمیتوانیم نفت
بفروشیم؟!

از ای��ن نظر ،بودن و نبودن  FATFخیلی تاثی��ری در اقتصا د ما ندار د و
اگر همه تمرکز خو د را برروی  FATFبگذاریم ش��ای د خیلی چیزها را از
یدهیم و
دست بدهیم .ما تالشمان را بدون توجه به سایر مسائل انجام م 
امیدواریم که اوضاع اقتصا د بهتر ش��ود.اینکه گفته میشو د دولت خودش
یده��د ،چنی��ن حرفهایی صحت ن��دار د و حرفهای
دالر را افزای��ش م 
بیخودی است و قص د دارن د تا جو روانی ایجا د کنن د و انشااهلل قیمت دالر
به زودی کاهش پیدا خواه د کرد.

درآمدی زندگی آنان نبای د پیگیری شود؟
مش��کل اصلی عدم تناسب مستمریها با سطح معیشت
اف��را د دارای معلولیت و میزان معلولیت آنان اس��ت .افراد
دارای معلولیت ش��دی د که پیش��تر گفته شد ،یک مورد
ش��اخص آن اس��ت اما هر یک از معلوالن نیز به درجاتی
چنین مشکالتی دارند .بدون اینکه نهادی اصوالً پیگیر این
موضوع باشد.مس��تمری معلوالن تحت پوشش بهزیستی
در س��ال  ۹۸یک افزایش  ۲۰درصدی داش��ته است که
آنهم با  ۷ماه تأخیر فقط از محل بودجه بهزیستی اعمال
ش��ده و مبالغ دریافتی از مح��ل هدفمندی یارانهها هیچ
افزایش��ی نداشته اس��ت و این افزایش  ۲۰درصدی برای
ی��ک فرد ،حدو دا ً  ۱۰هزار تومان بود.عدم اجرای قانون در
قبال م ددجویان بهزیس��تی به یک جمله ختم میش��ود؛
بودجه نداریم .دولت امسال نیز همچون سال گذشته تمام
بودجه معلوالن را پرداخت نکرده است .تنها طی دو مرحله
تاکنون بخشی از بودجه پرداخت شده است.بودجه قانون
حمایت از معلوالن ش��امل  ۱۱۰۰میلیار د تومان است که
 ۳درص د بابت «قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و
توزیع عادالنه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر
توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت» کم میشو د که
البته این مسئله حیرت انگیز است که چطور برای تامین
توس��عه مناطق محروم و رفع تبعیض از اقش��ار محروم از
بودجه اقش��ار محروم میزنند .تعدا د زیادی از م ددجویان
بهزیستی ،جمعیتی هس��تن د که در قعر جدول خط فقر
جامعه هس��تند .وقتی حداقل دس��تمز د با سب د معیشت
خانوار فاصله میگیرد ،کارگران مجبور میشون د که چند
شیفت کار کنن د تا درآمدشان را به هزینهها نزدیک کنند
اما بخشهایی از جامعه اصوالً چنین امکانی ندارند .هر بار
شوک اقتصادی و معیشتی به جامعه به معنای سقوط آزاد
معیش��ت این افرا د و نابودی تمام بنیانهای خانوادگی و
معیشتیشان میتوان د باشد .چنانکه پدی دههای نوظهوری
مثل زبالهگردی معلوالن نیز زاده همین مناس��بات است.
اقتصا د ایران که در پی اجرای سیاستهای نئولیبرالی به
سمت خصوصیس��ازی همه چیز ،حتی مراکز بهزیستی
پیش رفته اس��ت ،روز به روز افرا د بیش��تری را که در لبه
یدهد.
پرتگاه معیشت هستن د به سمت فقر مطلق هول م 
این مطلب را مریم وحیدیان در ایلنا نوشت.
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نامه سرگشاده به رئیسجمهور

صادق زیباکالم ،استا د علوم سیاسی دانشگاه تهران و از
فعاالن ستا د انتخاباتی حسن روحانی در سالهای ۹۲
و  ،۹۶در نامهایسرگش��اده خطاب به رئیسجمهور،
انتق��ادات دیرهنگام او از عملک��ر د ناظران انتخابات را
نوش��داروی بع د از مرگ سهراب دانست.متن این نامه
که در اختیار «شرق» قرار گرفته به شرح زیر است:
س��رور عزیز و مکرم ،جناب آقای دکتر حسن روحانی،
رئیسجمهوری اسالمی ایران
با سالم و تحیات ،اعتراض جنابعالی به نحوه عملکر د شورای محترم نگهبان در انتخابات ایران ،حکایت
نوشدارو بع د از مرگسهراب است .نفس حرفتان درست است ،ولی ابراز آن حاال چه سودی دارد؟ این ادعا
که در تمام کشورها باالخره یک مکانیسمیوجو د دار د بهمنظور غربالگری داوطلبان و هرکس که ثبتنام
کرده لزوما نمیتوان د در انتخابات شرکت کند ،بیپایه است. مر دمساالری را هرطور تعریف کنیم ،انتخابات
با آزادی انتخابکردن و انتخابشدن ،یکی از اصول بنیادین آن است؛ یعنی مردمبه هرکس که بخواهند
میتوانن د رأی بدهند .به هر عذر و بهانهای و به هر دلیلی که ممانعت از انتخاب مردم صورت بگیرد،پذیرفته
نیس��ت. نظارت اس��تصوابی ،حتی بهفرض آنکه با انگیزه کامال خیرخواهانه و صرفا هم به قص د خدمت و
راهنمایی مردم صورت گرفتهباشد ،با رویهای که گفتم در تناقض است .اینکه یک نهادی به مردم بگوید
ای��ن چن د نفر صالحیت ندارن د و آن چن د نفر دارن د و ش��مااز میان آنها که ما میگوییم صالحیت دارند
انتخاب نمایید ،مغایر با نیت خبرگان قانون اساسی ،قانون اساسی موجو د و مبانیمر دمساالری است. این
حق مردم است که اگر خواسته باشن د یک فر د نامطلوب را هم بتوانن د انتخاب کنند .بگذریم که صالحیتها
همواره به اسمخیرخواهی و هدایت مردم بوده ،اما واقعیت آن است که مصالح جریانات خاص لحاظ شده.
اما چرا انتقا د درس��ت ش��ما «نوشدار بع داز مرگ سهراب» است. ،چون زمانی که جنابعالی از پشتیبانی
مردمی برخوردار میبودی د انتظار میرفت الیحه اصالح قانون انتخابات را تقدیم مجلسمیکردید .سلمنا
که حتی اگر در مجلس هم رأی میآورد ،شورای نگهبان آن را ر د میکرد .اما جایگاه مردمی شما با پشتوانه
۲۴میلیون رأی باعث میش�� د تا مس��ئله انتخابات قانونمن د با آزا دیهای تالی آن ،در سطح جامعه مطرح
شود .اماجنابعالی بع د ازانتخابات  ۹۶مهر سکوت بر لبان مبارک زدی د و حاال که دیگر کار از کار گذشته
و محبوبیت شما به ح د پایینی رسیده ،رفتهای د بهدنبال نوشدارو.

تورم ریال ِی سب د معاش به دستمز د ۹۹افزوده شود

ید حداقل  ۲تا  ۳میلیون افزایش
سبد نگاه کنند ،بدون ترد 
هر چقدر هم تقلیلگرایانه به موضوع محاسبات 
افتاد و حداقلیترین مطالبهی مزدی این اس��ت که این افزایش ریالی
خواهد 

س��بد معاش اتفاق

در نرخ
ستمزد  ،۹۹حداقل قادر به

شود تا میزان تعیین شده برای د
ستمزد  ۹۸اضافه 

(هرچند تومان که باشد) به د

.شاید گفتگوهای مزدیِ امسال یکی از چالشبرانگیزترین مذاکرات مزدی
خرید کارگران باشد 
حفظ قدرت 
«سبد معیشت خانوار» در سه سال گذشته ،مذاکرات مزدی از

گفتمان
از ابتدای دههی  ۹۰باشد؛ با ترویج
ِ
ِ
سمت بحثهای مرتبط
بند یک ماده  ۴۱قانون کار) خارج شده و به
دایرهی بستهی تورم رسمی (موضوع 
س��بد معاش میل کرده اس��ت؛ این تغییر مسیر ،از یک زاویه به نفع کارگران

با هزینههای زندگی یا همان
ابعاد عینی
آید اما اگر 
بلند در جهت احقاق مطالبات مزدی کارگران به شمار می 
ید گامی 
است و بدون ترد 
اسفند ماه

سبد و امضاهایی که دولت و کارفرمایان
ش��اید فش��ار مذاکرات 

و ملموس موضوع را نگاه کنیم،
سبد  ۳میلیون و  ۷۵۰هزار تومانی گذاشتند ،تا حدودی در مذاکرات اقناعی برای پذیرش رقم
گذشته پای 
ستمزد ِ  ۹۸موثر واقع شده باشد ،اما در مجموع بازهم دستمزدی که برای

افزایش  ۳۶.۵درصدی حداقل د
معاش محاسبه شده و توافق شده بود.بحث اینجاست که
سبد
سال جاری به تصویب نهایی رسید ،یکدو ِم 
ِ
اگر با اغماض ،دریافتی یک کارگر حداقلبگیر را با تمام مزایای مزدی ۲ ،میلیون تومان در نظر بگیریم ،در
ستمزد  ۲میلیون تومانی ،فاصله

سبد حداقلی  ۳میلیون و  ۷۵۰هزار تومانی و د
همان فروردین  ،۹۸بین 
سبد معاش بسیار
رصد ِ 
ستمزد فروردین ماه ،تنها  ۵۳د 

وجود داشته است .در واقع حداقل د
بسیار عمیقی 
حداقلی و توافق شده را پوشش داده است.
سبد بسیار حداقلی و البته
رصد 
سوال اینجاست که تعیین حداقل دستمزدی که با احتساب مزایا تنها  ۵۳د 
خود دولتیها و کارفرمایان را پوشش میدهد ،چگونه قرار است از معیشت طبقهی کارگر
توافق شده توسط 
سبد معاش حداقلی تا پیش از این ،هیچگاه مبنای دقیق
و بازنشسته صیانت کند.با این تفاصیل ،محاسبات 
ستمزد قرار نگرفته است و همواره فاصلهی عمیقی بین هزینههای زندگی و حداقل مزد

و رسمی تعیین د
تواند یک مزیت
سبد معاش خانوار ،می 
وجود داشته است اما مساله این است که محاسبات ساالنهی 
تعیینی 
کند که در طول یک سال گذشته چقدر هزینههای
کلی داشته باشد :این محاسباتِ سهجانبه مشخص می 
حداقلی زندگی افزایش یافته است.
تاکید کرده است که
س��بد معاش» اهمیت دارد!:علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) 

تنها «تورم
ستمزد افزوده

باید به حداقل د
سبد معاش 
سبد است؛ میزان ریالی تورم 
موضوع مهم برای کارگریها ،تورم 
باید افزایش
رصد افزایش حداقل مزد ،ش��اخصهی اصلی مذاکرات مزدی نیست؛ 
ش��ود؛ با این حس��اب ،د 
ستمزد کارگران افزوده شود.معنای این حرف این است که مذاکرات مجدد

ساالنهی هزینههای زندگی به د
گیرد و برای نمونه امسال قرار است از همین بهمن ماه
اسفند ماه صورت می 

سبد معاش که در بهمن ماه یا

هد که در طول یک سال چقدر
با در دس��ت داشتن آمارهای تورمی رسمی دی ماه ،آغاز شود ،نشان مید 
سبد معاش» که یک مولفهی اصلی در
هزینههای حداقلی زندگی خانوار افزایش یافته اس��ت .پس «تورم 
افزایش هزینههای حداقلی زندگی خانوار است؛ این شاخص
هندهی میزان
مذاکرات مزدی اس��ت ،نشاند 
ِ
کند که در مجموع هزینههای زندگی که برآیندی از مولفههای مختلف (خوراکیها و
تورمی مشخص می 
آشامیدنیها ،مسکن ،حملونقل ،آموزش ،بهداشت و درمان و هزینههای متفرقه) است ،در طول یک سال
باید به
خرید کارگران» 
زیاد شده است .این میزان ،عددی ریالی است که برای حفظ «سطح قدرت 
چقدر 
ستمزد اضافه شود؛ در واقع اگر تفاوت ریالی هزینههای زندگی در طول یک سال گذشته به حداقل

حداقل د
ستمزد به اندازهی افزایش هزینهها باال نرفته

بود که د
خواهد 

ستمزد کارگران اضافه نشود ،به معنای این

د
ستمزد کارگران از افزایش هزینهها ،به معنای عقب افتادن

است؛ به عبارت دقیقتر ،عقب ماندن افزایش د
خرید (نه ارتقای قدرت
خرید است .برای حفظ قدرت 
سطح معاش کارگران و از دست دادن بخشی از قدرت 
باید همپای هزینهها افزایش یابد.پس تنها راه ممکن
ستمزد 

خرید و سطح معیشت ،بلکه تنها حفظ آن) ،د

ن میزان افزایش ریالی هزینههای زندگی یا همان تورم ریالی سبد
برای حفظ قدرت 
خرید کارگران ،افزود ِ
خرید کارگران
کرد که با این راهحل ،سطح معاش یا قدرت 
باید دقت 
بعد است؛ 
س��تمزد س��ال 

معاش به د
ستمزد و قدرت خرید ،هرگز با این شیوه

شود اما بدیهیست که عقبماندگیهای تاریخی د
فقط حفظ می 
ستمزد به میزان ریالی تورم سبد ،همان سطحی که معاش کارگران

نخواهد شد؛ یعنی با افزایش د

جبران
مث ً
سبد معاش گران
خواهد شد؛ البته اگر سال بعد ،اقالم 

اسفند  ۹۷دارند ،در فروردین  ۹۸هم حفظ

ال در
رصد است ،این حفظ
شوند ،کما اینکه همین االن هم پیشبینیها برای تورم سال بعد ،نرخی باالی  ۴۰د 
ارد و پس از تاثیرات تورم
خرید یا حفظِ س��طح معاش ،فقط برای فرودین ماه س��ال آینده ،اعتبار د 
قدرت 
خواهد کرد.

اتفاقی ،این سطح دوباره افول
خرید کارگران) در
سال پیش چه اتفاقی افتاد؟! :حال سوال اینجاست که آیا این اتفاق (حفظ سطح قدرت 
سبد معاش حداقلی ۲
اسفند ماه  ،۹۶

اس��فند ماه گذشته رخ داده است؟ در

مذاکرات مزدی  ۹۸یعنی در
شد و دولتیها و کارفرمایان نیز این رقم را قبول کردند؛ یک سال بعد،
میلیون و  ۶۷۰هزار تومان تعیین 
سبد معاش توافقی و سهجانبه ( با امضای کارگران ،کارفرمایان و نمایندگان دولت) به رقم ۳
اسفند  ،۹۷

در
میلیون و  ۷۵۰هزار تومان رسید؛ با این حساب ،افزایش هزینههای زندگی در طول سال  ۹۷یا همان تورم
خرید کارگران ،بایستی این  ۱میلیون
سبد معاش ۱ ،میلیون و  ۸۰هزار تومان بوده است؛ برای حفظ قدرت 

باید  ۱میلیون
ستمزد تعیینی برای سال  ۹۸

ستمزد در نظر گرفته شده و لذا د

و  ۸۰هزار تومان در افزایش د
شد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.افزایش ریالی دستمزد
س��تمزد  ۹۷باالتر تعیین می 

و  ۸۰هزار تومان از د
رصد اعالم شده بود،
ود  ۲۰د 
( ۹۸نزدیک به  ۵۰۰هزار تومان) گرچه از تورم رس��می زمس��تان  ۹۷که حد 
سبد ( ۱میلیون و  ۸۰هزار تومان) نمیرسید .از این بگذریم
بود اما بازهم به پای تورم ریالی 
بسیار بیشتر 
سبد معاش ،رو به صعود
رسید و نرخ 
که موجهای تورمی سنگین و پیدرپی ،در ماههای ابتدایی  ۹۸از راه 
ستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی کار ،در شهریور

گذاشت تا جایی که بنا بر محاسبات مستقل کمیته د
سبد به  ۸میلیون و  ۵۰۰هزار تومان رسید!
ماه  ،۹۸نرخ 
سبد تقلیلی و توافقی براساس آمارهای تورمی دی ماه در جلسات سهجانبه
امسال هم منتظریم که نرخ 
باید در نظر داش��ت که نرخ  ۸میلی��ون و  ۵۰۰هزار تومانی گرچه با مبنا قرار دادن س��بد
تعیی��ن ش��ود؛ 
ادههای انستیتو پاستور ایران و مرکز آمار و با
خوراکیها و آش��امیدنیها و محاسبات اقالم آن براس��اس د 
باید محاسبات مجددی در
رصد علمی تعیین شده است ،اما نرخی توافقی و سهجانبه نیست و 
صد د 
شیوهای 
مزد ِذیل شورای عالی کار صورت بگیرد .امسال انتظار چیست؟!:هر چقدر هم
جلسات سهجانبهی کمیتهی 
ید حداقل  ۲تا  ۳میلیون افزایش در نرخ سبد
سبد نگاه کنند ،بدون ترد 
تقلیلگرایانه به موضوع محاسبات 
(هرچند تومان که

افتاد و حداقلیترین مطالبهی مزدی این است که این افزایش ریالی
خواهد 

معاش اتفاق
ستمزد  ،۹۹حداقل قادر به حفظ قدرت خرید

شود تا میزان تعیین شده برای د
ستمزد  ۹۸اضافه 

باشد) به د
علیحدهای است و نیاز به در نظر گرفتن عقبماندگیهای

خرید که بحث
کارگران باشد .البته افزایش قدرت 
سبد دارد! در این بین ،تنها معیار بااهمیت ،همین افزایش ریالی هزینههاست
تاریخی به اضافه تورم ساالنهی 
تواند موضوعی انحرافی تلقی ش��ود؛
رصد افزایش مزد ،می 
و جنگ زرگری دولتیها و نمایندگان بر س��ر د 
رصد در نظر گرفته اس��ت و
خود در الیحه بودجهی س��ال آینده ،میزان افزایش حقوق را فقط  ۱۵د 
دولت 
رصد باالتر از همین رقم پیشنهادی چانهزنی کنند
چند د 
ارد نمایندگان کارگران نیز فقط برای 
البد توقع د 

بند دوم ماده  ۴۱قانون
غافل از اینکه آنچه برای کارگران مهم اس��ت ،افزایش هزینههای زندگی یا همان 
کار است نه درصدهای رسانهای شده که وقتی به ریال تبدیل میشوند ،عددی که حاصل میشود ،نه به
بهبود میبخشد.در شرایطی که تورم سال آینده بدون
خورد و نه سطح معاش را 
خرید می 
رد حفظ قدرت 
د 
خواهند دور زدن قانون را کنار

خواهد بود ،چالش اصلی این است :آیا نمی

رصد
هیچ تردیدی ،بیش از  ۴۰د 
مزد با هزینههای زندگی
بگذارند و برای یکبار هم که شده ،به رای صائب قانون کار در رابطه با لزوم تطبیق 

خانوار متوسط ،تمکین کنند؟! .این مطلب را نسرین هزاره مقدم در ایلنا نوشت.
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غیرواقعیترینالیحهدرسالهایاخیر

حسین راغفر ،اقتصا ددان و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی است .این دکترای اقتصا د از منتقدان
دولت حس��ن روحانی است و انتقادات زیادی را به سیاستهای اقتصادی او دارد .انتقاداتی که پس از
ارائه الیحه بودجه سال  99بیشتر هم شد ،به طوری که این الیحه را «غیرواقعیترین» الیحه بودجه
یداند.بحث افزایش حقوق نیز تنها مربوط به نیروی کارگری نیست ،بلکه
ارائهشده در سالهای اخیر م 
دستمز د همه حقوقبگیران دولت اعم از معلمان ،پرستاران و دیگر نیروهای دولتی را شامل میشود.
این نکته را هم بای د در نظر داشت که  15درص د افزایش دستمزدها نیز درواقع میانگین افزایش دستمزد
است ،چراکه این رقم برای برخی گروههای دستمزدی کمتر از این میزان است .از سویی بای د در نظر
داشت که شاخص تورم که رقم رسمی آن در سال جاری  45درص د اعالم شده ،یک شاخص میانگین
اس��ت و س��ب د مصرف خانوارها با یکدیگر متفاوت است ،چراکه بر اساس آخرین آمار اعالمشده ،سبد
شاخص قیمت غذا و خوراکی بیش از  80درص د است و این درص د نیز بیشترین حجم سب د خانوارهای
ک مدرآم�� د و بهوی��ژه نیروی کار ک مدرآم د را در بر میگیرد .بنابراین ت��ورم واقعی ،رقم  45درص د تورم
ندرآمدی بسیار بیشتر است.
میانگین نیست و این رقم برای گروههای مختلف و به ویژه گروههای پایی 
بر همین اساس افزایش دستمزدها در ح د  15درصد ،به هیچ وجه تکافوی هزینه خانوارهای کارگری
و نیروی کار را نمیکن د و نیازمن د افزایشهای جهشی بسیار باالتر است.
واقعیت آن است که این منابع بای د از جایی تأمین شو د و نمیتوان همه آن را بر دوش کارفرما انداخت،
چراکه کارفرماها نیز قربانی سیاستهای دولتها هستند .از همین رو معتقدم دولت بای د منابع مختلفی
مانن�� د درآمده��ای مالیاتی را که امکان اخذ درآم د از آنها وجو د دارد ،به دس��ت بیاورد ،س��پس این
درآمدهای مالیاتی را به صورت «یارانه دس��تمزد» به نیروی کار و کارفرماها پرداخت کن د و دستمزد
ش دهد .چراکه با افزایش  15درص د دستمزد،
نیروی کار خو د (کارمندان دولت) را نیز چن د برابر افزای 
هزینههای واردشده بر معیشت خانوار قابل جبران نیست.واقعیت اما آن است که به نظر میرس د این
اراده وجو د ندار د و علت نیز آن است که برخی از تصمیمگیران ،خو د ازجمله منتفعان بخشودگیها و
فرارهای مالیاتی هستند .برای مثال در سال گذشته بر اثر سیاستهای افزایش قیمت ارز ،بیش از 400
هزار میلیار د تومان رانت ارزی به جیب بس��یاری از ش��رکتهای بزرگ وار د شد .دولت و مجلس باید
از این ش��رکتها مالیات بگیر د و درآمدهای حاصله را به صورت یارانه دستمز د بین مردم و گروههای
نیروی کار توزیع کند ،اما این اراده وجو د ندارد .از همین رو من معتقدم چانهزنی بر افزایش 20 ،15
و  25درصدی حقوق و دس��تمزد ،راه به جایی نمیبرد.به نظر میرس�� د این دولت حامی برندگان این
سیاستهای اقتصادی است و همانگونه که اشاره کردم هیچ نشانهای از آنکه مجلس نیز در این مسیر
دولت را همراهی نکند ،وجو د ندارد .از همین رو به نظر نمیرس د که مجلس و دولت قص د داشته باشند
از کسانی که از رانتهای بیسابقه ارزی و بخشودگیهای مالیاتی برخوردار هستند ،مالیات بگیرند؛ بلکه
همچنان به دنبال افزایش مالیات از تولیدکنندگان کوچک و متوسط هستند .از همین رو معتقدم این
سیاست به افزایش بیشتر رکو د کمک میکند .به عنوان مثال دولت از منابع متع د د اخذ مالیات ازجمله
مالیات بر مس��تغالت و زمین ،مالیات بر رانتهای بزرگ ارزی و مالیات بر صادرات اس��تفاده نمیکند
.حتی برای کسانی که از منابع ملی همچون معادن که متعلق به همه مردم است ،استفاده کرده و این
منابع را صادر میکنند ،بخشودگی مالیاتی وضع میکند.
فروش اموال منقول و غیرمنقول و همچنین فروش اوراق مشارکت بر اساس تجربه دهههای گذشته
در قالب به اصطالح خصوصیسازی شکل گرفته ،به معنای حراج این منابع عمومی است و میتواند
زمینهساز یک فسا د دیگر باشد .ضمن آنکه یکی دیگر از منابع درآمدی دولت ،استقراض است که قرار
است در قالب اوراق مشارکت رخ دهد .به نظر میرس د رقم فروش اوراق مشارکت نیز نه امکانپذیر و
نه منطقی است .چراکه همین امسال سررسی د بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشارکتی بیش از  40هزار
میلیار د تومان فرا رس��یده و در بودجه نیز قرار داده ش��ده است .توجه داشته باشی د که این رقم بسیار
بزرگ است و سال به سال نیز افزایش پیدا خواه د کرد .پیام د آن نیز محدودکردن تصمیمگیری برای
دولته��ای آین��ده خواه د بود؛ چراکه در آن صورت عم ً
ال این دولت برای دولتهای بع د یک میراث از
بدهی بر جا میگذارد ،همانگونه که این دولت نیز میراثبر بدهیهای دولت قبل بود؛ هرچن د که به
نظر میرس د این رویکر د به یک فراین د و روش مألوف برای دولتها تبدیل شده که بدهیهای بزرگی
بر گردن دولتهای بع د بگذارند.الیحه بودجه سال  99از یک لحاظ بسیار بیسابقه است ،چراکه برای
نخس��تین بار سهم بودجه عمومی از تولی د ناخالص داخلی ،به کمترین میزان خو د کاهش یافته و به
 11درص د رسیده است .برای آنکه اهمیت این کاهش بیسابقه بیشتر مشخص شود ،اشاره میکنم که
این رقم حتی در کشورهای با اقتصا د کام ً
ال باز مانن د آمریکا ،بالغ بر  35درص د تولی د ناخالص داخلی
اس��ت .معنای این کاهش ش��دی د بودجه بخش عمومی آن اس��ت که دولت از ارائه خدمات عمومی و
مسئولیتهای اجتماعی خود ،دست شسته است .از این رو این بودجه ،قطعاً آسیبهای بسیار جدی
برای س��الهای آینده در پی خواه د داشت و افزایش نابرابریها و رش د جرائم از سا دهترین پیامدهای
آن است.

ر ٌایکمیسیونتلفیقبهنفعنجومیبگیران

با مصوب ه کمیس��یون تلفیق ،هم��ه مزدبگیرانی که
بین  ۳تا  ۲۱میلیون تومان در ماه حقوق میگیرند،
یدهن د و تنها
بهطور یکس��ان  ۱۰درص د مالی��ات م 
گروههای درآمدی که ب��االی  ۲۱میلیون تومان در
ه��ر ماه درآم د دارند ۲۰ ،درص د مالیات خواهن د داد؛
این مصوبه ،خالف قاعده عدالت است و تنها به نفع
نجومیبگیران عمل میکند.در پاییز امس��ال ،زمانی
ک��ه رئیس جمهور ،الیحه بودج��ه  ۹۹را به مجلس
عنوان «بودجهی
تقدی��م میکرد ،از این بودجه ب��ه
ِ
ایس��تادگی و استقامت» یا د کر د اما با بررسی دقیق
بنده��ای الیحه بودج��ه ،درمییابیم ک��ه بار اصلی
عنوان ایستادگی و استقامت در مقابل تحریمها یا د میشود ،بر دوش
ریاضت بودجهای و آنچه از آن به
ِ
حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت
مزدبگیران و طبقات فرودست افتاده است؛ از افزایش  ۱۵درصدی
ِ
گرفته تا نادیده گرفته شدن سهم صندوقها و بدهیهای انباشتهی دولت به آنها و سقف معافیت مالیاتی
سه میلیون تومانی که تقریباً نصف خط فقر است و البته سهم باالی نهادهای غیرکارآم د از منابع درآمدی
بودجه ،همگی نشا ندهن دهی این است که سهم «مردم فرودست» از درآمدهای ملی بسیار ناچیز است
و در عوض همین فرودستان و الیههای پایینی طبقات متوسط هستن د که بای د بار ریاضت و استقامت را
بر دوش بکشند .اما از تدوین انقباضی الیحه بودجه دردناکتر و ناعادالنهتر ،برخور د نمایندگان و اعضای
کمیسیون تلفیق بودجه با بندهایی از این سن د است؛ درحالیکه بودجه سال بعد ،در خوشبینانهترین
حالت ۱۰۰ ،هزار میلیار د تومان کسری خواه د داشت و یکی از الزامات گرداندن کشور در شرایط تحریم
و کسری بودجه ،افزایش سهم مالیاتی ثروتمندان و گروههاییست که درآم د و عایدی بیشتری دارند،
اعضای کمیسیون تلفیق با حذف  ۵پله مالیات درآمدی در الیحه بودجه و تبدیل آن به مدل دوپلهای
سابق ،تمام مسیرها به سمت عدالت مالیاتی را مسدو د کردند .محتصات مالیاتی بودجه :۹۹در کل ،بودجه
کل کشور در سال  ۱۳۹۹حدو د  ۱۹۸۸۷هزار میلیار د ریال پیشبینی شده است .منابع بودجه عمومی
کش��ور حدو د  ۵۶۳۸هزار میلیار د ریال اس��ت که حدو د  ۴۸۴۶هزار میلیار د ریال آن را منابع عمومی
یده د که سهم درآمدهای
دولت و حدو د  ۷۹۲هزار میلیار د ریال آن را درآمدهای اختصاصی تشکیل م 
مالیاتی آن با  ۳۷.۸درص د افزایش نس��بت به سال  ،۹۸به  ۱۷۵هزار میلیار د تومان رسیده است .با این
وجود ،نهم دی ماه ،یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی از افزایش  ۳۰تا  ۴۰درصدی
سهم مالیات در بودجه سال آینده خبر دا د و گفت :درآمدهای مالیاتی در بودجه  ۹۹تحقق پیدا نمیکند.
اگر فرار مالیاتی و نبو د بانک اطالعاتی ،مالیاتستانی را دشوار کرده است ،بای د بپذیریم که عملکر د خود
نمایندگان مجلس در جریان بررسی الیحه بودجه ،تحقق درآمدهای مالیاتی بودجه  ۹۹را بیش از هر
عامل دیگری به مخاطره انداخته است؛ با تغییراتی که نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق در الیحه بودجه
 ۹۹به عمل آوردند ،دیگر بس��یار بعی د است که بتوانیم ش��اه د ِ افزایش  ۴۰یا حتی  ۳۰درصدی سهم
درآمدهای مالیاتی باش��یم ،حتی میتوان ادعا کر د با اقدامات صورت گرفته ،س��هم درآمدهای مالیاتی
ده درص د هم افزایش نخواه د یافت! تغییرات کمیسیون تلفیق در مالیات بر درآمد:دولت در بن د «الف»
تبصره  ۶الیحه بودجه  ۹۹برای اولینبار پلههای مالیات بر درآم د کارکنان دولتی و غیردولتی را به صورت
مدل پنج پلهای (از  ۱۰درص د تا  ۳۵درصد) ارایه داده است که این پیشنها د با مخالفت برخی از اعضای
کمیسیون تلفیق مواجه ش د اما در نهایت آنها مدل دوپلهای یعنی همان مدل ماده  ۸۵قانون مالیاتهای
مستقیم را برای مالیات بر درآم د کارکنان دولتی و غیردولتی به تصویب رساندند .به عبارت دیگر ،بنابر
این مصوبه قرار ش د نرخ مالیات بر درآم د حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازا د بر میزان معافیت مالیات
بردرآم د ساالنه ( ۳میلیون تومان) و تا هفت برابر آن مشمول مالیات ساالنه  ۱۰درص د و نسبت به مازاد
آن  ۲۰درص د تعیین شود .این در حالی است که برخی از اعضای کمیسیون تلفیق پیشتر با دو پلهای
شدن مالیات بر درآم د کارکنان دولتی و غیردولتی مخالفت کرده بودند؛ در هر حال ،با این مصوبه ،صرفاً
یدهن د که بیشتر از  ۲۱میلیون تومان در ماه حقوق بگیرند.
کسانی بیشتر از  ۱۰درص د مالیات بر درآم د م 
با مصوب ه کمیسیون تلفیق ،همه مزدبگیرانی که بین  ۳تا  ۲۱میلیون تومان در ماه حقوق میگیرند ،به
یدهن د و تنها گروههای درآمدی که باالی  ۲۱میلیون تومان در هر ماه
طور یکسان  ۱۰درص د مالیات م 
درآم د دارند ۲۰ ،درص د مالیات خواهن د داد؛ جالب اینجاست که پایههای مالیاتی باالی  ۲۰درص د مث ً
ال
 ۳۵درص د مالیات بر درآمد ،در مصوبهی کمیسیون تلفیق کام ً
ال حذف شده است!
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ماهنامه
خوش اخالق ها
و خوش ذوق ها
در حوزه اجتماعی و اقتصادی

تماماینپولرادرقیامتضامنهستی؟
ی ها
ل بعض
به قو

حس�ن روحانی رئیس جمه�ور :پیشبینی ما این
اس��ت رش د اقتصادی بدون نفت ما مثبت خواه د بود
.آنها به من میگفتند وضع سال  98از سال  97بدتر
اس��ت اما پیشبینی ما این اس��ت که رش د اقتصادی

ب��دون نفت ما مثبت خواهد ب��و د و وضع تورم ما در
پایان س��ال بهتر از اول س��ال خواهد بود و امروز در
دولت هم اعالم کردم در برخی از امور تورم تولیدگر
ما که آثار آن در آینده ظاهر میشود در برخی موارد
منفی است ،در صنعت تورم تولیدگر ما نسبت به ماه
قبل منفی اس��ت و در برخی از ام��ور  7دهم درصد
اس��ت و این به معنای آن اس��ت که م��ا در ماههای
آینده ش��رایط بهتری را تجربه خواهیم کرد ،.آمریکا
فک��ر میکرد ملت ما به زانو در میآید و فکر میکرد
در س��ه ماهه اول تحریمها ما به زان��و در میآییم و
فکر میکر د ما تقاض��ای مذاکره با آمریکا میکنیم و
مذاکره به مفهومی که آنها میخواهند نه به مفهومی

که ما میخواهیم.تردید نداریم در این مس��یر پیروز
هس��تیم.ما روزهای بلندی پی��شرو داریم و در این
روزه��ای بلن��د هم باید مردم را تش��ویق کنیم و اگر
یک جایی الزم اس��ت باید نق��د کنیم ،نه کتاب قابل
نقد است ،نه یک نها د قابل نقد است و نه دولت قابل
نقد است بلکه تمام نهادها قابل نق د هستند ما نهاد و
جمعی را که بگوییم نق د بر او جایز نباشد نه در کشور
و نه در دنی��ا نداریم .اگر نقد به حقی داریم باید نقد
کنیم اما این نقد ما به آن معنا نیست که مردم ما از
مس��یری که باید پیش برون د و حقوقی که پیشروی
آنها است از آن حقوقشان صرفنظر کند و یا خسته و
دلسرد شوند ما باید مسیرمان را ادامه دهیم و تردید

رکو د اقتصادی با زندگی مردم چه میکند؟

یده د که رکو د اقتصادی ،ش��بیه به جای زخمی
تحقیق��ات جدی د نش��ان م 
عمیق تا دههها روی پیشانی مردم باقی میمان د و حتی روی ازدواج آنها نیز
ی همهچیز اس��ت .این گزاره درباره بازار کار هم حقیقت
تاثیر دارد«.زمانبن د 
دارد ».نش��ریه اکونومیس��ت با این مقدمه نتایج تحقیقات جدیدی را منتشر
یده د از زمان ورو د ب��ه بازار کار ،روی م��رگ و زندگی،
ک��رده که نش��ان م 
موفقیت در ازدواج و بچه دار ش��دن هم اثر مس��تقیم دارد.بر اساس گزارش
اکونومیس��ت ،کس��انی که در دوره رکو د اقتصادی به دنب��ال کار میگردند،
به مراتب کمتر از کس��انی که در زمان مناس��بتری به دنب��ال کار رفتهاند،
درآم�� د کس��ب میکنند .این مجازات دس��تمزدی میتوان د تا س��الها طول
بکش��د؛ پدی دهای که اقتصا ددانها نام آن را «زخمی بودن» یا «جای زخم»
گذاش��تهاند.پیش از تحقیقات تازه ،این تفکر وجو د داشت که این زخمها ،از
اس��اس اقتصادی بوده و بر اش��تغال ،درآم د و ثروت افرا د اثر داشته است ،اما
تحقیقات جدیدی که توس��ط «تیب وون واچر» از دانش��گاه کالیفرنیا انجام
ش��ده ،نش��ان میه د که رکو د اقتصادی اثرت بلندمدت و گستر دهتری دارد.

امي د س��رمايه هاي اجتماعي است :دکتر عباس محمدي
اصل پژوهش��گر و جامعه شناس و استا د دانشگاه گفت :از
لحاظ جامعه شناسي امي د يکي از سرمايه هاي اجتماعي
تلقي مي ش��و د که وس��يله اي براي عبور از واقعيت هاي
موجو د اس��ت.همان گونه که فر د براي بقا و نشاط خو د به
امي د نيازمن د است ،جامعه نيز براي حيات و پويايي بي نياز
از امي د نيست .امي د همچون روح به کالب د جامعه نشاط و
طراوت مي بخش��د .اهميت اين اکسير تا آنجا است که از
معيارهاي اصلي توس��عه يک جامعه به شمار مي رو د و در
واقع خط کشي است که بلنداي قامت سعادت يک جامعه
را با آن متر مي س��نجند .ح��ال ،با توجه به اين که دولت
منتخب مردم ادبيات امي د را سر لوحه دفتر خو د قرار داده
بر آن ش��ديم تا نظر دو نفر از اس��تادان جامعه شناسي را
پيرامون چيس��تي مفهوم امي د و نقش آن در حرکت يک
جامعه به سمت تعالي جويا شويم .از لحاظ جامعه شناسي

بنابراین تحقیقات ،کسانی که در دوره رکو د اقتصادی شاغل میشوند ،کمتر
از کسانی که در شرایط معمولی اقتصادی شاغل ش دهاند ،عمر میکنند .امید
زندگی آنها از  ۶تا  ۹ماه کوتاهتر اس��ت و بیشتر درمعرض بیماریهای قلبی،
س��رطان ریه و مس��مومیت با موا د مخدر قرار دارند.تحقیقات انجام شده بر
روی چهار میلیون نفر آمریکایی نش��ان می ده د ک��ه آمریکاییهایی که در
زمان رکو د اقتصادی  ۱۹۸۲وار د بازار کار ش�� دهاند .در آن زمان نرخ بیکاری
به  ۱۱درص د رس��یده ب��ود .این تحقیقات آثار رکو د دهه هش��تا د میالدی را
در دههه��ای بعدی بر س�لامت و مرگومیر افرا د مطالعه کرده اس��ت.نتایج
یده د که ش��اغل ش��دن در دوره رکو د اقتصادی ،حتی
این تحقیق نش��ان م 
روی ازدواج هم اثر میگذارد .مردمی که در نزدیکی س��ال  ۱۹۸۲وار د بازار
کار ش��دند ،بیشتر احتمال طالق داشتند .نرخ طالق آنها  ۳.۵درص د باالتر از
میانگین کل بود .در سنین میانی نیز آنها سه تا چهار درص د کمتر از بقیه،
احتمال بچ هدار شدن داشتند.
اکونومیس��ت مینویس��د« :رکودها برای کارگران مجازات مرگ نیستند ،اما

این یافتهها برخی از پیامدهای دیده نشده از نوسانات چرخه تجارت را نشان
یدهد .معلوم نیست که رکو د بعدی چه موقع خو د را نشان خواه د داد .اما
م
وقتی اتفاق افتاد ،به یقین جای زخمهای آن بس��یار دیرتر از پیش��انی مردم
محو خواه د شد».

آنجا که بن بست ها فرومیريزند

امي�� د يکي از س��رمايه هاي اجتماعي تلقي مي ش��و د که
وس��يله اي ب��راي عبور از واقعيت هاي موجو د اس��ت و از
طريق تعامل با ديگران به دس��ت مي آي��د .به عبارتي به
واسطه اميد ،وسايل اجتماعي و فرهنگي را جهت رسيدن
به اهداف مشترک جامعه به کار مي گيريم .امي د در مسير
حرکت خو د به س��مت تعالي از سنت ها هم استفاده مي
کن د در واقع اس��تنباطي را که ما از امي د داريم تاريخ به ما
مي ده د و به دنبال اين استنباط است که مي کوشيم براي
نوس��ازي آينده از آن بهره ببري��م ».در واقع امي د هر گونه
س��رمايه گذاري مادي و معن��وي را در جامعه توجيه مي
کن د و از آنجا که بن بس��ت ها را در زندگي محو مي سازد
زمينه ايجا د سالمت رواني را هم در افرا د جامعه ايجا د مي
کند .به دنبال افزايش اعتما د اجتماعي ،ما ش��اه د انسجام
بيشتري هم در جامعه خواهيم بو د و اين در حالي است که
انسجام از مولفه هاي اصلي براي رسيدن تعالي است .بحث

مردم ایران تحول میخواهند
الهه کوالیی عضو انجمن اسالمی مدرسین دانشگاهها سقوط هواپیمای اوکراینی
و جان باختن تعدا د زیادی از نخبگان دانشگاهی در این حادثه را نمون ه از دست
دادن نیروی انس��انی کارآم د و نخبه دانست و نس��بت به انزوای دانشگاهها در
مدیریت کش��ور انتقا د کر د و گفت:ما همچنان داغدار از دست دادن جمعی از
هموطنانمان در سانحه سقوط هواپیما و جان باختن تعدادی از هم وطنان در
کرمان هستیم .حادثه سقوط هواپیما در واقع نمونهای از رخدادی بو د که بعد
از انقالب و خصوصا در سالهای اخیر در کشور ما اتفاق افتاده و آن هم تخلیه
منابع نخبگی و کارشناس��ی است.به هوش باش��یم که با از دست دادن نیروی
انس��انی نخبه و کارآم د در واقع حاصل فعالیت دانش��گاهها را از دست دا دهایم
ضمن اینکه درد ،غم و اندوه این حادثه بر جس��م و جان ما سنگینی میکند
این وجه مهم نیز بای د مور د توجه ما قرار گیر د و با استفاده از فرصتهای داخل
مانع از دست دادن بیش از پیش نیروی انسانی نخبه شویم.انزوای دانشگاه در
واقع انزوای نخبگان و کارشناسانی است که میتوانن د با استفاده از تجربههایشان
آسیب و آالمی که به مردم وار د میشو د را کاهش دهند .کارکر د دانشگاه دادن
مدرک به صاحبان قدرت نیست .این شبهه برای خیلیها در ایران ایجا د شده
که با به دست آوردن مدرک به جمع نخبگان پیوستن د اما این طور نیست.فقر و
عقبماندگی در نقاط مختلف کشور ناشی از این است که درک درست و واقعی
مبتنی بر آنچه پیرامون ما اس��ت وجو د نداشته

نداریم در این مسیر پیروز هستیم.
آیت اهلل محمد ج�وا د فاضل لنکرانی :زمان یکی
از دولتهای قبل ،رئیس جمهور کشور انقالبی ما به
یکی از کش��ورهای آمریکای التین رفته و حدود دو
میلیارد دالر تعه د داده بود .شخصیتی به مرحوم والد
ما(قدس س��ره) عرض کر د من فردا با ایشان مالقات
دارم ش��ما مطلبی ندارید به او بگویم؟ فرمودند چرا،
بگو در کش��وری که این همه جوان بیکار وجود دارد،
به چه مالک ش��رعی دو میلیارد دالر تعه د به کشور
کفر دادی؟ تمام این پول را در قیامت ضامن هستی،
تو مگر اختیار ت��ام داری هر چه دلت بخواهد هر جا
ببری؟ این را باید صرف این مملکت کنی.

امي د نياز به يکس��ري ساختارهاي اجتماعي دار د تا بتوان د
آث��ار مثبت خو د را در جامعه انعکاس دهد .بنابراين توجه
به الزامات اجتماعي در اين زمينه حائز اهميت خواه د بود.
براي رس��يدن به يک جامعه متعالي هدف برقراري رابطه
بي��ن امي د با يک عامل ديگري نيس��ت بلکه هر دوي اين
ها تحت الش��عاع عوامل ديگر قرار دارند .توجه به الزامات
اجتماع��ي که يکي از عوامل مور د مطالعه اس��ت ،در اين
زمينه بسيار تاثير گذار است.
رسيدن به تعادل در استراتژي هاي کالن ملي از اينجا به
دس��ت مي آي د که نه يک فر د ي��ا ديدگاه خاص بلکه حد
وس��ط يا ح د ميانه خر د جمعي تعيين کننده مالک ها و
روابط تعادل باش��د .چرا که تعادل براي ورزشکار ،قاضي،
معلم و کودک مي توان د معاني مختلفي داش��ته باشد .در
نتيج��ه اين که بگوييم يک دي��دگاه تعيين کننده تعادل
خواه د بو د ممکن اس��ت به تنگ نظري و اعمال س��ليقه
منجر ش��و د و اين همان چيزي اس��ت که ما اس��م آن را
نااميدي مي گذاريم.
ما در جامعه شناس��ي معتقديم که اين خر د جمعي گروه
ها و نهادهاي اجتماعي است که تعيين کننده خط تعادل
خواه د بو د و براي تحقق آن نيازمن د مش��ارکت همه افراد
جامعه در قانونگذاري و اجراي قوانين و نظارت بر آن است؛
مادام��ي که اعضاي جامعه خو د را در تصميمات و ش��يوه
تحق��ق آن دخيل بدانند ،مي توانن د به تامين منافعش��ان
اميدوار باش��ن د و اين خو د زمينه س��از شکل گيري اميد

اس��ت .زمانی که  ۴۱س��ال پیش انقالب پیروز ش��د ،جهان پیرامون ما جهان
دیگری بود .در آن زمان دوقطبی آمریکا و ش��وروی برای ما فرصتی را بوجود
آور د که در پیروزی انقالب از آن بهره بردیم .قطعا نمیتوان نقش عامل بیرونی
را در این موضوع انکار کرد .جهان سال  ۹۸نیز با جهان سال  ۵۷کامال متفاوت
اس��ت .بازیگران ،اثرگذاران ،فضای بازی و قواع د متفاوت است .چقدر ما به این
تفاوتها در تدوین راهبردهایمان توجه داریم ،تصمیمس��ازان ما در س��طوح
مختلف چقدر با واقعیتها سروکار دارن د و ما این جهان را چقدر میشناسیم؟
ما ملت ایران ملت آرمانخواهی هس��تیم و همیش��ه با آرزوهایمان زندگی
کردی��م .ما در قرن  ۲۰چهار جنبش انقالب مش��روطه ،ملی ش��دن صنعت
نفت ،انقالب اسالمی و جنبش اصالحات را تجربه کردیم .مردم ایران به وضع
خو د قانع نیستن د و میخواهن د متحول شون د اما چه کسانی این حرکتها را
اداره میکنند؟ طبیعی است نخبگان .اما نخبگان چقدر از زمینههای موجود
شناخت دارند؟ من بع د از مجلس ششم برآوردم این بو د که اشکال از نخبگان
ما اس��ت و این باعث میش��و د هر جنبش ما در مس��یر افول قرار بگیرد .اگر
روزی ن��گاه ما به آلم��ان و ژاپن بوده امروز نگاه ما به ترکیه و امارات اس��ت
و ای��ن برای ملتی ک��ه این همه منابع قدرت در اختیار دار د فاجعه اس��ت و
یده د ما نتوانستیم با واقعیتها درس��ت ارتباط برقرار کنیم .وقتی
نش��ان م 
س��ایه سنگین دولتها بر همه ابعا د اجتماعی دیده میشو د چطور میتوانیم

مگر میشو د ؟

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره
به اینکه در حال حاضر بیش از  ۷۵درصد ریس��ک
بانکها ناش��ی از ریسک اعتباری است ،تاکید کرد:
شناس��ایی عوامل موثر بر ریس��ک اعتباری بانکها
مهم اس��ت و روس��ای ش��عب نقش مهمی در
کنترل و کاهش آن دارند.
همت��ی معتق��د اس��ت روس��ای ش��عب ب��ا
نقشآفرینی مناسب میتوانند ریسک اعتباری
را کاهش داده و موجب ثبات و سالمت بانک

در جامع��ه خواه د ب��ود ».بنابراي��ن اين گون��ه مي توان
نتيجه گي��ري کر د که بين امي د و اعت��دال رابطه متقابل
وجو د دارد ،مش��روط بر اين که کل ساختارهاي اجتماعي
کارکردهاي خو د را به نح��و بهينه و مطلوب انجام دهند.
وقتي س��اختارهاي اجتماعي کارکر د نامتوازن و نامتعادل
مثل تورم و ...داش��ته باشن د اين خو د زمينه نااميدي را در
جامعه ايجا د مي کند .وقتي از امي د حرف مي زنيم منظور
اميدهاي واهي نيس��ت :دکتر س��يدجوا د ميري دانش��يار
جامعه شناس��ي و تاريخ اديان پژوهش��گاه علوم انساني و
مطالع��ات فرهنگي  :يکي از اصولي ک��ه در کتب مقدس
و در همه اديان بر آن تاکي د مي ش��و د همين امي د اس��ت.
از نظر وجودشناس��ي اگر انس��ان امي د نداشته باش د امروز
و آينده خو د را هم نمي توان د داش��ته باش�� د چون انسان
موجودي متشکل از گذشته ،حال و آينده است .از آنجا که
انسان ها در برابر چيز هايي که نمي دانن د و فرداهايي که
نمي شناسن د دچار تردي د مي شوند ،در اين ميان نيرويي
که به انس��ان قدرت مي بخش د تا بر ناشناختهها فائق آيد
و پ��ا در دنياي ناش��ناخته ها بگذار د امي د اس��ت .وقتي از
امي د حرف مي زنيم منظور اميدهاي واهي نيست؛ ما بايد
ظرفيت هاي اجتماعي را در نظر بگيريم و بين آنچه داريم
و آنچه مي خواهيم به دس��ت بياوريم توازن برقرار کرده و
شناخت پيدا کنيم ».امي د باي د همراه با شناخت از مسائلي
باش د که پيش رو داريم و با آگاهي از چالشها براي آن ها
برنامهريزي کنيم تا امي د به نااميدي منجر نشود.

یدهیم و از نظر
حزب مس��تقل داشته باش��یم .ما چقدر بر احزاب آموزش م 
کارشناسان استفاده میکنیم؟
مردم بای د شهرون د باشن د ،آیا در این زمینه زیربنا وجو د دارد؟ آموزش داده شده؟
نهادهای الزم ایجا د شده است؟ متأسفانه ما فرصتهای بع د از فروپاشی شوروی
را به دلیل به کار گرفته شدن نخبگان و خبرگان از دست دادیم .سوال این است
دموکراتیک شدن بع د از فروپاشی شوروی در قفقاز و روسیه سر از کجا درآورد؟
حرکت بین آزادی و امنیت در جوامع در حال گذار مرتبا تکرار میشو د .بع د از
تحصن مجلس ششم گفتیم به عنوان تحصنکنندگان برای انتخابات مجلس
هفتم لیست بدهیم اما این نظر پذیرفته نشد .در آن انتخابات  ۵۲درص د از مردم
رأی دادن د و آقایان با همان رأیها روی صندلیهای مجلس نشس��تن د و برای
ما قانون گذاشتند.

شوند .رییس کل بانک مرکزی افزود :روسای شعب
باید مشتریان را در سه حوزه مهم اطالعات هویتی،
اطالعات اقتص��ادی و اطالعات ذینفع شناس��ایی
کامل کنند؛ همچنین ش��عب بانکه��ا باید بدانند
نقل و انتقال پول برای چه هدفی است.
مگر میش��ود یک کودک دو س��اله یا چهارساله در
س��ال بیش از  ۲۰۰۰میلیارد ریال تراکنش داشته
باش��د و رئی��س ش��عبه از آن بیخبر باش��د .مگر
میش��ود ماهانه ه��زاران میلیارد ری��ال بدون ذکر

دلیل و بابت در درون سیس��تم بانکی جابجا بشو د
و رئیس ش��عبه از هویت مش��تری و ذی نفع اطالع
نداشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی از روس��ای ش��عب بانکها
خواس��ت در اعتبارس��نجی و توانای��ی بازپرداخت
مش��تریان بانکی دقت کنند و همچنین بر ضرورت
نظ��ارت بع د از اعطای تس��هیالت جه��ت اطمینان
از مص��رف آن در مح��ل و موض��وع تعیین ش��ده
تاکی د کرد.
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به دو دلیل اعتراض نمیکنم :علی مطهری نماینده
مجل��س :من به دو دلیل اعتراض نمیکنم .اول اینکه
اعتراض در ای��ن مرحله اعتراض به ش��ورای نگهبان
اس��ت در حالی که داور نیز ش��ورای نگهبان است در
صورتی که باید ش��خص سومی باشد .در واقع اشکال
وحدت قاضی و طرف دع��وا وجود دارد و البته نقص
از قانون اس��ت و باید اصالح شود .دوم اینکه اعتراض
در این مرحله به معنی التماس خواهد بو د و من قبال
گفتهام التماس نمیکنم.
ب�ا پرپایی نظ�ام پارلمانی فاصله زی�ادی داریم:
س��ید هادی خامنهای دبی��رکل مجمع نیروهای خط
ام��ام گف��ت :اصالحطلبالن چون نیرو ندارن د لیس��ت
نمیدهن��د ام��ا در انتخاب��ات ش��رکت خواهند کرد.
با هم��ه اینها نمیتوانم پیشبین��ی کنم در مجلس
آینده چ��ه طیفی بیرون خواهن د آمد.م��ا با آنچه که
باید باشد فاصله داریم این را همه مسئوالن میگویند
و به آن معتقدند ما باید کوش��ش کنیم همیشه و به
آن مقداری که رس��یدیم قانع نباشیم.هرچن د برخی
ش��نیدهها حاکی از تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی
اس��ت؛ اما االن جای بحث درباره این مس��ئله نیست
البته خیلیها به دنبال این مسئله هستن د اما ما با آن
وضعیت فاصله زیادی داریم و به این راحتیها نیست
در کشور ما چنین سابقهای نبوده و کار راحتی نیست
البت��ه من خودم به این مس��ئله فکر نکردم که کاری
راحتی است و در دنیا هم هر دو مدل استفاده میشود.

اینکه چرا نظام در  ۴۰سال گذشته از امکان رفراندوم
در حل مس��ائل و مشکالت حس��اس جامعه استفاده
نکرده اس��ت ،این موضوعی نیس��ت که بتوان در یک
کلمه پاسخ داد اینکه رفراندوم در چه زمینههایی باید
باشد برای چه موردی باید برگزار شو د این موضوعات
قابل بحث اس��ت و رفراندوم کار آسانی نیست و کار
بس��یار پر هزینه و زحمتی اس��ت و باید ارزش داشته
باش د بنابراین برگزاری رفراندوم یا همه پرسی موضوع
قابل بحثی اس��ت و مس��ئول این موضوع نیز مجلس
است.همه در انتخابات شرکت میکنند اصالحطلبان
نیز اگر بتوانند لیس��ت میدهند اما اگر نتوانند لیست
نمیدهند االن هم چون نیرو ندارند لیست نمیدهند
اما در انتخابات ش��رکت خواهند ک��رد .با همه اینها
نمیتوانم پیشبینی کنم در مجلس آینده چه طیفی
بیرون خواهند آمد.
مگ�ر انقالبیتر از ما س�راغ داری�د؟ :محمدرضا
ع��ارف رئی��س ش��ورای عالی
سیاستگذاری اصالحطلبان
ب��ا انتق��اد از ر د صالحیت
چهرههای برجسته اصالح
طل��ب ک��ه در گذش��ته
دارای مس��ئولیتهای
کلی��دی در نظام بوده اند،
گف��ت :ع��دهای میگویند
میخواهن د مجلس انقالبی
تشکیل دهن د مگر مجالس
ده گان��ه ک��ه از ابت��دای
انقالب شکل گرفت انقالبی
نب��وده اس��ت؟ چرا ب��ا واژه
انقالب��ی میخواهی د جریان
ریش��ه دار و اصی��ل اصالح
طلب را ح��ذف کنید؟ مگر
انقالبیت��ر از اصالحطلبان

س��راغ دارید؟ کسانی که مدعی انقالبی بودن هستن د
بس��یاری از آنها هیچ نقشی در انقالب نداشتند .وی
در بخش دیگری از س��خنان خود به عملکرد شورای
عالی سیاس��ت گذاری جبهه اص�لاح طلبان در ادوار
مختلف اش��اره ک��رد و رمز توفیقات به دس��ت آمده
از س��وی جری��ان اصالحطل��ب را وحدت و انس��جام
دانس��ت و گفت :در انتخاباتهای گذش��ته بخصوص
در انتخابات مجل��س جریان اصالحطلب عمدتا مورد
بیمهری نهادهای نظارتی قرار گرفته است ،اما با این
وجود هیچگاه صحنه انتخابات را ترک نکردیم ،چون
خود را صاح��ب این انقالب میدانی��م و باید وظیفه
خودمان را در قبال انقالب همواره ادا کنیم.
که به اندازه وزن این آقایان نماز شب خواندهاند
 :علمالهدی امام جمعه مش��هد در مورد رد صالحیت
کاندیداهای مجلس گفت :یعنی  6مجتهد عادل فقیه
که ب��ه اندازه وزن ای��ن آقایان نماز ش��ب خوان دهاند
بیاین د دین و ایمان خود را بدهند که همجناحش��ان
به مجلس برو د و غیر جناحشان رد صالحیت بشود
د اخالقی است  :علی الریجانی رییس
که مصداق ب 
مجلس گفت :اخیرا ً چیزی به اسم افشاگری راه افتاده
که مصداق بد اخالقی اس��ت ،در حالی که
حف��ظ آبروی مومن به ان��دازه رعایت
حرمت کعبه اهمی��ت دارد و این کار
خ�لاف معنوی��ت و اخالق اس�لامی
است.
حض�ور کارچاقکنه�ا در
مجل�س :پورابراهیم��ی
عضو کمیس��یون اقتصادی
مجل��س حض��ور کارچاق
کنه��ا در مجل��س را
یک��ی از مش��کالت
بزرگ خواند و گفت:
کارچا قکنه��ا

پرندگان مرده میانکاله از بازار
افرادی هستند که قب ً
ال در دولت یا مجلس مسئولیتی
داش��ته اند و واس��طهگری میکنند .دفاتر نمایندگان
در ته��ران و شهرس��تانها از نقاطی اس��ت که امکان
ایجا د فس��اد در آنها وجود دارد ،متأس��فانه افرادی
ک��ه در دفاتر نمایندگان کار میکنن��د به رغم اینکه
مورد اعتماد نمایندگان هستن د گاهی از جایگاه خود
سوءاس��تفاده ک��رده و بعضاً بدون اط�لاع نمایندگان
دس��ت به فس��اد میزنند .نمایندگان ب��ه افرادی که
ب��رای حل مشکالتش��ان به آنها مراجع��ه میکنند،
بعضاً اعتماد میکنند و برای افرادی که نمیشناسند
توصیه نامههایی مینویس��ند؛ ب��رای نمونه ،افرادی با
عن��وان تولید کننده به کمیس��یون اقتصادی مراجعه
میکردن��د تا مش��کالت آنها ب��رای دریاف��ت وام و
مجوزها حل شود ،برخی از نمایندگان بدون شناخت
کاف��ی برای افراد توصیه نامه میدهند و بعد از مدتی
متوجه مش��کالت پرونده تخلفات آنها میشوند ،اما
دیگر کار از کار گذش��ته است .روش ما در کمیسیون
اقتصاد ای��ن بود ،افرادی که برای حل مشکالتش��ان
ب��ه کمیس��یون مراجع��ه میکردند ،بای��د از نماینده
شهرستانشان تاییدیه میآوردند و نماینده شهرستان
برای کمیسیون در راستای حل مشکل این افراد نامه
مینوش��ت و ما نامه را برای حل مشکل فردی که از
س��وی نماینده تأیی د شده بود برای وزارتخانه مربوطه
پاراف میکردیم .اگر هم احساس میکردیم ،نماینده
تأیید کننده دارای مش��کل خاصی است با احتیاط با
موضوع برخورد میکردیم.
حاضرم س�وگند بخورم :حجت االس�لام عباس��ی
گفت :بنده در گذشته و در حال حاضر مسئول بخش
اروپ��ای المصطفی بوده و هس��تم و حاضرم س��وگند
بخورم که  ۷۰تا  ۸۰درصد مردم اروپا س��طح زندگی
پایین تری از مردم ایران دارند؛ رس��انه ،دنیا را به نحو
دیگر ترس��یم کرده و نمیدانیم در آن کش��ورها چه
خبر است.

دستگیری  ۱۲مدعی نفوذ در فرایند انتخابات

به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه ،دادستانی تهران از دستگیری مدعیان
نف��وذ در رابطه با تایی د صالحیت انتخابات مجلس ش��ورای اس�لامی با
گزارش ش��ورای نگهب��ان و اقدام فوری ق��وه قضاییه خب��ر داد و اعالم
ک��رد :طی روزهای گذش��ته  ۱۲کالهب��ردار و مدعی نفوذ در ش��ورای
نگهب��ان ،در رابطه ب��ا فراین د تایی�� د صالحیتهای انتخاب��ات مجلس،
دستگیر ش��دند.طبق بررس��یهای به عمل آمده ،این شیادان در حالی
اقدام به کالهبرداری میکردن د که طبق بررس��یهای انجام شده نه تنها
هیچگونه ارتباطی در ش��ورای نگهبان نداش��تند ،بلک��ه رصدهای دقیق
زیرمجموعههای نظارتی این ش��ورا ،منجر به شناس��ایی متهمان ش��ده
اس��ت.کالهبرداران طی تماس با کاندی داهای مجلس شورای اسالمی که

آنچهمسئولانپایصندوقرأیگفتند
در حاشیه انتخابات نمایندگان مجلس در روز جمعه
 2اس��فن د ماه آیت اهلل مکارم شیرازی از مراجع تقلید
گفت  :ان ش��ااهلل مردم با حضور پرش��ور خو د در این
انتخابات برگ زرین دیگری را در تاریخ نظام اسالمی
ایران رقم بزنن د و موجب نا امیدی دش��من بش��وند.
مردم آگاه هس��تن د که نبای د نظام اسالمی و کشور را
تنها بگذارن د و در قبال نظام اسالمی حس مسئولیت
دارند.همه بای د برای انج��ام یک تکلیف اجتماعی در
این انتخابات ش��رکت کنن د تا انتخاب��ات پرثمری را
داشته باشیم.حفظ نظام اسالمی بر همه مردم واجب
است.مردم بای د با حضور پرشور پای صندوقهای رأی
ب��ه افرادی عالم ،فاضل ،عاق��ل و کاردان رأی بدهند.
رأی شایسته به افرا د کاردان موجب میشو د تا کمال
مطلوب به دست آمده و مشکالت برطرف شود.
ش�رکت در انتخاب�ات تعیین کننده خط مش�ی
آیندگان اس�ت :آیت اهلل العظم��ی عبداهلل جوادی
آملی بای د ش��اکر خداون د متعال باشیم به دلیل اینکه
ما را حق شناس قرآن ،عترت و خون پاک شهدا قرار
داد.امیدواریم کس��انی به مجلس شورای اسالمی راه
یابن د که به معارف قرآن و عترت پایبن د باشن د و ضمن
عمل به قانون اساسی به مصوبات و صالح و خیر دنیا
و آخرت نیز عمل کنند.
شرکت در انتخابات موجب قویتر شدن کشور
میش�ود :آیت اهلل العظمی حس��ین نوری همدانی
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انتخاب��ات مظهر مردم س��االری دینی اس��ت و ایران
اسالمی مملکت امام زمان (عج) است.
هرکس��ی که به امام زمان (عج) عالقمن د اس��ت و به
آن حضرت ایمان دار د بای د در انتخابات شرکت کند.
ایران کشوری اس��ت که در اوج اقتدار و عظمت قرار
گرفته و برپایه مردم ساالری دینی اداره میشود.مردم
متدین ایران امتحانهای بزرگی را پشت سر گذاشتند
و امروز بای د پای صندوقهای رأی حضور پیدا کنن د و
رأی بدهند ،ما وظیفه داریم این نظام اسالمی ،دینی
و مردمی را تا ظهور امام عصر (عج) حفظ و حراس��ت
کنیم.
ام�روز برای ملت ایران ،یک روز سرنوشتس�از
اس�ت :علی الریجان��ی الریجانی نماین��ده مردم قم
گف��ت :ش��رکت در انتخابات پش��تیبانی سیاس��ی و
امنیتی از نظام اس��ت.امروز برای ملت ایران ،یک روز
سرنوشتس��از است و مردم شریف ایران با آرای خود
نمایندگان مجلس شورای اسالمی را انتخاب میکنند.
مردم با شرکت در انتخابات از ایران اسالمی به صورت
سیاسی و امنیتی پشتیبانی میکنند.آمریکا با تالش
فراوان س��عی داش��ت از حض��ور م��ردم در انتخابات
جلوگیری و آنان را از شرکت در این امر مأیوس کند.
آنها به دنبال اس��تفاده از این ظرفیت و افزایش فشار
بر روی ملت ایران هستند.حضور حداکثری مردم در
انتخابات موجب میشو د که افرا د شایسته و مور د نظر

فقربازی ،اقتصادبازی و فسادبازی

ش��ریعتمداری وزیر تع��اون کار و رفاه اجتماعی گفت :بین افزایش فس��ا د و
کاهش رفاه عمومی در کش��ور رابطه مس��تقیم وجو د دار د و اگر ما نتوانیم با
این موضوع برخور د کنیم ،در مسیر کاهش سطح رفاه عمومی گام بر خواهیم
داش��ت.تمام ش��عارهای ما در قبل از انقالب رفع تبعیض بو د و اگر به رژیم
ش��اه ایرا د می گرفتیم به دلیل فس��ا د هزار فامیلی بو د که در آن ایام ش��کل
گرفته بو د و تبعیض آشکار وجو د داشت و چهرههای فقر در جامعه مشخص
بود .فقر در حوزه آموزش و تامین س��رپناه کامال مش��هو د بو د و عمق فاجعه
در آن ایام یکی از مهمترین دغدغه رهبران سیاس��ی بو د و باعث ش�� د مردم
نیز همراه آنها شوند.ش��عار اصلی آن زم��ان برگرداندن عدالت در جامعه بود
واگر ما این موضوع��ات را نادیده بگیریم از آرمانهای عمومی فاصله گرفتیم.
البت��ه در عدم تحقق آرمانهای انقالب عواملی برون زا نیز تاثیرگذار اس��ت.
مقابله با سیاستها و عدم همراهی با استکبار عامل بزرگ فشار مستکبران بر
ایران اس��ت اما معتقدم ناکارآمدی و عدم توجه به اصول انقالب عامل اصلی
ش��رایط نامطلوب امروز اس��ت.وقتی صحبت از فقر می ش��ود ،فقر بازی راه

صالحیت آنها از سوی شورای نگهبان احراز نشده ،به دروغ ادعای نفوذ
در این ش��ورا و حل مشکل پرونده آنها در قبال دریافت مبالغ هنگفت
را داش��تند که با رصد دقیق حفاظت و اطالعات شورای نگهبان ،موضوع
فورا در دس��تور کار دادس��تانی تهران قرار گرفت و ب��ا همکاری نیروی
انتظامی و در طی  ۲۴س��اعت این افراد دستگیر شدند.بی شک دستگاه
قضایی با قاطعیت به پرونده متهمان رس��یدگی میکند ،اما این موضوع
ک��ه برخی از نامزده��ای انتخاباتی و برخی از نماین��دگان فعلی مجلس
ش��ورای اسالمی که صالحیتشان احراز نش��ده است ،سادهلوحانه به دام
کالهبرداران افتادن��د ،جای تامل فراوان دارد!متهمان در حال حاضر در
بازداشت به سر میبرند و تحقیقات قضایی در حال انجام است.

ملت برای حضور در مجلس ش��ورای اسالمی انتخاب
شوند.
د و تقوا پیش�ه کنند :آیت اهلل علوی
خدوم باش�ن 
گرگانی از مراجع تقلی د  :مجلس ش��ورای اس�لامی و
خبرگان محل خدمت به مردم اس��ت.حضور پرش��ور
م��ردم در انتخاب��ات و تعیی��ن سرنوش��ت ملی یک
ضرورت اس��ت.خداون د در س��وره نحل میفرمای د که
با دو دس��ته از مردم همراه اس��ت .دسته اول را افراد
یدهن د که در هر مکانی هس��تند
ب��ا تقوا تش��کیل م 
به وظایف دینی خو د عمل کنند.دس��ته دوم کسانی
هستن د که به مردم خدمت میکنند.مردم بای د کسانی
را در انتخابات انتخاب کنن د که خدوم باش��ن د و تقوا
پیشه کنند.
ش�رکت در انتخابات یک وظیفه ش�رعی است:
آیت اهلل ابراهیم امینی عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظ��ام :ش��رکت در انتخابات را بر آح��ا د مردم ،امری
واجب و الزم و یک وظیفه ملی و ش��رعی اس��ت.باید
همه مردم در انتخابات شرکت کنن د تا ان شااهلل شاهد
حضور پرشور مردم در پای صندوقهای رأی باشیم.
مجلس ریل گذار نظام اس�ت :آیت اهلل سی د محمد
سعیدی امام جمعه قم :مردم با حضور پررنگ خو د در
مناسبتهای سیاس��ی و عبادی توانستهان د نقشهها و
توطئههای دشمنان را خنثی کنند.از مجلس میشود
به عنوان ریل گذار پیشرفت نظام اسالمی یا د کر د که

میافت د یعنی جلس��اتی با موضوع ،فقر ،فسا د یا اقتصاد
برگزار می ش��ود.فقربازی ،اقتصادبازی و فسادبازی
که همین برگزاری جلس��ات مداوم اس��ت ،مردم را
خسته کرده و حتما بای د چهرههای واقعی و عملی
برای برخور د با این مسائل در کشور مشاهده شود.
متاس��فانه ما نه تنها در موض��وع رفع تعارض قدم
برنداشتهایم بلکه تعارض را در کشور قانونی کر دهایم.
امروز که ما دور هم نشس��تهایم برخ��ی از مقررات که
در سازمان تامین اجتماعی مصوب کر دهاند ،منشأ فسا د شده
است از همین رو به رئیس سازمان دستور دا دهایم تا این قوانین را بازنویسی
کنند .در سازمان بهزیستی نیز تعارض منافع وجو د داشت .سازمان بهزیستی
مس��ئولیت خیریهها را برعهده دار د و م��ا باز میخواهیم از خیریهها حمایت
کنیم و ناظر و منظور هستیم .از همین رو در عمل کار را شروع کردیم و آقای
دکتر قبادی دانا یکی از اقداماتی که انجام دا دهان د این اس��ت که مدیرانی را

به ق
ول بع
ضی ها

مردم نسبت به اهمیت این امر به خوبی آگاهی دارند.
این امر موجب ش��ده است دش��من بر دشمنی خو د
استمرار بخش د اما این دشمنیها نه تنها موجب سست
شدن مردم نش�� د بلکه انگیزه مردم را برای حضور در
صحنهه��ای مختلف دوچندان کرد .مجلس ریل گذار
نظام است و رفع مشکالت در گرو انتخاب اصلح است.
ش�رکت در انتخاب�ات یکی از جش�نهای بزرگ
انقالب اس�ت :آیت اهلل فاض��ل لنکرانی عضو جامعه
مدرس��ین ح��وزه علمیه قم :حض��ور در انتخابات یک
تکلی��ف ش��رعی اس��ت .امروز ب��رای ملت ای��ران روز
بزرگ و سرنوشت س��ازی است و حضور پررنگ مردم
در صحنه انتخابات برای تعیین سرنوش��ت این کشور
بس��یار تأثیرگذار اس��ت.این اقدام توطئه انگیز تنها به
روزهای منتهی به انتخابات ختم نمیش��و د و از ماهها
قبل با تبلیغات گسترده به دنبال کمرنگ کردن حضور
حماس��ی م��ردم بودند.حضور ش��کوهمندانه مردم در
حماسه  ۲۲بهمن و س��خنرانی حکیمانه رهبر معظم
انقالب موجب ش�� د یک بار دیگر تیر دشمن بر سنگ
اصابت کرده و توطئههایش��ان خنثی شود.در راستای
تش��کیل یک مجلس قوی بای�� د م��ردم در انتخابات
حضوری پررنگ داشته باشند.

که هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی فعال بودن د را تعیین
تکلیف کردند .زمانی این کار واقعی میشو د که مردم
آن را احس��اس کنن د و اگر مردم آن را احس��اس
نکنن د پش��یزی ارزش ندارد .با کمال تاس��ف ما
تعارض منافع را قانونی کر دهایم.اگر به دنبال
تفاهمنامه با جها د دانشگاهی هستیم ،برای
این اس��ت که بتوانیم در همه زوایای تاریک
موجو د در تع��ارض منافع وقف ه ایجا د کنیم
که اینها علت بروز فس��ا د در کشور است.
یک الیحه  39م��ا دهای با عنوان مدیریت
تعارض در منافع تقدیم مجلس کر دهایم که
امیدواری��م زمینههای قانونی را پیش ببریم .ما
در تعریف از فساد ،تعریف از تبعیض و تعارض منافع تشکیک داریم یعنی در
جلسه مینشینیم ،صحبت میکنیم و میبینیم چیزی را که عین فسا د است،
در ذهن بسیاری از افرا د به عنوان فسا د تعریف نشده است لذا ما به پایههای
قانونی ب��رای انجام مدیریت تعارض منافع نیاز داریم .اما ما مقدم بر تصویب
این الیحه بای د پیشقدم شده و اقداماتی را نیز در این زمینه انجام دهیم.

با وجو د اینکه از ممنوعیت فروش و برپایی بازار پرندگان در مازندران به علت مرگ مشکوک پرندگان
مهاجر در میانکاله میگذرد ،اما بازار پرنده فروشان فریدونکنار حتی یک روز نیز تعطیل نشده است.
چندین هفته است که پرندگان مهاجر تاالب میانکاله به دالیلی هنوز نامعلوم تلف میشون د که آمار آن
حتی از مرز  ۲۰هزار بال نیز گذشته است.

مصوبهایبهنفعنجومیبگیران!

کام ً
ال روشن است که این مصوبه ،ص د درص د به نفع نجومیبگیران است؛ در شرایطی که تبعیض درآمدی
در جامعه بیدا د میکند ،چنین مصوبهای موجب تشدی د بیعدالتی میشود؛ یک کارگر یا یک معلم به
سختی  ۳میلیون تومان درآم د دار د ولی یک مدیر دولتی خیلی راحت ،ماهی  ۲۰میلیون تومان حقوق
میگیرد؛ حال با این مصوبه ،هر دوی اینها ،یعنی معلم و کارگر ک مدرآم د و مدی ِر نجومیبگیر ،به یک اندازه
سهم بیتالمال یا مالیات میپردازند! چنین برابریِ ناعادالنهای ،خالف تمام الگوهای عدالت مالیاتیست و
به نظر میرس د که نمایندگان مجلس تحت فشار و البی گروههای پردرآم د از جمله اعضای هیات علمی
دانشگاهها ،پزشکان و وکال ،تن به تغییر پایههای مالیاتی دا دهاند؛ این درحالیست که نمایندگان مجلس،
قبل از هر چیز نماینده اکثریت مزدبگیر جامعه یعنی کارگران ،معلمان و بازنشستگان هستن د و رسالت
اصلی آنها حفاظت از منافع همین گروههای ک مدرآم د است.س��وال اینجاس��ت در شرایطی که به خاطر
تحری��م و عدم امکان فروش نفت ،نیاز به درآمدهای مالیاتی و اصالح پایههای مالیاتی بیش از هر زمان
دیگر احساس میشود ،چرا اعضای کمیسیون تلفیق ،علیرغم مخالفتهایی که وجو د داشت و به خود
نمایندگان مجلس نیز تسری یافت و در زمانی که برای یکبار هم که شده دولت اصالحات مثبتی به عمل
آورده و پایههای مالیات بر درآم د را از دو به پنج رسانده ،چنین تصمیم ناعادالنهای گرفتند؟ مخالفتهای
نمایندگان یا همان اعضای کمیسیون تلفیق بودجه!:در روزهای پایانی دی ماه ،محمدرضا رضایی کوچی
(عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی) درباره مصوبه این کمیسیون در کاهش پلههای مالیاتی
کارمندان گفت :بن د «الف» تبصره  ۶الیحه بودجه  ۹۹با تاکی د بر مدل مالیات پلکانی ( ۱۰تا  ۳۵درصد)،
مدیران نجومیبگیر و پزش��کان پردرآم د را مش��مول پرداخت مالیات مبتنی بر درآمدهایشان میکرد.
البیهایی از بیرون مجلس و پزشکان داخل مجلس باعث شدن د تا برخالف نظر دولت ،مدل پنج پلهای
مالیات بر درآم د در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب نشود .در همه جای دنیا پزشکان و کسانی که درآمد
زیادی دارند ،مالیات قابل توجهی هم می پردازند .به اعتقا د بنده در ایران هم بای د به همین شکل عمل
شود .غیر از این مسیر به صالح کشور و مردم نیست .بر اساس مدل دوپلهای کسانی که حقوق سه و نیم
میلیونی میگیرن د و کسانی که  ۲۱میلیون حقوق میگیرد ،مشمول پرداخت نرخ ثابت  ۱۰درص د مالیات
میش��وند .رضا شیرانخراسانی ،دیگر عضو کمیسیون تلفیق نیز با اش��اره به اعتراض اقشاری که دارای
حقوق بیشتری بودند ،اظهار داشت :این اقشار که شامل اعضای هیأت علمی دانشگاهها ،قضات ،برخی
کارمندان عالیرتبه شرکت ملی نفت ،پزشکان و دیگر مدیران میشوند ،نسبت به این شیوه اخذ مالیات
اعتراض کردند .این در حالی بو د که ما فکر میکردیم این قشرها به عنوان نخبگان جامعه که از شرایط
کشور هم مطلع هستند ،داوطلبانه تقاضای پرداخت مالیات بیشتر را داشته باشن د تا عدالت پایدار شو د اما
متاسفانه موانعی بر سر راه است و همان طبقه تصمیمگیر که بیشترین حقوق را هم دریافت میکنند ،در
رون د تصمیمگیری درباره این موضوع اثرگذار هستند.جای تعجب است که به ظاهر اکثریت قریب به اتفاق
اعضای کمیسیون تلفیق ،چهره رسانهای خو د را مخالف با مالیات دو پلهای و موافق گروههای فرودست
یدهن د اما با اینهمه بازهم چنین تغییراتی در کمیسیون تلفیق تصویب میشود! در صحن چه
نشان م 
میش��ود؟!:عملکر د ِ خالف عدالت اجتماعی نمایندگان مجلس در سالی که قرار است سهم مردم ،فقط
«ایستادگی و استقامت» باشد ،جای سوال بسیار دارد؛ مساله اینجاست که همین نمایندگان با افزایش
س��قف معافیت مالیاتی به بهانهی کمبو د درآمدهای دولت و شرایط تحریمی مخالفت کردند؛ علیرغم
انتقادات بسیار به سقف  ۳میلیون تومانی برای معافیت مالیاتی و درخواستهای مکرر برای افزایش این
سقف الاقل به  ۵میلیون تومان ،نمایندگان مجلس در این بخش از الیحه بودجه دست نبردن د و الجرم
مانع مالیاتپردازیِ معلم یا کارگری که نصف خط فقر درآم د دارد ،نش��دن د اما همین نمایندگان وقتی
پای منافع پولدارها و نجومیبگیران پیش میآید ،علیرغم اینکه اگر قرار باش د افزایش ۳۰یا  ۴۰درصدی
درآمدهای مالیاتی محقق شود ،دقیقاً همین گروهها هستن د که بای د مالیات بیشتر بدهند ،به ضر ِر «منافع
ملی» پا پیش میگذارن د و اصالحاتی را نه در مسیر عدالت که به سوی «بیعدالتی» رقم میزنند .این رای
عجیب کمیسیون تلفیق بودجه ،هر نوع امیدواری به تحقق عدالت اجتماعی از طریق چنین نمایندگانی را
به یاس مبدل میسازد .حاال بودجه  ۹۹قرار است چهارم اسفن د ماه و بع د از انتخابات  ۲اسفن د به صحن
علنی مجلس بیاید؛ ظاهرا ً در بررسی نهایی الیحه بودجه ،تعدادی از اعضای شورای نگهبان نیز در جلسات
مجلس حضور پیدا میکنن د و همزمان با بررسی مجلس ،آنها نیز مصوبات نمایندگان را بررسی و اعالم
نظر خواهن د کر د اما آیا این احتمال وجو د دار د که در بررسی نهایی بودجه ،نمایندگان مجلس به صرافت
بیفتن د که مصوبهی ناعادالنهی کمیسیون تلفیق را ملغی نماین د و مالیات بر درآم د را به همان  ۵پلهی
پیشنهادی دولت بازگردانند؟! به نظر نمیرس د که این احتمال چندان قوی باشد؛ مگر اینکه زیر فشار افکار
عمومی ،نمایندگان به این نتیجه برسن د که «مردم» از قشر پردرآم د سودجو به مراتب مهمترن د و اولویت
همیشه و همواره با همین مردم است .این مطلب را نسرین هزاره مقدم در ایلنا نوشت.

ویروسکروناخطرناکاستیاویروسبیاعتمادی؟

موضوع ویروس کرونا ونگرانی که از ابتال به آن مطرح ش��ده اس��ت ،به نظر میرس�� د تبعات بیشتری از
خطرات و پیامدهای ناشی از فراگیر شدن آن داشتهباشد .گرچه کرونا ویروس ،ویروس خطرناکی است و
درمان آن دشواریهای خو د را دار د ....اما شیوه مبتال شدن به آن ،مثل بیماریهای دیگر متکی بر راههای
مش��خصی است .همانطور که آنفلوآنزای معمولی وار د کشوریمیشو د و تمام افرا د آن کشور را مبتال
نمیکند ،ویروس کرونا نیز اگر وار د کشور شود ،همه مردم را مبتال نخواه د کرد .شایعاتیکه در فضای
مجازی دست به دست میشو د و صحبتهای غیررسمی اصرار دارن د که شیوههای ابتال به ویروس کرونا
متفاوتاست ،در صورتیکه چنین نیست و بارها راههای انتقال و راههای پیشگیری در رسانههای رسمی
کشور منتشر شده ،اما بازارشایعات همچنان داغ است .در کشورهای مختلف ،بنا به نوع تعاملی که دولت
با مردم خو د دارد ،اعتما د متقابلی میان دولت و مردمشکل میگیر د و مردم ،چون فکر میکنن د به درستی
یدهن د و در چنین ش��رایط
در جریان اخبار قرار میگیرند ،طبیعتا هر نوع همکاری را با دولت انجامم 
فوقالعا دهای هم به اخبار دولت اعتما د میکنند .برای مثال در چین نزدیک به  ۴۰میلیون نفر قرنطینه
شدند ،دولت نیز وعده به ساخت بیمارستان طی  ۱۰روز دا د و این قضیه شکل نابهنجاری به خو د نگرفت،
زیرا تصور مردم چیناین است که دولت در حال پیگیری این مساله است و مردم به دولت خو د اعتماد
دارند .این در حالی است که در ایران ،بادانشجویان خارج شده از قرنطینه یا با گردشگران چینی مواجهه
درستی صورت نمیگیرد .بخشی از این مساله به نظرم برمیگر د دبه رفتارهایی که مجموعههای رسمی
دولت پیش از این انجام دا دهاند .عدم ابراز تمامی اطالعات به صورت شفاف در گذشته عاملیاست که به
شایعات امروز دامن میزن د و رسانههای غیررسمی متاسفانه اخباری را مطرح میکنن د که با اصل ماجرا در
تعارضاست .عالوه بر آن ،در بین افکار عمومی در کشور ما ،میلی به مخالفت با هر چه که در حاکمیت
است شکل گرفته و این افراط وتفریط هم دولت و هم مردم را دست به گریبان کرده است .راه درمان این
بیاعتمادی راه کوتاهمدت نیست ،بلکه مسیر آن طوالنیاست و زمان میبر د تا این ذهنیتها اصالح شوند.
به عنوان افکار عمومی در وهله اول بای د بدانیم با بیاعتمادی نسبت به اخباردولت نه تنها مشکالتمان
حل نمیشود ،بلکه پیچی دهتر خواهن د شد .اگر منبعی را به عنوان مرجع موثق اخبار انتخاب و به آن اخبار
تمکین نکنیم ،حتما اخبار پراکنده رش د خواهن د کر د و فضای آرامش را در جامعه تحت تاثیر قرار خواهند
داد .این وظیفه دولت استکه با اطالعرسانیهای دایمی ،این امکان را از سودجویانی که در فضای مجازی
هستن د و با اهداف مختلف این مباحث را مطرحمیکنند ،بگیرد .به نظرم ما نیازمن د اقدامات متقابل هم از
یدهد ،به
طرف مردم و هم از طرف دولت هستیم تا بتوانیم از چنین مسائلی کهبرای جامعه جهانی رخ م 
سالمت عبور کنیم.این مطلب را علی تاجرنیا فعال سیاسی در روزنامه اعتما د نوشت.

اقتصا دکرونایی

٧٠درص د واردات نفت چین از کشورهای اوپک و اوپک پالس تامین میشود .شکل باال را ببینید .ویروس
کرونا باعث توقف هجده پاالیشگاه چین ،کاهش ٢٠درصدی تقاضای نفت در این کشور شده که روزانه
٣میلیون بش��که از تقاضا را کم کرده اس��ت .وقتی شرایط سخت میشود ،رقابت شدیدتر میشود ،پس
کشورها سعی میکنن د به هر شکل ممکن ،کمترین میزان صادراتشان در چین را از دست بدهند .قاعدتا
بیشترین صادرات نفت ایران در شرایط تحریم به چین است .کاهش شدی د واردات نفت چین و رقابت
ش��دی د فروش��ندگان دیگر ،فروش نفت ایران را محدودتر میکند.شرکت تجاری میتسوبیشی ژاپن که
بزرگترین تجارت خانه در این کشور به شمار میرود ،اعالم کر د شیوع ویروس کرونا بر اقتصا د جهانی
و قیمت کاالهای اساس��ی اثرگذار خواه د بود .کازویوکی ماسو ،مدیر مالی این شرکت ،امروز گفت :ما از
نزدیک رون د اثرگذاری شیوع ویروس کرونا در چین بر اقتصا د جهانی و قیمت منابع را دنبال میکنیم.
وی تأکی د کر د در کوتاه مدت هر گونه اثر کرونا بر فعالیتهای ما محدو د خواه د بود« .ماسو» معتق د است
در عین حال ما بای د رون د ش��یوع ویروس را همزمان با تأثیرگذاری آن بر فعالیتهای بین المللی و بازار
حاملهای انرژی از نزدیک زیر نظر داش��ته باش��یم .این مدیر ژاپنی میگوید ":تغییر در قیمت کاالهای
اساسی بر درآم د شرکتها در بلن د مدت اثرگذار خواه د بود".این مطلب را رضا زندی روزنامه نگار حوزه
انرژی در کانال تلگرامی خو د نوشت.
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مدیر مسئول
خدمت خوانندگان محترم و سروران مشترک و غیر مشترک که به نوعی پولی یا مجانی هر
ماه یک نسخه جریده ما را دریافت می کنن د  ,عارضم که این قضیه بر قاریین معظم پوشیده
و مخفی نیست که در این دوران وانفسای گرانی کاغذ وسرانه مطالعه یک صدم ثانیه در روز
هموطنان فرهیخته  ,جیگر ش��یر و س��ر پر سودا می خواه د که جریده داری کنی .اوضاع ما
به مثل مس��تاجری می مان د که هر ماه رویش را برنگردانده آخر ماه می شو د و خستگی کار
از یک طرف و چمچاره پرداخت هزینه های اصلی و فرعی و بالخص چک چاپخانه از طرف
دیگر روزها و ماهها و س��الهای آینده را چون زهر بر ما کوفت و خواب به چش��مانمان حرام
می کند.منظور این است که با تمام این وزاریات سعی کردیم از قلم نویسندگان زبردست آب
زیرکاه و طنزیم کنندگان نامی دیروز و امروز که کم هم الکی نیس��تن د مس��تفیضتان کنیم.
نتیجه اینکه جریده ای که به طبع و نظرتان می رس�� د یکی از هزاران نبوغ نهانی ماس��ت که
بعضی ها می دانن د و به روی مبارکشان نمی آورن د آن هم به دالیلی که ما می دانیم و شما
نمی دانی د و بهتر اس��ت خودتان را درگیر مش��کالت ما نکنید .به قول قضیه تق ریز نومچه
هدایت خان عزیز که اگر می دانست هواخواه پر و پا قرصی چون ما دار د هر گز از افسردگی
در عنفوان جوانی در غربت خودکشی نمی کر د ,خوشبختانه بر عکس خیلی از سایر همکاران
ی��ک کلمه از جاهای دیگر بدون ذکر منبع دزدی نکرده ایم و اصلن احتیاج به چنین عملی
نداش��تیم  .و اما قضیه رنگ عوض کردنمان را به پای قضیه ماجراهای آقای ملون نگذاری د .
بلکه بدلیل پاره ای منظور بعضی مشکالت فنی در چاپ هیئت تحریره تصمیم به دورنگی
گرفتند ,سو تفاهم نباشد ،منظور همان چاپ دو رنگ بو د که مالحظه می فرمائید .وایضا
بقول قضیه وای بحال نومچه صادق خان  ,جونم واسه شما بگه آقام که شما باشی د :
وای بحال آن کسی که از سبک و سیاق تک و آس ما کپی برابر اصل کن د و ما خبردار شویم
که وا مصیبتا به حالش  ,آن سرش ناپیدا که اگر کسی پا روی کفش ما بگذارد.
وای بحال آن کسی که اقدام به انتشار مطالب ما بدون ذکر منبع کند.
وای بحال��ش اگر از ما و نویس��ندگان ما ب�� د بگوی د  ,انتقا د کن د  ,نطق و مس��خره کن د که
رسواش می کنم من .
و ایضا بقول قضیه جایزه نومچه دوست بزرگوارمان  ,در پیشگاه ادبا و فضالی جلیل القدر و
ارباب علم و دانش پوش��یده و مخفی نمانا د که اینجانبان تصمیم قطعی گرفتیم که هرکس
کمر همت بر میان بن د د و به ما آگهی ده د و مشترک شود ,ما را در امر خیر ی که گفتیم
یاری نمای د عالوه بر س��هیم ش��دن در ث��واب آن به عنوان اسپانس��رینگ و حامی در تمام
صفحات با درج لوگو تجلیل و قدردانی می گر د د .باش�� د که اش��خاص دیگر تشویق شون د و
عبرت س��ایرین گر د د  .البته نه اینکه کار و بار زندگی خودش��ان را ول کنن د و فقط سنگ ما
را به سینه بزنن د .در پایان به قول تقدیم نومچه هدایت  :ای خوانندگان معظم و گرامی ! ما
این جریده را با کمال احترام  ,دو دستی  ,تقدیم میکنیم به شما .خداون د حامیان و تعریف
کنندگان ما را توفیق و پول عنایت فرمایاد!

سالم عی د نوروز در تخت مرمر

آیین و جشن نوروز  ،در دربار قاجاریان چنین برگزار می ش د  .سالم عام نوروز در تخت مرمر واقع در کاخ
گلس��تان تهران منعق د می گردی د  .یک روز پیش از عی د نوروز به وس��یله رئیس تشریفات دربار  ،از سران
طبقات مختلف دعوت به عمل می آم د که یک ساعت قبل از تحویل سال در آن محل حضور به هم رسانند
عیـر الممالک  ،در کتاب "زندگانی خصوصی
و در آیین باشکوه عی د نوروز شرکت نماین د .دوستعلی خان ُم ّ
ناصرالدین ش��اه" جریان برگزاری جش��ن نوروز و آیین سالم عام را در کاخ مرمر چنین شرح داده است":از
چن د گام به در ورو د تاالر مانده  ،سفره سپی د بزرگی گسترده  ،بساط هفت سین را روی آن می چینن د ،
دامنه آن تا شاه نشین وسیعی که تخت مرصع فتحعلی شاه در آن قرار داشت کشیده می ش د  ،روی تخت
 ،مسندی وتکیه گاه و زربفت  ،کار هندوستان می گستردن د  .روی آن تشکی نهاده پارچه ای مرواری د دوزی
 ،رویش می کشیدن د و کنارش دو متکای جواهر دوزی با ریشه و منگوله های مرواری د قرار می دادن د  ،چهار
شمعدان مرصع که دارای آویزه های درشت از سنگ های قیمتی بودن د  ،در چهارگوشه تشک گذاشته ،
شمع های آن را می افروختن د  .خواه روز  ،خواه شب  ،سایر جارها و چهل چراغ ها را نیز روشن می کردند
و مجلس  ،شکوه عجیبی به خو د گرفته  ،جواهرات و نشان هایی که به سینه حضار نصب بو د در پرتو چراغ
ها درخشندگی مخصوص پیدا می کر د .در شاه نشین های اطراف تخت  ،رؤسای ایل قاجار با سرداری های
ترمه و شمشیر بسته با لباس های رسمی می ایستادن د .در یک طرف هفت سین  ،سران سپاهی با نیم تنه
های سپی د  ،شلوار قرمز و یراق دار  ،صف آراسته و در رأس آنها نایب السلطنه قرار می گرفت .در طرف دیگر
بـه های ( باالپوش  ،جامه ی بلن د و گشا د ) ترمه و چاقچورهای ( شلوار گشاد
 ،مستوفیان با شال و کاله و ُج ّ
و بلن د و کف دار ) قصب ( نوعی پارچه ی ظریف که از کتان نرم یا حریر می بافن د  .در مصر قصب به معنی
پارچه ی زربفت اس��ت و پرده ی کعبه را که زربفت اس��ت " قصب " می نامند) سرخ  ،ایستاده و مستوفی
جبه مفتول دوزی  ،مقدم بر همه جای می گرفت .
الممالک با ّ
بین دو صف مزبور راهی باریک تا ش��اه نش��ین بزرگ باز بود .طرفین تخت به طور نیم دایره  ،شاهزادگان
با لباس های س��یاه ایس��تاده  ،هر یک یکی از وصله های طال و جواهر نشان سلطنتی را از قبیل  :شمشیر
جبـه و شمسه ( آنچه که از فلز به
 ،خنجر  ،گرز و سپر به دست می گرفتن د نزدیک تخت  ،صدراعظم با ّ
شکل خورشی د سازن د و در باالی ّقبه و مانن د آن نصب کنن د ) صدارت ایستاده  ،وزراء و اعیان زیر دست وی
عـملّه خلوت ( خدمتکاران اندرونی ) و پیشخدمت های مخصوص در یکی از شاه نشین
قرار می گرفتن د َ .
های نزدیک تخت گر د می آمدن د .
خطیب الممالک و منجم باشی  ،روبروی تخت ایستاده  ،اطبا و بعضی اروپائیانی که بنا بر خواهش  ،به تماشا
می آمدن د پشت آنها قرار می گرفتند.جمعی از علما نیز می آمدن د و بعضی از خواص آنها به تخت برآمده
در کنار مس��ن د ش��اه می نشس��تن د و بقیه در پای تخت قرار می گرفتن د .منشی الممالک  ،با دو نفر دیگر
سینی هایی بر دست  ،مقابل تخت می ایستادن د  .سینی های مزبور پر از شاهی سپی د بو د که با مقداری
دو هزاری طال و قدری برنج و آر د درهم ریخته بودند .تا پس از تحویل سال نو  ،آنها را برابر حضار ببرند.
سینی های محتوی کیسه های عیدی را پای تخت می گذاردن د  ،اعضای خزانه هم کنار آن می ایستادند
تا در موقع  ،به حضور ببرند.
کیسه های مزبور از تافته قرمز و بر چهار قسم بو د :
 -1یکص د کیسه محتوی پنج تومان شاهی سفی د و پنج اشرفی .
 -2پانص د کیسه  ،محتوی سه تومان شاهی سپی د و پنج پنجهزاری زرد
 -3پانص د کیسه  ،محتوی سه تومان شاهی سپی د و پنج دو هزاری زرد
 -4سه هزار کیسه  ،محتوی سه تومان شاهی سپید
یک ربع به تحویل مانده  ،پرده دار ،پرده را باال گرفته و به آواز بلن د ورو د شاه را خبر می دا د  .همان لحظه
 ،گفت و ش��نو د و غلغله ای که میان حضار برپا بو د به س��کوت محض مبدل می گشت و نظامیان در حال
احترام ایستاده و بقیه سر تعظیم فرو د می آوردن د .پیشاپیش  ،ایشیک آقاسی باشی ( رئیس تشریفات ) با
قـ دَش در درازی ضرب المثل بو د  ،می
بـه و شال و کاله و عصای ّ
مرصع (زرنشان ) با اعتما د الحرم که َ
ُج ّ
آمدن د  .آنگاه شاه غرق در جواهرات و نشان های سلطنتی با چهره گشاده و لب های متبسم وار د و با قدم
های آهسته از میان صفوف گذشته بر تخت می نشست .ولی بنابر احترام آقایان علما بر صندلی مرصعی که
روی تخت بو د نمی نشست و روی مسن د زربفت جا گرفته  ،شمشیر جهانگشای نادری را روی زانو می نهاد
 .گروهی از خواجه سرایان و خواص که به دنبال شاه آمده بودن د  ،در کنار قرار می گرفتن د .
پس از جلوس شاه  ،خطیب الممالک از صف مقابل خارج می ش د و نزدیک تخت آمده خطبه مختصری
ایرا د می نمو د و چون به نام مبارک حضرت رس��ول (ص) و حضرت امیر (ع) و ش��اه می رس��ی د ؛ سرها به
تعظیم خم می ش د  .بع د از پایان خطبه  ،منجم باشی ساعت به دست پیش می آم د و اندک زمانی خیره
به صفحه آن نگریسته و به محض حلول سال نو می گفت  :به مبارکی و میمنت و اقبال وجو د مسعو د  ،در
این ثانیه آفتاب به برج حمل تحویل گردید.
فورا ً شیپورچی  ،که در بیرون منتظر ایستاده بو د با د به شیپور کرده و در میدان مشق  ،توپ های تحویل
سال به صدا در می آمد.شاه  ،نخست به علما و بع د به سایر حضار تبریک می گفت  ،آنگاه قرآن مجید
را به دس��ت گرفته صفحه ای تالوت می نمود .س��پس نظام االس�لام  ،برابر شاه زانو زده اندکی از تربت
مخصوصی که در بسته تمیزی بو د  ،در آب ریخته تقدیم می داشت و شاه آن را الجرعه می نوشی د و به
دادن کیسههای عیدی به علما می پرداخت  .چون علما بیرون می رفتند ،چن د دسته موزیک  ،که اطراف
حوض جلو موزه ایستاده و به احترام علما خاموش بودن د  ،به نواختن آهنگ های دلکش در می آمدن د .
در این وقت شاه  ،از تخت به زیر آمده بر صندلی قرار می گرفت  ،نخست به شاهزاده ها و برادرهای خود
 ،س��پس به رؤسای لشکری و مس��توفیان و باألخره به باقی
حضار عیدی می دا د و با هر یک به فراخور حال صحبت می
داشت ؛ آنها نیز سپاسگزاری می نمودن د و کیسه ها را بوسیده
بر سر مینهادن د .مجلس جشن نوروز یا سالم عام  ،از سه تا
چهار س��اعت به طول می انجامی د  .پس از آن مراسم جشن
پای��ان می یافت .این مطلب را س��یدعلی میرنیا در فرهنگ
مردم نوشت.
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طالعبینیسال ۱۳۹۹سالموش
سال  ۱۳۹۹کبیسه است .در این سال شما در مسیر زندگی شغلی و شخصی
ت��ان موف��ق خواهی د بو د و باألخره موفق به اس��تفاده صحیح از خصلت بلند
پروازی تان می ش��وی د برعکس ،س��ال قبل خجالتی و سست بودی د مطمئنا
گاهی از خودتان می پرسی د چکونه ممکن است که در این
از آغاز سال جدی د شما بسیار مصمم خواهی د بود .شما یک دوره بسیار مثبت
خواهی د داش��ت .در سه ماهه بعدی ستارگان در زمینه مراودات به نفع شما
خواهن د بود.نیمه سال نقطه عطفی برایتان خواه د بود .شما اآلن بای د سخت
کارکنی د تا س��طح زندگی عادی تان را حفظ کنید.با رسیدن فصل بهار شما
در زمینه مراودات کارهای مهمی انجام می دهید .عشق و سازگاری با شریک
زندگیتان مثل یک منظره ش��کوفا خواه د شد.مجردها نبای د ناامی د شوند .در
این فصل عاش��قانه ،آنها مث��ل یک آهنربا جنس مخال��ف را جذب خواهند
کرد .فقط در س��ه ماهه سوم س��ال مراقب باشید.چون ممکن است به دلیل
لجاجتتان با افرا د ز د و خوردهایی داشته باشید .سعی کنی د خودخواه نباشید
و به اندازه کافی به محبوب تان توجه کنید.در سال موش تغییرات زیادی در
ش��غلتان ایجا د می شود .پارسال سخت کار می کردی د و صبورانه انتظار می

کش��یدی د و امسال باألخره پاداش دریافت خواهی د کرد.به لطف خصلت بلن د
همتی تان قادر به مدیریت کارهای مهم خواهی د بود .همچنین شما فرصتی
برای اثبات بهتر خودتان در موقعیت های برجسته پیدا خواهی د کرد.نزدیک
نیمه سال ممکن است رکو د اقتصادی پیش بیای د اگر احساس خسارت کردید
از دوستتان بخواهی د به شما مشاوره بدهد.
پیشگیری از بیماری ها را دست کم نگیری د و مراقب سالمتی تان به ویژه در
تگرگ های پاییزی باشید .سعی کنی د در بدنتان به استقامت فیزیکی دست
یابید.طالع بینی س��ال موش در سال  99به شما توصیه می کن د که اعضای
خانواده تان را فراموش نکنید .شما امکانات زیادی در اختیار خواهی د داشت
که نزدیکترین آنها در تحقق آرزوهایتان به شما کمک خواهن د کرد.
لحظه تحویل سال 99
س��اعت  7و  30دقیق��ه و  30ثانی��ه،روز جمعه  1فروردی��ن  1399هجری
شمسی،مطابق  25رجب  1441هجری قمری و  20مارس  2020میالدی.
د
اگر نوروز جمعه باش 
خداون د سال زهره است  .حال علما و قرآن خوانان و زاهدان و عبا د نیک بود

و ح��ال حیوانات نیک بو د و حال ملوک و س�لاطین ِ
نیک نیک بو د  ،اما گاه
گـاه مشغول خو د باشن د و به بدی گرفتار شون د و به تعب افتن د و در مردم لهو
و طرب و ش��ادابی بسیار بو د و نکاح بسیار و پنبه اگر بکارن د ضایع شو د و هر
چن د دیرتر بکارن د بهتر بو د و در بابل بیماری و حادثه بسیار بو د و فرمانفرمایی
را از هن د آفت رس د و در دریا شورش و اضطراب باش د و عمان خراب شو د و
درهم و دینار در میان کم باش د اما حال مالحان ب د و کشتیها در خوف باشند
و تابس��تان گرم و بیماری بسیار ش��و د و خداون د آن سال را حال نیک بو د و
حال مردم در تزلزل باش د .

نوروز به بازگفتِ صادق هدایت

صادق هدایت در نیرنگستان درباره نوروز می نویسد:در
جش��ن ِ پی��ش از نوروزچن�� د روز به ن��وروز مانده ،در
کوچهها آت��ش افروز میگر د د و آن عبارتس��ت از دو
یا س��ه نفر که رخت ِ رنگبهرنگ میپوشن د و به کاله ِ
دراز و لباسش��ان زنگوله آویزان میکنن د و بهرویشان
صورتک میزنند .یکی از آنها دو تخته را به هم میزند
و اش��عاری میخواند« :آتشافروز آمده،س��الی یکروز
آمده ،آتشافروز ِ صغیرم ،س��الی یکروز ِ فقیرم،روده و
پوده آمده،هرچی نبوده آمده»
و دیگ��ر ،میرقص�� د و ب��ازی درم��یآورد .در اینوقت،
میمونباز ،بندباز ،لوطی ،خرس برقص ،و غیره ،کارشان
رواج دار د و ترانههای ِ ذیل خوانده میشود:
«فلفل��ی م��رده؟ نمرده،چش��ماش ک��ه وازه! تخ��م ِ
گرازه،ن��ون خورده و جون نداره  ،دس��تش اس��تخون
نداره،می��ل ِ پش��تبون نداره ،امان از آش ِ رش��ته،بابام
بزغاله کش��ته،ننم سرکار آشه ،داییم قاشقتراشه،دختر
یه دندونه  ،س��وار ِ پ��وس ِ هندونه،هندونه یرغه میره
درخون��ه داروغه میره،داروغهج��ون عرضی دارم  ،دل ِ
پردردی دارم،شوورم زن کرده ،پشتشو بر من کرده،یه
ن��ون ازم کم کرده،این ی هدونه ن��ون ِ پرپری،من بخورم
یا اکبری؟»
چهارشنبهس�وری :چهارشنبهی ِ آخر ِ سال است که
بهروای��ت ِ آخوندی درین روز پ��س از قضایای ِ کربال،
مختار برای ِ اینکه ش��یعه و سنی را از هم تمیز بدهد،
قرارگذاش��ت شبهای ِ چهارشنبه هرکس شیعه است،

باالی ِ بام ِ خانهاش بته روش��ن کن�� د و از آنوقت این
کار موسوم ش��د .برای ِ بختگشایی ،دخترها را از زیر ِ
توپ ِ مرواری د ر د میکنند؛ در کوزه ،پول ِ سیاه انداخته
و غ��روب ِ آفتاب ِ آنرا از باالی ِ بام به کوچه میاندازند
و میگوین��د :در د و ب�لام بره تو کوزه بره تو کوچه! و یا
سبویی را پر از آب میکنن د و غروب ِ آفتاب آنرا از بام
به کوچه میاندازن د و به پش��ت ِ سرشان نگاه نمیکنند
ک��ه مبادا ب�لا برگر د د و بع�� د روی ِ آن آتش میریزند.
در ش��ب ِ چهارشنبهس��وری ،دخترهایی که بختشان
بسته (یعنی شوهر گیرشان نمیآید ).قفلی را بسته به
زنجیری آویخته بهگردن ِ خو د میاندازن د که قفل ِ روی
ِ س��ینه ،میان ِ دو پستانشان قرار میگیرد .بع د وقت ِ
غروب میرون د س��ر چهارراه ،سی د که ر د میشود ،سدا
میکنن د که بیای د قفل را باز کن د تا بختشان باز شود.
(مخصوصاً شوهر ِ سی د گیرشان بیاید ).در همین شب
ی ِ آخر صفر هرگاه نیت بکنن د و کلید
و یا چهارش��نب ه 
ِ دودندانه بهزمین گذاش��ته ،پش��ت ِ در ِ اتاق ِ همسایه
بایس��تند ،اگر صحبت ِ آنها موافق با نیتش��ان باشد،
بهمرا د میرس��ن د و اگر برخالف ِ آن باش��د ،مرادش��ان
برآورده نخواه د شد.
قاش�قزنی  :اگر کسی ناخوش داش��ته باش د به نیت ِ
سالمتی او در شب ِ چهار شنبهسوری ظرفی برداشته،
میرو د در خانهی ِ همسایهها را میکوب د و بدون ِ اینکه
چی��زی بگوی د با قاش��ق به آن ظ��رف میزند ،صاحب ِ
خان��ه ی��ا خوراکی و یا پول در ظ��رف ِ او میاندازد .آن
یدهن د و یا با آن پول چیزی
خوراکیها را به ناخوش م 
میخرن د و به ناخوش میخورانن د که شفا خواه د یافت.
نیت  :در همین ش��ب ،کوزه آبی زیر ناودان رو به قبله
میگذارن د و هرکس��ی از اه��ل ِ خانه نیت کرده چیزی
در آن کوزه میاندازد .صبح ِ چهارشنبه ،یکنفر فال از

حافظ میگیر د و دختر ِ نابالغی دس��ت کرده از کوزهی
ِ آب ،ی��ک به ی��ک ِ چیزهایی که به متعلق به هر کس
اس��ت ،بیرون م��یآور د و با فال مطابقه میکند.ش��ب
چهارشنبه ،بتهی ِ خشک و یا گون ِ بیابان در هفت کپه
و یا سه کپه روی ِ زمین ِ آتش میریزن د و همهی ِ اهل ِ
خانه از کوچک و بزرگ از روی ِ آن میپرن د و میگویند:
"زردی و رنج��وری ِ م��ن از تو ،س��رخی و خرمی ِ تو از
من،به این آتش نبای د فوت کر د و خاکس��ترـاش را سر
ِ چهارراه میریزند"
ن�وروز  :پانز دهروز ِ پیش از نوروز گندم یا عدس س��بز
میکنند ،خانهتکانی میکنن د و برای ِ ش��ب ِ جش��ن،
سرتاپا ،لباس ِ نو میپوشند .شب ِ اول ِ سال ،بای د همهی
ِ اتاقهای ِ خانه روش��ن باش��د .چن د ساعت به تحویل
مانده ،سفرهی ِ هفتسین پهن میکنند.
هفتس�ین :باالی ِ س��فرهی ِ هفتس��ین ،یک آینه
میگذارن�� د دو ط��رفاش جا با ش��م عدان که در آنها
بهع�� دهی ِ اوالد ،صاحبخانه ،ش��مع روش��ن میکند.
چیزهایی که سر ِ سفره میگذران د از این قرار است:
ق��رآن ،ن��ان ِ بزرگ ،یک کاس��ه آب ک��ه رویش برگ ِ
سبز اس��ت ،یک شیشه گالب ،س��بزه عالوه بر آجیل ِ
شیرین و میوه و شیرینی و خروس و ماهی در خوانچه
هفتچیز که اسمش��ان با س��ین ش��روع میشو د باید
باش��د :سپند ،سیب ،س��ی هدانه ،سنجد ،س��ماق ،سیر،
سرکه ،سمنو ،س��بزی ،بهاضافهی ِ ماست ،شیر ،پنیر و
تخمم��رغ ِ رنگکرده  ...در موقع ِ تحویل ،همهی ِ اهل ِ
خانه بای د س��ر ِ هفتسین باشن د و پول یا خرخاکی در
دستشان میگیرند .چون شگون دارد .اگر کسی موقع
ِ تحوی��ل ِ س��ال در خانهی ِ خوداش پای ِ هفتس��ین
نباش��د ،تا س��ال ِ دیگ��ر از خان��هاش آواره خواه د بود.
کس��یکه مزاجاش حرارتی باش��د ،موقع ِ تحویل ،سر ِ

«خاطرات لیدی شیل» همسر سفیر انگلیس از نوروز

کتاب «خاطرات لیدی ش��یل» اطالعات بس��یاری از مناس��بات سیاسی،
اوضاع اجتماعی و فرهنگی ایران در دوره ناصرالدین شاه قاجار دارد .نوروز
نی��ز یکی از مواردی اس��ت که توجه این بانوی انگلیس��ی را به خو د جلب
کرده است .ماری ش��یل معروف به لیدی شیل دختر بارون استفان وولف
ایرلندی بو د که پس از ازدواج با کلنل جستین شیل سفیر انگلیس در ایران
اوایل دوره ناصری به همراه ش��وهرش به ایران آمد.مسافرت کلنل شیل و
همسرش در ایران حدو د سه سال و  10ماه به طول انجامی د و هنگامی که
احس��اس کر د که دیگر قادر به ادامه زندگی در شرایط نامناسب بهداشتی
ایران نیس��تند ،بهتر دیدن د که هرچه زودتر خ��اک ایران را ترک کنند .به
همین انگیزه بو د که در اواس��ط ژوئن  1853م .ای��ران را به قص د ورو د به
خاک عثمانی ترک کردند.
حاصل اقامت س��ه س��اله لیدی ش��یل در ایران کتاب خاطراتی است که
اطالعات بسیاری از مناسبات سیاسی ،اوضاع اجتماعی و فرهنگی ایران در
یدهد .لیدی شیل در خاطرات روز دهم مارس 1850
روزگار قاجار ارائه م 
م .مینویسد ":نوروز نزدیک است .کلنل شیل امروز مایل بو د با صدراعظم
(امیرکبیر) مالقات کند ،ولی به او خبر دادن د که حضرت اش��رف مش��غول
تهیه و انتخاب ش��الهایی اس��ت که روز بیس��ت و دوم همین ماه (عید
نوروز) بهعنوان انعام و بخشش شاه ،به کلیه درباریها اعطا خواه د شد .در
چنین روزی ،بسته به اهمیت و مقام افراد ،از «شال کشمیری» که نصیب
رجال واالمقام میش��و د گرفته ،تا قبا و پیراهن چیت -برای خدم و حشم
درباری -به آنها تعلق خواه د گرفت و با اینکه این کار برای ش��اه مخارج
س��نگینی دربردارد ،ولی میتوان حدس ز د که وی غرامت آن را مسلما از
جای دیگری جبران خواه د نمود.
با اینکه در این دوران ،از ش��کوه و عظمت جشنهای نوروزی کاسته شده
و ارزش هدایای متبادله نیز نقصان یافته ،ولی بس��یار بعی د به نظر میرسد
که این جش��ن ملی باس��تانی روزی در ایران ملغی شود ،زیرا برگزاری آن
در موقعیتی اس��ت که اصوال فصل جش��ن و سرور و شادی همگانی است.
بای د اعتراف کر د که ایرانیها در مور د برگزیدن جش��ن سال نو معقولتر و
منطقیتر از ما بو دهاند ،چون آنها به جای آنکه تحویل سال خو د را مثل ما
در وس��ط زمستان قرار دهند ،آن را طوری انتخاب کر دهان د که شروع سال
جدیدشان درست در لحظه ورو د خورشی د به نیمکره شمالی ،و در حقیقت
آغاز سال خورشیدی باشد.
در چنی��ن موقعی مطابق روز  22مارس اس��ت ،همه اف��را د خانواده لباس
نو میپوش��ن د و اطراف یک پارچه رومیزی (س��فره) ک��ه در روی آن انواع
خوراکیها ،به س��لیقه رئیس خانواده چیده ش��ده ،روی زمین مینشینند.
(در ایران از میز اس��تفاده نمیشود) .در وسط خوراکیها نیز یک ظرف پر
از آب میگذارن د و تصور میکنن د که درس��ت در لحظه عبور خورش��ی د از
خط اس��توا ،بر اثر لرزهای که در کره زمین حادث میش��و د آب داخل این
ظ��رف به ت��کان در میآید .در چنین موقعی ،افرا د خان��واده یکدیگر را در

آغوش میگیرن د و سال خوشی را برای هم آرزو میکنن د و آنگاه به خوردن
مش��غول میش��وند .صفا و صمیمیت و سادگی این مراس��م تا ح د زیادی
نمایانگر روحیات و خصوصیات اخالقی ایرانیهاست.
سهم دراویش قجری از سال نو
من تقریبا در همان موقع (تحویل سال) که برای رفتن به باغمان از خیابان
جلو س��فارتخانه میگذشتم ،صدای بلندی را شنیدم که میگفت" :هو؛ اهلل
تعال��ی؛ خدا وزیر مختار را پایدار کن��د ،خدا خانم را عمر دهد .این صدا از
درویش ژن دهپوش ،ولی باصفا و مودبی بو د که داخل یک چادر کوچک در
کنار باغ نشسته بو د و در جلویش ظرف بزرگی قرار داشت که در آن ،گندم
س��بز کرده بود .بهقدری در «هو ،حق» گفتن و دمیدن در ش��اخ نفیرش
مستغرق بو د که امکان داشت این گن دمها رش د کنن د و حتی به مرحله درو
کردن نیز برسن د و او همچنان به کار خو د مشغول باشد.
این کار یکی از رس��وم عادی زندگی تهران اس��ت و به نظر میرس�� د که
خانوا دهه��ای متم��ول تهرانی بای د مق��داری از مالیات س��االنه خو د را به
اینگونه اشخاص بپردازند .من یکی از همین دراویش را پهلوی در سفارت
روس��یه نیز مش��اهده کردم و بعدا متوجه ش��دم که در کنار منزل اغلب
مردم اس��م و رس�� مدار شهر هم یکی از آنا بس��اط گندم سبز شده خو د را
پهن کرده اس��ت .شنی دهام که چن د سال پیش یکی از همین اخوان به نام
«لوط��ی علی» یا «درویش علی» در قالب مس��خرگی و لودگی ،بدترین و
توهینآمیزین دشنامها را نثار همه ،از شخص پادشاه گرفته -که فوقالعاده
از حرکات او لذت میبرد -تا افرا د دیگر میکر د و از این راه ثروت فراوانی به
چنگ آورده بو د که تمام آن را در راه دستگیری مستمندان صرف میکرد.
روز عی�� د ک��ه برابر با  22مارس ،در این روز ک��ه همه مردم لباس نو در بر
میکنند ،تمام نوکران س��فارتخانه نیز -که تعدا د آنها به شصت هفتا د نفر
میرس��د -سرحال و خوشحال ،ردای بلن د تازهای پوشیده بودند ،که پارچه
آنها فقط به خاطر داش��تن مارک انگلیسی ،بافت انگلستان شمرده میشد
وگرنه از اصالت یک محصول انگلیس��ی عاری بود .در ساعت  9صبح یکی

هفتس��ین یک انگش��ت ماس��ت میخور د و اشخاص
رطوبتی با یک انگش��ت س��یره میخورند .تا مزاجشان
معت��دل بش��ود .در موقع ِ تحویل ،زنها بای د س��نجاق
زیر ِ گلویش��ان باش د وگرنه ،رشتهی ِ کارشان گسسته
میش��ود .عالمت ِ تحویل ِ س��ال ،تکانخوردن ِ برگ ِ
س��بز ِ روی ِ آب اس��ت و یا چرخیدن ِ تخممرغ روی ِ
آینه .شمعی که به نیت ِ سالمتی در هفتسین روشن
اس��ت ،بای د تا آخرـاش بسوز د و نبای د به آن فوت کرد.
چونک��ه عمر را کوتاه میکن د و در صورت ِ اجبار با دو
برگ ِ س��بز ،آنرا خاموش کنند .کس��یکه ،صبح ِ عید
وار د ِ خانه میش��ود؛ اگر زن باش��د ،ب د است و اگر مرد
بیاید ،خوبست .بهطور ِ کلی ،اولین کسیکه وار د ِ خانه
میش��ود؛ بای د خوشقدم باش�� د و بگوید« :س د سال به
ن سالها برس��ید!» درصورتیکه خو د ِ صاحبخانه،
ای 
خوشقدم باش��د ،بای د از در خانه بیرون برو د و برگر دد.
هرکسی درین روز ،شادی و خرمی بکند ،تا سال ِ دیگر
به او خوش خواه د گذشت.
سفرهی ِ خواجهخضر :با همان تشریفات ِ هفتسین
اس��ت ،تنها فرقی که دار د این سفره از شب ِ جمعهی ِ
آخر ِ سال ،چیده میشو د تا ساعت ِ تحویل و چیزی که
اضافه دارد ،ش��یربرنج ِ بینمک ،اسفناج ِ پخته و قاویت
ِ آردنخودچی اس��ت .عالمت ِ اینکه خواجهخضر س��ر ِ
س��فره بیای د اینست که انگشت ِ خوداش را میزن د در
قاویت ِ آر د ِ نخودچی .سیز دهبدر ـ سیزدهمینروز ِ بعد
از نوروز اس��ت که همهی ِ مردم ،درین روز بای د از شهر
خارج بش��وند ،خوش بگذرانن د و تفریح و گردش بکنند
تا اینکه نحوس��ت ِ س��یزده را به صحرا برند .دختران
برای ِ اینکه بختشان باز بشود ،سبزهها را گره میزنند
و میگویند":س��یزده بدر سال ِ دگرخانهی ِ شوهر بچه
بهبغل"

از اعضای وزارت خارجه ایران همراه با  20فراش که طبقهایی حاوی کله
قن د و نقل و نبات حمل میکردن د به محل سفارتخانه آم د و مراتب تهنیت
ش��اه ایران را به مناسبت س��ال جدی د به ما ابالغ نمود .ظهر همان روز نیز
تمام هیاتهای سیاس��ی خارج��ی به حضور اعلیحضرت ب��ار یافتن د تا به
نمایندگی از طرف سالطین خو د عرض تبریک نمایند.
از سخنان دلپذیر اعلیحضرت تا مراسم شادباش نوروزی
این برنامه چون بهطور خصوصی و قبل از مراس��م باش��کوه سالم و بار عام
بود ،لذا بهصورت مختصر برگزار گردید .ولی در مراسم سالم ،شاه با لباس
تم��ام رس��می – که نیمه ایرانی و نیمه اروپایی و غ��رق در انواع جواهرات
گرانبها بود -جلوس نموده بو د و تاج جواهرنش��ان باشکوهی بر سر داشت.
شمشیری مرصع نیز که غالف آن از سر تا نوک مزین به قطعات الماس بود
به کمر بسته و به انتظار پایان یافتن مراسم شرفیابی گروههای مختلف و
آس��وده شدن از خستگی تاج سنگینی که بر سر داشت ،بیتاب بود .چون
اعلیحضرت ،شخصی بسیار مهربان و متواضع است و در صحبتهای خود
لح��ن گرم و دلپذیری دارد ،لذا مانن د اغلب پادش��اهان ایران نیمی از وقت
خو د را در صحبت کردن با این و آن تلف میکن د و ش��نوندگان هم ،الحق
از صحبتهای پادشاه لذت وافری میبرند.بع د از ظهر همان روز ،یک فیل
– که متعلق به شاه بود -همراه فیلبان و یک دسته موزیک برای شادباش
س��ال نو به س��فارتخانه ما آمدند .در موقع ورو د فیل ،چون در سفارتخانه
کوتاه بود ،این حیوان خم ش د و با زانو وار د محوطه جشن گردی د و پس از
اینک��ه چن د حرکت انجام دا د و به دور خو د چرخید ،هدیهای از ما دریافت
کر د و خارج شد.
د و بازدیدهای کسالتبار نوروز
دی 
روز بع د از اول سال نو مراسم دی د و بازدی د نوروز آغاز میشو د که به مدت
ی��ک هفته ادامه دارد .در عرض این دوره ما هم بایس��تی به مالقات تمام
آش��نایان وزیر مختار که مقامی واال دارند ،برویم و تمام روز را در اینگونه
دیداره��ا تل��ف کنیم ،که البته در هریک از آنها نیز س��یلی از چای و قهوه
بهسوی مهمانان سرازیر میشد .بع د نوبت بازدیدها میرسی د که عینا همان
تش��ریفات خستهکننده و آزاردهنده را بایس��تی تکرار کر د و ری هم رفته
رعایت آنها الزامی است .مخصوصا برای شوهر من که به خاطر حفظ شئون
ملکه (انگلیس) هم که ش��ده ،میبایستی سالی یکبار حتما به آنها تن در
بدهد.
پس از نوروز ،هوای خوش ایران ش��روع میشو د که تا اواسط ماه مه ادامه
دار د و بع د از آن اس��ت که فصل گرما آغاز میگر دد .در ماه آوریل بلبلها
نغمهسرایی آغاز میکنند ،غنچههای گل سرخ میشکفن د و باغ سفارتخانه
ما در تمام طول ش��ب ش��اه د چهچهه بلبالنی اس��ت که در سراس��ر باغ
پراکن دهان��د .تجس��م اینگونه زیباییهای طبیعت را بهتر اس��ت به قدرت
تخی��ل واگذار کرد .چه ،توصیف آنها ب��ه قلم نمیآی د و یا حداقل از قدرت
قلم من خارج است.

