تحلیل
روسای جمهور آمریکا و انگلستان را دو زن

ِ
بزرگسال جدی مهار کردهاند؟!
سیاستمدا ِر

این دو زن و آن دو مرد

کافه سینما:امام جمعه اســالم در گفتوگوی ویدئویی با اعتمادآنالین حرفهای جالبی زد .حرفهایی که در فضاهای مجازی و حقیقی
واکنشبرانگیز شد .بخشی از حرفهای شنیدنی او را در ادامه بخوانید :امروزه طالق گرفتن از فسخ معامله پراید هم راحتتراست .گفتند حاجآقا
شما حرفهای جدید میزنید گفتم همان حرفهایی را که هست با زبان جدید میزنم .مطلب خطبه که کلیشهای و تکراری شد ،مردم خسته
میشوند .کاسهکوزهها را سر روحانیت میشکنند ،یعنی هر اتفاقی میافتد میگویند شما کردید .درخیابانهای کشورمان هر روز از این جشنوارهها
میبینیم .صد تا جنیفرمیبینیم ،صد تا تیلورسوئیفت میبینیم ،صد تا نیکی میناژ میبینیم .اینها درخیابان همه مانور میدهند .خب چه خبر
است اینجا؟! همیشه روحانیت را در یک هاله و قاب شیشــهای دیدهاند که نمیشود نزدیک شد ،نه خیلی راحت میشود به روحانیت نزدیک
شد .ما هم همان هوای آلوده را استشمام میکنیم .ما هم مرغ را کیلویی 16هزار تومان میخریم .ما هم گوشت را کیلویی 120تومان میخریم.

ایسنا :نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت :باید حادثه قطار زاهدان  -تهران با ارائه گزارش از سوی همه
بخشهای دخیل در آن با دقت مورد بررســی قرار گیرد تا در نهایت با تحقیقات کارشناسی علت وقوع این حادثه روشن شود.
سیدابوالفضل موسوی بیوکی درباره آخرین بررسیهای کمیسیون عمران برای پیگیری حادثه قطار زاهدان -تهران ،بیان کرد :در
این هفته سومین جلسه بررسی جزئیات این حادثه با حضور فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان ،فرمانده نیروی
انتظامی راهآهن ،معاون سیاسی -امنیتی استانداری سیستان و بلوچستان ،مدیر عامل راهآهن جمهوری اسالمی و کمیته رسیدگی
به سوانح راهآهن برگزار شد .وی در ادامه اظهار کرد :بر اساس گزارشها بیش از  ۱۷۰پیچ از ریل راهآهن باز شده بوده که دو علت
میتواند داشته باشد .یا به قصد دزدی این کار انجام شده یا میتواند انگیزه خرابکاری پشت این ماجرا باشد.

2
حضــرت آیتاله خامنــهای صبح
چهارشــنبه با دوهزار نفر از نخبگان
جوان و استعدادهای برتر علمی کشور
دیدار کردند .حضرت آیتاله خامنهای
مطالبی را که  ۱۲نفر از نخبگان در این
دیدار بیان کردند و تأمل جوانان نخبه
در خصوص مسائل مهم کشور را بسیار
خوب و لذتبخــش ارزیابی کردند.
ایشان با اشاره به بازدید اخیر خود از
نمایشگاه شــرکتهای دانشبنیان،
وجود انگیــزه ،اعتمــاد بهنفس و
خودباوری در حــرف و عمل جوانان
متخصص را نشــانهای شــوقانگیز
از اســتمرار جریان علمی در کشور
برشمردند .رهبر انقالب اسالمی سپس
به بیان چند نکته خطاب به نخبگان
جوان پرداختند.
هر جوان نخبه پاره تن ایران عزیز
ماســت و بــرای رفع مشــکالت
نخبگان باید سند راهبردی امور نخبگان را
کام ً
ال جدی اجرا و پیگیری کرد.
حرکت علمی آغاز شده در کشور
نیازمند اســتمرار اســت ،البته
رتبههای بــاالی علمی ایــران در برخی
رشــتههای نوپا مانند نانو و زیستفناوری
بسیار افتخارآمیز است ،اما به هیچوجه کافی
نیســت و نباید ما را قانع کنــد ،بلکه باید
پیشرفت علمی با شتاب ادامه یابد.
این جوانــان فقط نخبــگان ۳۰
شــرکت از چهــار هزار شــرکت
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رهبر انقالب در دیدار با نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی کشور فرمودند:

جواننخبهپارهتنایران

عکس khamenei.ir:

چه کسی میتواند جلوی بوریس جانسون و دونالد
ترامپ را بگیرد یا حداقل رفتارهای سیاسی این دو
را مهار کند؟ فع ً
ال جز دو زن سالخورده ،هیچکس.
فعاالن فمنیستی معموالً با ترامپ و جانسون میانه
خوبی ندارند .البته حق هم دارند ،تا حاال چندین زن
ادعا کردهاند که ترامپ و جانسون به آنها آزار جنسی
رساندهاند .از سوی دیگر ،ترامپ و جانسون هم شاید
فکرش را نمیکردند که روزی یک زن سیاستمدار،
آینده سیاسیشــان را به خطر بیندازد ،اما گاهی،
تحوالت بر وفق مراد رقم نمیخورد.
دونالد ترامپ و بوریس جانسون ،هم از نظر رفتاری و
هم از نظر ظاهری ،شباهتهای زیادی با هم دارند.
از جمله این شــباهتها که کمتر مورد توجه قرار
گرفته ،مواجهه این دو دولتمرد جنجالی با دو زن
سیاستمدار است .دو زنی که به رغم سن و سال زیاد،
از نبرد سیاســی با مخالفان استقبال میکنند و بر
مواضع خود اصرار میورزند.
این روزها ،تحقیقات استیضاح ،ترامپ را حسابی به
دردسر انداخته و خواب را از چشمان او ربوده است.
آغازگر این تحقیقات هم کســی نبود جز نانسی
پلوسی .زن  ۷۹سالهای که در دهه هشتم عمر خود،
از پوشیدن کتوشلوار زنانه قرمزرنگ ابایی ندارد.
پلوسی در ۹ماه گذشته با استیضاح ترامپ مخالفت
میکرد ،اما حدود دو هفته پیش ،پس از یک جلسه
غیرعلنی با نمایندگان دموکرات ،به خاطر ماجرای
معروف به «اوکراین گیت» ،آغاز تحقیقات استیضاح
ترامپ را اعالم کرد.
تحقیقات اســتیضاح ترامپ زمانی کلید خورد که
یک افسر ناشناس سازمان سیا ،درباره تماس تلفنی
 ۲۵ژوئیه ترامپ با ولودیمیر زلنسکی ،رئیسجمهور
اوکراین ،افشــاگری کرد .بر اساس این افشاگری،
ترامپ از زلنسکی درخواســت کرده بود که درباره
فعالیتهای اقتصادی هانتر پســر جــو بایدن در
اوکراینتحقیقکند.بهامیداینکهزلنسکیتخلفاتی
کشف کند و ترامپ بتواند از این تخلفات علیه بایدن
در انتخابات آینده ریاستجمهوری آمریکا استفاده
کند .نانسی پلوسی ،رفتار ترامپ را «خیانتی» به
سوگند رسمی ،امنیت ملی و ســامت انتخابات
آمریکا دانست و قویاً از استیضاح او حمایت کرد.
رابطه پــر فراز و نشــیب ترامپ با زنــان ،موجب
شده اســت که برخی از اســتیضاح او توسط یک
زن ســالخورده ،آن هم یک فمنیست ،خوشحال
شــوند و در این خصوص با لحنی شــماتتآمیز
قلمفرســایی کنند .در همین رابطه ،مولی جونگ
فست ،تحلیلگر روزنامه ایندیپندنت ،طی یادداشتی
در همین روزنامه ،از اقدامات پلوسی علیه ترامپ
اظهار شادمانی کرد .به نوشته این تحلیلگر ،ترامپ
همسران خود را طوری عوض کرد که انگار خودروی
اجارهای بودند؛ لذا استیضاح چنین مردی توسط
ِ
یک زن  ۷۹ساله
فمنیست کت وشلوار پوش ،طنز
لذتبخش خاصی است.
به گفته جونگ فست ،ترامپ توسط زنی استیضاح
میشود که از زن اولش  ۱۰سال بیشتر سن دارد.
همان زنی که ترامپ ،او را اوایل دهه  ۱۹۹۰عوض
کرد .شاید ترامپ از هیالری کلینتون ،متنفر بود ،اما
باید از نانسی پلوسی خیلی بترسد .نانسی از مجادله
نمیترسد .او یک بار درباره تمرکز وسواسی ترامپ بر
دیوار مرزی محبوبش گفته بود« :انگار این (دیوار)
با مردانگیاش مرتبط است .انگار اص ً
ال مردانگی به
او ربط دارد».
تحقیقات استیضاح به تازگی شروع شده و هنوز در
جریان است .برخی ناظران بر این باور هستند که با
توجه به سیطره جمهوریخواهان بر مجلس سنا،
احتمال برکناری ترامپ از طریق استیضاح کم است.
شاید به همین دلیل است که جونگ فست میگوید
حضور پلوســی در قدرت ،برای ترساندن ترامپ
ضروری است .این تحلیلگر نوشت« :آری ،نانسی
پلوسی از نوع زنان سالخورده خویشتنداری است
که باید فقط رئیسجمهور را بترساند».
مرد اعیانی در برابر زن خودساخته
آن سوی اقیانوس اطلس ،حکایت مشابهی
در جریان اســت .بوریس جانســون کــه در یک
خانواده اعیانی و ثروتمند متولد شده ،در برابر زن
خودساختهای قرار گرفته که  ۲۰سال از او بزرگتر
است .برندا هیل ،رئیس ۷۴ساله دیوان عالی بریتانیا،
اخیرا ً حکمی علیه تالش جانســون برای تعطیل
کردن پارلمان ،صادر کرد.
هیل ،در دوران تحصیل در یک مغازه کار میکرد و
نخستین دانشآموز مدرسه خود بود که در دانشگاه
کمبریج پذیرفته شد .روزنامه گاردین در گزارشی
نوشته است که هیل برای رسیدن به منصب رئیس
دیوان عالی ،مسیر غیرمعمولی و سختی را طی کرد.
جانسون برای خارج کردن بریتانیا از اتحادیه اروپا در
ماه اکتبر ،طرحی را ارائه کرد که با مخالفت پارلمان
مواجه شــد .از این رو ،تصمیم گرفت برای اجرایی
شدن این طرح ،پارلمان را تعطیل کند .طبق روال
رسمی ،جانسون به ملکه الیزابت توصیه کرد که با
تعطیل کردن پارلمان موافقت کند ،اما دیوان عالی
به ریاست هیل ،توصیه جانسون را غیرقانونی دانست
و آن را ملغی کرد.
از دیدگاه جونگ فست ،باید درباره تفاوتهای میان
ملکه بریتانیا و برندا هیــل تأمل کرد .هیل در یک
محیط فرودست به دنیا آمد و اکنون رئیس دیوان
عالی بریتانیاست .ملکه ،در یک محیط فرادست به
دنیا آمد ،ولی اص ً
ال نتوانست جلوی جانسون را بگیرد.
این تحلیلگر درباره مواجهه ترامپ و جانســون با
پلوسی و هیل نوشت« :آمریکا و بریتانیا ،اکنون در
مرزفراموشیهستند.هردوکشورتوسطدومستبد،
اما بیرحم ،گروگان گرفته شدند ،اما آنها با رقبای
زنی مواجه شدهاند که شاید مهم تلقی نمیکردند».

طالق از فسخ معامله پراید راحتتر است

آخرین جزئیات حادثه قطار زاهدان  -تهران؛  ۱۷۰پیچ از ریل باز شده

دانشبنیان کشور بودند که این عدد باید در
طول یک مدت محدود و مشخص ،چندین
برابر شود.
یک جریــان بــددل و بدخواه که
متأسفانه در داخل دانشگاهها نیز
حضور دارد ،اصل جهش علمی کشور را که
یک واقعیت عیان اســت ،انــکار و تالش
میکند با القای اینکه هیــچ اتفاق علمی
مهمی رخ نداده است ،مردم را دچار تردید و

نخبگان را ناامید کند ،اما شما در مقابل این
جریان هرگز مأیوس نشوید.
جوان نخبه به ایران تعلق دارد و پاره
تن کشور است ،اما آنها به دنبال
دلسرد کردن یا فریفتن او با وعدههای پولی
یا غیرپولی و موهوم هستند که مسئوالن
وزارتخانههای بهداشت و علوم موظفند از
دانشــگاهها در مقابل این جریان مراقبت
کنند .برخالف القائات این جریان ،مقامات

حاشیه

واکنش «حناچی» به بستن درهای بوستان مادر به دلیل
حضور همسر«ظریف»

شهردارتهران درباره خبر بسته شدن درهای بوستان مادر به خاطر حضورهمسر وزیر خارجه گفت :اگرچنین اتفاقی
افتاده باشد ،براساس تصمیم سلیقهای بوده است .پیروز حناچی در حاشیه جلسه هیئت دولت درپاسخ به این پرسش
که آیا صحت دارد که درهای پارک مادر به خاطر حضورهمسرظریف بسته شده است؟ اظهار کرد :اگر چنین اتفاقی
هم افتاده باشد براساس تصمیم سلیقهای بوده است .نه ما ونه وزیر خارجه موافق این اتفاق نبودهایم.حناچی درباره
خدمات شهرداری تهران برای مراسم اربعین اظهار کرد :حدود ۱۴۰۰نفر از نیروهای خدمات شهری شهرداری تهران
به نجف و کربال رفتهاند که البته ما خیلی اصرار نداریم که این خدمات به اسم شهرداری ارائه شود .امسال کسانی که
به زیارت میروند برای پاکیزه نگه داشتن مسیر راهپیمایی اقدام میکنند که یک کار مردمی است و شهرداری فقط
زمینه آن را فراهم کرده است یعنی وسایل در اختیار زائران قرار داده و ساماندهی الزم را انجام میدهد تا زبالهها از
مسیر راهپیمایی جمعآوری شود .شهردار تهران در پاسخ به این پرسش که چه اقدامی برای جمعآوری معتادانی
که در میادین تجمع میکنند ،دارید؟ تصریح کرد :کار مشترکی بین شهرداری،بهزیستی و نیروی انتظامی در حال
انجام است که نتایج آن را اعالم خواهیم کرد.
نالم

لل

بی

عالی کشور از مشــکالت و اخبار منفی هم
باخبر هســتند ،اما یقیناً جنبههای مثبت
جریان علمی کشور بر جنبههای منفی آن
غلبه دارد.
اســتفاده از ظرفیــت علمــی در
بخشهای مختلف کشور به «باال
بردن قدرت دفاعی»« ،درمان و پزشــکی
پیشرفته و کنترل بیماریها»« ،مسائل فنی
مهندســی»« ،زیســتفناوری و تولیــد

سیاست

Policy

محصوالت با دوام با فناوری نانو» و «فناوری
صلحآمیز هســتهای» ،منجر شده است .با
وجود این دستاوردهای واضح ،برخی افراد
حرکت علمی کشور را تخریب و انکار و اگر
بتوانند برســر راه آن مانعتراشی میکنند.
البته ایــن موانع باید برداشــته شــود و
مسئولیت به عهده مسئوالن مراکز مربوط
است ،اما شــما جوانان عزیز به حرکت پر
شوق ،مضاعف و بدون وقفه خود در مقابل
این جریان انحرافی ادامه دهید.
حضور نخبگان جوان در عرصه علوم
انسانی موجب میشــود پرورش
اندام علمی کشور به صورت متناسب صورت
گیرد ،نه اینکه یک بخش فوقالعاده قوی
باشد و بخشی دیگر ضعیف و کم جان.
علم بســیار مهــم و بســیار نافع
هســتهای وقتی با فرهنگ غلط
قدرتطلبی همراه شــد ،بــه تولید بمب
هستهای انجامید و به تهدید بزرگ دنیا و
بشریت تبدیل شد.
ما با وجود اینکه میتوانستیم در این
راه قدم برداریم ،بر اســاس حکم
اسالم عزیز کاربرد این سالح را حرام قطعی
شــرعی اعالم کردیم ،بنابراین هیچ دلیلی
ندارد که برای تولید و نگهداشت سالحی که
استفاده از آن مطلقاً حرام است ،هزینه کنیم.
دانشمند ایرانی وقتی با فرهنگ اسالمی و
ایرانی آمیخته میشــود ،عنصر راهبردیِ
حیات ملت میشود و به کشور روح و توان
میبخشد.

هیئت دولت

قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با
مردان خارجی ابالغ شد

رئیسجمهوریحجتاالسالموالمسلمینحسنروحانیقانون«اصالحقانونتعیینتکلیفتابعیتفرزندانحاصلاز
ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» را برای اجرا به وزارت کشور ،وزارت دادگستری و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
ابالغ کرد .براساس این قانون فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب
این قانون متولد شده یا میشوند ،قبل از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت
نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی) به تابعیت
ایران درمیآیند .همچنین فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی ،در صورت عدم تقاضای مادر
ایرانی ،میتوانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تابعیت ایرانی پذیرفته میشوند.
پاسخ به استعالم امنیتی باید حداکثر ظرف سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت
برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی اقدام کند در صورتی که پدر یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده
یا دردسترس نباشند ،در صورت ابهام در احراز نسبت به متقاضی ،احراز نسب با دادگاه صالح است .این قانون در جلسه
دوم مهرماه  ۱۳۹۸مجلس شورای اسالمی تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان ابالغ شد.

سریال خروج ترامپ از معاهدههای بینالمللی با سیزن جدید ادامه دارد

ایرنا :دولت دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا در ادامه ســریالهای
خــروج از پیمانهای مهــم بینالمللی ایــن بار قصد خــروج از پیمان
«آسمانهای باز» ( )Open Skiesرا دارد.
معاهده آسمانهای باز توافقنامهای بین  ۳۴کشــور جهان است که در
خصوص اجازه پرواز هواپیماهای جاسوســی و تجسسی بر فراز مناطق
کشورهای عضو این معاهده است .این معاهده جهت ایجاد درکی متقابل و
اطمینان به کشورهای امضاکننده در خصوص کلیه تحرکات و فعالیتهای
نظامی که ممکن اســت باعث نگرانی آنها شود ،ایجاد شدهاست .معاده
آســمانهای باز یکی از بزرگترین تالشهــای بینالمللی برای هرچه
شفافتر کردن فعالیتهای نظامی است.
مفهوم اولیه این طرح در سال  ۱۹۵۵توسط دوایت آیزنهاور ،رئیسجمهور
وقت آمریکا ،به شــوروی در کنفرانس ژنو ارائه شــده بود که با مخالفت
روسها روبهرو شد .بعد از مخالف شوروی ،این طرح برای سالها از دستور
کار خارج شد که در نهایت در دوران ریاســت جمهوری جرج بوش پدر
مجددا ً در مورد آن بحث شد که منجر به امضای توافقنامهای در  ۲۴مارس
 ۱۹۹۲شد .در نهایت نیز از اول ژانویه  ۲۰۰۲این طرح عملیاتی و اجرا شد.
تارنمای شبکه خبری سیانان روز چهارشنبه با انتشار این خبر گزارش
داد :این خبر را که یک مقام آمریکایی به این شبکه اعالم کرد و در صورت

این قسمت؛ پیمان «آسمانهای باز»

خروج آمریکا از این پیمان ،پروازهای تجسســی ارتــش آمریکا بر فراز
کشورهایی همچون روسیه را تحت شعاع قرار خواهد داد.
تارنمای این رسانه تصویری آمریکایی نوشت :خروج از این پیمان میتواند
تازهترین اقدام دولت ترامپ در خروج از تعهدات بینالمللی به شمار رود ،در
ماه اوت گذشته آمریکا رسماً از پیمان منع موشکهای هستهای میانبرد
که با روسیه به امضا رسانده بود خارج شد ،اقدامی که به کنترل ،نظارت و
ایجاد محدودیت بر توسعه موشکهایی با برد بین  ۵۰۰تا پنج هزا رو ۵۰۰
کیلومتر میپرداخت ،خاتمه داد.
سیانان در ادامه نوشــت :تحلیلگران بیم آن دارند که خروج احتمالی
دولت ترامپ از پیمان آســمانهای باز ،به یک مسابقه تسلیحاتی جدید
و خطرناکی منجر شــود ،چرا که بنابر اطالعاتی که این شــبکه دریافت
کرده اســت ،ارتش آمریکا در نظر دارد تا پرتاب متحرک موشــک کروز
غیرهســتهای را مورد آزمایش قرار دهد ،اقدامی که بــه گفته مقامات
آمریکایی ،به چالش کشاندن روسیه در اروپا خواهد بود.
بنابر این گزارش تاکنون کاخ سفید و وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) حاضر
به دادن پاسخی به پرسشهای سیانان در ارتباط با این موضوع نشدند.
مقامات دموکرات در کمیتههای «امور خارجه»« ،خدمات نظامی» و
«کمیته روابط خارجی» در هر دو مجلس نمایندگان و سنا در واکنش به

عکاســان خبری هنگکنگ در اعتراض به تصمیم دولت محلی برای ممنوعیت زدن
ماسک برای معترضان هنگکنگی در یک نشست خبری با ماسک حاضر شدهاند.

گردهمایی
اعتراضی فعاالن
محیط زیستی
موسوم به «شورش
علیه انقراض» در
دوبلین ایرلند

این تصمیم در نامهای خطاب به دولت ترامپ نوشتند :خارج شدن از پیمان
آسمانهای باز که یک پیمان چندجانبه بسیار مهمی درخصوص کنترل
تسلیحات نظامی است ،باردیگر میتواند هدیهای دیگر از دولت ترامپ به
والدیمیر پوتین رئیسجمهوری روسیه باشد.
درهمین حال «باب منندز»سناتور ایالت نیوجرسی« ،جک رید» سناتور
«رودآیلند»« ،الیوت اِنگل» نماینده نیویورک و «آدام اسمیت» نماینده
ایالت واشنگتن همگی در نامهای در این خصوص با اشاره به مسائل امنیت
ملی نوشــتند :هیچگونه رایزنی دراین باره با کنگره و دیگر متحدان ما و
پیامدهایی که این تصمیم میتواند به دنبال داشته باشد ،به عمل نیامده
اســت ،هرگونه اقدامی توســط این دولت (ترامپ) درارتباط با خروج از
معاهدههای حیاتی بینالمللی بدون تصویب سنا عمیقاً باعث نگرانی است.
دونالد ترامپ از بدو گام نهادن در کاخ سفید تاکنون از بسیاری از معاهدات
و پیمانهای مهم بینالمللی ،آمریکا را خارج ساخت که تالطمات سیاسی
جهانی را به همراه داشته اســت و میتوان به خروج از پیمانهای آب و
هوایی پاریس مورخ اول ژوئن  ۱۱( ۲۰۱۷خرداد  ،)۱۳۹۶پیمان تجاری
نفتا ،توافق هستهای ایران مورخ هشــتم ماه مه  ۱۸( ۲۰۱۸اردیبهشت
 ،)۱۳۹۷خروج از پیمان تسلیحاتی در مورخ  ۲اوت  ۲۰۱۹میالدی (۱۱
مرداد  )۱۳۹۸اشاره کرد.

سرمقاله
ادامه از صفحه یک...

در واقع هم اکنون که در عصر پیوستگی اقتصادهای
جهانی ،حوزههای اقتصادی ،مالی ،علمی و فناوری
وزن بیشــتری در مولفههای قدرت ملی هستیم،
یکی از شروط الزم برای رسیدن به امنیت ملی و
حفظ نظام سیاسی از تهدیدات راهبردی و جهانی
مدنظر قرار دادن مالحظات اقتصاد سیاسی است.
تحول مفهوم امنیت ملی از فقدان تهدید به امنیت
پایدار سبب شده بیش از گذشته مفاهیم اقتصادی و
دوام رشد اقتصادی مدنظر دولتها قرار گیرد و همه
اینها اثبات میکند تحریم سرمایهگذاری بدترین
نوع تحریم است.
بهره بانکی؛ درد فلجکننده اقتصاد در
دوران تحریم
گیلن باره ( )GBSیک بیماری مهلک است که
اعصاب بدن ،دستها و پاها مبتال و به مرور و بدون
درد شروع به فلج کردن بدن میکند .زمانی که در
سال  ۱۳۹۰در ستاد یکی از نمایندگان مجلس که
برای یک سخنرانی اقتصادی دعوت شدم ،به عواقب
شــوم نرخ بهره  ۲۰درصدی و باالتر اشاره کردم و
هشدار دادم که به زودی بحرانهای اقتصادی شروع
خواهند شد ،اما ما را متهم به پیشگویی کردند.
سالهاست که هشدارهای بیحد ما را نسبت به
بروز این بیماری در اقتصاد نشنیده گرفتند و بدتر
آن که علیه ما مواضع تند اتخاذ کردند .بهره یک فلج
عضالنی اقتصادی است که دیر یا زود اثرات مهلک
خود را در اقتصاد خواهد گذاشت .کسانی که بین
بهره و ربا تمیز قائل میشوند دروغ میگویند .چرا
که کارکردهای مخرب هر دو کام ً
ال یکسان است.
مث ً
ال هر دو باعث افزایش هزینههای تأمین مالی
میشوند .یکی از اساسیترین بنیانهای اقتصادی
که تقریباً تمام ارکان اقتصادی کشــورها را تحت
تأثیر قرار میدهد « ،نرخ بهره» است .شاید به همین
خاطر باشد که خداوند سبحان در قران کریم  ۸بار
گرفتن ربا را محکوم کرده اســت .خداوند فعل ربا
را برابر با جنگ با خودش میداند .اما مسئوالن ما
نه .امام صــادق (ع) میفرماید« :یک درهم ربا نزد
خداوند ،از هفتاد بار زنا با محارم خود بدتر است».
این جایگاه ربا در دین مبین اسالم است .من اعتقاد
راستین دارم بدترین ظلمی که در حق اسالم شده،
نامگذاری این نوع از بانکــداری به نام «بانکداری
اسالمی » است.
حتی صهیونیستها هم در نظام بانکی خود نرخ
بهره بیش از شــش درصد ندارند .چرا که آنها و
همه اقتصاددانان جهان از تبعات نرخ بهره به خوبی
آگاه هستند ،اما در ایران منافع جای قوانین اقتصاد
را گرفته است و بدتر از آن اینکه به نظر میرسد این
نوع از بانکداری یک طرح خوب طراحی شده برای
براندازینظاماقتصادیکشورماست؛کهشوربختانه
هزینه این براندازی را هم خودمان میپردازیم .در
اکثر کشورهای پیشرفته حساسیت بسیار زیادی
در خصوص تعیین نرخ بهره وجود دارد .به همین
خاطر یکی از نخســتین تحریمهای بینالمللی
که متاســفانه اثرگذارترین آن هم هست ،تحریم
سرمایهگذاری بینالمللی اســت .اثرگذاری این
تحریم به آن دلیل است که نرخ بهره  ۲۰درصدی
و حتی باالتر یک «تحریم سرمایهگذاری داخلی»
است و تمام فعالیتهای اقتصادی با بازدهی زیر۲۰
درصد غیر اقتصادی و دیوانگی محسوب میشوند.
این در حالی است که صرف ریسک هم عموماً در
سرمایهگذاریها لحاظ میشود و اگر صرف ریسک
را برای ایجاد رقابت به ســرمایهگذاری  ۱۰درصد
در نظر بگیریم ،یک سرمایهگذار باید سود سرمایه
خود را  ۳۰درصد محاسبه کند ،تا اقدام به سرمایه
گذاری کند .طبیعتاً این بازدهی در شرایط ثبات
اقتصادی ممکن نیست و تنها در تالطمهای شدید
اقتصادی است که توجیه دارد یا سود بدون ریسک
بانکی .ما اکنون نفت میفروشیم تا سود ۱۵۳۰هزار
میلیارد تومان سپردههای بانکی را تأمین کنیم و
هر روز بر میزان این ســپردهها که بیشتر ناشی از
نرخ سرمایهگذاری منفی و رشد افسار گسیخته
نقدینگی در کشور اســت ،افزوده میشود .زمانی
که نرخ بهره افزایش مییابــد بر تمام بخشهای
اقتصاد تأثیر مستقیم دارد .از جمله کاهش تولید،
افزایش تورم ،افزایش بیکاری ،کاهش صادرات (اال
در صورتی که نرخ ارز دستکاری میشود) ،افزایش
فقر ،افزایش رکود و ...
اکنون در کشور ما هزینه تأمین مالی در بخش تولید
حدود  ۱۸درصد ،در بخش توزیع همین مقدار و در
بخش مصرف هم همان  ۱۸درصد است و یک کاال
از تولید تا مصرف ۵۴درصد هزینه تأمین مالی دارد.
بهره رابطه مستقیم با نرخ سرمایهگذاری ،میزان
صادرات ،نرخ اجاره و هزینه نهایی تولید دارد .بخشی
از تورم نشأت گرفته از هزینه تأمین مالی نامتعارف
و بسیار باال در کشور است .این در حالی است که
عدهای به غلط تورم را دلیل نرخ بهره باال میدانند.
نرخ بهره  ۱۸درصد غیر قابــل رقابت در بازارهای
جهانی اســت و کاالی بســیار گران ایرانی توان
صادرات ندارد ،مگر با دستکاری ارزش پول ملی یا
ظلم در حق کارگر با حقوق  ۱۰۰دالری.
دیپلماسیایرانی

