
 مادران غایب
با گذشت یک سال از دولت جدید هنوز برای 

درج نام مادر در کارت ملی قدمی برداشته نشده

شرق: کتــاب «بدون دود و آتش و خون» روایت های جالب و 
جدیدی را در گفت وگو با رئیس جمهور سابق و دولتمردانش 
منتشر کرده اســت. این کتاب که نوشته بهراد مهرجو و ولی 
خلیلی اســت، «گزارشــی تحقیقی درباره اثــرات تحریم ها 
بــر اقتصاد ایران» را در بــر گرفته و پــرده از رازهای مگویی 

برداشته است...

نوستالژی تلخ
فهرست جهانگیری از مشکالت اقتصادی ریز و درشت 

که دست و پای دولت قبلی را بسته بود

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۶۸ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۲ ســپتامبر   ۶     ۱۴۴۴ صفــر   ۹     ۱۴۰۱ شــهریور   ۱۵ سه شــنبه 
صفحه  ۲صفحه  ۸

در «شرق» امروز  می خوانید: میخائیل گورباچف ، مردی که به شوروی تعلق داشت ، فرصتی برای درخشیدن بامدادی تیم ملی: والیبال تایم   و یادداشت هایی از  قادر باستانی، محمود فاضلی، رضا صدیق 

علی ربیعی سخنگوی دولت قبل در سال ۹۹ اعالم کرده 
بود که قرار است صدور کارت های هوشمند ملی برای 

متقاضیان کارت، از ۱۴۰۱ به بعد شامل نام مادر هم باشد، 
طرحی که با شروع دولت سیزدهم حتی دیگر صحبتی 

هم از آن به میان نیامد. 

با گذشت بیش از ۱۷ ماه از دور جدید مذاکرات هسته ای و پشت 
سر گذاشتن هشت دور مذاکره، احیای توافق هسته ای ۲۰۱۵ (برجام) 
چنان که از اخبار اندک منتشــره از ســوی منابع غربی از «دیپلماسی 
نامه نگاری» بین ایران و آمریکا مستفاد می شود، در ایستگاه پادمانی 
آژانــس بین المللی انرژی اتمی متوقف شــده و چانه زنی ها این بار 
بر حل وفصــل پرونده ایــران در آژانس متمرکز اســت. از محتوای 
پاســخ های ایران و آمریکا به طرح جوزپ بورل اطالعاتی در دست 
نیســت و محتوا و جزئیات نامه های تبادل شده بین ایران و آمریکا از 
طریق بورل تاکنون محرمانه مانده و چیزی از آن در اختیار رسانه ها 
قرار نگرفته اســت. هرچند پاســخ اولیه ایران به جمع بندی جوزپ 
بورل از هشــت دور مذاکــره و ارائه آن در قالــب طرحی به ایران و 
آمریــکا، امیدواری های فراوانی را برای دســتیابی بــه توافق ایجاد 
کرد. اتحادیه اروپا از زبان بورل از پاســخ ایران اظهار خرسندی کرد؛ 
به ویــژه اینکه آمریکا بالفاصله پس از دریافــت طرح اتحادیه با آن 
موافقت کرده بود. باوجوداین آمریکا آخرین پاسخ ایران در مکاتبات 
دیپلماتیک را «ناامیدکننــده و گامی به عقب» توصیف کرد و برخی 
منابــع آمریکایی از احتمــال تعویق مذاکرات به پــس از انتخابات 
کنگره (نوامبر) سخن گفتند. آقای رئیس جمهور در آخرین مصاحبه 
مطبوعاتی که چند روز قبل انجام شد، چهار موضوع (شرط) را برای 
انجام توافق خوب و پایدار مطرح کرد؛ تضمین های اطمینان بخش، 
راستی آزمایی، پایدار بودن رفع تحریم ها و نهایتا بسته شدن ادعاهای 
سیاســی درباره پادمان. فضای مه آلود حاکم بر مذاکرات و اطالعات 
قطره چکانی موجود درباره اختالفات ایران و آمریکا برای نهایی کردن 
توافق هرگونه گمانه زنی درباره زمان دســتیابی به توافق را دشــوار 
می کنــد. باوجوداین موارد زیــر را می توان در چشــم انداز مذاکرات 
به عنوان بارقه های امید از یک  ســو و موانع پیش رو از ســوی دیگر  

مطرح کرد.
۱- آمریــکا در احیای توافق جدی اســت. دلیل این امر شــرایط 
حاکم بر جهان و آســودگی خاطر آمریکا از خالص شــدن از کابوس 
«ایران اتمی» است. تا قبل از اقدام ناشیانه ترامپ (احمقانه در زبان 
سیاست مداران آمریکا) با توافق ۲۰۱۵ (برجام) آمریکا از کنترل رفتار 

هسته ای ایران و گریز هسته ای مطمئن بود.
۲- موضع ایران در بیان مســئوالن روشن، مثبت و امیدوارکننده 
و معطــوف به آمادگی برای توافق خوب و پایدار اســت. با این حال 
مشکل در تفسیر گزاره «توافق خوب و پایدار» در بخش های مختلف 
کشور است. با اینکه برخالف فشار مجلس بر دولت در دوره روحانی 
مســیر مذاکرات به نحو کامال روشــنی از قانون صیانت دور شده و 
تصویب کنندگان آن جایگاهی در مذاکرات ندارند، اما فشار «محافل 
خاص» مخالف توافق بر دولت را نمی توان کامال از نظر دور داشت.

۳- اروپا در شــرایط وخیم ناشی از جنگ اوکراین و بحران انرژی 
بیش از دیگر اطراف ۱+۵ خواســتار و مشتاق احیای توافق هسته ای 
اســت. باوجوداین برجسته کردن «زمستان ســخت» و امیدوار کردن 
تصمیم گیران در سیاست «صبر و انتظار» برای گرفتن امتیازات بیشتر 
شــرط بندی غیر منطقی است. محاسبه فایده -هزینه تأخیر در توافق 
و آنچه تصور می شــود از این زمستان عاید ما خواهد شد، کار چندان 
دشــواری نیســت. ســخن فالن روزنامه در توصیه برای صبوری را 
نمی توان جدی ارزیابی کرد؛ ولی توییت مشــاور تیم مذاکره کننده در 
دمیدن امید واهی به بحران انرژی اروپا و پختن نانی در تنور زمستان 
سرد اروپا نشــانه ای از تحلیل های ناصواب و گمراه کننده در توافقی 
است که ما بیش از طرف مقابل به آن نیازمندیم. بزرگ نمایی نقش 
سه کشــور اروپایی، بحران انرژی و تأثیر ورود نفت ایران در حل این 
بحــران به نفع روند مذاکرات معطوف به هدف نیســت. توافق، راه 
صادرات عادی نفت ایران به بازار جهانی اســت. تأثیر آن بر کاهش 
قیمت نفــت و از آن طریق کاهش قیمت بنزین و ســایر فراورده ها 
را نمی توان انکار کرد. مشــکل فوری اروپا در زمســتان گاز است که 
ایران در شرایط فعلی فاقد امکان صادرات آن از طریق لوله یا کشتی 
(ال ان جی) اســت. مزیت ایران منابع عظیــم گاز و برنامه ریزی برای 
جایگزینی گاز روســیه اســت که باید آن را جدی گرفت و در دستور 

کار قرار داد.
۴- باوجوداین نباید دیپلماســی با اروپا را کنار گذاشت. قاره سبز 
همواره جایگاه ویژه ای در سیاســت خارجی ایران داشــته است. در 
شــرایط کنونی نیز سرمایه گذاری شرکت های اروپایی می تواند نقش 
مهمی در احیا و فعال کردن صنایع نفت و گاز ایران و تأمین بخشــی 
از نیاز اروپا داشــته باشــد که باید آن را جدی گرفت و ســناریوهای 
آن را طراحی کرد. از منظر سیاســی نیز چنان که مشــاهده می شود، 
اسرائیل به عنوان مهم ترین بازیگر مخالف پس از ناکامی در فشار به 
آمریکا، از طریق اروپا و آژانس درصدد مانع تراشــی در دســتیابی به 
توافق اســت. موضوع حل اختالفات ایران با آژانس هرچند مسبوق 
به سابقه است، اما ســخنان مکرون در الجزایر و تأکید بر جدا کردن 
مســئله پادمانی از اصل توافق، ایده ای بود که پس از سفر مقامات 

اسرائیل به پاریس از زبان مکرون بیان شد.
۵- قبال در همین ســتون نوشــتم و همچنان بر ایــن باورم که با 
پذیرش ایران برای تفکیک موضوع خروج ســپاه از لیست گروه های 
تروریســتی آمریکا (FTO) از مذاکــرات برجام حل وفصل اختالفات 
ایران با آژانس کار دشواری نیست. موضوع آژانس بیش از آنکه فنی 

باشد، سیاسی است.
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باز شــدن درهای اســتادیوم آزادی به روی زنان در روزهای اخیر 
رویدادی فرخنده بوده و با شــعف و خشــنودی از آن استقبال شده 
اســت. اتفاقی که در دو هفته گذشته فضای فوتبال ایران را دگرگون 
کرده و از محافل داخلی تا رسانه های بین المللی به آن پرداخته اند 
و آن را حرکتــی رو بــه جلو ارزیابــی کرده اند. این تغییــر حتی اگر 
برخالف میل دولتمردان هم اتفاق افتاده باشــد -که همه واقعیت 
را می دانیم- برای هواداران ورزش، بانوان و اکثریت جامعه اقدامی 
ســتودنی است و باید بابت آن از مسئوالن تشکر کرد. آرزویی دیرینه 
که باالخره در تابستان ۱۴۰۰ رخ داد. چهره های اشک بار از خوشی و 
صحنه های شــوق انگیزی که در ورزشگاه دیدیم، گواهی می داد چه 
انتظار و خواســته بزرگی تا امروز به تأخیر افتاده و حاال چه انگیزه و 
روحیه ای در دختران زنده شــده است. نکته تأمل برانگیز هم این بود 
که در این روزها با انتقاد و مشکل جدی از هیچ سویی مواجه نبودیم 
و معلوم نیســت مخالفان ســینه چاک با کدام بخش از این حضور 
مشکل داشــته اند که حاال سکوت کرده اند. سؤالی که ذهن بسیاری 
را درگیر کرده، این است که پس از آن همه مخالفت، حاال که زنان در 
استادیوم به تماشای فوتبال نشسته اند چه بحرانی پیش آمده و چه 
آســمانی به زمین آمده است. آن جرم سهمگین و وحشتناکی که تا 
امروز تالش شــده بود از آن پیشگیری شود، چه بود؟ همه شاهدیم 
کــه در بازی های اخیر تیم های بزرگ پایتخــت، خانواده های مان به 
استادیوم می روند و جز شادی و شور به بار نیاورده اند؛ نه قند و فشار 
مســئولی افتاده، نه قلب کسی گرفته و نه خون از دماغ کسی آمده. 
بازیکنــان فوتبال از این هوای تازه راضی به نظر می رســند و فضای 

استادیوم  برای برگزاری مسابقه مناسب تر است.
می پرســیم حاال که چنین تصمیم عاقالنه ای گرفته شده و تقریبا 
تمام بازتاب هایش مثبت بوده، چه کســی جواب همه این سال  های 
محرومیت و دوری را می دهد؟ چه کســی پاسخ گوست که چرا چند 
نسل از زنان ایرانی از حق طبیعی خود محروم بوده اند؟ بابت همه 
دل هایی که دور از اســتادیوم فشرده شــد، همه رنج ها و بابت جان 
از دست رفته دختر آبی چه کسی حاضر است جلو بیاید و توضیحی 
بدهد؟ این سؤال هم برای یادآوری زخم های کهنه نیست؛ ما همچنان 
بــا محدودیت ها و قوانین آزارنده  و منحصربه فردی مواجهیم که به 
همین  اندازه تغییرپذیرند؟ گشایش هایی که می توانند روحیه بخش 
باشند، آب هم در دل کسی -جز اقلیتی ناچیز- تکان نخواهد خورد. 
ممنوعیت هایی فرساینده  که پافشاری  و لجاجت های کودکانه، اجازه 

برچیده شدن شان را نمی دهد.
سؤال دیگر این است که چرا فقط تهران؟ همه دیده اند که برای 
راه دادن زنــان به اســتادیوم آزادی نیاز به ترفند ویژه و زیرســاخت 
خاصی نبوده و ادعاهای گذشــته فقط بهانه تراشــی بوده اســت. 
زنان به ســاده ترین شکل ممکن به ورزشگاه رفته اند و هر هفته هم 
تعداد بسیاری شان پشــت در می مانند؛ اما چرا این اتفاق نمی تواند 
در شهرستان ها بیفتد؟ چرا در اصفهان و اهواز و حتی مشهد شاهد 

حضور زنان در مسابقات نیستیم؟ 
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توقف در ایستگاه پادمان

دیدید که آسمان به زمین نیامد

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

جاوید قربان اوغلی

سیامک رحمانی

   وزیر صمت به تازگی در ســخنانی از «مناسب» بودن وضعیت تولید 
در ســطح کالن سخن گفتند و اینکه «وضعیت صادرات کشور» هم 
«بسیار مطلوب» شــده است. ایشان البته اعداد و ارقامی را هم ذکر 
کرده اند و از جمله اینکه «فقط ۳.۵ میلیارد دالر با اینکه بگوییم نفت 
دیگر در تأمین ارزی کشــور اثری ندارد، فاصله داریم» (رسانه ها، ۱۳ 

شهریور) که با بهت و حیرت اکثر کارشناسان مواجه شد.
امیدآفرینی و ایجاد فضای مثبت در حوزه تولید صنعتی امری قطعا 
الزم و ضروری و پســندیده اســت. آن هم در روز و روزگاری که از در 
و دیوار اخبار منفی و ناامیدکننده می بارد و امکان بهبودی وضعیت 
و تحــول مثبت امور را کاری بعید و طاقت فرســا می نمایاند. اما این 
امیدآفرینی باید بر یک ســری اصول و مبانی اســتوار باشد تا امکان 

بنا کردن خانه توسعه روی این سنگ بنا را امکان پذیر کند.
در همیــن ایام اخیــر گزارشــی از معتبرترین نهــاد صنعتی جهان 
یعنی سازمان توســعه صنعتی ملل متحد «یونیدو» منتشر شد که 
در آن وضعیــت نگران کننده صنعت کشــورمان را نشــان می دهد. 
این گــزارش که به وضعیــت رقابت پذیری صنعتی در کشــورهای 
مختلف می پردازد، درباره کشورمان از جمله عنوان می کند که «سهم 
صــادرات صنعتی از کل صــادرات ایران دوســوم میانگین جهانی 
است و درحالی که حدود ۶۰ درصد تولیدات صنعتی کشورها صادر 
می شــود، این رقم درباره ایران کمتر از ۴۰ درصد اســت». همچنین   
به این نکته مهم اشاره می کند که تولیدات صنعتی ایران نیز عمدتا 
منبع محور است. چنان که طبق این گزارش عمده تولیدات صنعتی 
کشورمان عبارت اند از فراورده های نفتی و کك (۱۹.۱۵درصد)، مواد 
و محصوالت شیمیایی (۱۸.۷۱ درصد)، محصوالت غذایی و خوراکی 

(۱۵ درصــد)، فلزات اساســی (۱۱.۹۱ درصــد) و... از میان تولیدات 
ســاخت محور، تریلر و قطعات تنها ۱۲ درصــد تولیدات صنعتی را 

تشکیل می دهد.
ایــن گزارش با مطالعه دو، ســه ســال قبل «مؤسســه مطالعات و 
پژوهش هــای بازرگانی» وابســته به وزارت صمــت مطابقت دارد 
(ســاختار صنعتی ایــران در آینــه برنامه های توســعه ای). در این 
پژوهش آمده بود: «بررســی ترکیب رشته فعالیت های صنعتی در 
پنج برنامه توسعه گذشته حاکی از گذار بخش صنعت از ساختاری 
کشاورزی پایه (متشکل از تولید مواد غذایی و آشامیدنی و منسوجات 
به عنــوان مهم ترین تولیدات صنعتــی) در برنامه اول توســعه به 
ساختاری هیدروکربوری  پایه (متشکل از تولید محصوالت شیمیایی 
و پاالیشــی در صدر تولیدات صنعتی کشــور) در پایان برنامه پنجم 
توســعه است؛ چنان که ســهم صنایع متکی به دانش فنی و منابع 
کشــاورزی به ترتیب از ۱۲ درصد و ۳۸ درصد به ۱۰.۸ درصد و ۱۶.۵ 
درصد ســقوط کرده اســت. درحالی که در این مدت ســهم صنایع 
هیدروکربوری به سرعت رشد کرده و از ۱۲.۵ درصد به ۳۸.۵ درصد 
رســیده که این روند برخالف هدف گذاری های اســناد باالدســتی و 
برنامه های توسعه کشــور و روند جهانی بوده که در گزارش یونیدو 

نیز به آن اشاره شده است.
در گزارش یونیدو آمده اســت میزان تولیدات منبع محور در متوسط 
جهانــی از ۶۵ درصــد در ســال ۲۰۱۷ به ۵۴ درصد در ســال ۲۰۲۰ 
کاهش یافته و تولید کاالهایی با فناوری های متوســط نظیر خودرو 

و لوازم خانگی و ماشین آالت از ۲۵ به ۳۲ درصد رشد کرده است.
این آمار و ارقام گویای سقوط تشکیل سرمایه به ویژه در ماشین آالت 
و نیــز فقدان نیروی انســانی ماهر و... و بیانگــر ضرورت اصالحات 

ساختاری در فضای اقتصادی و صنعتی کشورمان است.
گزارش یونیدو هرچند مربوط به عملکرد صنعتی سال ۲۰۲۰ جهان 
و ایران اســت و یکی، دو ســال با امروز فاصله دارد، اما با توجه به 
اینکه در این مدت کوتاه اتفاق خاص و تحولی ساختاری در اقتصاد و 
صنعت کشور واقع نشده است، می توان وضعیت امروز را در همان 

سبك و سیاق ناگوار ســابق ارزیابی کرد و خوش بینی وزیر صمت را 
ابهام آمیز یا گذرا دانست. چنان که رئیس اتاق ایران درست در همین 
روزها بار دیگر از نبود راهبرد توسعه صنعتی در کشور به شدت انتقاد 
و از هرج و مــرج در مجوزها و پروانه های بهره برداری صنعتی گالیه 
می کند (۸۱ واحــد بهره برداری خودرو که در کــره جنوبی ۵ واحد 
اســت، ۱۶۵ واحد تولید ســیمان که این رقم در کره جنوبی ۱۰ واحد 
است، ۲۱۰ واحد تولید موتورسیکلت در حالی که این رقم در مجموع 
۱۵ کشور از ترکیه تا ژاپن ۸۲ واحد است و... -شافعی، دوم شهریور).
همچنین باید به نامه اخیر رؤسای اتاق های ایران و تعاون و اصناف 
اشــاره کرد که ضمــن تأیید اقدامات دولت ســیزدهم در توســعه 
صــادرات نفتــی و ارتباطات منطقــه ای از ضعف های ســاختاری 
اقتصادی کشور گالیه می کنند و خواستار رفع آنها می شوند. مواردی 
مانند چند نرخی بودن ارز (نیما، سنا، بازار متشکل ارزی و ارز توافقی)، 
بوروکراسی اداری و قوانین و مقررات دست وپاگیر، مشارکت نداشتن 
تشکل های بخش خصوصی در تصمیم گیری ها (اجرانشدن مواد ۲ 
و ۳ قانون بهبود فضای کســب وکار)، مشکالت شدید تأمین سرمایه 

در گردش و... .
این همه کمبودها و ضعف های ساختاری در حوزه توسعه صنعتی 
در مــدت چند دهــه، در کنار ادامــه تحریم هــا و نااطمینانی ها در 
عرصه تبادالت مالی و تعامالت تجاری و اقتصادی و ضعف شــدید 
ســرمایه گذاری و... امــکان خوش بینــی به بهبود پایــدار وضعیت 

صنعت و تولیدات صنعتی را به حداقل می رساند.
در اینکــه باید امیدوار بود، شــکی نیســت و کشــورمان مزیت های 
بســیاری در زیرساخت ها و نیروی انســانی و ذخایر و منابع معدنی 
و نفتــی و گازی و موقعیــت اســتراتژیك جغرافیایــی و... دارد؛ اما 
این همه مزیت های بالقوه ای اســت که متأسفانه نتوانسته در قالب 
سیاســت گذاری علمی و اجرائی درست در چارچوب یک سند ملی 
توسعه ای بالفعل شود. مشکل آن است، واال امیدآفرینی بد نیست! 
امیدی که ریشه در واقعیت داشته باشد و با عقالنیت و علم و تجربه  

عینیت یابد.

یادداشت

امیدآفریني؛  از  خیال تا  واقعیت

کارشناس اقتصادی
حسین حقگو

گزارش تیتر یک را در صفحه ۴ بخوانید

مسعود نیلی در گفت وگو بسیار منضبط است؛ خوی و منشی که از دانشگاهی بودن او نشئت می گیرد. در این گفت وگو 
که به سرنوشت توســعه در دوران تاریخی حکومت پهلوی و جمهوری اسالمی پرداخته می شود، با فراز و نشیب های 
توسعه از دیدگاه شخصی آشنا می شــویم که هم دانشگاهی است و هم در رده های باالی دولتی در برنامه ریزی های 
اقتصادی نقش داشته است. برنامه سوم توسعه در دوران اصالحات با مشارکت جدی مسعود نیلی نوشته شده و او 

یکی از مشاوران مهم اقتصادی در دولت روحانی و دستیار امور اقتصادی رئیس جمهور بوده است.

با مســعود نیلی درباره تاریخ توســعه در ایران به گفت وگو نشســته ایم که بخــش اول آن را می خوانید. نیلی در ایــن بخش از گفت وگو به 
برنامه های توســعه و ســوابق تاریخی آن در کشور ما می پردازد و در بخشــی دیگر از گفت وگو که فردا منتشر می شود، از تجربیات خود به عنوان 

مشاور امور اقتصادی در برخی از دولت های بعد از انقالب می گوید...

  درگیری تاریخی تکنوکرات ها درگیری تاریخی تکنوکرات ها 
با سیاست مدارانبا سیاست مداران  

بحرانتولیدکنندگان 
محمد بحرینیان و ارزیابی یک پرسش راهبردی؛ چگونه ذی نفعان آگاه و 

تصمیم گیران ناآگاه اقتصاد کشور را به ورطه نابودی می کشانند؟

گفت وگوی احمد غالمی با مسعود نیلی درباره تاریخ توسعه در ایرانگفت وگوی احمد غالمی با مسعود نیلی درباره تاریخ توسعه در ایران

سعید صفارائی: «به طور طبیعی در اینجا نباید این برکه ها وجود 
داشته باشــد»؛ این گفته محمدرضا دلقندی، کارشناس مسئول 
زیســتگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی 
اســت. در ۴۵کیلومتری نیشــابور به سمت ســروالیت در کنار 
روســتای تاریخی زرنده در دل کوهستان برکه هایی از دل زمین 
جوشــیده که حتی برای ساکنان محلی هم شگفت انگیز است. 
محلی ها این برکه ها را سی ســر می نامند. برای به دست آوردن 
اطالعات بیشتر ســراغ اینترنت می روم اما به جز چند پاراگراف 
مطالب پراکنــده، اطالعات زیادی درباره این تاالب وجود ندارد. 
با اداره حفاظت محیط زیســت نیشــابور تمــاس می گیرم و از 
خوش شانســی با گــروه طبیعت گردی که قرار اســت به زودی 
به ایــن منطقه بروند آشــنا می شــوم. صبح زود بــرای دیدن 
دریاچه های اســرارآمیز سی ســر به همراه گروه طبیعت گرد و 

حامیان محیط زیست راهی می شوم. 

 خمیازه  برجام

اتهامات «گمانه زنی» است
فعالیت های معدنی آرامش بهشت گمشده    را برهم زده است

   تاالب باستانی سی سر 
نیشابور در آستانه ثبت ملی

۳

۲

ابهام در سرنوشت برجام؛ قلدری آمریکا و درخواست های 
پادمانی ایران، دو قطبی جدیدی را نشان می دهد

دفاع رستم قاسمی از مشاور  بازداشتی اش

این گزارش را در صفحه  ۱۰ بخوانید این گزارش را در صفحه  ۶ بخوانید

  عکس: سهند تاکی، شرق

جلسه سرنوشت ساز
در  سئول

تصمیم گیری درباره اسکوچیچ و مهدوی کیا
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