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سال بیست و هفتم
شماره 6983

یک مقام سازمان ملل:

تحریم های آمریکا خارج از روند سازمان ملل و غیرقانونی است

عکس :مهر

گزارشــگر اقدامات یک جانبه قهری سازمان ملل متحد با
بیان اینکه اروپا تحریم های یک جانبه علیه ایران را قبول
ندارد ،گفت :تحریم های خارج از روند سازمان ملل ،هم
نامشروع و هم غیر قانونی هستند.
به گزارش ایرنا ،در حاشیه چهلمین اجالس شورای حقوق
بشر ،نشست جانبی با عنوان «اقدامات یک جانبه قهری و
نقض حقوق بشر» و به ابتکار و سامان دهی سازمان دفاع
از قربانیان خشــونت ،در  16اسفندماه  97در مقر سازمان
ملل در شهر ژنو برگزار شد.
ادریــس جزایری گزارشــگر اقدامات یــک جانبه قهری
ســازمان ملل متحد در تشریح این نشست ،افزود :آمریکا
گفته اســت این تحریم ها بدترین در تاریخ خواهد بود و
در شرایط تحریم سوییفت که انتقال کاالهای بشر دوستانه
مختل می شــود ،می توان گفت کــه تحریم باعث مرگ
می شود.
وی در این نشســت جانبی که توســط ســازمان دفاع از
قربانیان خشــونت برگزار شد ،اظهار داشت :مشکل دیگر
تحریم این اســت که فضای ترس ایجاد می کند و باعث
می شود شرکت های تجاری به دلیل ترس از تنبیه شدن از
ارتباط تجاری با کشور تحریم شده اجتناب کنند.
گزارشگر تحریم های سازمان ملل ادامه داد :اتحادیه اروپا
و کشــورهای غربی تحریم را قبول ندارند و اینستکس را
ابداع کرده اند اما معلوم نیست شرکت هایی که از این ابزار
استفاده می کنند تنبیه نشوند .البته شاید بتوان شرکت هایی
را پیــدا کرد که به تجارت با آمریکا عالقمند نباشــند و با
ایران رابطه تجاری برقرار کنند.
اتحادیه اروپا تحریم های خارج از روند سازمان ملل
را نامشروع و غیرقانونی می داند
جزایری در ادامه درخصوص تحریم های فرامرزی علیه
ایران با ابراز نگرانی از این تحریم ها تصریح کرد :شرایط

ایران شرایط محاصره اقتصادی است و من همواره گفته
ام کــه برای حمایت از غیرنظامیــان تحت محاصره باید
مطابق کنوانســیون های چهارگانه ژنو عمل شود .تحریم
های خارج از روند ســازمان ملل ،هم نامشــروع و هم
غیر قانونی هســتند .اروپا هم این تحریم ها را غیرقانونی
می داند.
گزارشگر تحریم های سازمان ملل درباره تحریم ها توصیه
های پیشین خود را ارایه کرد که از مجمع عمومی خواسته
تا از دیوان بین المللی دادگســتری بخواهد درباره تحریم
ها نظر مشورتی ارایه کند و تاکید کرد که دبیرکل سازمان
ملل باید در خصوص تحریم ها نماینده ویژه تعیین کند.
وی همچنین پیشنهاد کرد تا یک کار گروه تشکیل شود که
روی تحریم کار کرده و به دبیرکل ســازمان ملل گزارش
کند.
جزایری درخصوص نقش ســازمان هــای غیردولتی در
حوزه تحریم گفت :سازمان های غیردولتی بزرگ تاکنون
برای قربانیان تحریم قدمی برنداشته اند.
سازوکار مالی فقط در رابطه با دارو و مواد غذایی از
مجوز بی نیاز است
گریگوار ماالرد استاد دانشگاه ژنو و عضو «شبکه تحریم»
مؤسســه مطالعات بین الملل و توســعه نیز در ادامه این
نشســت گفت :بانک ها مایل به همکاری با ایران نیستند
چون از تالفی آمریکا و قدرت های بزرگ می ترسند.
وی درباره ســازوکار مالی یا کانال ارتباط مالی مستقل از
ســوییفت توضیحاتی ارایه کرد و افزود :اس پی وی یک
راه حل تکنیکی است که به شرکت ها کمک می کند بدون
نیــاز به مجوز اوفک کار کنند اما تا زمانی از این مجوز بی
نیاز خواهند بود که فقط دارو و مواد غذایی مبادله کنند و
به اقالمی مانند نفت نپردازند.
روح الــه نصراللهی دانشــجوی دوره دکتری دانشــگاه

چهارسویسیاست
نامهنگاری علی مطهری با ابراهیم رئیسی:
 ۵درخواست نائب رئیس مجلس از رئیس جدید قوه قضائیه

نایب رییس مجلس شــورای اســامی با اشــاره به اعالم جرم دادستان علیه
نماینــدگان مجلس بــه خاطر نطق میان دســتور آنها و همچنیــن ورود افراد
غیرمســئول در برخی پروندهها که مورد اختالف میان دو نهاد اطالعاتی کشور
اســت از رییس جدید قوه قضاییه خواســت در این موارد ورود کند و جلوی
برخی رویههای ناصواب را بگیرد.
به گزارش ایسنا ،در نامه علی مطهری خطاب به رییس جدید قوه قضاییه که در
اختیار ایسنا قرار گرفته ،آمده است:
 .۱همان طور که مستحضر هستید بعد از چند ماه مسکوت ماندن اجرای قانون
آیین دادرســی کیفری جدید که اصالحات خوبــی در آن صورت گرفته بود،
تبصرهای به ماده  ۴۸آن بدون طی کردن ســیر قانونی آن در مجلس نهم اضافه
شد که به موجب آن متهمان سیاسی و امنیتی ملزم شدند که وکیل خود را صرف ًا
از فهرست وکالی مورد تأیید رئیس قوه قضائیه انتخاب کنند .گذشته از این که
مدتها چنین فهرستی وجود نداشت ،اساس ًا این تبصره با حق انتخاب آزاد وکیل
و با عدالت و قانون اساســی مغایر اســت و موجب تبعیض ناروا میان وکالی
دادگستری شده است .مستدعی است دستور فرمایید این تبصره که به صورت
غیرقانونی اضافه شده است اجرا نشود.
 .۲اخیرا ً با پدیده عجیبی مواجه شدهایم که یک دادستان علیه نمایندگان مجلس
به خاطر نطق میان دســتور آنها که شامل هیچ توهین و افترایی هم نبوده است
صرف ًا به خاطر این که در موردی منطبق با نظر رسمی حکومت نبوده اعالم جرم
کرده اســت .این اقدام خالف اصول  ۸۴و  ۸۶قانون اساســی است .نمایندگان
در بیان نظرات خود آزادند ،حداکثر این اســت که نماینده دیگری در نطق میان
دســتور خود پاسخ او را میدهد .الزم اســت از این پدیده نیز جلوگیری شود.
اصوالً خوب اســت درباره دادستانهایی که معتقدند اختیارات آنها فقط یک بند
انگشت از اختیارات خدا کمتر است تصمیم مقتضی معمول نمایید.
 .۳گرچــه دادگاه ویــژه روحانیت زیر مجموعه قوه قضائیه نیســت ولی فع ً
ال
جنابعالی دادســتان این دادگاه هســتید .فرصت را مغتنم شــمرده به عرض
میرســاند که این دادگاه پس از حدود دو ســال هنوز به شکایت اینجانب از
دادستان مشــهد به خاطر ممانعت از سخنرانی این بنده در روز اربعین پاسخی
نداده اســت .دادســتان مذکور زمانی درس طلبگی خوانــده و ملبس به لباس
روحانیت نیست .معلوم نیســت چرا پروندهاش به دادگاه ویژه روحانیت رفته
است.
بــه نظر اینجانب اساســ ًا ضــرورت دادگاه ویژه روحانیت بــه اوایل انقالب
برمیگردد و معلوم نیســت امروز دادگاه خاص برای روحانیت که انســان را
به یاد حکومت طبقاتی ساســانیان میاندازد به صالح کشور باشد .اگر کسی از
یک روحانی شــکایت داشته باشد فقط باید به این دادگاه مراجعه کند و صرف ًا
میتواند از وکالی مشــخص روحانی استفاده کند .این امر حق آزادی افراد در
انتخاب وکیل را از بین برده اســت .به نظر میرسد که نظام جمهوری اسالمی
باید درباره این موضوع تصمیم بگیرد.
 .۴اکنــون پروندههایی در قوه قضائیه مفتوح اســت که میان دو نهاد اطالعاتی
کشــور مورد اختالف است .یکی متهم یا متهمان را جاسوس میداند و دیگری
که مرجع تخصصی تشــخیص جاسوســی در کشور اســت آنها را جاسوس
نمیداند .مســتدعی اســت دســتور فرمایید از ورود افراد غیر مسئول در این
پروندهها جلوگیری و به این رویه خاتمه داده شود.
 .۵در مرداد گذشــته رئیس محترم ســابق قوه قضائیه اجازه اختیارات ویژهای
از مقام رهبری برای تســریع در صدور احکام اخاللگران اقتصادی در شرایط
خاص امروز کشــور دریافت کرد که به موجب آن حق درخواست تجدیدنظر
جــز برای محکومان اعدام از متهمان گرفته شــد و تبصره ماده  ۴۸قانون آیین
دادرســی کیفری یعنی محدودیت انتخاب وکیــل از افراد مورد نظر رئیس قوه
نیز اعمال میشــود .به نظر میرسد که این اجازه منحصر به پروندههای دوران
بحران اخیر است که از اوایل سال  ۹۷آغاز شد و نباید شامل پروندههای ماقبل
آن شود ،در حالی که شــنیدهها حاکی از آن است که شامل برخی پروندههای
گذشته نیز شده است .به هرحال تدبیر الزم را مبذول فرمایید.

آکسفورد نیز در ادامه این نشست گفت :هر چند در لیست
بلند باالی تحریم های اوفک اشاره ای به دارو و تجهیزات
پزشــکی نشده است اما این تحریم ها به گونه ای طراحی
شــده است که عمال راه را برای هرگونه مبادله دارو و غذا
بین ایران و کشورهای دیگر می بندد.
عدم دسترسی شرکت های ایران به سوییفت مانع
مبادله کاالهای درمانی است
وی افزود :اصلی ترین مانع در برابر مبادله کاالهای درمانی
و دارو عدم دسترسی شرکت های ایرانی به شبکه تبادالت
بین بانکی سوییفت است.
این دانشجوی دوره دکتری دانشگاه آکسفورد بیان کرد :از
ســویی شرکت های دارویی نیز از هرگونه تبادل محصول
به شــرکت های ایرانی اجتناب مــی کنند زیرا در معرض
تهدید جدی به دلیل تحریم های ثانویه آمریکا هستند.
نصراللهی تصریح کرد :چنین شــرایطی موجب مشکالت
متعددی چون کمبود داروی بیماران خاص ،افزایش قیمت
دارهای وارداتی ،افزایش واسطه در بازار دارو ،عدم ورود
محصوالت شــرکت های تراز اول و گرایش شرکت های
وارد کننده به سمت شرکت های تولید کننده کمتر شناخته
شده ،بازار سیاه دارو ،و غیره می شود.
وی در ادامه ضمن اشــاره به بروز مشکالت متعدد برای
بیماران تاالســمی در ایران گفت 23 :هزار بیمار تاالسمی
در ایران به صورت مستقیم از این شرایط تاثیر گرفته اند.
شورای حقوق بشر یک دبیرخانه دائمی درباره ثبت
موارد نقض حقوق بشری ایجاد کند
این دانشجوی دوره دکتری دانشگاه آکسفورد افزود :اصلی
ترین تولید کننده داروی اگزجد و دســفرال یک شــرکت
داروسازی سوییسی اســت که در یک سال اخیر واردات
محصوالت این شرکت به ایران با مشکالت زیادی مواجه
شــده اســت .این بیماران مشکالت بســیاری داشته اند

افزایش قیمت دارو بر بیماران تاثیر زیادی داشته اند.
نصراللهی ضمــن تاکید بر ضرورت توجــه ویژه به آثار
بشردوســتانه و حقوق بشری تحریم ها در ایران ،پیشنهاد
داد که شــورای حقوق بشر یک دبیرخانه دائمی برای ثبت
موارد نقض حقوق بشــر ناشی از اقدامات قهری یکجانبه
کشورهای مختلف ایجاد کند.
از نظر این دانشجوی دانشگاه آکسفورد کشورهای تحریم
کننــده مطابق حقوق بیــن الملل تعهد دارند که نســبت
بــه رعایت ابعاد حقوق بشــری و بشردوســتانه اقدامات
فراسرزمین خود مسئولیت پذیر باشند.
با وجود دریافت مجوز اوفک توسط بنیاد کودک،
بانک های بین المللی از انجام معامله با ایران
خودداری می کنند
پیمان رئوفی رئیس جوانــان متخصص انجمن ملل متحد
(بورلــی هلیــز) و رئیس ســابق بنیاد کــودک (آمریکا)،
نیز در ادامه این نشســت گفت :هنــگام ادارۀ کمک های
بشردوســتانه به یک کشــور تحریم شده ،ســازمان های
غیردولتی و ســازمان هــای غیرانتفاعی باید طبق مقررات
اوفک عمل کنند و مجوز اوفک بگیرند .پس از اخذ مجوز
اوفــک از وزارت خزانه داری ،چالش انتقال پول به ایران
است.
وی افزود :بنیاد کودک برای ارســال کمک به ایران تحت
پیگرد قانونی قرار گرفته و دچار مشکل شده است .هدف
بنیاد کودک این است که کودکان به مدرسه بروند .این بنیاد
برنامه های مختلفی را برای حمایت از کودکان در ایاالت
متحده و خارج از کشور اجرا می کند .کودکان بنیاد کودک
با همکاری موسسات خیریه محلی حمایت می شوند.
رئیس سابق بنیاد کودک (آمریکا) ،تاکید کرد :در طول سال
ها ،بنیاد کودک به کودکان افغانستان ،اندونزی و نپال کمک
کرده اســت .تمرکز اصلی حمایت های خیریه سازمان در
رابطــه با ایران بوده اســت .بنیاد کــودک مجوز اوفک را
دریافت کرده اســت ،با این حال ،بانک های آمریکایی و
بین المللــی از انجام معامالت بانکی بــا ایران خودداری
می کنند.
گفتنی است ،در حاشــیه چهلمین اجالس شورای حقوق
بشــر 16 ،اسفندماه  1397برابر با  7مارس  ،2019نشست
جانبی با عنوان «اقدامات یک جانبه قهری و نقض حقوق
بشر» در مقر سازمان ملل در شهر ژنو برگزار شد.
در این نشست که به ابتکار و سامان دهی سازمان دفاع از
قربانیان خشــونت برگزار شد ،ادریس جزایری گزارشگر
ویژه حقوق بشــر در رابطه با اقدامــات قهری یک جانبه
(تحریــم) ،گریگوار ماالرد اســتاد دانشــگاه ژنو و عضو
«شــبکه تحریم» مؤسســه مطالعات بین الملل و توسعه،
روح اهلل نصرالهی دانشــجوی دکتری مطالعات خاورمیانه
و نیز پیمان رئوفــی ،رئیس جوانان متخصص انجمن ملل
متحد (بورلی هلیز) و رئیس ســابق بنیاد کودک (آمریکا)،
سخنرانی کردند.
حسن فرطوسی پژوهشــگر حقوق بین الملل در دانشگاه
ژنو مدیریت این نشست را به عهده داشت.

رئیس جمهوری عراق :

سفر روحانی به عراق موجب تعمیق مناسبات می شود

برهم صالح رئیس جمهوری عراق بر اهمیت بسیار
سفر دکتر روحانی رئیس جمهوری اسالمی ایران به
بغداد تاکید کرد.
به گزارش ایرنا ،در آســتانه سفر «حسن روحانی»
همتای ایرانی وی به بغداد ،با تعدادی از خبرنگاران و
روزنامهنگاران ایرانی در کاخ ریاست جمهوری عراق
دیدار کرد.
او در ابتــدای این دیدار ،خطــاب به حضار به زبان
فارسی گفت :من زبان فارسی را بهطور کامل متوجه
میشــوم اما نمیتوانم خیلی خوب فارسی صحبت
کنم .او در طول دیدار ،چند بار هم از مترجمش ایراد
گرفت و گفت :من عامدانه ،اصطالحات خاصی را به
کار بردم که دقیق ترجمه نکردی.
رئیس جمهور عراق در پاسخ به سوالی در خصوص
سفر حجتاالسالم حسن روحانی ،رئیس جمهوری
اســامی ایران به عراق گفت :ســفر رئیس جمهور
روحانی به بغداد بسیار مهم است و در فضای بسیار
مهمی هم انجام میشــود .اوال و قبل از هرچیز این
ســفر برای تعمیق روابط میان دو کشور و دو ملت
صورت میگیرد  .من حدود ســه ماه پیش در تهران
بودم و در آنجا رئیس جمهور روحانی و مقام معظم
رهبری و دیگر مقام های جمهوری اســامی از من
اســتقبال کردند و ما گفتوگوهای طوالنی و دقیق
درباره اوضــاع در عراق و روابط ایــران و عراق و
وضعیت منطقه داشتیم .سفر رئیس جمهور روحانی
برای تکمیل گفتوگوهای دو کشــور و پیشــبرد
مذاکرات میان دوکشــور خواهد بود .امیدواریم که
این سفر بتواند ایستگاه مهمی برای تعمیق روابط میان
دو کشــور از جمله در مســائل اقتصادی و تاکید بر
اشتراکهای موجود میان دو کشور و مسائل امنیتی و
سیاسی و همچنین از لحاظ رویکرد ما به منطقه باشد.
وی افزود :ما و ایران مرز مشترک طوالنی در حدود
 1400کیلومتر با یکدیگر داریم و همچنین مشترکات
فرهنگــی ،اجتماعی ،تاریخی و دینی با هم داریم .ما
دو کشــور منافع مشترک بسیاری با هم داریم .منافع
سیاســی میآینــد و میروند اما اصــول تاریخی و
اجتماعی و فرهنگی و منافع مشترک ما ایجاب میکند
که به فکر روابطــی طوالنیتر و عمیقتر با یکدیگر
باشیم .ما درباره مرزها که مرزهایی طوالنی هستند و
دیگر مشترکات فرهنگی و سیاسی گفتوگو خواهیم
کرد .همچنین درباره روابط اقتصادی و مشــترکات
موجود میان دو کشــور و دو ملت مذاکره خواهیم
داشت.
خبرنگار دیگری ســوالی را در خصوص وضعیت
بدهیهای عراق به جمهوری اسالمی ایران با توجه
به تحریمهای دولت آمریکا علیه تهران مطرح کرد.
برهم صالح در پاســخ اظهار داشت :من این را باید
بگویم که عراق بخشی از منظومه تحریمهای یکجانبه
آمریکا علیه ایران نخواهد بود .شکی نیست که ما از
این تحریمها متاثر خواهیم شد اما قطعا جزئی از آن
نخواهیم بود .عراق بر اینکه منافع ملت ایران کشور
دوست و همسایه ما تامین شود اصرار دارد .ما تمام

تالش خــود را میکنیم و هر آنچه در توان داریم را
به کار میبریم تا از سطح تنشها در این رابطه کاسته
و آزارهایی که به ملت دوست ایران می رسد کاهش
یابد.
رئیسجمهــوری عراق ادامه داد :عراق مایل اســت
کــه به ملت ایران کمک کند کــه آزار و اذیتی که از
تحریمها می بینند کاهش پیدا کند .عراق و منطقه از
این تحریمها متاثر میشوند اما ما براساس دادههای
موجود تالش میکنیم که از آزار و اذیت ملت ایران
در این زمینه کاسته شود.
خبرنگاری این ســوال را مطرح کــرد که «ایران در
زمان ســختی عراق در کنار مبارزه با تروریسم بود
اکنون ایران در ســختی اســت ،عراق چه برنامهای
برای کمک به ایران دارد؟» پاسخ رئیسجمهور عراق
چنین بود :همانطور که در تهران گفتم ایران در کنار
ملت عراق برای مبارزه با دیکتاتوری صدام حسین و
استبداد ایستاد ،بسیاری از عراقیها به ایران آمدند و
ایران با آغوش باز از آنها استقبال کرد .ایران در دوره
گذشــته در مبارزه با داعش در کنار ما ایســتاد و ما
هیچ چیز جز اینکه به ایران بگوئیم از شما متشکریم
نمیتوانیــم بگوئیم .آنها واقعا در روزهای ســختی
در کنار ما ایســتادند .درباره اینکه ما بتوانیم به ایران
کمک کنیم بخشی از آن به این مساله بازمیگردد که
بتوانیم واکنشی مهم و اجمالی به این تحریمها نشان
بدهیم .ما دو کشوری هستیم که مشترکات فرهنگی،
اجتماعی و تاریخی بسیار عمیقی با یکدیگر داریم.
پس چگونه میتوانیم با ملت ایران همصدا نباشیم و
با آنها ابراز همدردی نکنیم؟ این حقیقتی است که به
نفع همه است که از شدت تنشها در منطقه بکاهیم.
این تنشها نه به منطقه و نه به عراق کمک نمیکنند.
وی در پاسخ به سوال دیگری خاطرنشان کرد :عراق
بخشی از این منطقه است و روابط ما با ایران واقعا مهم
است .ما روابط بسیار مهمی با ترکیه داریم .روابط ما با
ملت عرب نیز بسیار مهم است .این جغرافیای سیاسی
ما است و میتواند نه فقط به سود عراق بلکه به سود
کل منطقه باشد .ما میگوییم در گذشته عراق عرصهای
برای رویارویی سیاســی منطقهای بوده است اما االن
مــا میخواهیم که عراق عرصهای بــرای توافقهای
منطقهای باشــد .برای همین عراق نباید جایی برای
هرگونه عمل خصمانه علیه هیچ کدام از کشورهای
همسایهاش باشد .قانون اساسی ما چنین اجازهای به
ما نمیدهد و منافع ما هم چنین اجازهای به ما نخواهد
داد .روابط ما با کشورهای همسایه می تواند به کاهش
تنش هــا در منطقه کمک کنند .همچنین روابط ما با
آمریکا و اروپا هم برای ما مهم است.
صالح ادامه داد :اینکه در اینجا برای شــما میگویم
در همه جا گفتهام« :ما نمــی خواهیم عراق عرصه
ای برای رویارویی و عملی خصمانه علیه هیچ کدام
از کشورهای منطقه و همسایه ما باشد ».ما وارد هیچ
محوری علیه هیچ کشور دیگری نمی شویم .مثال می
خواهیم ارتباط های ریلی ما با ایران برقرار شــود و
این شبکه به ترکیه و کشورهای خلیج فارس امتداد

یابد .این برای عراق و ایران و کل منطقه مفید است.
ما به دنبال ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی مشترک
با اردن ،ایران ،کویت و ترکیه هستیم .ما میخواهیم
عــراق به جای اینکه گذرگاهی بــرای رویارویی و
درگیری کشورهای منطقه باشد گذرگاه اقتصادی و
تجاری مشــترک باشد .کسانی هستند که می گویند
موقعیــت جغرافیایی عراق برای رســیدن به چنین
هدفی سخت است ،بله سخت است اما فرصت های
بسیاری هم وجود دارد .روابط استثنایی عراق با ایران
و طبیعت رابطه عراق با کشــورهای منطقه ،عربی و
ترکیه همه اینها میتوانند عاملی برای تسهیل امور در
منطقه باشند.
رئیسجمهور عراق اضافه کرد :عراق نیاز به بازسازی
و فرصت های شغلی برای جوانان بیکار این کشور
دارد .ایــران هم نیــاز به فرصت هــای اقتصادی و
تجاری برای جوانان ایرانی دارد .این مشــترکات ما
اســت که باید بر آن تمرکز کنیم .عراق نقشی مهم
در این موضــوع دارد بنابراین باید بگویم که منطقه
به راه حل های منطقه ای نیاز دارد .عراق باید محور
این راه حل ها باشد .منطقه به یک منظومه اقتصادی،
سیاسی و امنیتی جدید نیازمند است .چنین منظومه
ای بدون ایران به وجود نخواهد آمد .جایگاه ترکیه و
کشورهای منطقه نیز در این معادله بسیار مهم است.
جایــگاه مرکزی عراق ایجــاب میکند در قلب این
محور باشــد .یقینا منظومه بسیار باثباتی در منطقه به
وجود نخواهد آمد اگر ایران جزئی از آن نباشد.
وی در پاســخ به این ســوال که چه ابزارهایی برای
اجرایی کردن این منظومــه در اختیار دارید تصریح
کرد :اوال و اساســا باید بگویــم این نقش جدیدی
که عراق در حال ایفای آن اســت بسیار مهم است؛
ارزیابی ما این اســت که منطقه به یک منظومه کامل
اقتصادی نیاز دارد .ما دربــاره خطوط ریلی ،مناطق
مشــترک صنعتی و مناطق آزاد تجاری و رفع موانع
تجاری میان کشــورها صحبت می کنیم .مشترکات
منطقه به طور کلی در مبارزه با تروریســم ،نه فقط
تروریسم و به طور کلی افراطیون و این فکر انحرافی،
مسائل مشترکی است که می توانیم براساس آنها به
توافق برســیم .این درگیری هــای بیهوده در یمن و
ســوریه رو به پایان اســت .به همین دلیل ما باید به
منافع مشترک ملتهایمان برای رفع معضل بیکاری
و منافع مشترک اقتصادی و دیگر منافع ملتهایمان
توجه کنیم .این مســائل منافع مشــترکی برای همه
ملت های منطقه است .جزئیات سیاسی قابل بحث
و مناقشه است و تمام می شود اما آنچه که باقی می
ماند همین منافع کالن اقتصادی و ملی است .من فکر
میکنم همه کشــورهای منطقه به هر دلیلی و به هر
شکلی همگی بر این نکته اتفاق نظر دارند که عراق
نقشی محوری در این مرحله ایفا میکند .حقیقت این
است که روابط استثنایی ما با ایران اهمیت بسزایی به
نقش عراق در منطقه می دهد .این نقش حکیمانه و
متوازنی که عراق در منطقه ایفا می کند میتواند برای
منطقه بسیار موثر باشد.

سرمقاله

جهاناقتصاد

به دنبال پرتقال فروش
در بانک مرکزی!
دکتر هاشم اورعی

استاد دانشگاه صنعتی شریف  -رئیس انجمن علمی انرژی بادی ایران

اخیرا ً بانک مرکزی در اقدامی نمادین اعالم کرد که قرار است چهار بانک و یک موسسه
مالی و اعتباری در بانک ســپه ادغام شوند .معاون نظارت بانک مرکزی در صدا وسیما
اطمینان داد که هیچ جای نگرانی نیست چون خطری اموال سپرده گذاران را تهدید نمی
کند ،منافع ســهامداران به طور کامل حفظ می شود و امنیت شغلی همه کارمندان نیز به
مخاطره نخواهد افتاد.
اینجا بود که نگارنده به یاد داســتان پرتقال فروش افتاد .قضیه از این قرار است که معلم
ریاضی دبستان سرکالس تمرین می گفت و دانش آموزان همگی مشغول نوشتن صورت
مساله .پرتقال فروشــی یک جعبه پرتقال خرید  100تومان ،پرتقال ها را فروخت 150
تومان و  50تومان سود کرد .به اینجا که رسید متوجه شد که چیزی برای محاسبه نمانده
و به ناچار ادامه داد« ،پیدا کنید پرتقال فروش را!» به نظر می رسد آقای معلم که این بار از
ساختمان شیشه ای بانک مرکزی مساله می گوید ،داد می زند«،عوض کنید تابلوی بانک
را» .در ارتباط با این اقدام بانک مرکزی نکاتی قابل تامل است .اول اینکه اگر بانک داری
توسط نیروهای نظامی و انتظامی و بنیادها و نهادهای وابسته به حکومت به صالح کشور
نیست که نیست پس چرا روز اول بانک مرکزی برای آنها مجوز فعالیت صادر کرد؟
بالغ بر دو دهه قبل که موضوع بانکداری خصوصی مطرح شد پس از چندی مشخص شد
که منظور از خصوصی هر خصوصی نیست و غرض در واقع خاص است نه خصوصی.
این بار نیز به اسم بخش خصوصی زمینه رانت خواری از طریق تاسیس بانک فراهم شده،
در عمل قدرت و ثروت در هم آمیخته ،بانک مرکزی هم در نهایت ضعف به نظاره نشسته
و ملت هم به دنبال پرتقال فروش .لذا از تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر ادغام همان
قدر می توان انتظار تحول در نظام بانکی کشور داشت که با تغییر نام بانک تات به آینده
شاهد بودیم .نکته دوم اینکه ضروری است نتیجه عملکرد این بانکها در دوران فعالیت به
صورت کامال شفاف به اطالع مردم رسانده شود .چنانچه بانکها و موسسه مالی مورد نظر
در مجموع دارای زیان انباشته چند ده و شاید هم چند صد هزار میلیارد تومانی باشند در این
صورت ادغام یعنی انتقال این زیان به بانک سپه که در نهایت باید از جیب مردم پرداخت
شود .مردم بیچاره ای که مثل همیشه باید جور سوء مدیریت ها ،زد و بندها و اختالس ها را
بکشند .درحالی که این زیان را باید کسانی جبران کنند که سودهای سرشار را طی چندین
سال به عنوان سهامدار بین خود تقسیم کردند ،شیره این بانکها را کشیدند و حاال قرار است
پیکر بی جان آنها را با انبوهی زیان انباشته بر دوش دولت یعنی مردم بگذارند .این بار هم
برخی خواص به بهانه خصوصی ســازی گاو را تا شیر می داد دوشیدند و حال که دیگر
از شــیر خبری نیست شاخ آن را تحویل ملت می دهند .یعنی باز همان قصه تکراری به
نام خصوصی ســازی و به کام صاحبان قدرت .این همان روشی است که دولت از روی
مالحظه کاری و سیاســی کاری در مورد موسسات مالی و اعتباری ورشکسته اتخاذ کرد.
یعنی عده ای خاص سود بردند و وقتی کار به زیان کشید هزاران میلیارد تومان از جیب
ملت پرداخت شد تا غائله ختم شود بدون اینکه آسیب شناسی صورت گیرد که چرا کار به
اینجا کشید .این سیاست ماستمالی ید طوالیی در فرهنگ ما ایرانیان دارد! خواننده محترم به
خاطر دارد که در دوران مبارزات انتخاباتی دولت یازدهم ،اعضاء دولت فعلی اصرار داشتند
که اقتصاد کشور مانند بیماری در اغماست و کشور نیاز به جراحی اقتصادی دارد و صد
البته که دولت با تدبیر و امید تمام بدون فوت وقت چاقو به دست به اتاق عمل اقتصادی پا
خواهد نهاد .حال پس از گذشت  6سال به نظر می رسد هم وقت فوت شده است و هم
بیمار که همان اقتصاد کشور است .مسئولین کشور بر این نکته اتفاق نظر دارند که اصالح
نظام بانکی امری ضروری است و حاال پس از گذشت چند سال می خواهیم با ادغام چند
بانک در یک بانک دولتی ،حفظ کامل حقوق سهامداران ،سپرده گذاران و کارمندان یعنی
عم ً
ال با تغییر تابلوی نصب شده بر سر در این بانکها ،نظام بانکی کشور را متحول کنیم.
مسئولین نظام باید توجه داشته باشند که جامعه با مشاهده این اقدامات بی محتوا و عدم
شفافیت به سمت انفعال رفته و میزان مشارکت مدنی که سرمایه اجتماعی است در معرض
خطر جدی قرار خواهد گرفت.

گزارش

قاسمی سانحه سقوط هواپیمای اتیوپی را تسلیت گفت

سخنگوی وزارت امور خارجه سانحه سقوط هواپیمای مسافربری اتیوپی را به دولت و
ملت این کشور و بازماندگان این سانحه تسلیت گفت.
به گزارش اداره کل اطالع رسانی و امور سخنگوییی وزارت امور خارجه«،بهرام قاسمی»
با ابراز تأسف از سانحه سقوط هواپیمای مسافربری اتیوپی که منجر به کشته شدن تمامی
مسافران و خدمه آن شد ،این حادثه را به دولت و ملت اتیوپی بویژه خانواده جان باختگان
تسلیتگفت.
یک فروند هواپیمای بوئینگ  ،737متعلق به خطوط هوایی اتیوپی که در حال پرواز از
آدیس آبابا ،پایتخت ایتوپی به سمت نایروبی ،پایتخت کنیا بود سقوط کرد.این هواپیما
حامل  149مسافر و هشت نفر عوامل پرواز بوده است.

شناسنامه

جهاناقتصاد

نخستین روزنامه اقتصادی ایران با روش خبری ،تحلیلی تأسیس1370 :

• صاحب امتیاز :مؤسسه رسانه گستر ساده

http://www.rgs.org.ir

ثبت شده به شماره  13899ثبت شرکتهای تهرا ن
ی
• مدیر مسئول:فرزانه خرقان 
saeed.taghipoor@jahaneghtesad.com
• سردبیر:سعیدتقیپورچنگیز
•مدیرامور اجرایی:مریم میرتیموری • مدیر بازرگانی  :محمد امین تقیپور چنگیز
•دبیر گروه امور زیربنایی و تولید :مهدی زاهدی •دبیر گروه اقتصاد و توسعه و بازار :علی شفائی
•دبیر گروه بازار مالی :مرتضی ابراهیمی
• نشانی :ایران ،تهران ،خیابان مفتح جنوبی ،پایینتر از میدان هفتمتیر ،کوچه گوهر درخشان ،شماره 7
•کد پستی• 1573746511 :تلفن• 021-87176:نمابر (فکس) تحریریه021-86070982 :
•نمابر (فکس) امور اداری و آگهیها021-88822910:
•سامانه پیامک روابط عمومی• 09353783723 :سامانه پیام کوتاه خبری021-87177000 :
http://www.jahaneghtesad.com
• پایگاه اطالع رسانی روزنامه:
info@jahaneghtesad.com
• رایانامه (ایمیل) روابط عمومی:
all.around.iran@jahaneghtesad.com
• سازمان شهرستانها :ملیحه مکرمی •تلفن داخلی301:
•چاپخانه :چاپ گلریز •نشانی چاپخانه :ایران ،تهران ،بزرگراه فتح ،بعد از میدان شیر پاستوریزه ،خیابان فتح
 ،17شماره • 2پخش سراسری :شرکت اندیشه برتر •تلفن021-6644302 :
• امور مشترکین دفتر مرکزی:ساختمان مرکزی روزنامه • تلفن داخلی 310
• جهان اقتصاد عضو تشکلهای صنفی «انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیر دولتی»« ،انجمن مدیران
نشریات ایران» و «تعاونی مطبوعات کشور» است.
•روزنامه جهان اقتصاد توانسته است در آخرین رتبه بندی روزنامههای کشور (سال  )1396با کسب 61/34
امتیاز به رتبه  9در میان روزرنامههای خصوصی کشور و رتبه  21در میان کل روزنامههای ایران دست بیابد.
• جهان اقتصاد در میان روزنامهها ی اقتصادی خصوصی کشور،سومین روزنامه به شمار میآید
• روزنامه جهان اقتصاد را در شبکههای زیر دنبال کنید:
توییترhttps://twitter.com/jahaneghtesad:
اینستاگرامhttps://www.instagram.com/jahaneghtesadnews:
فیسبوکhttps://www.facebook.com/jahaneghtesaddaily :
گوگل پالسhttps://plus.google.com/jahaneghtesad :
آپاراتhttp://www.aparat.com/jahaneghtesad :
یوتیوبhttps://www.youtube.com/channel/ jahaneghtesad :
farzaneh.kharaghani@jahaneghtesad.com

شهادت نامه

منشور اخالقی جهان اقتصاد
جامعه انســانی جز براساس عدل قوام و دوام نمییابد؛ و راه گریز آن از انحطاط ،گسترش عدالت
در همه جنبهها و ابعاد زندگی اجتماعی است .رسانهها میتوانند به دلیل نفوذ در عمق ذهن افراد و
قدرت تأثیرگذاری قابلتوجه خود ،حامی عدالت یا مانع تحقق آن باشند .ما "دانستن" را حقّ مسلم
شهروندان میدانیم و براین باوریم که استفاده بجا و بخردانه از این حق میتواند راه رسیدن به هدف
مقدس "گسترش عدالت همهجانبه" را به بهترین نحو هموار سازد.
دنبال کردن هدف واالیی چون گسترش عدالت جز در سایه اتکا به اخالق حرفهای منبعث از نظام
ارزشی و فکری حقمدارانه و آزاداندیشانه مقدور نیست.
متنکاملمنشوراخالقیجهاناقتصادبراینپایهودرسهمحورحقوق،خطقرمزها،ورویههاتنظیمشده،
و در  16بند در آدرس  http://jahaneghtesad.com/?p=15385در سایت قاب ل مشاهده است.

