
 قدم هاي پنهان بن سلمان
به سوي صهیونیست ها

وال استريت ژورنال از سرمايه گذاري 3 ميليارد دالري 
عربستان در اسرائيل خبر داد

 پایگاه اطالع رســانی مقام معظم رهبری: مقــام معظم رهبری 
در دیدار با رئیس جمهور ســوریه با تأکید بر اینکه اعتبار سوریه 
امروز بســیار بیشتر از گذشته است، خاطرنشــان کردند که باید 
تالش کرد روابط دو کشــور بیش از گذشــته ارتقا یابد. حضرت 

آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی...

سوریه در یک جنگ بین المللی 
پیروز شد

 مقام معظم رهبری در ديدار رئيس جمهور سوريه:

تومــان  10000 صفحــه      12     4273 شــماره  ســال نوزدهم         2022 مــی   9     1443 شــوال   7     1401 اردیبهشــت   19 دوشــنبه 
صفحه  3صفحه  4

در »شرق« امروز  می خوانید:    گفت وگو با حمید رضایی یزدی درباره  کتاب »مدرنیته  گفت وگویی؛ جمالزاده و افسانه  پدر داستان نویسی«، استقالل  و  پرسپولیس  بعد  از  شوک  25   و یادداشت هایی از  اردوان امیراصالنی، بابک زمانی، محسن تیموری

پس از آنكه فشارهای آمریكا برای متقاعدکردن عربستان 
 برای عادی سازی رابطه با تل آویو   نتیجه بخش نبود .
توسعه سریع مناسبات امارات و بحرین با اسرائیل، 

عربستان را هم به فكر سرمایه گذاری غیرمستقیم در 
اسرائیل انداخته است.

واردات »پفــک«، حتمــا بــا واردات »ماشــین آالت تولید پفک« 
متفاوت است. واردات ماشین آالت تولید پفک یعنی تولید محصول 
داخلی پفک با فناوری کم وبیش مشابه با همان پفک خارجی، یعنی 
ایجاد اشتغال برای بخشی از مردم، یعنی امکان انباشت سرمایه برای 
تولیدکننده و ایجاد زمینه هایی برای سرمایه گذاری آتی آن تولیدکننده؛ 
و در یک کالم واردات ماشین آالت تولیدی یعنی نقطه آغازین حرکت 
به سمت توسعه، ولی واردات همان کاال یعنی کاهش رقابت پذیری 
در ابعاد ملی! منطق سیاســت گذاری صنعتــی در چنین مواردی و 
در همه کشــورهای جهان نیز کم وبیش مشــابه است: تشویق برای 
تولید به جای مصرف! معافیت های مالیاتی که سرمایه دار آمریکایی 
مابازای ســرمایه گذاری اش دریافت می کند، از همین منطق ســاده 
پیروی می کند! در حقیقت سیاست گذاران کشورهای مختلف تالش 
دارند تا از طریق بسته های تشویقی تولید را بر مصرف تقدم دهند، تا 
سرمایه گذاری کل افزایش یابد. سیاست های مالیاتی نیز همواره رفتار 
تولیدی را بر رفتار مصرفی ارجحیت می دهند. هرچند این سیاســت 
وابسته به گرایش کالن اقتصادی متفاوت باشد؛ اما در همه کشورها 
وجــود دارد. این سیاســت های تشــویقی در کشــورهای با گرایش 
سوسیالیســتی در انواع مداخالت دولت آشــکار است؛ اما حتی در 
کشــورهایی که سیاست بازار آزاد دارند نیز اگر سود یک شرکت میان 
سهامداران توزیع شود، در مقایسه با زمانی که همان سود تبدیل به 

سرمایه گذاری شود، میزان مالیات بسیار بیشتر است.
حقوق گمرکی به مثابه مشوق توليدی

کشورهای اندکی هنوز سیاست های تعرفه گمرکی را به صورت 
گســترده به عنوان ابزار هدایت بازار اســتفاده می کنند؛ اما بر اساس 
همــان منطق باال، تعرفه گمرکی ماشــین آالت تولیــدی به صورت 
عقالیی باید کمتر از تعرفه واردات محصول نهایی باشــد. به عبارت 
دیگر برای تشــویق به تولید، باید تعرفه واردات پفک بیش از تعرفه 
واردات ماشــین آالت تولید پفک باشــد. این تفاوت تعرفه است که 
عقالنیــت و »امکان پذیری اقتصادی« )F.S( تولید را ایجاد می کند و 
تولیدکننده به سرمایه گذاری برای تولید تشویق می شود. این منطق 
بدیهــی در سیاســت گذاری صنعتی ایران نیز در بنــد )غ( ماده ۱۱۹ 
قانون امور گمرکی نیز وجود داشــت؛ اما ناگهــان در قانون بودجه 
۱۴۰۱، همین اصل بدیهی حذف می شــود و بر اســاس ماده قانونی 
جدیدی )بند )ص( تبصره ۶( اعالم می شــود کــه »حقوق ورودی 
همه ماشین آالت و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی« 
باید کامل اخذ شــود. این منطق بدیهی، یکباره با همدستی مجلس 
و وزارت صنعــت حذف می شــود! وزارت صنعتی کــه قاعدتا باید 
طرفدار و مشوق تولید باشد، حتی با پیشنهاد مجلس برای از بین رفتن 
معافیت های مربوط به واردات ماشین آالت مخالفت هم نمی کند؛ تا 
برخالف تمام بدیهیات این نتیجه اعالم رسمی شود: تولید را رها کن، 

بیا و تنها مصرف کننده باش!
فراتر از حقوق گمرکی

نه تنهــا تعرفــه گمرکی حذف شــده اســت؛ بلکه بخشــی از 
معافیت هــای مالیاتی مربوط بــه واردات ماشــین آالت نیز حذف 
شــده اســت. به دلیل آنکه در »قانــون مالیات بــر ارزش افزوده«، 
معافیت های مالیاتی مربوط به ماشین آالت به میزان حقوق گمرکی 
آن ارتباط دارد )مانند ماده ۴۲ این قانون( بنابراین با حذف معافیت 
گمرکــی، تولیدکننده به غیر از تعرفه گمرکــی باید مالیات آن را نیز 
بپــردازد. در مجموع می توان گفت هزینه های تحمیلی از ســمت 
این تصمیم گیری، در حدود ۱5 درصــد )۹ درصد ارزش افزوده و ۴ 
درصد تعرفه و...( به هزینه های خرید ماشین آالت افزوده می شود، 
که این یعنی کاهش عقالنیت تولید در ایران، یعنی مجلس و وزارت 
صمت علیه تولید! اما پیامدهای این سیاســت اشــتباه به همین جا 
ختم نمی شــود! واقعیت آن اســت که اغلب واردات ماشین آالت 
در ایران بر اســاس تســهیالت بانکی و وام های تشــویقی )از منبع 
صندوق های دولتی مانند منابع صندوق توســعه ملی و کارگزاری 
بانک های عامل( انجام می شــود. بر اساس این میزان وام اغلب 7۰ 
درصد و ســهم نقــدی تولیدکننده در حدود 3۰ درصد اســت )در 
مناطق محروم ۸۰ به ۲۰(. افزایش یکباره حقوق گمرکی زمانی رخ 
می دهد که تولیدکننده در سال گذشته وام را دریافت کرده، سفارش 
خود را ثبت کرده و نهایتا کاال وارد گمرک شــده است. حاال باید ۱5 
درصد به هزینه ها افزوده شــود و این ۱5 درصد در حدود 5۰ درصد 
افزایــش )و در مناطق محروم 7۰ درصد( ســهم تولیدکننده )و نه 
بانک( است. به این ترتیب تولیدکننده قرار است در سال ۱۴۰۱ با بسته 

تنبیهی روبه رو شود )تنبیه تولید(.
فراتر از اقتصاد

این نوع از فرایند تصمیم گیری بیش از آنکه پیامدهای اقتصادی 
داشته باشــد، پیامدهایی اجتماعی-سیاسی دارد. این تصمیم گیری 
یعنی رســاندن این پیام ها به یک جامعــه: ۱- رفتار نظام حکمرانی 
قابل پیش بینی نیست، همیشه این نظام حکمرانی می تواند یک شبه 
همه محاســبات شما را بر هم بزند، پس سراغ هیچ کاری که اندکی 
ریسک دارد نروید؛ سراغ تولید نروید، سراغ نوآوری نروید، بروید همان 
داللــی کنید! ۲- نظام حکمرانی بر اســاس منطق درســت تصمیم 
نمی گیرد، کافی است همین رفتارها را ببینید تا بتوانید مطمئن شوید 
که سیاست گذاری با عقالنیت متداول خداحافظی کرده است! هر دو 

پیامی که به شدت آینده سوز و ناامیدکننده هستند.

مجلس و  وزارت صنعت عليه توليد

مرگ بر تولید، درود بر مصرف

سـرمـقـالـه

 امیر ناظمی

 گفت وگو با دکتر محمد ستاری فر،  به مناسبت انتشار کتاب جدید او با عنوان »بن مایه های توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی« 
انجام شــده است. موضوع این کتاب بررسی علل توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی جوامع و پرسش اصلی اش چگونگی 

بده بستان های پیچیده و گسترده این علل در قلمروهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. 

این کتاب در ســه جلد منتشــر شده است؛ جلد اول به »چیســتی ها، چارچوب های مفهومی و نظری در پیدایش بن مایه های توسعه یافتگی«، 
جلد دوم به »فرایندهای کامیابی اروپاییان در دســتیابی به بن مایه های توســعه یافتگی« و جلد ســوم به »فرایندهای کامیابی و ناکامی ایرانیان 
در دســتیابی به بن مایه های توسعه یافتگی« می پردازد. دکتر ستاری فر عالوه بر استادی دانشــگاه در رشته اقتصاد توسعه، مسئولیت هایی مانند 
مشــاورت نخست وزیر در دوران جنگ، مدیریت عامل سازمان تأمین اجتماعی، معاونت رئیس جمهور و ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی در 

دولت های اول و دوم اصالحات را بر عهده داشته است. 
این گفت وگو را در صفحه   6 بخوانید

 قدرت برای مردم 
يا دولت؟

گفت وگو با دکتر محمد ستاری فر به مناسبت انتشار کتاب 
»بن مایه های توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی«

 شرق: کتاب »کلوچه محبوب پادشاه«، مجموعه ای است از داستان های 
کوتاه طنز نویســندگان نامدار که به انتخــاب و ترجمه غالمعلی لطیفی 
اخیرا با همکاری انتشارات »فرهنگ معاصر« و »کتاب شرق« منتشر شده 

است. گستره وسیع نویسندگان این مجموعه درخور توجه است.
 از چخوف، نویسنده مطرح روس و گراهام گرین و مارك تواین طنزپرداز، 
تا برتراند راسِل فیلسوف و ایرج پزشك زاد و روزنامه نگار/داستان نویسان 

کمترشناخته شده را در بر می گیرد. 
مترجم در ابتدا برای انتخاب داستان های کوتاه مجموعه »طنز معاصر« 
معیارهایی را در نظر می گیرد؛ ازجمله اینکه آثار شــوخی و بذله صرف 
باشد و چندان به زمان و مکان خاص معطوف نباشد که با گذشت زمان 
برای ما ناشــناس به نظر بیاید. معیار مهم تر اینکه نویسنده تعریضی به 

وقایع اجتماعی و سیاسی نداشته باشد و قصدش از نوشتن داستان، ایراد 
و انتقاد نباشــد و تنها ذوق و قریحه طنز و تفریح خاطر را در نظر داشته 

باشد که میسر نمی شود. 
مترجــم نیز ناگزیــر به تجدیدنظر در معیارها شــده و بــه  قول خودش 
درمی یابد قواره را زیادی تنگ گرفته اند. مگر می شــود نویسندگان نامدار 

طنزی بدون تعریض و تقید به اجتماع و سیاست بنویسند! 
در نتیجه، گزیده ای نه چندان پرشمار از داستان های طنز بسیار کوتاه یا به 
تعبیر غالمعلی لطیفی »داستان های کوتاه تر« در کتاب »کلوچه محبوب 

شاه« گردهم می آیند که در تنوع و کشش داستانی کم نظیرند.
 این کتاب روز چهارشــنبه ۲۱ اردیبهشت همراه با روزنامه »شرق« توزیع 

خواهد شد.

جهان پیش رو درهم تنیده تر می شــود. اکنون در ســرآغاز این 
پیوند تنگاتنگ قرار داریم. نزدیک ترین مصداق این درهم تنیدگی، 
پیامدهای تهاجم نظامی روســیه به اوکراین است؛ تهاجمی که 
امواج بلندی از جانبداری را در پی داشــت. کشــورها خواسته و 
ناخواسته تحت تأثیر این کشمکش نظامی قرار گرفته اند. ما کجا 

ایستاده ایم؟ در کنار موضوعات انسانی و حمایت از آسیب دیدگان 
تجاوز نظامی، باید در تکاپوی منافع ملی کشور بود. جنگ اوکراین 
ترتیبات ژئوپلیتیک انرژی را در بخش وسیعی از جهان برهم زده 
اســت. تیرگی روابط سیاسی اروپا با روسیه و نیاز به منابع انرژی 
این کشور، معادالت تأمین انرژی برای این قاره را نه در کوتاه مدت 
بلکه در بلندمدت بر هم زده اســت. هر جنگی سرانجام به پایان 
می رسد؛ اما تنش کنونی انرژی در اروپا، نگاه ها را به سمت تأمین 
انرژی از سرزمین های پایین دســت روسیه معطوف کرده و ایران 
در ابتدای این نوار جایگزین انرژی روسیه است. اروپا دیگر روسیه 
را تأمین کننده انرژی پایدار به شــمار نمی آورد. اســتراتژی تأمین 
انرژی در این قاره مصون بودن از دگرگونی های سیاســی اســت. 

راهبرد  اروپــا در زمینه تأمین انرژی، تکاپو بــرای منابع جایگزین 
خواهد بــود. نزدیک ترین منابــع در خاورمیانه اســت. ایران در 
این جابه جایی اســتراتژیک نقش مهمی می تواند داشــته باشد. 
انگاره های سیاســی ما باید در راستای منافع ملی دگرگون شود. 
آینده سیاســی روســیه و دگرگونــی ترتیبات سیاســی احتمالی 
آن، نقشــی اساســی در اســتراتژی های تأمین انرژی اروپا دارد؛ 
دگرگونی هایی که ایــران به عنوان تأمین کننــده انرژی نمی تواند 
آن را نادیده بگیرد. ایران با به کارگیری دیپلماســی دوراندیشــانه 
می تواند نقش مهمی در ژئوپلیتیک انرژی نوین داشــته باشد. در 
این راه ضرورت دارد انگاره های سیاســی خود را در شرایط جدید 

دگرگون کنیم.

کـتـاب مـا

یادداشت

چخوف تا پزشك زاد از 

دگرگونی ژئوپلیتیک انرژی؛ منافع ملی ایران 

 عكس: زهرا اسحاقیان، عطنا

محمد کرام الدینی

َاَبرشهربندان

  آفتی به نام   
بلعیدن بودجه

در  گفت وگو  با فالحت پیشه، آشفتگی های اقتصادی و  بر باد دادن منابع مالی  بررسی شد

آسیب شناسی دولت   درباره حذف ارز  ترجیحی را   درست  می دانم،  اما نحوه اجرای آن   نگران کننده است 
گزارش تیتر یک را در صفحه   2 بخوانید

حــدود یک مــاه اســت کوچه هــا و خیابان ها بی انســان، 
فروشگاه ها و رستوران ها بسته اند و بیمارستان ها برای بسیاری 
از بیمــاران خدماتی انجام نمی دهند. درهای خانه ها مهر و موم 
اســت، مردم در خانه هــا زندانی اند و نگهبانان ســپیدپوش در 
کوچه ها و خیابان ها گشــت می زنند، وحشــت آفرین به خانه ها 
هجــوم می آورند و افرادی را با زور از خانواده جدا می کنند و با 
خود می برند و حیوانات خانگی را در برابر چشمان صاحبان آنها 
با ضربات چوب می کشــند. صدای ناله های شــبانه  انسان های 
گرســنه  محروم، همراه با فریادهای اعتراض طنین انداز اســت. 
ربات ها و پهپادها در آســمان گشت  می زنند، پیام هایی از جنس 
ترس و نومیدی بر ســر مردم می ریزند و به شــهروندان دستور 
می دهند خونســردی خود را حفظ کــرده و »تمایل آزادی خود 

را کنترل کنند«.
حدود یک ماه است شــهربندان در اََبرشهر ۲5 میلیون نفری 
شانگهای برقرار است. دولت نتوانسته غذای کافی برای ساکنان 
زندانی فراهم کند. گرســنگی آنان را آزار می دهد. دسترسی به 
بسیاری از مراقبت های پزشکی، دشوار و حتی غیرممکن است. 
گزارش هایی از مرگ ومیر افراد بر اثر جراحات و بیماری هایی که 
به آســانی قابل پیشگیری اند، می رسد. مردم خشمگین از روزن 
پنجره های خــود در اعتراض اند و گاه در خیابان با پلیس درگیر 
می شــوند. سیمای شــهر بزرگ شــانگهای به اندازه ای عجیب 
اســت که اگر دو ماه پیش کســی پیش بینی می کــرد در آینده 
نزدیک مردم این ثروتمندترین شــهر چین روزها را در انتظار غذا 

سپری خواهند کرد، هرگز کسی این پیش بینی را باور نمی کرد.
پرسش این است: چرا چین به چنین نقطه ای رسیده است؟ 
چرا در کشــوری که توتالیتر توصیف می شود، کنترل شهروندان 
به این شــدت و گستردگی ناگزیر شده اســت؟ پاسخ این است 
که همه اینها خالصه اقدامات دولت چین در راســتای اجرای 
قاطعانه سیاســت کووید صفر است؛ یعنی تاب نیاوری در برابر 
حتی یک مورد بیماری. اما معلوم نیســت این اقدامات شــدید، 
واقعا از گسترش بیماری کووید۱۹ یا دست کم از مرگ ومیر ناشی 
از آن جلوگیری کرده باشد؛ در عوض، آنچه آشکار است، بیانگر 
ناتوانی در برابر ایــن بیماری همه گیر و نادیده گرفتن ســازوکار 

واکسیناسیون عمومی است.
بی گمان، اگر دولت چین در پایان ســال ۲۰۱۹ به جای پنهان کاری 
دربــاره آنچه در ووهان روی داد، سیاســت کووید صفــر را در پیش 
می گرفت، وضعیت جهان امروزی چنین نبود. حاال کار از کار گذشــته 
است و سیاســت کووید صفر چندان موفق به نظر نمی رسد. بیم آن 
می رود شهرهای دیگر هم از جمله ابرشهر بیجینگ )پکن( نیز به همین 
سرنوشت دچار شوند. چین نیاز جمعیت  آسیب پذیر خود، به ویژه افراد 
مسن به واکسن را کم اهمیت دانست و با واکسن تولید داخل، جمعیت 
آسیب پذیر گسترده خود را که بسیاری از آنها واکسن دریافت نکرده اند، 
در برابر ویروس قرار داد. اکنون نیز به نظر نمی رسد که گریز از سیاست 

کووید صفر چندان آسان باشد.

فوتبال ایران مرزهای عجیب و غریب بودن را درنوردیده و حاال 
به نظر می رســد تعــدادی از اعضای فدراســیون در کنار همین 
عجایب، از ســرویس های خاص هم بهره می برند! ماجرا مربوط 
به جلســه روز گذشــته اعضای هیئت رئیســه فدراسیون است؛ 
جلســه ای که هنوز هم درباره رسمیت داشتن یا  رسمیت نداشتن 
آن ابهامات زیادی در میان اســت. با این حال نکته ای که جلسه 
روز گذشته را خبرســاز کرده، حضور شهره موسوی، نایب رئیس 
بازداشتی فدراسیون فوتبال در این جلسه است. قبل از پرداختن 
به چندوچون کار باید نگاهی اجمالی به شرایط کنونی فدراسیون 
فوتبال انداخت تا پی برد چرا حضور شــهره موسوی یکی از آن 
اتفاقات عجیبی است که در فوتبال ایران رخ داده است.  اعضای 
هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال چندی پیش شهاب عزیزی خادم، 
رئیس فدراسیون فوتبال را با برشمردن قریب به ۴3 تخلف، عزل 

موقت کردند. 
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طلبکار گاز

 سرویس خاص
در  بازداشتگاه

 بفرمایید اسکایپ!

پشت پرده سرقت های 
هوشمند پايتخت
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در حالی که ايران براي تأمين نياز بازار داخلی 
مشكل دارد، با افزايش صادرات به عراق توافق شد

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران
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مسئله اجتماعی از 
سوی ما ساخته می شود

 نگاه سعيد معيدفر   به کنشگری اجتماعی  
در مقابل جبر ساختارها

محمود اشرفی


