
قالی فیک
فرش افغانستان به ایران قاچاق و به جای فرش 

ایرانی فروخته می  شود

گروه سیاســت: پیش از سفر سه شنبه گذشــته والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روســیه به ایران، ادعاهایی از ســوی مقامات 
آمریکایی با محوریت جیک ســالیوان و رســانه ها مطرح شــد 
دال بر اینکه هیئت هایی از روســیه برای خریــد پهپاد ایرانی با 
هدف به کارگیری در جنگ اوکراین به مراکز ســاخت و تولید این 

جنگ افزار (پهپاد) در کاشان سفر کرده اند...

منافع ما ایجاب می کند  
وارد جنگ اوکراین نشویم

در گفت وگو با تحلیلگر ارشد مسائل روسیه مطرح شد
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در «شرق» امروز  می خوانید: گزارش دفتر سیاسی حزب اتحاد درباره  فروریختن   متروپل،درباره کتاب «حضور  و  انصراف»، خاطرات آیت اهللا هاشمی رفسنجانی  در  سال  ُپرتالطم  ۱۳۷۸    و یادداشت هایی از  جاوید رمضانی، محمود قربانی 

 قاچاق فرش افغانستان به ایران به حدی رسیده است که چیزی 
نمانده تا جای فرش ایرانی را بگیرد. تحریم، افزایش چندباره 

نرخ ارز، افزایش مواد اولیه و دستمزد بافندگان فرش جزء دالیل 
کاهش تولید بوده و این عقب نشینی در حوزه تولید فرصت را در 

اختیار قاچاقچیان و برخی تجار قرار داده تا با واردات غیرقانونی 
و سفارش طرح و نقشه فرش های ایرانی به بافندگان افغانستانی، 

از این آب گل آلود به بهترین شکل ممکن ماهی بگیرند... 

در یک  ماه گذشــته تهران میزبان ســران و رؤســای تعدادی از 
کشــورهای همســایه و منطقه بود؛ امیر قطر، نخســت وزیر عراق، 
رئیس جمهوری ترکمنستان و قزاقستان، والدیمیر پوتین، رجب طیب 
اردوغان و... . رفت وآمدهای دیپلماتیک نشــانه روشــنی از اهمیت 
کشــور میزبان و جایگاه شایسته و تأثیرگذار آن است. رفت وآمدهای 
دیپلماتیک به ویژه در سطح رهبران کشورها پرهزینه  و با دغدغه های 
امنیتی و تشــریفات ســنگین همراه اســت. ترافیک نیمه ســنگین 
دیپلماتیک نمایانگر در کانون توجه قرار داشــتن کشور و سطح عالی 
روابط و کشــور میزبان و میهمان اســت که بایــد آن را به فال نیک 
گرفت، از آن استقبال کرد و به دستگاه دیپلماسی کشور تبریک گفت. 
تحولی که حامیان دولت نیز آن را نشانه ای از موفقیت دولت رئیسی 
در سیاست خارجی تفسیر می کنند. در ارزیابی کارایی رفت  وآمدهای 
دیپلماتیک آنچه از اهمیت باالیی برخوردار است، محور قرار گرفتن 
امنیت، منافع ملی و توســعه اســت؛ زیــرا رفت وآمدها به خودی 
خود هدف نیســت و دیپلماســی ابزاری برای ارتقای روابط تجاری، 

اقتصادی، فرهنگی و سیاسی یا رفع اختالفات است.
نکته مهــم در نقد رویکرد دولت ســیزدهم وانهــادن «توازن» 
در سیاســت خارجــی و برقراری مناســبات سیاســی، اقتصادی و 
نظامی -امنیتی متوازن با جهان با محوریت تمامیت ارضی، امنیت و 
منافع ملی کشــور است. در جهان امروز برخالف دوران جنگ  سرد، 
تالش کشورها بر ایجاد تعادل و باالنس در روابط با قدرت های بزرگ 

و تأثیرگذار است.
رئیســی همچنان کــه در مبــارزات انتخاباتی وعده کــرده بود، 
تمرکز سیاست خارجی را بر همسایگان قرار داده که قطعا سیاست 
خردمندانه ای است. ترمیم روابط تخریب شده با عربستان سعودی، 
نهایی کردن عضویت ایران در پیمان شــانگهای، به کارگیری منابع و 
دیپلماســی برای تکمیل راه آهن کریدور شــمال-جنوب و... همه از 
رویکردهایی اســت که در صورت پیگیری و تحقق آنها، فشــارهای 
سیاسی ناشی از مناقشه هســته ای را تا حد درخور  توجهی کاهش 

خواهد داد.
بــا وجود این رویکردهــای مثبت، افکار عمومــی داخل متأثر از 
تحلیل های برآمده از رســانه های جهان از غلبه نگاه ایران به شرق 
است. وانهاده شدن سیاست خارجی براساس توازن و باالنس روابط 
با جهان و گرایش شدید تا حد پیوستن به اردوگاه شرق، گفتمان رایج 

کشور نه فقط بین نخبگان بلکه حتی در کوچه و بازار است.
قضاوت مردم کوچه برآمده از شــبه انحصار بازار کشــور و همه 
اقالم از مایحتاج روزمره مردم تا خودرو و ماشــین آالت صنعتی و... 
محصوالت چینی است و رقابت که ضامن کیفیت بهتر و قیمت کمتر 
است، به دلیل مسدود شدن روابط تجاری وانهاده  شده  که نمی توان 

بر قضاوت مردم خرده گرفت.
وضعیتی که االن شاهد هستیم، این است که روابط با یک طرف 
یعنی غرب مسدود شــده و طرف دیگر یعنی شرق فعال مایشاء در 
همه عرصه هاســت و طبیعتا اگر کشــوری خود را به بخشی از دنیا 
محدود کند، نمی توان دیپلماســی آن را کاربردی و در جهت منافع 

کشور دانست.
مهم ترین انتقاد مخالفان سیاســت خارجــی دولت قبل اعتماد 
بیــش از حد به غــرب و گره زدن زلف اقتصاد کشــور به برجام بود. 
نادرســتی این قضاوت را بارها در یادداشــت های گذشــته یادآوری 
کرده ام؛ با وجوداین حتی با پذیرش این نقد، چگونه می توان گرایش 
در حد ذوب شدن در شرق و مغفول ماندن غرب در سیاست خارجی 

و اقتصاد کشور را توجیه کرد؟
توسعه و تعمیق روابط با چین و روسیه و در کنار آن نگاه پررنگ 
به دیگر قدرت های اقتصادی آسیا مانند هند، ژاپن، اندونزی، سنگاپور 
و حتی کشــورهایی مانند ویتنام  اولویتی است که باید با دیپلماسی 
فعال بخشــی از ظرفیت های کشــور را به این قدرت ها پیوند زده و 
از امکانات و توانمندی های آنها برای توســعه کشور استفاده شود. 
درعین حال نمی توان واقعیت های دیگری مانند الزامات و تعهدات 
دولت ها به مقررات بین المللی و مالحظــات روابط با ایران در پرتو 
مناســبات بین المللــی را نادیده گرفت. غرب بــر بخش اعظمی از 
اقتصاد جهان حاکم اســت. آمریکا به تنهایــی بزرگ ترین اقتصاد و 
قدرتمندتریــن ارتش جهان را در اختیــار دارد. پذیرش این واقعیت 
به معنای تســلیم در مقابل آن نیســت. کشــورهایی مانند چین و 
هند و اندونــزی و ویتنام و... نیز با برقــراری روابط متوازن با آمریکا 
و غرب توانســته اند برنامه توســعه خود را ریل گذاری کرده و خود 
را به قدرت هایی مطرح و نوظهــور تبدیل کنند. طرفه آنکه رویکرد 
درست دولت در اولویت منطقه گرایی و اهمیت دادن به همسایگان 
تا حد زیادی به ترمیم روابط ایران با آمریکا و غرب و حل مشــکالت 
بین المللی مانند مناقشــه هسته ای مرتبط اســت.  نباید زلف کشور 
را بــه برجام گره زد و تــا زمانی  که ایران سیاســت خارجی متوازن 
بر اســاس موازنه مثبت را در تعامل با شــرق و غرب در پیش نگیرد 
و از همه ظرفیت های موجود در جهان استفاده نکند، اتفاق مهمی 
را در اقتصاد کشــور شاهد نخواهیم بود. اتکا به ظرفیت های داخل 
هرچند مهم است، ولی شخصا کشوری را سراغ ندارم که با وانهادن 
ظرفیت های موجود جهان با اتکا به داخل در مســیر توســعه قرار 
گرفته باشد. شعارهای بی محتوا مانند کلیدهایی هستند که به همه 

درها می خورند، ولی هیچ قفلی را باز نمی کنند.
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پاشکا، هفت ســاله در نیمه شــب کنار هیزم نیم سوزی که در 
بخاری می سوخت، زیر نور کم رنگی که از مهتاب کوچه می تراوید 
برای پدربزرگش در دهکده نامه می نوشت. پاشکا آدرس دهکده را 
نمی دانست، اما می نوشت «پدربزرگ بیایید اینجا و مرا از خانه این 
ارباب به دهکده ببرید. از بس که در مطبخ کار کرده ام دست هایم 
زخمی شــده. دیروز بچــه زن اربــاب را نگهــداری می کردم که   
نمی دانم چه شــد که گریه کرد . مادرش آمد و با کفگیر آشپزخانه 
تو ســرم زد. هنوز جایش درد می کنــد. پدربزرگ اینجا همه با من 
بدرفتاری می کنند و بــه من دهاتی می گویند. معذرت می خواهم 
که خطم بد اســت چون سواد درســت و حسابی ندارم و دیگر به 
مدرسه شــهر نمی روم. از شــما خواهش می کنم که بیایید و مرا 

نجات دهید. پاشکا».
پاشــکا نامه را در پاکتی گذاشت و روی پاکت نوشت: دهکده، 
پدربزرگ. این شــروع قصه ای رئالیســتی و تکان دهنده از نویسنده 
و نمایش نامه نویــس معروف روس، آنتوان چخوف اســت که از 
وضعیــت دردناک کودکان محروم و فقیــر در اواخر قرن نوزدهم 
و اوایل قرن بیســتم در روســیه تزاری حکایت دارد. کودکانی که 
با آمدن نظام ســرمایه داری دیگر مانند سیستم فئودالی برای کار 
در خانه متموالن یا شهرنشــینان از ده به شــهر نمی آمدند. آنان 
دیگــر به خانه ای نمی رفتنــد تا خدمتکار خانگی شــوند. آنها به 
حاشیه شــهرها و خود شهرها همراه پدر و مادر خود یا اقوامشان 
در شــهر و خیابان رها می شدند و می شــوند که سر چهارراه ها و 
تقاطع های خیابان ها با تکه دســتمالی در دســت یا با شیشه شور، 
شیشه ماشین ها را بشویند و به جای اینکه زن ارباب یا خود ارباب 
بزرگ آنهــا را کتک بزند گاه از دســت اربابــان خیابانی که مردم 
پولدار یا متوســط الحال یا در طیف های مختلف هســتند بیشترین 
توهین ها به آنها انجام شــود که شــاید سکه ای نصیب شان شود. 
پاشکاها اینک در تمامی چهارراه های شلوغ کشورهای جهان سوم 
رها هســتند. در ایران زمین که از گذشــته های دور تاکنون کودکان 
در پناه شــرافت و مهر خانوادگی بوده اند و هر خانواده ای هرچند 
فقیر و تنگدســت به خود اجازه نمی داد که کودکش را در کوچه  
راهی لقمه نانی کند، اینک فقر یا محرومیت به جایی رسیده است 
که خانواده های تنگدست با خردشــدن کرامت و شرافت انسانی 
در چرخ دنده های ســرمایه داری کثیف، کــودکان کار را به کوچه و 
خیابان برای کار ســیاه می فرســتند و راهی برای هزاران کودک و 
نوجوان نمانده که در کوچه و خیابان یله شــوند، دستمال کاغذی 
و گل بفروشند، برای سکه ای و لقمه نانی هزاران بار التماس کنند، 
مجیز هر «ناخن خشــکی» را بگویند، غرورشــان را زیر پا بگذارند 
و... .   کــودک در جامعه ما اصال حقــوق قانونی ندارد یا از کمترین 
حقوق برخوردار است. هر روز ده ها و شاید هم صدها کودک را در 
خیابان های این شهر درندشت می بینیم که دست به دامن آدم هایی 
هســتند که چهره تاریک سیستم طبقاتی ســرمایه داری را نثار این 

کودکان می کنند.
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توازن در سیاست خارجی

این زخم خوردگان کوچک

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

 انتشــار گزارش های اخیــر بانك مرکزی و مرکــز آمار درباره 
متغیرهای پولی و نرخ تورم در کشــور سبب جدل های تندی 
بین دولت و مخالفان و منتقدانش شده است. از یك  سو دولت 
و رســانه های حامی آن، این آمار و ارقــام (از جمله کاهش 
شــش درصدی پایه پولــی در بهار امســال و ۲۷٫۸درصدی 
یك ســاله منتهی به خرداد در مقایســه با ارقام ۹٫۲ و ۳۰٫۷ 
درصدی بازه های زمانی مشــابه سال قبل و نیز کاهش تورم 
ماهانه به ۴٫۶ درصد در مقایســه با ۱۲٫۲ درصد خرداد ماه) 
را نشــانه موفقیت و کارآمدی سیاست های اقتصادی دولت 
سیزدهم می دانند و از ســوی دیگر مخالفان و منتقدان و در 
رأس همه رئیس کل اسبق بانك مرکزی این تغییرات کاهشی 
را ظاهــری و نوعی بازی و الپوشــانی آماری عنوان می کنند. 
چنانکه از یك  ســو کاهش پایه پولی را از طریق تأمین منابع 
از حســاب های شرکت های دولتی و ســپرده های آنها عنوان 
می کنند و از ســوی دیگر به  جای کاهــش نرخ تورم ماهانه، 
نور را بر تورم ۵۴درصدی نقطه ای می تابانند که جز در ســال 
۱۳۷۵ ســابقه نداشته اســت و همچنین روند افزایشی رقم 
تورم ســاالنه (۴۰٫۵ درصد در تیرمــاه) که قرار بود در دولت 

سیزدهم مسیری کاهنده داشته باشد و تك رقمی شود.
فــارغ از این جدال های کوتاه مدت که شــاید هیچ کدام از دو 
طــرف نتواند دیگــری را در این مچ اندازی آماری شکســت 
دهــد، در بازه زمانــی بزرگ تر اما ابعاد فاجعه کامال آشــکار 

است. چنانکه دکتر جواد صالحی اصفهانی در مطلبی اخیرا 
می نویسد: «در طول یك دهه گذشته... ارزش پول ملی کشور 
۲۷۰۰ درصد کاهش یافته و قیمت ها ۱۲ برابر شده و میانگین 
مصارف شــخصی به دو دهه قبل سقوط کرده...»؛ این ارقام 
یعنی فشار طاقت فرسا بر زندگی و کار و کسب مردم و سقوط 

وضعیت خوراك، پوشاك، بهداشت و مسکن، آموزش و... .
تغییر ایــن وضعیت بحرانی نیازمند رشــد باالی اقتصادی و 
افزایــش تولید کاال و خدمات در بنگاه های اقتصادی کشــور 
اســت که این نیز خود نیازمند تأمین مالی و ارائه تســهیالت 
از سوی بانك هاســت. بانك هایی که به شدت درگیر ناترازی 
منابع اند و فشــار بیشتر بر آنها جز به افزایش بیشتر نقدینگی 

و تورم منجر نمی شود.
درواقــع سیاســت گذار اقتصادی در شــرایط بس دشــواری 
قرار دارد. از یك  ســو ضرورت ایجاد رشــد بــاالی اقتصادی 
بــرای جلوگیــری از رکــود و تأمین کاال و محصــوالت مورد 
نیاز جامعــه و به خصوص ایجاد اشــتغال بــرای گروه های 
مختلف اجتماعی به خصوص اشتغال با درآمدهای باال برای 
فارغ التحصیالن دانشگاهی اســت و از سوی دیگر تأمین این 
منابــع از طریق بانــك مرکزی یا نظام بانکی و حتی انتشــار 
اوراق بدهی تورم زا بوده و... تورمی که هم اینك در کشورهای 
منطقه رکورددار اســت؛ «تورم کشــورمان ۱۸ برابر عربستان 
ســعودی، هفت برابر تورم عراق و ســه برابر تورم پاکستان 
اســت»  (معاون بررســی های اقتصادی اتاق تهــران، اتاق، 
۴/۲۹)  بســیاری از اقتصاددانان اعتقــاد دارند دولت چاره ای 
جز سیاســت های انقباضی و کاهش حجــم نقدینگی ندارد 
و معتقدند این اقدام و کاهش میزان نقدینگی تا ســطح ۳۰ 
درصد، هرچند تا حدی رکودزاســت، اما از طرف دیگر سبب 
افزایش ســپرده گذاری مردم و کاهــش تورم های انتظاری و 

توان تســهیالت دهی بانك ها می شــود.  در این میان افزایش 
درآمدهای ارزی از طریق حل مهم ترین گره سیاست خارجی 
یعنــی برجام و تنش زدایی از روابط بــا قدرت های جهانی و 
افزایش فروش نفت و گاز و آزادشدن دارایی های کشورمان و 
کاهش هزینه های بیمه ای و گسترش بازارهای صادراتی و... 
و بــه موازات آن کاهش هزینه های زائــد و بریز و بپاش های 
دولت اهمیتی اساســی دارد.  راهکار دیگری هم البته وجود 
دارد که به  نظر می رســد دولت بیشــتر تمایل به پیمودن آن 
مســیر دارد و آن افزایش کنترل ها با اتکای هرچه بیشــتر به 

نظام اداری و صدور دستورات و بخش نامه ها و... است!
چنانکه در آخرین ایــن نوع راه حل های به اصطالح مبارزه با 
افزایش قیمت ها در نهایت تعجب شاهدیم که باالترین مقام 
اجرائی و دومین مقام رســمی کشــور قرار است تعیین کننده 
قیمت شــیر و برنج و مرغ و گوشــت و الســتیك و پالستیك 
و... باشد (بخش نامه سازمان حمایت در مورد تأیید افزایش 
قیمت حدود ۵۰ قلم کاالی اساسی در گروه های کشاورزی و 

صنعتی توسط رئیس جمهور، رسانه ها ۵/۱).
متأسفانه به نظر می رسد دولت سیزدهم کمتر تمایل به اتخاذ 
تصمیم های سخت کارشناسانه (و نه جراحی های منفعالنه) 
دارد و چنانکه رسانه های حامی اش تبلیغ می کنند، وضعیت 
را چندان هم بد نمی داند و معتقد اســت حرکت اقتصاد رو 
به جلوســت و باید مخالفان و منتقدان و آن چند کارشناس 
برجســته اقتصادی و مورد احترام جامعه را ســر جایشــان 
نشاند  (نگاه شــود به مطالب «تئوریسین ناامیدی» و «تنظیم 
ســاعت اقتصاد کشــور بر اساس خواســته های دشمن» در 
نقد نظرات دکتر مســعود نیلی در شــماره های مورخ ۲۸/۴ 
و ۱۴۰۱/۱/۱۵ روزنامــه ایــران) کــه این خود اســباب ویرانی

بیشتر است!

یادداشت

خشت کج

جاوید قربان اوغلی

مینو بدیعی

کارشناس اقتصادی
حسین  حقگو 

گزارش تیتر یک را در صفحه ۱۰ بخوانید

بارها با احسان شریعتی گفت وگو کرده ام و او در هر نشست به نکات تازه ای اشاره کرده است. احسان شریعتی 
از  جمله متفکرانی اســت که همواره خود را نقد و بازســازی می کند. این روحیه انتقادی موجب شده حتی در 

مواجهه با انتقادات نسبت به پدرش دکتر علی شریعتی نیز برخوردی منصفانه داشته باشد.

احســان شــریعتی با اینکه با اندیشه های مدرن آشنا است، اما پای در سنت فکری پدر نیز دارد و به ندرت پیش می آید که از این رویکرد 
تخطی کند. بیراه نیســت که او و پدرش به نیکوس کازانتزاکیس تعلق  خاطر دارند. احســان شــریعتی به قرابت فکری خود و پدرش با 
کازانتزاکیس اشاره می کند که بر الهیات رهایی بخش تمرکز دارد. با احسان شریعتی درباره کتاب «زوربای یونانی» که پیشنهاد خود او بود، 

به گفت و گو نشسته ایم تا از خالل بازخوانی این کتاب، به ایده هایی برای رهایی از وضع موجود برسیم.

زوربای ایرانیزوربای ایرانی

نیمه جنوبی ایران در  روزهای آینده درگیر بارش های سنگین و جاری شدن سیل می شودآماده باش سیل 

مدیریت بحران به تهرانی ها هشدار داد: از توقف در حاشیه رودخانه ها پرهیز کنید

بزنگاه سیاست و ادبیات: گفت وگوی احمد غالمی بزنگاه سیاست و ادبیات: گفت وگوی احمد غالمی 
با احسان شریعتی درباره «زوربای یونانی» نیکوس کازانتزاکیسبا احسان شریعتی درباره «زوربای یونانی» نیکوس کازانتزاکیس

هواداران اســتقالل و پرسپولیس در تابســتان جاری یک اتفاق 
مشــترک را تجربه کردند؛ جدایی کاپیتان محبوب شان. وریا غفوری 
و ســیدجالل حسینی در فصل آینده دیگر در جمع آبی ها و قرمزها 
حضور نخواهند داشــت. بااین حال، بین این دو جدایی تفاوت های 
زیادی وجود دارد؛ جالل حســینی کفش ها را آویخــت و از این به 
بعد در کادر فنی پرســپولیس فعالیت خواهد کرد، اما همتای او در 
اســتقالل، وریا غفوری، سرنوشتی نامعلوم پیش روی خود می بیند.
ســیدجالل حســینی ســرانجام تصمیم گرفت به دوران پرافتخار 
خود در زمین فوتبال در ۴۰ ســالگی پایــان دهد. او با ۹ قهرمانی در 
لیگ برتر، پرافتخارترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران در رده باشــگاهی 
محسوب می شود. رکوردی که بعید است کسی بتواند به آن نزدیک 
شــود. بازی تا ۴۰ ســالگی آن هم در این سطح نشان دهنده کیفیت 
فنی باالی این مدافع مســتحکم بــود. بازیکنی که حضور او در یک 
تیم می توانســت موفقیت آن تیم را تضمین کند. پرسپولیس فصل 
گذشــته پس از پنج قهرمانــی متوالی، جام قهرمانــی را به رقیب 

دیرینه اش استقالل واگذار کرد...

باغ جاسوسان
بازار کار و کنترل

وضعیت تأهل زنان
سیدجالل – وریا

دو کاپیتان، دو سرنوشت

۵

۱۲

جنگ سرد تکنولوژیك میان پکن 
و  واشنگتن شدت مي گیرد

این گزارش را در صفحه  ۹ بخوانید این گزارش را در صفحه  ۶ بخوانید

  عکس: سهند تاکی، شرق

۵۰ سال حیات 
بعد از حیات

به مناسبت پنجاهمین سالمرگ
 حاج حسین آقا ملک

۱۱


