
اميرعلي ابوالفتح
كارشناس ارشد مسائل امريكا

 نامه اي بازدارنده 
براي عدم خدشه به برجام 

ت��ا 16 روز ديگر دونال��د ترامپ در كاخ 
سفيد مستقر خواهد شد و همين مساله 
نگراني هاي بسياري براي گروه هاي مختلف امريكايي 
درخصوص يكي از مهم ترين مسائل سياست خارجي 
امريكا يعني آينده برجام ايجاد كرده اس��ت. براساس 
شواهد و قرائن موجود، اظهارنظرها، بيانيه ها و مقاالت 
منتشرش��ده در امري��كا، طيف وس��يعي از نخبگان، 
انديشمندان و نظريه پردازان و همچنين تعداد زيادي 
از سياس��تمداران امريكايي، توافق با ايران در موضوع 
هس��ته اي را اقدامي مفيد و متناس��ب با نگراني هايي 
كه به ظن آنها درباره فعاليت هاي هس��ته اي ايران در 
امريكا وجود دارد، ارزيابي مي كنند. در واقع، در جامعه 
نخبگاني امريكا، در مورد روند مذاكرات هسته اي ايران 
و توافق حاصل از آن يعني برنامه جامع اقدام مشترك، 
دو ديدگاه مختلف وجود دارد. يك گروه معتقد اس��ت 
هم اق��دام امريكا در مذاك��ره با ايران بر س��ر موضوع 
هسته اي، عملي مثبت و مس��ووالنه بوده و هم نتيجه 
حاصل از آن، توانسته است نگراني هاي ادعايي جامعه 
جهاني به ويژه امريكا را برطرف كند. آنها مدعي هستند 
ايران در مس��ير ساخت بمب اتمي قرار داشت و برجام 
با ش��يوه هاي مختلف و مكانيزم هاي متعدد توانسته 
است راه دس��تيابي تهران به بمب هسته اي را محدود 
كند. در مقابل اين گروه، افراد ديگري هم هس��تند كه 
معتقدند فرآيند ديپلماسي با ايران، هرچند اقدام الزمي 
بود – و در واقع اصل مذاكره را نفي نمي كنند – اما ادعا 
مي كنند توافق هسته اي تهديد هاي ايران و نگراني ها 
از فعاليت هاي هس��ته اي ايران را برطرف نكرده است. 
در واقع، اين افراد مي گويند ايران در مذاكرات هسته اي 
توانس��ته امريكا و گروه 1+5 را فريب داده و همچنان 
خأل هايي در برجام وجود دارد كه ايران با استفاده از آن 
منفذها مي تواند در زمان كوتاهي روند س��اخت بمب 
اتمي را ادامه دهد. افراد وابسته به اين گروه معتقدند كه 
بايد مجددا با ايران مذاكره شود يا آنكه اصالحاتي عميق 
و جدي در برجام ايجاد شود تا نگراني هاي ادعايي شان 
برطرف ش��ود. البته اين گروه در جامع��ه نخبگاني و 
سياستمداران امريكايي در اقليت هستند و در مجموع 
قريب به اتف��اق امريكايي ها، اصل مذاك��ره با ايران و 
رسيدن به توافق و ظرفيت هاي نهفته در ديپلماسي را 
نفي نمي كنند. با اين حال، موضوع مذاكرات هسته اي 
با ايران و نتيجه حاصل از آن، در امريكا به يك موضوع 
سياسي و جناحي تبديل شده است. دولت دموكرات 
امريكا به رياست باراك اوباما در اين مذاكرات مشاركت 
داشت و در به نتيجه رسيدن آن نقش داشته و به همين 
خاطر، دستيابي به توافق هس��ته اي را يك پيروزي و 
دس��تاورد براي خود قلمداد مي كند و ش��خص اوباما 
ني��ز از آن به عنوان ي��ك ميراث نام ب��رد. طبيعي نيز 
بود كه حزب دموك��رات و جريان هاي ليبرال از برجام 
حمايت و از آن براي پيروزي در انتخابات بهره برداري 
كنند. حزب رقيب يعني جمهوريخواهان كه از س��ال 
2014 گام ه��اي بلن��دي براي پي��روزي در انتخابات 
رياست جمهوري 2016 برداش��ته بودند، ابتدا تالش 
كردند روند مذاكرات هسته اي را متوقف يا كند ساخته 
و پ��س از آنكه در اين امر موفق نش��دند، در آن ترديد 
وارد كرده و مدعي شدند كه برجام، توافقي بي حاصل 
است و موجب شكست امريكا در مهار ايران هسته اي 
شده است. اين روند نشان مي دهد، بخش عمده اي از 
اظهارات ضدبرجامي در امريكا در فضاي هيجاني ناشي 
از انتخابات بيان شده و بي ترديد اظهارات دونالد ترامپ، 
رييس جمهور منتخب امريكا و مشاوران و افراد نزديك 
به او هم تحت تاثير اين فضا گفته شده است و احتماال 
تا 20 ژانوي��ه – يعني زمان در اختيار گرفتن قدرت به 
صورت رسمي – ادامه مي يابد. ترامپ در دوران مبارزات 
انتخاباتي عليه برجام س��خنان زيادي گفته است اما 
هم اينك مشخص نيست كه او به عنوان رييس جمهور 
چه ديدگاهي درباره آن دارد و مي خواهد چه روندي را 
درباره توافق هسته اي ادامه دهد. نگراني هاي عميقي 
از نحوه عمل او وج��ود دارد. اين نگراني ها نيز مختص 
به جامعه نخبگاني امريكا نيست. اروپايي ها، چيني ها و 
روس ها و به عبارت ديگر، ديگر شركاي برجام و حتي 
ديگر بازيگران و كش��ورهاي دنيا نيز منتظر و هراسان 
از نحوه روياروي��ي دولت آتي امري��كا در قبال برجام 
هس��تند. اين نگراني در س��طح جهاني وجود دارد كه 
ترامپ اين توافق چند جانبه را كه مورد حمايت جامعه 
جهاني اس��ت و ضمانت قطعنامه شوراي امنيت را هم 
دارد، مورد خدش��ه قرار داده و زيرپا بگذارد. به همين 
خاطر نيز مشاهده مي كنيم پس از آنكه مشخص شد 
ترامپ پيروز انتخابات رياس��ت جمهوري شده است و 

حتي در زماني كه معلوم ش��د شانس 
براي پيروزي بيش از پيش شده است، 

مقامات رسمي و بلندپايه چه در داخل و چه در خارج از 
امريكا، هشدارهاي متعددي به اشكال و ...
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تكانه ارزي، فرصتي براي اصالح تراز تجاري
يك��ي از مهم تري��ن تكانه هاي خارج��ي اقتصادهاي 
پيش��رفته و اقتصاده��اي ب��از، تكانه ارزي اس��ت كه 
محصول جهاني شدن و گس��ترش مرزهاي اقتصاد بين الملل است، 
نمي توان انتظار داش��ت كه اقتصاد كشور پيشرفت كند اما نوسانات 
جهاني به كشور وارد نشود. در حال حاضر يكي از بزرگ ترين تكانه هاي 
جهاني كه افزايش ارزش دالر در مقابل كليه ارز هاس��ت، وقوع يافته 
است و در واقع جدال ارزهايي مانند يورو، دالر امريكا و يوان چين كه 
ناشي از تغييرات سياست هاي خارجي در اين كشورهاست، نوسانات 
زيادي را در بازار بين المللي ارز به وجود آورده است كه اين نوسانات 
مي تواند آغازگر مناسبات جديدي در اقتصاد بين المللي باشد، چنين 
تكانه اي افزايش نرخ ارز را در ايران در پي داشته است. كشورهاي در 
حال توسعه اي مانند ايران بايد سياست هاي متناسب با شرايط جديد 
تجارت بين الملل را در اقتصاد خود لحاظ كرده و متغيرهاي جديدي 
را در مدل هاي اقتصادي خود وارد كنند. نوسانات جهاني دالر امريكا 
كه نتيجه انتخابات اخير اين كش��ور و سياست هاي دولت آينده آن 
است، در كشورهاي مختلف جهان و تجارت بين المللي آثار و بازتاب 
بااليي داش��ته است بيش��ترين اثر تقويت دالر بر اقتصاد كشورهاي 
عضو اتحاديه اروپا و اقتصاد چين بروز پيدا كرده اس��ت به طوري كه 
در ماه هاي اخير يورو به كمترين ارزش خود در 10 سال اخير رسيده 
است اين در حالي است كه ارزش پولي ايران در مقابل نوسانات دالر 
از روند با ثبات تري نس��بت به ساير ارز ها برخوردار بوده است كه اين 
موضوع در وهله اول ناش��ي از ثبات داخلي در اقتصاد ايران بوده و در 
وهله هاي بعدي ناشي از سياست هاي انقباضي و رويكرد ضد تورمي 
دولت است. افزايش 10درصدي قيمت دالر در بازار داخلي و كاهش 
ارزش پول، اگر چه از منظر كاهش ارزش دارايي هاي ملي، يك تهديد 
براي اقتصاد كشور به حساب مي آيد از آنجا كه انگيزه صادرات را باال 

مي برد و با شرايط تعريف شده در سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي 
و سياست هاي كلي برنامه ششم همخوان است مي تواند فرصتي براي 
تقويت تراز تجاري كشور باش��د و اگر دولت مشوق هاي صادراتي را 
افزايش دهد بهترين زمان براي نزديك شدن به هدف اقتصاد غيرنفتي 
است. براساس قانون مارشال لرنر بسياري از اقتصادهاي جهان كه پول 
پرقدرتي داشتند و داراي تعادل اقتصادي باال در بازار ارز بودند مانند 
آلمان اقدام به كاهش ارزش پول خود كردند تا جلوي واردات كاال به 
كشور خود را گرفته و بازار صادراتي خود را گسترش دهند، در شرايط 
كنوني اقتصاد ايران افزايش نرخ ارز، كمتر از ميزان واقعي آن در جهان 
است و اين ناش��ي از سياست هاي كنترلي بانك مركزي است. تقاضا 
براي كاالي واردات تابعي از نسبت قيمت خارجي به داخلي است كه 
با تقويت دالر و كاهش ارزش پول ملي اين نس��بت به گونه اي است 
كه تقاضاي وارداتي به شدت كاهش مي يابد، لذا اين موضوع مي تواند 
زمينه ساز اصالح تراز تجاري كشور باشد و به همين ترتيب تقاضاي 
صادرات كاال افزايش مي يابد اما موانع تجاري در كشور هست كه در 
كنار مش��كالت زير ساختي شرايط سخت و پيچيده اي را پيش روي 
صادرات كش��ور گذاشته اس��ت كه بايد سياست هاي افزايش قيمت 
جهاني دالر و انعكاس اين افزايش در بازار داخلي بازتابي در س��طح 
عمومي قيمت هاي داخلي نداش��ته و قادر به خلق انتظارات تورمي 
نش��ده اس��ت چرا كه به دليل روند نزولي يكنواخت نرخ تورم كه در 
نتيجه عملكرد دولت در كنترل و مهار تورم س��اختاري اقتصاد ايران 
بوده اس��ت، سايه تورم برچيده شده اس��ت و بايد از اين فرصت براي 
جذب سرمايه گذاري خارجي و تامين مالي پروژه هاي عمراني استفاده 
كرد، انگيزه كشورهاي خارجي براي سرمايه گذاري در ايران بيش از 
پيش افزايش يافته و مي توان با مديريت تقاضاهاي س��رمايه گذاري 

خارجي تحرك بااليي در بخش عرضه اقتصاد ايجاد كرد. 

نگاه اقتصادي
علي قنبري

 معاون وزير جهاد كشاورزي

مسوول روي آوري به تلگرام كيست؟
خب��ر در نظ��ر اول باورنكردن��ي بود، 
رييس پژوهش��كده فضاي مجازي آن 
را به اين صورت اعالم كرد ك��ه:  »ايراني ها 170 هزار 
كانال تلگرام��ي راه انداخته اند كه از اين ميان بيش تر 
از 11 هزار كانال باالي پنج  هزار عضو داشته و به نوعي 
جزو كانال هاي پرطرفدار و محبوب به شمار مي آيند. 
از كانال هاي فعال در شبكه اجتماعي تلگرام 32 كانال 
باالي 500 هزار عضو و 7 كانال نيز بيش از يك ميليون 
عضو دارند. كانال هاي تلگرامي ايراني روزانه يك ميليون 
و500 هزار مطلب منتش��ر مي كنند و درمجموع بين 
2,5 تا 3  ميليارد بازديد روزانه را رقم مي زنند. هركاربر 
ايراني به ط��ور ميانگين در 13 كان��ال تلگرامي عضو 
است و روزانه نزديك به 100 مطلب از تلگرام مطالعه 
مي كن��د.« عالقه عجيب و غري��ب ايراني ها به فضاي 
مجازي در شرايطي اس��ت كه ايران براساس گزارش 
اتحاديه جهاني مخابرات در قعر جدول زيرساخت هاي 
اينترنتي و پهناي باند قرار دارد و تنها انگشت شماري 
كش��ورهاي آفريقاي��ي، امريكاي مركزي و آس��يايي 
رتبه هاي پايين تر از ايران را به خود اختصاص مي دهند. 
ايراني ها 81 درص��د ترافيك تلگرام را دراختيار دارند. 
موسسان تلگرام اعالم كردند كه 20  ميليون كاربر ايراني 

از تلگرام استفاده مي كنند. 
 نخستين نكته اي كه به ذهن خواننده اين خبر مي رسد 
اين است كه اين اندازه استفاده از يك شبكه اجتماعي 
بدون علت و نياز نيست. ولي پرسش اين است كه اين 
نياز پيش از تلگرام يا وات��س آپ از چه طريقي تامين 
مي ش��د؟ آيا اصوال تامين مي ش��د يا ناديده انگاشته 
مي شد؟ روشن است كه راهي براي تامين اين نياز وجود 
نداشته و نياز مذكور محدود مي شده است و محدوديت 
هرگونه نياز طبيعي، عوارض و تبعات رواني و رفتاري 
دارد. و هرگاه اين نياز اجتماعي باشد، آن تبعات رواني 
و رفتاري ني��ز ابعاد اجتماعي پيدا مي كنند. نكته دوم 
اين اس��ت كه آيا مردم مي توانن��د از طريق تلگرام آن 
نياز را به نحو صحيح برطرف كنند؟ اگرنه چه عوارض 

ديگري متوجه آنان است؟
واقعيت اين اس��ت كه در يك جامعه در حال توسعه و 
به سوي پيشرفت، به ميزان توسعه يافتگي و پيشرفت، 
مردم نياز به رس��انه آزاد و امكان مش��اركت در امور و 
اظهارنظ��ر دارن��د. از طريق تامين اين نياز اس��ت كه 
انسان توسعه يافته با محيط و جامعه خود انطباق پيدا 
مي كند و در رش��د و پيش��رفت آن نقش ايفا مي كند. 
پيش از تلگرام و اينترنت، بخش��ي از اين نياز از طريق 
دسترسي به رسانه هاي غيررسمي تامين مي شد ولي 
آن رسانه ها يك س��ويه بودند، ضمن آنكه چندان هم 
بي طرف محسوب نمي شدند. ولي تلگرام اين حسن را 
دارد كه هر دو نياز را به نحو مطلوبي تامين مي كند. هم 
دسترسي به انواع و اقسام شبكه ها و رسانه ها را تامين 
مي كند، هم اينكه اظهارنظر دوسويه را ممكن مي كند 

و نياز به مشاركت جويي را نيز پاسخ مي دهد. 
ولي تلگرام يا ش��بكه هاي مش��ابه آن چند ايراد مهم 
دارن��د. اول اينكه وقتي در رس��انه هاي عمومي مثل 
تلويزيون بحث و گفت وگو مي شود، كمابيش جامعه 
درگير محتواي آن مي شود و حول مفاد آن گفت وگو 
صف آراي��ي مي كنند. اين صف آراي��ي برخالف تصور 
عده اي در بيشتر موارد موجب تفاهم و نزديكي گروه ها 
با يكديگر مي شود. زيرا مردم تحت تاثير منطق طرف 
قوي تر قرار مي گيرند. ولي چنين وضعي در شبكه هاي 
مجازي چون تلگرام وجود ندارد و جزيره هاي مستقل 
در آن شكل مي گيرد و اين جزيره هاي فكري و فرهنگي 
به م��رور زمان داراي ارزش ها و گزاره هاي مش��تركي 
مي ش��وند كه با ارزش ها و گزاره هاي جزاير ديگر فرق 
دارد و جامعه را به جزاير مستقل از هم تبديل مي كند. 
اشكال ديگري كه وجود دارد و موجب تشديد مشكل 
اول مي ش��ود، اينكه تلگرام داراي فض��اي آزاد از هر 

نظ��ارت حقوقي و اجتماعي اس��ت. 
در واقع اي��ن گروه ه��ا و جزيره هاي 

مستقل وقتي كه شكل مي گيرند فضاي خاص خود را 
ايجاد مي كنند كه ...

سرمقاله
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان
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  الياس حضرتی-  سيدحمزه امينی-  حسن مستفيد
 دكتر محبوب حضرتی-  حجت طهماسبی-   حميد رضازاده

جناب آقای  علی موحدی
  بانهايت تاسف وتاثر درگذشت والده مكرمه جنابعالی را به شما 
وساير بازماندگان تسليت گفته وبرای آن مرحومه غفران واسعه 

الهی  مسألت داريم .

واكنش حافظی به سخنان تند قاليباف: آيت اهلل هاشمي رفسنجاني: 

موسوي الري:

 روحاني و اصالح طلبان
 يك ريل دارند

دادستان تهران با اعالم به مرخصي آمدن گلرخ ايرايي ،همسر آرش صادقي:

حقوق زندانیان حتی معاندان هم رعایت می شود

» انسان نيستيم« چون نمي توانيم اجحاف را ببينيم كارها را بايد مردم انجام دهند

با  رييس جمهور 
وارد گفت وگو 

مي شويم
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 دومينوي 
بدهي سال آينده

اوراق سررسيد شده دامنگير 
دولت مي شود


