پازوکی اقتصاددان
در گفتگو با آفتاب یزد:

نگران تصمیمات مدیران میانی دولت هستم
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هربامداد در سراسر کشور

عقب نشینی ضرغامی

رئیسقوه قضاییه در نشست صمیمی
با قهرمانان المپیک ،پارالمپیک و جهانی:

با یک حربه قدیمی

به دعاوی حقوقی ورزشی
به صورت تخصصی رسیدگی خواهد شد
2

وزیر میراث فرهنگی اظهارات قبلی خود
در خصوص کشاورزی در محدوده پاسارگاد را پس گرفت و مثل
باقی مسئوالن مدعی شد سخناناش تحریف شده است

دوشنبه  26مهر 1400

تیتر

3

این یک گزارش فرهنگی نیست
یک گزارش انسانی است

آرامسایشگاه!
5
یادداشتها

برگریزانسرخ
در ریاض!

امید مافی

تجربهشکستعربستان
در آبهای ژرف

مهدی معتق

در گفتگوی آفتاب یزد با فرشید فرحناکیان
وکیل پایۀ یک دادگستری مطرح شد

1

1

آیاواشنگتنولندندرمهارچین
موفقخواهندشد؟

باوصف توجه به عدم انتشار عمومی حکم صادره برای آقایان
ســیف و عراقچی و پذیرش ضریب خطای احتمالی در تبیین
حقوقــی آن ،باید اذعان کرد که؛ چنانچــه «چرایی» را ناظر
بر دلیل صدور دستور اســتفاده از ابزار مداخلۀ ارزی برای
مدیریت بازار ارز توســط رئیسجمهور وقت جناب روحانی
و «چگونگی» را ناظر بر کیفیت اجرای این دســتور توســط
آقایان ســیف و عراقچی بدانیم،
ِ
چگونگی وقوع
اگرچه از جهــت
این جرم ،محاکمۀ روحانی شرط
الزم محکومیت آقایان ســیف و
عراقچی نمیباشد؛ ولی از جهت
ِ
چرایی وقــوع این جرم ،محاکمۀ
روحانی شــرط الزم محکومیت
این آقایان به نظر میرسد

یادداشت1-

مهدی معتق

استاد مرکز علوم تحقیقات زمین آلمان

عربستان یکی از بزرگترین کشورهایی است که
درآن هیــچ رودی جریان نــدارد و قریب به ۹۷
درصد مساحت این کشور دارای پوشش بیابانی
است .با این حال این کشور توانست در مقطعی به
توسعه کشاورزی در بیابانهای خود بپردازد .عمده
تحول مقطعی در کشاورزی هم در دهه  ۱۹۷۰و
 ۱۹۸۰اتفاق افتاد که در آن بخاطر اجرای سیاست
خودکفایــی کشــاورزی ،ســرمایه گذاریهای
وســیعی از جانب دولت عربستان جهت حفر
چاههای عمیق در آبخوانهایی انجام گرفت که
ریشه در عصر یخبندان داشتند .حفر این چاههای
عمیق در مقطعی موجب گسترش کشاورزی در
بیابانهای عربستان شد ،ولی از آنجایی که این
منابــع آب ژرف منابع تجدیــد ناپذیری بودند،
اجرای این سیاست در نهایت منجر به فاجعه افت
صــد و پنجاه متری بعضی از آبخوانهای ژرف در
فاصله زمانی  ۲۵ساله ،صدمه شدید به منابع آبی
استراتژیک ودر نهایت نابودی زمینها و اقتصاد
کشاورزی شد.
پس از این ناکامی ها ،دولتمردان عربستان تصمیم
گرفتند در سیاســت خود پیرامون گســترش
کشاورزی در مناطق خشک تجدید نظر اساسی
کرده و رو به سیاستهای دیگر مانند کشتهای
فرا سرزمینی درمناطقی مانند آرژانتین ،آریزونا،
کالیفرنیا ،زامبیا ،سودان و ..بیاورند .هر چند اجرای
کشتهای فراسرزمینی در مناطقی که خود دچار
تنشهای آبی هســتند منجر به بروز مشکالت
اقتصادی ومعضالت جدید اجتماعی در آن مناطق
شــد ،ولی حداقل این حسن را برای سعودیها
داشــت که بتوانند از این طریق باقیمانده آبهای
زیر زمینی خود را حفظ نموده و در واقع بصورت
غیر مستقیم آب را ازکشورهای دیگر وارد کنند.
تجربه شکست عربستان در استفاده از آبخوانهای
عمیق به خوبی نشــان میدهد چگونه دلخوش
کردن به منابع تجدید ناپذیرآبهای ژرف ،حتی
در صــورت موفقیتهای مقطعی ،در دراز مدت
تنها سبب اتالف منابع مادی شده وبه هیچ وجه
نمیتواند توســعه پایداری درجهت خودکفایی
کشاورزی ایجاد کند.

آفتاب یزد
تلفنی آگهی میپذیرد

09128197782

سیاست
گیج کننده؟!

سیدعلیرضاکریمی
سردبیر

نمی دانم موضوعی که میخواهم عرض کنم
بخشی از دیپلماسی و ترفند دولت سیزدهم
است یا اینکه خودمان هم نمیدانیم داریم
چه میکنیم!
از زمانیکه تیم وزارت خارجه و دیپلماتیک
دولتجدیدشکلگرفتههنوززمانمشخصی
برای شروع و از سرگیری مذاکرات احیای
برجام اعالم نشده است.این درحالیست که
طرف غربی چه اروپا و چه آمریکا و حتی
گفته میشود چین و روسیه فشار زیادی را
بر تهران وارد میکنند تا هر چه زودتر به میز
مذاکراتبازگردد.
اگر صرفا بر سخنان وزیرخارجه تمرکز کنیم
نمیتوانیم متوجه شــویم باالخره تهران در
مورد توافق هستهای چه تصمیمی قصد دارد
بگیرد.حتی از برخی سخنان امیر عبداللهیان
اینگونه برداشت میشــود که این دولت
چندان مایل به احیای برجام نیست زیرا برخی
شروطی که وزیرخارجه برای آمریکاییها در
برخی اظهارات طرح مینماید عمال شدنی
نیست.نه اینکه ما دل مان نخواهد بلکه کاخ
یرود.
سفید زیر بار آن نم 
بنده تصور میکردم جلسه غیر علنی دیروز
مجلس که با حضور امیرعبداللهیان برگزار
شد تا حدود زیادی در این باره ابهام زدایی
کند ولی این تصور کامال غلط بود زیرا بازهم
مشخص نشد باالخره دولت ابراهیم رئیسی
اعتقادی به مذاکره دارد یا خیر.
ادامه در صفحه8
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تجربه شکست عربستان
در آبهای ژرف

سرمقاله

آفتاب یزد در گفتگویی تحلیلی با رضا نصری
حقوقدان بینالمللی و کارشناس سیاست خارجی بررسی کرد

الزممحکومیتسیفوعراقچی
شرط ِ

زنگ خطرتقلید
از بازی مرکب

مجید ابهری

قیمت در سراسر کشور  3000تومان
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محاکمۀروحانی

این گزارش هشدار آمیز را
مسئوالن و والدین بخوانند

نگاهی
به سالمند آزاری

| 18 October 2021
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برگریزان سرخ
در ریاض!
امید مافی

روزنامه نگار

مارش و خون و آرزوهایی که در مهتاب سوخت.
آن شب در پرنس فیصل پرندگان سرخ فام را
بالی برای پرواز نبــود و زودتر از حد تصور در
افق گم شدند تا کابوسهای مچاله پیدا شوند و
سراغ فوتبال نحیف ما را بگیرند.
اگر آبیهای الهالل با بافاتیمبی گومس هر بار
که خواســتند قفس توری قرمزها را شعلهور
کردند ،این طرفتر حریف خلع ســاح شده
با عیســی آل کثیــر و مهدی عبــدی یارای
ایســتادگی در برابر سیم خاردارهای سعودی
را نداشــت و هر چه زد به در بســته و دیوار
سیمانی خورد.
اینگونه شــد که ارتش آنارشیست یحیی در
پلک بهم زدنی وا داد و ســه بار زانو زد تا کمی
آن ســوتر از دریای ســرخ ماهیها در خاک
بمیرند و قصه ســوپر جام آسیا برای تیمهای
وطنی به پایان برسد؛ تلختر از زهر هالهل در
این روزهای اندوهناک.
فوتبال اینبار عالوه بر خود به سیاســتهای
ورزش ایــران نیــز باخت .آنجا که ورزشــگاه
چشــم نواز پرنس فیصل لبریز از دوآتشههای
دشداشهپوش شــد تا معادالت نبرد پیش از
آغاز دوئل به هم بخورد .این در حالی است که
فقط چند روز پیش از این ورزشگاه آزادی در
جدال ایران  -کره جنوبی به قبرستانی متروکه
بدل گردید و سیاســت غلط دولتمردان سبب
شــد تا چشــم فندقیها دور از خانه ،خود را
الی پرقو ببینند.
آن شب در ریاض رقص آخرین جگرگوشههای
ســرخ در آغوش سرنوشــت ،ابرها را به گریه
واداشــت وقتی موســیو ژاردیم با مهرههای
طالییاش هر کاری که دلش خواست کرد تا
آبی بیانتهای آسمان فراسوی پایتخت رنگی
از چشــمان فرمانده پرتغالی داشته باشد .این
طرفتر اما یحیی گل محمدی مســتاصلتر
از همیشــه تنها خزان را به تماشــا نشست و
در پاییزان تن به برگریزان داد تا معلوم شــود
فاصله ارتــش غنی و فقیر زمین تا آســمان
اســت و با دســت خالی نمیتوان از دل یک
رویداد سرفراز بیرون آمد و دل به معجزههای
بیسر و ته بست.
بله این پایان غمگنانه فوتبال باشــگاهی ما در
آسیا بود .ما حذف شدیم و هاشور بر رویاهایمان
زدیم تــا یادمان نرود جنگیدن با تفنگ خالی
نتیجــهای در بر نخواهد داشــت و محکوم به
شکست و زمین خوردن و فروچکیدن هستیم.
آیا آن شــب در هوای شرجی آکنده از زنگار و
شبنم و پولکی کسی برای اشکهای میلیونها
نفر پای جعبههای رنگی نسخهای پیچید یا نه؟

یادداشت3-

نگاهی
به سالمند آزاری
مجید ابهری

رفتار شناس

تا حاال کــودک آزاری ســهم قابل توجهی
در میان ناهنجاریهای اجتماعی داشــت و
عاطفه اجتماعی بارها وبه دفعات مختلف از
رهگذر این ناهنجاری رفتاری آســیب دیده
اســت .با این وجود ،هنوز در گوشــه و کنار
کشور این فجایع غیر انسانی رخ میدهد.اما
این بار دیگر حرف از کودک آزاری و حواشی
تلخ آن نیست ،بلکه اینجا قربانی سالمندان
هستند .سالمند آزاری پدیده جدیدی نیست
اما افزایش آن وآشکار گشتن آن نوعی آسیب
است که عمری بیش از دو یا سه دهه ندارد.
بهانه نوشتن این مقاله آزار پیرمردی در خانه
سالمندان بروجرد است که موجی از تاسف و
انزجار را در میان مردم گسترده کرده است.
َالبته بر اســاس اظهارات برخــی از مدیران
ذیربط ،فیلم متعلق به سال پیش میباشد.
اما در این مورد اصــا موضوع زمان ومکان
اهمیتی ندارد آنچه که باید مورد توجه ویژه
همــه ما به خصوص متولیــان اینگونه امور
وسازمانهای مربوطه میباشد این است که:
 بــرای ســالمندان هیچ جــا بهتر،امنتروراحتتر از خانه خود وفرزندان نمیباشد.
 متاسفانه به خاطر تغییر سبک زندگی تحتتاثیر عوامل مختلف ،برخی از فرزندان ،پیری
وبیماری وناتوانی پــدر یا مادر را بهانه انجام
این حرکت غیر اخالقی کرده و آنها را به خانه
سالمندان میسپارند.
اکثر پرســتاران وخدمتگــزاران در اینگونهمراکــز به علت محدودیــت وکمبود بودجه
دارای حقوقهای ناچیز میباشــند به همین
دلیل ساده ،اغلب از بین افراد فاقد تحصیالت
مرتبط یا تخصص مفید انتخاب گشــته که
نحوه رفتار با سالمندان را بلد نیستند.
 هزینههای سنگین برخی از مراکز خصوصیو دشــواری پذیرش در مراکز دولتی موجب
ظهور مراکز خصوصی با شــرایط گفته شده
میگردد.
 بیماریهای حرکتی مثل سکته و ام.اسبســیاری از ســالمندان را معلــول کرده
که پرســتاری از آنها دوچندان دشــوارتر
میگردد.
 دوری از خانــه و فرزنــدان ونوهها تغذیهنامناسب رفتارهای خشن وسخت (در حالیکه
ســالمندان در ایــن مقطع نیــاز به محبت
ونوازش مضاعف دارند ).فشار روحی بسیاری
را به سالمندان وارد میکند.
ادامه در صفحه4

گفتو گو
در گفتگوی آفتاب یزد با فرشید فرحناکیان وکیل پایۀ یک دادگستری مطرح شد

الزم محکومیت سیف و عراقچی
محاکمۀ روحانی شرط ِ

آفتابیزد:مقاممعظمرهبریدر ۲۲مرداددردیدار
با مردم تأکید کردند که «ارز را یا س ّکه را وقتیکه
بهصورت غلط تقسیم میکنند ،این دو طرف دارد:
یکی آنکه میآید ایــن را میگیرد و مث ً
ال فرض
کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی میفروشد؛
یکــی آنکه ایــن را میدهد .ما همــهاش داریم
دنبال آنکسی که «میگیرد» میگردیم؛ مفسد
اقتصادی ،قاچاقچــی ،درحالیکه تقصیر عمده
متوجه آنکسی است که «داد»؛ او را باید دنبال
کرد .در این کاری که اخیرا ً قوه قضائیه شــروع
کرده که کار درستی است ،دنبال این هستند».
در ادامه محسنی اژهای سخنگوی وقت قوه قضائیه
تأکید کرد که «ما از افراد پایینتر به دانهدرشتها
و به نقطه مرکزی میرســیم .اکنون ما از طریق
داللها به افراد باالتر رســیدیم .مث ً
ال از داللی در
کف سبزهمیدان به مظلومین و از وی به عراقچی و
از او به سیف میرسیم .معاون ارزی بانک مرکزی
موردتحقیق قرار گرفت و رئیس بانک مرکزی هم
موردتحقیق قرار گرفت اما بازداشت نشد که این
تحقیقات ادامه دارد و کشف شد فساد وجود دارد
و توضیحات پذیرفته نشد».
سخنگوی فعلی قوه قضائیه از محکومیت قطعی
ولیاهلل سیف رئیس ســابق بانک مرکزی به ۱۰
سال و سید احمد عراقچی معاون وقت ارزی بانک
مرکزی به  8سال حبس تعزیری خبر داد.
در ایــن رابطه دکتر فرشــید فرحناکیان؛ وکیل
پایــۀ یک دادگســتری در گفتوگویی با آفتاب
یزد به تشــریح ابعاد مختلف این حکم پرداخته
است .ازآنجاکه حکم منتشــر نشده است ازنظر
فرحناکیان تبیین دقیــق ابعاد حقوقی مختلف
این حکم میسر نمیباشــد و فقط میتوان با در
کنار هم گذاشــتن اطالعات رسانهای در اختیار،
کلیتی از شکل جورچین این پرونده ایجاد کرد.
این آموزگار حقوق تجارت متذکر میشود که در
بند ( )3استجازه رئیس وقت قوه قضائیه از مقام
معظم رهبری ،آمده است که به تشخیص رئیس
دادگاه جلســات علنی و قابلانتشار در رسانهها
میباشد که در این مورد تشخیص بر علنی نبودن
قرار گرفت.
بر این اســاس ،فرحناکیان کیفرخواست اعالمی
را مبنــای توضیحات خود قــرار میدهد که در
آن آمده اســت« :علــی القاصیمهر دادســتان
عمومی و انقالب تهران در نشســت شورایعالی
قضائی که دوشنبه  6اردیبهشت  1400با حضور
آیتاهلل رئیســی ،رئیس قوه قضائیه و مسئوالن
ارشد دستگاه قضائی برگزار شد ،از ارسال پرونده
ولیاهلل ســیف ،رئیسکل ســابق بانک مرکزی
( 92تا  )97به دادگاه ویژه رســیدگی به اخالل
در نظــام اقتصادی خبر داد .به گفته دادســتان
تهران درنتیجه نقض مقــررات و ترک فعلها از

ســوی رئیسکل ســابق بانک مرکزی ،عالوه بر
وقوع اخالل در نظام اقتصادی 30 ،میلیارد و 200
میلیون دالر منابع ارزی و  7میلیون و  612هزار
و  403عدد سکه بهار آزادی که شامل حدود 60
تن از ذخایر طال تضییعشــده است .در سالهای
 95تــا  97نهتنها قوانین مرتبط بــا نظام ارزی
کشور نقض شده است ،بلکه تکالیف قانونی دایر
بر لزوم تصویب مداخله ارزی و فروش سکههای
طال در شورای پول و اعتبار برای پرداخت منابع
ارزی به نیازمندان واقعی و جلوگیری از تشکیل
بازار واسطهگری و داللی نسبت به این منابع نیز
رعایت نشد».
فرحناکیان با اســتناد به این جمله دادستان در
فــوق که میگوید وقوع اخالل در نظام اقتصادی
به دلیل نقض مقــررات و ترک فعلهای صورت
گرفته رئیس ســابق و معاون وقــت ارزی بانک
مرکزی موضوع کیفرخواســت قرار گرفته است،
نتیجه میگیرد که برای تبیین حقوقی این پرونده
میباید آن را به دو بخش «چرایی» و «چگونگی»
وقوع این جرم تفکیک نمود.
این وکیل دادگســتری در مورد بخش «چرایی»
وقوع این جرم تصریح میکند که ابعاد «سیاسی»
و «اقتصــادی» موجب چرایی وقــوع این جرم
را از موضــوع بحــث خود خــارج میکند و در
جهت توضیح بعد «حقوقی» بر این نکته تأکید
میکند که آقای عراقچی اذعان داشته دبیرخانه
شورای عالی امنیت ملی نامه نوشته است .آقای
رئیسجمهور هم روی آن نامه دستور دادهاند به
بانک مرکزی .بدنه کارشناسی بانک مرکزی هم
به نتیجه مشابهی رسیده است .آقای دکتر سیف
هم برای اجرای این اقدام دستور داده است .نهاد
امنیتی ناظر هم این را پذیرفته و روی آن نظارت
داشته و هم فرد و هم فرآیند را تائید کرده است.
رئیسکل بعدی بانک مرکزی هم ثمربخش بودن
را تائید کرده است .بعد از دستگیری عراقچی در
مرداد  1397دو اســتعالم از آقای همتی درباره
اقدامات آنها انجام شده است .در استعالم نخست
ایشان بهصراحت گفتهاند هیچ پولی کم نشده و
همهچیز سر جای خودش است .در استعالم دوم
که مشخصتر است ایشان صراحتاً بیان کردهاند
که این اقدام در کنترل قیمت مؤثر بوده اســت.
ایشان در تاریخ  1397 .7 .15اینطور نوشتهاند:
«لذا بررســیهای بهعملآمده حاکی از آن است
که با عنایت به سیاستهای وقت بانک مرکزی در
مدیریت بازار ارز مداخله پوششی صورت گرفته در
مدیریت بازار مؤثر بوده است .در پایان خاطرنشان
میسازد که عالوه بر اینکه گردش ریالی و ارزی
مرتبط با مداخله پوشــش صورت پذیرد در بازار
فردایی بهطور کامل در دفاتر بانک مرکزی ثبت و
ضبط گردیده اقدام مذکور در کاستن از التهابات

آن روزهای بــازار ارز و مدیریت نرخها مؤثر بوده
و به نظر نمیرســد از این بابــت ایرادی متوجه
همکاران این بانک مرکزی باشد».
جالب آن اســت که به دنبال انتشار خبر گزارش
دادســتان تهران در نشست شورایعالی قضائی
مورخ دوشنبه  6اردیبهشت  1400مبنی بر صدور
کیفرخواست در خصوص پروندۀ مداخله ارزی در
دوران مدیریت «ولیاهلل سیف» در بانک مرکزی،
دولت بیانیهای را در تاریخ سهشنبه  21اردیبهشت
 1400در حمایت از ایشان صادر و تأکید کرد که:
«ورود به فضای انتخابات ،مجوزی برای اتهام زنی
و سیاه نمایی علیه مدیران خدوم کشور نیست .به
کار بردن تعبیر «تضییع» ،در مورد اقدام تخصصی
و قانونی بانــک مرکزی ،در خصوص عرضه ارز و
ســکه در بازار که بهمنظور تأمین نیازهای کشور
و مدیریــت بازار ارز و طال ،طبــق روال متعارف
این بانک در سالیان گذشته صورت گرفته است،
بهکلی نادرست و موجب تشویش اذهان عمومی
است .کلیه وجوه دریافتی تا ریال آخر ،بهحساب
بانک مرکزی واریز شــده است و رسیدگیهای
انجامشده ،هیچگونه سوءاستفاده و یا تخلف مالی
را گزارش نکرده اســت .استفاده از ابزار «مداخله
ارزی» برای مدیریت بازار ارز که از طریق فروش
ارز در بازار فرعی و یا صرافیها صورت میگرفته
اســت ،رویهای متداول در بانــک مرکزی بوده و
در همه ادوار مدیریت ایــن بانک ،در دولتهای
مختلف و مدیریتهــای مختلف در قوه قضائیه،
بخشــی از تأمین ارز بانک مرکزی ،از این طریق
انجام شده است .نکتۀ قابلتوجه آن است که در
دوره مدیریت دکتر ســیف در بانک مرکزی ،در
مقایسه با سه دوره مدیریت قبل ،کمترین درصد
تأمین ارز ،یعنی  23 .3درصد از این طریق صورت
گرفته و انجام این کار با کمترین هزینه عمومی
همراه بوده اســت .این در حالی است که نسبت
مداخله ارزی ،در دورههای مدیریت پیشــین ،به
ترتیب 50 .4 ،درصد 66 .1 ،درصد و  57 .9درصد
میزان تأمین ارز بوده اســت .همچنین جمع ارز
مداخلهای فروختهشــده در این دوره ،حدود ۳۵
میلیارد دالر بوده است که کمتر از یکچهارم ارزی
اســت که در دوره مدیریتی قبلی به میزان بیش
از  ۱۶۰میلیارد دالر در بازار فرعی فروختهشــده
است .میزان ســکه طالی فروختهشده به مردم
در این دوره هم  7 . 6میلیون قطعه بوده اســت
که از  ۹میلیون قطعه سکه فروختهشده در دوره
مدیریتی قبلی کمتر است .چگونه است که این
رویه معمول مداخله ارزی که در طول همه ادوار
مدیریتی به کار گرفته میشــده و در این دوره،
کمترین میزان را دارد ،بهیکباره خالف قانون و
اخالل در نظام اقتصادی ،معرفی میشود؟!
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