ظریف یک ماه پس از  13آبان و ادامه خلف وعده
تروئیکای اروپایی برای ارائه سازوکار مالی:

پیام رهبر انقالب به بیستوهفتمین اجالس سراسری نماز

مدارس را به نمازخوانی
نوجوانان مزینکنید

اروپا برایثبتSPV
محرمانهکارمیکند!
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تيترهايامروز
بهرغم عقبنشینی رئیسجمهور فرانسه رخ داد

ادامه تظاهرات
جلیقهزردها
■■تظاهرات جلیقهزردها در فرانسه
در حال تبدیل از یک جنبش ملی معیشتی
به بزرگترین نهضت ضدحاکمیتی در اروپاست
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اصالح و اصرار

مجلس با  125رأی اصالح ناقص الیحه  CFTرا تصویب کرد
نمایندگان برخی ایرادات شورای نگهبان به این الیحه را
رفع اما بر برخی مفاد مسألهدار دیگر اصرار کردند
و این موارد به مجمع تشخیص ارجاع شد
صفحه 5

صفحه 15

روحانی سیاست دالر  4200تومانی را به
اقتصاددانان و کارشناسان دولت نسبت داد

سیاست عرضی
« من نبودم» !

■■سیف و نیلی پیش از این اعالم کرده بودند
مخالف مصوبه ارزی فروردین  97بودهاند
صفحه 3

فرمانده ناجا آخرین وضعیت فضای مجازی
کشور را تشریح کرد

رشد۷۱درصدی
جرائم فضایمجازی
عكس :حسینوالیتی ،فارس

صفحه 4

آیا سینماگران ایرانی از همه پیامدهای
حذف شورای پروانه ساخت آگاهی دارند؟

پروانهسوزی!
صفحه 13

آیا فروپاشی دالر نزدیک است؟

امان از وکیلالدولهها

امید رامز

حسن رضایی

روند گرای��ش بانکهای مرکزی
دیدگاه
کش��ورهای جه��ان ب��ه خرید و
ذخیره ط�لا پس از بح��ران مال��ی  ۲۰۰8جالب
توجه بوده اس��ت .بانکهای مرکزی که تا پیش از
بحران مالی  ۲۰۰۸-۹گمان میکردند دالر پشتوانه
مناسبی برای پول ملی کشورش��ان است ،از سال
 ۲۰۰۹در مسیر اقتصادی خود تغییرجهت دادهاند.
از سال  ۱۹۷۱که نیکسون پشتوانگی هر  ۳۵دالر با
یک اونس طال را ملغی اعالم کرد تا سال ۲۰۰۸-۹
که بحران مالی گریبانگیر بس��یاری از کشورهای
توسعهیافته و درحال توسعه شد ،بانکهای مرکزی
کش��ورها با اطمینان به دالر ،ذخیره طالی خود را
کاهش میدادند به طوری ک��ه از ابتدای دهه ۷۰
میالدی تا زم��ان بحران ،مجم��وع ذخیره طالی
بانکهای مرکزی جه��ان از حدود  ۱۲۰۰میلیون
اونس به کمتر از  ۱۰۰میلیون اونس پیش از وقوع
بحران مالی رسید .اما بالفاصله پس از وقوع بحران
دالر که پس از مدت اندکی به یورو نیز سرایت کرد،
ذخیره طالی بانکهای مرکزی با یک روند صعودی
مطلق افزایش یافته و سال  ۲۰۱۸به آستانه ۱۱۰۰
میلیون اونس ،به ارزش تقریبی  ۱۳۰۰هزار میلیارد
دالر رسیده است.
اواخ��ر هفت��ه گذش��ته بود ک��ه فری��د زکریا
ستوننویس روزنامه واشنگتن پست در مطلبی با
عنوان «آیا آمریکا به اوج خود رسیده است؟» به نقل
از «روچیر شارما» استراتژیست ارشد و مدیر مالی
مجموعه بانک و ش��رکت سرمایهگذاری «مورگان
استنلی» از روند نزولی اقتصاد آمریکا و در عین حال
روند صعودی سایر کشورها بهخصوص چین خبر
داد .او مینویسد« :نرخ بهره در حال افزایش ،رشد
سود شرکتها در حال کاهش و کسری بودجه در
حال رشد است .حتی رئیس جمهور ترامپ به نظر
میرس��د از احتمال روند نزولی اقتصاد آمریکا آگاه
اس��ت .در حالی که اقتصاد آمریکا در استراحت به
سر میبرد ،چین  3برابر آمریکا رشد اقتصادی دارد
و توانسته سهم خود را از اقتصاد جهانی از  ۲درصد
در  ۲۵سال گذشته به  ۱۵درصد برساند ۹ .شرکت
از بزرگترین کمپانیهای جهان هماکنون در چین
هستند .چین بزرگترین شریک تجاری اقتصادهای
بزرگ آمریکای التین ،آفریقا و آس��یا ش��ده است.
رهبران جهان درباره عقبنشینی ایاالت متحده از
صحنه جهانی صحبت میکنند که روند آن حتی
پیش از ترامپ آغاز شده بود».
بدیهی است روند کلی جهان تحت تاثیر افزایش
اس��تقبال بانکهای مرکزی کشورها برای خرید و
ذخیره طال بوده است ،بنابراین بررسی روند ذخیره

طال توس��ط بانکهای مرکزی کشورها به صورت
موردی نیز قابل توجه است.
بر اس��اس گزارش ،trading economics
روسیه از سال  ۲۰۰۸تا  ۲۰۱۸میزان ذخیره طالی
خ��ود را از کمتر از  ۵۰۰تن به ح��دود  ۲۰۰۰تن
تن آن با میانگین
رسانده اس��ت که بیش از ِ ۲۲۰
تقریبی ماهانه  ۲۰تن ،تنها در یک سال اخیر بوده
است .روس��یه با این جهش هماکنون به پنجمین
کشور با بیشترین ذخیره طال تبدیل شده است.
هند که هماکنون در بین کشورهای با بیشترین
ذخی��ره طال در رتبه دهم قرار دارد ،از س��ال ۲۰۰۸
تا اکتب��ر  ۲۰۱۸حدود  ۶۰درص��د به ذخایر طالی
خود افزوده است و پس از یک دوره تثبیت وضعیت
اندوخته طالی خود ،در چند ماه اخیر دوباره رش��د
جهشی را تجربه کرد .چین نیز از سال  ۲۰۰۸تا اکتبر
 ۲۰۱۸انباش��ته طالی خود را از  ۶۰۰تن به ۱۸۴۲
تن رس��انده و پس از روسیه در رتبه ششم ردهبندی
قرار گرفتهاست .ترکیه نیز با رشد خیرهکننده ۱۲۸
درصدی از ابتدای سال  ۲۰۱۷تا اکتبر  ،۲۰۱۸ذخیره
خود را از  ۱۱۶تن به  ۲۴۶تن رسانده است .برزیل از
اعضای اجماع  BRICSذخیره طالی خود را از سال
 ۲۰۱۲تاکنون ،از  ۳۴تن به  ۶۷تن رس��انده و رشد
تقریبا  ۱۰۰درصدی را تجربه کرده است.
اما نکته جالب توجه گرایش شدید ملیگراها و
راستهای افراطی اروپا بویژه لهستان و مجارستان به
خرید و ذخیره طالست .مجارستان تابستان امسال
ذخیره طالی خ��ود را به یکباره  ۱۰برابر کرد و در
حالی که سالهای س��ال ذخیره طالی این کشور
هرگز بیش از  ۳تن نشده بود ،ظرف چندماه گذشته
انباشته طالی خود را از  3/1تن به  31/5تن افزایش
داد .نخستوزیر این کشور «ویکتور اوربان» از حزب
ناسیونالیست این کشور است .لهستان که پارلمان و
رئیسجمهوری ملیگرا دارد ،میزان طالیی که در
تابستان امسال خریداری کرده در  ۲۰سال گذشته
بیس��ابقه بوده و طی  4ماه  ۱۰درصد به اندوخته
طالی خود افزوده اس��ت .پارلمان لهستان توسط
حزب اکثریت «قانون و عدالت» که ناسیونالیس��ت
است اداره میش��ود؛ رئیس جمهور این کشور هم
«آندژی دودا» از همین حزب و راستگراست.
هرچند این تغییرات در کش��ورهای ملیگرا و
مخالف سیاستهای جهانیسازی ،نئولیبرالیسم
و سیس��تم اقتصادی دالرپایه جه��ان که مبنای
محاس��باتی و مبادالتی در بانک جهانی ،صندوق
بینالمللی پول و س��ازمان تجارت جهانی اس��ت،
محسوستر است اما به نظر میرسد افزایش ذخایر
دالر در سالهای اخیر بویژه چند ماه اخیر در حال

تبدیل شدن به یک اپیدمی در بانکهای مرکزی
کشورهاس��ت که از چند عامل نش��أت میگیرد؛
اوال کش��ورها بع��د از بح��ران مالی وحش��تناک
س��ال  ۲۰۰۸دچ��ار ی��ک نگرانی درب��اره اقتصاد
دالر مبن��ای جهان ش��دهاند .کش��ورها فراموش
نکردهاند که چگونه بحران در سیس��تم اقتصادی
آمریکا ظرف چند هفته به سیستم اقتصادی آنها
نیز منتقل ش��د و آنها را نیز دچار بحرانی کرد که
بسیاری از آنها هنوز نتوانستهاند آن را جبران کنند.
ثانیا کشورها خواستار پایان یافتن روند بلعیده
ش��دن ثمرات اقتصادی کشورش��ان توسط نظام
اقتص��ادی آمریکا هس��تند که با سیس��تم مالی
دالر پایه محقق میشود« .مایک ملونی» اقتصاددان
مطرح آمریکایی در کتاب و مستند «رازهای پنهان
پ��ول» اذعان میکند تورم واقع��ی آمریکا بیش از
 ۴۰۰درصد است که با چاپ دالر به بقیه کشورها
صادر میش��ود .آمریکا تنها کش��وری است که با
صدها میلیارد دالر کسری تراز تجاری ،بسیار بیشتر
از تولیدش مصرف میکند.
«جیم��ز ری��کاردز» در کتاب «جن��گ ارزی»
مینویسد« :بسیاری از اثرات ترسناک سیاستهای
فدرال رزرو [بانک مرکزی] آمریکا در کش��ورهای
دیگر نیز در حال ظهور است .چاپ دالر در آمریکا
به معنای تورم باالتر در چین ،مواد غذایی گرانتر
در مصر و حباب بازار س��هام در برزیل است ...چاپ
دالر ب��ه معنای کاهش ارزش بدهیهای آمریکا به
طلبکاران خارجی است و اینکه آنها با دالر ارزانتر
بدهی خود را پس خواهن��د گرفت .کاهش ارزش
دالر ب��ه معن��ای افزایش بی��کاری در اقتصادهای
در حال توس��عه اس��ت ،زی��را ص��ادرات آنها برای
مصرفکنن��ده آمریکایی گرانت��ر درمیآید و بازار
آنها در آمریکا کوچکتر میش��ود .تورم ایجادشده
در ضم��ن به معنای قیمت باالتر نهادههای تولید
از جمله مس ،ذرت ،نفت و گندم در کل دنیاست».
از س��ال  ۱۹۷۱که نرخ برابری هر اونس طال با
 ۳۵دالر توسط نیکسون ملغی شد ،آمريكا بین ۴۰
تا  ۵۰برابر پش��توانه اقتصادياش دالر چاپ كرده
اس��ت( .نگاه کنید به نسبت نرخ هر اونس طال در
زمان حال و نرخ  ۳۵دالر س��ال  ۱۹۷۱و تغییراتی
که در این سالها داشته است) .بر اساس برآوردها،
آمریکا از  ۱۹۷۱تاکنون حدود  ۳۵هزار میلیارد دالر
از ثروت جهانی را با تغییر نرخ ارز دزدیده و بلعیده
اس��ت ،بنابراین کشورها بخوبی درک میکنند که
حذف دالر و تقویت پول ملی کشورشان با پشتوانه
طال ،اقتصاد آنها را نیز بهبود خواهد داد.
ادامه در صفحه 12

انگار که آمپول کرختکننده زده
نگاه
باشند به ما .آنقدر بیحس شدهایم
که اگر روزی بگویند سازمان ملل گفته برخی اشعار
حافظ مروج خشونت است ،جماعتی خواهند گفت
اُه ،ببخشید ،حاال برای رفع این مشکل -بهانه -باید
کدام تعهد را به شما بدهیم؟! دقیقا بفرمایید کجا را
امضا کنیم تا نگرانی جامعه جهانی رفع شود؟! راستی!
چه کسی به ما گفته بود سازمان ملل ،سازمان ملل
اس��ت؟ کدام شیر پاک ناخوردهای هوس گاز زدن از
کیک حقوق بشر این سازمان را در دل ما انداخت؟
چه کسی مالک سرقفلی این سازمان را شفادهنده
تمام امراض جس��می و ذهنی ما جا زد؟ قصه دالر
و پوش��ک را که باور میکنید تقصیر اش��عار حافظ
نیس��ت؟ یا نه؟! تقصیر حمایت ما از تروریس��تها
چطور؟ حکما ش��اید باش��د! چراکه نه؟! آدم گاهی
احساس میکند فتحعلی شاه قاجار خیلی هم آدم
بدی نبود که آذربایجان ،گرجستان ،ارمنستان و کذا
را به باد فنا داد .واقع امر همین است که ما در جایگاه
این آدم نبودهایم ،اگرنه چهبس��ا ،نمکهای دریاچه
ارومیه را هم به مدد برخی ،به توفان فنا داده بودیم!
ما اگر قرار بود منافع ملی بفهمیم کیلویی چند
است ،باید با همین برجام به اندازه کافی استاد شده
بودیم ،نه اینکه حاال نایبرئیس مجلسمان خروج
ترامپ از برجام را هم گ��ردن خودمان بیندازد! تا
خبرنگار بیبیسی از آن سوی کره زمین بفرماید
«این جناب مطهری چرا اینقدر اهل مزاح اس��ت؟
تاسیس��ات هس��تهای که هی��چ ،اگر ای��ران تمام
موش��کهایش را هم بار میزد میبرد کاخ سفید،
باز ترامپ از برجام خارج میشد» .قصه پرغصهای
اس��ت حکایت این روزهای ما .ان��گار آذربایجان را
داده باش��یم به توفان فنا ،حاال منتظر گردن زدن
حضرت حافظ باشیم ،آن هم نه به جرم میخوارگی
و لعبتجویی ،که به جرم تروریست بودن! ماندم با
این دست فرمان ،فردا ابوالفضل زرویینصرآباد را به
چه جرمی در سازمان ملل محاکمه میکنند علی
مطهری و دوستانش؟
م��ردک اجنبی صراحت��ا به ما گفت��ه «هیچ
تضمینی وجود ندارد که ایران با اجرای خواستههای
 FATFاز لیست سیاه آن خارج شود»(.مصاحبه
دبی��ر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی با بیبیس��ی،

 23مهرماه  )97ب��از جای دیگر تاکید کرده ایران
باید« :به نحو مناسبی تامین مالی تروریستها را
جرم انگاشته و از جمله معافیت گروههای تحریم
شده را که «در تالش برای پایان دادن به اشغالگری
خارجی ،نژادپرس��تی و اس��تعمار هستند» حذف
کن��د»( .بیانیه گروه ویژه اقدام مالی 29 ،مهر )97
با این ح��ال ،گروهی وکیلالدوله اص��رار دارند ما
اگر این دس��تورات را بپذیریم ،یک سری اتفاقات
خوب��ی میافتد! میپرس��یم بهبه ،ک��دام اتفاقات
خ��وب؟ آقای ظریف به عنوان موکل باس��واد این
حضرات پاسخ روش��نی برای ملت دارد« :نه بنده
و نه آقای رئیسجمهور نمیتوانیم تضمین دهیم
که با پیوس��تن به الیحه حمایت مالی از تروریسم
مشکالتمان حل خواهد شد»( .سخنان وزیر امور
خارجه در صحن علنی مجلس 15 ،مهر )97
آقای ظریف به عنوان متخصص سپردن تعهدات
سنگین و چندنسلی به جامعه جهانی! البته به این
قانع نیست و همزمان با اینکه برجامش اقتصاد ما
را به زمین گرم کوبیده ،میگوید اینها که دوست
ندارند تعهد جدید به بیگان��گان بدهیم ،آدمهای
خیلی فاسدی هستند! میگویند سند فسادشان را
بیاور و خالصه کیلوی��ی اتهام نزن ،خوبیت ندارد،
شما وزیر این مملکتی مثال! خبری از سند نیست
که هیچ؛ چون میبیند خبری از پیگیری قضایی
نیس��ت ،عینا و دوباره هم همان اتهامات را تکرار
کرده است .نوع مواجهه وکیلالدولهها با سپردن این
تعهد جدید به اجنبیها هم قابل تامل است .پیش
از ای��ن رهبر انقالب حضورا به نمایندگان مجلس
گفتهاند« :مجلس شورای اسالمی که رشید و بالغ و
عاقل است ،باید مستقال در موضوعاتی مثل مبارزه
با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند.
البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بینالمللی
خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این
مفاد به کنوانسیونهایی بپیوندیم که از عمق اهداف
آنها آگاه نیستیم یا میدانیم که مشکالتی دارند».
اینان اما یک روز به دروغ از تغییر نظر رهبری در
این زمینه حرف میزنند .روز بعد میگویند رهبری
تصمیمگیری در اینباره را به مجلس سپردهاند! انگار
که قبال کسی این اختیار را از مجلس گرفته بود یا
اینکه مجلس برای تمام مصوبات قبلی از رهبری

مجوز میگرفته اس��ت! علی مطهری ،نایبرئیس
مجلس در همی��ن زمینه گفته ب��ود« :این لوایح
ایرادهایی داشته که با همکاری مرکز پژوهشهای
مجلس ،ش��ورای عالی امنیت ملی و حتی ارتباط
با دفتر رهبری رفع ش��ده است» .محمود صادقی،
نماین��ده تهران هم گفته ب��ود« :مراجع امنیتی و
نظامی ایران و دفتر رهبر انقالب که بعضا نسبت به
لوایح مبارزه با پولشویی نظر مساعد نداشتند ،پس
از توضیحات کارشناسان اقتصادی و بانکی تغییر
نظر دادند» .پس از تکذیب چندین و چندباره این
دروغها اما حاال وکیلالدولهها در برابر هیأت نظارت
مجمع تشخیص صفآرایی کردهاند و مدعیاند در
کار قانونگذاری مجلس دخالت میکند!
این در حالی اس��ت که کارویژه هیأت نظارت
مجمع تش��خیص ،رفع اختالف شورای نگهبان و
مجلس ش��ورای اسالمی در مواردی است که یک
طرح یا الیحه محل اختالف دنبالهدار بین این دو
میش��ود و اساسا فلس��فه ایجاد مجمع تشخیص
توس��ط امام راحل(ره) نیز ،رفع همین بنبستها
بوده اس��ت .س��الهای قب��ل و در زمان ریاس��ت
مرحوم هاشمی بر مجمع ،این هیأت بارها و بارها
در این موضوع��ات اختالفی ورود کرده ،آن را رفع
و رجوع کرده اس��ت .آقایان وکیلالدوله اما حاال به
قیمت دور زدن تمام این س��ازوکارهای قانونی هم
میخواهند تعهدات جدیدی را از سوی اجنبیها به
ملت تحمیل کنند .مسعود پزشکیان ،نایبرئیس
مجلس از جمله همین افراد اس��ت که میگوید:
«کسی که شاکی ماجرا است ،نمیتواند همزمان به
عنوان قاضی هم ایفای نقش کند .مجمع تشخیص
وظیفه برط��رف کردن اختالف��ات بین مجلس و
شورای نگهبان در زمینه لوایح و طرحها را بر عهده
دارد ول��ی با این روش اگر اختالفی بین مجلس و
هیات عالی نظارت مجمع تش��خیص ایجاد شد،
آیا باز هم مجمع باید درب��اره آن نظر دهد؟» این
در حالی اس��ت که اعضای مجمع در زمان حیات
مرحوم هاشمی و ظاهرا به پیشنهاد ایشان ،از بین
خود اعضا ،این هیأت را به صورت انتخابی تعیین
کردهان��د! اگر اصرار به فروش کش��ور دارید ،دروغ
نگویید ،راست راست از یک گوشه شروع به فروش
کنید حداقل! مثل فتحعلی!
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