وطن

شنبه  22آبان 1395

گیالن

وجود  600دشت ممنوعه
در بهرهبرداری از آب

معاون منابع انسانی و بهبود مدیریت شرکت
مهندس��ی آب و فاضالب گفت :در کش��ور 600
دش��ت ممنوعه در بهرهبرداری از آب داریم و باید
در صرفهجویی تالش ویژهای داش��ته باشیم .رضا
گیاهی در مراس��م تودیع و معارف��ه مدیر عامل
ش��رکت آب و فاضالب ش��هری گیالن گفت :در
کشور  4استان از نظر کاری بسیار مشکل محسوب
میش��ود که یکی از آنها گیالن اس��ت .وی آب و
فاضالب را عرصه س��ختی دانست و افزود :آبفای
گیالن هنوز نیازمند تالش بیشتری بوده و روحیه
مردم گیالن ویژه است و باید به آنها احترام گذاشته
ش��ود ضمن اینکه در راهان��دازی پروژههای آب و
فاضالب شهری باید تالش ویژهای انجام شود.
تولیدملی

مدیرعامل باتری سوداچی
نشان شایسته ملی را دریافت کرد

فروش��گاه زنجیرهای س��وداچی ،نش��ان عالی
شایس��ته ملی را در مراس��م بزرگداشت روز ملی
کیفیت دریافت کرد .این مراسم با هدف تقدیر از
ش��رکتهای برگزیده در حوزه کیفیت و با حضور
رئیس بنیاد مستضعفان ،دستیار ویژه رئیسجمهور
در امور حقوق شهروندی ،عضو کمیسیون اجتماعی
مجل��س ،نایبرئیس ات��اق ایران و ریاس��ت اتاق
بازرگانی ایران و چین و دبیر کمیسیون بهداشت
مجلس برگزار شد .در پایان این برنامه حمیدرضا
سوداچی ،مدیرعامل شرکت سوداچی از برگزیدگان
ای��ن کنگ��ره اظهار ک��رد :این ش��رکت در حوزه
خدمات��ی ،بازرگانی و در قالب طرح «الو باتری» با
هدف امدادرسانی و بهبود کیفیت زندگی جانبازان
و معلوالن عزی��ز در زمینه ارائه بات��ری خودرو با
تماس تلفنی فعالیت خ��ود را آغاز کرد .وی افزود:
«الو باتری» در کوتاهترین زمان و با مناس��بترین
قیمت و مشاوره تلفنی متخصصان کارآمد با افتتاح
شعب مختلف و پوشش سراسری استانهای تهران
و البرز در حال خدمترسانی به همه اقشار جامعه
است .وی درباره اقداماتی که در حوزه کیفیت انجام
دادهاند تا به عنوان شرکت برگزیده نشان شایسته
ملی انتخاب ش��وند نیز گفت :س��ابقه مدیریتی،
تش��خیص صحیح و تصمیم درست و اقدام بجا و
موثر طرح الو باتری باعث شد مدیرعامل مجموعه
به عنوان مش��اور و عضو ش��ورای سیاستگذاری
کنگره سراسری نشان شایسته ملی برگزیده شود.

وطن امروز

بانک

مدیرعامل آب منطقهای استان:

فقر منابع آبی مازندران را تهدید میکند

مدیرعامل آب منطقهای مازندران گفت :ش��رق
مازندران از فقر منابع آبی رنج میبرد و تنها دش��ت
ممنوعه شمال کشور در بهرهبرداری و توسعه است که
باید برای برونرفت از این مشکل همه پای کار باشند.
به گزارش فارس از شهرس��تان ن��کا ،محمدابراهیم
یخکش��ی در جلسه شورای اداری و در جمع مدیران
این شهرستان اظهار کرد :برای برونرفت از مشکالت
کمبود آب در ش��رق مازندران 2 ،رویکرد مهم مورد
توجه اس��ت که حفظ منابع آبی و تعریف پروژههای
مختل��ف تعادلبخش��ی آب از این موارد اس��ت .وی
افزود :برای ایجاد تعادلبخشی آب هم باید مسائل و
م��وارد مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد و برای همین
منظور ،به همان مقدار اجازه داده ش��ده آب مصرف
ش��ود و از مصرف غیرمجاز آب به عنوان یک تهدید
مهم جلوگیری به عمل آید .مدیرعامل آب منطقهای
مازندران با اش��اره به اینکه به دلی��ل کمبود آب در
شرق استان -که در وضعیت تنش قرار دارد -توسعه
کشاورزی و صنعتی تحتالش��عاع قرار گرفته است،
یادآور شد :توس��عه و پیشرفت کشاورزی و صنعتی
در گرو وجود منابع آبی اس��ت که کمبود این منابع
موجب بروز مش��کالت فراوان میشود .این مسؤول
ادامه داد :متوس��ط آبهای سطحی مازندران در 10
س��ال اخیر نس��بت به  40سال گذش��ته  10درصد
کاه��ش یافته و این در حالی اس��ت که رودخانه نکا
در همین زمان اعالم شده 20 ،درصد کاهش آبهای
سومین همایش کارآفرینی ،تولید ملی و رونق
اقتصادی در حالی برگزار ش��د ک��ه از کارآفرینان
برتر کشور تقدیر شد .این مراسم در سالن همایش
سازمان اس��ناد و کتابخانه ملی و با حضور مقامات
و مس��ؤوالنی همچون ولیاهلل ش��جاعپوریان عضو
ش��ورای ش��هر تهران و محجوب نماینده مجلس
برگزار ش��د .در این همایش ولیاهلل ش��جاعپوریان
گفت :اصالح س��اختار دولت و رج��وع دولتیها از
موضوعات تصدیگری به اقدامات نظارتی ،یکی از
ضرورتهایی است که میتواند باعث افزایش ثروت،
تولید ،اشتغال و کسبوکار در کشور شود .وی ادامه
داد :تدوین قوانین تسهیلگر برای فضای کسبوکار
یکی دیگر از موضوعاتی اس��ت که باید به آن اشاره
کرد .قوه مقننه نباید به یک دس��تگاه تولید قانون

سطحی داشته است .یخکشی گفت :همانطور که بارها
اعالم ش��د کاهش منابع آبی و افزایش بهرهبرداری از
این منابع ،آب کش��ور را دچار چالش کرده است که
به همین دلیل هم برخی دشتها نشست کرده و با
برداش��ت زیاد آبهای زیرزمینی ،جایگزین مناسبی
برای آن ایجاد نش��ده و کش��ور با مشکل کمبود آب
مواجه شده است .وی با بیان اینکه این مشکل کمبود
آب در اس��تان هم وجود دارد ،خاطرنش��ان کرد :این
مساله در شهرهای ش��رق مازندران مشهودتر است
که البته در ش��رق مازندران شاهد نشست دشتها

نیستیم اما شوری آب در برخی مناطق ،بیانگر همین
چالش کمآبی است .مدیرعامل آب منطقهای مازندران
همچنین ادامه داد :دولت برای مدیریت آب ،کارهای
خوبی انجام داده اس��ت و تشکیل شورایعالی آب در
کش��ور و همچنین تشکیل شورای حفاظت از منابع
آبی در شهرستانها از مسائل مهمی است که توسط
دولت برای رفع معضل کمآبی انجام شده است .این
مسؤول اضافه کرد :تشکیل شورای حفاظت از منابع
آب��ی در شهرس��تانها با تأکید بر حف��ظ منابع آبی
وظیفه همه دستگاهها را مش��خص کرده است و بر

دولت باید از تصدی به نظارت برسد
تبدیل ش��ود .قوانین در جای خود الزم اس��ت اما
بیرویه بودن در وضع قوانین میتواند از پیش��رفت
بخش اقتصادی کشور جلوگیری کند .شجاعپوریان
با اش��اره به اینکه مجلس ش��ورای اس�لامی برای
رف��ع موانع تولید باید دس��ت به کار ش��ود تا این
مشکالت بر طرف شود ،افزود :اگر کارآفرینان ما در
عرصههای فعالیتی خودشان برای رفع موانع قانونی
آن با نمایندگان مجلس همراه شوند ،میتوانند در
عرصههایی همچون اجرا نیز با دستگاههای دولتی
همراه باش��ند ،زیرا این همراهی میتواند ضمانتی
برای اجرای درست قوانین باشد .محجوب ،نماینده

مجلس ش��ورای اس�لامی نیز در این کنگره گفت:
کیفیت و بهرهوری موضوعی عمومی است ،کیفیت
موضوعی است که باید برای همه مردم فراهم شود.
موضوعی اس��ت که در تولید بای��د مورد توجه قرار
گیرد و در این راستا گامهای خاصی برداشته شود..
این کنگره با هدف تقدیر از شرکتهای برگزیده
در ح��وزه کیفیت و با حضور محمد س��عیدیکیا
(رئیس بنیاد مستضعفان) ،الهام امینزاده (دستیار
وی��ژه رئیسجمه��ور در امور حقوق ش��هروندی)،
علیرضا محجوب (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
شورای اسالمی) ،اسداهلل عسگراوالدی (نایبرئیس

رؤیاهای بر باد رفته
ادامه از صفحه اول
نگاه امروز
آری! «برج��ام» بن��ا ب��ود کلید
این «گش��ایش عظیم» در عرص��ه تامین منافع
ملی باش��د و به قول آقایان دروازههای غرب را به
سوی ایران با ایجاد تغییرات کوچک در مولفههای
«اس��تقاللطلبانه» سیاس��ت خارجی جمهوری
اسالمی ایران باز کند.
به عنوان مثال یکی از مشاوران و نظریهپردازان
مکتب نیاوران نوشت« :کشور در حال حاضر دارای
استقالل اما ناکارآمد است و برای رفع این ناکارآمدی
و پیشرفت ،باید با غرب رابطه داشت .اصل کارآمدی
و مشتقات کارآمدی در مغرب زمین است .تنها در
سایه کارآمدی است که میتوان مسائل نسل جدید
را حل کرد و اقتصادی س��الم را ب��ه ارمغان آورد و
این تنها مسیر عقالنی توسعه ایران است» .نتیجه
این ش��د که به نام «کارآمدی اقتصاد» ،به اتریش
و فرانس��ه و ایتالی��ا و انگلیس ب��اج دادیم و یک به
یک موقعیتهای «اش��تغال» در ایران را از جوانان
وطن س��تاندیم و نان به رنج بهدست آمدهاش را به
غربیها پیشکش کردیم تا اقتصادمان با خرید کاال
و خدم��ت از آنها «رونق» بگی��رد! نام این رویه کور
را هم گذاشتیم «جذب سرمایه خارجی»! و اکنون
دولت رسما مژده «بیکاری پایدار» میدهد و برای
دستیابی به «گالبی و سیب فرضی» پسابرجام ملت
را به جرم «کم صبری» مواخذه میکند.

■■توسعهبیزحمت

ام��ا در پس��اترامپ ،وضعی��ت از پیشت��ر نیز
برای غربگرایان ایرانی بغرنجتر میش��ود ،چرا که
رئیسجمهور جدید آمریکا پرده ریا و تزویر را پاره
کرده ،دس��تکش مخملی را از دست خارج کرده

این اعتقاد هس��تیم که یک دستگاه به تنهایی برای
پایداری آب و انتقال آن به نسل آینده نمیتواند کاری
انجام دهد .یخکش��ی افزود :امروز در شرق مازندران
ب��ه دلیل کمبود منابع آب��ی و کمتر بودن این منابع
نسبت به سرانه متوسط کشوری ،در مرز تنش کمآبی
قرار داریم و این کمبود آب در بخشهای کشاورزی و
صنعتی هم تاثیر گذاشته و با کمبود آب در این بخش
مواجه ش��دهایم .وی گفت :در چنین شرایط بحرانی
کمبود منابع آبی ،استفاده از سفرههای زیرزمینی و
عدم جایگزینی مناس��ب برای آب ،سد گلورد نکا در
شرق مازندران از جمله بارقههای امید برای تأمین آب
کش��اورزی و آب شرب است که عالوه بر تأمین آب،
برای تولید انرژی ،گردشگری و ...هم تاثیرگذار است.
مدیرعامل آب منطق��های مازندران با اعالم اینکه در
تأمین آب ش��رب در شرق مازندران با مشکل مواجه
هستیم ،یادآور شد :این مشکل آب در شهر و برخی
از روستاهای ما مشهود است که برای پایداری منابع
آبی موجود ،ضمن تأمین منابع مالی برای آببندانها
باید برای افزایش اعتبار سد هم تالش شده و ردیف
اجرایی آب شرب مناطق دیده شود .یخکشی گفت:
استان دارای منابع مختلف است اما در بهرهبرداری و
بهرهوری ضعف داریم و باید برای استفاده مناسب از
منابع حرکت کرده و با تقویت زیرساختهای منابع
آبی ،س��اخت مجتمعهای آبرس��انی به روستاها را
تقویتکنیم.

اتاق ایران و ریاس��ت اتاق بازرگانی ایران و چین) و
یعقوب شیویاری (دبیر کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس) برگزار شد .در این مراسم که به همت انجمن
علمی کیفیت ایران و گروه بینالملل خلیجفارس در
سالن همایشهای س��ازمان اسناد و کتابخانه ملی
برگزار ش��د ،الهام امی��نزاده گفت :تولیدکنندگان
و فع��االن ح��وزه اقتصاد باید تمام اطالع��ات را در
بخشهای گوناگون در اختی��ار مصرفکننده قرار
دهند زی��را این موضوع حق طبیعی مصرفکننده
محسوب میشود .دستیار ویژه رئیسجمهور در امور
حقوق شهروندی افزود :بدون حمایت از تولیدکننده،
حمایت از مصرفکننده امکانپذیر نیست .در قانون،
حمایت از تولیدکننده به اشکال گوناگون مطرح و تا
حدودی اجرا شده است.

قدردانی مجمع خیران سیستان
و بلوچستان از بانک اقتصادنوین

مدیر اجرایی ش��ورای مجمع خیران اس��تان
سیستان و بلوچستان با اهدای لوحی به مدیرعامل
بانک اقتصادنوی��ن از اقدامات این بانک در تجهیز
مرکز درمانی منطقه چابهار قدردانی کرد .این بانک
تاکنون در راستای توجه به ایفای وظایف خود در
عرصههای اجتماع��ی اقدامات موثر و تاثیرگذاری
داشته است که از آن جمله میتوان به ساخت 19
مدرسه در مناطق محروم ،تجهیز و راهاندازی مراکز
درمانی ،کاشت درخت و احداث بوستان و ...اشاره
کرد که در آخرین مورد به همت بانک اقتصاد نوین،
مرکز درمان بیماران تاالس��می منطقه چابهار به
وسایل مورد نیاز تجهیز شد .براساس این گزارش،
حمایت از مراکز درمانی عمومی از برنامههای اصلی
این بانک در بخش مسؤولیتهای اجتماعی بوده که
در حال انجام است.

خودپردازهای بوشهر 16دستگاه شد

 2پایگاه ش��بانهروزی جدید دس��تگاههای
خودپ��رداز بان��ک ملت در اس��تان بوش��هر به
بهرهبرداری رسید .مدیریت شعب استان بوشهر
با ه��دف افزای��ش رضایت مش��تریان و کاهش
مراجعات حضوری به ش��عب در آبانماه س��ال
جاری  2پایگاه جدید ش��بانهروزی دستگاههای
خودپرداز در سطح استان راهاندازی کرد .براساس
این گزارش ،با آغاز به کار پایگاههای ش��هرداری
بنک و بندر دیر ،ش��مار پایگاههای ش��بانهروزی
خودپردازهای بانک ملت در استان بوشهر به ۱۶
پایگاه افزایش یافت.
بیمه

بیمه پارسیان در میان شرکتهای برتر

رتبهبندی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران ،براساس امتیاز کسبشده از
نظر کیفیت افش��ا و اطالعرسانی مناسب برای
دوره  ۱۲ماه��ه منتهی به  ۳۱ش��هریورماه ۹۵
اعالم ش��د .براس��اس این گزارش در بازار اول
بورس شرکتهای تجارت الکترونیک پارسیان،
صنعتی بهشهر ،گروه س��رمایهگذاری مسکن،
داروسازی امین ،صنایع سیمان کرمان ،خدمات
انفورماتیک ،نیروترانس ،سرمایهگذاری صندوق
بازنشستگی ،بیمه پارسیان و تراکتورسازی ایران
 10شرکت برتر از لحاظ بموقع بودن اطالعات و
قابلیت اتکا بودند.

تله ترامپتر فارسی

پایان عصر تزویر

و روش��ن و واض��ح اعالم میکند «ق��درت ایران»
در منطق��ه از آن چیزی که تاکنون هیات حاکمه
آمریکا به ملتها میگفتند «بیشتر» است .شاید
در دورههای آموزش��ی پیش از ورود به کاخ سفید
با نقشههای «استحاله درونی ایران» که نولیبرالها
در دل «تروای برجام» پنهان کرده بودند آشنا شود
و اندکی گفتارش را تصحیح و مثال از «پاره کردن
برجام» چشمپوش��ی کند اما آیا پس از پشت سر
گذاشتن دوره افشاگریهای سیاه ترامپ از رازهای
مگوی آمریکا ،دیپلماتی در ایران میتواند ادعا کند
آمریکاییهای مودب و خیرخواه آماده ش��دهاند تا
اقتصاد ایران را تنها در برابر اندکی انعطاف سیاسی و
همکاری بینالمللی در حوزه انرژی هستهای ،چنان
تقویت کنند که سعودیها انگشت تحیر به دندان
بگیرند؟! آیا بازگشت به دوران رویاهای پینوکیویی
و انتظ��ار برای بارده��ی درخت برجام و رش��د و
ش��کوفایی اقتصادی ایران با فروش «اس��تقالل»
و اس��تقراض «توسعه» ممکن اس��ت؟ این دونالد
ترامپ ،رئیسجمهور برگزیده آمریکاست که امروز
مقابل جهانیان ایس��تاده و از «فروپاشی اقتصاد»
ایاالت متحده به علت ورشکستگی تولیدکنندگان،
نیمهتعطی��ل ش��دن صنایع و بی��کاری روزافزون
مردم آمریکا خبر میده��د و در میانه این دعواها
«بوئینگ» فریاد برمیآورد که اگر سیاست خارجی
برجام��ی اوباما را تغییر بدهن��د و معامله با ایران
کنسل ش��ود ،در دوره رکود جهانی به فنا خواهد
رفت .آیا ایرانیای یافت میشود که پس از چنین
شفافسازی س��طح باالیی ،قبول کند نظر لطف
اوباما به دولت حس��ن روحانی موجب شد کدخدا
اجازه دهد  17میلیارد دالر از بیتالمال مسلمین را
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خرج خرید  100هواپیما از بوئینگ آمریکا کنیم؟!
■■هزینه تجربه تلخ

«برجام» بماند یا از دس��ت برود در هر صورت
زمانه پاسخگویی پیرامون علت ادعاهای دیپلماتها
و دولتمردان ایران��ی در اثبات روایت کذب «تغییر
آمریکا» فرارس��یده اس��ت .ملت بای��د بدانند در 3
س��ال و نیم گذش��ته به چه دلیل سرمایه و اعتبار
کشور در مسیری مملو از جهالت و ناآگاهی به پای
«آمریکاشناسی ناقص آقایان» به باد رفت و چرا در
برابر نش��انههای آشکار «نقض عهد دشمن» ،برای
حفظ آب��رو و اعتبار رئیسجمه��ور آمریکا و رنگ
نباختن گمانه پراشتباه «اعتماد بر خیانتکار» ،مسیر
پیشکش منافع ملی ،صیانت و محافظت شد؟!
«برج��ام» به لط��ف خدا اب��زاری ش��د برای
«تجربهگرایی» ملت در مسیر تزویرگری شیطان
ب��زرگ و اذنابش که س��ازش با دش��من و پایان
دوران سختکوش��ی و س��ازندگی و اتکا به خود را
برابر با باز ش��دن درهای بهش��ت و سرازیر شدن
ثروته��ای جهان ب��ه خزانه ملی ،تصویرس��ازی
میکردند .تجربهای که برای دستیابی به آن هزینه
س��نگینی به قیمت «افزایش بیکاری»« ،تضعیف
زیرس��اختهای اقتصادی» و «تحلیل مولفههای
استقالل ملی» پرداختیم و ترجیح دادیم به جای
رویارویی با واقعیات جهانی ،در سرزمین رویاهای
طالیی «پینوکیو» اسیر توهمات شیاطین شویم.
اکنون زمان محاس��به و کنار زدن پردههای ریا و
تزوی��ر در عرصه سیاس��ت خارجی اس��ت ...وقت
بازگشت به آرمانهایی که براساس گمانهسازیها
بن��ا بود با ع��دول از آنها ،در روی��ای آمریکایی(!)
سهیم شویم.

روزنه

ادامه از صفحه اول

...کاه��ش تقاض��ای نف��ت بود،
ترام��پ این امنیت ان��رژی را با حمایت از عرضه
نفت دنبال خواهد ک��رد .وقتی میگوییم عرضه
نفت ذهنتان به س��مت نف��ت خاورمیانه نرود.
منظور حمایت از افزایش عرضه نفت داخلی خود
آمریکاس��ت .نفتهای رس��ی و جدیدی که طی
سالیان گذشته در آمریکا شناخته شده ،ذخایری
اس��ت که ب��ه زبان خودش��ان به «نفت ش��یل»
معروف است.
ایالته��ای نفتخی��ز آمری��کا نزدی��ک ب��ه
 1/5تریلیون بش��که ذخیره نفت ش��یل دارند که
این میزان حدود  5برابر ذخایر اثبات ش��ده نفت
عربستان اس��ت! بهرهبرداری تجاری از این ذخایر
میتواند آمریکا را به یک صادرکننده نفت تبدیل
کند اما مس��اله به این س��ادگیها هم نیست .این
نوع از نفت به علت نیازمندی به فناوری پیشرفته
برای اس��تحصال ،هزینه تولید بس��یار باالتری به
نسبت نفت خاورمیانه از جمله ایران دارد .اگرچه
شرکتهای نفتی کوچک و بزرگی که در تگزاس و
کالیفرنیا در این صنعت فعال هستند از سال 2001
تاکنون از محل استخراج این نوع نفت درآمدهای
جذاب میلیاردها دالری به دست آوردهاند اما باید
بدانیم این درآمد به لطف کنترل همزمان س��قف
و کف قیمت بوده اس��ت .کف قیمت جهانی نفت
از آن جه��ت برای صاحبان خصوصی نفت آمریکا
محل توجه است که اگر این رقم از کف هزینههای
استخراج نفتهای رسی آنها کمتر شود ،آنها دیگر
قادر به تولید مقرون به صرفه نیستند .در مقابل اما
سقف قیمت نیز دردسر دیگر صاحبان خصوصی
نفت آمریکاس��ت .علت آن اس��ت که کانادا نیز به
عنوان مالک شمالی سرزمینهای دارای نفت رسی،
میتواند عرضهکننده این نفت باشد و البته با قدری
هزینه استخراج باالتر و در صورتی که سقف قیمت
به مدت طوالنی از کف هزینههای تولید نفت رسی
کانادا باالتر برود ،محصول این مخازن نفتی نیز به
بازار راه پیدا میکند .این مساله به روشنی موجب
خواهد شد همزمان  2اتفاق در بازار نفت خاورمیانه
بیفتد؛ اول آنکه به جهت تالش ترامپ برای کاهش
وابس��تگی به نفت خاورمیان��ه در قالب حمایت از
نفتهای پرهزینه رس��ی در آمریکا ،تقاضای نفت

خاورمیانه میل به کاهش خواهد داشت و در مقابل
برای حف��ظ صرفه تولید نفتهای رس��ی آمریکا
قیمت جهانی نفت نباید کاهش جدی پیدا کند.
آمارهای جهانی نش��ان میدهد واردات نفت
خام آمریکا از کش��ورهای عضو اوپک تنها طی 4
س��ال  2012تا پایان  2015از  4میلیون بش��که
ب��ه  2میلیون و  600هزار بش��که در روز تقلیل
یافته اس��ت .این در حالی اس��ت که طی همین
مدت واردات نفتهای خام عمدتا رس��ی آمریکا
از کان��ادا از  2/4ب��ه  3/1میلیون بش��که در روز
افزایش داشته اس��ت .این مساله روشن میکند
سیاس��ت خارجی آمریکا که تا پی��ش از این به
هدف حفظ امنیت عرضه نفت خاورمیانه به طور
مداخلهجویانه و تهاجمی در منطقه دنبال میشد
و هیالری کلینتون نیز به انحای مختلف ،دخالت
بیش��تر در منطقه خاورمیانه را ب��ه طرفدارانش
وع��ده میداد ،به حال��ت درونگرای ترامپ تغییر
خواهد کرد .در واقع انتخاب ترامپ نشان میدهد
آمریکای سلطهگر سالهای گذشته ،با فشار توده
اقش��ار خود ،محکوم به درونگرایی بیشتر خواهد
شد و قرار است ترجیح دهد بهجای گردنکشی
در خاورمیانه برای خرید نفت ارزان و مستمر ،به
تولید نفتهای گ��ران داخلی روی آورد و بخش
عمدهای از واردات خود را نیز بهجای خاورمیانه به
سمت کانادا سوق دهد.
ای��ن موض��ع ترام��پ البت��ه دارای یک عقبه
جامعهش��ناختی از ملت آمریکا نیز هست .ترامپ
اگرچ��ه نام��زد جمهوریخواه��ان بود و حس��ب
گروکش��ی و سهمخواهی  2جناح غالب بر آمریکا
نوبتش بود که به مس��ند برسد و گشایشی برای
کارتله��ای اقتصادی جناحی که  8س��ال از کاخ
س��فید دورمان��ده بودن��د ایجاد کن��د اما هنرش
ای��ن بود که توانس��ت نیاز محس��وس جامعه 99
درصدی آمریکا و خس��تگی آنها از گندهبازیهای
بیهوده دموکراتها در دنیا را به نفع خود و جناح
جمهوریخواه��ان ترجمه کن��د .همین چند روز
پیش بود که ترامپ آن دسته از جمهوریخواهانی
را که در کارزار تقس��یم مناف��ع انتخاباتی آمریکا
در حمای��ت خود از او مردد ش��ده بودند نهیب زد
و توئی��ت کرد« :من پیروز ش��دن را به ش��ما یاد
میدهم»!

ام��روز م��ا ب��ا آمریکای��ی مواج��ه هس��تیم
ک��ه طبق��ه حاک��م آن ناچار ش��ده اس��تراتژی
اس��تکباری خ��ود را ب��ه زب��ان م��ردم
 99درص��دی خود بازتعریف کند تا بتواند هم بار
دیگر آنها را پ��ای صندوق بیاورد و هم با تغییری
جدید در تکنیک عملی��ات ،تاکتیکهای خود را
دنبال کند.
آنچه در ای��ن میان برای ایران مهم اس��ت به
طور روشن بهرهمندی از تفاوت قیمت نفت ارزان
خاورمیانه با نفتهای رسی آمریکا و کاناداست که
در عوض به همراه خود کاهش در تقاضا را هم به
دنبال دارد .اقتصاددانان نفعی را که برای نفت ایران
میتوان متصور بود «رانت ریکاردویی» مینامند که
ناشی از خوششانسی ما برای داشتن نفتی است
که استخراجش از نفتهای رسی آمریکا و کانادا به
مراتب ارزانتر است.
اش��اره کردم که باید توجه کنیم افزایش توان
تولید در آمریکا مساله چندان سادهای هم نیست
که تصور ش��ود به شکلی س��ریع میتواند موجب
نادیده گرفتن اهمیت و جایگاه خاورمیانه ش��ود.
اقتصاد آمریکا همچنان به طور گسترده و عمیقی
به نفت خ��ام و قیمتهای آن در سراس��ر جهان
وابس��ته اس��ت و از آنجا که اصوال معامالت نفت
دنیا عمدتا در قالب «دالر» انجام میشود ،شریان
حیاتی اقتصاد آمریکا بیش از آنچه تصور ش��ود به
معامالت نفت دنیا وابسته است.
آنچه از تفاوت ترامپ یا کلینتون برای ما حس
خواهد ش��د آن اس��ت که مزاحمت سیاستهای
کلینت��ون و دموکراته��ای همراهش در منطقه
خاورمیان��ه با رایی که در ای��ن دوره مردم آمریکا
به ترام��پ دادند با محدودیته��ا و مخالفتهای
بیش��تری از س��وی ع��وام جامعه آمری��کا مواجه
ش��ده اس��ت .خصوم��ت آمریکا حس��ب منش
جمهوریخواهان شکل علنیتری خواهد یافت و
شاهد منازعات لفظی بیشتری از سوی دولت جدید
خواهی��م بود اما نباید فراموش کنیم که آمریکای
جدید منزویتر خواهد بود و همین میتواند اجماع
جهانی علیه ایران را س��ختتر کند که این مساله
میتوان��د الاقل در حد یک بردار همجهت با آنچه
جمهوری اسالمی درصدد ترس��یم آن است ،اگر
همنوا نباشد -که قطعا نیست -الاقل متنافر باشد.
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