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اس�کات ریت�ر* :آمریکا
در جهت توس��عه کارزار
ی فشار حداکثری
تحریم 
بر ای��ران که نفت ایران و
سپاه پاس��داران را هدف
قرار میدهد ،هش��دار داده محموله 4نفتکش
ع��ازم ونزوئال را ضبط میکند .حاال باید منتظر
بدترین حالت باشیم.
همی��ن چند هفته پی��ش در ماههای مه و
ژوئن(خردادماه) دنیا با نفس حبسشده نظارهگر
آن بود که چطور ایران  5نفتکش حامل گازوئیل
و مواد ش��یمیایی را اعزام کرد که بشدت مورد
نیاز ملت ونزوئال بود ،چرا که بر اثر تحریمهای
س��ختگیرانه اقتصادی آمریکا ،این کشور توان
خود برای پاالیش بنزین را از دست داده است.
واش��نگتن به رغم موضع گرفتن در مقابل
این اقدام ،هیچ کاری برای متوقف کردن ناوگان
ایرانی نکرد جز تحریم کشتیهای دخیل .حاال
به نظر میرسد حکومت ایران قصد تکرار همان
بازی را با  4کش��تی دیگر -شامل بال ،برینگ،
پان��دی و لونا -دارد که قریب به یک میلیون و
 163هزار بش��که گازوئیل [و بنزین] به ونزوئال
صادر میکنند.
دول��ت ترامپ در تقال برای جلوگیری از این
[تحقیر مجدد] حکم جلب فدرالی برای توقیف
محمول��ه دریایی مزبور صادر کرده که آن را به
منزله نق��ض قانون [آمریکایی] تحریم فعالیت
اقتصادی به نفع سپاه پاسداران انقالب اسالمی
ایران برمیشمرد.
ایرانیها صدور این حکم جلب را محکوم کرده
و آن را به منزله اقدام به دزدی دریایی دانستهاند.
اینکه حکم جلب تا چه میزان قابل اجراست
و چنین کاری چه عواقبی خواهد داشت ،بسته
به سناریوهای پیش رو خواهد بود.
یک س��ناریوی محتمل ب��رای آمریکا تکرار
همان بازی پارس��ال برای پیش��نهاد رشوه به
کاپیتان کشتی ایرانی خواهد بود تا بلکه شناور
خود را به سمت کشوری هدایت کند که ممکن
است تانکر مزبور و محمولهاش را به نفع ایاالت
متحده توقیف کند.
کش��تی ایرانی مورد بحث ،ابرتانکری که
آدریان دریا نام داش��ت ،توس��ط انگلیس به
ظن نقض تحریمهای اتحادیه اروپایی درباره
صدور نفت به س��وریه ،جلب شده و در بندر
جبلالطارق متوقف شد .ایران در پاسخ یک
تانکر بریتانیایی را که در کار قاچاق سوخت
در تنگه هرمز بود توقیف کرد .پس از مذاکرات
پشت پرده ،قاضی جبلالطارق حکم به آزادی
ش��ناور ایرانی داد اما نه پیش از آنکه وزارت
دادگس��تری آمریکا حکم جلبی برای ضبط
کشتی مربوط صادر کند.
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اولویت کشاورزی در شرایط کرونایی
میثم مهرپور :شیوع ویروس
نگاه
کرونا در جهان ،شرایط ویژه
و س��ختی را برای همه اقتصادهای دنیا پدید آورده
اس��ت .کاهش تولید ،رکود اقتص��ادی ،افزایش نرخ
بیکاری و کاهش صادرات از جمله تبعات شیوع این
ویروس در کشورهای درگیر با کروناست؛ ویروسی که
به نظر میرس��د حتی اگر با کشف واکسن یا داروی
موثر برای درمان آن ،به زودی با دنیای ما خداحافظی
کند ،تبعات اقتصادیاش سالها اقتصادهای جهان را
درگیر خود خواهد کرد .کش��ورهای بسیاری تحت
تاثیر تبعات شیوع این ویروس با افزایش نرخ بیکاری
و کمبود کاالهای اساسی مواجه شدهاند .از قفسههای
خالی فروشگاههای انگلیس ،فرانسه ،آلمان و ایتالیا تا
هجوم شهروندان آمریکایی به فروشگاهها و رکوردزنی
نرخ بیکاری در بس��یاری از کشورهای شرق آسیا و...
همگی گواه تاثیرات مخ��رب این ویروس منحوس
ب��ر اقتصادهای دنیاس��ت .در این می��ان اما اهمیت
تولید محصوالت کشاورزی و مواد غذایی در شرایط
کرونایی بسیار بیشتر از گذشته برای همه دولتها و
شهروندان کشورهای مختلف مشخص شده است .بر
اساس گزارش «بلومبرگ» ،به دنبال شیوع ویروس
کرونا ،نرخ بیکاری در کش��وری مانند کرهجنوبی در
ماه مهبه باالترین رقم در  10س��ال گذشته رسیده
بوکارهای این کشور به علت ادامه
و بسیاری از کس 
کاهش صادرات و آشفتگی مصرف ،استخدامهای خود
را کاهش دادهاند .با این حال ،اقتصاد این کش��ور در
بخش کشاورزی نهتنها شغلی را از دست نداده ،بلکه
 54هزار فرصت ش��غلی جدید نیز ایجاد کرده است.
تولید محصوالت کشاورزی و مواد غذایی را میتوان
نقطه قوت اقتصادهای دنیا در شرایط کرونا و پساکرونا و
وابستگی کشورها به واردات این محصوالت را به عنوان
پاشنه آشیل این اقتصادها دانست.
 )1از سالهای گذشته همواره گروهی از مدیران لیبرال،
در اقتصاد ایران و بویژه بخش کشاورزی کشور حضور
داشتهاند که همواره بر طبل این ادعا میکوبیدند که
وقتی میتوان کاالیی را با قیمت تمامشده کمتری از
تولید آن کاال وارد کشور کرد ،چه دلیلی برای تولید
آن محصول در ایران وجود دارد؟ این استدالل همواره
یکی از دالیلی بود که دولتها تحت تاثیر این تفکرات،
در زمان خرید تضمینی محصوالت کشاورزی با این
اس��تدالل که قیمت جهانی این محصول پایینتر از
قیمتهای داخلی است ،یا از خرید تضمینی محصوالت
کشاورزی سر باز زده و یا این محصوالت را با قیمتهای

ما ،آژانس انرژی اتمی و راههای پیش رو

پایینتری از کش��اورزان خریداری میکردند؛ اتفاقی
ک��ه گاه موجب ناامیدی کش��اورزان و کاهش تولید
محصوالت کشاورزی میشد .این نگاه «قیمتمحور»
که همه چیز را بر اساس قیمت تمامشده کاال بررسی
میکرد ،در بسیاری از کشورهای توسعهیافته غربی نیز
دیده میشود ،به نحوی که عدم خودکفایی این کشورها
در تولید محصوالت غذایی در اوایل شیوع ویروس کرونا
موجب هجوم ش��هروندان آنها به فروشگاههای مواد
غذایی و صفهای طویل جلوی در این فروشگاهها شد؛
موضوعیکهالبتهبهواسطهاهمیتمقولهامنیتغذایی
در ایران ،کشور ما هرگز با چنین مشکلی مواجه نشد.
بعد از شیوع ویروس کرونا تمام اقتصادهایی که قدرت
و ظرفیت تولید مواد غذایی و محصوالت کشاورزی را
داشتند با تمام توان خود در حال تولید این محصوالت
هستند .از سوی دیگر بسیاری از کشورها از صادرات
محصوالت کش��اورزی و مواد غذایی خود سر باز زده
و ب��ه دلیل نگرانی از ادامه تبعات کرونا مانع صادرات
محصوالت کشاورزی و غذایی خود به سایر کشورها
شدهاند .در واقع عرضه این محصوالت به خاطر شرایط
خاص دنیا تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا کاهش یافته
و واردات مواد غذایی برای کشورهای واردکننده بسیار
سخت شده است .شاید امروز به صورت عینی مخالفان
غربزده خودکفایی و طرفداران لیب��رال واردات مواد
غذایی و محصوالت کشاورزی به بهانه قیمت تمامشده
و هزینه کمتر واردات ،این واقعیت را که امنیت غذایی
یکی از محورهای مهم و اساسی در امنیت یک جامعه
است درک کرده باشند؛ البته شاید!
 )2بع��د دیگر این موضوع ظرفی��ت و قابلیت باالی
اقتصاد ایران در بخش کشاورزی است؛ به نحوی که
نقش کش��اورزی در  GDPایران باالتر از بسیاری از
کشورهای دنیاست .به طوری که سهم کشاورزی از
تولید ناخالص داخلی ایران چیزی حدود  10درصد
بوده اما متوس��ط جهانی بخش کشاورزی در تولید
ناخالص داخلی کمتر از  5درصد اس��ت .این موضوع
نشاندهنده سهم بیشتر بخش کشاورزی در اقتصاد
ایران نسبت به متوسط جهانی است.
در سالهای اخیر با توجه به فراوانی بارشها ،کشور
از ذخیره آبی مناسبی برخوردار بوده و احتمال افزایش
تولید محصوالت کش��اورزی در سال جاری همانند
سال گذشته وجود دارد .سال  98ب ه رغم اینکه رشد
اقتصادی در بسیاری از بخشها منفی بود اما بخش
کشاورزی با رشد مثبت مواجه شد.
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دکت�ر حس�ین نجاب�ت* :در
یادداشت
مجلس نهم هیأت��ی از آژانس
بینالملل��ی ان��رژی اتمی به
سرپرستی آقای آمانو به تهران
آمدند .ب��ه وی گفتم مردم از
من میپرسند چه سودی برای
جمهوری اسالمی دارد که عضو
« »NPTباشد؟ به عنوان مسؤول آژانس اگر به جای
من بودید ،چه پاسخی به این سؤال میدادید و چطور
ما میتوانیم مردم را متقاعد کنیم که عضو «»NPT
هستیم و فقط از « »NPTبه ما فشار وارد میشود؟
در صورتی که ما به همه ضوابط این موافقتنامه عمل
کردهایم و حتی باید برای فعالیتهای صلحآمیزمان،
آژانس به ما کمک کند و ما برای اینکه حسننیتمان
را نشان دهیم [از دید من یک اشتباه] پروتکل الحاقی
را نی��ز پذیرفتیم .ما حتی بیش از پروتکل الحاقی نیز
اقداماتی را انجام دادیم که با کمال تأسف در برجام تمام
فعالیتهای هستهای را تقلیل دادیم اما طرفهای مقابل
ما در برجام هیچ تعهدی را گردن نگرفته و به تعهداتی
که داشتند عمل نکردهاند .رئیس سابق آژانس لبخندی
زد و جوابی برای من نداشت.
یک :ما در تصمیمس��ازی و تصمیمگیری در مسائل
هستهای دچار یک عدم انسجام هستیم .طبق قانون
اساس��ی ،دولت باید در برج��ام منویات رهبر حکیم
انقالب و مصوبات شورای عالی امنیت ملی را رعایت
میکرد اما در مسائل برجام به تذکرات معظمله هیچ
توجهی نشد .میگویند رهبری اجازه مذاکره دادهاند
اما نمیگویند چه شرایطی را قرار دادند و مشروط این
توافقنامه را تصویب کردند ،این ظلمی است به کشور
و رهبری که ما باید به طور جامع به تمام فرمایشات
ایشان دقت کنیم.
رهبری بارها گفتند به آمریکا اعتماد نکنید اما اعتماد
کردند .پس از خروج آمریکا از برجام در سال  ،۹۷رهبر
انقالب گفتند اروپاییها هم قابل اعتماد نیستند اما باز
هم برخی به اروپا خوشبین بودند.
االن رسیدیم به جایی که تروئیکای اروپا پیشنهاد
قطعنامه علیه کشورمان را داد .ما تقریباً به نقطه آغاز
سالهای پیش از مذاکرات هستهای رسیدهایم اما راه
همان است که آقای دکتر قالیباف رئیس جدید مجلس
شورای اسالمی بیان کرد« :مقاومت فعال».
دو :ما مقاومت کور و تسلیم نداریم؛ مقاومت فعال یعنی
در برابر زورگویی ابرقدرتها که کام ً
ال ضعیف شدهاند،
بایستیم .در همین قطعنامه آژانس ،دولتهای روسیه

و چین رأی منفی دادند و حتی شاید اگر موضوع به
شورای امنیت هم برود ،این  2کشور وتوکنند.
دولت و مذاکرهکنندگان عرضه این را ندارند که از
این  2کشور که رأی منفی دادهاند ،در دیپلماسی فعال
استفاده مثبت کنند .مقطعی که مذاکرات هستهای از
ش��ورای امنیت ملی کشورمان به وزارت خارجه داده
شد ،یک نقطه عطف اشتباه بود ،زیرا نگاه وزارت خارجه
جهانی شدن است.
آقای رئیسجمهور نگاهش این است که ما باید به
فرمول جهانی ش��دن که اواخر قرن گذشته به تاریخ
پیوسته است ،بپیوندیم .این در حالی است که آمریکا
ـ که روزی از همه س��ازمانهای بینالمللی حمایت
میکردـ امروز از آنها خارج شده است.
در ای��ن چالش مقاومت و درگیری ما باید بر پایه
منافع خود بایستیم و این را بدانیم که دنیای غرب -چه
آمریکا و چه  3کشور اروپایی -قدرت سابق را ندارند،
بنابراین باید همانطور که رهبر بزرگوار انقالب توصیه
کردند تعهدات برجامی را کاهش دهیم.
در همین رابطه رهبر انقالب فرمودند ما تعهداتی که
سپردیم را متوقف میکنیم اما دولت و وزارتخارجه
میگویند ما در چارچ��وب برجام تعهدات را کاهش
ک بار برای همیشه
میدهیم ،این تفاوت رویکرد را ی 
باید حل کنیم و االن موقع حل این موضوع است.
حاال که وزارت خارجه دیپلماسی فعال ندارد ،باید
از طریق مجلس ،دولت را سرخط آوریم تا به وزیر امور
خارجه نشان داده شود حرفهایی که شما میزنید برای
اواسط قرن بیستم است و اواخر قرن گذشته اینگونه
صحبتها تمام شده است.
سه :دولتهای گذشته اصرار داشتند ایران به WTO
[سازمان تجارت جهانی] بپیوندد اما ببینید بر سر این
سازمان چه آمده است.
ما جزو اولین کش��ورهایی بودیم که سال ۱۹۹۵
تقاض��ای عضویت در  WTOرا دادیم اما پس از ۲۵
سال هنوز به دلیل اینکه آمریکا نمیگذارد ،ناظر هم
نیستیم ولی متأسفانه نمیخواهیم این مسأله را باور
کنیم .برخی اوقات بعضی هیأتها میروند و دریوزگی
میکنند تا ایران به  WTOبپیوندد ،در حالی که این
س��ازمان در عمل تمام شده و معاهدات منطقهای و
دوطرفه و چندجانبه جای آن را گرفته است.
چهار :هنوز عدهای به غرب دلخوش هستند اما ببینند
آمریکا چقدر راحت از پیمان کیوتو ،سازمان یونسکو
و معاهده موش��کهای میانبرد خارج شد .همینکه
میبینند منافعشان تأمین نمیشود از معاهدات خارج

میش��وند .اروپا ،استرالیا و کانادا هم همین مسیر را
میروند ،لذا واضح است ما باید چه کنیم.
به نظر من راهحل این است که ما تعهدات برجامی
خ��ود را کاهش دهیم همانطور که در یک مقطعی
اواس��ط دهه  80و در پایان دولت اصالحات ،رهبری
فرمودن��د بروی��د قفل مجموع��ه  UCFاصفهان را
بشکنید ،همان مسیر را باید در دولت فعلی برویم ،با
این توصیف اگر در میانه راه ،آنها برگشتند و حقوق ما
را رعایت کردند ما دوباره تعهداتمان را انجام میدهیم.
اگر رس��یدیم به جایی که آنها بخواهند مقابله کنند
بهترین گزینه آن است که بهسرعت ما دسترسیهای
اضافه را متوقف کنیم.
پن�ج :ما یک وزارت خارجه تنبل و کماثر داریم؛ به
طور مثال فروش بنزین به ونزوئال از دولت سرچشمه
نگرفت��ه و وزارتخانههای ام��ور خارجه و نفت هیچ
نقش��ی در این کار نداش��تند و حتی مخالفانی در
دولت هم داشت.
تجربه صادرات بنزین به ونزوئال برای کش��ورهای
دیگ��ر نیز قابل تکرار اس��ت اما این اتف��اق با همت
وزارتخانههای امور خارجه ،نفت و اقتصاد میسر میشود
که هیچ تالشی از آنها در این زمینه نمیبینیم .مجلس
یازدهم باید با هوشمندی ،درایت و تدبیر و گریز از شعار
به وظیفه خود عمل کند و یقه برخی وزرا را به طور
جدی بگیرد ،چون معیشت مردم در خطر است و باید
مسؤوالن باور کنند مردم در فشار هستند و خود را به
آب و آتش بزنند.
در حال حاضر در جنگ با تعدادی از کش��ورهای
دنیا هستیم و از آن طرف هم در بین ملتهای دنیا
بسیار حامی داریم .این را باید دولتمردان ما بفهمند.
در قطعنامه آژانس کشورهای عمده دنیا رأی منفی و
ممتنع دادند؛ االن دیپلماسی ما باید روی این مسأله
تهییج و سرمایهگذاری کند و حرفهای جدید بزند که
متأسفانه هیچ فعالیتی در این زمینه نمیبینیم .دولت
باید محکم ،بابرنامه و با دیپلماسی فعال و شجاعانه
به این بیانیه پاسخ دهد نه اینکه با وادادگی و ترس
عمل کند .انگار با کشتیهای خود وارد حیاط خلوت
آمریکا میشود که در قضیه صادرات بنزین به ونزوئال
اتفاق افتاده است.
در حال حاضر برخ��ی وزارتخانههای دولت واقعا
تعطیل هس��تند و به کارهای معمولی میپردازند در
حالی که نیاز به انجام کارهای جدی و جهش جهادی
و انقالبی همراه با تدبیر داریم.
* نماینده پیشین مجلس

