
مترجم: محمدرضا ستاری

پنجشــنبه هفتــه گذشــته برخــی از وکال 
اعــالم کردنــد کــه اقــدام دولــت آمریــکا بــرای 
صــرف نظــر کــردن از حقــوق مالکیــت معنــوی 
تولیــد واکســن کرونــا، می توانــد شــرکت های 
تولیدکننــده را از انتقــال فنــاوری و گســترش 
ســرمایه گذاری های مشــترک به منظور افزایش 

سریع تر تولید جهانی واکسن دلسرد کند.
ـوق  ـتاد دانشــکده حقـ ـزا اوئلتــت، اسـ لیـ
دانشــگاه اســتنفورد، در این باره معتقد اســت، 
در ایــن مرحلــه بیشــترین بازیگــران بــه دنبــال 
ـد  ـوی تولیـ چشم پوشــی از حــق مالکیــت معنـ
واکســن نیســتند، بلکــه اکنــون موضــوع مهــم 

گسترش دسترسی جهانی به واکسن است.
 ، کا ـ ـ ی آمر وری  ـ ـ دن، رئیس جمه ـ ـ ی ا ب و  ـ جـ
چهارشــنبه هفته گذشته از لغو قوانین مالکیت 
معنــوی ســازمان تجارت جهانــی )IP(، به منظور 
ـرای  ا بـ ـ ـد واکســن کرونـ ـکان تولیـ افزایــش امـ

کشــورهای فقیرتر حمایت کرد. تاکنون واکســن 
کوویــد 19عمدتــا در کشــورهای ثروتمنــدی کــه 
آنهــا را تولیــد کرده انــد، توزیــع شــده و ایــن  در 
حالــی اســت کــه همه گیــری کرونــا در کشــور 
کم تربرخــورداری ماننــد هنــد در حــال گســترش 

است.

هدف اصلی؛ توزیع واکسن است
اوئلتــت تصریــح مــی کنــد: »در صورتــی 
کــه  امــکان افزایش میزان  تولید واکســن وجود 

داشــته باشد، این امر به صورت 
بــرای  نگیــزه بیشــتری  ا وه  ـ ـ ق ل ا ب
تولیدكننــدگان بــرای رســیدن به 
توافق مشترک ایجاد می كند.«

ماننــد  ن  ا ز ا ـ ـ س ن  س ک ا و
مدرنــا و فایــزر بیونتک معتقدند 
راع عامــل  ـ ـ ـت اخت ـق ثبـ ه حـ ـ کـ
ن  ـ ـ ی م ا ت ر  د ی  ا ه  د ـ ـ ن ن ک د دو ح م
واکسن نبوده است. آنها چالش 

اصلــی را فناوری هــای جدیــد و محدودیت هــای 
جهانی عرضه می دانند؛ با این حال شرکت هایی 
ماننــد مدرنــا و فایــرز چشــم اندازهای افزایــش 

عرضه جهانی را رو به افزایش می دانند. 
در واقــع، برخــی از اقدامــات در تولیــد 

واکســن جزئــی از فناوری هــای پیشــرفته اســت؛ 
مانند تولید mRNA که شــما قادر نخواهید بود 
افــرادی را بــه منظــور تولیــد آن اســتخدام کنید. 
چنیــن افــرادی وجــود ندارنــد و حتــی اگــر وجــود 
داشــته باشــند برای تولید واکسن mRNA ناچار 
بــه خرید دســتگاه و اختراع فرآیندهــای تولید و 

تحلیلی خواهید بود.
پرشــانت یــداو، کارشــناس زنجیــره تأمیــن 
دارو، در این باره توضیح می دهد: »برای افزایش 
قابل توجه ظرفیت تولید واکســن طی دو ســال، 
دولت بایدن به جای لغو مالکیت 
معنــوی تولیــد واکســن،اقدامات 
بیشــتری از جملــه تامیــن بودجــه 
بــرای راه اندازی ســایت های جدید 
تولیــد واکســن، انتقــال تخصــص 
بــه تولیدکنندگان و پشــتیبانی از 
فناوری را در دستور کار خود قرار 

دهد.«
تومــاس کووالســکی ، وکیل 
دادگســتری« نیــز تصریــح می کنــد کــه دولــت 
از ســازندگان واکســن در  اســت  کا الزم  ـ ـ ی آمر
برابــر مجــوز شــرکت های خارجی برای اســتفاده 
از فناوری ســاخت واکســن کــه در مناطق درگیر 
همه گیــری ســودآور اســت، محافظــت کنــد. از 

سوی دیگر، موریس نیز به عنوان یک متخصص 
مالکیــت معنــوی مــی گویــد: »هنگامــی کــه رقبا 
از ایــن فنــاوری برخــوردار باشــد، امــکان اعمــال 

محدودیت ها برای آنها دشوارتر خواهد بود.«
بــه همیــن دلیل اســت که اکنــون برخی از 
حقوق دانان استدالل می کنند اقدام اخیر آمریکا 
در حالــی کــه همه گیری کرونا در حال گســترش 
اســت، جزئی از نیازهای فوری جهانی محســوب 
نمی شود. شرکت های دارویی می گویند که آنها 
از قبــل نیــز همکاری هــای خــود را بــرای انتقــال 
فناوری تولید واکســن گسترش داده اند. در این 
راســتا، برایــان نیوئــل، ســخنگوی گــروه صنایــع 
دارویــی تحقیقــات دارویــی و تولیدکننــدگان 
آمریکا، در بیانیه ای اعالم کرده است: »موضع 
ما کامالً واضح اســت. این تصمیم تالش های ما 
را بــرای توزیــع واکســن در سراســر جهــان و نیــز 
حفــظ جــان انســان ها بــا پیچیدگی هایــی مواجه 

می کند.« 
ثبــت  ن میکائــال مودیانــو، وکیــل  ـ ـ ی همچن
اختــراع در اروپــا، نیــز معتقــد اســت: »حتــی در 
صــورت پذیرفته شــدن این اقــدام دولت آمریکا، 
احتمــاالً ســازندگان واکســن بــرای اجــرای چنین 
فرآینــدی درخواســت پــول خواهند کــرد«. او در 
ادامــه توضیــح مــی دهــد: »تصــور مــی كنــم كــه 
شركت های دارویی اکنون به طور قابل توجهی 
البــی مــی كنند تــا اطمینان حاصل كننــد كه اگر 
پیشــنهاد معافیــت تصویــب شــود، آنها قــادر به 

دریافت غرامت مالی باشند.«
منبع: رویترز

 شرکت های دارویی به دنبال اقامه دعوا
علیه حذف مالکیت معنوی واکسن 

رهبــر معظم انقالب اســالمی بــا بیان اینکه 
به تغییر جدی موازنه قوا به نفع دنیای اســالم و 
جبهــه مقاومــت، و در مقابل، افول آشــکار قدرت 
آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی، عادی ســازی روابط 
بــا چنــد دولت ضعیف را مانع حرکــت رو به زوال 
رژیــم اشــغالگر ندانســتند و بــا تأکیــد بــر اجــرای 
مطالبه منطقی همه پرسی از همه ساکنان اصلی 
فلســطین برای تعیین نظام سیاســی این کشور، 
خطــاب به مجاهدان فلســطینی تاکیــد کردند که 
مبارزه مشروع و اخالقی خود با رژیم غاصب را به 
قــدری ادامــه دهند که ناچار به قبول این مطالبه 

مترقی شود.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی دفتــر مقام 
ـری، حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در  ـم رهبـ معظـ
آخریــن جمعــه از ماه مبارک رمضــان و روز جهانی 
قدس، ماجرای فلســطین را مهمترین و زنده ترین 
مســئله مشترک امت اســالمی دانستند و گفتند: 
سیاســت های نظــام ســرمایه داری ظالــم، دســت 
یــک ملــت را از خانــه خــود کوتــاه کــرده و رژیمــی 
تروریست و مردمی بیگانه را در آن نشانده است.
رهبر انقالب با یادآوری منطق عمیقاً سست 
تأسیس رژیم صهیونیستی افزودند: اروپایی ها به 
ادعــای خودشــان در ســال های جنــگ جهانــی دوم 
بــه یهودیــان ظلــم کرده انــد، امــا می گوینــد انتقــام 
یهودیــان را بایــد بــا آواره کــردن یک ملــت در غرب 
آســیا و کشــتارهای فجیــع در آن کشــور گرفــت و 
به این شــکل، همه ادعاهای دروغین شــان درباره 

حقوق بشر و دموکراسی را تخطئه کرده اند.
ایشــان با تاکید بر اینکه واقعیت این اســت 
کــه »صهیونیســتها از روز اول فلســطین را بــه 
پایگاه تروریسم تبدیل کردند«، افزودند: اسرائیل 
نــه یــک کشــور کــه یــک پــادگان تروریســتی علیــه 
ملت فلســطین و دیگر ملت های مســلمان است، 
بنابراین مبارزه با آن، مبارزه با ظلم و تروریسم و 

وظیفه ای همگانی است.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای با مــرور حوادث 
قبــل از تأســیس این رژیــم غاصب یعنی »دخالت 
ـدرت رســاندن  ـه قـ ـه و بـ ـرب در منطقـ ـال غـ فعـ
دولت هــای مســتبد یــا دست نشــانده«، ضعــف 
و تفرقــه در امــت اســالمی را زمینه ســاز غصــب 
فلســطین دانســتند و افزودنــد: در آن مقطــع، هر 
دو اردوگاه ســرمایه داری و کمونیسم با قارون های 
صهیونیست به هم افزایی رسیدند؛ انگلیس اصل 
توطئه را طراحی کرد، ســرمایه داران صهیونیســت 
اجــرای آن را بــا پــول و ســالح برعهــده گرفتنــد 
و شــوروی اولیــن دولتــی بــود کــه بــا بــه  رســمیت 

شناختن دولت نامشروع، انبوه یهودیان را به آنجا 
اعزام کرد.

رهبــر انقالب وضع امــروز جهان و موازنه قوا 
را بــه نفــع دنیــای اســالم برشــمردند و بــا یــادآوری 
حوادث سیاسی و اجتماعی در اروپا و آمریکا مانند 
»انتخابــات آمریــکا و رســوایی مدیــران پرمدعــای 
آن« و »مواجهــه ناموفــق آمریــکا و اروپا با کرونای 
همه گیــر و حواشــی شــرم آور آن« افزودنــد: اینهــا 
نشانه های سیر نزولی و افولیِ اردوگاه غرب است. 
ایشان نقطه مقابل این اختالالت غرب را افزایش 
ـای ملت هــای اســالمی  ـده توانایی هـ امیدوارکننـ
دانســتند و گفتنــد: رشــد نیروهــای مقاومــت در 
حســاس ترین مناطق اسالمی و رشــد توانایی های 
دفاعــی و هجومــی آنــان، رشــد خودآگاهــی و امید 
در ملتهــای مســلمان، رشــد گرایش به شــعارهای 
اسالمی، رشد علمی و استقالل طلبی و خوداتکایی 

در ملتها، نویدبخش آینده ای بهتر است.
ـا تأکیــد بــر  حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بـ
لــزوم هم افزایــی کشــورهای مســلمان حول قضیه 
فلســطین و سرنوشــت قدس شریف، خاطرنشان 
کردند: این هم افزایی کابوس دشمن صهیونیست 
و حامیــان آمریکایــی و اروپایــی آن اســت و طــرح 
نــاکام معاملــه قــرن و تــالش بــرای عادی ســازی 
روابــط چنــد دولــت ضعیف عربی بــا رژیم غاصب، 
تالش های مذبوحانه برای فرار از آن کابوس است.
رهبــر انقــالب اســالمی تأکیــد کردنــد: مــن 
قاطعانــه می گویــم این تالش ها بــه جایی نخواهد 
ـم  ـ ه زوال رژی ـ ـ ـی و رو ب ـ ـت نزول ید و حرکـ ـ رسـ

صهیونیستی آغاز شده و وقفه نخواهد داشت.
ل  ـ خـ دا در  ت  ـ ـ وم ا مق وم  دا ـ ـ »ت ان،  ـ شـ ی ا
ســرزمین های فلســطین و تقویــت خــط جهــاد و 
شــهادت« و »حمایت جهانی دولت ها و ملت های 
مسلمان از مجاهدان فلسطینی« را دو عامل مهم 
تعیین کننده آینده خواندند و افزودند: این حرکت 
سراســری، باطل کننــده توطئــه دشــمنان اســت 
و همــگان از دولتمــردان، روشــنفکران، عالمــان، 
احزاب، گروه ها و جوانان باید جایگاه خود را در آن 

بیابند و نقش ایفا کنند.
حضــرت آیــت هللا خامنه ای بخــش دیگری از 
سخنانشــان را بــه زبــان عربــی، خطاب بــه جوانان 

عرب اختصاص دادند.
ایشــان به همه آزادگان عــرب بویژه جوانان، 
ـاوم فلســطین و قــدس، مرابطــون در  مــردم مقـ
ـهدای مقاومــت  ـن شـ ـجداالقصی و همچنیـ مسـ
بویــژه شــیخ احمد یاســین، ســیدعباس موســوی، 
فتحی شــقاقی، عماد مغنیه، عبدالعزیز رنتیسی، 

ابومهــدی المهنــدس و چهــره برجســته شــهیدان 
مقاومــت شــهید قاســم ســلیمانی ســالم و درود 

فرستادند.
رهبر انقالب، مجاهدت فلســطینیان و خون 
پــاک شــهیدان را عامــل برافراشــته مانــدن پرچــم 
مقاومــت و صدها برابر شــدن قــدرت درونی جهاد 
فلسطینی دانستند و گفتند: جوان فلسطینی که 
یک روز با پرتاب سنگ از خود دفاع می کرد، امروز 
با پرتاب موشک نقطه زن به دشمن پاسخ می دهد. 
ایشــان بــا تأکیــد بــر اینکــه ۷۰ ســال اشــغالگری، 
ارت، حبــس و شــکنجه  ـ ل، غـ ـ ـ تی، قت ـ نژادپرسـ
انســان های شــریف، نتوانســته اراده فلســطینیان 
را شکســت دهد، گفتند: فلســطین زنده اســت و 
بــه جهــاد ادامــه  می دهــد و قــدس شــریف و همــه 

فلسطین به مردم آن برخواهد گشت.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای همــه دولت هــا 
ـطین  ه فلسـ ـ لمان را در قضیـ ـ ای مسـ ـ و ملت هـ
دارای مســئولیت دانســتند و افزودند: البته محور 
مجاهدت خود فلســطینی هایی هســتند که امروز 
در درون ســرزمین و بیــرون آن حــدود 1۴ میلیــون 
نفرنــد و وحــدت و عزم آنــان می تواند کار بزرگی را 

صورت دهد.
رهبــر انقــالب اســالمی وحــدت را بزرگ ترین 
ـطینی ها برشــمردند و بــا تأکیــد بــر  ـالح فلسـ سـ
حفظ آن در درون جامعه فلســطینی خاطرنشــان 
ـور ایــن وحــدت بایــد جهــاد داخلــی  ـد: محـ کردنـ
و اعتمــاد نکــردن بــه دشــمنان باشــد. همچنیــن 
دشــمن اصلی فلسطینیان یعنی آمریکا، انگلیس 
د تکیــه گاه  ـ ـ ای ب ـث را ن ـ ـت های خبی و صهیونیسـ

سیاست های فلسطینی قرار داد.
ایشــان بــا تأکیــد بــر راهبرد به هم پیوســتگی 
همــه فلســطینیان در غزه، قــدس، کرانه باختری، 
ســرزمین های 19۴۸ و اردوگاه هــا، افزودنــد: همــه 
فلســطینی ها یک واحد را تشکیل می دهند و باید 
با دفاع از یکدیگر در هنگام فشار، از ابزارهای در 

اختیار خود استفاده کنند.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا برشــمردن 
نمونه هــای امیدبخــش از تغییــر موازنه قوا به نفع 
فلســطینی ها و ضعــف عمیــق و همه جانبــه رژیــم 
صهیونیســتی گفتند: ارتش صهیونیســت که خود 
را »ارتشــی که هرگز شکســت نمی خورد« معرفی 
می کــرد امــروز بــه ارتشــی کــه »رنــگ پیــروزی را 
نخواهــد دیــد« تبدیــل شــده، در سیاســت ناگزیر 
از چهار انتخابات در دو ســال هســتند، در امنیت 
به طــور پــی در پی دچار شکســت می شــوند و میل 
روزافــزون یهودیــان بــه مهاجــرت معکــوس مایــه 

فضاحت آن رژیم پرمدعا شده است.
رهبــر انقــالب تــالش پیگیــر رژیــم غاصب با 
کمک آمریکا برای عادی سازی روابط با چند کشور 
»ضعیف و حقیر« عربی را نشانه دیگری از ضعف 
آن رژیــم دانســتند و گفتنــد: ایــن روابط کمکی به 
رژیــم صهیونیســتی نخواهــد کــرد، همچنان کــه از 
ده هــا ســال قبــل تاکنون کــه با مصر رابطــه برقرار 

کرد، بسیار ضعیف تر و آسیب پذیرتر شده است.
ایشــان افزودنــد: البتــه آن کشــورها نیــز از 
ایــن رابطــه بهــره ای نخواهنــد برد؛ چرا که دشــمن 
صهیونیستی با تصرف در مال یا خاک شان، فساد 

و ناامنی را در آنها گسترش خواهد داد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای تأکیــد کردنــد: 
علمــای مســلمان و مســیحی بایــد عادی ســازی را 
حرام شــرعی اعالم کنند و روشــنفکران و آزادگان 
نتایــج ایــن خیانــت را کــه خنجــری از پشــت بــه 

فلسطین است، برای همه تشریح نمایند.
رهبر انقالب، نقطه مقابل روند نزولی رژیم 
غاصــب را افزایــش توانایی هــای جبهــه مقاومــت 
ـد: افزایــش قــدرت دفاعــی و  ـتند و گفتنـ دانسـ
نظامــی، خودکفایــی در ســاخت ســالحهای مؤثــر، 
اعتمــاد به نفس مجاهــدان، خودآگاهی روزافزون 
جوانان، گسترش دایره مقاومت به سراسر کشور 
فلســطین و بیــرون از آن، خیــزش اخیــر جوانــان 
در دفــاع از مســجداألقصی، و انعــکاس توأمــانِ 
مجاهــدت و مظلومیــت ملــت فلســطین در افــکار 
عمومــی بســیاری از مناطق جهان، بشــارت دهنده 

آینده درخشان است.
ارزه فلســطینی یعنــی  ـ ـ ق مب ـ ان منطـ ـ ایشـ
»همه پرســی از همــه ســاکنان اصلــی فلســطین 
بــرای تعییــن نظــام سیاســی کشــور« را منطقــی 
مترقــی و جــذاب خواندند و خاطرنشــان کردند: بر 
اساس این منطق که بوسیله جمهوری اسالمی در 
اســناد ســازمان ملل نیز به ثبت رســیده، مبارزان 
فلســطینی می تواننــد یــک همه پرســی بــا شــرکت 
همه ساکنان اصلی فلسطین از هر قوم و دین از 
جمله آوارگان فلسطینی مطرح کنند که نتیجه این 
همه پرســی نظام سیاســی کشور را معین می کند. 
آن نظام سیاسی آوارگان را به داخل برمی گرداند و 
سرنوشت بیگانگان ُسکنی گزیده را تعیین می کند.
ـا تأکیــد بــر  حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بـ
دنبــال کــردن این مطالبه مترقی، غیرقابل خدشــه 
و بــر اســاس دموکراســی رایــج گفتنــد: مجاهــدان 
فلســطینی، مبارزه مشروع و اخالقی خود با رژیم 
غاصــب را بایــد به قــدری ادامه دهند کــه ناچار به 

قبول این مطالبه شوند.
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هوالرزاق

ـاد مومنــی، اقتصــاددان و اســتاد دانشــگاه  فرشـ
عالمه طباطبائی، از راهکارهایی که اخیرا برای تقویت 
بورس پیشــنهاد شــده و به تصویب شــورای هماهنگی 

اقتصادی سران قوا رسیده است، انتقاد کرد.
 ایــن صاحب نظــر اقتصــاد سیاســی و توســعه کــه 
در نشســت مجــازی موسســه دیــن و اقتصــاد ســخن  
می گفــت، بــا انتقــاد از دعوت ســال گذشــته دولتمردان 
و رئیس جمهوری از مردم برای ســرمایه گذاری در بورس 
گفــت: شــما هنــوز ترتیبات نهــادی را بــرای اینکه بورس 
در خدمــت توســعه قرار بگیرد، اصــالح نکردید آن گونه 
افراطــی بــه همــه می گوییــد به ســمت بــورس بشــتابید 
تــا رســتگار شــوید. ســرمایه گذاران خرده پــای محــروم و 
مظلــوم کــه در دهات هــای کشــور مــرغ و خــروس و گاو 
و گوســفند را فروختنــد، ســهام خریدنــد و بعــد از اینکه 
آنها را به آن وضع دچار آشفتگی کردند، حاال می گویند 

بورس را تقویت کنیم. 
رئیــس موسســه دیــن و اقتصــاد در ادامــه با توجه 
بــه راهکارهایــی کــه اخیــرا بــرای تقویــت بــازار ســرمایه 
پیشــنهاد شــده و بــه تصویــب رســیده اســت، افــزود: 
تقویت این نیســت ترتیبات نهادی که جلوی ســوداگری 
و مفت خــوری را بگیــرد، ببندنــد. بــه اســم تقویــت بــازار 
ـم و  ـق کنیـ ـعه تزریـ ـدوق توسـ ـع صنـ ـرمایه از منابـ سـ
شرکت های سرمایه گذاری بخش عمومی را مجبور کنیم 

دوپینگــی ســهام بخرنــد و کارهــای از ایــن قبیــل انجــام 
دهیــم. کل سیســتم اداره  اقتصــاد کشــور در دور باطــل 
مشــکوک قــرار داده اند در حالی کــه می دانیم هیچکدام 
سرنوشــت محتــوم نیســت. اکنــون بایــد ایــن حرف ها را 
خیلی بیشتر زد چون کشور امسال می خواهد درباره ی 

برنامه  میان مدت تصمیم گیری کند.
او اضافــه کــرد: 3۰ ســال سیاســت های تــورم زا و 
فالکــت بــار را اجــرا کردید. شــکاف تورمی کــه بین تورم 
ایران با تورم افغانســتان، عراق و عربســتان وجود دارد 
که واقعاً آدم خجالت می کشد. انگار قباحت این چیزها 
در نظام تصمیم گیری کشــور ریخته و حســاس نیســتند 
کــه مــا چــه کاری انجــام می دهیــم و بعــد حرف های غیر 

کارشناسی و غیر متعارف را می زنند. 
مومنــی گفــت:  گزارش هــای رســمی می گوینــد بــه 
موازات سیاست های تورم زا ما با بی سابقه ترین سطوح 
از بین فرصت های شــغلی برای طبقات فقیر و متوســط 
درآمــدی در کشــور روبــه رو هســتیم. هیچکــدام از اینها 
سرنوشــت محتوم نیستند. اگر حکومت ما به این بلوغ 
فکری برســد سیاســت تــورم زا یعنی یک بــازی اقتصادی 
که جامعه را به قمارخانه تبدیل می کند که باید متوقف 
شود. اگر این گونه شد آنگاه دولت به جای اینکه برای 
کســب درآمــد بــه شــیوه های مخــرب رو بیاورد ســاختار 

هزینه ها را اصالح می کند. 
او افــزود: چــرا آقــای رئیــس بانــک مرکــزی طفــره 
مــی رود از اینکــه بــا مــن درباره  دالیــل امتناع از انتشــار 
ارزهــای تخصیــص یافتــه  دوره ی پســابرجام مناظــره 
کنــد. نفــع چه کســی در ایــن پنهانکاری اســت؟ و ده ها 
مســئله ی دیگــری کــه بــه وضوح نشــان می دهنــد ایران 
برای اداره  سالم و همراه با بالندگی اقتصاد راه حل های 
مشــخص دارد. راه حل بنیادی این اســت که موتورهای 
ـواری و  ـوداگری، رباخـ ـای سـ ـده  انگیزه هـ اژ کننـ ـ پمپـ
رانت جویــی را کنتــرل کنیــد و بــه جــای آن حمایت هــای 
توسعه گرا از تولید را در دستور کار قرار دهید تا کشور 

نجات پیدا کند.
به گفته رئیس موسسه دین و اقتصاد، برآوردهای 
رســمی کــه انتشــار پیــدا کــرد می گویــد طــی 3۰ ســال 
گذشــته ایــران 33۰ میلیــارد دالر از منابــع ارزی خــود را 
صــرف پدیــده ای به نــام کنترل نرخ ارز کرده اســت؛  در 
حالی که اگر با خرد متعارف بحث دستکاری نرخ ارز را 
از گردونه  تصمیم گیری خارج می کردند نه 33۰ میلیارد 
دالر هزینه می شد و نه این همه فساد و ناکارآمدی در 
اثــر مناســبات رانتــی و ســوداگرانه و کازینویی ناشــی از 

شوک نرخ ارز پدیدار می شد.
مومنــی افــزود: در 3۰ ســاله  منتهــی بــه 1396 در 
اثــر نابخردی هــا و دامــن زدن بــه ســوداگری و داللــی و 
تشویق فعالیت های غیر مولد معادل 25۰ میلیارد دالر 
کشــور در قالب ســاختمان های بال استفاده و خانه های 
خالــی دچــار اتــالف منابــع شــده اســت. تــا ســال 1396 

مرکز پژوهش های مجلس محاســبه کرد و دید از کانال 
نابخردی هــا و تشــویق رانــت جویــی و البــی و فســاد در 
طرح هــای عمرانــی کشــور نظــام ملّی یک اضافــه هزینه  
نزدیک به 15۰ میلیارد دالری فقط از باب طوالنی شدن 
دوره ی زمانــی بــه بهره برداری رســیدن طرح های عمرانی 

اتالف منابع داشتیم. 
او اظهــار کــرد:  در زمینــه ی ســوء تدبیرهایی که به 
ایــن همــه فســاد و اتــالف منابــع و بحران هــای کوچک و 
بزرگ منجر شــده اگر از ما پرســیده شــود کانون اصلی 
خطاهــای سیاســتی کــه در ایــران اتفــاق افتــاده و مــا را 
تا این اندازه آســیب پذیر کرده چیســت؟ پاســخ برخورد 
ســهل انگارانــه و مشــکوک در زمینــه  اعمــال بی پروایــی 
سیاســت های تــورم زا ســت. تحــت ایــن عنــوان کلــی 
می توانیــم بگوییــم سیاســت های تــورم زا بــه حکــم آنکه 
به شــدت ضد تولیدی و ضد عادالنه اســت ریشــه  تمام 
گرفتارهــای کوچــک و بزرگی هســت کــه اقتصاد ایران با 

آنها دست به گریبان است.
اســتاد اقتصــاد دانشــگاه عالمــه طباطبائــی اضافه 
کــرد: اگــر بــه مــا بگوینــد پیشــنهاد اجرایــی عملیاتــی 
مشــخص کنید، می گوییم شــوک های قیمتی، مناسبات 
را رانتــی می کننــد و رانتــی شــدن مناســبات بــه معنــای 
زمین گیــر شــدن تولیــد، افزایــش نابرابری هــای ناموجه، 
گســترش و تعمیــق فســاد اســت. از همــه مهمتــر اینکه 
مناســبات تورمی که ما را درگیر مناسبات رانتی می کند 
بــازی اجتماعــی را به بازی قمارخانه ای و شــبه کازینویی 
تبدیل می کند و این آن چیزی اســت که اکنون در تمام 

عرصه های حیات جمعی اسیرش هستیم. 
او تاکیــد کــرد: یکــی از بلوغ هــای بــزرگ کــه از دل 
مواجهــه فعــال نهادهــای نظارتی و در نظــر گرفتن تنبیه 
بــرای سیاســت های تورم زا می توانــد به عنوان عایدی در 
کشور مطرح باشد اینکه می توانیم خیلی کم هزینه تر و 
پر دستاوردتر مملکت کنیم.  همه باید بفهمند در بازی 
رانت جویــی و مشــوّق ســوداگری و فســاد، همــه بازنــده 
هســتند. واقعــاً جــا دارد در دوره  آموزشــی مســتقلی 
تجربــه  ســه دهــه  گذشــته  ایــران را برجســته کنیــم و 
نشــان دهیم در همه  عرصه  نظام حیات جمعی دولت، 
مــردم، تولیدکننــدگان باختنــد امــا رباخــواران، دالالن، 

واردکنندگان و رانت جویان برنده شدند. 
مومنــی خاطرنشــان کــرد: بحث هایی کــه در زمینه 
اقتصــاد سیاســی اتخــاذ سیاســت های تــورم زا در دنیــا 
می شــود بــرای هشــیار کــردن نظــام تصمیم گیری هــای 
اساســی در این زمینه و حســاس کردن آنها نســبت به 
اقــدام ضــد توســعه ای و ضــد عادالنــه اســتناد بــه رمــان 
»قمارباز« داستایوفســکی اســت. دانشمندان بزرگ در 
اقتصــاد سیاســی توســعه نقطــه  عزیمــت بحــث را آنجــا 
می گذارند که خیلی آموزنده اســت. داستایوفســکی که 
در حوالــی ربــع پایانــی قرن نوزدهم این رمان را نوشــت 
در واقــع بازتــاب زندگــی و تجربــه  شــخصی او بود. او در 
فاصله  ســالهای 1۸63 تا 1۸۷1 در اثر ســهل انگاری یک 
ناشــر بی مالحظــه بدهــی بــزرگ پیدا کــرد. زمانــی که او 
در معــرض زندانــی شــدن قــرار گرفــت بــه دلیــل اینکــه 
نمی توانســت بدهــی را پــس دهــد در اثــر توصیــه  یــک 
مشــاور بی صالحیــت، راه قمــار را برای غلبــه بر ترس از 
زندانــی شــدن انتخــاب کــرد و نتیجه عملی این شــد که 
کل ما ترک تا مرز ساعت مچی اش را هم از دست داد. 
داستایوفســکی در داستان قمارباز به صراحت می گوید 
قمــار بــه مثابــه یک راه حل کوته نگرانــه با عواقب وخیم 

بلند مدت است.
او ادامــه داد: ایــن عینــاً کاری هســت که دولت در 
ایــران از 136۸ بــه بعــد از طریــق وارد کردن شــوک نرخ 
ارز ایجاد کرد. اینها فکر می کردند به یکباره شــوک نرخ 
ارز ایجاد می کنند و با توجه به اینکه انحصار نسبی ارز 
را در اختیــار دارنــد بــدون اینکه زحمتی کشــیده باشــند 
بــه شــکلی کامــالً قمارگونــه درآمدهای ریالــی را چندین 
برابــر می کننــد؛ اما وقتی که آثار تورم زای این سیاســت 
روی ساختار هزینه ها و سرمایه گذاری های دولت ظاهر 
می شود آنگاه بدبختی دولت در زمینه  تهدید دائمی به 
کسری مزمن و ورشکستگی مالی عینیت پیدا می کند. 
ـادآور شــد:  ـاد یـ ـه دیــن و اقتصـ رئیــس موسسـ
داستایوفســکی می گویــد رویه هــای قمار بازانــه ای کــه 
حکومــت روســیه در نیمــه  دوم قــرن نوزدهــم بــرای 
اداره ی اقتصــاد اتخــاذ کــرد منشــأ اصلی ســرخوردگی و 
یــأس کل مردم روســیه شــد. به همین خاطــر او درباره 
تاثیــر قمــار بــا تکیــه بر بــازی رولت می گوید دل بســتن 
بــه برخورداری هــای بــزرگ و بدون زحمــت و تالش کمر 
روســیه را شــکاند و باعث شــد مردم و حکومت بازنده 
شــدند. تقریبــاً ۷۰ ســال بعــد از انتشــار رمــان قماربــاز 
داستایوفســکی، جان مینارد کینز از یک دریچه  دیگری 
سیاســت های تــورم زا را بــه یــک قماربــازی در کازینــو 
تشــبیه می کنــد. کینــز می گویــد وقتــی بــه هــر طریــق 
سوداگری مالی تشویق شود، گروه اندکی از سوداگران 
پاداش هــای ســریع بــه قیمــت تحمیــل بیــکاری و تــورم 
بــه مــردم و تحمیــل نابرابــری و فســاد در بلنــد مــدت 
می گیرنــد؛ امــا کلیــد اصلــی بحــث ایــن اســت کــه حتی 
کسانی که در کوتاه مدت از بازی سوداگرانه نفع برده 

بودند، هم زیان می بینند.

علمای مسلمان و مسیحی عادی سازی را حرام شرعی اعالم کنند

در سایت روزنامه بخوانید:

انا لله و انا الیه راجعون

از طرف دوستان دوره هفتم مدرسه امام صادق) ع(

جناب آقای مهندس مهدی محمدی
 درگذشت همسر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده 

و از خداوند متعال برای آن مرحومه، مغفرت و رحمت و برای شما صبر و بردباری خواستاریم. 

فرشاد مومنی: به اسم تقویت بورس می خواهند 
دوپینگی سهام بخرند 

سیاست تورم زا؛ یعنی یک بازی اقتصادی که جامعه را به قمارخانه تبدیل می کند


