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سياسي

طالیی ،دبیر ،کاشانی و
رضازاده تأیید صالحیت
شدند

 4عضو فعلی شورای شهر تهران که پیش از این صالحیتشان در پنجمین دوره انتخابات شوراها رد شده بود ،پس از بررسی مجدد در هیات نظارت
بر این انتخابات تایید شد.
به گزارش انتخاب ،مرتضی طالیی ،علیرضا دبیر ،حبیب کاشانی و حسین رضازاده که در پنجمین دوره انتخابات شوراها رد صالحیت شده بودند ،پس
از اعتراض و برسی مجدد صالحیت آنها برای شرکت در این انتخابات تایید شد.

                                           حسین مرعشی رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران:

اشتباه تاریخی اصولگرایان و اصالحطلبان در سال  84کشور را دچار چالش کرد

رئیس شــورای مرکزی حزب کارگزاران گفت :کاری که
روحانی برای برجام کرد برابری میکند با کاری که مصدق
برای نفت انجام داد.
به گزارش ایلنا ،سیدحســین مرعشی در مراسم افتتاحیه

کمیته فرهنگیان ســتاد حســن روحانی و در جمع فعاالن
سیاســی اصالحطلب و اعتدالگرا اظهار داشت :سیاسیون
اصالحطلب و اصولگرای ایران در ســال  ۸۴یک اشــتباه
تاریخی کردند و متاسفانه کشور دچار چالش بسیار پر هزینه
و سنگینی شد.
وی گفت :اصالحطلبان در ســال  ۹۲به رسالت تاریخی
خودشان توجه کردند و با وحدت و انسجام وارد صحنه شدند.
مرعشی تصریح کرد :آن ســال دکتر عارف گذشت کرد،
مرحوم هاشمی رفســنجانی از رد صالحیت خودش نرنجید
و سیاســت را تعطیل نکرد ،بلکه کشــور را مجددأ در مسیر
عقالنیت و خرد قرار داد.
رئیس کارگروه استانهای شــورای عالی سیاستگذاری
بیان داشت :حاال که در آستانه یک انتخابات مهم در کشور
هســتیم ذکر چند نکته اهمیت فراوانی دارد که یکی از آن

مرعشی خاطرنشان کرد :در سال  ۸۴سیاسیون اصالحطلب
و اصولگرای ایران اشتباه تاریخی بزرگی مرتکب شدند و این
اشتباه باعث آشفتگی سیاسی و اجتماعی ایران شد و متاسفانه
کشور دچار چالش بسیار هزینه زا و سنگینی شد.
مرعشــی اظهار داشت :کاری که روحانی برای برجام کرد
برابری میکند با کاری که مصــدق برای نفت انجام داد و
دلیل آن هم ســاده و روشن است و حتی میتوانم ادعا کنم
که کار دکتر روحانی ســختتر و پرثمرتر از مصدق بود چرا
که ما در زمان مصدق نفت را به دست آوردیم اما امروز دکتر
روحانی امنیت را به مردم هدیه داده اســت .وی با اشاره به
تاریخ انتخابات ریاست جمهوری گفت :آنها که تجربه داشته
باشند ،بدون شــک دکتر روحانی را به عنوان رئیسجمهور
چهار سال آینده کشــور انتخاب میکنند و دیگر با انتخاب
افراد ناکارآمد به کشور و هموطنان خود آسیب نخواهند زد.

نکات توضیح راجع به انتخاب آقای روحانی است.
مرعشــی علت انتخاب روحانی در انتخابات  ۹۶توســط
اصالحطلبان و بزرگان اصالحات را سیدمحمد خاتمی و به
طور خاص وصیت نامه مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
عنوان کرد .رئیس شورای مرکزی حزب کارگران سازندگی
ایران گفت :خدا را شــاکریم که به برکت نظام اســامی و
اســتقرار نظام جمهوری رای مردم تاثیرگذار است اما برخی
میخواهنــد به مردم تلقین کنند که فــان فرد را با هدفی
فراتر از ریاســت جمهوری به صحنــه آوردهاند و این همان
حرفی بود که در ســال  ۷۶هم گفتند ولی مردم با تعداد آرا
بیشــتر خاتمی را انتخاب کردند .وی با اشاره به رای گیری
سال  ۸۰اظهار داشت :در سال  ۸۰هم  ۱۰نفر در مقابل آقای
خاتمی کاندیدا شدند ولی با اراده مردم رأی خاتمی کم نشد
که هیچ ،افزایش پیدا کرد.

                              ژاله فرامرزیان دبیر شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان:

اعضای لیست نهایی شورای شهر تهران نباید برای پستهای دیگر انصراف دهند
دبیر شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان تاکید کرد
که یکی از شروط شــورای اصالح طلبان برای آنکه لیست
 ۲۱نفره خود را تکمیل کنند آن است که این دواطلبان برای
حضور در ســمتهای دیگر به هیچ عنوان انصراف ندهند و
اگــر چنین قصدی دارند از همیــن االن انصراف دهند تا در
لیست قرار نگیرند.
به گزارش ایسنا ،ژاله فرامرزیان در نشست خبری با اشاره
به روند انتخاب  ۲۱عضو نهایی لیســت اصالح طلبان برای
انتخابات شــوراها گفت :بعد از فراخوان اصالح طلبان مبنی
بر اینکه متقاضیان برای حضور در لیست مدارک خود را ارائه
کننــد ،در وهله اول حدود  ۸۵۰نفر فرم هایی را به ما تحویل
دادنــد که از این تعداد  ۶۰۰فــرم دارای امضا و تاییدیه بود؛
پس انتخاب  ۲۱نفر کار بســیار ســختی بود .البته مالک ما
خوداظهاری افراد بود و آنهایی که امتیاز بیشتری می آورند در
واکنش وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
به مسدود شدن سایت کارانه:

سایت کارانه به
دستورمقام قضایی فیلتر
شده ،نه دولت

وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات در یکی از
شــبکههای اجتماعی منســوب به خود به انتشار
خبری مبنی بر مســدود سازی سامانه کارانه یکی
ازنامزدها توســط دولت واکنش نشان داد و نوشت:
ســایت کارانه به دســتور مقام قضایی مســدود
شــده نه دولت؛ رعایت اخالق اصــل اولیه برای
ریاستجمهوری است.
به گزارش انتخاب ،محمود واعظی در شــبکه
اجتماعی اینســتاگرام خود به فرافکنی ستاد یکی
از نامزدهای انتخابات ریاســت جمهوری واکنش
نشان داد و نوشت :آنهایی که فیلترینگ بخشی از
تفکرشان را تشکیل می دهد ،ما را هم مثل خودشان
مــی پندارند .عضو هیات دولــت یازدهم در ادامه
نوشت :در حالیکه به دســتور مقام قضایی ،سایت
کارانه یکی از کاندیداهای ریاســت جمهوری فیلتر
شده است ،ستاد این کاندیدا با بد اخالقی و تهمت
ســعی در فرافکنی دارد .واعظی ادامه داد :صداقت،
تبعیــت از قانون و اخالق حداقل اصول اولیه برای
کســی اســت که خود را الیق ریاست جمهوری
میداند .ســایت اینترنتی کارانه یکی از نامزدها به
دستور دادســتانی و بنا بر قانون تخلفات رایانه ای
انتخابات و بنا بر رای همه اعضای کمیته فیلترینگ
اعم از ناجا ،وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی ،قوه
قضائیه ،وزارت اطالعات ،سازمان تبلیغات ،فیلترشد.
درحالی که این سایت از سوی مقام قضایی مسدود
شده اســت برخی پایگاه های اطالع رسانی منتقد
دولت این امر را به دولت یازدهم نسبت داده اند.

حال مصدومان
آتشسوزی پتروشیمی
ماهشهر خوب است

در جریان آتشسوزی پتروشیمی ماهشهر  9نفر
دچار سوختگی شدند که در حال حاضر همه آنها از
بیمارستان مرخص شده اند.
به گــزارش ایلنا ،شــانزدهم اردیبهشــت یک
آتشسوزی در پتروشیمی ماهشهر رخ داد که ظرف
 40دقیقه اطفا شــد .در جریان این آتشسوزی9 ،
کارگر مصدوم شدند.
منابع خبری از اعزام ســه نفــر از مصدومان به
بیمارستان خبر دادند .شنیده ها حاکی از این است
که یکی از این مصدومان به بیمارســتان اصفهان
اعزام شده است.
سخنگوی کمیته بحران ماهشهر از ترخیص همه
مصدومــان خبر داد و گفت :حال عمومی همه آنها
مساعد است.

لیست نهایی قرار میگرفتند.
وی افزود :تمامی تالشمان بر این اســت که حرکتی در
جهت اصالح در مدیریت شــهری انجام شود و آینده خوبی
برای شهر تهران رقم بخورد.
فرامرزیان در پاســخ به پرسشــی مبنی بــر اینکه برنامه
اصالحطلبــان برای تعیین عضو علیالبدل در صورت حضور
هــر کدام از  ۲۱عضــو مورد نظر آنها در ســمتهای دیگر
چیســت؟ گفت :از شروط ما برای لیســت  ۲۱نفره آن است
کــه هیچ کدام از این افراد برای ســمتهای دیگر همچون
شهرداری و حضور در دولت انصراف ندهند و اگر چنین قصدی
دارنــد از همین االن این کار را بکنند تا ما آنها را در لیســت
نگذاریم.
دبیر شورای عالی سیاســتگذاری اصالح طلبان در مورد
مالک تشــخیص جوانان از غیر جوانان گفــت :ما مدارک

شناســنامهای و کارت ملی را از افراد گرفتهایم و براساس آن
گروههای جوانان و بانوان را مشخص کردهایم.
وی افــزود :افراد با تخصصهــای گوناگون در گروههای
مختلف تقســیم بندی شدهاند .ممکن اســت در یک گروه
افراد با تخصصهای بیشتر باشند یا در یک گروه تعداد افراد
کمتری حضور داشته باشند.
فرامرزیان همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در
صورت چند قطبی شدن شورای شهر تهران چه برنامهای وجود
دارد که اصالح طلبان لیست تهران چرخش دیدگاهی نداشته
باشند؟ گفت :اساس کار تشکیالتی ما مبتنی بر تفکر منسجم
بوده و آنهایی که انتخاب می شوند نیز تعهد و پایبندیشان را
به تفکر اصالح طلبی اثبات کردهانــد .امیدواریم که آنها در
شورای شهر نیز به این تفکر پایبند بوده و حق رأی مردم را ادا
کنند.

           غالمرضا تاجگردون عضو هیأت اجرایی مرکزی انتخابات:

قالیباف مرتکب تخلف محرز انتخاباتی شده است

یک عضو هیأت اجرایی مرکزی انتخابات ریاســت جمهوری راه
اندازی ســامانه پرداخت کارانه از سوی محمدباقر قالیباف را تخلف
محرز انتخاباتی دانست و گفت که این موضوع باید در هیأت اجرایی
مرکزی مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش ایسنا ،غالمرضا تاجگردون در گفتوگو با ایسنا اظهار
کرد :ثبت ســامانه پرداخت کارانه از سوی آقای قالیباف یک تخلف
محرز انتخاباتی اســت و حتما موضوع باید در جلســه هیأت اجرایی
انتخابات مطرح شود چرا که تطمیع مردم به حساب می آید.
وی افزود :اگر محرز شــود که ثبت این ســامانه رسما از سوی
ایشــان انجام شــده به عنوان یک تخلف محرز و اقدام ناشایســت
تبلیغاتی باید با آن برخورد جدی صورت گیرد.
تاجگردون خاطرنشــان کرد :شــاید طرح چنیــن موضوعاتی از
جمله پول دادن به افراد جویای کار در جوانان بیکار ،تاثیرگذار باشد
امــا این رفتار در قامت یک رئیسجمهور نشــان میدهد که برخی

افراد شایســتگی الزم را برای ایــن کار ندارند و حاضرند از هر ابزار
غیراخالقی برای کســب یک کرسی اســتفاده کنند .ما پیش از این
شاهد طرح این ادعاها به شــکل سنتی بودیم اما حاال شکل مدرن
آن را هم تجربه میکنیم!

رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی اضافه
کرد :مردم هم بدانند که این از اختیارات یک رئیسجمهور نیست که
بخواهــد چنین اقدامی انجام دهد بلکه رئیسجمهور برای هر کاری
نیاز به بودجه و اعتبار مشــخصی دارد و طــرح این ایده و برنامه از
اختیار رئیسجمهور خارج است.
وی با اشــاره به تصمیم دولت احمدینژاد در ســال آخر فعالیت
برای افزایش یارانه نقدی به  250هزار تومان گفت :آقای احمدینژاد
می خواســت به هر ایرانی  250هزار تومــان یارانه بدهد که ما در
مجلس جلوی آن را گرفتیم زیرا می دانســتیم که این کار فاجعهای
است که مملکت را به ورطه نابودی می کشاند.
نماینــده مــردم گچســاران در مجلــس در پایــان تاکیــد
کرد :مهم نیســت کــه چه کســی پیــروز انتخابات باشــد بلکه
مهــم این اســت که حواســمان باشــد کشــور را در سراشــیبی
نیاندازیم.

رئیس سازمان اوقاف از میزان درآمدهای وقفی اظهار بیاطالعی کرد

ایلنا نوشت :رئیس ســازمان اوقاف و امور
خیریه درباره میزان درآمدهای این سازمان از
موقوفههای منفعتی در سال گذشته گفت :آمار
نداریم.
حجتاالسالم والمسلمین علی محمدی در
حاشیه مراســم تفاهمنامه همکاری مشترک
بین بنیاد مســکن انقالب اسالمی و سازمان
اوقاف در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه درآمد
این ســازمان از موقوفهها در سال گذشته چه
مقدار بوده است گفت :آمار مشخص نداریم.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه
چه میزان اراضی وقفی در کشورمان وجود دارد
اظهار داشت :در این باره هم نمیتوان اعداد و
ارقام دقیق ارائه کرد.
وی ادامه داد :میزان اراضی وقفی قابل قبول
اســت البته موقوفات به ســه قسمت تقسیم
میشود .موقوفات فاقد متولی ،موقوفات متعلق
به آســتان قدس رضــوی و موقوفات متعلق
به سایر آســتانها که بناهایی مانند شاهچراغ
متعلق به آنها است.

این مقام مسئول با بیان اینکه در حال حاضر
 8هزار متولی در کشــورمان موقوفات را اداره
میکنند اظهار داشت :اراضی حاشیهنشینهای
مشهد متعلق به آستان قدس رضوی است و از
سال  94از آستان خواستهایم که خدمات الزم
به حاشیهنشینها ارائه دهد.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره
به اینکه دو نــوع موقوفات منفعتی و انتفاعی
در سطح کشور وجود دارد ادامه داد :موقوفات
منفعتی از جمله وقفهایی هستند که درآمدزا

هســتند و از عواید آنها به نفع فقرا اســتفاده
میشود.
وی افزود :موقوفــات انتفاعی از وقفهایی
هســتند کــه اداره آنها هزینهبر اســت مانند
مســاجدی که به اداره اوقاف واگذار میشود.
از این نوع موقوفات در کشــورمان  175هزار
تعداد وجود دارد.
حجتاالســام والمسلمین محمدی درباره
اراضی وقف شده در سراسر کشور گفت :آمار
دقیقی در این رابطه وجود ندارد.

مصطفی میرسلیم کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری:

حصر به نفع این دو نفر است ،محاکمه به ضررشان تمام میشود

به گزارش انتخاب ســیدمصطفی میرسلیم
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ
به این ســوال که آیا حاضر است به نفع یکی
از کاندیداها کنار برود یا خیر ،گفت :من همه
نامزدها را میشناسم و با آنها کار کردهام .برای
مثال در دوران معاونت سیاسی من در وزارت
کشور ،آقای جهانگیری فرماندار جیرفت بود.
با سایر آقایان نیز کار کردهام اما خودم برنامه
دارم و پای کار میمانم.
وی دربــاره احتمــال کنارهگیــریاش از
انتخابات به نفع ســایر کاندیداهای اصولگرا
اظهار داشــت :ما باید ابتدا به فکر اقتدار نظام
باشــیم و هر راهحلی که منجر به مشــارکت
مردمی میشــود انجام دهیم .ممکن اســت
برخی بگویند ما فقط میرسلیم را قبول داریم
و اگر وی نیاید در انتخابات شرکت نمیکنیم.
میرســلیم افــزود :با این حــال گروههای
سیاسی باید مهندســی آراء را در نظر بگیرند.
ما باید حســاب کنیم که آیا رقیب حدود 50

درصد آراء را دارد یــا  40الی  35درصد ،اگر
حدود  35درصد آراء را دارد انتخابات به مرحله
دوم میرود و همه نامزدها میتوانند بمانند.
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری افزود:
در سال  59حزب جمهوری اسالمی من را به
عنوان نخســت وزیر معرفی کرد .اکنون هم
من از طرف حزبی معرفی شدهام که  54سال
ســابقه دارد و مثل دیگــران انفرادی ثبتنام
نکردهام.
وی دربــاره مناظره رئیــس دولت قبل با
روحانی گفت :آقای احمدینژاد فعال از گردونه
تاریخ خارج شــده و مناظــره این دو موجب
التهاب جامعه میشود .روحانی باید پاسخگوی
عملکرد  4سالهاش باشد و بحث احمدینژاد
تمام شده است .میرســلیم با اشاره به بحث
شفافیت مالی خاطر نشــان کرد :حقوق من
همان اســت که فیش آن را منتشــر کردم و
اموالم را باید به قوه قضائیه اعالم کنم .برخی
وزرا هنوز حاضر نشــدند لیســت اموالشان را
به قوه قضائیه ارائه کننــد اما ما قائل به این
هســتیم که رئیس جمهــور ،وزرا و معاونان
باید سرمایهشــان را اعــام کنند.کاندیدای
دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری
درباره اصــاح نظام بانکی و دغدغه مراجعی
همچون آیتآهلل جوادی آملی مبنی بر ربوی
بودن عملکرد بانکها گفت :انصافا دولت باید
قدرشناس دلسوزی مراجعی همچون آیتاهلل
جوادی آملی باشد .ایشــان بارها تذکر دادند

که چرا این مســائل پیگیری نمیشود؟ نظام
بانکداری ما خراب اســت و برخی بانکها با
کاله شرعی درســت کردن دنبال رباخواری
میرونــد .مســئولی که بانــک دارد چگونه
میخواهد با رباخواری مبارزه کند؟
وی در پاســخ به سوالی درباره برجام اظهار
داشــت :دولت یازدهم سر کار آمد و گفت که
تا زمانی که تحريمها هست نمیتوان کاری
انجام داد و باید تحریمها را بشــکنیم .آنها بر
مبنای این سیاست کارشان را جلو بردند.
میرســلیم افزود :برجــام در مجموع متنی
اســت که باید محترم شناخته شود این متن
ابهامات فنی دارد و ما باید حقمان را به لحاظ
دانش هستهای بگیریم .دولت تمام تعهداتش
را ایفا کرد و در اجرای آن خودشیرینی انجام
داد اما تحریمها برداشــته نشد و این تقصیر
گــردن دولت اســت .کاندیــدای انتخابات
ریاســتجمهوری با بیان اینکه ما میتوانیم
با تمام کشورهای دنیا مناسبات داشته باشیم،
گفت :خطر قرمز ما این است که با دولتهای
ســتمگر و ظالم نمیتوانیم سازش کنیم .ما
درباره فلســطین معتقدیم که همه اقوام این
کشور بر مبنای مردمســاالری دینی تکلیف
نظامشان را مشــخص کنند و بر همین مبنا
با حکومتهای مسلمان منطقه که با اسرائیل
دست دوستی میدهند مخالفیم.
وی در پاسخ به این ســوال که آیا ممکن
است تصمیمی بر خالف نظر رهبری بگیرد،

اظهار داشت :مقام رهبری طبق قانون اساسی
جایگاه و وظایفی دارد و رئیس قوه مجریه نیز
همینطور .رئیس جمهور باید ذیل سیاستهای
کلی نظام که از ســوی رهبری ابالغ میشود
کارهایــش را تعریف کند .این سیاســتها
 1300بند اســت که اگر اجرا میشــد کشور
بســیار پیشــرفت میکرد .کار رئیس جمهور
ایستادن مقابل رهبری نیســت بلکه ایشان
فصلالخطاب است .میرسلیم درباره موضوع
رفع حصر نيز خاطر نشان کرد :همان روزهای
اول فتنــه  88مرحــوم هاشــمی در مجمع
صحبت از شــبهه ای در مورد نتایج انتخابات
کــرد .من به ایشــان گفتم که شــما زمانی
وزیر کشــور بودید و من هم معاون سیاسی
شــما بودم به عنوان یک کارشناس انتخابات
میگویم کــه صحبتی از تقلــب نکن چون
امکان تقلب وجــود ندارد.کاندیدای انتخابات
ریاست جمهوری افزود :ادعای تقلب ،ادعای
خالفی بود .یک مرد در این کشور پای آرای
مردم ایســتاد و آبرویش را گذاشت و آن هم
مقــام معظم رهبری بود .مــا همان موقع به
دیدن موســوی رفتیم و وی گفت من کسی
نیستم که در مقابل نظام بایستم .هنوز بیرون
نیامده بودیم که عــدهای ریختند و نظر او را
برگرداندنــد .تعیین تکلیف موضوع رفع حصر
نیــز با قوه قضائیه اســت ،البته حصر به نفع
آنهاســت چون محاکمه به ضررشــان تمام
میشود.
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تحلیل روز

برای ادامه مسیر سیاستهای اقتصادی ایران در
تجارت جهانی روحانی باید بماند
گفتوگو از حسین سلیمانی

قسمت اول
ســازمان تجارت جهانی ( )WTOبا اصول و قوانین خود به کشورهای عضو
قدرت تصمیم گیری در فرایندهای تجاری جهان می دهد و کشــورها در مســیر
جهانی شــدن و همچنین توســعه اقتصادی و صنعتی ناگزیر از عضویت در این
سازمان خواهند بود .امروز اقتصاد دنیا به سازمان جهانی تجارت پیوسته است.
پس از گذشــت  20ســال از تاسیس این ســازمان در حال حاضر  164کشور
عضو این ســازمان شــده اند و جدیدترین عضو فعال آن در حال حاضر کشــور
افغانستان است که به این ترتیب اکثر همسایگان ایران از اعضای فعال WTO
محسوب می شوند .هدف اصلی این سازمان تنظیم قوانین جهانی تجارت ،تسهیل
فرآیندهای تجاری و حل و فصل اختالفات اعضاســت .به همین منظور اعضای
این ســازمان موظف به امضــای  30موافقتنامهاند و تمامی کشــورهای عضو
تعهداتی نسبت به یکدیگر دارند.
از جمله مهم ترین اصولی که کشــورهای عضو باید به آن پایبند باشــند ،اصل
عدم تبعیض و اصل دولت کاملة الوداد اســت .طبق این اصل ،اگر کشوری امتیاز
بازرگانی یا تعرفهای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال نماید ،این امتیاز یا
تعرفه میبایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم
یابد .ایران از سال ۱۹۹۵درخواست عضویت ناظر دراین سازمان را ارائه کرده و در
 ۲۶مه  ۲۰۰۵به عنوان عضو ناظر ســازمان تجارت جهانی پذیرفته شد .اما هنوز
راه طوالنی برای عضویت فعال در این ســازمان را در پیش دارد .پروفسور عظیم
فضلی پور دارای دکترای مدیریت اســتراتژیک برند از دانشــگاه  USCایاالت
متحده ،عضو شورای علمی ســازمان جهانی عالئم تجاری و عضو کمیته علمی
سابق برند سازمان توسعه تجارت یکی از بهترین کارشناسانی است که می تواند
در این زمینه اظهار نظر کند .فضلیپور با درجه دکترای حقوق دانشــگاه سوربن
فرانسه سال هاست کرسی تدریس حقوق سازمان تجارت جهانی و سازمان های
بین المللی اقتصادی ،سیاســی را در دانشــگاه های معتبر جهان در اختیار دارد.
ایشــان در ســال  2017برنده جایزه جهانی هاینس فون فورستر در زمینه ارائه
راهکارهای نوین سیستمی در اقتصاد بین الملل شده است .برای آنکه بدانیم ایران
در رسیدن به  WTOچه موانعی پیش رو دارد و چه راهکارهایی را می تواند اجرا
کند با وی به گفتوگو نشستیم.
دکتر فضلی پور با همه انتقاداتی که به دولت های پیشــین و دولت کنونی وارد
می داند ،معتقد است برای ادامه مسیر درست تجارت خارجی و استفاده از فرصت
های اقصاد جهانی ،دوره بعدی ریاست جمهوری هم روحانی باید بماند.
مشروح این گفتوگو را درادامه میخوانید:
ابتدا تاریخچه مختصری از تشکیل سازمان تجارت جهانی و عواملی که
ضرورت ایجاد چنین نهادی را تشدید می کرد ،بیان کنید.

ســازمان تجارت جهانی در ســال  95شــکل گرفت و پیش از آن ما مذاکرات
مراکش و اوروگوئه و پیمان گات را داشــتیم که به نوعی سازمان تجارت جهانی
از دل گات به وجــود آمد .اصطالحی به نام تثلیث نامقدس پس از جنگ جهانی
دوم پیدا شد .بر اساس تصمیمی مقرر شده تا سه نهاد اصلی کنترل دنیا را بدست
گیرند .این ســه نهاد عبــارت بودند از صندوق بین المللــی پول ،بانک جهانی و
ســازمان تجارت جهانی .دو نهاد اول با اهداف خاص خود برای پروژههای کوتاه
مدت و بلند مدت توســعه ایجاد شدند .اما سازمان تجارت جهانی شکل نگرفت و
به مرور گات ایجاد شــد .در سال  1995میالدی یعنی  1374شمسی دنیا به این
نتیجه رســید که باید سازمان تجارت جهانی تشکیل شود و آن زمان ایران عضو
ناظر گات بود .در آن زمان شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی بسیار ساده
تر بود ولی گروهی در آن زمان مانع عضویت ایران در  wtoشــدند .خودروسازها
گمــان میکردند در صورت عضویت ایران در ســازمان تجــارت جهانی و ورود
خودروهای خارجی بدون تعرفه ،خودروســازی ایران به کلی برچیده می شــود.
به عقیده من خودروسازان در آن سال ها بزرگ ترین خیانت را به کشور کردند.
آیا استدالل آنها را موجه نمیدانید؟

خودروســازی در کشور ما با توجه به شــرایطی که آن زمان داشت و وضعیت
امروز پس از  20ســال شاید بهتر بود که همان سال ها برچیده میشد .صادرات
ما در بخش کشــاورزی در ســال  95و تنها در محصول گوجه فرنگی رقمی در
حدود 350میلیون دالر بوده اســت در حالی که صادرات خودرو تنها  105میلیون
دالر بود و من در همان زمان از رئیس جمهور درخواســت کردم بجای کمک به
بخش خودروســازی ،به کشاورزی کمک کنید که کارآفرینی ،اشتغال و ارز آوری
این بخش سه برابر صنعت خودرو سازی بوده و هزینه تمام شده محصوالت این
دو بخش قابل مقایسه نیست.
با توجه به نظرات موافق و مخالف موجود در کشــور نسبت به عضویت
ایران در سازمان تجارت جهانی ،حضور ما در این سازمان چقدر ضرورت
دارد؟

حرکت جهانی شــدن یک حرکت غیر ارادی و تکوینی است و چه ما بخواهیم
و چه نخواهیم ،این اتفاق برای کشور ما هم رخ خواهد داد اما نحوه تعامل با این
موضوع مسیر ما را پس از این واقعه مشخص خواهد کرد .از طرفی برخی فضای
WTOرا فضای سلطه می دانند و معتقدند سازمان تجارت جهانی سازمان سلطه
گری است که قرار است اقتصادهای کوچک را خرد کرده و خود را فربه کند .این
تفکر غلط در دو دولت قبلی احمدی نژاد وجود داشت .این تفکر مانند تفکر شاگرد
تنبلی است که در کالس درس نمره خوبی نمی گیرد و بجای آنکه درس بخواند
مدرســه را تعطیل می کند .یعنی منافع کل شاگردان کالس را به خطر می اندازد
چون نمی خواهد تالش کند تا به سطح آن ها برسد .این تفکر دولت های نهم و
دهم باعث شد کشور ما سال ها به عقب باز گردد .زمان برگزاری اجالس داووس
یا اجالس وزرای سازمان تجارت جهانی همواره شاهد مخالفت هایی هستیم .هر
پروژه ای در آغاز کار با موافقت ها و مخالفت هایی مواجه می شــود و این روند
طبیعی است .اما امروز ما ناگزیر از عضویت در  wtoهستیم چرا که  98/2درصد
تجارت کل دنیا در بین اعضای این سازمان جریان دارد .در حالی که کشور ما در
این زمینه شــبیه جزیره ای دور افتاده اســت .در شرایط کنونی که افغانستان هم
عضو فعال این سازمان شده است و تنها کشورهای ضعیف و غیر سودآور تجاری
از  WTOمانده اند ،وضعیت خوبی در تجارت خارجی نخواهیم داشت.
روند پذیرش عضویــت ما به صورت ناظــر در  WTOچگونه صورت
گرفت؟

در ســال  2005که دکتر روحانی ریاســت تیم هســته ای را به عهده داشت و
کشــورمان با سه کشور آلمان ،فرانسه و انگلستان مشغول مذاکره بود .در مقطعی
که مذاکرات به نوعی متوقف شــده بود ،آقای روحانــی با زیرکی هرچه تمام تر
پیشــنهادی به جک استراو وزیر خارجه انگلیس که مســئولیت تیم اقتصادی را
از میان آن ســه کشور به عهده داشــت ،ارائه کرد که آمریکا دراجالس بعدی با
درخواست ایران برای عضویت در  WTOکه 11سال از آن می گذرد ،مخالفت
نکند و ایران عضو ناظر این ســازمان شود و این اتفاق هم افتاد .من معتقدم این
پیشنهاد اوج زیرکی و کیاست آقای روحانی بود و به همین دلیل در همان سال ها
در مقاله ای ایشــان را شیخ دیپلمات خطاب کردم .در همان سال عضویت ایران،
ســازمان تجارت جهانی  34قلم کاالی اســتراتژیک به ایران معرفی و یک دوره
 10ســاله نظارتی برای ما تعیین کرد ،یعنی تا سال .2015گفته شد اگر ما بر این
 34قلــم کاال و خدمات تمرکز کنیم ،زمانی که عضو فعال  WTOشــویم ،تراز
بازرگانی ما مثبت خواهد بود و این یکی از مزایای عضویت در ســازمان تجارت
جهانی است که کشورها می توانند با تکیه بر داشته هایشان قدرت تصمیم گیری
ادامه دارد...
در تجارت جهانی داشته باشند.

