
تضعیف حق رای در آمریکاترمیدور در نفت

راه آهن ایران ثبت جهانی شد

هشت سال ریاست جمهوری حسن روحانی در 
زمینه تولید و صادرات نفت با فراز و نشــیب بسیار 
همراه بود. با شروع دوران ریاست جمهوری روحانی 
در سال 1392، این تصور وجود داشت که تحریم ها 
لغو خواهند شــد و در پی آن روابط با جهان خارج 
و بویــژه غرب بهبود خواهد یافت. در چنین فضایی 
وزارت نفــت بر این باور بود که زمان احیای صنعت 
نفت و حضور گسترده در بازارهای جهانی فرارسیده 
اســت.  حتی این تصور وجود داشت که می توان از 
اهرم نفت برای بهبود روابط سیاسی با دیگر کشورها 
بهره برد. دیپلماســی نفتی به یکی از پرکاربردترین 
واژه هــا در ادبیات خبری وزارت نفت تبدیل شــد و 
این احساس وجود داشــت که اگر وزارت خارجه با 
ابزار دیپلماســی می تواند راه را بر تجارت و سرمایه 
گذاری بگشاید وزارت نفت هم می تواند با اهرم نفت 
به گســترش روابط دیپلماتیک کمک کند. زنگنه 
کوشید افرادی را با سابقه دیپلماتیک به نفت بیاورد و 
بخش بین الملل وزارتخانه را تبدیل به قرارگاهی کند 
برای دیپلماسی نفتی. وزیر نفت امیدوار به گشایش 
در روابط با جهــان خارج، برنامه تدوین قراردادهای 
نفتی جدید را در دستور کار قرار داد. این قراردادها، 
موسوم به آی پی سی، در پی آن بودند تا با شیرین 
کردن شرایط مشارکت، سرمایه گذاری شرکت های 
نفتی بین المللی را در ایران تسهیل کنند. تئوری به 
عمل تبدیل شــد و شرکت نفتی توتال فرانسه برای 
توسعه فاز ســیزدهم میدان گازی پارس جنوبی به 
ایران آمد. زنگنه با نیم نگاهی به دورنمای همکاری با 
جهان خارج بازی را شروع کرد با بنزین. کارت های 

سوخت برچیده و  بنزین آزاد شد.
در شــرایط باور به دورنمای پارادایم همکاری در 
روابط بین الملل این برنامه ها دست یافتنی می نمود. 
اما از بد روزگار یا بد تحلیل، با روی کارآمدن دونالد 
ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پارادایم 
کشمکش چیره شد و دورنمای گسترش همکاری ها 

به حاشیه رفت.
توتال از ایران رفت، آی پی سی بایگانی شد، واژه 
دیپلماســی نفتی از ادبیات وزارت نفت حذف شد و 
کارت ســوخت دوباره جزیی از ســاز و کار سوخت 
گیری شــد. حضور ایران در اوپک کم رنگ شــد. 
اعضای اوپک بی توجه به حذف یک عضو بنیانگذار 
از بــازار نفت، به بازار جهانی اطمینان دادند که بازار 
مصرف با کمبود رو به رو نخواهد شد. مشتریان نفتی 
ایران در آســیا پس از مهلتی شش ماهه خرید نفت 
از ایران را کم و بیش متوقف کردند و سیاست نفتی 

زنگنه شد آرزوهای بربادرفته.
اما در ایــن آخریــن روزهای دولــت روحانی، 

مقام های دولت وی دســت انــدرکار تئوریزه کردن 
سیاســت جدیدی در زمینه تولید و صادرات نفت 
هســتند. این سیاست جدید را می توان ترمیدور در 

نفت نامید.
واژه ترمیدور کــه بر گرفته از رویدادهای انقالب 
فرانســه اســت به دورانی اشــاره دارد کــه در آن 
سیاســت های دوران انقالب کنار گذاشــته شده و 

سیاست های پیشین دوباره رواج می یابد.
پــس از انقالب تولید و صدور نفت ایران در ابتدا 
از شــش میلیون به چهار میلیون بشکه نفت در روز 
کاهش یافت و پس از آن تحت تاثیر تسخیر سفارت 
آمریکا و جنگ ایران و عراق به شدت کاهش یافت. 
پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران شرکت های 
آمریکایی که در آن زمان 850 هزار بشــکه نفت در 
روز از ایران خریداری می کردند خرید نفت را به حال 

تعلیق در آوردند.
یک ســال پس از آن، تجاوز عراق به ایران شروع 
شــد و بمباران تاسیسات نفتی، خروج نفت ایران از 
بازار را شتاب بخشید به نحوی که تولید نفت ایران 
اغلب به کمتر از دو میلیون بشکه نفت در روز کاهش 
یافت. این تحوالت بهای نفت را در بازارهای جهانی 
به ســه برابر افزایش داد، رویدادی که مقامات نفتی 
کشورمان آن را دستاورد انقالب اسالمی می دانستند.

زمانی که محمد غرضی وزیر نفت بود و در نشست 
اوپک اعضا و بویژه عربستان خواستار افزایش سهم 
تولید و به تبع آن کاهــش قیمت های نفت بودند، 
محمد غرضی با رد هرگونه تالش برای کاهش بهای 
نفت اعالم داشــت: ما با انقالب خودمان قیمت پس 
افتاده نفت را از 12 دالر به 36 دالر رســاندیم و این 
قیمت را برای تمام جهان ســوم حفظ خواهیم کرد 

)روزنامه کیهان، 31 مرداد 1360، ص 16(.
ایران در سال هایی که نفت تحریم نبود و در اوپک 
نقــش ایفا می کرد جزو بازها بود و از قیمت های باال 
دفاع می کرد. اما اکنون چهل ســال پس از دفاع از 
قیمت های باال، مقام های دولــت روحانی از معاون 
اول ریاست جمهوری گرفته تا وزیر نفت بر سیاست 
بازگشت به تولید شش میلیون بشکه نفت در روز، که 

قبل از انقالب اسالمی رایج بود، تاکید دارند.  
اوایل خرداد معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق 
جهانگیری در آیین گشایش دوازدهمین کنفرانس 
ملی اقتصاد کشاورزی ایران اعالم کرد: »در ۴0 سال 
گذشته به دالیل مختلف نتوانسته ایم به جایگاه خود 
در بازار انرژی دســت یابیــم. در مقاطعی ایران 10 
درصد تولید نفت جهان )بخوانید یک سال پیش از 
انقالب( را در اختیار داشته، اما امروز از 100 میلیون 
بشــکه تولید نفت حدود ۴ میلیون در شرایط غیر 
تحریمی ایــران می تواند نفت تولید کند، همچنین 
ایران می تواند با برنامه ریزی بیش از ۷ تا 10 میلیون 
بشــکه نفت تولید کند. این یک ضرورت اســت و 
هرکس مانع آن شــود می خواهد ایران را از سرمایه 

خدادادی خود محروم کند.«
یک روز پیش از ســخنان اســحاق جهانگیری 
و تاکیــد وی بر سیاســت افزایــش تولید و حضور 
گسترده تر کشور در بازار جهانی نفت خام، وزیر نفت 
بیــژن زنگنه نیز در آیین امضــای تفاهم نامه انجام 
مطالعات توســعه میدان آزادگان گفت: به نظرم هر 
دولتی بر سر کار آمد باید رساندن مقدار تولید نفت 
به رقم روزانه 6 میلیون و 500 هزار بشــکه را جزو 
نخستین برنامه های خود قرار دهد، این مهم افزون 
بر ایجاد اشتغال، صنایع ایران را فعال و در عین حال 

قدرت امنیتی ایجاد می کند.
زنگنه افزود: افزایش تولید روزانه نفت به 6 میلیون 
و 500 هزار بشــکه وابستگی نیست، بلکه استقالل 
از نفت اســت، زیرا اگر پول نفت در بخش خصوصی 
سرمایه گذاری و ثروت زیرزمینی به روزمینی تبدیل 

شود ما از بودجه نفتی فاصله گرفته ایم.
همچنین سال گذشته که دولت دست اندرکار ارائه 
پیش نویس الیحه بودجه سال 1۴00 بود و سازمان 
برنامه و بودجه ســهم صادرات نفــت و درآمدهای 
حاصل از آن را دو میلیون و ســیصد هزار بشکه در 
روز برآورد کرده بود، احمد ربیعی در سرمقاله ای در 
روزنامــه ایران افزایش تولید و صادرات نفت ایران را 
نه وابستگی بلکه وابســتگی متقابل ارزیابی کرده و 
همچون زنگنه بر ایــن اعتقاد بود که افزایش تولید 

نفت به تامین امنیت کشور کمک می کند.
به این ترتیب، مقام های دولت روحانی در عرصه 
نظری بازگشت به دوران افزایش فراوان تولید نفت را 
ترویج می کنند هرچند که از نظر آنان افزایش تولید 
و صادرات نفت معنا و مفهوم  دیگری یافته است. در 
حالی که قبل از انقالب تولید شش میلیون بشکه در 
روز وابستگی و اقتصاد کشور تک محصولی و زایده 
نظام ســرمایه داری جهانی تحلیل می شد، در حال 
حاضر افزایش تولید نفت به بیش از شــش میلیون 
بشــکه نفت در روز وابستگی متقابل و اهرمی برای 

نیل به استقالل و امنیت ارزیابی می شود.  
اما همچنانکه زنگنه می گوید این ها توصیه هایی 
اســت به دولت بعدی که اکنون معلوم شــده است 
سکاندار آن سید ابراهیم رئیسی است. دقیقا روشن 
نیست وزیر نفت دولت سید ابراهیم رئیسی چه کسی 
خواهد بــود. اما علیرضا ضیغمی، که پیش از این از 
وی با عنوان مشاور انرژی رییسی نام برده شده، ایده 
افزایش تولید و صادرات نفــت را تحت عنوان خام 
فروشــی رد کرده و بر لزوم گســترش بخش پایین 
دســتی و توسعه بخش های پتروشیمی تاکید کرده 

است.
حاال روز از نو روزی از نو. دقیقا همچون هشــت 
سال پیش که حسن روحانی به قدرت رسید، ابراهیم 
رئیسی پیش از تدوین هرگونه سیاستی برای حضور 
ایــران در بازار نفــت ابتدا باید بــرای لغو تحریم ها 

چاره ای بیندیشد.

»از جمهوری خواهان کنگره، ایالت ها و شهرها 
می خواهم کــه به خاطر خدا قیــام کنند و از این 
تــالش هماهنگ بــرای تضعیــف انتخابات و حق 
مقدس رأی جلوگیری کنند. آیا شما به خاطر این 
اقدامات شرمنده نیستید؟« این ها سخنان چند روز 
قبل جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در مرکز ملی 
قانون اساســی، خطاب به جمهوری خواهان ایاالت 
متحده بود! سخنانی که حاکی از عصبانیت بایدن از 
اقدامات حزب مقابلش بوده و این روزها به تنهایی 
به یکی از اصلی ترین موضوعات مورد مناقشــه دو 
جریان سیاسی در آمریکا تبدیل شده است. چرا که 
از یک طــرف جمهوری خواهان با طرح موضوعاتی 
چون الزام وجود Voter ID برای سالمت انتخابات 
و از طرف دیگر دموکرات ها با تالش برای تســهیل 
حق رای همه شــهروندان، در تالشــند تا قوانین 
مرتبط با رای گیری در آمریکا را اصالح کنند. اما به 
راستی جمهوری خواهان در حال انجام چه اقداماتی 

هستند و حرف حساب دموکرات ها چیست؟
مطابق گزارش رســمی مرکــز عدالت برنان در 
آمریــکا، مجالس ایالتــی از زمان انتخابات ســال 
2020 میــالدی تاکنون نزدیک بــه 30 قانون که 
موجب محدودســازی رای گیری در ایاالت متحده 

می شود، تصویب کرده اند. این تعداد قانون تصویب 
شده در آمریکا از ســال 2011 میالدی تا به حال 
بی ســابقه بوده اســت. جالب اســت بدانید در آن 
زمــان نیز مجالس ایالتی 19 قانــون در 1۴ ایالت 
مختلــف آمریکا تصویــب کرده بودنــد. به عالوه، 
جــو بایدن به تازگی در صفحــه توئیتر خود اعالم 
کرده کــه جمهوری خواهان ۴00 الیحه دیگر برای 
محدودســازی رای گیری در آمریکا آماده کرده اند 
که به زودی بسیاری از آنها را در مجالس ایالتی به 
تصویب خواهند رســاند. مجالس ایالتی که مطابق 
آمارهــا، کنترل بیش از 60 درصــد آنها امروزه در 
اختیــار حــزب جمهوری خواه اســت و این حزب 
برای تکرار نشدن نتایج انتخابات 2020 و شکست 
مجــددش، قصد دارد تا از آن حداکثر اســتفاده را 
ببرد. در همین راستا یکی از شاخص ترین اقدامات 
جمهوری خواهــان در حوزه قانون گذاری، دشــوار 
ســازی رای گیــری غیابی و پســتی در ایالت های 
مختلف است. اقدامی که به دلیل استقبال گسترده 
دموکرات ها از مدل رای  دادن غیابی و پســتی، در 
آینده نزدیک، به پیروزی حزب مقابل در ایالت های 
رقابتــی چون جورجیــا و آریزونا، کمک شــایانی 

خواهد کرد.
برای تبیین بیشــتر ماجرا، خوب اســت بدانید 
مطابق قانونی که چنــد ماه قبل جمهوری خواهان 
در ایالــت جورجیای آمریکا به تصویب رســاندند، 
تعداد صندوق های رای بــه 1 صندوق به ازای هر 

100 هزار نفر کاهش خواهد یافت و بازه درخواست 
رای غیرحضوری نیز کمتر خواهد شــد. همچنین 
با حمایت محافظــه کاران در برخی ایالت ها، افراد 
محکــوم و زندانی ها همچنان حــق رای نخواهند 
داشــت. مواردی که بی شک کاهش مشارکت را در 
جریان انتخابات های ایاالت متحده به دنبال خواهد 
داشت و طبق روال همیشگی این کشور، با کاهش 
مشــارکت، حزب جمهوری خواه در انتخابات پیروز 
خواهد شــد. به ویژه که طــی 3 دهه اخیر، حزب 
قرمز به غیر از انتخابات ریاســت جمهوری ســال 
200۴ میالدی در هیچ انتخاباتی پیروز آراء مردمی 
نبوده اســت و بیش از هر زمانی بــه قوانینی این 

چنینی نیاز دارد.
در پایــان؛ به رغــم انتقادات جــدی برخی از 
دموکرات هــا بــه این قوانیــن و معرفــی لوایحی 
چون HR1 در کنگــره آمریکا، تاکنــون اقدامی 
جدی و اساســی از ســوی آن ها برای پاسداری از 
دموکراسی، تســهیل رای دادن و اعطای حق رای 
به همه شــهروندان آمریکایی صورت نگرفته است. 
انفعالی که رابــرت رایش، وزیر کار دولت کلینتون 
چنــد هفته قبل در انتقادی جدی به آن نوشــت: 
»چرا ما خودمان را کشتیم که دموکرات ها کنترل 
ریاست جمهوری و کنگره را به دست بیاورند، وقتی 
حتی نمی توانند از موضوع ســاده ای چون حق رای 

محافظت کنند!« 
*پژوهشگر مسائل آمریکا

راه آهن ایران به فهرســت آثار جهانی یونسکو 
وارد و به عنوان بیســت و پنجمین میراث جهانی 

ایران ثبت شد.
به گزارش ایســنا، ایران امســال با دو پرونده 
»راه آهن ایران« و »هورامــان« در کمیته میراث 
جهانی یونســکو شرکت کرده اســت که راه آهن 
ایران در اجالس دیروز )یکشــنبه، سوم مردادماه( 
که به صورت مجازی در شــهر فوجو چین درحال 
برگزاری اســت، بررسی شــد و با وجود ایرادهای 

کارشناسان ایکوموس به ثبت جهانی رسید.
نماینــده ایکوموس )شــورای بین المللی بناها 
و محوطه هــا( که بــازوی مشــورتی و تخصصی 
یونســکو در ثبــت و محافظت از میــراث جهانی 
اســت، با تمجید از ارزش های فرهنگی و تاریخی 

راه آهن ایران پیشــنهاد داد: این پرونده برای ارائه 
اطالعات بیشــتر »دیفر« شــود. )پرونده پس از 
 اصالحات، قابل طرح مجدد در اجالس دو ســال

 بعد باشد.(
کارشناسان یونســکو و ایکوموس قبال شانس 
کمــی را بــرای ثبت راه آهــن در فهرســت آثار 
جهانــی یونســکو پیش بینــی کرده بودنــد. این 
ارزیاب ها و کارشناســان بارها به این پرونده ایراد 
وارد کرده  بودند. امــا در این اجالس، نمایندگان 
کشورهای نروژ، اســترالیا، اتیوپی، عمان، برزیل،  
روسیه، اســپانیا، آفریقای جنوبی، اوگاندا، تایلند 
و مجارســتان در عین تاییــد نظر ایکوموس برای 
اصالح این پرونده، خط راه آهن ایران را شــگفتی 
مهندسی توصیف کردند و بر اهمیت تاریخی این 

خط آهن در تبادل اقتصادی و بین المللی و پیوند 
میان دریای خزر و خلیج فارس تاکید و از ثبت آن 
در فهرست میراث جهانی یونسکو حمایت کردند. 
ارزش های معماری راه آهن ایران نیز بســیار مورد 
تاکید و توجه کشورهای حاضر در اجالس کمیته 

میراث جهانی یونسکو بود.
نماینده چین نیز با اشاره به این که این پرونده 
را به خوبی مطالعه کرده اســت، گفت: این پرونده 
بــه خوبی دارای معیارهــای 2 و ۴ برای ثبت در 
فهرست میراث جهانی یونسکو است. با این حال، 
کارشناســان ایکوموس تاکید کردنــد که پرونده 
راه آهن ایــران این معیارها را بــرای ثبت جهانی 

ندارد.
ادامه در صفحه 2

یادداشتسرمقاله

خبر

 مصوبه مجلس، دست وپای ما را 
در مذاکرات تحریم بست

صفحه2

تعطیلی شهر بدون حل مشکالت 
معیشتی؛ اقدامی  بی اثر در برابر کرونا

صفحه4

دو شنبه 4 مرداد  1400- 15 ذی الحجه 1442 -  26 جوالی  2021 - سال بیستم - شماره  5491-  12 صفحه - 5000 تومان

دکترین بایدن
 پایان جنگ های نظامی

ادامه جنگ های اقتصادی
صفحه3

صفحه6

صفحه10

صفحه5

 زوایای پنهان بحران آب خوزستان 
در گفت وگو با اشکان زارعی، پژوهشگر تاریخ ایران

مشکل آب خوزستان
مشکل همه استان است

چند روزی است که خوزستان شاهد اعتراضات گسترده به بی آبی است. اما همه ماجرا آن چیزی نیست 
که دیده می شود، در پس اعتراضات به حق مردم، عده ای قصد مصادره مطالبات مردم را دارند...

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ســال گذشــته به موجب تدابیر و اقدامات اتخاذ شده و مدیریت و مهار آثار 
تحریم ها، رشد اقتصادی و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به ترتیب به ارقام 3.6 و 2.5 درصد رسید.

به گزارش بانک مرکزی، اکبر کمیجانی در...

رئیس کل بانک مرکزی در شصت و یکمین مجمع عمومی  اعالم کرد

رشد اقتصادی سال 99 به 3/6 درصد رسید

دالیل خشکسالی در کشور از زبان وزیر نیرو

 بارش های امسال ایران
 53 درصد کمتر از پارسال است

صفحه1

صفحه2

طرح مجلس برای محدودیت فضای مجازی بار دیگر در دستور کار قرار گرفت

محدودسازی فضای مجازی دور از چشم مردم 

محمدمهدی عباسی*حشمت اهلل رضوی

اناهلل و انا الیه راجعون 

درگذشت مدیر متعهد و با تالش مهندس علیرضا تابش، رئیس بنیاد مسکن 

انقالب اســالمی که بیش از چهار دهه خدمت به مردم و نظام جمهوری اســالمی را 

در کارنامه خویش دارد؛ تســلیت گفته و از خداوند ســبحان برای ایشان در این ماه 

ذي الحجه مغفرت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر عظیم و اجر جزیل مسألت دارم.
                                                                                            مصطفي کواکبیان

والدت حضرت امام علی النقی)ع( مبارک باد

راه آهن ایران ثبت جهانی شد


