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سلمان بن عبدالعزیز پادشاه جدید عربستان شد

  جرقه پادشاه فقید عربستان در بازار نفت

»شهروند«  بررسی می کند

  صفحه5

گروه اقتصاد| اقتصاد ایران از سال های دور از وابستگی 
به ارزه��ای جهانی به خصوص دالر صدمات بس��یاری 
را به جان خریده اس��ت که دایره این آسیب ها با اعمال 
تحریم های اقتصادی علیه ایران و تش��دید آن از  س��ال 
1390 گسترده تر شد. درواقع قبل از آن که تحریم های 
بانکی و مب��ادالت ارزی به فهرس��ت تحریم های ایران 
اضافه ش��ود، زیان های تکیه بیش از ان��دازه به یک ارز 
خارجی در اقتصاد ملی چندان به چشم نمی آمد. ولی به 
محض این که غرب از تحریم های جدید خود علیه ایران 

رونمایی کرد، عمق این زیان ها هم بیشتر مشخص شد.
به همین دلیل است که پس از گذشت 14 سال از امضای 
نخستین پیمان پولی دوجانبه در  سال 2001 و امضای 
47 پیمان دوجانبه توسط 32 کشور، هنوز ایران به جمع 
این جرگه درنیامده است. البته چرخش تحریم های علیه 
ایران از تجاری به بانکی از  سال 90 هم منجر به امضای 

پیمان دوجانبه پولی ایران با یکی از شرکای تجاری آن 
نشده است و همچنان مقامات ایرانی درحال بسترسازی 
برای تحقق این هدف هس��تند. در همین زمینه بانک 
مرکزی در مقابل انتقادات ش��دید برخی از کارشناسان 
که تعل��ل این بان��ک را دلیل اصلی عدم ش��کل گیری 
پیمان های دوجانبه پولی ایران با سایر کشورها می دانند، 
به تالش بی وقفه خود برای محقق شدن این موضوع از 
 سال 90 به این سو خبرداده است. اقداماتی نظیر تشکیل 
کارگروه پیمان ه��ای دوجانبه پولی و مکاتبه و رایزنی با 
سایر نهادهای ذیربط. اما با وجود گذشت حدود 3  سال از 
اقدامات بانک مرکزی هیچ پیمان دوجانبه ای میان ایران 
و ش��رکای آن امضا نشده اس��ت.   این درحالی است که 
اقتصاد ایران طی 3  س��ال اخیر چندین بار با تکانه های 
ارزی سختی مواجه شده است که پایه های اقتصاد ملی 

را لرزانده است. 

راه های ایران برای پس زدن 
دالر در تجارت خارجی  

پایان ملک عبداهلل

معاون رئیس جمهوری در امور زنان خبر داد:

  کشورهای چین، هند، کره جنوبی، ترکیه، امارات، تایوان، پاکستان و روسیه 
در اولویت تبادل  پول های محلی با ایران قرار دارند

 بیکاری  82 درصد
 از زنان سرپرست خانوار
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محمدرضا   نیک نژاد

یادداشت ها یادداشت

رشد جمعیت و سیاست هاي پذیرش تابعیت

درباره خط��ر کاهش رش��د جمعیت زیاد هش��دار 
داده شده اس��ت. این یادداشت در پي فهم و طرح نکته 
ویژه اي درباره این هشدار است. مسأله باال رفتن متوسط 
س��ن ازدواج و نیز کاهش تعداد فرزندان که مولفه های 
اصلی کاهش رشد جمعیت اس��ت از دو زاویه مي تواند 
مورد بررسي قرار گیرد. یکي از منظر جمعیت شناسي 
و دیگري از زاویه فرهنگي. برحس��ب این که کدام یک 
از این دو زاویه اهمیت داش��ته باش��ند به طور طبیعي 
راه حل هاي گوناگوني نیز پیشنهاد خواهد شد. برخي 
از افراد از نظر فرهنگي نسبت به کاهش رشد جمعیت 
نگراني دارند و نه از زاویه جمعیت شناس��ي. آنان نگران 
هستند که کاهش ازدواج و رشد فردیت در زنان و مردان 
و بي توجهي به تولیدمثل عوارض فرهنگي گوناگوني را 
در پی داشته باشد که اصال مطلوب اهداف و ارزش هاي 
آنان نیست. گروهي دیگر از این منظر مشکلي ندارند و 
چه بسا مشوق تقویت فردیت هم باشند ولي معتقدند 
که کاهش رشد جمعیت دیر یا زود جمعیت ایران را با 
بحران غیرقابل حلي روبه رو خواهد کرد. هنگامي که از 
پنجره جمعیتي عبور کردیم با تعداد اندك نیروي کار 
و تعداد زیاد افراد باالي 65 سال مواجه خواهیم شد که 
جامعه توان تامین نیازهاي مادي و بهداشتي و درمانی 
و حتي روحي و رواني آنها را ندارد. ممکن اس��ت برخي 
افراد نیز به ه��ر دو وجه قضیه نظر کنن��د ولي این دو 
زاویه، دو برداش��ت و دو سیاست متفاوت را پیش روي 

سیاست گذاران قرار مي دهد.
اگر ایراد کس��ي به وجه فرهنگي قضیه است در این 
صورت باید گفت که آب در هاون می کوبد زیرا این روند 
جبري است. با افزایش س��طح تحصیالت و نیز بهبود 
وضع اقتصادي و عبور از جامعه سنتي به جامعه جدید، 
فردیت اهمیت بیش��تري پیدا مي کن��د و انگیزه هاي 
فرزن��دآوري کمتر مي ش��ود. زیرا اف��راد جامعه گمان 
مي کنند که فرآیند فرزند آوري تا حدودي مانع بالندگي 
فردیت انسان مي شود. این فرآیند به وضوح قابل دیدن 
است. کشورهاي توسعه یافته تر، زاد و ولد کمتري نسبت 
به کش��ورها ي درحال توس��عه دارن��د. در یک جامعه 
مشخص ساکنان شهر تعداد فرزندان کمتري نسبت 
به روستاییان دارند. افراد با سطوح اقتصادي و یا سطح 
تحصیالت باالتر، فرزند آوري کمتري نسبت به دیگران 
دارند. تنه��ا راه حل، جلوگیري از فرآیندهاي توس��عه 
اقتصادي و اجتماعي و ممانعت از پیش��رفت تحصیلي 

است که گمان نمي رود کس��ي طرفدار این ایده باشد. 
حداقل افراد عاقل چنین ایده اي نخواهند داشت. 

ولي اگر به وجه جمعیت شناس��ي قضیه نگاه کنیم، 
راه حل هاي متعددي وجود دارد. یکي از مهم ترین آنها 
افزایش مشوق ها و کاهش هزینه هاي فرزند آوري است 
که شیوه هاي گوناگوني خواهد داشت که هدف بحث 
این یادداشت نیس��ت، ولي یکي از مهم ترین شیوه ها 
دادن تابعیت است. کاري که کش��ورهاي غربي انجام 
داده اند. هرچند این کار عوارضي هم دارد ولي منافع آن 
بیشتر است. این مسأله از طریق درخواست تابعیت، از 
طریق ازدواج یا تولد در ایران مي تواند انجام ش��ود. ولي 
متاسفانه سیاست هاي موجود در ایران در زمینه اعطاي 
تابعیت بسیار بسته است. حتي زماني که زنان ایرانی با 
اتباع بیگانه ازدواج کنند، فرزندانش��ان به تابعیت ایران 
پذیرفته نمي شوند، درحالي که کشورهاي دیگر صرف 
تولد در کشورش��ان )حتي از زن و مرد غیرتابع آنان( را 

منشا تابعیت مي دانند.
این تصور ک��ه ایراني محدود ب��ه جغرافیاي موجود 
کشور اس��ت و داراي خون خاصي است که نمي تواند 
به دیگران منتقل شود به کلي بي پایه است. این مرز ها 
کامال قراردادي هستند و ما در قالب یک قرارداد به ملیت 
موجود خود عالقه مند هستیم و همین حس تعلق است 
که باعث مي شود کس��ي ایراني شناخته شود یا نشود. 
فرض کنیم که هرات از ایران جدا نش��ده بود یا مناطق 
ش��مالي ارس همچنان جزو قلمرو ایران بود، به همان 
راحتي که آنان را ایراني مي دانستیم امروز هم مي توانیم 
بر حسب مصالح اجتماعي و اقتصادي ذهنیت خود را 

نسبت به اعطاي تابعیت عوض کنیم.
یکي از مهم ترین منافع این امر، باز شدن ذهنیت ما 
نسبت به دیگران است. ش��اید در مخیله ما نگنجد که 
یک روز، یک نفر سیاه پوس��ت یا زردپوس��ت را بتوانیم 
ایراني به معناي سیاس��ي و قانوني آن معرفي کنیم در 
حالي که این مسأله در بس��یاري از کشورها حل شده 
اس��ت. نگرش هاي ضدبیگانه اي که در ایران رواج دارد 
تا حدي محصول یا بازتاب همین مق��ررات و قوانین و 
نگرش  است. این یادداش��ت درحد طرح مسأله است و 
به طور قطع باید بحث درباره این موضوع را عمومي کرد. 
در صورت پذیرش این موضوع نه تنها به مسأله جمعیت 
کمک مي کند بلکه تبعات فرهنگي خاص خود را هم 

دارد که ممکن است سرجمع آن مطلوب باشد.

|  مصطفی عابدی  |   روزنامهنگار  |
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کردن اهانت نشریه فرانس��وی به ساحت مقدس پیامبر 
اسالم)ص( راهپیمایی کردند.

مردم قم ظهر دیروز پس از اقام��ه نمازجمعه در حرم 
حضرت معصوم��ه)س( به منظور محکوم ک��ردن اقدام 
نشریه فرانس��وی ش��ارلی ابدو مبنی بر انتشار کاریکاتور 
موهن به س��احت مقدس پیامبر اسالم)ص( راهپیمایی 
کردند. در این راهپیمایی که از حرم حضرت معصومه)س( 
تا چهارراه ش��هدا انجام ش��د، آحاد مردم قم با سردادن 
شعارهایی ازجمله »مرگ بر استکبار جهانی«، »وای اگر 
خامنه ای حکم جهادم دهد، لشکر دنیا نتواند که جوابم 
دهد« و... خواس��تار مجازات توهین کنندگان به ساحت 

مقدس حضرت محمد)ص( شدند.
در این راهپیمایی، آیت اهلل سیدهاشم حسینی بوشهری 
مدیر حوزه های علمیه سراس��ر کش��ور، حجت االسالم 
محمدرضا آشتیانی و احمد امیرآبادی فراهانی نمایندگان 
م��ردم قم در مجلس ش��ورای اس��المی، رض��ا حافظی 
جانشین فرمانده سپاه استان قم، سردار مجتبی فرمانده 
نیروی انتظامی اس��تان قم و جمعی دیگر از مس��ئوالن 

استان در کنار اقشار مختلف مردم حضور داشتند.
طنین ندای »یا رسول اهلل« در آسمان کرمان

مردم سراسر اس��تان کرمان بعد از اقامه نمازجمعه با 

برگزاری راهپیمایی، هتک حرمت به ساحت 
مقدس پیامبر رحم��ت و مهربانی را محکوم 

کردند.
در پی هتک حرمت نشریه فرانسوی شارلی 
 ابدو به ساحت مقدس نبی مکرم اسالم)ص(، 
ظهر دیروز مردم سراسر استان کرمان بعد از 
برپایی نمازجمعه با برگزاری راهپیمایی این 

هتک حرمت را محکوم کردند.
مردم شهر کرمان پس از پایان نمازجمعه 
ب��ا ش��رکت در راهپیمای��ی و با س��ر دادن 
ش��عارهایی ازجمله »لبیک یا رس��ول اهلل«، 
»مرگ ب��ر آمریکا، مرگ بر صهیونیس��ت«، 
»این س��خن جاوید روح خداس��ت، ام الفس��اد قرن ما 
آمریکاس��ت«، »اتحدو شعار ماس��ت، این شعار افتخار 
ماست« و »امت فدای احمد، لبیک یا محمد« این عمل 
وقیحانه را محکوم کردند. همچنین جمعی از مسئوالن 
و مردم والیتمدار کوهبنان پس از اقامه نمازجمعه ضمن 
پیمودن میدان شهدا، بلوار حضرت امام و چهارراه برق با 
فریادهای لبیک یا رس��ول اهلل، مرگ بر آمریکا، مرگ بر 
صهیونیست و... بار دیگر بر وحدت و همدلی جهان اسالم 
در پرتو فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری تأکید و 
این اقدام زشت و بی شرمانه را محکوم کردند. مردم والیی 
شهرستان رفسنجان بعد از اقامه نمازجمعه در اعتراض 
به اهانت نشریه فرانسوی به ساحت مقدس نبی مکرم 
اسالم حضرت محمد)ص( مس��یر مصالی بزرگ امام 
خامنه ای تا میدان شهید صیاد شیرازی را با شعارهای 
ضد آمریکایی و ضد صهیونیس��تی راهپیمایی کردند 
و انزجار خود را به دشمنان اسالم نش��ان دادند. مردم و 
مسئوالن شهرستان رابر نیز پس از اقامه نمازجمعه در 
محکومیت اهانت نشریه فرانس��وی به ساحت مقدس 
نبی مکرم اسالم، حضرت محمد)ص( با سردادن ندای 
لبیک یا رسول اهلل این اقدام وقیحانه کاغذ باطله فرانسوی 

را محکوم کردند.

ش��رکت کنندگان در نمازجمعه این هفته 
تهران همزمان با سراس��ر کش��ور با برگزاری 
یک راهپیمایی، اهانت نشریه فرانسوی شارلی 
ابدو به پیامب��ر اک��رم )ص( را محکوم کردند.  
م��ردم ایران اس��المی همصدا با م��ردم تمام 
شهرستان های استان تهران ضمن محکومیت 
اهانت به پیامبر اسالم، عش��ق و ارادت خود به 

پیامبر اعظم را اعالم کردند.
 عاشقان محمد)ص( در تبریز 

به حرکت درآمدند
مردم آذربایجان به ویژه تبری��ز در اعتراض 
به کاریکاتور پیامبر اعظم در نشریه فرانسوی 

که در آن به مقدس��ات اسالم و پیامبر توهین شده است، 
تجمع و تظاهرات کردند. نمازگزاران تبریزی ظهر دیروز 
بعد از اقام��ه نمازجمعه در اعتراض ب��ه کاریکاتور اهانت 
به مقدس��ات و وجود مقدس اش��رف مخلوقات حضرت 
خاتم االنبیاء پیامبر مهربانی و رحمت از مصالی حضرت 
امام خمینی)س( تا میدان س��اعت این ش��هر تظاهرات 
و راهپیمایی کرده و خش��م و انزجار خ��ود را از این اقدام 
آمریکایی صهیونیستی به نمایش گذاشتند. در این تجمع 
عظیم، مردم تبریز با سر دادن شعار های مرگ بر آمریکا، 
مرگ بر اسرائیل، مرگ بر فرانسه، مرگ بر انگلیس، مرگ 
بر آل س��عود و مرگ بر وهابیت و لبیک یا رس��ول اهلل به 
کاریکاتور علیه مقدسات مسلمانان و پیامبر نور و رحمت 
اعتراض کردند. در این راهپیمایی و تظاهرات که آیت اهلل 
شبس��تری نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام 
جمعه تبریز، آیت اهلل آل هاش��م امام جمعه موقت تبریز 
و اس��ماعیل جبارزاده و روحانیون و جمعی از مسئوالن 
حضور داشتند، مردم تبریز با غیرت دینی مثال زدنی خود 
فریاد  لبیک یا محمد)ص( سر دادند. گزارش فارس حاکی 
است، عاشقان محمد)ص( در این راهپیمایی اعالم کردند، 
عزت و شرف ما مس��لمانان در گرو ایستادگی در مقابل 
دشمنان رس��ول اهلل بوده و مطمئن هستیم که پیروزی 
از آن مسلمانان اس��ت و شکست مخصوص دشمنانش 
خواهد بود و حاضرن��د مال و جان خ��ود را در راه پیامبر 
رحمت و مهربانی فدا کنند. مردم تمام شهرهای استان 
آذربایجان ش��رقی در راهپیمایی بعد از اقامه نمازجمعه 
در اعتراض به توهین نشریه فرانسوی به ساحت مقدس 

نبی مکرم اسالم راهپیمایی کردند.
محکومیت هتک حرمت به ساحت پیامبر 

اسالم)ص( از سوی نمازگزاران قم
مردم قم پس از نمازجمعه این هفته به منظور محکوم 


