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شرایط خاص انرژی کشور
حکم حکومتی میطلبد
دﮐﺘﺮ ﻫﺎﺷﻢ اورﻋﻰ*
چند دهه است که مسئله انرژی و یارانهای که دولت میپردازد،
از ســوی ســازمانهای مختلف دولتی و حکومتی بررســی شــده،
کمیتهها ،کارگروهها و اتاقهای فکر متعدد تشــکیل شده و قوانینی
هم به تصویب مجلس رسیده اســت .نتیجه همه این اقدامات آن
اســت که از  ۱۳۵میلیارد دالر انرژی مصرفی ساالنه در کشور شامل
نفــت ،بنزین ،گاز ،برق و ...حدود  ۱۱۰میلیــارد دالر به صورت یارانه
از ســوی دولت پرداخت میشود .تأســفبارتر آن است که کمتر از
یــک درصد این یارانه به دهک اول یعنــی فقیرترین و  ۳۲٫۵درصد
بــه دهک دهــم یعنی آن بخــش از جامعه که در بهترین شــرایط
اقتصادی به ســر میبرند ،اختصاص مییابد .بهاینترتیب این گروه
 ۳۴برابر ضعیفترین قشر جامعه از یارانه انرژی بهرهمند میشوند!
تنها برای بنزین دولــت هر روز  ۳۹۰میلیارد تومان یارانه میپردازد
کــه در عمل صد میلیارد تومــان آن به پردرآمدتریــن و  ۱۰میلیارد
تومــان به کمدرآمدترین افــراد پرداخت شــده و  ۸۰میلیارد تومان
هم قاچاق میشــود .این در شرایطی اســت که کل بودجه عمرانی
کشور روزانه  ۱۴۰میلیارد تومان است! در برق نیز شرایط بهتر نیست.
طبق آمار وزارت نیرو در سال گذشته  ۲۶میلیارد دالر ارزش سوخت
مصرفشــده در نیروگاههای کشــور بوده و قیمت تمامشده واقعی
هر کیلووات/ســاعت برق به طور متوســط به  ۹۰۰تومان میرســد
و ایــن در حالی اســت که هر کیلووات/ســاعت بــرق را به حدود
 ۶۰تومــان میفروشــیم .این هم از بنگاهداری دولــت! بهاینترتیب
مشاهده میشــود که شرایط یارانه انرژی در کشــور ناپایدار بوده و
نماد کامل بیعدالتی اســت .در واقع باید گفت سیاستهای یارانه
انــرژی در این دوره طوالنی مبتنی بر یارانــهدادن فقرا به اغنیا بوده
و قطعا نتیجهای جز فقیرترشدن فقرا و متمولترشدن اغنیا نداشته
و نخواهد داشــت .با این مقدمه بیایید نگاهی به هر دو روی ســکه
بیندازیــم و ببینیم حال که به اینجا رســیدهایم ،چــه باید کرد؟ یک
روی سکه آن اســت که یارانه حاملهای انرژی را یکجا قطع کنیم.
گروهی که بر این اقدام پافشــاری میکنند ،معتقدند که ارائه چنین
یارانــه درخورتوجهــی اوال باعث افزایش بیرویه مصرف شــده و
ثانیا موجب توســعه قاچاق انرژی به خارج از مرزها میشود .آنان
همچنین هشــدار میدهند که ادامه این روند میســر نیست؛ اما در
طرف دیگر ســکه کارشناســان اقتصادی اظهار میکنند که قیمت
انرژی تنها بخشــی از بردار قیمتهاســت و نمیتــوان آن را بدون
توجه به یک مدل تعادل عمومی تعیین کرد .در شرایطی که سیستم
قیمتگــذاری در همه بخشها به هم ریختــه و مدیریت ناکارآمد
بر اقتصاد و بخش انرژی کشــور حاکم اســت ،حــذف یارانه انرژی
بدون توجــه به نظام مدیریتــی و رکود اقتصادی حاکــم ،منجر به
بحران اقتصادی ،فقیرترشدن جامعه ،افزایش درآمد دولت و ادامه
ریختوپاشها خواهد شــد .افزایش قیمت انــرژی در واقع یعنی
رانت نفت از جیب مردم به دست دولت متمرکز ،منتقل شود .دقیقا
همانطور که مردم هزینه گزاف کاهش ارزش پول ملی را به دولت
پرداخته و فقیرتر شــدند؛ بنابراین در این روی ســکه سؤال اساسی
این اســت که آیا افزایش شدید قیمت انرژی موجب خواهد شد که
توسعه زیرساختها شکل بگیرد و اقتصاد کشور شکوفا شود یا فقط
چند صباحی دیگر به دولتها اجــازه خواهد داد که به ناکارآمدی
خــود ادامه دهند؛ اما چه شــد کــه در بخش انــرژی اینچنین از
ناکجاآباد سر درآوردیم؟ دلیلش خودمان هستیم و مثل همیشه »از
ماست که بر ماســت« .دولتمردانمان حاضر نشدند هزینه سیاسی
تصمیمات درســت را بپردازند؛ چون بیشــتر به فکــر خود بودند تا
مردم .نمایندگان مجلسمــان هم که الحمدﷲ از همان جنساند،
ترجیح دادند و میدهنــد که یک دوره دیگر نمایندگی کنند تا اینکه
اقتصاد کشور را در مسیر دشوار توسعه قرار دهند .اما چه باید کرد؟
ضروری است نظام اقتصادی کشور با تأکید بر کار و تالش بازتعریف
شود .درحالحاضر نظام اقتصادی کشور »مبتنی بر اقتصاد خیراتی«
اســت؛ یعنی دعوا بر ســر درآمد حاصل از فروش نفت است و هر
گروهی مسئول تقسیم آن شود ،در سرنوشت جامعه تأثیری نخواهد
داشت .در اقتصاد متکی به کار و تالش دِر چاههای نفت و گاز بسته
میشــود یا درآمد آن فقط و فقط صرف امور زیر بنایی و توسعهای
میشود؛ نه خرید گوشت و نان .درآمد دولت نیز متکی بر مالیات از
فعالیتهای اقتصادی است؛ نه از فروش غنائم زیرزمینی و روزمینی.
در چنین سیســتمی بانک مرکزی سیاســتهای خود را مســتقل از
دولــت و با هدف رشــد اقتصادی جامعه تنظیــم میکند؛ نه اینکه
صرفا به ماشین چاپ اسکناس برای تداوم ریختوپاشهای دولت
تبدیل شــود .مخلص کالم این است که انداختن همه تقصیرات به
گردن دیگــران فقط و فقط پاککردن صورتمســئله اســت و گره
کور اقتصاد کشــور را باز نخواهد کرد .اینجاســت که مســئله حکم
حکومتی مطرح میشــود .چه بهتر اســت که بــه حکم حکومتی
از این جنبه نگریســته شــود و از آن برای بازکــردن یکی از گرههای
کور نظام اقتصادی کشــور بهره جوییم .دراینصــورت میتوان در
گام اول کارگروهی مســتقل از دولت تشکیل داده که اعضای آن نه
وزرا و وکال و خــواص؛ بلکه صاحبنظران و فعاالن واقعی جامعه
باشــند .این گروه با بررســی همهجانبه و بــدون لحاظکردن منافع
سیاســی و کوتاهمدت ،برنامهای جامع تدوین و پس از نهاییشــدن
بر اجرای آن نظارت خواهند داشــت؛ برنامهای که در واقع تلفیقی
از دو روی سکه خواهد بود.
*استاد دانشگاه صنعتی شریف
رئیس انجمن علمی انرژی بادی ایران

ﮔﺬر

کارشکنی واردکنندگان نهادههای دامی
رئیس هیئتمدیره کانون صنفی گاوداران با بیان اینکه برخی تجار در
برابر تصمیمات وزیر جهاد در توزیع نهادههای دامی کارشکنی میکنند،
گفت :خسارت سیل به دام سنگین در برابر جمعیت دام کشور چشمگیر
نیست .سیداحمد مقدســی در گفتوگو با مهر ،با اشاره به متوقفشدن
واردات گوشــت قرمز با ارز ٤۲۰۰تومانی ،گفت :مسئوالن مربوطه بعد از
یک ســال به حرف ما رسیدند که اختصاص ارز دولتی به واردات این کاال
مشکلگشــا نیست .وی اضافه کرد :سال گذشــته عالوه بر اختصاص ارز
دولتی به واردات گوشت ،صادرات دام را هم ممنوع کردند که این اقدام
به افزایش قاچاق دام از کشــور منجر شــد .مقدسی با بیان اینکه نتیجه
این کار خروج همزمان دام و ارز از کشــور بود ،گفت :این چالشها نتیجه
تصمیمات خلقالساعه دولتمردان است.

دادگاه عالي
دادگاه تجاري و امالک انگلیس و ولز
دادگاه بازرگاني QBD
شاکي
شرکت تأسیسات دریایي ایران
متهمان
متهم ردیف اول :شرکت Dean S.A
متهم ردیف دوم :شرکت مشاوره حقوقي Dean
متهم ردیف سوم :شرکت بازرگاني Dean FZE
متهم ردیف چهارم :عمر کامل محمود السواده
متهم ردیف پنجم :شرکت سپنتا
متهم ردیف ششم :آقاي رضا مصطفويطباطبایي
متهم ردیف هفتم :آقاي علي طاهري
متهم ردیف هشتم :آقاي آقامراد شیرانيتکابي
متهم ردیف نهم :آقاي انصاري میران پیالي محمد بشیر
وکیل شاکي :اندر آنســلو و ریچارد هنک )شرکت بینالمللي
وکالت (Eversheds Sutherland International LLP
متهمان چهارم و نهم شــخصا حضــور یافتند و از خود دفاع
کردند.
متهم ردیف ششم شــخصا حضور یافت و به دفاع از خود و
متهم ردیف پنجم پرداخت.
تاریخ استماع ۱۹ ،۱۴ ،۱۰ ،۷ ،۵ ،۳ :و  ۲۰دسامبر ۲۰۱۸
نماي کلي
در این اقامه دعوي ،شــرکت تأسیسات دریایي مدعي استمورد کالهبرداري توســط متهمان قرار گرفته .ماهیت این پرونده
این است که شــرکت تأسیسات دریایي  ۸۷میلیون دالر بهعنوان
وجه یک دکل نفتي پرداخت کرده؛ اما این دکل را دریافت نکرده
است.
 متهمــان پنج نفر هســتند .متهم ردیف هفــت یعني آقايطاهــري بیــن ســالهاي  ۱۳۸۹تــا  ۱۳۹۳مدیرعامل شــرکت
تأسیســات دریایي بوده اســت .متهم ردیف هشــت یعني آقاي
شــیراني ،مشاور آقاي طاهري در این شرکت بوده و نقش بزرگي
نیز در شــرکت ســپنتا که متهم ردیف پنجم محسوب ميشود،
داشــته است .متهم ردیف چهارم که ایشان را از این به بعد دکتر
الســواده خواهیم خواند یک وکیل است که قبال مدیر و سهامدار
متهمان ردیف یک تا ســه بوده اســت .متهم ردیف ششــم که
آقاي طباطبایي نامیده خواهد شــد ،یک کارآفرین است و مدیر و
ســهامدار متهم ردیف پنجم نیز محسوب ميشود .متهم ردیف
نهم که آقــاي انصاري نــام دارد ،قبال مدیر مالــي متهم ردیف
پنجم و شرکت اکتشاف و توسعه انرژي  ENEXDبوده که تحت
مدیریت و کنترل متهم ردیف ششم بوده است.
 سایر متهمان شــخصیتهاي حقوقي هستند .متهم ردیفاول کــه آن را  Deanخواهیم خواند ،یک شــرکت ثبتشــده در
جزایــر ویرجین بریتانیا )در دریاي کارائیب( اســت که در ســال
 ۱۳۹۱تأســیس شده .متهم ردیف دوم و ســوم هر دو در امارات
متحده عربي ثبت شــدهاند و از سال  ۱۳۹۲عمال یکي شدهاند و
از آن بــا نام  Dean legalیاد ميکنیــم .متهم ردیف پنجم ،یعني
شرکت سپنتا یک شرکت ثبتشده در امارات متحده عربي است
و زمینــه فعالیتش تأمین تجهیزات نفت و گاز از چین براي ایران
بوده است.
خالصه پرونده
 شــرکت تأسیســات دریایي ترغیب شــد دکل حفاري GSP FORTUNAرا خریــداري کنــد و متهمان از محــل وجوه کل،
 ۲۲میلیون دالر منافع دریافت کردهانــد که مابهالتفاوت قیمت
خریــد دکل توســط شــرکت واســطه ) (Deanو قیمت فروش
دکل به تأسیســات دریایي بوده اســت .زماني که فروشنده دکل
قرارداد را فســخ کرد ،متهمان از فرصت استفاده کردند تا مبلغ
بیشــتري از محل توافق دریافــت کنند .مرکز ایــن کالهبرداري
آقاي طاهري و آقاي شــیراني بودهاند که هــردوي آنها در قبال
شرکت تأسیسات دریایي مســئول بودهاند .آقاي طاهري و آقاي
شــیراني از مابهالتفــاوت قیمت اعالمي به شــرکت تأسیســات
دریایــي و قیمت واقعــي معاملــه آگاه بودهاند .آنها شــرکت
تأسیســات دریایــي را به شــکلي مدیریت کردهاند کــه قرارداد
خرید منعقد شــود .آقاي طاهري با اطالع از اینکه این قرارداد از
لحاظ اقتصادي به ضرر شــرکت تأسیســات دریایي بوده ،این کار
را انجــام داده و قوانین داخلي شــرکت خــود را نیز نقض کرده
اســت .آقایان طاهري و شیراني ســپس تدارکاتي انجام دادهاند
تا باقي مبالغ قرارداد پس از فســخ نیز به شرکت واسط پرداخت
شود ،درحاليکه از لغو قرارداد مطلع بودهاند .شرکت تأسیسات
دریایي اســتدالل ميکند آقاي شــیراني مبالــغ قابل توجهي که
حداقــل ۱۷میلیونو  ۵۰۰هزار دالر بوده ،دریافت کرده اســت و
آقاي طاهري نیز احتماال ســهمي از این مبلــغ را دریافت کرده
یا باید دریافت کرده باشــد .ســایر متهمان نیز خیانت در امانت
مرتکب شــده و بهصورت گســترده با آقایان طاهري و شــیراني
همکاري کرده و تالش کردهاند قصــورات مذکور را پنهان کنند.

آقاي الســواده Dean ،و  Dean legalدر بطــن این کالهبرداري
حاضر بودهاند .آقاي طباطبایي و ســپنتا نیــز نقش اصلي را در
کالهبرداري داشــتهاند .آقاي طباطبایي به تمامي اقدامات اعضا
و شــرکت  Deanو  Dean legalجهت ميداده اســت .شــرکت
 Dean legalتحت مدیریت آقاي طباطبایي قســمت عظیمي از
وجوه دریافتي را به حســاب خود و شــرکت ســپنتا واریز کرده و
بخشــي از وجه که پیشپرداخت شــده بود نیز به آقاي شیراني
پرداخت شــده اســت که در حقیقت رشــوه تلقي ميشد .آقاي
انصاري نیــز در دوره مدیریت خود بــر  Deanو  Dean legalدر
خیانت در امانت همدســت آقایان طاهري و شــیراني بوده و در
تقســیم وجوه دریافتي از شرکت تأسیســات دریایي نقش داشته
است.
 آقاي طاهري و آقاي شیراني در دادرسي شرکت نکردند. شــرکت  Deanدر دفاعیه خود استدالل کرده است در ابتداقرار بــوده دو دکل به نامهاي فورچونــا و بریتانیا به قیمتهاي
 ۶۶و  ۲۱میلیون دالر خریداري شــود ،بااینحال در ادامه شرکت
تأسیسات دریایي از خرید دکل بریتانیا منصرف شد؛ اما نخواست
قیمــت معامله تغییر کنــد و قرار بوده مابهالتفــاوت مذکور به
حساب افراد مورد نظر شرکت تأسیسات دریایي واریز شود.
آقــاي الســواده مدعــي بــود از طــرف آقــاي طباطبایيشــرکتهاي  Deanو  Dean legalرا سرپرستي کرده است .او از
طریق ویدئوکنفرانس از دوبي در جلســه دادرسي شرکت کرد و
حضور ویدئویي او شامل ارائه مدارک و شواهد و بازپرسي شد.
 آقاي طباطبایي معتقد اســت پروندهاي که علیه آنها اقامهشده تحت حمایت دولت ایران و داراي انگیزههاي سیاسي است
و او در این کالهبرداري نقشي نداشته است.
حقایق موجود
 آقاي طباطبایي در ایران به دنیا آمده و در رشــته مهندسيعمران از دانشــگاه آزاد اســالمي فارغالتحصیل شــده اســت.
او در صنایــع باالدســتي نفت و گاز فعالیت ميکــرده و نماینده
شــرکت فناوري و توســعه نفتي چین در خاورمیانه بوده است.
او شــرکتهایي با نام ســپنتا )که نام پسر اوســت( نیز تأسیس
کرده است .شرکت ســپنتاي ایران که در  ۱۳۷۹تأسیس شده ،در
زمینه بهرهبرداري و تأمین تجهیزات فعالیت ميکرده و همسر او
همواره سهامدار عمده این شرکت بوده است.
 آقاي شیراني قبل از بروز اختالف در این پرونده ،شریک آقايطباطبایي بوده است
 از اســفند  ۱۳۸۸آقاي طاهري مدیرعامل شرکت تأسیساتدریایي شــده و آقاي شــیراني را که پیش از آن نیز نقش مشاور
براي شرکت تأسیسات دریایي داشته است ،به عنوان مشاور خود
منصوب کرده اســت .در حکم مشــاوره او که در شهریور ۱۳۸۹
امضا شده و نسخهاي از آن به زبان انگلیسي ترجمه شده ،آمده
است :نظر به سوابق و تجارب شما بدین وسیله شما را به عنوان
مشــاور خود در زمینه حفاري ،ســرمایهگذاري و امــور بازرگاني
منصوب مينمایم .انتظار ميرود خود را وقف شناسایي بازارهاي
جهاني با هدف توســعه و گسترش فعالیتهاي شرکت و جذب
سرمایهگذاران داخلي و خارجي کنید.
 در دي مــاه  ۱۳۹۰هیئت مدیره شــرکت تأسیســات دریایيمصوب کرده اســت که یک دکل حفاري )تا ســقف  ۲۰۰میلیون
دالر( خریداري شــود .آقاي طاهري از امضاکنندگان این مصوبه
بوده است.
 آقاي شــیراني به صورت شــفاف از ایــن تصمیم آگاه بودهاست.
دکل فورچونــا یــک دکل ســهپایه طاقــي مــدل FRIEDE & GOLDMAN L-780 MODEL 2بــوده که
یک دکل حفاري دریایي متحرک اســت .این دکل تحت مالکیت
شرکت رومانیایي  GSPبوده است.
مذاکرات میان شــرکت  Deanو شــرکت  GSPانجام شده ومهندسان شرکت سپنتا از دکل که آن زمان در ترکیه مستقر بوده
بازدیــد کردهاند .در مذاکرات صورتگرفته در ماه مي  ۲۰۱۲آقاي
طباطبایي ،آقاي شــیراني از یک ســو و آقاي گابریل کومانسکو و
آقاي علیرضا شــهریاري از سوي شــرکت  GSPحاضر بودهاند.
آقاي شــیراني در طول مذاکرات با آقاي طاهري در تماس بوده
است.
 در ژوئــن  ۲۰۱۲آقاي شــهریاري به نمایندگي از فروشــندهرومانیایــي پیشنویس قرارداد فروش دو دکل فورچونا و بریتانیا
جمعا بــه مبلغ  ۸۷میلیــون دالر را به آقاي طباطبایي ارســال
کرده است .در همان ماه آقاي السواده نامهاي با سربرگ شرکت
 Deanبراي آقاي شــیراني به عنوان مشــاور مدیرعامل شــرکت
تأسیســات دریایي ارســال کرده که حاوي یک کپي از مشخصات
دکل حفــاري فورچونا بوده و قیمت آن بــه تنهایي  ۸۷میلیون
دالر ذکر شده است.
 در  ۵تیــر  ۱۳۹۱قــرارداد خریــد دکل فورچونــا به قیمت ۶۶میلیــون دالر و دکل بریتانیــا به قیمــت  ۲۱میلیون دالر بین
شــرکت  Deanبا امضاي آقاي السواده و  GSPروماني با امضاي
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روزنامه »شرق« رأی دادگاه لندن درباره پرونده دکل گمشده را منتشر میکند

کشف فساد جدید در پرونده دکلگمشده
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪ
حکم دادگاه لندن که بالغ بر  ۵۰صفحه و  ۲۷هزار کلمه اســت ،بخشهایي از ماجراي »دکل
گمشــده« را روشــن ميکند که پیش از این در مصاحبههاي متهمان با رسانهها ناگفته مانده
یا کمتر به آن توجه شــده بود .حکم دادگاه لندن در ابتدا روشــن ميکند اوال در این معامله
قصــد خرید دو دکل جمعا به مبلــغ  ۸۷میلیون دالر )فورچونا به قیمــت  ۶۶میلیون دالر و
بریتانیا به قیمت  ۲۱میلیون دالر( وجود داشــته اســت؛ درحاليکه مدیرعامل وقت شرکت
تأسیسات دریایي و مشاور او که از متهمان هر دو دادگاه ایران و لندن هستند ،این حقیقت را
از هیئتمدیره شرکت پنهان کردهاند و آنچه در ایران به سهامداران شرکت تأسیسات دریایي
ارائه شده ،قرارداد خرید یک دکل به قیمت  ۸۷میلیون دالر است.
در توضیحات دادگاه لندن ،همچنین افشــا ميشــود که برخي از مدیران شرکت تأسیسات
دریایي قصد داشتهاند مدارک مرتبطي را که این راز را هویدا ميکرد ،از شرکت خارج کنند که
با دخالت حراست شرکت موفق به این کار نشدهاند .این مسئله از آن نظر مهم است که اگر به
هر دلیلي پرداختها در زمان مقرر انجام ميگرفت و شرکت رومانیایي  GSPقرارداد را فسخ
نميکرد ،دکل فورچونا به ایران ميآمد و شاید هرگز هیچکس متوجه نميشد در این بین پاي
یک دکل دیگر نیز درمیان بوده است .به عبارت دیگر ،ممکن بود حتي این قرارداد به سرانجام
برســد و مدیران آن مجموعه به دلیل تالش موفق براي دورزدن تحریمها ،تشویق شوند؛ اما
در عمل نهتنها حداقل  ۲۱میلیون دالر ســرمایه شرکت )که در عمل متعلق به بخشي از مردم

آقاي کومناسکو منعقد شده است .در این معامله خریدار متعهد
شــده مبلغ ۱۳میلیونو  ۲۰۰هزار دالر به عنوان پیشپرداخت به
فروشــنده پرداخت کند و همچنین ذکر شــده اســت این ودیعه
تنها در صورتي بازپرداخت خواهد شــد که یا فروشنده نتواند به
تعهدش عمل کند یا دکل پیش از خاتمه بازسازي و تحویل دچار
خسارت شود.
 در ششم تیر  ۱۳۹۱آقاي السواده پیشنویس قرارداد فروشدکل فورچونا توســط شرکت  Deanبه شرکت تأسیسات دریایي
را به مبلغ  ۸۷میلیون دالر براي شــرکت تأسیسات دریایي ارسال
کرده اســت .ودیعه این قرارداد ۱۷میلیــونو  ۴۰۰هزار دالر بوده
اســت و همچنین ذکر شــده که حداکثر تا صد روز کاري از تاریخ
پرداخــت ودیعه و پس از انتقال قانوني مالکیت دکل به خریدار
و ارســال رضایتبخش دکل به منطقه مــورد نظر خریدار مبلغ
۶۹میلیونو  ۶۰۰هزار دالر به حساب فروشنده واریز خواهد شد.
 به این ترتیب نه تنها مبلغ پیشپرداخت شــرکت تأسیساتدریایي به شــرکت  Deanبیشــتر از رقم پیشپرداخت شــرکت
 Deanبه شرکت فروشــنده اصلي دکل است بلکه هیچ سخني
از دکل بریتانیا در قرارداد بین واســطه و شرکت تأسیسات دریایي
وجود ندارد .با این حال به دســتور آقاي طاهري مبلغ مورد نظر
یعني ۱۷میلیونو  ۴۰۰هزار دالر برابــر با ۶۳میلیونو  ۸۵۸هزار
درهم امارات از طرف شرکت تأسیسات دریایي به شرکت Dean
پرداخت ميشود.
 -در تاریخ  ۱۴نوامبر  ۲۰۱۲باالخره صبر شرکت  GSPروماني

ایران بوده( به ســرقت برود ،بلکه یک دکل نیز در گوشهاي از دنیا مورد استفاده کالهبرداران
این پرونده قرار بگیرد ،بدون آنکه کسي بداند پول خرید آن از چه طریقي تأمین شده است.
نکتــه دیگري که حکم دادگاه لندن روشــن ميکند ،صداقتنداشــتن همه متهمان در طول
فعلوانفعاالت انعقاد و پیگیري این قرارداد در قبال شرکت تأسیسات دریایي و حتي یکدیگر
اســت؛ بهگونهايکه قاضي پرونده نیز با اطمینان ميگوید هیچکدام از متهمان این پرونده با
اســتناد به اسناد ارائهشــده ،از آنچه رخميداده بيخبر نبودهاند .همچنین قاضي در بخشي
از رأي صادرشده ،به این نکته اشــاره ميکند که هزاران برگ جعلي در پرونده وجود دارد که
عمال گمراهکننده هستند.
نکته بســیار مهم دیگری کــه امیدوارم از نظر دور نماند ،این اســت که تأثیر بســیار مخرب
خصولتيســازيها را در این پرونده نیز ميتوان مشاهده کرد .شــرکت تأسیسات دریایي در
حالي به شــرکتي خصوصي تبدیل شده که در عمل از سوی دســتگاههاي دولتي )به معناي
عام آن( کنترل و اداره ميشــده اســت و اگرچه حتي در ریزترین اجزاي سهامداري آن نیز
اشخاص حقیقي حاکم هستند )براي مثال آن بخش از سهام شرکت تأسیسات دریایي که در
اختیار بنیاد تعاون ناجا است ،از ســوی پنج نفر از افراد مورد اعتماد ناجا بهعنوان اشخاص
حقیقي مدیریت ميشده اســت( و روي کاغذ این شرکت خصوصي محسوب ميشود ،اما در
عمل براي خواننده این سطور کامال روشن است که این شرکت را نميتوان شرکتی خصوصي

سر ميرسد و آقاي کومانســکو ایمیلي براي عمر کامل ارسال و
تهدیــد ميکند در صورت عدم انجام تعهدات قرارداد را فســخ
خواهد کرد.
 در  ۲۹نوامبر  ۲۰۱۲آقاي شــهریاري ،نماینده شــرکت GSPروماني نامهاي را مســتقیما براي آقاي طاهري و آقاي شــیراني
ارســال ميکند .این نامه با زباني مرموز و پررمزوراز نوشته شده
امــا در آن صریحا آمده اســت اگر خریدار تا  ۴دســامبر  ۲۰۱۲از
انجام تعهدات مالي خود قصور ورزد فروشنده سریعا حق فسخ
خواهد داشت .این نامه نشان ميدهد افرادي در شرکت  GSPدر
جریان بودهاند که خریدار واقعي دکل فورچونا ،شرکت تأسیسات
دریایي است.
 در یکم ســپتامبر  ۲۰۱۲موضوع خرید دکل حفاري فورچونادر هیئت مدیره تأسیسات دریایي توسط آقاي طاهري مطرح و در
آن مقرر شد سهامداران هزینه خرید یک دکل دستدوم از ترکیه
به قیمت  ۸۷میلیون دالر را تأمین کنند.
 در تاریخ سوم دســامبر  ۲۰۱۲هیچ مبلغ جدیدي به شرکت GSPروماني پرداخت نشــده بود و در نتیجه این شــرکت ضمن
لغو قرارداد ،ابالغیه فســخ آن را به شــرکت  Deanارسال کرد.
روز بعد آقاي عمر کامل ایمیلي به آقاي شــیراني ارسال کرد که
ميگفت :تمام تالشــم را انجام ميدهم تــا پس از مصیبتي که
دیروز رخ داد قرارداد را زنده نگه دارم و هماکنون ســه روز زمان
اضافــه ميخواهم تا تأمیــن مالي قرارداد را انجــام دهم .لطفا
از انتقال وجه تا شــنبه اطمینان کســب کنید در غیر این صورت

دانست که تحت نفوذ دولت نیست .این همان نکتهاي است که قاضي دادگاه لندن نیز به آن
اشاره ميکند .اهمیت این تفاوت کوچک چیســت؟ اهمیت این تفاوت میان شرکت دولتي
و خصولتي در پروندههایي مانند این آشــکار است .بســیاري از اتهامات که ميتواند متوجه
مدیران دولتي باشــد ،در این شرکتها عمال قابل اســتناد نیستند و این حاشیه امني را براي
مدیرانــي ایجاد ميکند که عمال مدیران دولتي هســتند ،اما روي کاغذ به مدیریت شــرکتي
خصوصي مشــغولاند .براي مثال ،یکي از این اتهامات که در همین پرونده نیز امکان بررسي
دارد ،اتهام دریافت رشــوه اســت که طبق قانون تنها براي مدیران دولتي )به معناي عام(
معنا دارد و مدیر شرکتي مانند شــرکت تأسیسات دریایي را نميتوان به دریافت رشوه متهم
کرد؛ زیرا شرکت تأسیسات روي کاغذ شرکتی خصوصي است؛ نکتهاي بس غمانگیز که نشان
ميدهد چگونه اشتباهی مهلک در بخشي از حکمراني ،ميتواند به بروز اشتباهات متعدد در
بخشهاي دیگر آن منجر شود.
نکته آخر اینکه خالصهکردن حکم صادرشده پروندهاي با این ابعاد ،اصال آسان نیست و ادعا
نميکنم تمام نکات مهمي را که براي روشنشدن موضوع در ذهن خواننده الزم است ،در این
خالصه آوردهام؛ بااینحال تالش شده تا آنجا که ممکن است ،هیچ نکته مهمي از قلم نیفتد.
بــه این امید که در آینده بتوانیم رأي قطعي دادگاه ایران پس از صدور را نیز براي خوانندگان
منتشر کنیم.

ميترسم مبلغ ودیعه به عنوان خسارت دیرکرد منظور شود.
 بــا درنظرگرفتن این حقیقت که آقــاي طاهري یکي از دوفــردي بود که اخطــار آقاي شــهریاري از طــرف  GSPرا چند
روز زودتــر دریافــت کرده بود بــا توجه به ارتباط او و شــیراني
نتیجهگیري ميکنم که بایســتي آقاي طاهري از فســخ قرارداد
مطلع گردد.
 با وجود فســخ قرارداد ،دســتکم در آغاز بــا امید احیايتوافق ،آقاي طاهــري اقداماتي انجام داد تا مبلغ انجام معامله
را از طریق واســطهاي به نام شرکت  CPTDCبه شرکت Dean
برســاند .او در تاریخ  ۱۰دسامبر  ۲۰۱۲دستور پرداخت  ۴۰میلیون
دالر بــراي شــرکت نفت اینترتریــد  SARLصادر کــرد که مبلغ
یادشــده باید از سوی  NICOاز طرف شــرکت تأسیسات دریایي
از ذينفــع اولیه ) (UNO STEELدر وجــه  CPTDCپرداخت
ميشد.
 در تاریخ  ۱۹دسامبر  ۲۰۱۲آقاي عمر کامل به آقاي طاهريایمیل زد و نسخهاي از آن را هم براي آقاي شیراني فرستاد و در
آن ایمیل تأیید کرد شرکت چیني وجه را دریافت کرده و درصدد
انتقــال آن به شــرکت  Dean legalاســت .او از آقاي طاهري و
شــیراني خواســت مابقي وجه را نیز به  ASAPپرداخت کنند و
گفت اکنون ميتواند پیمان قرارداد را احیا کند.
 در  ۶ژانویــه  ۲۰۱۳آقــاي طاهــري دســتور پرداخت مبلغ۲۵میلیــونو  ۶۴۰هزار یــورو را بــه شــرکت بینالمللي فوالد
فراوريشــده ) (International Processed Steelصــادر کــرد
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که شــرکت زیرمجموعه تأسیســات دریایي بود .او در اصل قصد
داشــت این وجه را به  Uno Steelپرداخــت کند تا به CPTDC
منتقل شود.
 در  ۲۴دســامبر  ۲۰۱۲آقاي شیراني از آقاي یحیوي خواستدستوري براي نایبرئیس  CPTDCصادر کند تا وجه  ۴۰میلیون
دالر را کــه از طریق  NICOبه آن شــرکت منتقل شــده بود ،به
آقــاي عمر کامل بهعنوان مدیرعامل شــرکت  Deanمنتقل کند.
این دســتور که باید از سوی آقاي طاهري امضا ميشد ،در تاریخ
 ۲۹دسامبر  ۲۰۱۲تهیه و براي  CPTDCارسال شد.
 پرداختهاي بعدي از طرف شــرکت تأسیســات دریایي ازســوی  Dean legalدریافت شــدند؛ یعني مبلغ ۱۰میلیونو ۹۹۹
هزار یورو در  ۹ژانویه  ۲۰۱۳و ۱۸میلیونو  ۵۰۲هزار یورو در تاریخ
 ۱۸ژانویه  ۲۰۱۳از  CPTDCدریافت شد .عالوهبرآن در تاریخ ۲۳
ژانویه  ۲۰۱۳دکتر طاهري دســتوري براي  CPTDCصادر کرد تا
مبلغ ۲۹میلیونو  ۶۰۰هزار دالر به شــرکت  Deanپرداخت کند.
این دستور در تاریخ  ۱۲فوریه  ۲۰۱۳مجدد تکرار شد.
 در ایــن مــدت عمر کامل تــالش ميکرد تا قــرارداد خریدفورچونــا را زنده کنــد .او ایمیلي براي آقاي طاهري و شــیراني
فرستاد و گفت فروشنده به آنها یک روز فرصت داده تا قرارداد را
احیا کنند؛ اما در  ۲۰فوریه  ۲۰۱۳آقاي شهریاري از طرف  GSPبه
عمر کامل ایمیل زد و گفت آقاي کومانسکو )مدیر  (GSPدستور
داده است که مذاکرات مربوط به معامله را تمام کنند .در پنجم
مارس  ۲۰۱۳عمر کامل به کومانسکو ایمیل زد و نسخهاي از آن

را هم به شــهریاري ارســال کرد .او در این ایمیل درخواست کرد
اگر قرارداد لغو است ،باید وجه ودیعه بازگردانده شود؛ وگرنه به
دادگاه شکایت خواهد کرد.
 در  ۲۰آوریل  ۲۰۱۳شــرکت  CPTDCطبق دســتوراتي کهقبال صادر شــده بود ۲۹ ،میلیــون دالر دیگر به حســاب بانکي
 Dean legalواریز کرد.
 در ادامه شرکت فروشــنده دکل از شرکت  Deanبهعنوانخریدار دکل شــکایت کــرد؛ اما این شــکایت در  ۹جوالي ۲۰۱۴
شکست خورد.
 در آوریل  ۲۰۱۵و با شــروع بررســيهاي گسترده در شرکتتأسیسات دریایي ،عمر کامل شروع به ارسال ایمیلهایي به آقاي
مصطفويطباطبایــي و آقاي انصاري کرد که خود را جدا از آنها
نشــان بدهد .او در آن ایمیلها تأکید کرد دیگر عالقهاي به ادامه
همکاري بــا  Deanندارد .او در  ۲۷آوریــل  ۲۰۱۵باقيمانده ۵۰
درصد سهام خود در  Deanرا به آقاي انصاري منتقل کرد .او در
آگوست  ۲۰۱۵نیز با ارســال ایمیل به آقاي طباطبایي و انصاري
انتصاب شرکتهاي  Deanبه خود را فسخ کرد.
 شرکت تأسیســات دریایي در  ۱۴مارس  ۲۰۱۶به این دادگاهشکایت کرد.
موضوعات واقعي بحثبرانگیز
آقاي طباطبایي معتقد است شرکت تأسیسات دریایي به قوهمجریه ایران نزدیک است .شــرکت تأسیسات دریایي مدارکي به
دادگاه ارائه کرده که نشــان ميدهد این شرکت خصوصي است
که طبق قانون تجارت ایران اداره ميشــود؛ بااینحال مشخص
اســت که ارتباطات بین شرکت تأسیســات دریایي به قوه مجریه
ایران نزدیک اســت و غیرمحتمل به نظر ميرســد که شــرکت
تأسیســات دریایــي در موضوعات مهم خالف خواســته دولت
ایــران رفتار کند .بههمیندلیل ميتوانم بپذیرم موضع سیاســي
آقاي طباطبایي باعث شــده شرکت تأسیسات دریایي او را شدیدا
تعقیب کند؛ اما در مقابل رفتاري آرام با عمر کامل داشــته باشد.
بااینحال اعتقاد دارم شــکایت شــرکت تأسیســات دریایي علیه
طباطبایي دروغپردازانه و بدون پشتوانه نیست و آقاي طباطبایي
براساس شواهد موجود مسئول خواهد بود؛ نه براساس دشمني
دولت ایران با او.
 براي من واضح اســت که آقاي طاهري و آقاي شیراني درارتباط تنگاتنگ بــا یکدیگر بودهاند و بســیاري از مکاتبات آقاي
شــهریاري به هر دو آنها ارســال شده اســت .ازجمله اینکه هر
دو آنها مطلع بودهاند شــرکت  GSPروماني قصد داشــته دکل
فورچونــا را  ۶۶میلیون دالر بفروشــد و قیمتــي که  GSPتوافق
کرده ،شــامل دکل بریتانیا نیــز بوده و قیمت قــرارداد را به ۸۷
میلیون دالر رسانده است.
 احتماال آقاي طاهري اطالعــات قیمت فورچونا را به مدیرحقوقي شــرکت تأسیسات دریایي نیز داده اســت؛ زیرا در اولین
روز کاري آقاي مســعود اماني ،مدیر حقوقي شــرکت تأسیسات
دریایي ،در فوریه  ،۲۰۱۴منشــي آقاي رحمانيپناه )مدیر ســابق
حقوقي این شــرکت( هنگامي که قصد داشت دو بسته از اسناد
را از ســاختمان شرکت تأسیسات دریایي خارج کند ،دستگیر شد.
یکي از این اســناد پیشنویس پیمان خرید  Deanو  GSPبود که
نشــان ميداد قیمت دکل فورچونا  ۶۶میلیون دالر بوده اســت.
هیچ شــواهد دیگري وجود ندارد که نشــان دهد به غیر از آقاي
شــیراني ،طاهري و احتماال آقاي رحمانيپناه ،شخص دیگري از
شرکت تأسیسات دریایي از این موضوع تا قبل از سال  ۲۰۱۴مطلع
بوده باشد.
 بررســيها نشــان ميدهد قواعد داخلي شرکت تأسیساتدریایي در این قرارداد رعایت نشــده اســت ،همچنین در جلسه
هیئتمدیره به آنان گفته شــده شــرکت قصد خرید یک دکل به
قیمت  ۸۷میلیون دالر را دارد.
 هنگامي که قرارداد فروش توســط  GSPدر ســوم دسامبر ۲۰۱۲فسخ شــده آقاي شــیراني ســریعا از آن آگاه شده است.
همانطــور که قبال گفتــم قطعا آقاي شــیراني از عمق فاجعه
آگاه بوده و ایمیلــي که عمر کامل براي او و آقاي طاهري در ۱۹
دسامبر  ۲۰۱۲فرستاد نشان ميدهد آقاي طاهري نیز ميدانسته
که قرارداد لغو شده است و مذاکرات مستلزم تالش براي احیاي
قرارداد بودند.
 همــه احتماالت براي نجات قــرارداد از  ۲۰فوریه  ۲۰۱۳ازبیــن رفتهاند .مطمئن هســتم آقاي شــیراني از رونــد مذاکرات
کامال آگاه بوده و ميدانســته که دیگر هیچ امکاني براي اجراي
قرارداد وجود نــدارد .همچنین اســتنباط ميکنم آقاي طاهري
نیــز از حتميبودن لغو قرارداد قطعا آگاه بوده اســت .این را به
دلیل رابطه بسیار نزدیک آقاي طاهري و شیراني نميگویم ،بلکه
به این دلیل اســت که آقاي طاهري از وجــوه الزم براي رعایت
اولیتماتوم بيچونوچراي شــرکت  GSPکــه در تاریخ  ۱۹فوریه
 ۲۰۱۴داده شــده بود ،کامال آگاه بوده یعني ميدانسته پس از آن
امکان نجات قــرارداد وجود ندارد .عالوه بــر این موضوع آقاي
طاهري در ششــم مارس  ۲۰۱۳دســتور انتقال وجه به شــرکت

 Deanرا صادر کرد و تا تاریخ انجام دستور یعني  ۲۰آوریل ۲۰۱۳
هیچ اقــدام دیگري برای لغو دســتور انتقال وجــه انجام نداد.
همچنیــن طبق شــهادت آقاي یحیوي ،آقاي طاهــري در اواخر
جوالي  ۲۰۱۳حســابي مشابه به هیئتمدیره ارائه داده که نشان
ميدهد او قصد داشــته تمامي موضوعات رخداده را از نظر آنها
پنهان کند.
 در فوریــه  ۲۰۱۴آقاي غالمرضا منوچهــري ،جایگزین آقايطاهري در شرکت تأسیسات دریایي ایران شد.
 شرکتهاي  Deanو  Dean legalتوسط عمر کامل تأسیسشــدهاند اما او ميگوید که تحت مدیریــت آقاي طباطبایي بوده
اســت .عمر کامل در تمامــي قراردادها حاضر بــوده و البته در
موارد گوناگوني نیز در مدارک جعل کرده اســت .براي نمونه در
نسخهاي از شــکایت شرکت  GSPاز  Deanکه توسط عمر کامل
براي شرکت تأسیســات دریایي ارسال شده قیمت دکل فورچونا
از ۶۶میلیون دالر به ۸۶میلیون دالر تغییر کرده و همچنین مبلغ
ودیعه درج شــده در پاراگــراف  ۵و مبلغ داللي و انجام معامله
در پاراگراف  ۶نیز تغییر یافته اســت .این یکــي از هزاران مدرک
تعجبآور در این پرونده است که دستکاري شدهاند.
 من به این نتیجه رســیدهام که آقــاي طباطبایي در تماميبخشهاي مهم مســئولیت کنترل نهایي شرکت  Deanرا داشته
و همکاري آنها طبق تصمیمات آقاي طباطبایي بوده اســت .این
به معناي آن نیســت که عمر کامل قادر نبوده اقدامات مستقلي
انجام دهد اما من این نتیجه را گرفتم که آقاي طباطبایي مدیریت
کلي این موارد را برعهده داشته است.
نتیجهگیريهاي کلي حقیقي
 طبق آنچه گفته شد من عمیقا ميپذیرم که این پرونده یکپرونده کالهبرداري از شــرکت تأسیســات دریایي است که در دو
مرحله انجام شده است .در مرحله اول شرکت تأسیسات دریایي
ملزم به پرداخت ۲۱میلیون دالر بیشــتر از مبلــغ دکل فورچونا
شده است و در مرحله دوم مبالغ پرداخت شده براي خرید دکل
بازنگشته است.
 بــه نظر من آقاي طاهري و آقاي شــیراني ،هر دو در قبالتعهــد امانتداري خــود به شــرکت تأسیســات دریایي قصور
ورزیدهانــد .بــه نظر مــن اگر آقاي طاهــري و آقاي شــیراني از
تعهدات امانتداري خود قصور نميورزیدند شــرکت تأسیسات
دریایي وارد قرارداد فروش نميشد و مجبور نميشد ۸۷میلیون
دالر را پرداخت کند و متحمل چنین خسارتي شود.
 جبران خســارت درخواستشده ازسوی شرکت تأسیساتدریایــي درخصوص مــدارک انجام معاملــه در رابطه با آقاي
طاهــري و آقاي شــیراني و قصور آنها در رعایــت امانتداري
براي هر دوي آنها برابر اســت .به نظر من آقاي طاهري و آقاي
شیراني مشــاعا مســئول جبران خســارت مبلغ پرداختشده
ازسوی  IOECهستند که این مبلغ تقریبا ۸۷میلیون دالر است.
اگرچه بعدا اقداماتي براي تعیین مبلغ دقیق و نوع ارز آن انجام
خواهم داد.
 شــرکت  Deanو  dean legalنقشــي کلیــدي و اصلي دردریافت وجه از شرکت تأسیســات دریایي داشتهاند .آنها بخش
مهم و اصلي روندهاي هر دو کالهبرداري هســتندDean legal .
۸۷میلیون دالر از شــرکت تأسیسات دریایي دریافت کرد که تنها
۱۳میلیون و ۴۰۰هزار دالر آن را به شــرکت  GSPروماني منتقل
کرد و مابقي را به دیگران داد و دکلي نیز به شــرکت تأسیســات
دریایي نرسید.
 عمر کامل نقش بسیار مهمي در انجام این قصورات داشت.او پیشنویس قرارداد حقالعمل کاري را تهیه و تسهیالتي ایجاد
کرد تا وجوه بزرگي به حساب ســپنتا و آقاي طباطبایي پرداخت
شود .او به آقاي طاهري و آقاي شیراني هم کمک کرد تا سوءظن
شــرکت تأسیسات دریایي را برطرف کنند ،مثال مشخصات دعوي
حقوقــي  GSPعلیــه  Deanرا دســتکاري کــرد و توضیحاتي
دروغین داد که چرا وجوهي که باید به حساب شرکت تأسیسات
دریایي بازپرداخت شوند بازپرداخت نشدهاند .به نظر من او کامال
از ماهیت اقدامات کالهبرداري آگاه بوده است.
 نقــش آقاي طباطبایي تأمین و هدایت زیربنا و شــالودهايخارج از شرکت تأسیسات دریایي بوده که باعث شده کالهبرداري
صــورت بگیرد .بدون کمک او ممکن بود هرگز معاملهاي وجود
نداشــته باشــد و آقاي طاهري و شــیراني نیز قادر به دستیابي
۲۱میلیون دالر نميشدند و دومین مرحله کالهبرداري نیز ممکن
نميشد .تالشهاي او در دادرسي براي مخفيکردن نقش خود
یکي از دالیلي اســت که نشان ميدهد او در این ماجرا مشارکتي
ناصادقانه داشته است.
 متهمان به غیر از انصاري ،مسئول جبران خسارت واردشدهبه شــرکت تأسیســات دریایي در خصوص خســارات ناشــي از
قصورات آقاي طاهري و آقاي شیراني هستند.
 برایند یافتهها این است که متهمان به جز انصاري ،همگيمشاعا مســئول ۸۷میلیون دالري هســتند که شرکت تأسیسات
دریایي از دست داده است.

بحران اقتصادي و انتخابات شهرداريها
ﻓﺮﯾﺒﺮز ﻣﺴﻌﻮدي  .روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر
در تابســتان گذشته بود که اقتصاد ترکیه دچار تالطم شد ،ولي هنوز
حزب اردوغان با تغییرهایي در سیاستهاي پوپولیستي اقتصادي ،قصد
داشــت نشــان دهد کنترل اوضاع را در دســت دارد .ایــن در حالي بود
کــه ناظران بيطرف ،آن تالطمها را نشــانههاي بــروز بحران اقتصادي
تمامعیاری براي اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه ميدانستند.
اقتصاد سیاسي اردوغان ،آتش زیر خاکستر
پس از بحران اقتصادي گسترده در حوزه دالر در سال  ۲۰۰۸و سرایت
آن در ســالهاي حدود  ۲۰۱۰به حوزه یورو ،این کشورهاي پیراموني مانند
ترکیه بودند که توانســتند از سیاســتهاي انقباضي فــدرالرزرو آمریکا
نهایــت بهره را بــرده و با فراهمکــردن دالرهاي ارزانقیمت ،سیاســت
اقتصادي پوپولیستي خود را بر پایه نرخ بهره پایین پیش ببرند .دالرهایي
که به علت درپیشگرفتن سیاســت اقتصادي نئولیبرالي از سوی دولت
اردوغان ،تنها براي چندصباحي رشــد اقتصــادي بيکیفیتي را براي این
کشــور ایجاد کرد که در همان موقع ،با ستایش و تمجید اقتصاددانهاي
نئولیبرال ایراني همراه شــد .با بروز نشــانههاي بهبود در اقتصاد آمریکا
و تغییر سیاســتهاي فدرالرزرو ،دسترســي ترکیه به دالر و منابع مالي
ارزانقیمت که تاکنون مانع آشکارشدن زخمهاي کاري اقتصاد این کشور
بودند ،به مخاطــره افتاد .اقتصاددانان نئولیبرال اردوغان ،ناتوان از تأمین
منابع ارزانقیمت براي صنایع این کشــور ،سیاســت جایگزیني واردات را
در پیــش گرفتند و همزمان براي ایجاد منابع مالي ارزان مورد نیاز صنایع
تولیدي مصرفي و واسطهاي ،فشارهاي سنگیني به بانک مرکزي آوردند
تا این بانک بهجاي ادامه سیاست تثبیت قیمتها که تا آن زمان در پیش
گرفته بود ،به فراهمآوردن مشــوقهاي مالي براي صنایعي که مشــکل
مالي داشتند یا شرکتهایي که قرار بود کاالهاي واسطهاي را تولید کنند،
روي بیاورد؛ زیرا اردوغان گمان ميبرد با تولید محصوالت با ارزش افزوده
باال ،قادر خواهد بود کســري بودجه را کاهش داده و اشتغال را افزایش
دهد .درحاليکه بيبرنامگي دولت ترکیــه براي اصالحات مالي و پولي
همزمان با بهبود شرایط اقتصادي در کشــورهاي سرمایهداري پیشرفته
کــه تا آن زمان به دلیل اوضاع بد اقتصــادي ،ارز ارزانقیمت را در اختیار
اقتصادهاي نوظهور قرار داده بودند ،با زهکشي دالر ،اقتصاد ترکیه را در
آســتانه ســقوط قرار داده بود ،تهدید ترامپ به جنگ اقتصادي با ترکیه،
توجیه مناســبي نزد اقتصاددانان نئولیبرال اســالمي و سیاســتمداران
ترکیه فراهم کرد تا با خاکپاشــیدن در چشــم مردم ،مشکالت اقتصادي
را به جنگ اقتصادي ترامپ علیه ترکیه نسبت دهند .البته واقعیتهاي
اقتصادي نشان ميداد دیر یا زود اقتصاد نئولیبرالي و پوپولیستي اردوغان
به چالشــی جدي کشــیده خواهد شد .بررســيهایي که آمیت آقچاي،
اقتصاددان مســتقل ترک ،انجام داده است ،نشــان ميدهد اقتصاد این
کشــور در همه این ســالها در تنگنا بوده و دولت اردوغان هیچ تالشي
جز دورزدن این تنگناها در این سالها انجام نداده است .در واقع اقتصاد
ترکیه در ســالهاي  ۲۰۱۲تا  ۲۰۱۴صرفا از ورود ارزهاي خارجي پرقدرت
تنهــا براي پرکردن جیب ســرمایهداران بزرگ وابســته بــه حزب حاکم،
بازرگانان و دستاندرکاران مســتغالت و بانکهاي خصوصي بهره برده
و اقتصاد مولد و مســتقل این کشــور نصیبي از جریــان دالر و یورو ارزان
نبــرده بود .با قطع جریان ارزهاي خارجي پرقدرت به اقتصاد این کشــور
و زهکشي دالر به کشــورهاي اصلي سرمایهداري ،دولت ناچار بود براي
تأمین اعتبار مالي صنایع و بازار این کشــور ،نرخ بهــره را باال ببرد؛ اما در
ایــن صورت میزان تقاضاي داخلي کاهــش یافته که به نوبه خود باعث
کاهش تقاضا در بازار و در نتیجه ســقوط هرچه بیشتر ارزش لیر و رکود
تورمي ميشــد و با توجه به اینکه صنایع و بانکهاي ترکیه در سالهاي
گذشــته بهشدت به ارزهاي خارجي وابسته و بدهکار بودند ،این موضوع
ميتوانست زمینههاي سقوط اقتصادي ترکیه را بیش از پیش فراهم کند.
دولت ناچار شــد براي جذب اعتبار مورد نیاز صنایع و بانکها ،نرخ بهره
را بــاال ببرد؛ بــا این وجود ،ارزش لیر رو به کاهش گذاشــته و بدهيهاي
خارجي ترکیه در سال  ۲۰۱۸به بیش از  ۳۳۹میلیارد دالر آمریکا و کسري
حســاب جاري ترکیه نســبت به تولید ناخالص داخلي ،به شش درصد
رســید و همزمان ســرمایهگذاريهاي خارجي در صنایع ترکیه ازجمله
بورس این کشور ،بهشــدت رو به کاهش رفت .مجموع این عوامل ،افق
اقتصادی این کشــور را تیره و تار کرده و رکود را ژرفتر و گسترده ميکرد.
دولت اردوغان در همه سالهاي  ۲۰۰۷تا  ۲۰۱۸که به ارزهاي ارزانقیمت
دسترسي داشــت ،با درپیشگرفتن سیاستهاي سرکوب مزدي کارگران
و طرد اقتصاددانان مســتقل یا ضد سیاستهاي نئولیبرال ،با اختصاص
اعتبارهاي ارزانقیمت به صنایع وابسته به سرمایهداري انحصاري غرب
و سرمایهگذاريهاي عظیم در خانهسازي ،مستغالت ،توریسم و بانکهاي
خصوصي ،تالش کرده بود شــرایط جذابي را براي ســرمایهگذاريهاي
خارجي فراهم کند؛ اما این سیاستها نهتنها نتوانست به آرزوي اردوغان
براي احیاي حکومــت عثماني نئولیبرالي جامه واقعیت بپوشــد ،بلکه
نتیجه انتخابات شهرداريها بهویژه در شهرهاي استانبول ،آنکارا و ازمیر
نشان داد پایههاي قدرت اردوغان لرزانتر از پیش شده یا شاید تالشهاي
اردوغان براي استوارسازي پایههاي اقتدار خود در سپهر سیاسي ترکیه و
منطقه ،مســیري مخالف را در سپهر اقتصادي این کشور پیموده است .از
ســوي دیگر ،سیر رویدادهاي سیاسي و اقتصادي در ترکیه نشان ميدهد
هر سیاســتمدار دیگري بهجاي اردوغان و حزب حاکم این کشور ،راهي
جز کنارگذاشتن سیاستهاي نئولیبرالي سرکوب دستمزدها و آزادسازي
اقتصادي و اصالحات ژرف مالي و پولي ندارد.

ﺧﺒﺮ

ترخیص  ۱۰۰۰کانتینر قطعات خودرو
در  ۳هفته آینده
مدیر کل گمرک چابهار گفت :از سه هزار کانتینر قطعات خودرویی که
در این گمرک دپو شــده بود ،هزار کانتینر در گمرک باقی است که حداکثر
تا دو یا ســه هفته آینده ترخیص میشود .عزیزاﷲ شمس در گفتوگو با
مهــر ،درباره ترخیص هزار کانتینر قطعات خودروی باقیمانده در گمرک
چابهار ،اظهــار کرد :در گمرک چابهار بیش از ســه هزار کانتینر قطعات
خودرو دپو شده بود که اواخر سال گذشته پس از اینکه هشدار الزم مبنی
بر امکان متروکهشــدن این کاالها را دادیم ،دو هزار کانتینر ترخیص و به
صنعت خودروسازی کشور تحویل شد .مدیرکل گمرک چابهار افزود :قرار
بود هزار کانتینر باقیمانده نیز در فروردینماه ســال جاری ترخیص شود
که به دلیل برخی مشکالت جزئی ،ترخیص این کاالها حداکثر تا دو یا سه
هفته آینده انجام میشود .وی با بیان اینکه مشکلی در ترخیص قطعات
خودرو وجود نــدارد ،تصریح کرد :با توجه بــه اینکه هماکنون در فصل
برداشت هندوانه در چابهار قرار داریم ،کامیونهای حمل و نقل در حال
انتقال محصول هندوانه هستند و به همین دلیل ،تنها مشکل پیشِروی
ترخیص باقیمانده قطعات خودرو ،مربوط به حمل و نقل است.

