
سرمقاله

   مهاجرت کارگران ایرانی از کشور 23 درصد افزایش داشته است
 وزارت کار: شمار جویندگان کار 20 درصد افزایش یافت

  امارات و آمریکا جذاب ترین کشورها برای مهاجرت کارگران ایرانی است

موج مهاجرت کارگران

قيمت دالر و ترس از افكار عمومي

هفته گذشته ارزش برابري دالر نسبت به ريال 
افزايش يافت و به حدود 4 هزار تومان نيز رسيد. 
گويي كه زلزله اي رخ داده است. مخالفان دولت 
وكيل و وصــي خودخوانده ارزش ريال شــدند 
و فرياد دفــاع از پول ملي را ســر دادند. عده اي 
آن را معلول تقاضاي باالي ارز براي ســفر كربال 
دانســتند كه به قولي تا 2/5 ميليون نفر بودند. 
برخي آن را ناشي از تقويت قدرت دالر در سطح 
جهاني دانســتند. برخي ديگر نيز اين افزايش را 
زير سر دولت دانســتند كه از اين طريق كسري 
بودجه خود را جبران كند. يک ســايت اصولگرا 
11 دليل بــرای اين افزايش برشــمرد تا دولت 
را متهــم كند! جالب اين كه دولــت نيز افزايش 
قيمت ارز را بــه نوعي تحليل كرد كه مخاطب را 
به ياد توجيهات دولت گذشته درباره قيمت ارز 
مي انداخت و اين كه نقش رسانه ها و روزنامه ها را 
در اين ماجرا پررنــگ كردند كه طبعا هيچ كدام 
درست نيست و روزنامه ها مجبور نيستند مطابق 
سياست هاي رسانه اي ابالغ نشده بانک مركزي 
عمل كنند. با وجود اينها، يک پرسش و موضوع 
اساسي در جريان نحوه مواجهه با افزايش قيمت 
دالر مغفول واقع شــد. هدف يادداشت حاضر، 
پرداختن به اين پرسش است كه دولت براي آن 

بايد پاسخي داشته باشد.
پيش از طرح پرســش، ضرورت دارد متذكر 
شــويم كه همه ما دوســت داريــم واحد پول 
كشــورمان قدرتمند باشــد و اين كه ارزش آن 
كم و كمتر شــود به لحاظ رواني و سياسي، در 
 برخي مواقع از منظر اقتصادي نيز ناخوشــايند

است.
ولي ارزش پــول ملي را نمي تــوان به صورت 
دستوري و درواقع گلخانه اي باال نگه داشت، زيرا 
چنين كاري دير يا زود عــوارض بدتري خواهد 
داشــت و عوارض رواني و سياســي و اقتصادي 
آن تا حــدي فاجعه بار خواهد بــود. اتفاقي كه 
در  ســال 1391 رخ داد، كمابيــش معلول اين 
باال نگه داشــتن قيمت ريال به صورت دستوري 
و گلخانه اي بود. موضوع ســاده اســت. شاخص 
قيمت هاي داخلي از  ســال 1384 تا 1391 كه 
دالر به يک باره 3 برابر شــد، حــدود 3/5 برابر 
افزايش داشــته اســت. اگر تورم جهاني و رشد 
اقتصادي داخلي را نيز حســاب كنيم، نرخ دالر 
در  ســال 1391 بايد حدود 3 برابر آن در  ســال 
1384 می بود تا به قيمــت ثابت تغييري نكرده 

باشد.
ولي واقعيت اين اســت كه دالر از حدود 900 
تومان در  ســال 1384 به حدود 1200 تومان 
در  سال 1391 رســيد، در حالي كه بايد حداقل 
به قيمــت جــاري 2500 تومان مي شــد تا به 
قيمت ثابت تغييري نكرده باشد، ولي به صورت 

گلخانه اي و از طريق تزريق درآمدهاي نفتي به 
بــازار، قيمت ارز را پايين نگه داشــتند. در واقع 
دالر در ايــن فاصله به قيمت ثابت ارزان شــد و 
دودش به چشــم اقتصاد، مــردم و توليدكننده 
رفــت و واردات در برابر توليــد داخلي به صرفه 
شــد و كاالهاي چيني بازار ايران را تصرف كرد، 
ولي هنگامي كه دولت پيش دالري براي تزريق 
به بازار نداشــت، به يک باره سد مذكور شكست 
و دالر به حــدود 3500 تومان هم رســيد و در 

نهايت حول و حوش 3200 تومان باقي ماند.
از ســوي ديگر، طبق قانون برنامه توســعه، 
دولت موظف اســت كه قيمت ارز را متناســب 
با نرخ تورم داخلي و خارجي و رشــد اقتصادي 
تعديل كنــد؛ يعني اگر 2 درصد رشــد داريم و 
نرخ تورم جهاني هم 3 درصد و نرخ تورم داخلي 
هم 15 درصد اســت، در اين صورت بايد قيمت 
ارز را 10 درصد افزايــش داد تا قيمت واقعي آن 
ثابت بماند. ولي هيچ كس نيست و نبود از دولت 
فعلی )همچنين از دولت قبلی( بپرســد شــما 
كه دولت را در  ســال 1392 تحويــل گرفتيد و 
دالر حــدود 3300 تومــان بود، چــرا تاكنون 
كه بيــش از 80 درصــد تورم در اين سه ســال 
بوده، همچنان دالر را با قيمــت ريال ثابت نگه 
داشــته ايد؟ جالب اين كه ايــن كار غيرقانوني 
و خــالف برنامه اســت ولي هيچ كــس حتی 
نمايندگانی كه آن را تصويب كردند، اين پرسش 
را از دولــت نمي كنند و دولت نيز بــه ثبات ارز 
به قيمت جاري افتخــار مي كند و براي افزايش 
 آن و رفع مســئوليت از خود بــه دنبال توجيه

مي گردد.
مردم دوســت دارند كه ارز ارزان باشــد ولي 
واقعيت اين اســت كه ارزانــي آن اگر به صورت 
گلخانه اي باشد به ضرر توليد و كشور و در نهايت 
به ضرر مردم اســت و حتي منشــأ تورم شديد 

خواهد شد.
اين كار به صــادرات لطمه مي زنــد؛ واردات 
را تشــويق مي كند؛ بي ثباتــي در اقتصاد ايجاد 
مي كند؛ توريســم ايراني ها به خــارج را تقويت 
و توريســم خارجي به ايران را تضعيف مي كند؛ 
عاليم بدي به اقتصاد مي دهد و... البته حمايت از 
پول ملــي در كوتاه مدت موجب كنترل حدي از 
تورم مي شود ولي وقتي كه اين سد حمايتي در 
برابر فشــارهاي فزاينده پشت سد بشكند، آنگاه 
سيل تورم همه را با خود خواهد برد همچنان كه 

در سال هاي 1391 و 1392 برد.
ظاهرا ترس از افكار عمومي موجب مي شــود 
كه دولت های مســتقر در ايــران حتي در دفاع 
از اقدامات طبيعي نيز ناكارآمد شــوند؛ نه فقط 
دولت، بلكه كارشناســان نيز در برابر اين ترس، 

تسليم و منفعل هستند.
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جامعه

 صفحه 16

 پایان نامه فروشی با بخشنامه
و الیحه از بين نمی رود

 معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم از وضع
پایان نامه فروشی و مقاله نویسی در ایران می گوید

یادداشت

یاد نوشتی برای مرحوم استاد بیژن دفتری
ایستاده در برابر باد دكتر سیدمجتبی احمدي 

مديرعامل هالل احمر استان 
خراسان رضوي

نخست: ارديبهشــت 1376 بود كه زلزله مهيب قائن 
در همهمه و هياهوی تبليغات سياســی رقابت انتخابات 
رياســت جمهوری به وقوع پيوست.  من جوانی 25ساله و 
در سال آخر دوره پزشكی بيرجند بودم كه بالفاصله به منطقه 
اعزام و ترياژ و غربالگری مصدومين را با امدادگران سپيدپوش 
جمعيت هالل احمر آغاز كرديم. اين نخستين تجربه من 
درمشاهده تلخی ها و سختی های يک بالی طبيعی بود و 
به طور طبيعی سخت تحت تأثير فضای غمبار و حزن  انگيز 
منطقه زلزله زده بودم.  درميان آن همه تلخی، شيرينی ياد 
مديری متعهد و توانمند ورد زبان بچه های هالل احمر بود؛ 
بيژن دفتری؛ و اين خود احســاس مطبوع و دلنوازی را به 
روح و جان آدمی ســرايت می داد.  شيفته مالقات و ديدن 
بيژن دفتری، معاون امداد كل هالل احمر شدم و به هرجا كه 
می رفتم، او پيش از آمدنم از آن جا رفته بود و من و او شــده 

بوديم همچون جن و بسم اهلل! 
تيرهايم به هدف نخوردند و آرزوی ديدن اين چنين مردی 
خاص برای من جوان مشتاق كشف خوبی ها و رازها برايم 

به سرانجام نرسيد. 
دوســال بعد پس از اتمام دوره طرح و سربازی از ميان 
انتخاب فرصت های متنوع كاری و شغلی به سبب همان نام  
نيک- حاج بيژن دفتری- خدمت درجمعيت هالل احمر 

را برگزيدم. 
دوم: حاال ديگر شده بودم شاگرد و همكار و مدير زيردست 
حاج بيژن دفتری و اين چه حس و حال خوبی بود.  زمستان 
1380 بود كه در كارگاه مديريت ســوانح زانوی تلمذ در 
محضرش بغل گرفتم و او با آن صدای بلند و دو رگه و قامت و 
هيكل تنومند و يک طرفه ايستادن ها و دست به كمر گرفتن 
و خيره شدن تا عمق چشمان مخاطبانش آموزه هايش را به 
ما می آموخت.  اين عادت مالوفش بود كه برای انتقال دانش و 
تجربياتش انبوهی از خاطرات تلخ و شيرين و خنده آور و بعضا 
مضحک را برايمان بازگو می كرد و چه سبک و سياق شيرينی 
برای آموختن بهتر و بيشتر بود و چه بسا شاگردان او اينک 
نيز همان خاطرات را سينه به سينه از او نقل می كنند. او به 
مخاطبش خاطرنشان می كرد كه مويش را در آسياب سپيد 
نكرده است و استاد ما از ميان بادها و طوفان ها و غبارها و امواج 

سيل ها و زمين لرزه های اين سرزمين آمده بود. 
ســوم: زلزله مهيب بم كه به وقوع پيوست، هريک از ما 
تجربه ای از ديدن قيامتی به نام زلزله بم را به چشــم سر و 

دل ديديم. 
خدا نصيب نكند! در آن حجم عظيم آوار و شــوربختی 
مردمان و اجساد بی شــمار و مجروحين فراوان و ويرانی 
عظيم و تندباد سرزنش های اين حاجی بود كه چون كوهی 
محكم و اســتوار دركنار فرماندهی و مديريت ميدانی آن 
سانحه دلخراش به حمايت و هدايت امدادگران و مديرانش 
با سعه صدر و بلند همتی مشغول بود. گاه نعره می زد، گاه 
می گريست و گاه با نهيبی كه از جان برمی داشت، همه ما 
را به خويش مــی آورد و گاه نيز با ما و درميان آن همه غم و 
اندوه مردمان رنجور و دردمند مردم بم با نيروهايش مهربانانه 

و پدرانه می خنديد و ما چه حظی می برديم كه او رئيس و 
فرمانده ماســت.! تا آن كه بيماری پس از آن همه شب ها و 
روزهای تالش و عرق و ايستادگی تابش را ستاند و با بدنی 

رنجور و بيمار بم را ترک گفت. 
حاال انفجار قطار نيشابور در روستای دهنو  هاشم آباد در 
بيست ونهم بهمن ماه همان  سال است و حاجی باز زود و سريع 
خود را رساند مثل هميشه! »پسر بجنب پسر بدو« اين ورد 
زبانش بود. خطاب كردن همه ما به نام پسر! و چه حس و حال 

خوبی بود پسر او بودن! 
چهارم: در زمان مسئوليتم در سازمان امدادونجات، مدام 
و به هر بهانه ای برای ديدن جمالش و بهره بردن از دانش و 
تجربياتش از محضرش استفاده می  كردم و او با همان لبخند 
و نگاه مهربانانه می پذيرفت؛ گرچه در اواخر خدمتش بر او 
روزگار سختی سپری شده بود و از ناماليمات و تلخی هايی 
كه بر او رفته بود، گله داشت ولی هميشه از اين می گفت كه 
قبل از رفتن از اين سرای، دانش و تجربه اش را دراختيارمان 
بگذارد و چقدر به مرگ و رفتن می انديشــيد و آن را مدام  
يادآوری می كرد.  اواخر سال 1389 وقتی از سازمان به مشهد 
آمدم و گوشه عزلتی داشتم، به او زنگ زدم و پيشنهاد ايجاد 
وب سايت مطالعات مديريت بحران را مطرح كردم؛ به روی باز 
و شادمانه مسئوليت رياست شورای سياست گذاری سايت 
را پذيرفت و مدام با تماس های مكرر تلفنی از راهنمايی ها و 

هدايت هايش بهره می بردم. 
ابتدای تابستان 1390 به همراه مرتضی مرادی پور معاون 
فعلی امدادونجات اســتان تهران برای انجام مصاحبه ای 
با اســتاد به دفتر كارش در محل مركز علمی- كاربردی 
پژوهشكده سوانح طبيعی شتافتيم، با همان خنده های 
صميمی و دوست داشتنی استقبالمان كرد و خوشحال كه 
بعد از سال ها، كسی از شاگردانش سراغش را گرفته است.  
بعد از صرف ناهار و انجام مصاحبه از تلخی هايی كه بر من رفته 
بود، متأثر بود و در پايان مالقات رو به من گفت: »پسر! رها 
كن اين مديريت بحران را، برو دنبال پزشكی ات به حسينی 
جناب  )دكتر وحيد حســينی جناب( هم گفته ام، دراين 

كشور مديريت بحران به جايی نخواهد رسيد.«
به وضوح تظاهر ناشيانه ای به دروغ می كرد، چراكه همه 
می دانســتند خود او در ايجاد شبكه جامع امدادونجات و 
تصويب طرح جامع امدادونجات در هيأت وزيران و ايجاد 
رشته های درسی و دانشگاهی مديريت سوانح طبيعی و 
غيرطبيعی با مرحوم دكتر اكرامی نســب چه تالش های 
وافری كرده بود و قطعا راه به جايی برده است تالش های او. 
اين را برای دلخوشی و آرامش من می گفت، من نيز دروغی 
تحويل قامت رعنايش دادم و زيرلب زمزمه كردم: »چشم 
حاجی!« وقتی مصاحبه اش را در سايت خواند، درتماسی 
تلفنی بسيار تشكر كرد و چقدر خوشحال شده بود از اين كه 
پس از سال ها او و تجربيات گران سنگش ديده شده است و 
همين مصاحبه بابی شد برای تماس معاون اش، دوست و 
شاگردش دكتر فرشيد توفيقی از آمريكا كه پس از چند سالی 
از حال يكديگر مطلع شدند و توفيقی مقاله ای با عنوان »از او 
بسيار بايد آموخت « در آستانه زلزله اهر و هريس و ورزقان 

در پاسداشت مقام استاد دفتری به رشته تحرير درآورد. 

ديگر سير بيماری پيشرفت قابل مالحظه ای داشت و اين 
هر روز جان و تن او را می آزرد، ديگر از آن صدای سركش و 

استوار و آن قامت راست باال خبری نبود. 
درد تمام وجودش را فرا گرفته بود و ما همه شاگردانش 
كه او را معلم مهربان و پدر دلسوز خويش می دانستيم، هر 
روز شاهدی بر گسترش و نفوذ درد درتمام وجودش بوديم؛ 
مثل خوره به جانش افتاده بود ولی به باور كه می گنجيد، مرد 

بحران و بال خود در دام باليی درافتد. 
هنوز نگران حال و روزم بود و جويای حالم! من در در مانگاه 
و گوشه عزلت خويش به مطالعه و تحقيق مشغول و او دايم 
مرا به صبر و گذران روزهای سخت شغلی فرا می خواند و 
نمی دانست كه من و شــاگردان و عزيزانش همه نگران او 

بوديم؛ فقط و فقط همين. 
به او زنگ زدم و گفتم، می آيم بيمارستان برای مالقاتت، 
گفــت:     »نه زنگ بــزن« و من گفتم: »چشــم« و خوب 
می دانستم كه دروغ می گويم! دروغ گفتم، چون نخواستم 
صدای شكستن قامت مرد حادثه و بال را بشنوم. دروغ گفتم، 
چون می خواســتم او را با همان قد رعنا و ايستاده ببينم، 
»ايستاده در برابر باد« همچون سرداران سپاه روم باستان 

كه ايستاده می مردند. 
دروغ گفتم، چون نخواستم آن صدای مهيب به سكون و 

تون آرام و سخن گفتن شمرده شمرده برسد. 
حاال روزهای پاييز 1392 و او دربيمارســتان ابن سينا 

بستری است و حالش روز به روز بدتر و بدتر. 
سعيد دفتری بشلی دوست خوبم و برادرزاده او  هر روز؛ 
روز شمار حال حاجی را در انتهای صفحه مصاحبه اش در 
سايت مطالعات مديريت بحران درج می كرد و من فقط به 

همان دلخوش بودم. 
پنجم: »با سالم و احترام و تعظيم: دوشنبه مقارن ساعت 
21 مورخ 1392/9/11 در بيمارستان ابن سينا طبقه چهارم 
خدمت حاج آقا رسيدم، به ايشان دستگاه اكسيژن وصل بود، 
به  خاطر تحمل وضعيت سطح هوشياري حاجي را پايين 
آورده بودند، مع الوصف من را شناخت. نوشته شده توسط 

سعيد دفتري درتاريخ   1392/9/12«
و... »با ســالم و احترام و تعظيم: حاجي افســانه نبود 
واقعيتي ملموس از انســانيت و مرامــي جاري درجريان 
زندگي بود كه به آرامي و با تبســمي از روي محبت از كنار 
همه ما گذشــت، گاهي او را مي ديدند و گاهي منكر همه 
آنچه پروردگار هستي به او عطا كرده بود، مي شدند؛ چون 
توان پرواز و همتايی در خصلت هاي انساني و بشردوستانه 
او را نداشتند، چنگي بچگانه بر بال سيمرغ مي زدند به هر 
تقدير، حاج بيژن رفت و خاطره او در بين همه امدادگران 
و همكاران صدوق، سختكوش و بي مدعايش ماند؛ آنان كه 
خود امروز استادي درعرصه امدادونجات هستند، جاده ها 

حاجي را مي شناسند از شرق تا غرب 
و از شمال تا جنوب درتمام پايگاه هاي 
امدادونجات كه حاجي به عنوان خانه 
خود و امدادگران را به عنوان برادران و 
فرزندان خود مي دانست، او را به نيكي 
مي شناسند. ذهن آشفته من و غم از 
دست دادن او بماند تا بعد از خاكسپاري 
شايد ناگفته هايی را مي بايست، گفت. 

ارادتمند: سعيد دفتري 1392/9/13

سنای آمریکا تمدید قانون تحریمی داماتو را با صد در صد آرا تصویب کرد
ند
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ورزش

گفت وگو با مبینا نژاد، تکواندوکار 
15 ساله ای که دنیا را متحیر کرد

بله، من
کيميای دوم هستم
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  سخنگوی وزارت خارجه: به هیأت نظارت بر برجام گزارش می دهیم            حمید ابوطالبی: هرنقضي، اقدام برعلیه تمامي متعهدین خواهد بود

روایت زندگی زنانی که در زندان قرچک، روزگار می گذرانند

پشت تارهای تنهایی
مرتضی مدنی- شهروند| جويندگان كار در هفت ماه 
امسال 20 درصد بيشتر شــده اند. اين خبری است كه 
»محمد اكبرنيا«، مديركل دفتــر كاريابی های وزارت 
كار اعالم كرده و گفته اســت: در هفت ماهه امســال 
350 هزار كارجو در مراكز كاريابی ثبت نام كرده اند كه 
110 هزار نفر آنها را زنان و 240 هــزار نفر آنها را مردان 
تشكيل  می دهند. اين موضوع درحالی رخ می دهد كه 
آمارهای جهانی حاكی از آن است كه مهاجرت نيروی 
كار از ايران سير افزايشی به خود گرفته است. براساس 
گزارش بانک جهانی ساالنه نزديک به يک ونيم ميليون 
نفر نيروی كار از ايران مهاجــرت می كند و اين روند رو 
به صعود اســت، به طوری كه در ســال 2013 بيشتر از 
يک ميليون و604 هــزار نفر كارگــر از ايران مهاجرت 
كرده اند كه اين آمار نشان دهنده افزايش 23.5 درصدی 
مهاجرت نيروی كار از ايران نســبت به  ســال 2010 

ميالدی است و امارات و آمريكا جذاب ترين مقاصد برای 
نيروی كار ايران گزارش شده اند. حاال نه تنها تحريم به 
تعطيلی گســترده كارگاه های توليدی و ريزش نيروی 
كار و افزايش بيكاری منجر شده، بلكه نبود تناسب بين 
تقاضا در بازار كار و سيستم آموزشی موجب شده است 
كه شمار فارغ التحصيالن دانشگاهی جويای كار تبديل 
به يک معضل اساسی برای دولت شود. حسين اكبری 
كارشناس روابط كار به »شــهروند« می گويد: خروج 
نيروی كار تحصيلكرده از ايران يک زيان اقتصادی بزرگ 
برای كشور است، زيرا بودجه كالنی صرف آموزش اين 
افراد شــده كه با خروج نيروهای تحصيلكرده در واقع، 
اتالف سرمايه رخ داده است.  فتح اهلل بيات رئيس اتحاديه 
كارگران قراردادی و پيمانی نيز با اشاره به شكاف مزد و 
هزينه در ايران، اين موضوع را يكی از مهم ترين عوامل 

مهاجرت نيروی كار ايرانی می داند...

 می گویند دولت
در انتخابات مجلس 
دخالت کرده! این 

سوال است یا تهمت؟!

شهرونگ
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