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تحميل هزينه به نظام
صحبت ه��اي آقاي��ان نوبخ��ت، 
زنگنه و آذر را شنيده ام. در چنين 
ش��رايطي كه ذهن قاطب��ه مردم 
منفي اس��ت نبايد كاري كرد كه 
ديوار اين بي  اعتمادي بلندتر شود. 
بر اين باور نيستم كه بايد به مردم 
خالف واقع گفت و بسيار و به شدت 
مخالف خالف گويي به مردم هس��تم ولي انتظار مي رفت 
ديوان محاس��بات قبل از اينكه خروجي گ��زارش تفريغ 
بودجه سال 95 را رسانه اي كند و بازتاب بيروني اين چنيني 
داشته باش��د مكاتبات��ي هم با ق��وه مجريه و مس��ووالن 
ذي صالح انجام مي داد. در واقع بايد صبر مي كرد تا دولت 
دفاعيه خود را با ديوان محاس��بات كشور درميان بگذارد. 
ش��خصا پرونده اي از ديوان محاس��بات دريافت كردم اما 
پيش از آنكه سوال از وزير مربوطه را در صحن علني مجلس 

مطرح كنم...

سرمقاله
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پول نفت گم نشده
نوبخت و زنگنه گزارش ديوان محاسبات را  

اشتباه محاسباتي عنوان كردند
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با ان�دوه ف�راوان درگذش�ت مرحوم ح�اج علي ياس�ائي 
مهرجردي را تس�ليت گفته و براي آن فقيد سعيد درجات 

عالي رحمت و مغفرت الهي مسالت مي كنيم.

 خانواده محترم ياسائي مهرجردي

دكتر بهروز قاسمي و بانو

جوان دانشجو 
بايد خود را آماده 
تحوالت و انتظارات 
زمان كند
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نظرخواهي 
»اعتماد « از 
اقتصاددانان 
درباره نطق 
تلويزيوني 
روحاني 10

همزمان با ايام شهادت صديقه طاهره اسوه زنان جهان حضرت فاطمه زهرا عليها سالم اهلل، به منظور آشنايي بيشتر با 
حقيقت، زندگي، شيوه و روش آن حضرت، گردهم آمده و ضمن اداء احترام به ساحت مقدس آن بانوي دو عالم و عرض 

تسليت به محضر فرزند برومندش حجت بن الحسن العكسري عجل اهللهّ فرجه الشريف از محضر استاد سخن، خطيب نام آور

رسول منتجب نيا

بسم الله الرحمن الرحيم

حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر نقويان
 بهره مند خواهيم گرديد. و مداحان اهل بيت)ع( آقايان قهرماني و عابدي

سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه )10، 11 و 12 بهمن ماه ساعت 21-19(زمان: 
بزرگراه شهيد ستاري، بعد از فروشگاه كورش، حسينيه چهارده معصوم)ع(مكان: 

انتظار مي رود برادران و خواهران ارجمند با حضور خود زينت بخش محفل باشند.

اقتصاد

در خص��وص تحلي��ل و ارزيابي 
چالش ه��ا و مس��ائل اساس��ي 
اقتصاد كشور، صرف نظر از برخي 
جزييات، شايد بتوان گفت ديدگاه 
اغلب مديران اقتص��ادي دولت تا 
حد زيادي به ديدگاه اقتصاددانان 
نزديك ش��ده اس��ت. كمتر مدير 
اقتصادي در دولت مي توان س��راغ گرف��ت كه نپذيرفته 
باشد اقتصاد كش��ور با مس��ائل و چالش هاي اساسي در 
زمينه ناپايداري بودجه عمومي، مشكالت ساختاري نظام 
بانكي، بحران آب، ركود سرمايه گذاري، بحران بيكاري و 
معضل صندوق هاي بازنشس��تگي مواجه است. مديران 
اقتصادي دولت عموما باور اقتصاددانان را پذيرفته اند كه 
اقتصاد ايران به تغيير مس��ير نياز دارد. مديران اقتصادي 
دولت مي دانن��د كه سياس��تگذاري در حوزه هايي مانند 
سياست هاي حمايتي دولت، بازار انرژي، سرمايه گذاري 
خارجي، سياست هاي تجاري، نظام بانكي، سياست هاي 
ارزي، سياست هاي صنعتي و نظاير آن نيازمند تغييرات 
اساس��ي اس��ت. اكنون كه نش��انه هايي از بحران و عدم 
تعادل هاي بزرگ در اقتصاد آشكار شده است و مشكالتي 
مانند ش��كاف فزآينده منابع و مصارف بودجه، مشكالت 
نظ��ام بانكي، تالط��م  ب��ازار ارز، بح��ران آب، بدهي هاي 
دولت و نظاير آن رخ مي نمايد، قاعدتا براي مديران ارشد 
دولت نيز همانن��د اقتصاددانان محرز اس��ت كه با حذف 
صورت مساله يا با سياست هاي كوتاه مدت و راه حل هاي 
تس��كيني ديگر نمي توان به مصاف اين چالش ها رفت. 
با اين حال آنچه بسيار عجيب مي نمايد آن است كه چرا 

همچنان سياس��ت هاي اقتصادي بر روال گذش��ته خود 
پيش مي روند و نشاني از عزم و اراده در اصالح سياست ها 
و ساختارهاي اقتصادي ديده نمي شود. سواالت بسياري 
مطرح است، اينكه چرا با وجود كس��ري بودجه فزآينده 
دولت، سياست هاي يارانه اي و سياس��ت هاي بازار انرژي 
اصالح نمي ش��ود؟ چرا با وجود چندين سال متوالي نرخ 
رشد منفي تشكيل سرمايه در اقتصاد، برنامه هاي موثري 
براي جذب س��رمايه هاي خارجي اجرا نمي شود؟ چرا با 
وجود هشدار اقتصاددانان نسبت به تبعات سركوب نرخ 
ارز و سركوب قيمت بازار انرژي، در اين چند سال نسبت 
به اصالح سياس��ت هاي ارزي و اصالح ب��ازار انرژي تعلل 
شده است؟ چرا طرح مهمي مانند طرح نوسازي صنايع، 
ساده انگارانه به يك برنامه توزيع تسهيالت بين بنگاه هاي 
صنعتي تقليل پيدا مي كند؟ چرا مساله بسيار كليدي و 
حساسي مانند اصالح نظام بانكي به چند اقدام مانند ادغام 
و انحالل و پرداخت مطالبات سپرده گذاران از منابع بانك 
مركزي، تقليل پيدا مي كند؟ چ��را بودجه ريزي مبتني 
بر عملكرد اجرا نشده است؟ چرا سياست هاي تجاري به 
جاي اصالح در جهت افزاي��ش رقابت پذيري اقتصاد، روز 
به روز در مسير افزايش انحصار پيش مي رود؟پاسخ به اين 

سواالت را مي توان در اين چند واقعيت يافت: 
اواًل بسياري از چالش ها و مس��ائل اقتصاد ايران، كه البته 
ريش��ه در عملكرد دولت هاي قبل دارند، ابعادي بس��يار 

پيچيده  و درهم تنيده  دارند و لذا حل آنها 
به سادگي ميسر نيس��ت. ورود به اصالح 

سياس��ت ها و س��اختارها، نيازمند عزم و همتي راسخ و 
دانشي عميق است كه آن را به ندرت مي توان يافت. 

چند سوال درباره اقتصاد ايران
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حميد آذرمند

فرهنگ

زودهن��گام  درگذش��ت  خب��ر 
نويس��نده و مترجمي پ��ركار كه 
در كارنامه اش ع��الوه بر نگارش، 
ترجم��ه و تالي��ف نزدي��ك ب��ه 
يكصد جلد كتاب، مديريت هاي 
فرهنگ��ي و رس��انه اي ني��ز ب��ه 
چش��م مي آيد، ب��ه دور از ميهن 
خويش، خبري بسيار ناگوار و سخت غمبار بود. محسن 
سليماني، مترجم، مولف و نويس��نده نامدار ايراني كه به 
هنگام گذران دوره مس��ووليت اداري به عنوان نماينده 
فرهنگ��ي جمهوري اس��المي اي��ران در ش��هر بلگراد، 
پايتخت صربس��تان، جان به جان آفرين تس��ليم كرد؛ 
پرواز او به سوي ابديت، آن گونه كه در تراز مقام و منزلت 
وي باش��د، در رس��انه هاي ايران بازتاب نداشت. اگرچه 
اين ش��يوه رودررويي با مرگ اصحاب انديش��ه و قلم در 
كشورمان بي سابقه نيست، اما شايس��ته تر اين است كه 
در فضاي رسانه اي كشوري كه بسياري در آن خود را به 
عنوان دوس��تدار فرهنگ و هنر معرفي مي كنند، الاقل 
توسط دوس��تان و يارانش، به طرح نوشته ها و ديدگاه ها 
و آثار باقيمانده از مرحوم محسن سليماني مي پرداختند، 
هرچند توق��ع عالقه مندان به قلم اين نويس��نده مومن 
و آزادانديش اين اس��ت ك��ه مقامات بلندپايه و ارش��د 
كش��ورمان قلمي به دس��ت گيرند و در رثاي فقدان او، 
اشكي بر كاغذ جاري كنند. محسن سليماني  زاده تهران 
به س��ال 1338 خورشيدي اس��ت. وي كه بچه خيابان 
ش��اهپور )وحدت اس��المي فعلي( بود پ��س از رفتن به 
مدرسه و گذراندن دوره متوسطه در دبيرستان ابومسلم، 

به دانش��گاه عالمه طباطبايي رف��ت و در رش��ته زبان و 
ادبيات انگليس��ي ادامه تحصيل داد. هنوز دانش��جو بود 
كه به طور جدي وارد عرصه نويس��ندگي شد؛ هنري كه 
از دوران نوجواني به آن عالقه داش��ت و كم و بيش به آن 
مي پرداخت. گرچه او در خانواده اي رشد كرد كه نان آور 
آن به حرفه نجاري و درودگري مشغول بود، اما تحت تاثير 
روش و منش ك��ه اهل مطالع��ه، از دوره هاي دبس��تان 
و دبيرس��تان، كتاب و قلم و كاغذ را دوست مي داشت و 
به صاحبان آن احترام خاص مي گذاش��ت. محس��ن از 
فرصت تعطيلي دانشگاه ها كه به بهانه انقالب فرهنگي 
در مراكز آم��وزش عالي رخ داده بود، اس��تفاده وافر برد و 
به حوزه انديشه و هنر اس��المي كه جمعي از هنرمندان 
و نويس��ندگان انقالبي آن را پايه ريزي كرده بودند، رفت 
تا در پناه تنها نه��ادي كه محل رفت و آم��د جوان هاي 
خوش ذوق آن زمان بود، اس��تعداد خود را بيش از پيش 
ش��كوفا س��ازد. همزمان با تالش ادبي و قلمي در حوزه 
انديشه و هنر اسالمي و با باز شدن دانشگاه ها، دوره هاي 
دانشگاهي را گذراند و تا پايان دوزه دكترا  در رشته زبان و 
ادبيات انگليسي در همان دانشگاه عالمه طباطبايي پيش 
رفت. هنگامي كه حوزه انديش��ه و هنر اسالمي، در يك 
تصميم اداري و سياسي و با تغيير نام به حوزه هنري، زير 
مجموعه سازمان تبليغات اسالمي تحت مديريت آيت اهلل 
احمد جنتي شد، صاحبان گرايش هاي - به تعبير امروزي 

- اصالح طلبان��ه درون اي��ن مركز فعال 
ادبي و هنري، جاي ماندن را تنگ ديدند 

و لذا منجر به جدايي تعدادي از روشنفكران، تالشگران و 
مسووالن مياني حوزه هنري از آن شدند. 

فرهيخته اي پرتالش و بافضيلت
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مصطفي  ايزدي

ديپلماسي

به گمان من روسيه براي مذاكرات 
س��وچي كه قرار اس��ت ط��ي دو 
روز آين��ده برگ��زار ش��ود، وقت 
و انرژي بس��يار زيادي گذاش��ته 
است. اما مسكو بعد از اينكه هيات 
معارض��ان س��وري ك��ه در وين 
مذاكره مي كردن��د، تصميم خود 
را براي عدم مش��اركت در مذاكرات سوچي اعالم كردند، 
احس��اس مي كند كه با مش��كالت زيادي مواجه خواهد 
شد. تصميم هيات معارضان سوري اين بود كه به صورت 
متحد و دسته جمعي در اين مذاكرات كه با عنوان »كنگره 
مردمي سوريه« و با هدف ايجاد مذاكرات سوري- سوري 
بين گروه هاي مختلف برگزار مي ش��ود، شركت نكنند. 
روسيه طرف هاي خارجي از جمله اياالت متحده امريكا و 
پادشاهي عربستان سعودي را متهم مي كند كه معارضان 
س��وري را به غيبت در مذاكرات سوچي تشويق كرده اند. 
مسكو تالش كرد طي هفته هاي گذش��ته و به خصوص 
در طول مذاكرات وين، ضمانت هايي در اختيار معارضان 
مسلح بدهد تا اين گروه ها براي شركت در سوچي ترغيب 
بشوند. از جمله ضمانت هاي مسكو اين بود كه كف اهداف 
و نتيجه مورد انتظار از كنگره سوچي را كمتر از قبل بكند 
و اجازه بدهد كه كنگره س��وچي نه به عنوان يك فرآيند 
مستقل بلكه به عنوان بخش��ي از مذاكرات تحت نظارت 
س��ازمان ملل متحد كه نتاي��ج آن مج��ددا در مذاكرات 
بعدي ژنو مورد بررس��ي قرار مي گيرد تغيير كند. در كنار 
معارضان، مساله حضور سازمان ملل متحد در اين كنگره 
مس��اله ديگري بود كه روس ها تا ديروز نگران آن بودند. 

البته دبيركل سازمان ملل متحد تصميم گرفته است كه 
نماينده ويژه خود در امور س��وريه، استفاده دي ميستورا 
را به اين كنگره اعزام كند. س��طح مشاركت سازمان ملل 
در كنگره سوچي يكي ديگر از مسائلي است كه مي تواند 
در موفقيت كنگره س��وچي نقش بس��زايي داشته باشد. 
سند اخيري كه 5 كشور غربي و عربي به عنوان نقشه راه 
مذاكرات صلح سوريه منتش��ر كرده اند، از سوي روسيه 
و س��وريه به عنوان ابزاري براي ايجاد مانع در پيش��رفت 
مذاكرات تلقي مي شود و باعث شده است پيش بيني هاي 
روسيه نس��بت به نحوه برگزاري مذاكرات تا حد زيادي 
دچار تغيير شود. هر چند روسيه س��رمايه گذاري زيادي 
روي كنگره س��وچي انجام داده ب��ود و تالش هاي زيادي 
براي برگزاري هدفمند و نتيجه بخش آن انجام داده بود، 
اما اكنون با ش��رايطي مواجه شده اس��ت كه اميدهايش 
با نااميدي جايگزين ش��ده اند. روس��يه مجبور است طي 
يكي، دو روز باقي مانده تا برگزاري كنگره مردمي سوريه 
در س��وچي، تغييراتي در برنامه ه��ا و تركيب اين كنگره 
ايجاد كند تا بتواند بخش��ي از معارضان را براي حضور در 
اين كنگره تشويق كند. از جمله تغييراتي كه ممكن است 
روس ها در نحوه برگزاري كنگره انجام دهند، تغيير سطح 
مشاركت مقام هاي مسكو در اين نشست است، به خصوص 
كه تاكنون روسيه حضور والديمير پوتين، رييس جمهور و 
سرگئي الوروف، وزير امورخارجه را در اين نشست تاييد 

نكرده است. تحوالت اخير مي تواند يك 
شكست بزرگ براي روسيه در پيش بردن 

فرآيند سياسي در سوريه محسوب شود و مسكو مجبور 
است طي فرصتي كه در اختيار دارد، 

كنگره سوچي در لبه پرتگاه شكست
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محمد شريعتي دهاقان


