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فقدان بقيه الماضين و يادگار نامدار نام آوران 
عرصه ي فقه و تقواء انديشمند صاحب قلم و استاد 

حوزه و دانشگاه مرحوم 

آيت اهلل حاج شيخ علي آل كاظم 
موجب تاسف و تاثر قلبي گرديد.

مصيبت وارده را به محضر رهبر عظيم الشأن انقالب 
اسالمي و بيت شريف كاظمي و مردم با ايمان لرستان 

و خطه ي عالم پرور دلفان تسليت مي گوييم.

بسمه تعالي

محمدرضا عباسي فرد، الياس حضرتي
 سيد عباس موسوي، اسماعيل دوستي

الياد  گشت
داالن بهشت ايرانيان

هليا   سير
دنياي 5 قاره

رز سفيد جهان
ميراث پرشيا

علي بابا
سياوش پرواز

88764433
22134750
88866010
88916500
88611104

88247024
24580000
24141644

 جهت سفارش آگهي با شماره  هاي
 66429409 - 66429506 تماس حاصل فرماييد

رجوع به صفحه 15

قيمت  استثنائًا 3000 تومان

با آثار و گفتاري از: احمد پوري  
منصور اوجي، امين فقيري ، هوشنگ 

 گلمكاني ،  فريدون مجلسي
 احمد طالبي نژاد  ، محيط طباطبايي ،

بهروز غريب پور ، جواد طوسي و ...

 گفت وگو با 
محمد شمس لنگرودي

تونل زدن 
در كوه هاي 

ناممكن

كرگدن ضميمه» اعتماد« منتشر شد

ضميمه  رايگان

ويژه استان هرمزگان
از روزنامه فروشان بخواهيد

مجلس ختم مرحوم 

شهاب مندني پور
 فرزند  دكتر مندني پور  برگزار مي گردد.
مكان: تهران- ميدان فاطمي - مسجد نور

زمان: 94/6/10 ساعت 16 لغايت 17/30

صبح روز دوشنبه هفته جاري مطابق 
معمول ه��ر روز، نگاهي گ��ذرا به عناوين 
روزنامه ه��ا انداختم. »تيتر ي��ك« يكي از 
روزنامه هاي اصولگرا توجهم را جلب كرد: 
»امروز چه وقت تعطيل مجلس اس��ت؟« 
33 س��ال قبل يعني در س��ال 1361 در 
بحبوح��ه جنگ تحميل��ي تع��داد قابل 
توجهي از نماين��دگان مجلس وقت قصد 

زيارت خانه خدا را مي كنند و امام راحل )ره( به خاطر حساس��يت 
ش��رايط و ضرورت حضور نمايندگان در داخل كش��ور، نس��بت به 

تعطيلي مجلس اعتراض مي فرمايند. اين يك خبر. 
همين طور ك��ه س��وار تاكس��ي ب��ودم و از ميدان فردوس��ي 
مي گذشتم، چش��مم به تابلوي بزرگي جلب شد كه در ضلع شمال 
شرقي ميدان نصب شده بود. روي تابلو تصوير يك انسان با سر روباه 
نقش بسته بود و در كنار اين تصوير، س��خنان مقام رهبري در باب 

سياست هاي خباثت آميز و مكارانه انگليس نگاشته شده بود. 
نگارنده با ديدن تيتر آن روزنامه اصولگرا و تابلوي نصب ش��ده 
در ميدان فردوس��ي، كه يكي از امام راحل )ره( نقل قول كرده بود 
و ديگ��ري از مقام رهبري، با خ��ود گفتم چرا بايد ب��راي بيان يك 
نظر و اثبات حقاني��ت آن، به بدترين روش يعني اس��تفاده ابزاري 
از بزرگان متوسل  ش��ويم؟ اينكه 33 س��ال قبل امام راحل )ره( به 
تعطيلي مجلس اعت��راض فرموده اند، چه ربطي دارد به ش��رايط 
امروز و تعطيلي مجلس در وضع و حال كنوني؟ البته ممكن است 
مخالفان تعطيلي مجلس در ش��رايط فعلي، بتوانند با اقامه برهان 
و ادله كافي نظر خ��ود را به اثبات برس��انند. يا نص��ب تابلويي در 
يكي از ميادين بزرگ ش��هر با تصوير آنچناني آيا جز اين است كه 
اعتراضي آشكار عليه سياست دولت در بازگشايي سفارت انگليس 
و ازسرگيري روابط فيمابين دو كشور با استفاده ابزاري از سخنان 
مقام رهبري است؟ سخن نگارنده نفيًا و اثباتا معطوف به تعطيلي 
مجلس يا از س��رگيري روابط ايران و انگليس نيست، بلكه ناظر به 
شيوه غيرمنطقي متداولي است كه متاسفانه براي اثبات يك نظر 
و اسكات خصم به كار برده مي ش��ود، و اين نشانگر ضعف منطق و 
به اصطالح عاميانه كم آوردن به كار برنده اين ش��گرد است. خرج 
كردن از بزرگان براي به كرس��ي نش��اندن حرف خودمان، روشي 
است كه شكست آن را تاريخ 37 س��اله انقالب اثبات كرده است، و 

خود كرده را تدبير نيست. 

نگاه  روز

محمد كوكب

استفاده ابزاري
در طول سال هاي گذشته همواره دولت ها از عزم خود براي مبارزه 
با فساد س��خن گفته اند. اين امر مختص دولت ايران نيست. در تمامي 
كشورهاي جهان دولت ها برنامه خود را مبارزه با فساد اعالم مي كنند 
اما براي پاس��خ به اين س��وال كه چرا برخي دولت ها در مبارزه با فساد 
موفق هستند و برخي ديگر ناموفق، بايد به نحوه برنامه ريزي و نگاه به 
مساله فساد رجوع كرد. در اين ميان در برخي موارد هستند دولت هايي 
كه خود به فساد آلوده مي شوند و اين مس��اله نيز در جايگاه خود قابل 
بررسي است. هر كشوري ممكن است درگير فساد شود، اين اتفاق در 

هر نقطه اي از جهان امكان وقوع دارد اما توجه به سلسله عوامل و پارامترهايي سبب شده است فساد 
در برخي كشور ها رشد كند و به درختي تناور تبديل شود و در برخي كشور ها ريشه اي خشكيده و 
نارس داشته باشد.  براي بررسي چرايي رشد فس��اد يا از تحليل رفتن آن در جوامع بايد به كيفيت 
سياستگذاري هاي حكومتي در هر كشور مراجعه كرد و اين مس��اله را مورد بررسي قرار داد.  براي 
توضيح اين مطلب بايد مثال هايي به عنوان شاهد به كمك بيايد. براساس تئوري هاي اقتصادي، 
وقتي سياستگذاري هاي كشوري منجر به وارد آمدن شوك هاي متعدد قيمتي به اقتصادي مي شود، 
فضا براي رشد فساد و عرض اندام رانت جويان باز مي شود.  اين مساله امروز طرح نشده است بلكه 
تئوري اي اس��ت كه ۲۰۰ سال از س��وي اقتصاددانان طرح ش��ده و اتفاقا جايگاه مقبولي در ميان 
ادامه در صفحه 4 تئوري هاي اقتصادي از آن خود كرده است.  

نگاه اقتصادي

فرشاد   مومني ٭ 

راهكارهاي مبارزه با فساد 
5۰۰ تن از اس��اتيد و اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي سراسر 
كشور در نامه اي به حس��ن روحاني ، رييس جمهور از سياست ها و 

استراتژي هاي دولت تقدير و تشكر كردند.دراين نامه آمده است:
جناب آقاي دكتر روحاني، رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

ضمن عرض س��الم و آرزوي توفيق روزافزون ب��راي جنابعالي 
و همكاران ت��ان، امضاكنن��دگان زير، از اعض��اي هيات هاي علمي 
دانشگاه هاي سرتاسر كشور، به اين وس��يله مراتب قدرداني خود را 
از سياست هاي نوين دولت تدبير و اميد در عرصه سياست خارجي 
كشور اعالم نموده و همچنين آمادگي خود را براي همكاري هر چه 

بيشتر جامعه دانشگاهي با آن دولت محترم اعالم مي نمايند.
 به اعتقاد ما تالش دستگاه ديپلماسي كشور براي رفع تهديدهاي 
ريشه دار و جلب اعتماد و همكاري جامعه بين المللي درخور تحسين 
و ستايش است. كشور ما اكنون در يك نقطه عطف از تاريخ معاصر 
خود قرار گرفته است و در آستانه آن اس��ت كه به كمك تدابير نو و 
اتخاذ ش��يوه هاي س��ازنده براي تعامل با جهان در مسير توسعه و 
شكوفايي همه جانبه و پايدار قرار بگيرد. دورنماي اين مسير كه ثمره 

پايداري بر منافع ملي در كنار خردورزي در سياست خارجي است 
شامل دستاوردهاي بس��يار مهم و حياتي براي نسل ما و نسل هاي 
آينده است. رونق اقتصادي و توسعه اشتغال، توسعه علمي متوازن 
در همه رشته ها، بهره مندي از فناوري هاي پيشرفته و بومي كردن 
آنها، همكاري هاي علمي و فني با ديگر كشورها، توجه ويژه به مسائل 
زيست محيطي، گسترش اميد و اشتياق در نسل پوياي جوان براي 
خدمت به كشور، بازگشت خيل عظيم فارغ التحصيالن به كشور، تنها 
گوشه اي از اين دورنماي پراميد است.  بدون شك وضعيت كنوني و 
دورنماي اميدبخش فوق ثمره صبر و شكيبايي آحاد مردم و پايداري 
دولت است. اكنون زمان آن فرا رسيده است كه كليه هموطنان نيز در 
پرتوي اين سياست هاي جديد، مقاومت طوالني خويش را با ايفاي 
يك نقش مثبت و فعال در ارايه چهره صحيح فرهنگ ملي و ديني 
خود به جهانيان تكميل نمايند. م��ا اميدواريم كه آن دولت محترم 
ضمن تنش زدايي از سياست خارجي و پافش��اري بر منافع ملي به 
هر طريق كه صالح مي داند براي تلطيف فضاي اجتماعات مردمي 

و ضرورت احترام به ملت هاي ديگر و نمادهاي ملي آنها نيز اقدام كند.

خبر آخر

نامه 500 تن از اساتيد دانشگاه  به رييس جمهور
حرفروز

الزامات رهنمودهاي اقتصادي رهبري- 2
نكته مهم ديگر م��ورد نظر رهبري مس��اله عدالت و فقر اس��ت: 
»بايد مراقب ب��ود در حركت اقتصادي، فاصل��ه طبقاتي پيش نيايد و 
فقرا پايمال نشوند«. بدون ترديد اگر دولت به اين مساله توجه نكند، 
تمام دس��تاوردهاي احتمالي اش را از دس��ت خواهد داد. اين نكته در 
ابالغيه سياست هاي برنامه ششم نيز آمده اس��ت كه در پايان برنامه 
ضريب جيني به ۰/34 برس��د كه هدف بسيار بزرگي است. اين هدف 
بايد از چند محور تامين ش��ود. اول گرفتن ماليات از تمام كساني كه 
درآمد دارند. متاسفانه فرار مالياتي در ايران زياد است. با اقدامات اخير 
دولت انتظار مي رود كه در اين مس��ير حركت مثبتي انجام شود. دوم 
شفاف سازي اقتصاد و حذف اقتصاد سياه و زيرزميني است. بدون انجام 
اين ويژگي، ممكن نيست كه اقتصاد در مسير عدالت قرار گيرد. محور 
سوم، ايجاد اشتغال است. با دادن يارانه به مردم نمي توان نابرابري را به 
صورت پايدار و ماندگار كم كرد. كاهش نابرابري فقط از طريق افزايش 
سهم نيروي كار از ارزش افزوده و توليد ممكن مي شود؛ اتفاقي كه در 
دوره هش��ت س��اله دولت پيش رخ نداد و لذا در آن دوره يك كاهش 
نابرابري به دليل انتقال يارانه ها رخ داده اس��ت، ولي با كاهش س��هم 
نيروي كار از ارزش افزوده و نيز وجود فرار مالياتي و از همه بدتر رش��د 
سرطاني تورم، نابرابري مجددا رو به افزايش نهاده است. دولت بايد در 
اين سه محور با دقت و قدرت تمام عمل كند و براي افزايش اشتغال، 

سرمايه گذاري مولد در بخش خصوصي و الزامات آن را فراهم كند. 
نكته ديگر ايشان اشاره به عدم اس��تفاده از تسهيالت اخذ شده 
از س��وي بنگاه ها در امور مربوط بود. رهبر انقالب اسالمي با اشاره به 
بنگاه هاي اقتصادي كه به دليل ركود دچار مشكل شده اند، افزودند: 
» برخي از اين مراكز توليدي مشكل نقدينگي دارند كه بايد بانك ها 
در اين خصوص وارد ميدان ش��وند اما برخي ديگ��ر از اين بنگاه ها، 
مشكل نقدينگي ندارند و تسهيالت خود را نيز دريافت كرده اند ولي 
تسهيالت را در جاي ديگري استفاده كرده اند كه بايد با آنها برخورد 
مناسب كرد.« روشن اس��ت كه اغلب اين تس��هيالت در دولت 
گذشته پرداخت ش��ده اند. هرچند مهم است كه با وام گيرندگان 
خطاكار »  برخورد مناسب شود، ولي در كنار آن بايد با بانك ها و ادارات 
نظارتي بانك ها كه هيچ گونه نظارت موثري بر پرداخت و مصرف اين 
وام ها نداشتند نيز برخورد شود. بايد روشن شود كه چه كساني دستور 
داده اند اين وام ها پرداخت شود و چه كساني برخالف وظايف قانوني 
و سازماني خود آن دستورات غيرقانوني را اجرا كرده اند؟ تا وقتي كه 
مديران اجرايي و بانكي از اين برخوردها مصون باشند، شاهد اين نوع 

سوءاستفاده هاي نامشروع از منابع پولي مردم خواهيم بود. 
ادامه در صفحه 4

خيابان هاي 
تهران شبيه 

سالن مد است

هشدار فرهنگي رييس قوه قضاييه

  دادستان های کشور 
 با جرايم  و ناهنجاری های

 فرهنگی برخورد کنند
آيت اهلل آملي الريجاني، رييس قوه قضاييه حفظ ارزش ها 

و رويكردهاي اخالقي و معنوي در جامعه را وظيفه اي 
صفحه 2 را بخوانيد همگاني و ضروري اعالم كرد و ... 

پديده پاشايي 
طبيعي ا ست

 تحليل اجتماعي - ارتباطي  از كتاب
 »يكي بود، يكي نبود«  مرتضي پاشايي

 سوگواري در خيابان براي يك هنرمند
ناهنجاري نيست

 ماجراي سكه هاي 
دولت نهم

    مهش�يد ستوده/  س��اختمان نهاد رياس��ت جمهوري در 
ساعت هاي پاياني يك روز گرم تابستاني آنقدر ساكت است كه 
بايد قدم ها را هم آهسته برداشت. رييس جمهور و اعضاي هيات 
دولت به همدان رفته اند اما در طبقه هفتم ساختمان كوثر نهاد 
رياس��ت جمهوري مردي نشس��ته كه عنوانش معاون كل نهاد 
رياست جمهوري است. مرتضي بانك همان ويژگي هايي را دارد 
كه مردان حسن روحاني دارند. محافظه كاري همه دولتمردان 
براي نگفتن از گذش��ته اي را كه از نگاه او ممكن اس��ت مردم را 
نگران كند، حفظ كرده اما قب��ول دارد كه اگر دولتمردان دولت 
يازدهم از مشكالت ش��ان مي گفتند ش��رايط بهتري داش��تند. 
اع��داد و ارقام را حفظ اس��ت آن گونه كه وقت��ي از عملكرد اين 
دولت از او مي پرسي درس��ت و دقيق از آنچه به اين دولت ارث 
رسيده و آنچه حاال داريم پرده بر مي دارد. با اين همه در البه الي 
بيان شرايط ديروز و امروز يك كش��ور جمله معترضه مي آورد 
و گاليه هم مي كند. در كنار آن محافظ��ه كاري كه براي نگران 

نكردن مردم دارد اما همانقدر صراحت براي مواجهه با منتقدان 
دولت دارد؛ منتقداني كه از نگاه او فق��ط انتقاد نمي كنند بلكه 
افراطي ه��م هس��تند و از روز بعد از توافق هس��ته اي دس��تور 
گرفته اند به مي��دان بيايند و جلوي موفقيت دول��ت را بگيرند؛ 
افراطيوني ك��ه اتهام مي زنن��د و كنار مي رون��د. مرتضي بانك 
دولتمردي كه اين روزها بر لبه 6۰ سالگي قدم مي زند اما براي 
اين دس��ته از منتقدان پاس��خ دارد و مي گويد بايد پاسخگوي 
اقدامات سابق ش��ان باش��ند، س��كه هايي كه توزيع كرده اند و 
قراردادهايي كه بسته اند. مرتضي بانك به عنوان مسوول نهادي 
كه از همان روز اول كم با مش��كل مواجه نبوده است در اين بعد 
ازظهر تابس��تاني حرف زياد دارد؛ از سكه هاي طالي بي حساب 
و كتابي كه در دولت س��ابق توزيع ش��ده اس��ت، از 16 ميليارد 
توماني كه برداشت ش��د، از بدهي هاي كالني كه از قراردادهاي 

دولت سابق با پيمانكاران به ارث رسيده است.  
صفحه 8 را بخوانيد  

مرتضي بانك، معاون نهاد رياست جمهوري در گفت وگو با» اعتماد« بازگو كرد

تجليل هاشمي از ظريف
اقدامات ظريف در تاريخ ماندگار خواهد بود 
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با 42 ميليارد تومان از اعتبارات نهاد، 37 هزار سكه طال خريدند
نهاد را با 1780 نفر تحويل گرفتند، با 3700 كارمند تحويل دادند

فقط 90 ميليارد تومان قرارداد و تعهد خرده پا براي ما ارثيه گذاشتند

 واکنش وزير صنعت به
 کمپين نخريدن خودرو هاي داخلي

نخريدن خودروهای 
داخلی  گناه است

 هر کس بگويد »نخريد«،
»ضدانقالب« است!

سخنگوي شوراي نگهبان:

 اعضاي 
شوراي نگهبان 
نبايد از نامزدها 

حمايت كنند
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ســازمــان آگــهـي هــاي 
روزنــامه اعتــمــاد
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