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وزير پيشين بازرگاني

وزرايهمجهت،كابينهرا
هماهنگميكنند

حوزه اقتصاد به گونه اي است كه ماحصل 
برآين��د حوزه ه��اي ديگ��ر در آن موثر 
اس��ت. درنتيجه براي آنكه اقتصاد در يك كشور موفق 
ش��ود بايد حوزه هاي ديگر مانند، فرهنگ، ديپلماسي، 
حتي منش هاي اجتماعي و س��بك زندگ��ي هر كدام 
دچار تحوالتي شوند كه بتوانند توليد در يك اقتصاد را 
دگرگون كنند. اقتصاد زماني موفق است كه عوامل ديگر 

در حكمراني موفق باشند. 
وقتي مي گوييم اقتصاد، شعب مختلفي وجود دارد كه 
هر كدام بحث هاي متنوعي دارن��د و نيازمند مديريت 
درس��ت هس��تند. حوزه هاي گوناگون سبب مي شوند 
هم جهتي و هماهنگي سخت تر از بخش هاي ديگر  شود 
و اگر هماهنگي حاصل نشود مشكالت بسيار بر كشور 
نازل مي ش��ود. به طور مثال يك خ��ودرو براي حركت 
كردن نيازمند فعاليت قطعات مختلف است ولي اگر در 
يك خودرو هر چ��رخ به يك جهت رود، حركت ممكن 
نمي ش��ود. به يك معنا در يك سيس��تم جهت گيري 
حركت اجزا بايد هم راستا باشد. نظام اقتصادي به عنوان 
يك سيس��تم كه هر بخش آن مسائل و مصايب خاص 
خ��ود را دارد، مانند بخش هاي پول��ي، مالي، صنعتي، 
معدني و... اگر جهت گيري متفاوت باشد، نتيجه نهايي 
قطعا رشد و توسعه كشور نخواهد بود. درنتيجه حداقل 
در يك سيس��تم اقتصادي جهت حرك��ت اجزا بايد در 

يك راستا باشد. 
يكي از مشكالت آنجاس��ت كه به مجرد اينكه فردي به 
مديريت مي رسد، نوعي حميت قسمتي ايجاد مي شود؛ 
من مدير با من شخصي تلفيق مي شود و موفقيت فردي 
و كاري را يكسان مي بيند و در رابطه با واحدها و مسائل 
مربوط، خودش مش��كالت را مس��تقل از ديگران حل 
مي كند. اين نخستين جايي اس��ت كه هم جهتي را در 
سيستم اقتصادي كشور به هم مي ريزد. مثال نظام بانكي 
براي تك نرخي كردن ارز برنامه هايي دارد ولي اگر اين 
اولويت هم جهت با جهت گيري بازرگاني و توليد كشور 
نباش��د، پروژه متضاد مي شود. مس��وول بخش توليد و 
تجارت كشور به دنبال تعادل بازار است و قطعات و كاال 
به اندازه ني��از را وارد مي كند و به همين دليل مي تواند 
تقاضاي ارز را باال ببرد، حال آنكه نظام بانكي توان تامين 
نياز بازار را ندارد، از يك س��و محدوديت ايجاد مي شود 
و از ديگر س��و تقاضا باال مي رود. اين امر سبب مي شود 
كه نه بازرگاني پا بگيرد و نه سيستم پولي كشور بهبود 

اوضاع را ببيند. 
اگر سياست هاي اقتصادي و خارجي هماهنگ شوند، 
يعني وقتي مي گوييم سياس��ت خارجي خوب است، 
روابط بين الملل در جهت روابط اقتصادي كش��ور هم 
هس��ت. به بيان ديگر چگونگي اس��تفاده از اهرم هاي 
اقتصادي در جهت اهداف سياس��ي و برعكس، تعادل 
را در س��طح كالن كشور مي س��ازد. بايد به هر قسمتي 
كه نگريس��ته مي ش��ود، منافع آن بخش با منافع ملي 

همزمان باشند. 
مساله اصلي اين اس��ت كه تعارض اين دو منافع را چه 
بايد كرد؟ اگر هر كس كار خود را كند پتانس��يل ها تلف 
مي شوند، بايد اين بخش هماهنگ شود. اما نمي توان همه 
را زير دس��ت يك مدير قرار دارد. راه حل را با يك مثال 
مي توان توضيح داد، وزيري به من پيش��نهاد وزارتخانه 
بازرگاني را داد، من از او در مورد وزراي بخش هاي ديگر 
س��وال كردم. آن وزير پرس��يد اين چه سواالتي است؟ 
براي تو چه فرقي مي كند وزير خارجه، نفت، صنعت و... 
كيست؟ حال آنكه هماهنگي ميان اين وزرا مي توانست 
برآيند بازرگاني كشور را به مرحله مطلوبي برساند. آنها 
فكر مي كردند رييس جمهوري فرمانده است و با دستور 
مي توان همه را با هم هماهنگ كرد و همين بينش كم و 
بيش حاكم است. رييس جمهور هماهنگ كننده كابينه 
اس��ت و نه فرمانده و وزرا در مقابل مجلس شخصا بايد 
پاسخگو باشند و به يك معنا مسووليت شخصي دارند. 

چه بايد كرد؟ راهكار اين اس��ت ك��ه در انتخاب وزرا و 
مسووالن از اهالي يك باش��گاه و مكتب انتخاب كنند. 
به اي��ن معنا ك��ه حداقل جهت گيري هاي مس��ووالن 
اقتصادي در يك جهت باش��د تا بتوانند زبان و مفاهيم 
يكديگر را بدانند. نمي توان نيمي از كابينه را به كساني 
كه باور چپ تر دارند و نيمي ديگر را به كساني كه بينش 
راست تر دارند، تقسيم كرد و توقع داشت نتايج مطلوبي 
گرفت. بايد مسووالن كشور به يك الگو باور داشته باشند 
و با پذيرش الزاماتش پي��ش روند. درنتيجه افراد با يك 

مشرب فكري وارد كابينه شوند. 
عالوه بر اين مدل اداره اقتصادي كشور را پيش از قدرت 
گرفتن مشخص كنند. نمي تواند فردي كابينه را ببندد 
كه از اس��اس اعتقادي به مدل اقتص��ادي ندارد و بعد از 
وي خواس��ت كه حاال هماهنگي را حاكم كند. اين فرد 
خودش هنوز انسجامي ندارد و همچنين حميت قسمتي 

حتما بايد وجود داشته باشد، اما حميت 
ملي را باالتر از حميت ملي بدانيم. در 

زماني كه وزير بودم در رابطه با پرداخت هاي ارزي دچار 
محدوديت شديم. 

تيترهاي امروز نگاه روز

محمدباقرقاليبافدرنامهاياعالمكردكه
ميخواهدجرياناصولگراييرابازسازيكند
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عبور انتقادي 
از اصولگرايي
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»نو اصولگرايي« حاال مشتري و مبلغ تازه اي پيدا كرده 
است.  چهار باخت پياپي اين جريان سياسي باعث شد 
تا قاليباف دست به قلم شود و نامه اي خطاب به جوانان 
اصولگرا بنويس��د؛ نامه اي كه محور آن لزوم نو س��ازي 
اصولگرايي است. او البته در اين نامه گاليه هايش را هم 
سربسته عنوان كرده است: پايان رقابت هاي انتخاباتي 
به معناي فراموش كردن ناكارآمدي هاي دولت مستقر 

يا ناديده گرفتن برخي خطاهاي دوستان جبهه انقالب 
نيس��ت.  مش��اوران قاليباف خطاهاي دوستان انقالب 
را نام مس��تعاري مي دانند بر اش��تباه آنها در تشخيص 

كانديداي انصرافي. هنوز هم مي گويند 
اگر رييسي به نفع قاليباف كنار رفته بود 

امروز آنكه در پي چينش كابينه سراغ چهره هاي مختلف 
مي رفت حسن روحاني نبود! 
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انتخابات نظام پزشكي 

در تهران شدند
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تيلرسون؛ نخستين قرباني 
ايران ستيزي ترامپ
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15ميليونپروندهقضاييچرا؟
رياست محترم قوه قضاييه در خصوص 
عملكرد اين قوه به نكته مهمي اش��اره 
كرد مبني به اينكه: »دادگس��تري جمهوري اسالمي 
در سال 95 به 15 ميليون و 300 هزار پرونده رسيدگي 
كرده اس��ت كه اين ميزان بسيار فراتر از استانداردهاي 
بين المللي اس��ت.« هرچن��د ما نمي دانيم اس��تاندارد 
مورد نظر آقاي صادق الريجاني چگونه اس��ت و ميزان 
پرونده هاي س��االنه قضايي موجود در ايران تا چه حد 
با اين اس��تانداردها فاصله دارد؟ اگر رقم و منبع چنين 
اس��تانداردي هم گفته مي ش��د حتما مفيدتر بود. ولي 
مس��تقل از اين مساله حس عمومي اين است كه وجود 
ساالنه اين تعداد پرونده در ايران خيلي بيش از ميزاني 
اس��ت كه از يك جامعه متعارف انتظار داريم. از اين رو 
ضرورت دارد كه علل و عوامل موثر بر ش��كل گيري اين 
تعداد زياد پرونده شناخته شود و با اصالح و رفع آن علل 
و عوامل، از تعداد پرونده ها كه معرف فقدان انس��جام و 
آرامش در جامعه است كاس��ته شود. هرچند ابعاد اين 
موضوع بسيار گسترده اس��ت ولي در اين يادداشت، به 

برخي از اين علل اشاره مي شود. 
1-  ناهماهنگي قوانين اعم از جزايي يا حقوقي و خانواده 
با انتظارات مردم، موجب مي ش��ود كه مردم ميان خود 
براساس مالحظات ديگري تعامل كنند. ولي هنگامي 
كه اختالف رخ مي ده��د، قوانين موضوعه حرف آخر را 
مي زنند و ظرفيت آن را دارند كه برخالف انتظارات مورد 

پذيرش مردم به نفع يك طرف وارد عمل شوند. 
2- فقدان نهادهاي داوري در ايران بسيار مهم است. اين 
نهادها مي توانند بدون مراجعه مردم به دستگاه قضايي 
و با هزينه اندك و سرعت باال و ضمنا منصفانه اختالفات 
آنان را حل كنند. ضعف نهادهاي داوري يك مشكل مهم 

و جدي در نظام حل اختالفات ايران است. 
3- تن��وع و تضاد و تعارضات قوانين ك��ه زمينه را براي 
سوءاس��تفاده يكي از طرفين يا هر دو طرف و در نتيجه 
ش��كل گيري اختالف فراهم مي كند. پااليش قوانين و 

كاهش تعداد آنها بسياري ضروري است. 
4-  تع��داد زياد عناوي��ن مجرمانه عامل بعدي اس��ت، 
به طوري كه بسياري از رفتارهاي اخالقي نيز وارد امور 

كيفري و جزايي ش��ده اند و چون در برخ��ي از موارد از 
سوي مردم هم رعايت نمي ش��وند، قبح بي توجهي به 
قانون ريخته مي شود و از اين طريق رفتارهاي غيرقانوني 
رواج پيدا مي كند. جالب است كه گفته شود برخي از اين 
قوانين به ندرت اجرا مي شوند و اگر قرار باشد اجرا شوند 
تعداد پرونده ها چندين برابر تعداد موجود مي شد. كافي 
است كه گفته شود قانون مربوط به حجاب بانوان به شرح 
زير اس��ت: »تبصره ماده 638- زناني كه بدون حجاب 
شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 
ده روز تا دو ماه يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي 
نقدي محكوم خواهند شد.« روشن است كه اگر همين 
قانون با جزييات نوشته شده بخواهد اجرا شود، به احتمال 
فراوان كل ظرفيت دستگاه قضايي بايد صرف رسيدگي 

به اين مورد مي شد. 
5- مشكل ما در ايران اين است كه همه امور را مي خواهيم 
از طريق قانون حل كنيم. آن هم قانوني كه در همه موارد 
لزوم��ا حاكميت ندارد. ولي واقعيت اين اس��ت كه اداره 
جامعه از طريق قانون و ضمانت اجراي قانون و قوه قهريه و 
پليس و مجازات، بدون وجود ديگر عوامل، اثرگذاري الزم 
را بر رفتار شهروندان ندارد. نهادهاي پيشگيري كننده و 
نظارتي كه غيردولتي هس��تند نقش بسياري مهمي را 
در هنجارمند كردن رفتارهاي شهروندان دارند كه اين 

نهادها در ايران حضور موثري ندارند. 
6- ناآگاهي جامعه از حقوق و قانون، همراه با بي اعتمادي 
آنان به اجراي آن موجب مي ش��ود كه در تنظيم روابط 
خود با ديگران به ضوابط و معيارهاي قانوني كمتر توجه 
كنند در حالي كه حل اختالف مردم با يكديگر فقط در 

چارچوب ضوابط مذكور عملي مي شود. 
7- ناآرام��ي و وجود تنش هاي روح��ي و رواني و حتي 
اجتماعي، افراد جامعه را در تقابل با يكديگر قرار مي دهد. 
مشكالت اقتصادي و بيكاري و ركود و بسياري از تحوالت 
منفي در عرص��ه اقتصاد و جامعه موج��ب بحران هاي 

رفتاري مي ش��ود، به طوري كه بخش 
قابل توجه��ي از پرونده هاي مفتوحه 

در دادگس��تري ها به نحوي به يكي از عوامل اجتماعي 
مذكور مربوط مي شود. 

سرمقاله
روزنامهاعتماد
شوراي نويسندگان

تغييردرقانونخروجزنانازكشورضرورتياستغيرقابلانكار
نظام قانوني در هر جامعه اي بايد بتواند با تغييراتي كه 
در آن جامعه شكل مي گيرد، سازگار باشد و متناسب 
با اين تغييره��ا ظرفيت هاي الزم را به دس��ت آورد. تغيير در قانون 
مربوط به خروج زنان از كشور، ضرورتي است غيرقابل انكار. مواردي 
كه در سال هاي اخير شاهد آن بوده ايم و در آنها منافع كشور و مصالح 
عمومي، وابس��ته به تصميم يك فرد شده اس��ت، اين ضرورت را بار 
ديگر بيش از پيش روش��ن مي سازد كه متناسب با تغييرهاي سريع 
و همه جانبه در جامعه، قوانين نيز بايد پذيراي تغييرهاي مناس��ب 
باشند. خوشبختانه در نظام سياسي كشور ما كه مبتني بر فقه شيعه 
و برپايه اصل اجتهاد است، اين امكان فراهم آمده تا به حكم آموزه هاي 
انقالب اس��المي و آنچه امام خميني مطرح كردند، با در نظر گرفتن 
عنصر زمان و مكان، تغيير الزم در قوانين به وجود بيايد. در اين زمينه 
به طور مش��خص مساله خانواده و حقوق زن در خانواده و اختياراتي 

كه به مرد داده شده، مطرح مي شود. 
در م��واردي كه برخي قهرمانان ملي كه حض��ور آنها در عرصه هاي 
بين المللي ب��ا موقعيت و جايگاه ايران در ي��ك حوزه خاص مرتبط 
بوده، با ممانعت همسران شان براي خروج از كشور روبه رو شده اند، 
اي��ن ضرورت به خوبي خود را نش��ان داده و از اين منظر مورد توجه 
فراكس��يون زنان مجلس شوراي اس��المي قرار گرفته است. بر اين 
اس��اس يك مرد نمي تواند همس��ر خود را كه بر اس��اس مالحظات 
بين المللي در دفاع از منافع كش��ور نقش ايف��ا مي كند، بدون آنكه 
به اقتض��اي ملي و بين الملل��ي در اين زمينه توجه كند، بر اس��اس 
صالحديد ش��خصي خود ممنوع الخروج كند و موقعيت كشور را در 

عرصه بين المللي با تصميم خود به خطر بيندازد.
از آنجا كه در موارد معدودي در س��ال هاي اخير شاهد اين نوع مانع 
تراشي ها از سوي افرادي بوديم كه ديدگاه خود را بر منافع ملي اولي 
ديده اند، براي رفع اين نارسايي طرحي براي اصالح قانون خروج زنان 
از كشور آماده شد، در اين طرح يك مرجع عمومي براي تصميم گيري 

در اين زمينه به عنوان دادستان مطرح مي شود تا امكان رسيدگي به 
اين مساله را فراتر از ديدگاه هاي فردي فراهم كند. 

 هرچند محدود بودن موارد اينچنيني نشان مي دهد مردان در كشور 
ما همانند زنان تغييرهاي اجتماعي و فرهنگي را به درستي مورد توجه 
قرار داده اند و ش��مار زيادي از آنان با حقوق اجتماعي و انساني زنان 
همراهي مي كنند. بنابراين در برخي موارد معدود مانند مواردي كه 
شاهد بوده ايم اگر مرداني بخواهند از اين حق خود سوءاستفاده كنند، 
بايد ي��ك مرجع عمومي از مصالح عموم دفاع كن��د و اجازه اين نوع 
تكروي ها و س��وءتصميم گيري را به برخي مردان معدود و كم شمار 
ندهد. اينكه مواردي اندك در اين زمينه شكل گرفته، نشان مي دهد 
كه جامعه بلوغ و رشد و بالندگي الزم را در اين زمينه داشته و زنان و 
مردان كشور ما توانس��ته اند در اين زمينه نقش هاي مناسب خود را 
ايفا كنند. اين قانون براي برخورد با كساني است كه به سوءاستفاده 
از ح��ق قانوني خ��ود مي پردازند و مصالح و مناف��ع عمومي را درك 
نمي كنند و نياز است كه يك مرجع عمومي براي دفاع از منافع مردم 

به موضوع ورود كند. 
  به نظر مي رسد بر اساس بررسي هاي انجام شده كه اين طرح بر پايه 
آن شكل گرفته و با جلب آراي نخبگان حقوقي و حوزه قانونگذاري 
بتوان اين پيشنهاد را براي رفع اين مشكل به شكل قانوني درآورد و 
با توجه به اينكه شوراي نگهبان قانون اساسي در كنار مجلس شوراي 
اسالمي وظيفه نظارت بر قوانين و س��ازگاري آن را با مباني شرعي 
و قانوني در كش��ور دارد، دغدغه اي در زمينه ناسازگاري اين طرح با 
موازين شرعي وجود ندارد. مي توان انتظار داشت بر اساس رويكردي 
كه در س��ال هاي اخير در عملكرد ش��وراي نگهب��ان در مواجهه با 
واقعيت هاي جامعه و تغييرها شاهد بوده ايم، در اين زمينه نيز رويكرد 
مثبت و سازنده اي را در حل و فصل اين مشكل شاهد باشيم و با انتقال 
اين قدرت از يك فرد به يك نهاد ذي صالح در جامعه، دفاع از حقوق 
عمومي را از زناني كه تكاليف ملي بر عهده مي گيرند، شاهد باشيم. 
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