
 چهار شنبه  4 بهمن 1396
6 جمادي االول 1439
  24  ژانويه 2018
  سال پانزدهم
 شماره 4010
16 صفحه 
 2000 تومان

Wed  24  Jan 2018  vol.15  No. 4010  16 Pages  20000 Rials

2

آلترناتيو روحاني
گزارش »اعتماد« 
از پروژه عبور از 
رييس جمهور

امير جديدي / اعتماد

اگر بخواهيم در ميان نهادهاي موجود كشور يكي را مهم تر از ساير 
نهادها معرفي كنيم، به نظرم بايد ميان دستگاه قضايي و شوراي 
نگهبان يكي را بر ديگري ترجيح دهيم. اهميت اين دو نهاد، حتي 
قابل مقايسه با مجلس و دولت نيز نيس��ت. در اين يادداشت، فعال 
شوراي نگهبان را ترجيح مي دهيم؛ ش��ورايي كه بايد مظهر يك 
فرهنگ حقوقي و فقهي باال باش��د. ش��ورايي كه بايد تصميمات 
و نظرات آن در باالترين س��طوح فقهي و حقوقي ش��ناخته شود. 
منظور از باال بودن اين جايگاه، فقط وجه قانوني آن نيست، بلكه وجه واقعي آن است كه بايد 
هم شأن و متناسب با وجه قانوني آن باشد. براي نمونه هنگامي كه مي گوييم يك نفر مرجع 
تقليد است، اين امر بدان معناست كه همه اهل فن درباره لغت به لغت فتاواي اين مرجع 
تقليد فكر و اظهارنظر و دقت مي كنند. ادبيات يك مرجع تقليد از يك روحاني متوس��ط 
متفاوت است. فتاواي او و ادبيات فتوا بايد خالي از تعلقات سياسي و مادي باشد. قضات هم 
در چنين جايگاهي هستند. براي نمونه ممكن است افراد عادي در توصيف بعضي افراد از 
كلمه اراذل و اوباش استفاده كنند، ولي هيچ حقوقدان و قاضي معتبري از اين لحن سود 
نمي جويد، چون بار معنايي حقوقي ندارد. اين فقط يك برچسب است كه عليه ديگران زده 
مي شود و تبعات خاصي دارد كه يك قاضي نمي تواند آن را به كار برد. ادبيات قضات بسيار 
پاكيزه و داراي بار معنايي حقوقي و دقيق است. به دور از سياست است. ادبيات يك مرجع 
تقليد نيز چنين است و نيز ادبيات شوراي نگهبان بايد از هر نظر شسته و رفته و به دور از 

كلمات غيرحقوقي و برچسب زني باشد. 
متاسفانه بايد گفت كه برخي از اعضاي شوراي نگهبان و به طور مشخص سخنگوي محترم 
آن با چنين ادبياتي آشنايي ندارند يا اگر آشنا هم باشند عالقه اي در كاربرد آن ندارند. البته 
سخنگوي محترم قبلي اين شورا به نوعي استثنا بود و شايد به همين دليل نتوانست به 
كار خود ادامه دهد ولي سخنگوي كنوني ش��وراي نگهبان را مي توان با همين ادبيات به 
سخنگوي يك نهاد صرفا سياسي نيز تغيير پست داد، هرچند نهادهاي سياسي نيز بسياري 
از امور را رعايت مي كنند. اخيرا آقاي سخنگوي شوراي نگهبان در دفاع از بودجه اين شورا 
اعالم كرد كه »آنهايي كه انتقاد مي كنند به س��ازمان برنامه و بودجه و ديوان محاسبات 
دسترسي دارند و مي توانس��تند اطالعات دريافت كنند ولي بودجه شوراي نگهبان چيز 
زيادي بيشتر از پول تو جيبي برخي از مسووالن نيست.« شايد برخي افراد در توجيه اين 
نحوه ادبيات سياسي و غيرحقوقي و حتي خارج از عرف، مدعي شوند كه يك سهل انگاري و 
شايد شوخي در بيان منظور رخ داده است. در اين باره بايد گفت كه ادبيات مبتني بر شوخي 
نيز جايگاهي نزد اين نوع نهادها ندارد. حتي اگر براس��اس سهل انگاري بيان شده، باز هم 
جاي تامل دارد كه حتما در پس ذهن آنان چنين چيزي هست كه اكنون بيان شده است. 

جز اين نكته درباره نقد اين بيان بايد به چند مورد ديگر نيز اشاره كرد. 
1- فرض كنيم كه ارقام مورد نظر سخنگوي محترم شوراي نگهبان به تعبير دقيق پول 
توجيبي باشد. هرچند اگر هم نباشد، از اين پس مي توانند پول توجيبي تلقي شوند! ولي 
آيا با پذيرش اين فرض مي توان نتيجه گرفت كه بودجه شوراي نگهبان بايد از اين رقم يا 
همان پول توجيبي بيشتر باشد؟ شوراي نگهبان يا هر نهاد ديگر بايد در برابر بودجه اي كه 
مي گيرند پاسخگوي تصميمات خودشان باشند، نه اينكه بودجه را گوشت قرباني فرض 

كنيم كه هر كس سهمي بيشتر بطلبد. 
2- نكته مهم ماجرا اينجاست كه اگر پول توجيبي در بودجه وجود دارد، چگونه شوراي 
نگهبان چنين بودجه اي را تصويب مي كند؟ مگر معنا دارد كه مجلس به افراد پول توجيبي 

دهد و از آن مهم تر اينكه شوراي نگهبان نيز آن را تصويب كند؟ اين تعريض 
آشكار نه فقط به مجلس و نمايندگان آن است، بلكه زير سوال بردن شوراي 

نگهبان در انجام وظايف خويش نيز هست. زيرا پول توجيبي معناي خاصي دارد كه به طور 
قطع تخصيص چنين بودجه اي براي هر مقامي خالف مقررات و قانون اساسي است. 

پول توجيبي و بودجه شوراي نگهبان
نگاه روز
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عباس عبدي

وزارت كشور روز گذشته به تش��ريح برخي محورهاي گزارش 
حوادث اخير به رييس جمهوري پرداخت و اضالع سه گانه بروز 
اين حوادث را »دشمنان خارجي«، »كاهش اعتماد عمومي« و 
»مديريت ناصحيح افكار عمومي« عنوان كرد. درمورد دشمنان 
خارجي بسيار گفته ايم و واقعيت اين است كه ما دشمناني دايمي 
داريم و تا وقتي كه اسالم، انقالب و اين نظام هست، دشمن با ما 
عداوت مي كند و هيچگاه دست از دشمني برنمي دارد. درحالي 
كه در يك رقابت س��الم نيز همواره رقيب به دنبال هر فرصت براي ضربه زدن اس��ت، 
تكليف دشمن و دشمنان مشخص است. اما فارغ از اين نكته بايد توجهي ويژه به دومين 
محور يعني كاهش اعتماد عمومي داشته باشيم. مساله اين است كه امروز مردم نسبت 
به بسياري از سازمان ها، ارگان ها و نهادها اعتماد نداشته و باتوجه به عملكردشان طي 
دهه ها و سال هاي گذشته اين بي اعتمادي طبيعي است. به اين اعتبار همين عملكرد 
ضعيف در 4 دهه گذش��ته منجر به كاهش اعتماد عمومي نسبت به مسووالن شده و 
واقعيت اين است كه مردم به يك ميزان نسبت به مسووالن اجرايي، تقنيني، قضايي و... 

بي اعتماد شده اند. 
متاسفانه طي دهه هاي گذشته نتوانس��تيم آن چنان كه در شأن نظام، مردم و انقالب 
بود، رضايت جامعه را جلب كنيم و واقعيت اين است كه اين گفته كه برخي مسووالن 
توقع مردم را باال برده اند، درس��ت نيس��ت. آيا مردم نبايد بعد از 40 سال، مطالبه يك 
زندگي بي دردسر و آرام را داشته باش��ند، آن هم در شرايطي كه امروز بخشي از جامعه 
حتي قدرت خريد مايحتاج اوليه خود را ندارد؟ امروز زمان آن رسيده كه از شعارزدگي 
بپرهيزيم و واقعيت ها را ببينيم. البته مديريت ناصحيح افكار عمومي نيز يكي ديگر از 
داليل بحران در جامعه است و متاسفانه صداوسيما در اين سال ها عملكردي ضعيف 
داش��ته و نتوانس��ته آحاد مختلف جامعه، به ويژه جوانان را جلب كند. در گزارش هاي 
مختلف درباره اعتراض هاي اخير، بارها تكرار ش��ده كه ۸4درصد بازداشت شدگان در 
اعتراض هاي اخير زير ۳۵ سال سن داشته و فاقد سابقه امنيتي بودند و از طرفي عنوان 
مي شود كه ميزان تحصيالت درصد عمده اين افراد ديپلم و زيرديپلم بوده است. آماري 
كه تاحدودي متناقض است؛ چراكه اتفاقا عمده جوانان، افرادي تحصيلكرده هستند. 
با اين همه، درحالي كه عمدتا در تحليل وضعيت س��ني معترضان، به اين وجه دقت 
مي شود كه اين افراد درگير احساسات ش��ده و به دالئل احساسي وارد ميدان شده اند 
اما اين نكته مورد بي توجهي قرار مي گيرد كه همين سن كم اين افراد به معناي آن است 
كه مطالبات آنها در سال هاي آينده بايد مورد توجه قرار گيرد. متاسفانه ما در دهه 60 
برنامه اي براي دهه 90 نداشتيم. فكر نكرديم افرادي كه در دهه 60 به دنيا مي آيند، در 
دهه 90 شغل، ازدواج و مس��كن مي خواهند. ما به اينكه در دهه 90 با سيلي از جوانان 
مطالبه گر روبه رو خواهيم شد، فكر نكرديم و امروز بايد به جاي آنكه مشكالت را گردن 
مردم بيندازيم، به دنبال حل مشكالت و برآورده كردن توقعات مردم باشيم. از طرفي 
درحالي احساساتي ش��دن اين افراد به عنوان عامل حضورشان در تجمعات اعتراضي 
مطرح مي شود كه به اين مهم بي توجهيم كه چند دهه قبل، همين جوانان زير ۳0 سال 
ايراني بودند كه به ميدان آمده و انقالب را به ثمر رساندند و چند سال بعد در خط مقدم 
جبهه ها، از مرزهاي اين سرزمين دفاع كردند. فرماندهان جنگ ما باكري ها و همت ها 
از همين جوانان زير ۳0 س��ال بودند و امروز هم بايد جوابگوي احساسات جوانان نسل 
جديد باشيم. فراموش نكنيم اين مردم ش��ريف ما بوده و هستند كه هميشه وفادار به 
انقالب و نظام، پاي كار ايستادند و هميشه مدافع اين مملكت بودند. قطعا خواسته هاي 
اين مردمي كه براي اين نظام و انقالب ش��هيد دادند، مطالباتي به حق و قانوني است و 

وقتي اين مطالبه ها برآورده نشود، طبيعتا اعتماد عمومي خدشه دار مي شود. 
عضو شوراي مركزي فراكسيون اميد مجلس

نسبت اعتماد عمومي با مطالبات مردمي
سياست

احمد   بيگدلي

فعاليت هايي ك��ه در ارتباط با تثبيت كانون ه��اي ريزگرد انجام 
مي ش��وند هزينه بااليي دارند و اختص��اص دادن 1۵0 ميليون 
دالر براي رفع مشكل ريزگردها در خوزستان بسيار مهم است، 
هرچند كه اين اقدام بايد خيلي وقت پيش تر ش��روع مي شد اما 
به دليل پاره اي از محدوديت ها به آن توجه نشد و نتوانستيم كار 
را آغاز كنيم. حاال هم مي ش��ود گفت كه هرقدر اين بحث عقب 
بيفتد، مشكالت هم حادتر خواهند ش��د. بنابراين عالج بخشي 
الزم اس��ت، بايد حواس مان باشد كه ناپايداري هاي س��رزمين مان از هر جهت برطرف 
شود. كشور ايران چالش هايي در ارتباط با منابع طبيعي دارد؛ تقاضاهايي براي استفاده 
از منابع زيستي به وجود آمده، چه به لحاظ جمعيتي و چه به لحاظ فعاليت هاي مختلف 
و همين ها باعث ش��ده اند كه كانون هاي ناپايدار در كش��ور ايجاد شوند از جمله همين 
كانون هاي ريزگرد. مسلم است كه در يك بررسي به هم پيوسته از لحاظ منابع طبيعي 
و منابع زيستي هر كدام از اينها سهم خود را نشان مي دهند. نمي توانيم به اين موضوع 
نگاهي تك بعدي داشته باشيم. حاال اختصاص بودجه براي حل مشكل ريزگردها شروع 
خوبي است، به خصوص كه پشتيباني هاي سياسي هم در پشت اراده به حل مساله قرار 
گرفته است و رييس جمهور به شدت دارد آن را دنبال مي كند. مردم خوزستان در شرايط 
بسيار سختي به سر مي برند، زندگي شان شرايط نامتعارفي دارد و در چنين موقعيتي 
عالوه بر عزم سياس��ي، مردم هم بايد كمك كنند، همراهي كنند تا اين پروژه بتواند به 
موفقيت برس��د، پروژه بزرگي كه انجام آن كار ساده اي نيست اما ش��روع كار را بايد به 
فال نيك گرف��ت. از همراهي مردم كه صحبت مي كنيم در واق��ع داريم در مورد صبر و 
زمان حرف مي زنيم. اين پروژه بدون ش��ك زمانبر اس��ت، ديدن آثار آن به اين زودي ها 
احتماال ميسر نيس��ت و براي همين است كه مردم خوزس��تان بايد تحمل و همراهي 
كنند، همان گونه كه در تمامي اين سال ها تحمل كرده اند و حاال شايد الزم باشد كه باز 
هم بيشتر صبوري كنند تا بتوان پروژه را كامل اجرا كرد. س��وي ديگر اين موضوع هم 
بحث كانون هاي خارجي است كه ديپلماسي و گفت وگو مي طلبد و آقاي رييس جمهور 
گفته اند كه در برنامه شان توجه به اين بخش قضيه هم قرار دارد. مشكل گرد و غبار يك 
بحث ملي است، برآمده از منابع طبيعي و زيستي كشور كه ناپايدار شده اند. از اين به بعد 
هر فعاليتي كه در كشور انجام مي شود و هر نوع بارگذاري جمعيتي بايد با توجه به حفظ و 
پايداري اين منابع باشند. اگر هر فعاليتي اعم از اقتصادي و خدماتي و اجتماعي قرار باشد 
به ناپايداري محيط زيست دامن بزند طبيعي است كه بايد منتظر خشم محيط زيست 
باشيم؛ خشمي كه در همين بحث ريزگردها نمونه اش را ديده ايم. كانون هاي مشخص 
شده در خوزستان بايد تثبيت شوند، چه با كاشت درختان و چه با مالچ پاشي. بودجه اي 
كه قرار است صرف حل مشكل ريزگردها شود احتماال در اولين گام اجراي اين روش هاي 
تثبيتي را دنبال خواهد كرد و در اجرايش بر اساس يك طرح مهندسي و مبتني بر منابع 
طبيعي عملي خواهد ش��د اراضي اي كه االن به عنوان كانون هاي گ��رد و غبار معرفي 
شده اند بايد از نظر رطوبت خاك به جايي برسند كه رها بودن شان وجود نداشته باشد. 
اين يك بحث جدي فني اس��ت و متخصصان بايد بيش��تر براي حل اين مساله به كار 
گرفته شوند. حل مشكل ريزگردها به نوعي نجات سرزميني است، اجراي آن از وظايف 
حاكميت محسوب مي شود و بايد هزينه اش را هم بپردازيم. با توجه به مراحلي كه اجراي 
اين پروژه دارد به نظر مي رس��د كه بايد در مقاطعي از كار هزينه باي��د  كرد و نحوه اجرا 
به مردم گزارش شود. اين گزارش در س��طح ملي به مردم نشان خواهد داد كه اتفاقاتي 
دارد رخ مي دهد و پيشرفت در حال انجام است. اين گزارش ها در راستاي پاسخگويي و 
شفافيت بايد ارايه شوند وگرنه گرد و غبار چيزي نيست كه بتوان آن را در گزارش ها پيدا و 

پنهان كرد، گرد و غبار اگر كار به خوبي پيش نرود خودش را نشان مي دهد. 
عضو هيات مديره انجمن علوم و مهندسي منابع آب

هزينه حفظ سرزمين
جامعه

جعفر  غفاري شيروان

روزي كه آق��اي روحاني ابع��اد بودج��ه را كالبدش��كافي كرد و 
پرژكتورهاي نظارتي خود را روي بودجه برخ��ي نهادها قرار داد، 
در ميان جامعه روشنفكري و حتي افكار عمومي اين اميدواري به 
وجود آمد كه عالي ترين مقام اجرايي كشور كليد شفافيت بودجه را 
فشار داده و ازاين پس دخل و خرج دولت در پيشگاه جامعه مانيتور 
خواهد ش��د. بودجه 97 در گام اول پيام آور شفافيت بود و تا حدي 
براي رسيدن به اقتصاد آزاد ما را اميدوار كرد. اليحه بودجه اگرچه 
در ذات خود داراي اشكاالتي بود اما با توجه به نورافشاني رييس جمهور به اليه هاي پنهان 
اين بودجه، مشخص شد كه دست دولت تا چه اندازه در تخصيص بهينه منابع بسته است 
و حدود 200 هزار ميليارد تومان از محل درآمدهاي نفتي و ماليات را بايد به چه نهادها و 
مراكزي پرداخت كند. اليحه كه به مجلس رسيد دخل و تصرف بر آن زياد شد تا جايي كه 
برخي دولتمردان اعالم كردند روح بودجه از آن خارج شده و روحي ديگر در پيكر نخستين 
بودجه دولت دوازدهم حلول پيدا كرده اس��ت. از اين رو پيشنهاد شد كه يا دولت اليحه را 
پس بگيرد، يا اجرا نكند يا با رايزني با نمايندگان بيش از ۸0 درصد آنچه را كه پيش��نهاد 
داده در درون آن نگه دارد. آنچه از مصوبات كميسيون تلفيق مي توان رصد كرد اين است 
كه نمايندگان آگاهانه و با برخي منافع سياسي روند اصالح قيمت ها را از دستور كار خارج 
كرده و روي به تثبيت قيمت ها آورده اند. در چنين شرايطي كار براي آزادسازي اقتصاد كه 
فرآيندي بلندمدت بوده و مجموعه اي از سياست ها و اصالحات را در طول چند سال در بر 
مي گيرد سخت شده است. آزادسازي اقتصاد و رسيدن به قيمت هاي تعادلي در بلندمدت 
معنا پيدا مي كند و اگر در سياست گذاري هاي كوتاه مدت به عنوان مثال بودجه هاي يك 
ساله، تغييرات انجام نش��ود، نمي توان اميدوار بود كه جريان آزادس��ازي و رقابت پذيري 
در يك اقتصاد رخ داده اس��ت. نمي توان از يك س��و جلوي اصالح قيمت ها را گرفت و به 
واقعي سازي آن بي توجهي كرد و از سوي ديگر شعار آزادسازي اقتصاد و رقابت پذير كردن 
آن را سر داد. به نظر مي رس��د در اين ميان، دولت و حتي شخص رييس جمهور آن گونه 
كه بايد پاي س��ند مالي كه خود آن را تقديم مجلس كرده بود، نايس��تاد و نتوانست از آن 
دفاع كرده و برنامه اي كه تحت نظر دارد را پياده كند. نتيجه آن مي ش��ود كه روند اصالح 
در برخي بازارهاي مهم از جمله ان��رژي و ارز به تعويق بيفتد و منافع بلندمدت اقتصادي 
را ضايع كند. توقع بر آن بود كه رييس جمهور در سخنان دوشنبه شب خود در خصوص 
بودجه 97 توضيحات بيشتري ارايه دهد و به شفاف س��ازي هاي بيشتري روي مي آورد 
اما ديده شد كه فقط سه برنامه براي نوسازي بافت هاي فرسوده، نوسازي ناوگان حمل و 
نقل و ايجاد اشتغال ارايه ش��د بدون آنكه از منابع آن نام برده شود. البته ما بيرون از دولت 
هستيم و نمي دانيم در درون حاكميت چه مي گذرد و چرا رييس جمهور ترجيح مي دهد با 
محافظه كاري درباره بودجه سخن بگويد اما به عنوان كارشناساني كه اقتصاد ايران را مورد 
مطالعه قرار مي دهيم براي مان مثل روز روشن است كه نمي توانيم با تثبيت قيمت ها در بازار 
ارز و انرژي اصالحات عميقي در اقتصاد به وجود آوريم. وظيفه دولت آن است كه به منظور 
رسيدن به برخي اهداف اساس��ي خود در اقتصاد تبعات اجراي آن را بپذيرد اما متاسفانه 
ديده مي شود كه چنين اراده اي در دولت وجود ندارد و به همين دليل روند اصالح قيمت ها 
به تعويق افتاده است. در چنين شرايطي نمي توان اميدوار بود دولتي كه تئوريسين هاي 
اقتصادي آن عمدتا از طرفداران اقتصاد آزاد به شمار مي آيند بتوانند اقتصاد ايران را به سمت 
آزادسازي در بلندمدت سوق دهند.  اقتصاد ايران در حال حاضر براي تامين منابع خود نياز 
به اصالح پلكاني قيمت ها دارد و ضروري است تا يكسان سازي قيمت ارز را در دستور كار 
خود قرار دهد. بدون انجام اين اصالحات عمال بخش منابع درآمدي دولت با اما و اگر مواجه 
خواهد بود و دولت قادر نيست تا بدون اخذ ماليات و فروش نفت از محل هايي ديگر درآمد 

الزم و كافي براي اجراي پروژه هاي عمراني و سرمايه گذاري هاي جديد داشته باشد. 
عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه اصفهان

دولت دوازدهم و اقتصاد آزاد
اقتصاد

كميل  طيبي

»پس از روحاني«
در يك نگاه اجمال��ي و با تكيه 
ب��ر داده هاي موج��ود، مي توان 
ريشه وقايع دي ماه سال جاري 
را در دو مقول��ه »سياس��ت« 
و »معيش��ت« جس��ت. در اين 
اعتراض��ات، چندي��ن ش��عار 
ب��ه گ��وش رس��يد. گروه��ي 
دغدغه ه��اي اقتص��ادي  و معيشتي ش��ان را مطرح 
كردند،گروه��ي اصالح طلبان را خطاب ق��رار دادند، 
گروهي ديگ��ر خواس��تار بركناري روحان��ي بودند و 
گروهي مجموعه حاكميت را زير سوال بردند و دست 

آخر بعضي، از بازگشت سلطنت سخن گفتند. 

سرمقاله

سعيد  حجاريان

ادامه در صفحه 03

 جناب آقاي محمد گلدوست

همكاران شما در روزنامه اعتماد

مصيبت وارده را تسليت گفته، براي آن مرحومه غفران 
و آمرزش الهي و براي شما و خانواده محترمتان صبر و 

سالمتي آرزومنديم.
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