
9 نكته مصاحبه رييس جمهور 
 1- روحان��ي س��وال مربوط به 
س��انچي را متفاوت جواب داد. 
تاكيد روحاني بر اينكه كش��تي 
نفتك��ش در اختي��ار وزارت كار 
بوده و از اين مس��اله به كوچك 
كردن بنگاه هاي اقتصادي گريز 
زد جالب بود اما بخش مربوط به 

خانواده هاي آسيب ديده در اين حادثه رسمي بود. 
2- در مورد زلزله رشيد پور سوال خوبي را مطرح كرد 
و جواب روحاني التيام بخش ب��ود. با اين حال كاش به 
بحث مشكالت حفاظتي در كنار مرز اشاره بيشتري 
مي كرد. نسبت به بافت فرس��وده و تخصيص مجاني 
زمين و ساختمان ادعاي بزرگي كرد كه بعيد است اين 
در توان دولت باشد و احتماال از مواردي است كه بعد 
از كلنگ زدن جامعه مدني بايد در اين مورد پرسشگر 

باشد. 
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شب قول
 رييس جمهور 
در گفت و گوي تلويزيوني 
بر وعده هاي اقتصادي 
دولت  تاكيد كرد

از  تقدي��ر  برنام��ه  ام��روز 
روزنامه نگاران��ي ك��ه در نق��د و 
تحليل و افشاي فساد در 5 سال 
اخير مطلب نوش��ته و منتش��ر 
كرده ان��د، برگزار مي ش��ود. ابن 
برنامه به دعوت آقاي دكتر توكلي 
و اينجان��ب و از س��وي ديده بان 
شفافيت و عدالت در فرهنگسراي رس��انه از ساعت 3 
تا 5 بعدازظهر برگزار مي ش��ود و افراد محترمي داوري 
مطالب را عهده دار بوده اند. نكته جالب ماجرا اينجاست 
كه هزينه 15 س��كه اهدايي از سوي شخص محترمي 
انجام شده كه مبالغي را براي انجام امور خيريه و بهبود 
وضع جامعه منظور كرده است ولي به جاي روش هاي 
مرسوم در انجام امر خير كه البته روش هاي خوبي هم 
هست، روش بهتري را برگزيده و آن كمك به امر مبارزه 
با فساد اس��ت و بايد اميدوار بود كه جامعه ما به سوي 

توسعه مفهوم امر خير گام بردارد. 
 ابتدا قرار بود كه در كنار تقدير از روزنامه نگاران، رسانه 
برتر در مبارزه با فساد نيز معرفي شود، ولي در نهايت بنا 
به مالحظاتي اين هدف كنار گذاشته شد، هرچند بنده 
به صفت آنكه سال هاست در روزنامه اعتماد مي نويسم، 
وظيفه خود مي دانم كه در اينج��ا اين نكته را يادآوري 
كنم كه در اين مدت ده ها يادداش��ت در تحليل و نقد 
موضوع و مصاديق فساد در روزنامه نوشته ام كه به ياد 
ندارم تاكنون موردي از اين نوع نوشته ها رد شده باشد، 
بلكه همواره با استقبال هم مواجه ش��ده است، شايد 
فرصت كنم، مجموعه يادداشت هاي مرتبط با مساله 
فساد را چه در »اعتماد« و چه در ساير رسانه ها به ويژه 
ش��هروند و صدا در يك مجموعه تقدي��م خوانندگان 
كنم. چرا فساد تا اين حد گس��ترده و از آن بدتر اينكه 
به امري عادي تبديل شده است؟ به نظر بنده فساد در 
جامعه ايران از آنجايي ريشه گرفت كه خواستيم جامعه 
را اخالقي كني��م! حتما از خوان��دن اين جمله تعجب 
خواهيد كرد؛ و احتماال گم��ان مي كنيد كه بنده ضد 
اخالق هستم. اگر چنين برداشتي داريد، زود قضاوت 
كرده ايد. قدري تامل كنيد، شايد نگاه مان به يكديگر 
نزديك تر شد. البته اين مساله را تاكنون چندبار گفته ام 
و اكنون به نح��و ديگري آن را تكرار مي كنم. فس��اد از 
هنگامي ريشه دواند كه عده اي گمان كردند مشكل ما 
در اداره كشور و اموِر جامعه، فقدان افراد سالم و اخالقي 
و پاكدس��ت اس��ت. آنان چندان اعتقادي به نهادها و 

مقررات نداشتند. اوايل انقالب بسياري 
از اف��راد انقالب��ي و س��ليم النفس و به 

معناي دقيق جهادگر و ايثارگر وارد فعاليت هاي اداري 
و كشوري شدند. 

ريشه فساد و  اخالق  گرايي
نگاه روز
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عباس  عبدي

نم��ي تواني��م نوس��انات قيمت 
ارز را بررس��ي ك��رده و از كن��ار 
اينكه دولت يك��ي از اصلي ترين 
عرضه كنن��دكان ارز در كش��ور 
ارز  قيم��ت  نوس��انات  اس��ت، 
مي تواند قيمت تمام شده واردات 
و صادرات را تغيي��ر دهد و اينكه 
قيمت ارز مي تواند در رقابت پذيري توليد موثر باشد، به 

راحتي بگذريم. 
ناگفته پيداس��ت كه هر زماني كه قيم��ت دالر در بازار 
روابط متوازن تري با ريال دارد، واردات به صرفه تر اس��ت 
و در نهايت از اين محل تولي��د داخلي زيان ديده و قدرت 
رقابت پذيري خود را از دس��ت مي دهد و برعكس هرگاه 
قيم��ت دالر افزايش مي يابد ب��ه دليل اينك��ه رابطه اي 
معكوس با آنچه پيش تر عنوان شد پيدا مي كند، صادرات 
به صرفه  ش��ده و در عين حال وارد كنن��دگان مجبورند 
با به��اي بيش��تري خريد كنند ك��ه در نهايت ب��ه زيان 

مصرف كننده خواهد بود. 
در نتيجه حاصل اين معادله خب��ر از تمايل توليدكننده 
و صادركنن��ده ب��ه افزاي��ش قيم��ت دالر  مي ده��د و 
وارد كنندگان و مصرف كنندگان ب��ه قيمت پايين دالر 
تمايل دارند. در ايران با آنكه همه مسووالن و اقتصاددانان 
حمايت از تولي��د داخ��ل و تقويت اقتصاد مل��ي را يك 
اصل مهم مي دانند، ولي در عمل به دليل فش��ار سياسي 
واردكنندگان و مصرف كنندگان، بانك مركزي همواره در 
تالش اس��ت تا قيمت ارز را پايين نگه دارد؛ به بيان ديگر 
اين حكايت دايمي اقتصاد ايران در تمام س��ال هاي پس 
از انقالب بوده اس��ت اما براي آن هيچ��گاه راهي علمي 
و منطبق براي واقعيت اقتصادي پيدا نش��ده و به همين 
دليل پايين نگه داش��تن قيمت دالر همواره به ش��كل 
دستوري و از باال بوده اس��ت. امري كه در نهايت موجب 
مي شود پس از چند سال فشار فنر تورمي انباشت شده و 
با در رفتن اين فنر تورمي قيمت دالر به صورت فزاينده اي 

افزايش يابد، اتفاقي كه درسال جاري رخ داد. 
در اين مي��ان صحبت ه��اي رييس كل بان��ك مركزي 
كه نس��بت به كاهش قيمت ارز تا عيد اب��راز اميدواري 
كرده اس��ت نيز، يادآور وعده هايي است كه آقاي بهمني 
در دوران جهش قيمتي اواخر ده��ه 80 و اوايل دهه 90 
مي داد. ايشان آن زمان مي گفتند بازار توجيه اقتصادي 
ندارد و قيمت ارز كنترل خواهد شد. ولي در عمل اتفاق 
معكوس رخ داد. آقاي س��يف نيز دقيقا همان صحبت ها 

را بعد از 6 سال تكرار كرده اند. متاسفانه 
به نظر نمي رس��د جامعه چندان به اين 

گفته ها توجه كند و در اين روزها حتي زنان خانه دار نيز 
كه پس اندازي داشتند، متقاضي ارز شدند. 

نوسانات ارزي و توان اقتصاد 
اقتصاد
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جعفر خيرخواهان 

بعد از اعالم ساختار جديد وزارت 
امور خارجه و اجراي آن از ابتداي 
بهمن ماه، صاحب نظران مختلف 
اظهارنظرهاي گوناگوني پيرامون 
اين قضيه كرده اند؛ اظهارنظرهايي 
كه از پي��ش از عملي ش��دن اين 
تصمي��م، درس��ت از زمان��ي كه 
محمد جواد ظريف، وزير امورخارجه كشورمان، پيشنهاد 
آن را مطرح كرد، در ميان دلسوزان و كارشناسان مطرح 
ش��ده بود. گروهي از كارشناس��ان، مخالف و منتقد اين 
س��اختار جديد هس��تند. اس��تدالل آنها اين اس��ت كه 
معتقدند كه محدودتر ش��دن تعداد معاونت هاي وزارت 
خارجه و حذف معاونت هاي منطقه اي باعث مي شود كه 
دامنه كار كارشناسان محدودتر بش��ود. در برابر گروهي 
كارشناسان كامال نظر عكس دارند و معتقدند كه با حذف 
معاونت هاي متعدد، كارها مستقيما از بدنه كارشناسي به 
وزير و مسووالن تصميم گير منتقل مي شود، در نتيجه با 
حذف واسطه و بوروكراسي ميان بدنه كارشناسي و راس 
تصميم ساز وزارت امورخارجه، نوعي شادابي و چابكي در 
عملكرد اين وزارتخانه به وجود خواهد آمد. در عين حال 
انتقادهايي هم از احياي معاونت اقتصادي بيان مي شود 
و گفته مي شود كه معاونت اقتصادي يك بار قبال تجربه 
شده و امتحان خود را پس داده است. به گفته اين منتقدان 
اگر قرار بود معاونت اقتصادي موثر باشد، همان روش كار 
ادامه پيدا مي كرد و حذف اين معاونت از س��اختار وزارت 

خارجه نشانه ناكارايي آن بوده است. 
گمان من اين اس��ت كه ص��رف تغيير س��اختار و تغيير 
نام ها به تنهايي شواهد كافي در اختيار ما نمي گذارد كه 
بتوانيم قضاوت كنيم كه چنين تغييرات و تحوالتي حتما 
موفقيت آميز است يا محتوم به شكس��ت. بايد فرصت و 
زمان كافي در اختي��ار وزير امور خارجه گذاش��ت تا اين 
چارت جديد را جا بيندازد و نتايج عملكرد آن مش��خص 
بشود. تا جايي كه من اطالع دارم، در همين ابتداي اجراي 
ساختار جديد، مسووالن تصميم ساز وزارت خارجه بدون 
واسطه با بدنه كارشناسي در تماس بودند و جلساتي كه 
طي يكي، دو روز اخير برگزار ش��ده است و خبرهايي كه 
مطرح كرده اند حاكي از اين بود كه جلسات بسيار مثمر 
ثمر بودند، چرا كه شخص وزير مستقيما از محصول كار 

كارشناسان باخبر شده است. 
در مورد معاونت اقتصادي هم، ممكن اس��ت بخش��ي از 
انتقادها را پذيرفت، مساله اينجاست كه اگر قرار باشد كه 

معاونت اقتصادي وزارت امورخارجه، مو 
به مو همان تجربه گذشته را تكرار كند، در 

واقع چيزي بيشتر از يك معاونت هماهنگ كننده نخواهد 
بود و اثرگذاري آن زياد نيست. 

روي هوا انتقاد نكنيم
ديپلماسي
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علي اكبر  فرازي

فرا رسيدن س��الروز تولد حضرت 
زين��ب )س( و روز پرس��تار را ب��ه 
تك تك پرستاران شريف اين ديار 
تبريك مي گوي��م. عالقه مندم در 
اين فرص��ت به ج��اي تعارف هاي 
مرس��وم، نگاه��ي كوت��اه بيندازم 
ب��ه دغدغه ه��اي اصل��ي جامعه 
پرستاري كشور. روشن اس��ت كه پرستاران بخش مهمي 
از نيروي انساني تشكيل دهنده نظام بهداشت و درمان هر 
جامعه اي هس��تند. در ايران نيز به گواه مراجع تخصصي 
جامعه پرس��تاري ايران جزو گروه هاي ش��غلي توانمند و 
داراي بلوغ تخصصي به شمار مي روند. با اين وجود، همگام 
با بلوغ حرفه اي و تربي��ت نيروهاي كارآزم��وده در مراكز 
دانش��گاهي، نظام حرفه اي و اشتغال پرس��تاران به اندازه 
كافي پاس��خگوي نيازهاي آنها نبوده و نيست. البته نبايد 
اقدامات مثبت سازمان نظام پرستاري، وزارت بهداشت و 
مجلس را در سال هاي گذشته ناديده گرفت. اما روشن است 
كه اين اقدامات كافي نبوده اس��ت. مواردي چون: كمبود 
پرس��تار در مراكز درماني دولتي، نسبت نامتوازن ساعات 
فعاليت پرستاران با پرداخت دس��تمزد و كارانه پرستاران، 
ساعات زياد كار پرس��تاران و مواردي از اين دست از جمله 
چالش هاي مهم اين حوزه محس��وب مي ش��وند. در عين 
حال تضادهاي شكل گرفته شغلي ميان جامعه پرستاري 
و س��اير گروه هاي ش��غلي در بخش درمان گاه��ي اوقات 
موجب هدر رفتن س��رمايه هاي اجتماعي نظام سالمت و 
ايجاد تنش هاي ناخواسته اي شده كه پيامدهاي مطلوبي 
در فضاي حرفه اي بر جا نگذاشته و نمي گذارد. اما براي رفع 
اين چالش ها چه مي توان كرد؟ مس��لما يك شبه و با يك 
دستور نمي توان اين چالش ها را از پيش رو برداشت. اما به 
هر روي بايد با هم افزاي��ي ميان مجلس در مقام قانونگذار، 
سازمان نظام پرستاري در مقام تشكيالت صنفي و دولت 
به عنوان قوه اجرايي به فكر گشوده ش��دن راه جديد براي 
گره هاي موجود باشيم. نمايندگان مجلس هم خودشان را 
در اين زمينه مسوول مي دانند اما بايد راهبردي واقع بينانه 
و دست يافتني را طراحي كنند. اما اين تصميم گيري بدون 
مشاركت پرستاران زبده و كساني كه سال ها در اين بخش 
كار كرده اند، ممكن نيست. آنچه اكنون قدري جاي نگراني 
دارد تضادهاي بي فايده اي اس��ت كه موجب برخوردهاي 
احساسي با مشكالت جامعه پرستاري است. ما براي رفع 
چالش ها در يك فرصت مناس��ب بايد به راه حل هايي فكر 
كنيم كه ضمن كاهش تضاد ميان گروه هاي ش��غلي نظام 
س��المت، آنها را به حل و فصل مس��ائل در يك بازه زماني 
روشن اميدوار سازد. شايد در گام نخست الزم باشد در اين 
باره گفت وگوهاي شفاف، توام با احترام، تخصصي و مستدل 

ميان ذي نفعان و تصميم گيران شكل بگيرد. 

ريشه مشكالت پرستاران
جامعه

فاطمه  سعيدي

جري��ان اصالح��ات ام��روز ب��ا 
شبه بحران كادرس��ازي در نسل 
دوم و س��وم خويش مواجه است. 
چند دليل را مي ت��وان در چرايي 
بروز اي��ن بحران برش��مرد. يكي 
اينكه نس��ل اول اصالح طلبان در 
س��نين كم وارد عرصه سياس��ت 
شدند. همين امر سبب شده تا نسل هاي دوم و سوم پشت 
صف طوالني تري براي ورود به عرصه سياسي و مديريتي 
قرار بگيرند. زماني كه نس��ل دوم مي خواست وارد عرصه 
شود، نسل اول اصالحات در سنين ميان سالي و كماكان 
مدعي حضور در قدرت بود. بنابراين كار براي نس��ل هاي 
بعدي سخت ش��د. به عالوه در بين اصالح طلبان نسبت 
به اصولگرايان تفاوت فرهنگي و فكري و س��بك زندگي 
بين نس��ل اول و دوم و س��وم اصالح طلب بيش��تر است. 
همچنين نسل دوم و سوم اصالح طلبان كه سنيني بين 
30 تا 45 دارند، زماني كه آماده حضور در عرصه سياسي 
و مديريتي شدند، با دولت آقاي احمدي نژاد مواجه شدند 
و عمال امكان حضورش��ان فراهم نبود. آنها در دوره اي كه 
بايد رشد مي كردند، پشت خط انسداد ماندند. البته بطور 
كلي هم نسل اولي ها توجهي به كادرس��ازي و استفاده از 
نسل هاي بعد نداش��ته اند. چه زماني كه در قدرت حضور 
داش��تند و چه در دوران مهجوريت از قدرت كادرسازي 
در اولويت اصالح طلب��ان نبود. نه تنها در ح��وزه اجرايي 
چنين ضعف��ي ديده مي ش��ود، بلكه در حوزه سياس��ي 
هم چنين خاليي ديده مي شود. در چند سال اخير براي 
بستن ليست هاي انتخاباتي يا انتخاب مديران ارشد اگر 
هم به اقتضاي ش��رايط به س��راغ جوانان آمدند، افرادي 
بودند كه به اصطالح س��فيد بودند، در اين مدت فعاليت 
چنداني نداشتند و نسبت به تعهد به اصالحات اطمينان 
خاطر مقبولي درباره آنان وجود نداش��ته است. بسياري 
از چهره هاي پاي كار و سياسي تر نس��ل هاي دوم و سوم 
اصالح طلب پذيرفته بودند كه به خاطر اقتضائات سياسي، 
اين حوزه ها به چهره هاي سفيد واگذار شود. در ليست ها 
افرادي آمدند كه پيش از آن نام شان هم به گوش نخورده 
بود و فعاليت چنداني در احزاب و گروه ها نداشتند. اما در 
مرحله انتخاب افراد براي نهادهاي سياسي درون جبهه 
اصالحات كه ش��وراي نگهبان دخالتي ندارد. براي حفظ 
خلوص جريان سياسي اصالحات فضاي حراست گونه و 
گزينش گونه كه از حوزه هاي اجرايي و حكومتي به حوزه 
سياسي درون اصالحات تسري پيدا كرده است، بايد جمع 

شود. مثال وقتي كه بحث در مورد شوراي 
عالي سياس��تگذاري مطرح مي ش��ود، 

افرادي وارد عرصه مي شوند كه فعاليت سياسي چنداني 
نداشته اند و سعي كرده اند كه سفيد بمانند. 
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حسين نوراني نژاد

تي��ر زهرآگي��ن بحران س��ازي 
اس��المي،  مخالف��ان جمهوري 
انق��الب و نظ��ام و م��ردم را از پا 
نينداخت��ه اما دردس��رها و اثرات 
نامطلوبي به دنبال دارد. بيماري ها 
و گرفتاري ه��اي ام��روز اي��ران 
منحصر به توطئه دش��منان مان 
نيست. اما آنها را نبايد دس��ت كم بگيريم. آنها مي توانند 
در س��رايت بيماري هاي اقتصادي - سياسي و اجتماعي 
- فرهنگي موثر واقع شوند و مش��كالت را مشدد كنند. 
شكاف ميان طبقات فرادست و فرودست، شكاف نسلي، 
كاهش قدرت خريد مردم، بيكاري، تورم، ناهنجاري هاي 
اجتماعي، فساد سياس��ي و اقتصادي و امثالهم بي شك 
نش��انه ضعف هايي اس��ت كه در جامعه ما و ب��ه ويژه در 
سيستم و ساختار مديريتي كشور وجود دارد. شرايط ما 
اينگونه اس��ت كه در داخل ايران مطالبات ريز و درشت 
مردم تا حد زيادي ب��ر زمين مانده، ش��عاع نارضايتي از 
طبقه فرودست به طبقه فرادس��ت جامعه رسيده و روز 
به روز اشتراكات اين دو طبقه بيشتر مي شود. فرودستان 
تامين نيازهاي اوليه زندگي خود را از حاكميت مي طلبند 
و ساكنين طبقه متوس��ط مطالباتي مانند حقوق مدني 
و سياس��ي را دنبال مي كنن��د. گاهي فرادس��تان هم به 
اين طبقه متوس��ط ملحق مي ش��وند. همين ضعف ها و 
آسيب هاست كه قدرت هاي جهاني به ويژه اياالت متحده 
را به صرافت »رژيم چنج« در ايران انداخته. اين هدف نه 
احتياجي به رمز گش��ايي دارد و نه امر پيچيده اي است. 
نه فقط ترامپ كه ديگر روس��اي جمه��ور امريكا اعالم 
كرده اند كه ايران بايد تغيير كند و امريكا همه تالش��ش 
را براي تغيير س��اختار نظام سياس��ي در ايران به ميدان 
مي آورد. در اين ميان اوباما يك اس��تثنا بود و اذعان كرد 
كه نبايد به دنبال رژيم چنج باش��ند ام��ا نفوذ قدرتمند 
البي اس��راييل در ميان س��ناتورها و نمايندگان كنگره 
و همچنين تعريفي كه امريكايي ها از منافع ملي ش��ان 
دارند باعث شده تا امريكا همواره جدي ترين دشمن قسم 
خورده جمهوري اسالمي باشد. خدارا شكر ايران مقتدر 
اس��ت و قطعا امريكايي ها آرزوي خود را به گور مي برند.  
اما سوال اينجاس��ت اگر وضعيت به همين منوال پيش 
برود و اتفاقات محتمل و مف��روض ديگري، بحران هاي 
اجتماعي و اقتصادي و سياسي را تشديد كند آيا باز هم 
مي توان مطمئن بود كه اتفاق��ي رخ نمي دهد؟ كاري به 
نااميدها نداريم. آنها در هر ش��رايطي خ��ود را مي بازند و 

عقب مي نشينند. ش��ايد بهتر اين باشد 
كه س��عي كنيم جلوي ورود نااميدها را 

به بدنه مديريتي كشور بگيريم و حضور آنها را در عرصه 
تصميم گيري و اجرا و تقنيني مانع شويم. 
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