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اﻣﯿﺮﻋﻠﯽ ﻓﻬﯿﻤﯽ  .ﻓﻌﺎل ﺻﻨﻔﯽ و ﺣﺮﻓﻪاي
ســازماني که تخصص و اخالق
حرفهاي نخســتین خشتهاي
بنیــان آن اســت و خروجي آن
باید کیفیــت در صنعت عظیم
و اثربخش ســاختمان باشد که
آسایش و آرامش جامعه و اشتغال طیف وسیعي
از اجتماع وابســته به آن است ،آیا در مسیر هدف
گام برداشته اســت؟ آیا ارتقاي جایگاه مهندسان
در جامعه را که از اهداف اصلياش بوده ،محقق
کرده اســت؟ رونمایي از مــدارك مجعول اعم از
دانشــگاهي ،تحصیلي و هویتي و بعضا تخلفات،
اگر با هدف روشنگري ،شفافیت یا هر موردي از این
دست باشــد ،خیرخواهانه ،مطلوب ،پسندیده و از
اهم وظایف مسئوالن است ولي اگر با نیت سلبي
و وســیلهاي براي جریانسازي در مسیر انتخابات
تخصصي باشــد ،بهرهجویي ابــزاري براي نیل به
مقصودي خواهد بود که شــبههناك مينماید که
آیا منافع و رانتي در پس این انتخابات بوده است.
براي دســتیابي به جامعهاي پایدار ،پایش مستمر
و ترویج فرهنگ پرسشــگري ضــرورت دارد .نیاز
به حمایت از تشــکلها و گروهها به عنوان بازوان
پیشــرفت امري بدیهي اســت ،امــا فراهمنبودن
بسترهاي تشــکیالتي -چه به لحاظ سیستمهاي
اداري و حکومتي و چه زیرساختهاي اجتماعي
و فرهنگــي و در راســتاي تقویــت و پویایي روح
فعالیتهاي جمعي  -طي طریق را با دشــواري
مواجــه ميکند .بدیهي اســت کــه جمعگرایي و
تکیه بر خرد جمعي از گامهاي طریق دموکراسي
و عبــور از فردمحوري اســت ،آیا در این خصوص
تالش مؤثري کردهایم؟ خلق دســتورالعملها و
آییننامههاي سلیقهاي که در هر دوره از انتخابات
با شــیوهاي جدیــد رخ مينماید ،آیــا دربرگیرنده
مصالــح عمومي صنف مهندســي کــه داعیهدار
ثبات ،نماد بلوغ تاریخي و تجربي و جامعه پیشرو
اســت را در نظر ميگیرد؟ پایداري و ثبات ،نتیجه
وحــدت رویه در تصمیمگیريهــا خواهد بود و از
ســازماني که در اصول و رویهها تغییرات فراوان
دارد ،چگونــه انتظار تصمیمگیــري میانمدت و
بلندمدت ميتوان داشــت .به چه ترتیب ميتوان
راهبرد و راهکار ارائه کرد .بدیهي اســت که دامنه
تغییــرات بــا فاصلهگرفتن از منبع لرزش بیشــتر
ميشود.شاید فســاد ،رانتخواري و اخالقگریزي
که نتیجه بيثباتي و لرزشهاي مســتمر در منبع
سرچشمه است ،قابل بررسي باشد.
ادامه در صفحه ۶
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حضور امســال رئیسجمهــوری و وزیر امور
خارجه ایــران در مجمــع عمومي ملــل متحد
اهمیــت ویژهاي داشــت؛ زیرا از طرفي امســال
رئیسجمهــوری آمریــکا -مدیر عامــل ترامپ-
شمشیر را از رو بسته بود و از طرف دیگر ،واکنش
قبلي روحاني درباره تنگه هرمز و دم شیر ،برخي
را دربــاره تغییر نــگاه رئیسجمهــوری ،نگران
کرده بود .اردیبهشــت سال گذشته ،رأيدهندگان
ایراني به راهحل محترمانه و مســالمتآمیِز حل
اختالفــات دوباره رأي دادند تــا باتوجه به منابع
انســاني و طبیعــي و زیرســاختهاي اقتصادي
و صنعتي کشــور بتوانند به شــرایطي برتر و بهتر
که لیاقت آن را دارند ،در میان کشورهاي منطقه
دســت یابند و در رفاه و آسایش ،با بهرهمندي از
آموزش و بهداشت و اشتغال در شأن خود زندگي
کنند .آنان بههیچوجــه دلیلي نميبینند به جاي
لباس فاخر ،لُنــگ به کمر ببندنــد و مانند مردم
برخي کشــورهاي منطقه ،با سیبزمیني پخته و
نان خشــک سد جوع کنند .دوشــنبه  ۹آبان چند
مطلــب و خبر مهم در »شــرق« در همین زمینه
آمده بود که بد نســیت نگاهي به آنها بیندازیم:
دکتر داوود هرمیداسباوند در یادداشــت »عبور
از کشــورهاي میانجي« در واقع توضیح دادهاند
که ســفر نیویــورک و برخورد متیــن روحاني در
مقابل سخنراني غیردیپلماتیک و میداني ترامپ،
چگونه بار دیگر ثابت کــرد که در عرصه جهاني
عقالنیــت و متانت بر شــعار و تندخویي ترجیح
دارد؛ خصوصــا آنکه در جلســه  ۱+۴بر پایبندي
ایــران بر تعهداتش تأکید شــده بود و با اینکه در
جلسه شــوراي امنیت بهدلیل اینکه رسما عنوان
شکایت از ایران نداشت ،نمایندهاي از ایران براي
پاســخگویي به اتهامــات ترامپ نميتوانســت
حضور داشته باشــد ،چگونه سایر اعضا در واقع
ترامــپ را منــزوي کردنــد؟ در گــزارش مفصل
مصاحبه فرید زکریا با ظریف از مواضع جمهوري
اسالمي دفاع شــده بود و بدعهديهاي آمریکا و
متحدانش را بر شــمرده و با اشاره به همین انزوا
از »عزم اروپا بــراي مقابله بــا اقدامات تخریبي
آمریکا« ســخن گفتــه و از باقيمانــدن ایران در
برجام دفاع کرده بودند .در همین شماره »شرق«
سیدحسین موسویان ضمن اذعان به تأثیر مخرب
تحریم آمریــکا بر اقتصاد ایــران آن را کماثرتر از

تأثیر فســاد و کاســتيهاي داخلي برشمردهاند.
نکتهاي که در این دیدگاهها دیده ميشود ،توجه
بیشتر به معلول یا معلولهاست؛ به عبارت دیگر
به اصل مطلب ،یعني بــه دالیل اقدامات ایذایي
آمریــکا و متحدان منطقــهاياش و اینکه اصوال
جنگ میان ایران و آمریکا بر سر چیست و براي از
میان برداشتن دالیل این جنگ که عمال به صورت
فرسایشــي درآمده و نشــانههایي از شدتیافتن
آن دیده ميشــود ،کمتــر پرداختهانــد .در واقع
همانطورکه دکتر باوند در نتیجهگیري یادداشت
خــود با اشــاره تلویحي بــه علــت گفتهاند» :تا
زماني که مشکالت میان ایران و آمریکا بر اساس
منافع متقابل حلوفصل نشــود ،شرایط در همه
دولتهاي دو کشور به همین شکل پیش خواهد
رفت .نگاه به کشــورهایي نظیر چین و روســیه و
حتي استفاده از ظرفیت اروپا -نظیر آنچه روحاني
در ســازمان ملل و قبل از آن بهدنبال آن است-
اگرچه ميتواند از نبود رابطه بهتر باشد ،اما حالل
مشکالت کشــور نخواهد بود« .باز همین شماره
»شرق« یادداشت جالبي از احمد زیدآبادي دارد
با عنوان» :روسها در سوریه بین دو گزینه گرفتار
شــدهاند« که دقیقا و صریحا بــه »علت« جنگ
پرداخته اســت .بههرحال علت تشویق آمریکا از
سوي عربســتان به حمله به ایران از زمان ملک
عبداﷲ و اوباما نیز همین بوده اســت که نه فقط
در ویکيلیکس آمــده بلکه جو بایــدن ،معاون
پیشــین رئیسجمهوری آمریکا و زلمي خلیلزاد،
نماینده ســابق آمریکا در سازمان ملل متحد ،نیز
آن را تأیید کردهاند .کشورهاي بزرگ عربي ،یعني
مصر و عربستان و همچنین امارات و قطر و اردن
و مراکش که ترجیح ميدهند هزینههاي نظامي
و فرسایشــي نبرد خودشان با اســرائیل را صرف
توســعه مباني اقتصادي و اجتماعي خود کنند و
به ایفاي نقش آنان از ســوي ایران مایل نیستند،
نمیخواهند مشروعیت متزلزل آنها نزد مللشان
تضعیــف شــود .زیدآبــدي بهدرســتي ميگوید
روسها در حل روابط متضاد خود ،یعني دوستي
با اســرائیل و اتحاد با ایران در سوریه ،با بنبست
مواجه شــدهاند .در این شماره »شــرق« یکي از
مقامات معتبر نظامي توصیه کردهاند که ایران به
اتحادیه کشورهاي جنوب شرق آسیا بپیوندد؛ این
در حالي اســت که به موجب خبر همین شماره
»شــرق« مهاتیر محمد ،نخســتوزیر مالزي که
در نیویورک با آقاي روحاني دیدار داشــت ،ضمن
اظهار تأســف از الزام براي حفظ منافع کشورش،
دســتور داده اســت روابط بازرگاني کشــورش با
ایران قطع شود.

ادامه در صفحه ۶

ﻣﻬﺪي ﺗﻘﻮي
اﻗﺘﺼﺎددان
کاهشيشــدن نرخ ارز بهویــژه دالر ،نظر آن
دســته از اقتصاددانــان که اوجگرفتــن را عامل
احتمالي ســقوط بهاي ارز ميدانستند ،تا حدي
تأیید کرد؛ اما آنچه روشن است ،چندعامليبودن
این رویداد در کنار برخي مداخالت غیراقتصادي
از سوي برخي مجموعهها در این بازار ،شرایطی
ایجــاد ميکند که نه در زمــان باالرفتن ناگهاني
ارز و نــه در موقــع کاهــش بهــاي آن ،امکان
ارائــه تحلیل جامع و کلنگر وجــود ندارد .قبال
در »شــرق« نوشــتهام این افزایــش و کاهش با
نظریههاي علمي توجیهپذیر نیست و از این نظر،
نقش عوامــل غیراقتصادي و اغلب ســاختگي
را نميتــوان نادیــده گرفــت .دو عامــل اصلي
در افزایــش نرخ ارز یــا تنــزل ارزش پول ملي
مؤثر اســت .اول تورم شــدید و دوم چاپ بدون
پشــتوانه پول از ســوي بانک مرکزي ،حداقل از
زمــان رويکارآمــدن دولت روحانــي ميتوان
گفــت تقریبا هیچیک از این دو عامل در افزایش
آني قیمــت ارز تأثیرگــذار نبود و براســاساین
باید دنبال آن رفت کــه کدام عوامل مصنوع در
افزایــش نرخ ارز نقش داشــتند .چندي قبل در
نشســتي به دعوت رئیس کل دادگستري استان
تهران درباره عوامــل غیراقتصادي افزایش نرخ
ارز ،نکاتي بیان شــد .در آن جلســه هم بنا شد

موضــوع پیگیري شــود و ســرانجام برخورد با
صرافان متخلف در دستور کار قرار گرفت .اقناع
افکار عمومي درباره لرزانبودن استفاده از دالر
براي سرمایهگذاري یا سفتهبازي باعث شد نرخ
ارز دوبــاره کاهش پیدا کنــد .درعینحال برخي
اخبار حاشــیه ســفر رئیسجمهور به نیویورک
نیــز تأثیرگــذار بــود .صرافيها در زمینــه ارز و
واردکننــدگان در حوزه تحویــل بهموقع کاال به
زنجیره عرضه ميتوانند مانع آن شــوند که نرخ
ارز افزایش پیدا کند .قبال گفتهام که نرخ ارز باید
از تورم داخلي تأثیرپذیري الزم را داشــته باشد.
پــول ملي را نميتوان با ضــربوزور و اقدامات
پلیسي و سیاسي در بازار کنترل کرد .در سالهاي
اخیر مشاهده شــده ،کنترل قیمت دالر و تالش
بــراي تأثیرنپذیرفتــن از تورم داخلــي ،زمینه را
براي جهش قیمتي در دورههاي مشخص ،مهیا
ميکند .ارز در ایران تبدیل به کاالي ســرمایهاي
شده است .فارغ از سرمایهگذاران خرد ،حتي یک
تولیدکننده مجبور خواهد شد با آغاز جهش نرخ
ارز ،براي واردکردن مواد اولیه مورد نیاز خود ،ارز
را براي یک ســال ذخیره کند .او ميداند این کار
ميتواند عامل پیشــيگرفتن از رقیب در شرایط
دشوار باشــد؛ پس در دورههاي جهش قیمت،
تقاضــاي فراواني از این بابت نیز به بازار فشــار
وارد ميکند .به نظر ميرســد در شــرایط فعلي
بانــک مرکزي نقــش انکارناپذیــری در ثبات و
آرامش بازار خواهد داشــت .اگــر جامعه بداند
روند باثباتي در پیش اســت ،رفتار غیراقتصادي
در خرید ارز و طال از خود بروز نميدهد.
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در هفتههــاي اخیــر ،تالش
دوبارهاي بــراي مخدوشکردن
چهــره بــزرگان اصالحطلب در
دســتور کار برخــي رســانههاي
جریــان رقیب ،همســو با برخي
رسانههاي فارســيزبان خارج از کشور ،قرار گرفته
اســت .حفــظ هویــت اصالحطلبــي موضوعي
اســت که مباحثی جــدي در ســالهاي اخیر بین
اصالحطلبــان و اصولگرایــان و اصالحطلبــان و
طیف موســوم به براندازان درباره آن جریان داشته
است .اصالحطلبان همیشــه چارچوب ،جایگاه و
مرزبندي خود را با جریانهــاي برانداز و معارض،
چه در خــارج و چه در داخل حفــظ کردهاند .این
مســئله در ماههاي اخیر نیز خود را نشان داد؛ آنجا
که در پي اعتراضهای مردم به شــرایط اقتصادي
کشــور ،جریانهای برانداز حجم باالیــي از خبر و
اظهارنظر علیه اصالحطلبان را منتشــر کردند .این
دیدگاه از دوران اصالحات وجود داشــت؛ مادامي
که اصالحطلبان در کشــور حضور دارند ،اندیشــه
ویرانکــردن ایــران و تغییــرات بنیادیــن در وضع
موجود ،شــدني نیســت و با همیــن تحلیل که آن
را صحیــح و منطقــي ارزیابــي ميکننــد ،تخریب
اصالحطلبان را شدت بخشــیدهاند .با وجود همه
این اظهارنظرهاي تخریبي ،بهویژه در رســانههاي
اجتماعي نظیر توییتر ،تفکر اصالحطلبي همچنان
براي بســیاري از مردم مقبول اســت .بخشــي از
رویکــرد اصالحطلبــان بهطور طبیعــي معطوف
به انتخابات اســت .آنان بــا امکانات موجود خود،
در چند ســال اخیر وارد انتخابات شــدهاند و نتایج
پذیرفتهشدهای را کسب کردهاند .در کنار اپوزیسیون
خارجنشــین ،جریان ناکام انتخابــات نیز در قالب
دولت ســایه ،بهشــدت در این تخریبهــا اثرگذار
اســت .صرفنظــر از همه ایــن مســائل ،گفتمان
اصالحات و اندیشــههاي اصالحطلبي در الیههاي
اثرگــذار و قدرتمند جامعه اثر کرده اســت .امروز
نميتــوان از نقــش اصالحطلبان یــا بهتر بگوییم
گفتمــان اصالحطلبي غافــل بود .تــا آنجا که به
اصالحطلبــان مربــوط اســت ،آنــان از پرداخت
هیچ هزینهاي ابا ندارنــد و تالش ميکنند گفتمان
اصالحطلبــي را تعمیق ببخشــند و بــا وجود این
هزینههــا ،آنچــه را به صالح مردم و نظام اســت
بیان کنند .ســاختار حاکمیت در ایــران به گونهاي
اســت که حضور در عرصه قــدرت ،بهتر ميتواند
اهــداف جریان سیاســي را محقق کنــد .تغییراتی
جــدي در گفتمــان جریانهاي مقابــل اصالحات
نیز در کشور رخ داده اســت که با وجود دسترسي
آنان به تریبونهاي بســیار ،ناگزیــر در مقابل موج
رســانههاي اجتماعي و معدود رسانههاي مستقل
کشور ،پاســخگو شــدهاند .جناح رقیب اصالحات
از ضریــب نفوذ درخــور توجهي در افکارســازي
عمومي حامیان خود در قالــب نهادهاي مختلف
برخــوردار بوده اســت؛ صداوســیما ،تریبونهاي
هفتگي و انبوه رســانههاي مجازي در اختیار آنان
بــوده؛ اما امــروز گفتمان اصالحطلبــي با حداقل
امکانــات ،محدودیتهــاي رســانهاي و تریبونها
و فضاي مجازي توانســته تأثیرات خــود را از نظر
افکارســازي در بخشهاي مختلف کشور بگذارد و
با یک پیام در انتخابات مجلس و ریاستجمهوري،
به تعبیر آن عضو اصولگراي شــوراي شهر تهران،
انتخابات را به انتصابات بدل کند .نگارنده به آینده
اصالحات خوشبین اســت .درعینحال تأثیري که
اصالحطلبي در عرصه اجتماعي گذاشته ،مؤثرتر از
عرصههاي دیگر اســت و این با وجود آن است که
اصالحطلبان در رقابت نابرابر حاضر بوده و هرگاه
اندک مجالي یافتهاند ،بــا حمایت مردم ،معادالت
را برهم زدهاند.
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