روحانی:

فرایند بررسي انتخاب سومین شهردار در حال انجام است

گفتم ابوذر و سلمان را هم
یک سال بعد عوض کنید

محسن هاشمي گزینه اصلي
تصدي بهشت

گروه سیاســت :رئیسجمهوری عصر دیروز در جلسه
رأی اعتمــاد به چهــار وزیر پیشــنهادی در مجلس با
بیــان اینکه هم ما و هم شــما معتقدیم مردم در رنج
و فشــارند ،گفت» :زندگی مردم ،مخصوصا آنهایی که
درآمد مقطوع دارند ،به سختی میگذرد....

گروه جامعه :پس از رأينیاوردن فوریت مســتثناکردن
شــهرداران از قانون منع بهکارگیري بازنشستگان ،حاال
اعضاي شــوراي شــهر تهران ،در حال گرمکردن خود
براي انتخاب ســومین شــهردار براي پایتخت هستند.
پس از آخرین تالشهاي بينتیجه...

صفحه ۲

صفحه ۱۳
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ﺗﯿﺘﺮﻫﺎ
بنعلوي :زمان تعامل با اسرائیل فرارسیده است

عمان در دوراهي
تهران -تلآویو

ﺳﺎل ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻤﺎره 16 3279ﺻﻔﺤﻪ  2000ﺗﻮﻣﺎن

 ۴وزیر بر صندلیهای خالی  ۴وزارتخانه دولت نشستند

ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ

سرانجام کابینه کامل شد

برخورد سرد با گزینههاي وزارت
ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺎﺻﺮي  .ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ
صفحه ۲

بروزنکــردن واکنشهاي جدي؛
چــه در میــان اکثــر نماینــدگان
مجلس ،چــه نخبگان سیاســي
و عمــوم جامعــه در مواجهــه
بــا گزینههــاي پیشــنهادي براي
تصدي چهار وزارتخانه دولــت دوازدهم ،بیانکننده
عبــور مــردم از افراد و توجــه آنان بــه رویکردها و
جهتگیريهاي کالن دولت و دســتگاههاي مختلف
اســت .وقتي براي نخبگان هم تفاوتي نداشته باشد
کــه چه فرد یــا افرادي بــراي کالنترین مســئولیت
اجرائي در کشور یعني پست وزارت معرفي ميشوند،
آنگاه ميتوان درک کرد چرا در متن جامعه و فضاي
عمومي نیز نوعي بيتفاوتي درباره اتفاقات این حوزه،
خود را نشــان ميدهد .حتي در جلســه رأي اعتماد
عصر و شب گذشــته نیز مطرحنشدن بحث جدي و
کارشناســي درباره وزراي پیشــنهادي ،براي بسیاري
محل ســؤال بود .در چند روز گذشــته و بعد از طرح
نام چهار گزینه نیــز کمترین واکنش در خبرگزاريها،
ســایتها و روزنامهها دراینباره دیده شــد .مردم و
نخبگان امروز برایند دستاوردها و مدیریتها را مدنظر
قرار ميدهند و نبود خوشبیني به مثمرثمربودن این
شیوههاست که سبب ميشود برای آنها خیلي فرقي
نکند چه کســي وزیر باشــد .تداوم این روند ميتواند
انتخابات مجلــس یازدهم در ســال  ۹۸و به طریق
اولي ،انتخابات  ۱۴۰۰ریاســتجمهوري را با مســئله
کاهش مشــارکت ،درگیر کند؛ آن هم فقط چهار سال
بعــد از انتخابــات رفراندومگونه ســال  ۹۶که مردم
بین دو نگرش ،به طریق روشــني اعــالم نظر کردند؛
اما نشاندادهنشــدن واکنش درست به این خواست
عمومي چه در دولت و چه در ســایر دســتگاههاي
مســئول ،روند امروز را در کشــور پدید آورده اســت.
شرایط اقتصادي و معیشــتي مردم که با تهدیدهاي
خارجي همراستا شــده ،عامل محوري وضع موجود
اســت .برخي بــه کنایــه ميگویند آیا در این کشــور
مدیــران کارآمــدي وجود ندارند که با درک درســت
از تحــوالت و اعتقاد به روشهــاي امتحانپسداده
علمي-اجرائي ،مســائل ایران را بهتدریج حل کنند؟
نگارنده برخالف این گروه معتقد اســت هنوز هم اگر
دولتي شبیه دولت اصالحات بر سر کار بیاید ،با توجه
به تغییر نگرشــي که در ســایر نهادها درباره اهمیت
ایجاد فضاي اصالحي در کشور شکل گرفته ،ميتوان
خیلي از گرهها را باز کرد؛ اما این احساس در الیههاي
عمومي تقریبا وجود ندارد .شــاید یکي از اشــکاالت
این باشــد که عملکرد دولتهاي جنگ ،سازندگی و
اصالحات بهدرســتي براي جامعه تبیین نشده است.
تلقي جامعه این اســت که این روند ۴۰ســاله است،
فضا را به سمت شرایط خاص امروز سوق داده است؛
درحاليکه باید پذیرفت دوران عجیب هشتساله ۸۴
تا  ۹۲نقطه عطف براي نهادینهشــدن برخي عادات
غلط در ساختار کشــور است .وقتي مسئله کارآمدي
افراد نباشــد و رویکرد کلي یک دولت یا سامانه اداره
کشور مورد انتقاد قرار بگیرد ،فضاي بيتفاوتي شکل
ميگیرد .در میان نخبگان هم این باور وجود دارد که
وزراي جدید یک ســال زمان ميخواهند تا بر شرایط
مجموعه خود مســلط شوند و در این شرایط کمتر از
دو ســال از عمر دولت باقي ميماند .تلقي نخبگان
و جامعه این اســت که دولت دوازدهم ،مانیفســت
جــدي مدبرانــهای بــراي فعالیت خود در دســت
ندارد .پنج سال زمان از دســت رفته که ميتوانست
با انسجامبخشــي میان تیمهاي اقتصادي ،سیاسي و
فرهنگــي دولت ،به نتایج مقبــول و امیدوارکنندهاي
ختم شــود؛ امــا چنین نشــده و نبــود تجانس میان
انتخاب رئیسجمهور حتي براي این چهار وزارتخانه
نشــان ميدهــد یکپارچگــي عملکــرد را نميتوان
ازاینپــس انتظار کشــید .اگر چه وزیر معرفيشــده
اقتصاد داراي فهم درست تئوریک از اقتصاد است...

صفحه ۶

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ
درﺑﺎره ارﺳﺎل ﻟﻮاﯾﺢ ﭘﺎﻟﺮﻣﻮ
و ﭘﻮلﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ
صفحه ۲

فروش مشروط
طالی سیاه
صفحه ۴

محمدرضا خاتمي:

ﺟﺎي روﺣﺎﻧﯽ
ﺣﺪادﻋﺎدل ﻫﻢ ﻣﻰﺑﻮد
ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ
صفحه ۲

ویژهنامه »شرق« :توانمندسازی جامعه و حاکمیت

ثبات قیمتها ،صنعت خودرو را عقب راند

اعالم رسمي
زیاندهي

در تکاپوی راهی به سوی آینده
با آثار و گفتاری از :کاوه بیات ،مراد ثقفی ،علی ربیعی ،احمد میدری ،سعید حجاریان ،محمدرضا باهنر ،علی شکوریراد ،احسان خاندوزی

صفحه ۵

ﺣﺮف اول

ﯾﺎدداﺷﺖ

مسیر آزادگي

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺤﺮانﻫﺎي ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ

ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻟﺴﺎﻧﯽ  .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
حرکتــي را پیشــواي آزادگان،
حســین ابن علــي )ع( از مدینه
آغــاز کــرد و شــبانه بــه همراه
اعضاي کوچک و بزرگ خانواده،
بهســوي مکه مکرمه راهي شد.
همین هجرت ،خود به تهدیدي جدي براي دستگاه
حاکمیت بدل شــد .یزیــد تازه به خالفت رســیده،
خواســته بود با ایجاد رعب در جامعه ،از امام )ع(
بیعت بگیــرد .اما در این اقدام علنــي ناکام ماند و
حاال کار به جایي رسیده که از پیامد کارش هراسناک
است و در برابر مرد محبوب مدینه ،به هر دستاویزي
چنگ ميزند تا کاروان مســافران به مقصد خویش
نرســند .بهاینترتیب این رویارویي به مکاني کشیده
ميشــود که دشــت نینوا نــام دارد .در این مســیر
طوالني ،حضرت سیدالشــهدا )ع( به یک حقیقت
بیشتر مياندیشد و آن »حفظ هویت« است؛ هویتي
حیاتبخــش که از جدش پیامبر اکرم)ص( ریشــه
گرفته و بر بالین خانوادهاي باکرامت ،به اســتواري
رســیده اســت .رویدادهــاي مهم ایــن حرکت ،بر
صفحاتي از تاریخ بشــري نقش بســته است .امیر
کاروان از مدینه تا حوالي شــهري که مقصد ســفر
است ،طي طریق ميکند اما لشکري گسیل ميشود،
مســیر حرکت را بر یاران امام)ع( سد ميکند و آن
حضرت به همراه بستگان خویش در کربال محاصره
ميشــود .پژوهشــگر منصف باید همه جوانب امر
را مدنظــر قرار دهد .نشستوبرخاســتهای امیر
کاروان و دیــدار و گفتوگو با اشــخاص گوناگون
که در مســیر راه کوفه به ثبت رســیده ،ميتواند
جستوجوگر را در رسیدن به حقیقت یاري و حتي
فرجــام کار آن حضرت را پیش چشــم مخاطبان
نمایان کند .پرسشي که ممکن است در ذهن آدمي
شــکل بگیرد ،این اســت که این نبرد نابرابر که در
ســال  ۶۱هجــري روي داده ،در مجموع چه تأثیر
محسوســي در تاریخ بشري داشته است؟ شاید از
نگاه کساني که به آن حضرت ارادت ميورزند ،این
پرسش بيطرفانه گران آید و در نظر اول با حسن
نیت به آن ننگرند ،اما ازآنجاکه سیره پیشوایان دین
همــاره ميتواند چراغ راه آیندگان باشــد ،نباید از
پیامد تحقیقي بيطرفانه واهمه داشت .تنها مانع
سختي که ممکن است برابر یک پژوهش شفاف
خودنمایي کند ،یکسونگري در یافتههاي تاریخي
اســت که راه عالج آن ،این اســت که محقق باید
با ذهني خالي از تعصب وارد میدان شود و بدون
پیشداوري ،به نتیجه حقیقي کار برســد و سپس
آن را بپذیرد.
ادامه در صفحه ۶

اﺣﻤﺪ ﻋﻈﯿﻤﯽﺑﻠﻮرﯾﺎن
اﺳﺘﺎد ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ
خاورمیانه صحنه زورآزمایيهاي قدرتهاي جهاني
است .با وجود اینکه همه کشورهاي این منطقه عضو
سازمان ملل هستند ،خود سازمان ملل را پنج ابرقدرت
جهاني اداره ميکنند که هریک در آن حق وتو دارند .وتو
از سوی یکي از این کشورها یعني داشتن حق مخالفت
بــا تصمیمهای چهــار ابرقدرت دیگــر ،حتي اگر همه
اعضاي دیگر ســازمان ملل با موضوع وتوشده موافق
باشند .اهمیت خاورمیانه براي ابرقدرتها از حدود صد
سال پیش و استخراج نفت توسط انگلیسها در ایران
اوج گرفت .مليشــدن نفت ایران در حدود  ۷۰ســال
پیش موجب بازشدن پاي شرکتهاي نفتي قدرتهاي
دیگــر به خاورمیانه شــد .از آن تاریــخ تاکنون اقتصاد
منطقه درعینحال که موجبات ترقي کشورهاي نفتي را
در تمامي زمینههاي اقتصادي و اجتماعي فراهم آورد،
بهتدریج متکي به درآمد نفت شد ،بهگونهاي که امروز
همه کشورهاي نفتخیز منطقه عمدتا از این راه امرار
معاش ميکننــد .تحوالت گوناگون سیاســي ،افزایش
جمعیــت ،جنگها و انقالبها ضمن درهمشکســتن
نظامهاي خودکامه و تغییر رژیمها ،اقتصاد این کشورها
را بیشــتر وابســته به درآمد نفت کرد .مصادره اموال
همراه با مهاجرت ثروتمندان و صاحبان صنایع ،موجب
تراکم ثروت در دولت و بزرگي حجم دولتها شد .اندازه
دولت در ایران در مقیاس جمعیت کشور دستکم دو
برابر دولتهاي غربي اســت و سهم اقتصاد دولتي در

ایران به  ۸۰درصد کل اقتصاد کشــور رسیده است که
کال از درآمد نفت ارتزاق ميکند .بحرانهاي ناشــي از
محاصره اقتصادي اخیر بســیاري از واحدهاي تولیدي
دولتــي و خصوصــي را فلج کرده اســت .دولتهاي
کنوني جمهوري اسالمي ایران با همه ظاهر آراستهاي
که دارند ،بهلحاظ ساختاري و حجم زیاد کارایي چنداني
ندارند؛ اما رقباي داخلي دولتها این ناتواني را بهجاي
اینکه به مجموعه ساختاري دولت نسبت دهند ،به فرد
فرد وزیران نســبت ميدهند .وزراي صنعت و انرژي و
مســئول سازمان محیط زیســت با همه خوشوبش و
همنشــینيای که در هیئت دولت دارنــد ،به یک زبان
صحبت نميکننــد .بهدلیل ارزانبودن انــرژي ،میزان
مصــرف انرژي در تولیــدات صنعتي ماننــد خودرو و
یخچال ســاخت داخل  ۷۰درصد بیشتر از همینگونه
وسایل در ژاپن است .آلودگي ناشي از حرکت خودروها
و بارکشها در شهرهاي ایران ،مردم را روانه گورستان
ميکند؛ اما مسئول سازمان محیط زیست نميتواند وزیر
صنعت را نسبت به کشتار مردم در نتیجه آلودگي هوا
مجاب کنــد .آلودگي هوا نتیجه پایینبودن اســتاندارد
قطعات بهکاررفته در خودروهــا ،مصرف باالي انرژي
هیدروکربوري و نبود سیاســتگذاري صحیح در امور
حملونقل اســت ،اما اگــر از ناتواني عملکرد صنعتي
ماننــد خودروســازي ایــراد بگیریــد ،ضمــن پذیرش
انتقاد پاســخ خواهنــد داد که تعطیلــي کارخانههای
خودروسازي موجب بيکاري صدها هزار کارگر خواهد
شــد .درست مانند اینکه از کشتار ســرطان در تهران و
شــهرهاي بزرگ ایران نالــه کنید ،اما به شــما بگویند
کاهش مرگومیر ناشــي از ســرطان موجب بيکاري
پزشــکان و بیمارســتانها و خدمه بهشتزهرا خواهد

شــد .از ســوي دیگر ،مصرفکنندگان نفــت در جهان
صنعتــي بهویژه کشــورهاي غربي بهتدریج با کشــف
انرژيهــاي نــو و بازیافتي )بادي ،خورشــیدي ،امواج
دریــا و پیلهاي ســوختي( و توســعه تکنولوژيهاي
کارایــي انرژي )صرفهجویي( در حال بهدســتآوردن
اســتقالل خود در زمینه انرژي هستند ،زیرا انرژيهاي
نو عالوه بر کارایي بیشــتر ،وابســتگي آنها را به نفت و
گاز منطقــه خاورمیانه کاهش ميدهــد .درعینحال،
غرب با تحریک غرور کاذب کشــورهاي نفتخیز که با
فروش نفت به نانونوایي رسیدهاند ،ميخواهد هزینه
انتقال از انرژي فسیلي به انرژيهاي بازیافتي را برگردن
کشورهاي نفتخیز بیندازد و در نهایت همه آنها را در
آیندهاي نهچندان دور به مشتريهاي خوب کشورهاي
تولیدکننــده انرژيهاي نــو تبدیل کنــد .در این تالش،
سازمان ملل و بانک جهاني ابزار این قدرتها شدهاند.
امروز جزئیات و ریزهکاريهاي فني استفاده از انرژيها
نو در دســترس عموم قرار دارد و در نظام دولتي بیشتر
کشــورهاي خاورمیانــه انعکاس یافته اســت؛ اما این
کشــورها بهدلیل بحرانهاي مصنوعي کــه براي آنها
ایجاد ميشــود ،فرصت و امکان توسعه و پیادهسازي
و انتقال از انرژيهاي هیدروکربوري به انرژيهاي نو را
نیافتهانــد ،زیرا بهصورت روزانه و حتي لحظهاي درگیر
بحرانهاي مصنوعي هستند .ایران از این قاعده مستثنا
نیســت .در تالش براي درک ریشه مشکالت اقتصادي
ایران ،در ســال  ۱۳۸۲وزارت امور اقتصادي ایران از این
نگارنده دعــوت کرد که آخرین گــزارش بانک جهاني
دربــاره اقتصاد ایــران را براي اســتفاده متخصصان و
مسئوالن وقت به فارســي برگردانم .حاصل این تالش
کتابي شــد که در سال ۱۳۸۳با عنوان »اقتصاد ایران از

دید بانــک جهاني  -گذار ایران در تبدیل ثروت نفت به
توسعه« از ســوي سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
منتشــر و میان مســئوالن و صاحبنظران توزیع شد.
این نگارنده در نگارش متن فارســي متوجه چند نکته
حســاس و کلیدي در تفســیر بانک جهاني شــدم که
ممکن بود مســئوالن وقت ایران را گمراه کند .ازاینرو
براي مقامي که کمک خواســته بود ،نامهاي نوشــته،
آمادگي خود را براي روشــنکردن نــکات گمراهکننده
گزارش مورداشــاره اعالم کردم؛ اما پاســخي دریافت
نکردم .ســه ســال پس از آن ،معاونــت برنامهریزي و
نظارت راهبردي ریاســتجمهوري از نگارنده خواست
که کتاب دیگري را که پال رابرتز در زمینه انرژي خطاب
به جامعه آمریکا نگاشــته بود ،براي استفاده و آگاهي
متخصصان برنامهریزي ایران به فارســي برگردانم .این
کتاب در ســال  ۱۳۸۶با عنوان »پایان نفت« از ســوي
معاونت مورداشــاره منتشر شد و در اختیار مسئوالن و
پژوهشگران مربوطه قرار گرفت .تجربه پیشین از کتاب
بانک جهاني به من آموخت که مطالب پیچیده را نباید
به صورتي کــه تدوینیافته به دســت خوانندگان داد؛
هرچند آنها پرتجربه و دانشــمند باشند .کتاب نخست
پــر از آمار و ارقــام و جداول و منحني بــود؛ اما از دید
واقعیتهاي تولیدکنندگان انرژي نفت و گاز گمراهکننده
بــود و ذهن خواننده را از درک حقایق منحرف ميکرد.
ازایــنرو براي کتاب دوم دیباچــهاي بالغ بر  ۴۰صفحه
نوشــتم که بازتابدهنــده مهمترین نــکات موردنظر
نویسنده بود .این کتاب برنده جایزه فصل شد و استقبال
بسیار زیادي از آن شد .از نکات جالب نخستین کتاب این
بود که منابع نفتي جهان بیش از  ۴۰ســال دیگر دوام
نخواهند آورد.
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