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گروه سیاســت: رئیس دفتر رئیس جمهــور در ارتباط 
با مذاکــرات ۱+۴ گفت: در این مذاکــرات کامال جدی 
هســتیم. با اراده و جدیت و با برنامــه وارد این دور از 
مذاکرات شــده ایم. در این مذاکرات نتیجه گرا هستیم و 

به دنبال نتایج مناسب هستیم. هدف نهایی...

مذاکره کننده ارشــد کشــورمان در  گروه دیپلماســی: 
مذاکرات ویــن در گفت وگو با یک رســانه ایتالیایی بار 
دیگــر بر مواضع صریح تهران مبنی بر لغو تحریم های 
ظالمانــه آمریکا علیه ملت ایــران تأکید و تصریح کرد 

جمهوری اسالمی در این مسیر...

  آمریکا
 گام اول را بردارد

با جدیت
 وارد مذاکرات شدیم

باقری:  رئیس دفتر رئیس جمهور:

 سیاست اقتصادی، شاقول می خواهد

مرحــوم   ،۶۰ دهــه  در 
ســیدمصطفی عالی نســب کــه 
شــخصی اهــل علــم، باتجربه، 
بودنــد،  خیراندیــش  و  دلســوز 
مشــاور اقتصادی رئیــس دولت 

وقت بودند. او برای اظهارنظر درباره سیاســت های 
اقتصادی که اعضای کابینه یا مسئوالن و کارشناسان 
خارج از کابینه به دولت ارائه می کردند، می فرمودند: 
اول ببینید این سیاست وضعیت مردم ضعیف را بهتر 
می کند یا حداقل بدتر نمی کند (چیزی شبیه به توزیع 
براســاس بهینه پرتو در علم اقتصاد)، یعنی ســفره 
مردم بی پنــاه را کوچک نکند و فقر را بیشــتر نکند. 
دوم بررســی کنید این سیاست بر ســر جریان تولید 
در کشــور چه می آورد. می دانیم بخش تولید، واحد 
نیست، یعنی کل فرایند تولید در یک واحد اقتصادی 
انجام نمی شــود، بلکــه میان تولیدکننــدگان بده و 
بستان محصول وجود دارد؛ تا محصول نهایی نشده، 
محصول واسطه ای قلمداد می شود. به کاالیی که با 
آن تولید انجام می شود، کاالی سرمایه ای می گویند. 
محصول نهایی پــس از عبور از خطــوط تولیدی و 
خدماتی (مثل حمل ونقل) مختلف، نهایتا می تواند 
به مصرف برســد. او می گفت این فرایند را نیز رصد 
کنید که سیاســت گذاری ما سبب آســیب به فرایند 
تولید نشــود. از مجموع گفتار و رفتار ایشان دو نکته 
دیگر در معیار ارزیابی سیاست های اقتصادی دولت 
قابل برداشت اســت. یکی تأثیر بر تراز پرداخت ها و 
کیفیت آن، یعنی چــه محتوایی با چه حجمی و به 
چه قیمتی توســط چــه گروه هایی با چه شــرایط و 
روشــی از کشور خارج شده و متقابال چه محتوایی با 
چه حجمی و به چه قیمتی و توســط چه گروه هایی 
به چه طریق و روشــی و شــرایطی به کشــور وارد 
شــده است؛ فرضا آیا این سیاســت مورد نظر، ایجاد 
رانت برای چــه گروهی می کند؟ و چه اقشــاری را 
تضعیف و تقویت می کند؟ یعنی به سالمت بازرگانی 
خارجی و اســباب و مؤلفــه ای آن در تأمین کاالهای 
مــورد نیاز جامعه توجه داشــت و در کنار عنایت به 
فقرزدایــی، به تأمین عدالت توجه می کرد. هم کارگر 
را می دیــد و هم کارفرمای خدمتگزار را؛ شــاقول او، 
نســبت به کاهش ارزش پول ملی نیز حساس بود و 
در مباحثی که مطرح می شــد، اجازه نمی داد بهای 
پــول ملی به راحتی در برابر پــول خارجی تنزل یابد، 
به ویژه وقتی استدالل بشود که برای رشد صادرات به 
ایــن کاهش نیازمندیم، چون او به عنوان یک تولیدگر 
خســتگی ناپذیر و کاربلد می دانســت رشد صادرات 
فقط به این متغیر وابسته نیست و جنگ قیمتی خود 
ماجرایی ثانوی اســت و اصل، اوال بر وجود ظرفیت 
صادراتی اســت (نه آنکه از ســفره مردم برداریم و 
بفرســتیم خارج و در داخل کمیابی و گرانی را سبب 
شویم) و ثانیا صادرات کیفیت می خواهد؛ بنابراین به 
کارایی خط تولید توجه داشت، پس کاالی صادراتی 
اوال بایــد از موجودی انبار و مازاد بر تقاضای کشــور 
باشــد، در ثانی باید کیفیت داشــته باشــد تا در بازار 
جهانی بتوانــد رقابت کند و به ایــن منظور، قیمت 
نیــز باید مناســب و قابــل رقابت باشــد. طرفداران 
کاهش ارزش پول ملی فقــط مورد آخر (قیمت) را 
دیده بودند و به مازادبودن و کیفیت داشــتن توجهی 
نکردند. فکر می کردند قیمت ها را آزاد کنند و به قول 
خودشان امور را ظاهرا بسپارند به بخش خصوصی، 
رشد و توســعه و تأمین کمبودها می آید، درحالی که 
باید به نکات ســاختاری نیز توجه می شــد. پرواضح 
است او با هر سیاستی که موجب ایجاد رانت (یعنی 
فرصت خاص برای گروه های خاص، جهت کســب 
منافع اســتثنائی) شود، به شــدت مخالف و معتقد 
بود؛ هدف خوبی که قرار اســت از این طریق احتماال 
محقق شود، به روش دیگر و سالمی (عادالنه ای) نیز 

می تواند تحقق یابد و تبعیض الزم نیست. 

سرمقاله

مراد راهدارى*

ادامه در صفحه ۹

حرف اول

 چگونه ما، ما شدیم؟
جستاری بر وضعیت زمین شناسی در کشور

به بهانه بررســی چنــد و چون 
اعطای بورسیه های تحصیلی، در 
چند روز گذشته مشغول وبگردی 
در دانشــگاه های دنیای مدرن و 
پیشرو بودم. هرچه بیشتر جستم، 
این واقعیت را عریان و بی پرده تر در برابر خود یافتم 
که حتی امروز، با نرخ بــی کاری فزاینده، پس از دو 
سال تالشــی ســاختارها و باورهای سده بیستمی، 
مشــکالت ناشــی از گرمایش جهانــی و تغییرات 
اقلیمــی و در شــرایط نبرد بی امان خــرد و دانش 
بــا جهان گیری کووید ۱۹ و البتــه خرافه! همچنان 
ســرمایه گذاری و توجــه درخوری در حــوزه علوم 
زمین در قالب فرصت های مطالعاتی و بورسیه های 
تحصیلی در گستره ای از کشورهای پیشرو مانند ژاپن 
و چین در خاور دور، تا دانشــگاه ها و مراکز پژوهشی 
در باختری ترین ایاالت آمریکا قابل مشــاهده است! 
آنچه در نگاه نخست گویی پیوند دوسویه مستقیم 
و تفسیر معنی داری بین توســعه پایدار ـ تاب آوری 
و میزان ســرمایه گذاری و نگاه ســاختاری دولت- 
ملت ها به علــوم زمین، اگرچه گاه نانوشــته، ولی 
واقعی را به رخ می کشــد! بهانه ای که سبب ســاز 
جان گرفتن دوباره تمامی آنچه شــد که از یک نقد 
و تحلیل ســاده از «فروپاشی» بر ســاختار سازمان 
زمین شناســی کشــور بر من، ما و آشکارا بر جامعه 

کارشناسی کشور رفت! 

حمید نظرى*
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هفتاد و پنج سالگی عبدالحسین آذرنگ
آقای کوه و کتاب
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تیترها

صفحه ۵

احیاى روابط در دستور کار 
ولیعهد سعودى

زنگ خطر براى سنتى ها

از فیش های نجومی
 تا ماشین شاسی بلند

شوخی با سالمت مردم؟
حذف ارز ترجیحی برخی اقالم دارویی 

یادداشت

سیاست ورزى اصالح طلبانه

آرایش سیاســی بعد از انتخابات ریاست جمهوری 
۱۴۰۰، هرگونــه گمانه زنــی برای پیشــرفت اصالحات 
در ایران را با پرســش های اساسی روبه رو کرده است، 

سؤال هایی از قبیل اینکه
- آیــا راه اصالحــات بســته اســت و هرگونــه 
مسیراصالح طلبی مسدود خواهد شد؟ - آیا اصالحات 
از طریق تأثیرگذاری بر قدرت به پایان راه خویش رسیده 
است؟ و اصالحات باید حول محور جامعه (اصالحات 
جامعه محــور) تــداوم یابــد؟ - چنانچــه اصالحات 
بتواند مســیر جامعه محــور را دنبال کنــد، راه وروش 
اصالح طلبی چگونه است؟ - نقش احزاب در تحقق 
مردم ساالری و دموکراسی خواهی و اصالحات در ایران 
چه میزان است؟ این پرسش ها و سؤال های بی شماری 
در این حوزه ذهن بسیاری از عالقه مندان به سربلندی، 
عزت و عظمت ایران و انقالب را به خود مشغول کرده، 
تاجایی که سیاســت ورزی در میان آحاد جامعه به ویژه 
نخبگان و گروه های مرجــع از جمله اصالح طلبان و 
احــزاب اصالح طلب با چالش جدی مواجه شــده و 
اینکه آیا سیاست ورزی اصالح طلبانه در سپهر سیاسی 
ایران ممکن و میسر اســت یا خیر؟ پنجشنبه نهم آذر 
هفتمین کنگره ساالنه حزب اتحاد ملت ایران اسالمی 
برگزار شــد. حزب اتحــاد در این کنگــره ضمن تبیین 
مواضــع اصالح طلبانه خود در قالــب نطق افتتاحیه 

و اختتامیه، ترســیمی از وضع موجود سیاســت ورزی 
در ایــران، چالش هــای موجود و راه  هــای برون رفت 
اصالح طلبــان در شــرایط فعلی جامعــه را در قالب 
بیانیه پایانی اعالم کرد که قابل بررسی و مطالعه است، 
اتفاق مهم مجمع عمومی پیام سیدمحمد خاتمی به 
این نشست بود؛ خاتمی که نقش راهبری اصالحات را 
در ایران بر عهده دارد، پیامش حاوی پاسخ بسیاری از 
پرسش های مذکور بود که می تواند چشم انداز روشنی 
پیش روی اصالح طلبان بگشاید. بی مناسبت ندانستم 
که با بهره گیری از این پیام، پاســخ های مناسب را برای 

پرسش های بیان شده طرح کنم:
 ۱- شــرایط موجود فرصتی است برای اصالحات: 
شــرایط موجود سیاسی کشــور فرصت مناسبی برای 
اصالح طلبی و اصالح طلبان است زیرا اوال انقالبی گری 
یعنــی پایبندی به اصول و آرمان هایــی که در انقالب 
تجلی کرد و در واقع بازتاب جان ملتهب ملتی بود که 
رو به آزادی و بهروزی داشت. نه تنها تذکر به آن اصول 
و آرمان ها بلکه بررســی دریافت این امر که تا چه حد 
آنچه در عمل واقع شــده با آن آرمان ها و خواست ها 
مطابقت داشته و اگر کاستی و انحرافی بوده آنها را نیز 
باز شناخت و راه راست و شهامت بازگشت به آن را دید 
و نمایاند و مگر اصالح و اصالح گری راســتین جز این 
است؟ ثانیا اصالحات، از یک  سو مورد خشم، اعتراض 
و ناســزاگویی متوهمان «براندازی» اســت و از سوی 
دیگر مورد بی مهری و جفــای آنان که وضع مطلوب 
را می پسندند و ناکامی های بزرگ را در تأمین خواست 
و مصلحت ملت نمی بینند یا همه را به دیگران نسبت 

می دهند..

یادداشت

نامعادالت روسیه در کشاورزى کشورمان

 الکساندر تکهوف، وزیر کشاورزی روسیه گفت: 
«ما در برخی از محصوالت به سلطه آمریکا پایان 
داده ایــم و از این بابت خشــنود هســتیم. انتظار 
می رود طی سال جاری کشاورزان روسی بیشترین 
میزان برداشت محصوالت کشاورزی طی یک قرن 
اخیر را داشــته باشند. مشاور غالت این کشور رقم 
۱۳۰ میلیون تن گنــدم را اعالم کرده که در قیاس 
با تولید گندم در ســال ۱۹۷۸ یک رکورد محسوب 
می شــود». وزیر کشاورزی روســیه با اعالم اینکه 
میزان تولید گندم روسیه می تواند به ۲۰۰ میلیون 
تــن افزایش یابد، گفــت: «امــروز، وظیفه دولت 
تعیین قیمت مناســب در سراســر کشور است». 
هم زمــان در کشــورمان به لحاظ خشک ســالی و 
ناکارآمــدی مزمن مدیریت در بهــره وری از منابع 
آب و خاک، شــرایط دشواری در زمینه تولید گندم 
با نیاز به واردات بیش از ۹ میلیون تن ایجاد شده 
اســت. در حال حاضر روســیه تنها شــریک عمده 
تجاری ایران اســت که بعد از تحریم های آمریکا، 
تجارت با ایران را به صورت چشــمگیری گسترش 
داده اســت. متأســفانه ناممکن بــودن انتخــاب 
فروشــنده در این واردات ســنگین، کشور ما را به 
ناگزیر به سمت روسیه ســوق می دهد. براساس 
آمارهای گمرک روسیه، این کشور در نیمه ابتدایی 

۲۰۲۱ حدود ۱.۱۲ میلیــارد دالر صادرات به ایران 
داشــته که تقریبا دو برابر دوره مشابه سال ۲۰۱۸ 
اســت. نشانه ها حاکی از آن اســت که قرار است 
روسیه ســهم عمده ای از نیاز وارداتی سال جاری 
گندم را تأمیــن کند. درحالی کــه قیمت گندم در 
بازار جهانی معادل ۲۳۰ دالر برای هر تن اســت، 
دولت روســیه با تصویب تعرفــه ۷۰ دالری برای 
هــر تن گندم، قیمــت صادراتی خــود را به ۳۰۵ 
دالر افزایش داده اســت. درصورتی که دوســوم 
نیاز گندم ما از طریق روســیه تأمین شود، بیش از 
۴۰۰ میلیــون دالر از ذخایر ناچیز ارزی کشــورمان 
بیشتر کاســته خواهد شد؛ اما تمامی ماجرای این 
نامعادلــه تنهــا در بخش واردات گندم نیســت. 
از طرفــی دیگر رئیس اتحادیــه ملی محصوالت 
کشــاورزی ایران خبر داد که فدراســیون روســیه 
طی نامه ای به رئیس گمرک داغستان تأکید کرده 
است واردات فلفل  دلمه ای از ایران به دلیل آنچه 
نقض مکرر اســتانداردهای بهداشتی عنوان شده 
است، انجام نشود. وی تصریح کرد: روسیه فلفل 
وارداتــی از ایران را با ادعای  نداشــتن گواهینامه 
باقی مانده سموم کشــاورزی، برگشت داده است. 
ســاالنه حدود ۷۰۰ هزار تن محصوالت کشاورزی 
به روســیه صادر می شــود که عمده آن را فلفل 
دلمــه ای و بعضــی محصوالت جالیــزی که در 
گلخانه ها تولید می شود، تشکیل می دهد. بسیاری 
از گلخانــه داران که اکثرا به سیســتم بانکی هم 
مقروض اند در این شرایط تنگ اقتصادی در تالش 

تولید برای صادرات به روسیه هستند...

 رحیم عبادى
 عبدالحسین طوطیایى 

 پژوهشگر کشاورزى

ادامه در صفحه ۹ ادامه در صفحه ۴

 نامه ای از سوئیس«شرق» منتشر  می کند  

آقای کوه و کتاب
هفتاد و پنج سالگی عبدالحسین آذرنگ

با گفتار و نوشتاری از: 
آبتین گلکارعلی بهرامیانعلی خزاعی فرنادر انتخابیعلی دهباشیمهدی فریوراحمد کریمی حکاکدکتر غالمرضا اعوانیعلی میرزائیاحمد سمیعی گیالنی

رضا رضاییحمیدرضا نمازیماندانا آذرنگسایه اقتصادی نیایزدان منصوریان
تورج صابری وندمریم سامعی

با گفتار  و  نوشتاری از:
 احمد سمیعی گیالنی، علی میرزائی،  غالمرضا اعوانی 

احمد کریمی حکاک، مهدی فریور، علی دهباشی  
نادر انتخابی، علی خزاعی فر، علی بهرامیان

 آبتین گلکار، یزدان منصوریان، سایه اقتصادی نیا  
ماندانا آذرنگ، حمیدرضا نمازی، رضا رضایی

مریم سامعی، تورج صابری وند

تأکید فیفا بر  ورود  زنان به ورزشگاه در  مسابقات لیگ
فدراســیون فوتبــال ایران روزهای عجیبی را ســپری 
می کند؛ در شــرایطی کــه این نهــاد آماده می شــود تا 
سریع ترین صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی را 
جشن بگیرد ولی در پیچ و خم دو موضوع بحث برانگیز گیر 
افتاده که هر روز عرصه بر آن تنگ و تنگ تر می شود: یکی 
اساســنامه و دیگری موضوع ورود زنان به ورزشگاه های 
ایران. مهم ترین موضوعی که این روزها فدراسیون فوتبال 
را از یک سو و فوتبال ایران را در مجموع نگران کرده، بحث 
اساسنامه فدراسیون است. اساسنامه فدراسیون با وجود 
تأیید توســط دولت و قوه قضائیــه همچنان در مجلس 
شــورای اســالمی گیر کرده و نماینــدگان عجله ای برای 
رســیدگی به آن ندارند. این مــورد در حالی رخ می دهد 
که زمــان اندکی به پایــان مهلت فیفا بــه فوتبال ایران 

باقی مانده اســت. در واقع اساسنامه بعد از تغییراتی که 
به خــود دید، به تأیید فیفا، دولت و قوه قضائیه رســیده 
و نهاد بین المللی فوتبال، یک ســال به فدراسیون مهلت 
داده تــا تأییدیه مجلس شــورای اســالمی به عنوان قوه 
مقننه در ایران را هم بگیرد. حاال که تا ۱۰ اســفند (پایان 
مهلت فیفا به ایران) زمان اندکی باقی مانده، مجلسی ها 
هنوز اساســنامه را تصویب نکرده و مشغول وقت کشی 
هســتند. جدی ترین موضوعی که محــل اختالف در این 
اساسنامه شده، مربوط به بند یک آن است که فیفا تأکید 
دارد عنوان «نهاد عمومی» باید از جلوی «غیردولتی» در 
تعریف فدراسیون فوتبال ایران برداشته شود ولی عده ای 

از نمایندگان مجلس در این مورد تردید دارند.
مشروح گزارش را در صفحه ۱۱ بخوانید

صفحه  ۴

چه اتفاقی برای 
زاینده رود افتاد؟

تیتر دو

نقش احمدی نژاد
 در خشکی زاینده رود چه بود؟

تأثیر رد صالحیت الریجانی بر تغییر رویکرد 
اصولگرایان سنتی به ردصالحیت ها

همکارگرامى جناب آقاى روح اله نخعى
مصیبت درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت مى گوییم. 

از خداوند سبحان براى آن مرحوم علو درجات و براى 
شما و سایر بازماندگان صبر آرزومندیم. 

 روزنامه شرق

خاندان محترم علیخانزاده
مصیبت درگذشت مادر گرامیتان را 
تسلیت عرض مى  کنیم. از خداوند 

منان براى آن مرحومه رحمت و براى 
بازماندگان صبر و آرامش آرزومندیم.

از طرف امیرمظاهرى و خانواده


