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 ATR ديروز 2فروند از هواپيماهاي
خريداري شده از ســوي ايران اير 
در فــرودگاه مهرآبــاد بــه زمين 
نشست. به گفته مديرعامل ايران اير 
اميدواريم در سال10،1۳۹7 فروند 
هواپيماي جديد وارد ناوگان شود. 

سرپرست معاونت محيط طبيعي 
ســازمان محيط زيســت گفــت: 
براي حمايت از شــكارچيان بومي 
درصدي از پروانه هاي شــكار براي 
جوامع روســتايي حاشيه و داخل 
مناطــق بــه قيمت پاييــن صادر 

خواهد شد.

تشكيل كميته ويژه 
آلودگي هوا و مديريت 
بحران در كالنشهرها

۳ | شهر

سودايي ها

6 | ادب وهنر
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برخالف آنچه در رســانه ها و فضاي مجازي 
شاهد آن هستيم سياست زدگي در تحليل 
هر حادثه اي هيچ وقت به يافتن راه  حلي براي 
آن بدل نشده است. بلكه با تأكيد بر افتراق و پراكندگي آراء از شكل گيري 
وحدت نظر الزم براي پيداكردن راه حل و به اجرا گذاشتن سياست  هاي 

الزم جلوگيري مي كند.
اين روزها شاهد گردهمايي هايي خودجوشــي بوديم كه در اعتراض به 
شرايط اقتصادي صورت گرفتند. مانند هميشه گروه هاي سياسي مختلف 
مي كوشند در هر واقعه اي شــاهدي براي مدعاي خود پيدا كنند و اين 
رويدادها را بهانه تبليغ ديدگاه ها و شــعارهاي خود كرده اند. در واقع به 
جاي پرداختن به ريشه ها و داليل چنين اعتراضاتي هر كس كه صاحب 
مسندي در هيأت دولت فعلي نيست،آنها را دستاويز رسيدن به هدف و 
جاه طلبي  هاي جناحي و حتي شــخصي خود مي كند. واقعيت اما چيز 

ديگري است.
اول بايد پرسيد آيا دولت فعلي يا هر دولتي شاه كليد حل مسائل اقتصادي 

كشور را در اختيار دارد؟  پاسخ به اين سؤال نه تنها در ايران منفي است بلكه 
در هر كشوري كه اقتصاد آن بازيگران متعددي دارد و مراكز تصميم گيري 
و نهادهاي صاحب نفوذ آن بسيار شده اند، منفي است. بارها گفته شده است 
كه دهه هاي اخير شاهد كاهش دايره حاكميت دولت به معناي قوه مجريه 
در اقتصاد كشور بوده است. هيأت دولتي كه در دهه۹0 خورشيدي تشكيل 
جلسه مي دهد به مراتب اختيارات و نفوذ كمتري از هيأت هاي دولت پيشين 
دارد. اين دولت مي تواند اجزاي مورد نياز ســاخت چنين شاه كليدي را 
فراهم كند و يا پيشنهاد دهد ولي براي ساخت و اجرايي كردن آن نيازمند 

مشاركت نهادهاي حكومتي و قضايي و قانونگذاران است.
دوم بايد پرســيد چرا اين اعتراضات اكنون مطرح مي شوند؟ پاسخ ساده 
اســت:  براي اينكه ديگر نمي توان هزينه انباشــت شده فســاد اداري و 
اشتباهات گذشته را پنهان كرد و به ياري درآمدهاي نفتي از تأثير آنها بر 
جامعه كاست. در سال هاي گذشته ما هميشه بر قيمت تأكيد كرده  ايم و 
خواسته ايم به نحوي مصرف كننده كاال و خدمات را راضي نگهداريم. حال 
آنكه اگر قيمت ها را دولت ها مي توانســته اند تعيين كنند، كيفيت كاال و 
خدمات هميشه درون زا تعيين شــده اند؛ در برابر اين كاهش مصنوعي 
قيمت يك كاهش واقعي كيفيت رخ داده است كه نمونه بارز آن گسترش 
فســاد اداري است؛ فســادي كه دليل اصلي بســياري از نارضايتي ها و 

ناكارآمدي دستگاه ها در يافتن راه حل براي آنهاست.
سوم بايد پرسيد كه آيا يافتن راه حل اقتصادي مي تواند به اين اعتراضات 
خاتمه دهد؟ در پاســخ به اين ســؤال بايد پرســيد كه منظور از راه حل 
اقتصادي چيست؟  آيا منظور اتخاذ سياســت هاي عوامگرايانه اي است 
كه وعده كاهش قيمت هــا را مي دهد؟  يا منظور يك مكاشــفه دروني 
درباره ريشه مشكالت اقتصادي ماست؟ درحالي كه هميشه در گفتمان 
اقتصادي كشور بر قيمت ها و هزينه  ها تأكيد شده كسي دلسوز بهره وري 

و قدرت توليد و افزايش مشــاركت اقتصادي نبوده اســت. شهروندان 
در حالي با افزايش قيمت ها مواجه مي شــوند كه نه اطالعي از تغييرات 
ساختاري در اقتصاد كشور دارند و نه اراده اي براي چنين تغييراتي را در 
توان دولتمردان مي بينند. ما نمي توانيــم هزينه ها را واقعي كنيم بدون 
آنكه برنامه اي براي اصالح ساختاري اقتصاد كشور و افزايش بهره وري و 
كارآمدي دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي حكومتي داشته باشيم. اقتصاد 
ايران شايد حكومتي باشــد ولي ديگر دولت يكه تاز آن نيست. بازيگران 
آن بايد بپذيرند كه اصالحات الزم اســت و هزينه هاي تأخير در اجراي 

اصالحات كمرشكن شده است.
اين نكتــه را نبايــد فراموش كرد در ميــان منتقدان اقتصــادي دولت 
كســاني قرار دارند كه در كارنامه شــان تقويت انحصارات و جلوگيري 
از شــفافيت فعاليت  هاي اقتصادي بيشتر مي درخشــد تا رقابتي كردن 
بازارها و زمينه ســازي  مشــاركت آحاد مردم در اقتصاد كشور. اقتصاد 
جمع فعاليت هاي اقتصاد و مولد مردم يك كشــور اســت. چه بخواهيم 
و چه نخواهيم همه در اقتصاد حاضر هســتند. تالش هاي جناح ها براي 
داشتن سهم بزرگ  تري از اقتصاد تنها به معناي محروم كردن مردم عادي 
و زحمتكش كشور از فرصت هاي اقتصادي و كسب درآمد است. اگر واقعا 
خواهان حل مشكالت اقتصادي كشور هستيم بايد بپذيريم كه همه در 
اقتصاد باشند٬ نه فقط افرادي كه ما آنها را موجه مي دانيم و مي خواهيم 

شاهد موفقيت شان در اقتصاد باشيم.
اعتراضات اخير نتيجه عملكرد دولت فعلي نيســت بلكه نتيجه انباشت 
هزينه  ها و انتظار براي تغيير است. براي پاسخگويي سياستگذاري الزم 
است و نه سياست زدگي. استفاده سياســي از معضالت اقتصادي مردم 
نتيجه اي جز اضافه كردن به مشكالت نداشــته است و كاش جناح هاي 

اقتصادي كشور به آن رسيده باشند.

 شاه كليد حل مسائل اقتصادي
در دست كيست؟

علي دادپي 
استاد اقتصاد
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روزنامه                   را  در فضاي مجازي  دنبال كنيد

آمريكا در ســال2017 صحنه رويدادهاي بسيار بود؛ 
از حمله هاي تروريســتي گرفته تا بالياي طبيعي. اما 
در اين ميان، ورود دونالد ترامپ به كاخ سفيد را بايد 
مهم ترين رويداد سال گذشته در آمريكا  دانست، چرا كه خود به نقطه آغاز بسياري 
از رويدادهاي بعدي تبديل شــد؛ رويدادهايي كه برخي از آنها حتي در تاريخ اين 

كشور بي سابقه بوده است.
فارغ از آنچه طي يك سال گذشته در صحنه سياست داخلي آمريكا روي داده است، 
مرور رفتار اين كشور در صحنه سياست بين الملل نشان مي دهد دولت دونالد ترامپ 
ترجيح داده برنامه هاي خود را با توسل به زور پيش ببرد. كشوري همچون آمريكا 
بايد از چند زاويه به قدرت نگاه كند؛ زاويه ديپلماتيك، زاويه اقتصادي و زاويه نظامي. 
به عبارت ديگر، آمريكا بايد همزمان به قدرت نرم و قدرت سخت توجه داشته باشد. 
چنين رويكردي مي تواند به پيشبرد اهداف كشورها در صحنه جهاني كمك كند. 
اما دونالد ترامپ برخالف دولت پيشين آمريكا ترجيح داده طي يك سال حضورش 

در قدرت، تنها به قدرت سخت نظامي و اقتصادي توجه داشته 
باشد. از همين منظر است كه ترامپ در برابر كره شمالي دائما 

از تهديدهاي نظامي و ابزار تشــديد تحريم هاي اقتصادي استفاده كرده است. تيم 
ترامپ در كاخ سفيد طي اين مدت توجه الزم را به زاويه ديپلماتيك نداشته است. 

2017؛ سال افول قدرت نرم آمريكا

يادداشت

مهران كامروا
رئيس مركز مطالعات بين المللي و منطقه اي دانشگاه جورج تاون

ادامه در 
صفحه31

 قرار است امروز اسامي
فيلم هاي بخش مسابقه 

جشنواره فيلم فجر اعالم شود

 شهرداران 8كالنشهر ديروز مهمان 
شهردار تهران بودند تا مشكالت 
مشترك مورد بررسي قرار گيرد

 گزارش همشهري
از كليسايي كه مسيح چكش 

بناي آن  را بر زمين كوبيد

 با گذشت۳روز از اعتراض  در برخي شهرها، چهره هاي سياسي و اجتماعي 
 در گفت وگو با همشهري درباره تدبير مسئوالن، رفتار مردم 

در مطالبه گري و جلوگيري از شايعات  مي گويند

وقت تدبير

علي فاضلي، رئيس اتاق اصناف: انتظارات تورمي ناشي از برخي تغييرات در اليحه بودجه 
موجب سوء استفاده براي  افزايش غيرواقعي قيمت  برخي كاالها شده  است

راستي آزمايي گراني

سال 2017با بالياي 
تنش هاي  طبيعي، 

ژئوپليتيكي و اختالفات سياسي داخلي 
در بســياري از كشــورها عجين شده و 
سالي پرآشوب بود. در جبهه اقتصادي اما 

جهان، سال خوبي را پشت سر گذاشت.

ســــال 2017 از 
ديــد بســياري از 

تحليلگران،  سال شكست تروريسم مالك 
زمين در خاورميانه بــود،  به گونه اي كه 
داعش تمامي سرزمين هاي خود را در عراق 
و سوريه از دست داد. اما آيا اين به معناي 

پايان تروريسم در خاورميانه است؟ 

صفحه4را 
بخوانيد

صفحه31 
را بخوانيد

غيرمنتظره هاي سپيد و سياه    در 2017

پرونده ويژه امروز

مروري بر رخدادها ي مهم جهان در سالي كه امروز به پايان مي رسد

 برآورد صندوق بين المللي پول
 از سال 2017 و روايت اكونوميست
از سال 2018

 گفت وگو با ايليا ج مغناير،  نويسنده
و پژوهشگرگروه هاي شبه نظامي

در سال  ميالدي اي كه گذشت 
 بسياري از  ايده هايي كه زماني

  رؤيا به حساب مي آمدند، 
تبديل به واقعيت شدند

جهان به سوي رونق

آينده تروريسم

تحقق تخيالت بشر

يادداشت

  مرتضي مبلغ: 
مردم نبايد احساس

 ناامني اقتصادي
داشته باشند

  فاضل ميبدي:
غرض ورزي هاي 
سياسي در پس 

اعتراض ها نهفته است

  رضا اميدي:
پاسخگويي و توجه 
به نهادهاي مدني را 

جدي بگيريم 

  عباس عبدي :
 حاكميت بايد

براي اعتراض ها 
تدبير بينديشد

  عباس سليمي نمين:
 اعتراض ها

 از موج سواري ها 
جدا شود

  حسين سراج زاده: 
مسئوليت اين 
 رويدادها تنها 
با دولت نيست
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