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مرد  م از پیش فروش نفت 
استقبال خواهند   کرد  ؟
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با شکست کامل »د  ونالد   ترامپ« د  ر انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا و به قد  رت رس��ید  ن »جو باید  ن« بار د  یگر بازار مبحث 
»برجام« د  اغ ش��د  ه اس��ت. آنچ��ه موجب پید  ایش مش��کالت 
اقتصاد  ی کشور ش��د  ، برجام نیست بلکه کسانی هستند   که به 

برجام لگد   زد  ند   و تالش کرد  ند   آن را از کار بیند  ازند  .
این روزها د  رباره برجام، قضاوت های متفاوت صورت می گیرد  . 
عد  ه ای آن را علت مشکالت اقتصاد  ی کشور می د  انند   و عد  ه ای 
د  رس��ت د  ر نقط��ه مقابل ق��رار د  ارن��د   و برج��ام را فتح الفتوح 
می نامن��د  . از همان ابتد  ای پا گرفتن برجام گفتیم و نوش��تیم 
و اف��راد   د  یگری نیز گفتند   و نوش��تند   که برجام، نه فتح الفتوح 
اس��ت و نه ترکمانچای، بلکه حد  اکثر چیزی بود   که د  ر س��ال 
1394 می توانستیم د  ر یک مصاف سیاسی بین المللی به د  ست 

بیاوریم.
روش��ن ترین د  لیل بر اینکه برجام د  ر ش��رایط 1394 حد  اکثر 
چیزی بود   که می توانس��تیم به د  ست بیاوریم و به همین د  لیل 
بای��د   آن را پد  ی��د  ه ای مثبت تلقی کرد  ، اینس��ت ک��ه با امضاء 
ش��د  ن این معاهد  ه بین المللی، ایران توانست مقاد  یر زیاد  ی از 
د  ارائی های بلوکه ش��د  ه خود   د  ر آمریکا را آزاد   کند   و آنها را د  ر 
قالب د  ه ها میلیارد   د  الر به کشور برگرد  اند  . توانستیم تولید   نفت 
را به سه میلیون بش��که د  ر روز برسانیم. د  ولت توانست ارزش 
پول ملی را د  ر س��ال های 94 تا 97 که سال خیانت ترامپ به 
برجام اس��ت، حفظ کند  . د  ر س��ال های 92 ت��ا 97 یعنی تمام 
چهار سال د  ولت اول رئیس جمهور روحانی و یکسال از د  ومین 
د  ولت وی، اقتصاد   کش��ور از ثب��ات قابل قبولی برخورد  ار بود   و 
مباد  الت تجاری میان ایران و سایر کشورها بطور عاد  ی جریان 
د  اشت. همین موفقیت ها بود  ند   که موجب شد  ند   آقای روحانی 
د  ر انتخابات د  ش��وار 1396 بار د  یگر با اس��تقبال مرد  م مواجه 

شود   و با بیش از 24 میلیون رأی به پیروزی برسد  .
این واقعیت ها نش��ان می د  هند   برجام نه تنها عامل مش��کالت 
اقتص��اد  ی نیس��ت بلکه باعث ایجاد   گش��ایش اقتصاد  ی ش��د  . 
پذیرش برجام توس��ط رهبری، مجلس و د  ولت، به معنای این 
بود   که این اقد  ام براساس تصمیم نظام صورت گرفت کمااینکه 
تمام فعاالن سیاس��ی د  ر آن زمان با ارس��ال پیام به رهبری و 
د  ول��ت و با اعالم موض��ع صریح د  ر مصاحبه ها و س��خنرانی ها 
حمایت خود   از برجام را نشان د  اد  ند   که د  ر روزنامه ها و فیلم ها 

و نوارها ثبت و ضبط است.
اینها اسناد  ی هستند   که قابل انکار نیستند   و کسانی که امروز 
ب��ه اقتضای منافع سیاس��ی خ��ود  ، د  رصد  د   بد  گوئ��ی از برجام 
برمی آین��د  ، با توجه به اس��ناد  ی که از آنه��ا موجود  ند   و صد  ا و 
چهره آنها را به رخ می کش��ند  ، فق��ط آبروی خود   را می برند  . با 
این منفی بافی ها البته واقعیت تغییر نمی کند   و کسی نمی تواند   

آثار مثبت برجام را انکار کند  .
با توجه به این واقعیت های غیرقابل انکار، آنچه موجب پید  ایش 
مش��کالت اقتصاد  ی کش��ور ش��د  ، برجام نیس��ت بلکه کسانی 
هس��تند   که به برجام لگ��د   زد  ند   و تالش کرد  ن��د   آن را از کار 
بیند  ازند  . د  ر رأس این اف��راد  ، ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار 
د  ارد   و اهرم های تقویت کنند  ه او، رژیم صهیونیس��تی و ارتجاع 
ع��رب د  ر خارج از ای��ران و عناصر ضد  برج��ام د  ر د  اخل ایران 

هستند  .
صهیونیس��ت ها و ارتجاع عرب با فش��ارهای سیاس��ی و خرج 
ک��رد  ن پول های هنگف��ت، ترامپ را به خارج س��اختن آمریکا 
از برجام تش��ویق کرد  ند   و مخالفان د  اخل��ی برجام که به حق 
عنوان »کاسبان تحریم« زیبند  ه آنانست، با تبلیغات و اقد  امات 
و بهانه تراشی ها به ترامپ د  ر انجام این کار خالف کمک کرد  ند  .

پیامد   خروج آمریکا از برجام، تحریم های حد  اکثری بود   که د  و 
هد  ف د  اشت، یکی ایجاد   مشکالت اقتصاد  ی برای مرد  م ایران و 
د  یگری تس��لیم شد  ن ایران د  ر برابر ترامپ. هد  ف د  وم، توهمی 
بی��ش نبود   و می بینیم ک��ه ترامپ به جای اینک��ه ایران را به 

شکست بکشاند  ، خود   د  چار شکست شد  .
ولی هد  ف اول که ایجاد   مش��کالت اقتصاد  ی برای مرد  م ایران 
بود   با تحریم ها تحق��ق یافت که نتیجه آن، عد  م امکان فروش 
نفت و تباد  ل تجاری و مش��کالت بانکی و س��ایر مضایق است. 
ماجرای عد  م پذیرش FATF هم مزید   بر علت شد   و مشکالت 

را تشد  ید   کرد  .
د  رب��اره باید  ن، نه باید   خوش��بینانه قضاوت کنیم و نه بد  بینانه. 
بای��د   تا اس��تقرار او د  ر کاخ س��فید   صبر کنی��م و ببینیم او به 
وعد  ه هایش مبنی بر بازگرد  اند  ن آمریکا به برجام و رفع تحریم ها 
عمل می کند   یا نه.اگر عمل کرد  ، طبعاً هرکس که د  لسوز مرد  م 
است، از اینکه گشایشی د  ر زند  گی مرد  م به خاطر رفع تحریم ها 
ایجاد   می ش��ود   باید   اس��تقبال کند  . و اگر به وعد  ه هایش عمل 
نکرد  ، همه متحد   و منسجم د  ر برابر او می ایستیم همانطور که 
د  ر برابر ترامپ ایستاد  یم. ما ملتی هستیم که د  ر برابر زورگوئی  
و قلد  ری می ایس��تیم و د  ر مس��یر احقاق حقم��ان هرگز کوتاه 

نمی آئیم. این مطلب را روزنامه جمهوری اسالمی نوشت.

 خود کشی 
رئیس شورای شهر
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 فاصله نجومی د  رآمد   
د  ر ایران!

 قربانیان 
بازگشت پول

چه کسانی می خواهند   ایران 
د  ر تحریم بماند  ؟

خد                        اوند                        ا د                        ر توفیق بگشا
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بیانیه نتانیاهو 
د ر مورد  برجام

برخی منابع خبری د  قایق پیش اعالم کرد  ند   که هجوم حامیان ترامپ 
برای ورود   به ساختمان کنگره آمریکا منجر به د  رگیری مسلحانه شد  ه 
اس��ت. به  گزارش  ش��بکه س��ی ان ان، با هجوم طرفد  اران ترامپ به 
ساختمان کنگره و تالش برای ورود   به ساختمانی که د  ر حال شمارش 
آرای الکت��رال کالج اس��ت، تمام د  رب های کنگره قفل ش��د  ه و حتی 
خبرنگار سی ان ان نیز نتوانسته از این ساختمان خارج شود  .  د  ر صورت 
ورود   حامیان ترامپ به س��اختمان کنگره، نشست مشترک شمارش 
کنگره لغو خواهد   ش��د   و تایید   پی��روزی باید  ن به تعویق خواهد   افتاد  .  
حامیان ترامپ بعد   از د  رگیر شد  ن با نیروهای پلیس توانسته اند   تا پله 
های س��اختمان کنگره پیش روی کنند   و با ش��عارهای خود   خواهان 
لغو انتخابات 2۰2۰ هستند  .   خبرگزاری رویترز امروزبه نقل از پلیس 
کاپیتول خبر د  اد   که برایان سیکنیک که د  ر د  رگیری با هواد  اران ترامپ 
مجروح ش��د  ه بود  ، ساعاتی پیش جان خود   را از د  ست د  اد  . رسانه های 
آمریکایی پیش از این خبر د  اد  ه بود  ند   که د  ر جریان حمله به کاپیتول 
هیل، یکی از هواد  اران ترامپ به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کش��ته 
شد   و سه تن د  یگر نیز به علت وخامت حالشان به مرگ طبیعی جان 
خود   را از د  س��ت د  اد  ند  . بس��یاری از مقام های آمریکایی و کشورهای 
د  یگر هجوم به کنگ��ره را که د  ر جریان آن بیش از 6۰ تن نیز زخمی 
ش��د  ه و افزون بر ۸۰ تن د  س��تگیر شد  ه اند  ، محکوم کرد  ند  . تعد  اد  ی از 
اعضای د  ولت ترامپ نیز استعفا کرد  ه و برخی از اعضای کنگره خواهان 
عزل وی شد  ه اند  . چهارشنبه )17 د  ی( و پس از پایان سخنرانی ترامپ 
د  ر جمع هواد  ارانش، صد  ها تن از حامیان وی به س��اختمان کنگره که 
مش��غول بررسی آراء گزینش��گران بود   هجوم برد  ه و روند   تائید   نهایی 
نتایج انتخابات 13 آبان را د  چار وقفه کرد  ند  . با این حال پس از فروکش 
کرد  ن التهابات، نمایند  گان مجلس و سناتورها با تائید   آراء گزینشگران 

به پیروزی جو باید  ن رسمیت بخشید  ند  .

نمایند  ه ویژه د  ولت آمریکا د  ر امور ایران و ونزوئال از رایزنی های این د  ولت 
با اعضای تیم »جو باید  ن« د  رباره توافق هسته ای برجام خبر د  اد  ه است. 
»الیوت آبرام��ز«، نمایند  ه ویژه د  ولت آمریکا د  ر ام��ور ایران و ونزوئال از 
رایزنی مقام های د  ولت »د  ونالد   ترامپ« با تیم »جو باید  ن« د  رباره توافق 
هسته ای برجام خبر د  اد  . آبرامز د  ر مصاحبه ای با روزنامه اسرائیلی »تایمز 
اس��رائیل« که امروز منتشر شد  ه گفت: »ما فکر می کنیم برجام، توافقی 
به شد  ت معیوب بود  . نظرمان با نخست وزیر بنیامین نتانیاهو د  رباره این 
توافق یکی است.« آبرامز گفت او و سایر مقام های د  ولت ترامپ با اعضای 
تی��م انتقالی باید  ن د  ید  ار و با آنها د  رباره برجام رایزنی کرد  ه اند  . او گفت: 
»سعی می کنیم مجابشان کنیم که االن سال 2۰1۵ نیست. نزد  یک سال 
2۰21 قرار د  اریم و خیلی چیزها عوض شد  ه اند  ، بنابراین، فرمول هایی که 
شما فکر می کرد  ید   برای مذاکرات اولیه برجام خوب بود  ند   االن چند  ان 
خوب نیستند  .« الیوت آبرامز د  ر بخش د  یگری از این مصاحبه خاطرنشان 
کرد   که فکر نمی کند   د  ولت باید  ن تمامی تحریم های وضع شد  ه از سوی 
ترامپ علیه ایران را رفع کند  . وی گفت: »برد  اش��تن تحریم ها مثل زد  ن 
یک کلید   برق نیست که یک گزینه عد  م تحریم و د  یگری اعمال تحریم 
باشد  . فکر می کنم مذاکره د  ر این خصوص، مذاکره ای پیچید  ه بین آمریکا 
و ایران خواهد   بود   و فکر نمی کنم همه تحریم ها رفع شوند  .« الیوت آبرامز 
گفت تنها چیزی که از بابت آن افسوس می خورد   این است که چرا د  ولت 

ترامپ سیاست فشار حد  اکثری علیه ایران را زود  تر آغاز نکرد  ه است.

د  رگیری مسلحانه د  ر 
مقابل کنگره آمریکا

رایزنی برای نگه د  اشتن 
تحریم های ایران

رئیس جمهور آمریکا با انتش��ار پیامی د  ر توئیتر از برپایی 
اعتراض��ات »بزرگ« د  ر پایتخت کش��ورش خبر د  اد   

و مد  عی ش��د   ک��ه غیرممکن 
انتخاب��ات  د  ر  اس��ت 

شکس��ت خورد  ه باشد  .
او ب��ا انتش��ار پیام��ی 

برپای��ی  از  توئیت��ر  د  ر 
اعتراض��ات »بزرگ« د  ر شش��م ژانویه 

واش��نگتن  د  ر  م��اه(  د  ی   17(
د  ی .س��ی، پایتخت ایاالت 

متحد  ه خبر د  اد  ه است.
ترامپ د  ر پیام توئیتری 

خود   با اشاره به گزارشی 
که »پیت��ر ناوارو« یکی 
از مش��اوران ارش��د  ش 

د  ر مجل��ه »واش��نگتن اگزمینر« د  رباره وق��وع تقلب د  ر 
انتخابات منتش��ر کرد  ه، مد  عی ش��د   که غیرممکن 
اس��ت د  ر انتخابات شکس��ت خورد  ه 
د  ر  آمریکا  رئیس جمه��ور  باش��د  . 
ای��ن پیام نوش��ت: »پیت��ر ناوارو 
گزارش 36 صفحه ای را منتش��ر 
کرد  ه که اد  عای تقلب د  ر انتخابات 
برای پیروزی ترامپ "بیش  از اند  ازه 

کافی" است«.
وی د  ر اد  امه نوشت: »طبق 
آمار شکس��ت م��ن  د  ر 
غیرممک��ن  انتخاب��ات 
بزرگی  اعتراضات  است. 
د  ر واشنگتن د  ی .سی د  ر 
روز ششم ژانویه د  ر راه است. 

آنجا باشید   و وحشی خواهیم بود  «.
شش��م ژانویه مصاد  ف با هفد  هم د  ی ماه روزی اس��ت که 
اعضای کنگره برای تایی��د   آرای الکترال کالج و پیروزی 
ج��و باید  ن، رئیس جمهور منتخ��ب آمریکا د  ور هم جمع 
خواهند   ش��د  .علی رغم تأیید   پی��روزی باید  ن د  ر انتخابات 
ب��ا کس��ب 3۰6 رأی الکت��رال بع��د   از برگزاری جلس��ه 
رأی گیری  د  ر سراس��ر ایاالت متحد  ه، اما ترامپ همچنان 
از پذیرش شکست امتناع کرد  .ترامپ بعد   از آنکه الکترال 
کالج یا مجمع گزینند  گان ایاالت متحد  ه، باید  ن را رسماً 
ب��ه عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب کرد  ند   با انتش��ار 
پیام��ی د  ر توئیتر باز ه��م اد  عای تقل��ب د  ر انتخابات را 
مطرح کرد  .تیم رئیس جمهور آمریکا ش��کایت هایی را د  ر 
چن��د   ایالت علیه آنچه به گفته آنها تخلف ها و تقلب های 
انتخابات��ی بود  ه مطرح کرد  ند   اما این ش��کایت ها د  ر چند   

ایالت رد   شد  ند  .

"جو باید  ن" رئیس جمه��وری منتخب امریکا د  ر 
برابر وضعیت س��رگیجه آوری د  ر خاورمیانه که با 
آن مواجه خواهد   شد   د  و مسیر برای انتخاب پیش 
رو خواهد   د  اش��ت. انتخاب هر یک از د  و مسیر نه 
تنها رویکرد   او را نش��ان خواهد   د  اد   بلکه بر روی 

تحوالت منطقه نیز تاثیرگذار خواهد   بود  .
اند  یش��کد  ه "ش��ورای آتالنتی��ک" د  ر مقاله ای به 
مسیر هایی اشاره می کند   که باید  ن د  ر مورد   ایران 
پی��ش روی خود   د  ارد   و بای��د   آن را انتخاب کند  .

این اند  یش��کد  ه می نویس��د  : "یک مسیر بازگشت 
به توافق هس��ته ای حاصل ش��د  ه د  ر د  وران اوباما 
اس��ت. مس��یر د  یگر انتخ��اب راه برپای��ه "توافق 
ابراهیم" حاصل شد  ه د  ر د  وره ترامپ است. حزب 
د  موکرات و مش��اوران باید  ن وعد  ه د  اد  ه اند   که او 
خیلی سریع امربکا را به برجام باز خواهد   گرد  اند  . 

توافقی که ترامپ د  ر سال 2۰1۸ میالد  ی امریکا 
را از آن خ��ارج س��اخت و آن را بد  تری��ن توافق 

موجود   خواند  ه بود  .
موضوعی که باید   به آن توجه ش��ود   آن است که 
اکنون وضعی��ت د  ر منطقه با وضعیت د  وره اوباما 
تفاوت د  ارد  . د  ر تواف��ق د  وره اوباما کنگره د  ر این 

باره مورد   رایزنی قرار نگرفت. 
همچنین، د  رب��اره رفتار ایران د  ر منطقه و برنامه 
موشکی آن کش��ور د  ر توافق نکته ای مورد   اشاره 
ق��رار نگرفت. همچنی��ن، بعید   به نظر می رس��د   
که ای��ران حاضر به رعایت کام��ل مفاد   برجام و 
تعهد  ات خود   باش��د   به خصوص آن که انتخابات 
ریاس��ت جمهوری د  ر آن کش��ور د  ر پیش است و 
محافظه کاران د  ر حال به حاشیه راند  ن میانه رو ها 
هستند  . استفاد  ه از سانتریفیوژ های پیشرفته تر و 

غنی س��ازی بیشتر اورانیوم د  ر د  س��تور کار ایران 
قرار گرفته اس��ت. از س��وی د  یگر، محافظه کاران 
د  ر ای��ران خواس��تار پرد  اخ��ت غرامت از س��وی 
امری��کا به د  لی��ل ضرر های وارد   ش��د  ه بر اقتصاد   
ای��ران د  ر د  وره ترام��پ هس��تند  . د  ر نتیجه، راه 
تواف��ق با ایران ب��رای باید  ن آس��ان نخواهد   بود   
 و بعید   اس��ت ک��ه او حاضر ب��ه پرد  اخت غرامت 

به ایران شود  ".
این اند  یش��کد  ه د  ر اد  ام��ه می افزای��د  : "راه د  یگر 
پیش روی باید  ن آن اس��ت ک��ه او رویکرد  ش د  ر 
قبال سیاست خارجی را برپایه توافق صلح میان 
د  ولت های عربی و اس��رائیل حاصل شد  ه د  ر د  وره 
ترامپ موس��وم به "توافق ابراهی��م" تنظیم کند  . 
د  الی��ل زیاد  ی وج��ود   د  ارند   که نش��ان می د  هند   
بای��د  ن د  ر نهای��ت مجبور خواهد   ش��د   این راه و 

گزینه د  وم را انتخاب کند   چرا که تغییرات نهاد  ی 
و اس��تراتژیک زیاد  ی د  ر خاورمیان��ه رخ د  اد  ه اند  . 
اکنون د  ولت های عرب��ی منطقه به جای تکیه بر 
شعار های قد  یمی خواستار استفاد  ه از فرصت های 
اقتصاد  ی ایجاد   ش��د  ه حاصل از رابطه با اسرائیل 

هستند  ".

وحشی خواهیم بود !

جو باید  ن د  ر برابر ایران چه راهی را انتخاب خواهد   کرد  ؟

4

نخس��ت وزیر اس��رائیل د  ر بیانی��ه ای 
مخالف��ت خود   را با بازگش��ت ایاالت 
متح��د  ه به برجام اعالم کرد  .به نقل از 
خبرگزاری آلمان، د  فتر نخس��ت وزیر 
اس��رائیل د  ر بیانی��ه ای د  ر خص��وص 
برج��ام مد  ع��ی ش��د  : ای��ن توافق از 
بنیان غلط اس��ت و به ایران مسیری 
سنگفرش ش��د  ه با طال برای رس��ید  ن 
به اب��زار  الزم ب��رای ی��ک زراد  خانه 
کام��ل بمب های هس��ته ای می د  هد  . 
برج��ام همچنی��ن مناب��ع الزم برای 
»تجاوزگ��ری« د  ر خاورمیانه را برای 
ای��ران فراهم ک��رد  ه اس��ت؛ بنابراین 
ب��ه هیچ وجه نباید   به ای��ن توافق بد   

بازگشت.
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کالهبرد اری و سود جویی د ر نظام بانکی نه به وجود  می آید  و نه از بین می رود ، بلکه از شیوه ای 
به شیوه ای د یگر تغییر شکل می د هد  و د ر این میان افراد ی که اطالعات کمتری از روش های 

نوین این سود جویان د ارند ، د رد سرهای بزرگی پید ا می کنند .
بر اس��اس قوانین مبارزه با پولش��ویی هرگونه منابع مالی که وارد  حس��ابی می شود ، باید  منبع 
مشخصی د اشته باشد ، د ر غیر این صورت مصد اق پولشویی است و نظام بانکی د نیا نیز بر همین 
اس��اس با رد گیری مبالغ جابجا ش��د ه، سعی د ر مبارزه با پولشویی و جلوگیری از گم شد ن رد  
پول های نامش��روع د ارد .جابجایی منابع مالی بین حس��اب های مختلف بانکی، یکی از راه هایی 
اس��ت که قاچاقچیان مواد  مخد ر و اسلحه و س��ایر مجرم های این چنینی برای از بین برد ن رد  
پول ش��ان از آن استفاد ه می کنند  تا بتوانند  پول های نامش��روع به د ست آمد ه را به منابع قابل 

استفاد ه تبد یل کنند .
د ر همه جای د نیا بانک های مرکزی کش��ورها برای مبارزه با پولش��ویی قوانینی د ارند  که همه 
افراد  ملزم به رعایت آن هستند  و عد م رعایت این موضوع، می تواند  سبب د رد سر برای صاحب 

حساب شود .
بانک مرکزی ایران نیز برای مقابله با تخلفات و جرم های مرتبط با نظام بانکی قوانین مشخصی 
را وضع کرد ه و د ر همین راس��تا بود  که پس از افزایش تعد اد  پروند ه های فیش��ینگ د ر پلیس 
فتا، تصمیم به راه اند ازی رمز د وم پویا گرفت که با این روش، فیش��ینگ د ر کشور کاهش قابل 

توجهی یافته است.
ام��ا مجرم��ان نظام بانکی هیچ گاه د س��ت از ت��الش ب��رای د ور زد ن قوانی��ن، کالهبرد اری و 
سواستفاد ه های مالی برنمی د ارند  و تالش می کنند  تا با سواستفاد ه از اطالعات کم افراد  ناآگاه، 

کار خود  را پیش ببرند .
یکی از راه هایی که اخیرا برای پولشویی و د ور زد ن قوانین مرتبط با آن توسط مجرمان استفاد ه 
می شود ، انتقال پول به حساب فرد ی نامشخص و تماس با وی برای بازگرد اند ن این مبلغ است 
که اغلب د ر این موارد ، با استفاد ه از احساسات افراد  ناآگاه، شماره کارتی متفاوت از کارتی که 

پول از آن به حساب فرد  انتقال یافته را برای بازگشت پول، د ر اختیار قربانی قرار می د هند .
به این ترتیب پولی که مش��خص نیس��ت منبع آن کجاست، وارد  حساب آن فرد  شد ه و از فرد  
تقاضا می ش��ود  که پول را به ش��ماره کارت��ی واریز کند  و به این ترتی��ب د ر این چرخه، افراد  

بی گناهی وارد  د رد سر و این ماجرای پولشویی می شوند .
د ر این موارد  الزم اس��ت که مش��تریان نظام بانکی همواره اطالعات خود  را د ر زمینه قوانین و 
ش��یوه های نوین کالهبرد اری و س��ود جویی به روز نگه د ارند  و د ر این مورد  به خصوص نیز اگر 
پولی از مبد ا نامشخص به حساب شما واریز و د ر پی آن تماس از سوی شخصی با شما گرفته 
شد ، حتما مبلغ مورد نظر را پس از 4۸ ساعت و د قیقا به همان شماره کارتی که پول از آن به 

حساب شما واریز شد ه؛ انتقال د هید .
د ر صورت انجام این کار، مشکلی برای صاحب حساب ایجاد  نخواهد  شد  و فرد  می تواند  اد عای 

خود  را مبنی بر واریز اشتباه پول به حساب وی، ثابت کند .

قربانیان بازگشت پول

"مهمت شکر" س��تون نویس روزنامه "ینی 
ش��فق" از روزنامه ه��ای نزد  ی��ک به حزب 
عد  الت و توسعه نیز یاد  د  اشت تند  ی را علیه 
ایران منتش��ر کرد  ه و نوش��ته است: ایران 
برخالف شعارهایش به هیچ وجه "د  وست" 
و "براد  ر" ترکیه نیس��ت. آنان کمک ترکیه 
را ناد  ی��د  ه گرفته ان��د   و ب��ه روی��ای احیای 
امپراتوری پارس��ی اد  امه می د  هند  . به نظر 
می رس��د   باید   به ایران نشان د  هیم که اگر 
از خط قرمز عبور کند   ما آنان را د  ر مس��یر 
صحیح ق��رار خواهیم د  اد  ". س��رویس بین 
الملل- مطبوع��ات نزد  یک به حزب عد  الت 
و توسعه و ش��خص "رجب طیب ارد  وغان" 
رییس جمهوری ترکیه نس��بت به واکنش 
اخی��ر "محمد   جواد   ظری��ف" وزیر خارجه 
ایران د  رباره شعری که ارد  وغان د  رباره ارس 
خواند  ه بود   یاد  د  اش��ت های تند  ی را منتشر 
کرد  ه ان��د  . "مهیتین آتامان" س��تون نویس 
روزنام��ه "صباح" ترکیه نزد  یک به ارد  وغان 
د  ر یاد  د  اشتی تند   علیه ایران می نویسد  : "از 
زم��ان پیروزی انقالب د  ر ایران آن کش��ور 
موضعی انفعال��ی د  ر قبال غرب د  اش��ته و 
د  ر مقابل، موضعی واکنشی د  ر برابر جهان 
مسلمان اتخاذ کرد  ه است . قابل د  رک است 

که ای��ران فاقد   ظرفیت و توانایی الزم برای 
پاسخگویی د  ر برابر سیاست های ضد  ایرانی 
اعمال ش��د  ه از س��وی غرب اس��ت. برای 
مثال، ای��ران د  ر برابر ترور ص��ورت گرفته 
علیه سرد  ار س��لیمانی فرماند  ه سپاه قد  س 
و محسن فخری زاد  ه د  انشمند   هسته ای آن 
کشور هیچ کار خاصی انجام ند  اد   ترورهایی 
که با هم��کاری و مش��ارکت غرب صورت 
گرفته بود  ند   . ایران هیچ اقد  امی علیه امریکا 
و اس��رائیل انجام ند  اد  . د  ر واقع، ایران اقد  ام 
تنبیه��ی ای علیه غرب انجام ند  اد  ه اس��ت. 
د  ر مقابل، ایران موضعی واکنش��ی د  ر قبال 
ترکیه و س��ایر کش��ورهای مسلمان د  اشته 
اس��ت. ظریف مد  عی شد  ه که شعر خواند  ه 
شد  ه توسط ارد  وغان تهد  ید  ی علیه تمامیت 
ارضی ایران بود  ه اس��ت. مشخص است که 
هد  ف ایران تخری��ب وجهه ترکیه به د  لیل 
نقش آن کش��ور د  ر آزاد  سازی اراضی تحت 
اش��غال جمه��وری آذربایج��ان از د  س��ت 
ارمنس��تان بود  ه است. این روزنامه د  ر اد  امه 
نوشته است: اکنون ترکیه به بازیگر مهم و 
تغییرد  هند  ه معاد  الت د  ر منطقه تبد  یل شد  ه 
اس��ت. تس��لیحات ترکیه د  ر جنگ قره باغ 
نتیجه را به نفع جمهوری آذربایجان تغییر 

د  اد   . ایران خود   را د  ر تنگنا می بیند   چرا که 
د  ر حال مش��اهد  ه باخت خود   به ترکیه د  ر 
قفقاز است. نکته د  وم آن که سیاست ایران 
د  ر حمایت از ارمنس��تان شکس��ت خورد  ه 
اس��ت. ایران جمهوری آذربایجان مسلمان 
را تهد  ی��د  ی بالقوه علی��ه امنیت ملی خود   
قلمد  اد   می کرد   و مس��تقیم و غیرمستقیم 
از زمان فروپاش��ی ش��وروی به ارمنس��تان 
کمک کرد  ه بود  . اکن��ون ایران د  رک کرد  ه 
که سرمایه گذاری بر روی ارمنستان بیهود  ه 
بود  ه و آن کشور نمی تواند   د  ر راستای منافع 
منطقه ای ایران نقش ایفا کند  . نکته س��وم 
آن اس��ت که ایران خواس��تار شکل گیری 
اتح��اد   اس��تراتژیک ترکی��ه و جمه��وری 
آذربایج��ان به عنوان د  و ق��د  رت منطقه ای 
نیست . جمهوری آذربایجان و ترکیه قوی تر 
از نظر سیاسی و نظامی باعث هراس ایران 
می ش��وند  . نکته چهارم آن که ایران از نظر 
مذهبی با اکثریت جمعیت شیعه است و د  ر 
منطقه د  ر اقلیت قرار د  ارد  . د  ر نتیجه، تهران 
نس��بت به هر تحولی د  ر جهان مس��لمان 
حساسیت د  ارد   . آنان بر این باورند   که اتحاد   
ترکیه و جمهوری آذربایجان باعث تقویت 
بلوک سنی می شود   و این را شکستی برای 
خود   د  ر ب��ازی با حاصل جمع صفر قلمد  اد   
می کنند  . پنجم آن که ایران تالش می کند   
تا شکس��تی که پ��س از ترور فخ��ری زاد  ه 

متحمل شد  ه و وجهه خود   را ترمیم کند  .

این رس��انه نزد  ی��ک به ارد  وغ��ان د  ر اد  امه 
مد  عی ش��د  ه اس��ت: از آنجایی ک��ه ایران 
توانای��ی انتقام گرفتن از اس��رائیل را ند  ارد   
از ای��ن رو د  رباره اظه��ارات ارد  وغان مبالغه 
می کن��د  . با این وج��ود  ، به نظر می رس��د   
حم��الت لفظی ظریف د  ر میان مرد  م ایران 
نیز خرید  اری ند  ارد  . ترکیه د  ر رابطه با ایران 
عاقالنه و پخته تر عمل کرد  ه اس��ت. ترکیه 
مخال��ف تحریم های امریکا علیه ایران بود  ه 
اس��ت به همین خاطر اس��ت که اسرائیل 
و د  ولت ه��ای عرب��ی منطقه علی��ه ترکیه 
اتهاماتی را مط��رح کرد  ند   . ارد  وغان همواره 
خواس��تار همکاری منطقه ای بین ترکیه با 
جمهوری آذربایجان، گرجس��تان، روسیه، 

ایران و ارمنستان بود  ه است.
"مهمت شکر" س��تون نویس روزنامه "ینی 
ش��فق" از روزنامه ه��ای نزد  ی��ک به حزب 

عد  الت و توسعه نیز یاد  د  اشت تند  ی را علیه 
ایران منتشر کرد  ه اس��ت . او د  ر یاد  د  اشتی 
تح��ت عنوان" ای��ران رنگ واقع��ی خود   را 
نش��ان د  اد  " ای��ران را متهم ب��ه "ریاکاری" 
ک��رد  ه و می نویس��د  : "به نظر می رس��د   به 
د  لیل د  اش��تن مرزی ۵6۰ کیلومتری تنها 
می توانیم بگوییم که ایران همسایه ماست 
نه چیزی فراتر از آن. به نظر می رسد   ایران 
برخالف شعارهایش به هیچ وجه "د  وست" 
و "براد  ر" ترکیه نیس��ت. ایران ماس��ک از 
چهره برد  اش��ت و رنگ واقعی خود   را نشان 
د  اد  . به نظر می رسد   ظریف آن چهره د  وست 
د  اش��تنی ای که قلمد  اد   می شد   نبود  ه است. 
ایران گویا فراموش کرد  ه زمانی که بر س��ر 
برنامه هس��ته ای اش رو د  ر روی غرب قرار 
گرفته بود   این ترکیه بود   که از آن کش��ور 

حمایت کرد  . 

یک اس��تاد   حقوق بین الملل سیاس��ی کرد  ن FATF را 
به ضرر منافع ملی کش��ور د  انس��ت و گف��ت: باید   گفت و 
گوی ملی بین موافقان و مخالفان تصویب لوایح مرتبط با 
FATF د  ر کش��ور شکل بگیرد   و تصمیمی اتخاذ شود   که 

منافع ملی را به بهترین شکل تامین کند  .
»یوس��ف موالیی« گفت: فرایند   تصوی��ب لوایح مربوط به 
FATF ی��ک موض��وع کامال کارشناس��ی اس��ت و بانک 
مرک��زی، وزارت های اقتص��اد   و د  ارایی و صنعت و معد  ن 
که د  رگیر این موضع هس��تند   باید   فعال تر ش��د  ه ود  ر این 

رابطه نظر بد  هند  .
این اس��تاد   حقوق بی��ن الملل گف��ت: FATF به عنوان 
ی��ک نهاد   بین المللی، وضعیت بهتر س��رمایه گذاری های 
اقتصاد  ی را رصد   می کند   و همانند   پزشکی است که بد  ن 
را معاینه و جواز س��المت صاد  ر می کند  . این نهاد   اس��ت 
که مش��خص می کند   اقتصاد   ایران برای س��رمایه گذاری 
اقتصاد  ی س��الم است یا خیر؟ شخص نمی تواند   برای خود   
جواز س��المت صاد  ر کند   تا د  ر نهاد  ی استخد  ام شود   بلکه 
بای��د   نهاد   مربوط��ه این گواهی را صاد  ر کن��د  . اگر گواهی 
س��المت اقتصاد  ی برای کشور ما صاد  ر نش��ود  ، بازارهای 
جهانی به روی ایران بس��ته می ش��ود   و م��ا نمی توانیم به 
 لحاظ عملیات بانکی بین المللی، مباد  الت اقتصاد  ی خود   را 

انجام د  هیم.
موالیی گفت: کس��انی که د  ر تصوی��ب FATF گره می 
اند  ازند   اطالعات چند  انی د  ر مورد   پیامد  های این اقد  ام خود   
ند  ارند   و یا نمی خواهند   این مجوز سالمت را د  اشته باشند  .

این استاد   حقوق بین الملل سیاسی کرد  ن FATF را متاثر 
از رقابت گروه های سیاس��ی عنوان کرد   و گفت: سیاس��ی 
کرد  ن این موضوع باعث فراموشی منافع ملی و حقوق ملت 
شد  ه است د  ر حالی که مس��ووالن د  ر مقابل حقوق مرد  م 
وظیفه د  ارند   و باید   د  ر قبال مس��ئولیت هایشان پاسخگو 

باشند  .
وی با بیان اینکه همه باید   د  ر قبال زند  گی و معیشت مرد  م 
جوابگو بود  ه و کارشناسانه اظهارنظر کنیم گفت: نمی توان 

انکار کرد   که تحریم ها و عد  م ارتباط مس��تمر با نهاد  های 
بانک��ی بین المللی با ایران فش��ار زیاد  ی را ب��ر مرد  م وارد   
کرد  ه است و این شرایط باید   اصالح شود  . مسائل سیاسی 
و کارشناس��ی باید   از هم جد  ا ش��وند  . وقت��ی نهاد  ی، نظر 
کارشناس��ی د  ولت را د  ر پیوستن به این لوایح نمی پذیرند   

نشان می د  هد   که این موضوع را سیاسی کرد  ه است.
این استاد   حقوق بین الملل با بیان اینکه FATF ضرورت 
 FATF پیشرفت هر کشوری است، گفت: ماند  ن پشت د  ر
به مثابه طرد   ش��د  ن از مناس��بات اقتصاد   جهانی و عقب 
ماند  ن از مرزهای توسعه و پیشرفت خواهد   بود  . البته عبور 
از آن الزام��اً به معنی بهتر ش��د  ن اوضاع و رونق اقتصاد  ی 
نیست، زیرا توسعه و پیشرفت نیازمند   مؤلفه های د  یگری 
چون شفافیت، بهبود   محیط کسب و کار، بهبود   مراود  ات 
بین المللی، توس��عه نیروی انس��انی هم هست.  ماند  ن د  ر 
لیست سیاه FATF به لحاظ حقوقی و عملیاتی فضاهای 

فعالیت خارج از تحریم را هم مسد  ود   می کند  .
گفت و گوی ملی از سوی موافقان و مخالفان 

FATF تشکیل شود  
موالیی با بیان اینکه برخی از مسایل FATF به حوزه های 
امنی��ت برمی گرد  د  ، گفت: باید   گفت و گوی ملی با حضور 
موافقان و مخالفان FATF برای بررس��ی بیشتر از سوی 
نهاد  های ذی ربط تشکیل شود   تا مشخص شود   که پذیرش 
این لوایح چه د  ستاورد  ی برای کشور د  ارد   و از طرف د  یگر 
معلوم ش��ود   که مخالفان چه اید  ه و طرحی د  ارند  . مجمع 
تش��خیص می خواهد   این موضوع را بررسی کند   و باید   با 
بحث های کارشناس��ی د  ر م��ورد   FATF فرصتی فراهم 
شود   که د  ر سطح گس��ترد  ه و ملی کارشناسان این حوزه 
نظرات خود   را بیان کنند   و از مخالفان هم با د  ر نظر گرفتن 
منافع ملی، خیر عمومی و ش��رایط اقتصاد  ی نظرات خود   
بیان کنن��د  . اگر د  و جریان موافق و مخالف بد  ون اینکه به 
همد  یگر اتهامی بزنند   د  ر این زمینه به گفت و گو بنشینند   
و قد  رت اقناع کنند  گی ایجاد   شود   این اقد  ام می تواند   منافع 

ملی ما را د  ر این شرایط حساس تامین کند  .
این اس��تاد   حقوق بین الملل یاد  آور شد  : واقعیت این است 
که FATF د  ر د  هه اخیر به یکی از اصلی ترین زیربناهای 
حقوقی روابط اقتصاد  ی و بانکی د  ر س��طح جهانی تبد  یل 
 FATF شد  ه است. اگر یک د  هه قبل رفتن به لیست سیاه
بانک ها و مؤسسات مالی و شرکت ها را هد  ف قرار می د  اد  ، 
اکن��ون با جد  ی تر ش��د  ن اجرای آن د  امن��ه این تبعات به 
شهروند  ان کش��ورهای حاضر د  ر لیست سیاه تسری پید  ا 
می کند   به طوری که حتی افراد   عاد  ی هم د  ر س��اد  ه ترین 

مباد  الت خود   د  چار مشکل می شوند  .

همچنین یک د  یپلمات پیش��ین با بیان اینکه بد  ون حل 
مسئله FATF با بازگشت آمریکا به برجام گره ای از مسائل 
 FATF کش��ور باز نمی شود  ، تاکید   کرد  : عد  م عضویت د  ر
موجب شد  ه تا مباد  الت تجاری و همکاری اقتصاد  ی ایران 
با کش��ورهای همسایه و د  وس��تان هم با سختی و کند  ی 

همراه باشد  .
ای��ن  تحلیلگر مس��ائل سیاس��ت خارجی با بی��ان اینکه 
د  رخواس��ت د  ولت برای بررسی مجد  د   موضوع FATF د  ر 
مجمع تشخیص مصلحت نظام بی ارتباط با شکست ترامپ 
د  ر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیست، اظهار د  اشت: 
ح��د  ود   یک ماه د  یگر ریاس��ت جمه��وری ترامپ به پایان 
می رس��د   و د  ولت جد  ید  ی د  ر کاخ سفید   مستقر می شود  . 
این د  ر حالی است که باید  ن به عنوان رئیس جمهور جد  ید   

از بازگشت آمریکا به برجام سخن گفته است.
به گفته فرجی راد  ، خروج آمریکا د  ر د  وران ترامپ از توافق 
هس��ته ای و بازگش��ت ایاالت متحد  ه به برج��ام د  ر د  وران 
باید  ن نیازمند   کلید  ی اس��ت که به د  ری زد  ه شود   تا قفل 
موج��ود   باز ش��د  ه و ایران و آمریکا د  ر قال��ب گروه 1+۵ با 
یکد  یگر گفت وگو کنند  .از این جهت FATF کلید  ی است 
ک��ه می تواند   قفل عد  م گفت وگوی موج��ود   میان ایران و 
آمریکا را باز کند  .  باید   د  ری باز شود   تا گفت وگوها د  ر مورد   
برجام یا مذاکرات احتمالی د  رباره برجام نتیجه بخش شد  ه 
و بن بس��تی که هم اکنون د  ر عرصه مباد  الت مالی و بانکی 

ایجاد   شد  ه است، را باز کند  .
تحریم های FATF سد   محکم مباد  الت مالی ایران 

با د  نیا است
سفیر اسبق ایران د  ر نروژ و مجارستان با بیان اینکه مسکو 
و پکن که از د  وستان تهران هستند  ، خواستار حل مسئله 
FATF شد  ه بود  ند  ، تصریح کرد  : بازگشت احتمالی آمریکا 
به برجام، شکس��ت سیاس��ت فش��ار حد  اکثری، وضعیت 
کنونی اقتصاد   کش��ور و ضرورت برقراری مجد  د   مناسبات 
بانکی بین المللی موجب می شود   که با خوش بینی بیشتر 
و بهتر نسبت به قبل موضوع FATF د  ر مجمع تشخیص 

مصلحت نظام بررسی شود  .
فرجی راد   د  رباره ضرورت پیوس��تن ای��ران به FATF هم 
خاطرنشان کرد  : برجام و ضرورت پیوستن مجد  د   آمریکا به 
آن، بیشتر اهمیت اقتصاد  ی د  ارد  ؛ از این نگاه که بازگشت 
واش��نگتن به توافق هس��ته ای موجب کاس��ته شد  ن و از 
بین رفتن فش��ارهای اعمال ش��د  ه علیه ایران د  ر می شود   
و ایران می تواند   ضمن س��ر و سامان بخشید  ن به وضعیت 
اقتصاد  ی اش، مباد  الت تجاری و همکاری های اقتصاد  ی اش 

را مجد  د   برقرار کند  .

وی با تش��ریح اهمی��ت FATF ابراز د  اش��ت: د  ر صورتی 
که تحریم ها لغو ش��د  ه، ایران قاد  ر به فروش نفت ش��د  ه و 
محد  ود  یت های ایجاد   شد  ه هم از بین برود  ، آنگاه ایران برای 
مباد  الت تجاری و د  ریافت مطالبات خود   از کشورهای د  یگر 
و همچنین د  ریافت پول نفت خود  ، نیازمند   برقراری روابط 
بانکی و مالی است اما اکنون سد   بزرگ و محکمی به لیست 
سیاه FATF وجود   د  ارد   که انجام مباد  الت مالی و برقراری 
روابط بانکی را اگر غیرممکن نکند  ، د  شوار و با هزینه های 

زیاد   می کند  .
این اس��تاد   ژئوپولتیک د  انش��گاه اف��زود  : ای��ران از برخی 
کش��ورها مانن��د   ع��راق، ک��ره جنوب��ی، هند  ، چی��ن و... 
مطالباتی د  ارد   که این کش��ورها هنوز پ��ول ایران را پس 
ند  اد  ن��د  . بخش��ی از این مس��ئله به خاط��ر تحریم ها بود  ه 
اما بخش��ی هم ب��ه خاطر قرار د  اش��تن ایران د  ر لیس��ت 
 س��یاه FATF ب��ود  ه ک��ه به رواب��ط بانکی ای��ران و د  نیا 

قفل زد  ه است.
فرج��ی راد   ب��ا تاکید   بر اینک��ه اهمیت پیوس��تن ایران به 
FATF د  ر باز ش��د  ن قفل روابط بانکی اس��ت، بیان کرد  : 
هر چقد  ر هم ایران تحریم نباش��د   و ایران بتواند   نفت خود   
را آزاد  انه بفروش��د  ، هر چقد  ر هم که ایران خرید   و فروش 
کاال و خد  مات د  اشته باشد   اما تا وقتی روابط بانکی اش قفل 

باشد  ، تفاوتی د  ر شرایط آن ایجاد   نمی کند  .
وی با بیان اینکه بد  ون حل مسئله FATF برگشت آمریکا 
به برجام گره ای از مسائل کشور باز نمی شود   و رفع تحریم 
را د  ر عمل نخواهیم د  اش��ت، یاد  آور ش��د  : اکنون ایران به 
خاطر عد  م عضویت د  ر FATF هزینه هایی را می د  هد   که 
پرد  اختن این هزینه ها آن هم د  ر شرایط اقتصاد  ی کنونی 
معقول به نظر نمی رس��د   و حتی موجب شد  ه تا مباد  الت 
تجاری و همکاری اقتصاد  ی ایران با کشورهای همسایه و 

د  وستان خود   هم به سختی و کند  ی همراه باشد  .
به گفته این د  یپلمات پیش��ین، هر گونه س��رمایه گذاری 
خارج��ی د  ر د  اخل کش��ور، خرید   و ف��روش کاال و نفت و 
همچنین مباد  الت تجاری بد  ون حل گره بانکی و قفلی که 
د  ر روابط مالی ایران با د  نیا ایجاد   شد  ه، شد  نی نیست. بد  ون 
پیوستن به FATF هم حل مش��کالت بانکی و برقراری 

روابط مالی تقریبا غیرممکن است.
فرجی راد   با بیان اینکه د  ر ش��رایط کنون��ی هیچ اولویتی 
مهمتر از حل مش��کالت اقتصاد  ی کش��ور نیست، عنوان 
کرد  : هر چقد  ر که مس��ئله FATF د  یرتر حل شود  ، ضرر 
و هزینه های اقتصاد  ی هم برای ایران بیشتر می شود   و هم 
حل آن س��خت تر و برقراری روابط بانکی با د  نیا د  شوارتر و 

گره آن کورتر می شود  .

د  ر نشس��ت علنی مجلس ش��ورای اس��المی تحت تاثیر 
شعرخوانی ضد   ایرانی رییس جمهوری ترکیه قرار د  اشت؛ 
با وجود  ی که تعد  اد   زیاد  ی از نمایند  گان سخنان گستاخانه 
رجب طیب ارد  وغان را محکوم کرد  ند  ، نطق نمایند  ه شازند   
برای د  قایقی جو مجلس را متش��نج کرد  . نشستی متاثر از 
شعرخوانی جنجال برانگیز رییس جمهوری ترکیه د  رباره 
»رود   ارس« ک��ه به عنوان یکی از نماد   های جد  ایی طلبی 
پان ترکیس��ت ها محس��وب می ش��ود  . بازخوانی این شعر 
توسط رجب طیب ارد  وغان باالترین مقام حکومت ترکیه 
د  ر جش��ن پیروزی جنگ قره باغ باعث احضار سفیر ترکیه 
د  ر تهران ب��ه وزارت خارجه جهت ابالغ اعتراض رس��می 

جمهوری اسالمی ایران به د  ولت ترکیه شد  .
با وج��ود  ی که نمایند  گان مجلس ش��ورای اس��المی د  ر 
صفحات ش��خصی خود   د  ر توییتر و یا مصاحبه با رسانه ها 
اعتراض خود   را بیان کرد  ه بود  ند  ، امروز نیز از طریق تریبون 
رس��می پارلمان ضمن محکوم کرد  ن اظهارات متوهمانه 
ارد  وغان، از اتحاد   و یکرنگی مرد  م د  ر واکنش به این موضوع 
قد  رد  ان��ی کرد  ه و حتی تاکید   د  اش��تند   گفتمان س��ازی و 
حض��ور یکپارچه ملت ایران، ارد  وغ��ان را محکوم به عقب 

نشینی کرد  ه است.

د  ر این بین، نطق محمود   احمد  ی بیغش نمایند  ه ش��ازند   
یکباره ج��و مجلس را تغییر د  اد   و برای د  قایقی متش��نج 
و بی��ان کرد  : »ارد  وغ��ان اخیرا د  ر جش��ن پیروزی جنگ 
آذربایجان ش��عری د  ر رابطه ب��ا رود   ارس خواند   که د  ر آن 
شعر خطاب به مرد  م آذربایجان ایران اعالم کرد   ما از شما 
جد  ا نمی شد  یم و ما را به زور از شما جد  ا کرد  ند   و گفت ارس 
به زود  ی قد  رت می گیرد  ، اما نمایند  گان محترم، آذری های 
ایران د  ر مجلس کجا هس��تند  ؟ غیرت شهید   شیخ محمد   
خیابانی، شهامت شهید  ان ستارخان، باقرخان و باکری ها؟« 
احمد  ی بیغش خطاب به رییس و نمایند  گان مجلس گفت: 
»آقای رئی��س مجلس و بعضی نمایند  گانی که صرفا و د  ر 
حال حاضر شب و روز با یک گروهان جمعیت ذوق زد  ه به 
فکر انتخابات سال 14۰۰ و پاستورنشینی هستید  ، می د  انید   
که ارد  وغان د  ر هفته گذش��ته د  ر رژه نظامی باکو ش��عری 
از آهن��گ آراز آراز را خوان��د   که برای عد  ه ای فرصت طلب 
س��مبل جد  ایی د  و س��ویه ارس و رمز تجزیه ایران است؟ 
عالیجنابانی که بابت کوت��اه 2۰16 علیه رجاله بی اد  ب و 
گس��تاخ شب را نخوابید  ید  ، آیا کسی وجود   ند  ارد   که اند  ازه 
یک "آخ" جواب این گستاخ و زبان د  رازی های وی به ارس، 
س��هند  ، س��بالن و تبریز قهرمان را بد  هد  ؟ ناسالمتی شما 

نمایند  گان مرد  م ایران د  ر برابر حراس��ت کیان سرزمین و 
مرز ها مسئول هستید  ، رگ غیرت این همه نمایند  ه مد  عی 
آذری کجاس��ت؟ مد  عیان پر مد  عای لیست انقالبی تهران 
که بر مشروعیت بخشی طلبان کافر و بی د  ین سینه چاک 
می کنند   و نمک به زخم زجر د  ید  ه افغانس��تان می پاشند  ، 

آیا ُمرد  ه اند   که جواب این گستاخ عثمانی را نمی د  هند  ؟«
بی��ان این اظهارات باعث ش��د   که جمع��ی از نمایند  گان 
مجلس عمد  تا آذری زبان مقابل هیأت رئیسه تجمع کرد  ه 
و اعت��راض خود   را بیان کنن��د  . آن ها با فریاد   می گفتند   از 
همان ابتد  ا نسبت به اظهارات ارد  وغان واکنش نشان د  اد  ند  .

د  ر واکنش به این اتفاق، امیرحس��ین قاضی زاد  ه هاشمی، 
نایب رئیس مجلس که ریاس��ت بخشی از جلسه علنی را 
به عهد  ه د  اشت، گفت: زمانی که می خواهیم از منافع ملی 
د  فاع کنیم، نباید   باعث اختالف افکنی د  اخلی شویم. انصافا 
براد  ران و خواهرانمان از خطه غیور آذربایجان اولین گروهی 
بود  ند   که د  ر برابر این اقد  ام موضع گرفتند   و رسانه ای شد  .

او ب��ه بیانیه نمایند  گان د  ر محکومیت اقد  ام رئیس جمهور 
ترکیه د  ر خواند  ن سرود   محلی آراز آراز اشاره کرد   و توضیح 
د  اد   ک��ه این بیانیه توس��ط نماین��د  گان آذربایجانی تهیه 
و تنظیم ش��د  ه اس��ت؛ پس باید   همه نمایند  گان د  ر اظهار 

نظرهایشان جانب انصاف را رعایت کنند  .
قاضی زاد  ه هاش��می این توضیح تاکید  ی را هم اضافه کرد   
که »نطق ها نظر شخصی نمایند  گان بود  ه و موضع مجلس 
و نظام نیس��ت؛ پس نمایند  گان برای صف بند  ی و د  فاع از 

حقی، حقوق د  یگری و شرع را زیر پا نگذارند  .«
البته ای��ن پایان ماجرا نبود  ؛ چه اینک��ه نمایند  گان آذری 
زبان با اس��تناد   به ماد  ه 7۵ آیین نام��ه د  ر د  فاع از خود   به 
بی��ان تذکرات متعد  د  ی پرد  اختند   که مضمون آن انتقاد   از 
اظهارات نمایند  ه ش��ازند   و یاد  آوری این نکته که د  ر مقابل 
ارد  وغان س��کوت نکرد  ه اند  . عالوه بر این امروز نمایند  گان 
د  ر بررسی جزئیات طرح احکام کلی بود  جه 14۰۰ ضمن 
موافق��ت با ایجاد   رد  یف مس��تقلی د  ر قان��ون بود  جه برای 
استفاد  ه از منابع صند  وق توسعه ملی، د  ولت را ملزم به ارائه 
فهرس��ت میزان معافیت های مالیاتی، گمرکی و بیمه ای و 
د  رصد   معافیت هریک از آن ها کرد  ند  . همچنین نمایند  گان 
با اتخاذ تمهید  ات الزم جهت ایجاد   زیرس��اخت های مورد   
نی��از برای افزایش فروش نفت خ��ام، گاز و میعانات گازی 
به پاالیشگاه ها، پتروشیمی ها و پتروپاالیشگاه های د  اخل از 
طریق اعطای تنفس خوراک موافقت و شاخص های توزیع 

عاد  النه بود  جه استان ها را مشخص کرد  ند  .

جنجال بر سر یک نطق!

حمله تند   رسانه های ترکیه به ظریف؛

 ایران د  وست ترکیه نیست

چرا پول های ایران را نمی د هند ؟

نمایند  ه س��ابق آمریکا د  ر س��ازمان ملل مد  عی اس��ت تحریم ها علیه ایران کارس��از بود  ه و 
بازگشت به برجام زیان بار خواهد   بود  .

نیک��ی هیل��ی نمایند  ه س��ابق آمریکا د  ر س��ازمان ملل حین حضور د  ر نخس��تین همایش 
بین المللی »د  یپلو تک«، مد  عی شد   که بازگشت به توافق هسته ای برجام فاجعه بار خواهد   
بود  . به گزارش جروزالیم پست، وی با اشاره به واگذاری کاخ سفید   به جو باید  ن د  موکرات، 

مد  عی شد  : اینکه به عقب برگرد  یم و از ابتد  ا شروع کنیم، فاجعه بار است.
هیل��ی د  ر اد  امه اد  عاه��ای خود   افزود  : تحریم های د  ولت د  ونال��د   ترامپ رئیس جمهور فعلی 
آمری��کا علی��ه ایران، آنه��ا را به زانو د  رآورد  ه اس��ت. کاری که باید   انجام د  هیم این اس��ت 
ک��ه بگذاری��م ایرانی ها به میز مذاکره برگرد  ند   تا پیش از آنک��ه اقد  ام جد  ید  ی اتخاذ کنیم، 

مجبورشان کنیم قصد   و نیت خود   را اثبات کنند  .
د  ر این همایش، »د  نی د  انون« نمایند  ه سابق رژیم صهیونیستی د  ر سازمان ملل نیز حضور 
د  اشت. وی د  ر تائید   اد  عاهای بی اساس هیلی مد  عی شد  : د  ر مسئله ایران هسته ای، اسرائیل 

نمی تواند   مرتکب هیچ اشتباهی شود  .
این د  ر حالی اس��ت که هیلی با انتش��ار یاد  د  اش��تی د  ر واشنگتن پس��ت، از باید  ن خواسته 
تا س��ه حوزه اصلی سیاس��ت خارجی ترامپ مبنی بر اعمال فش��ار بر چین، اعمال فشار بر 
د  ولت های سوسیالیس��تی آمریکای التین و د  ر نهایت روند   عاد  ی سازی رابطه اعراب و رژیم 

صهیونیستی را حفظ کند  .

بگذاریم ایرانی ها به میز مذاکره برگرد ند 

د ارایی هایی که بانک ها را خفه کرد ه
آیا بان��ک ها با وضعیتی ک��ه د  ارند   می توانند   
خود   را از چالش هایی که اکنون با آن د  س��ت 

و پاگیرند  ، نجات د  هند  ؟
افزایش قیم��ت بنزین، با وج��ود   همه تالش 
های د  ولت برای عد  م افزایش س��طح عمومی 
قیمت ه��ا، اعمال نظارت و کنترل بازار، تورم 
را تا اند  ازه ای افزایش خواهد   د  اد  . د  ر شرایطی 
که نرخ بهره بانکی کمتر از نصف تورم اس��ت، 
از نظ��ر اقتصاد  ی و منط��ق مالی، کاهش نرخ 
س��پرد  ه ها هی��چ توجیهی ن��د  ارد   و برعکس 

ممکن است به اشتعال د  یگر بازارها بینجامد  .
تغییر نرخ بهره س��پرد  ه، زمینه ساز خروج سرمایه های خرد   مرد  م از حساب ها و ورود   
به د  یگر بازارهاست. د  ر شرایطی که د  ولت برای آرامش بازارها تالش می کند   و تا اند  ازه 
ای هم موفق عمل کرد  ه است، اعمال سیاست کاهش نرخ بهره مخاطرات بسیاری د  ارد  . 

به همین د  لیل بعید   است بانک مرکزی آن را د  ر د  ستور کار قرار بد  هد  .
اکنون مشکل اقتصاد   ما، نرخ بهره نیست. مشکل، بانک ها و نظام بانکی است. بانک های 
م��ا د  رماند  ه ش��د  ه اند  و حجم مطالبات معوق و د  ارایی ه��ای منجمد   آن ها به اند  ازه ای 
رس��ید  ه که نمی توانند   نفس بکشند  . پرد  اخت هزینه های جاری و سود   سپرد  ه ها برای 

بانک ها سخت شد  ه و چه بسا آن را از اصل سپرد  ه پرد  اخت می کنند  .
وضعیت نظام بانکی ایران خوب نیست اما انتظار د  ارند   اقتصاد   را بانک ها نجات بد  هند   
که از نظر من، بعید   اس��ت. یک د  لیل عمد  ه د  ر رش��د   بورس و رش��د   قیمت سهام زیان 
د  ه، هجوم سرمایه ها به این بازار است که از مشکالت بانک ها نشات می گیرد  . باتوجه 
به این ش��رایط د  س��تکاری نرخ بهره بانکی هیچ د  رد  ی را از بانک ها د  وا نمی کند  . حل 
مشکالت امروز به راه حل های اساسی نیاز د  ارد  . مجامع امسال بانک ها، مجامع سختی 
خواهد   بود   و ممکن اس��ت با اعتراض س��هامد  اران بانک های خصوصی همراه شود  . د  ر 
این ش��رایط د  س��تکاری د  ستوری نرخ بهره مشکالت را بیش��تر می کند  . این مطلب را 

بهاءالد  ین حسینی هاشمی تحلیلگر مسائل بانکی نوشت.

تحلیلیات

تحلیلیات



ماهنامه 
خوش اخالق ها 
و خوش ذوق ها 
در حوزه اجتماعی و اقتصادی

ماهنامه اقتصاد ی و اجتماعی- سال ششم -  شماره 54 - دی ماه 1399 3
حس��ین راغفر اقتصاد  د  ان اقتصاد   د  ان گفت: من خیلی نسبت به سال 
آین��د  ه امید  وار نیس��تم مگر این که د  ولت بعد  ی ی��ک د  ولت متعهد   به 
تولید   و قطع این شیوه های غارتی و رانتی حاکم بر اقتصاد   ایران باشد  .

ای��ن اقتصاد   د  ان د  رباره پیش بینی خ��ود   از وضعیت اقتصاد   ایران د  ر 
سال آیند  ه به فرارو اظهارد  اشت: سال آیند  ه، سال خیلی سختی خواهد   
بود  . حتی از امسال هم سخت تر خواهد   بود  . علت آن هم میراث شوم و 
س��نگین این د  ولت برای د  ولت بعد  ی د  ر قالب بد  هی های خیلی بزرگ 
اس��ت. عماًل د  ولت بعد   که از نیمه س��ال قرار است کشور را اد  اره کند   
با مش��کالت خیلی جد  ی روبرو خواهد   بود  . ضمن این که د  ر شش ماهه 
اول س��ال هم کشور عمد  تاً د  رگیر برگزاری انتخابات است و معموالً به 
طور س��نتی وزارتخانه ها د  ر این مد  ت، چون اطمینانی از حضورش��ان 

ند  ارند   خیلی فعالیت و تحرک نخواهند   د  اشت.
او اظه��ار کرد  : ب��ه نظر من این مملکت را نمی ش��ود   ب��ا خوش بینی 
اد  اره کرد  . اتفاقاً کس��انی که د  ر موقعیت های عمومی نشس��ته اند   باید   
بد  بینانه ترین س��ناریو ها را بررس��ی کنن��د   و اگر توانس��تند   برای آن 
بد  بینانه ترین س��ناریو ها راه حل هایی پید  ا بکنند   وقتی وضعیت غیر از 

آن بشود   با سناریو های بهتر می توانند   مواجه بشوند  .
راغفر تشریح کرد  : این تفکر که خوش بین است که د  ولت بعد  ی آمریکا 
بتوان��د   تحریم ها را ب��رد  ارد   و ما بتوانیم نفت بفروش��یم، کماکان نگاه 
س��نتی د  ارد   و باز هم با فروش نف��ت می خواهد   مملکت را اد  اره بکند  . 
آنچه موجب می شود   تا اقتصاد   ایران با این نوسانات جد  ی مواجه شود  . 

به نظرم ناتوانی این تفکر سال هاست که اثبات شد  ه است.
او افزود  : مش��کالت خیلی بزرگ و جد  ی روی د  ست د  ولت بعد  ی باقی 
می ماند   و قطعاً آن ها از روز اول حتی اگر بیماری کرونا حل شد  ه باشد  ، 
مش��کالت جد  ی با آمریکایی ها خواهند   د  اش��ت. علتش هم این است 
که مس��ئله آمریکا با ایران، رابطه ایران و اس��راییل است و این منافع 
اس��رائیل است که موضع آمریکا را نسبت به ما تعیین می کند   و هد  ف 
آن ها هم حد  اکثر کرد  ن فش��ار روی ایران اس��ت. من خیلی نسبت به 
س��ال آیند  ه امید  وار نیستم مگر این که د  ولت بعد  ی یک د  ولت متعهد   
به تولید   و قطع این ش��یوه های غارت��ی و رانتی حاکم بر اقتصاد   ایران 
باش��د  . البته این کار ساد  ه ای نیس��ت و گروه های مافیایی قد  رتمند  ی 
د  ر اقتصاد   ش��کل گرفته اند   که قطعاً برای د  ولت بعد  ی هم د  ر صورتی 
که قصد   اصالح امور را د  اش��ته باشد   کارش��کنی خواهند   کرد  . اگر هم 
که د  ولت بعد  ی همس��وی رویکرد   های سه د  هه گذشته بعد   از جنگ و 

به ویژه شانزد  ه سال اخیر باشد   بحران ما عمیق تر خواهد   شد   و وضعیت 
اقتصاد  ی بد  تر می شود  .

این اقتصاد   د  ان با اش��اره به رش��د   اقتصاد  ی 3.2 د  رصد  ی که صند  وق 
بین المللی پول برای اقتصاد   ایران د  رسال آیند  ه پیش بینی کرد  ه است 
گفت: بانک جهانی و صند  وق بین المللی پول هم از این خزعبالت زیاد   
گفته ان��د  . تحلیل هایی که آن ها می کنند   بی��ش از آنچه که بر مبنای 
مالحظات اقتصاد  ی باش��د   عمد  تاً براس��اس مالحظات سیاسی خاص 
اس��ت. اگر حتی رش��د   اقتصاد  ی 3.2 د  رصد   هم د  اش��ته باشیم هنوز 
نسبت به رکود   عمیقی که بیش از 1۵ سال است د  ر کشور حاکم است 
خیلی عقب هس��تیم و بنابراین جای خوشحالی ند  ارد  . اگر قرار بشود   
که این رش��د   اقتصاد  ی مجد  د  اً از طریق ف��روش نفت و منابع طبیعی 

حاصل شود   جای خرسند  ی ند  ارد  .
او اد  امه د  اد  : به نظر می رس��د   االن هم مسئولین کشور و هم مجلس با 
مصوباتی که د  ارند   عماًل د  ر حال طی همین مس��یر هس��تند   که واقعاً 
تأس��ف آور اس��ت و ترویج د  اللی، سفته بازی و س��ود  اگری و وارد  ات و 
این جور فعالیت ها است؛ فعالیت هایی که مغایر با منافع ملی بخصوص 
د  ر ش��رایط حاد   کنونی است. آن هم د  ر ش��رایطی که کشور نیازمند   
بازگشت به مرد  م و اقتصاد   و تعبیه ظرفیت هایی است که امکان حضور 
س��رمایه ها د  ر د  اخل کشور و حتی جذب سرمایه های ایرانیان خارج از 
کش��ور د  ر د  اخل است. موارد  ی که امکان پذیر است مشروط به این که 
یک عزم ج��د  ی برای اصالحات به وجود   بیاید  . اگ��ر این اتفاق نیفتد   

متأس��فانه اوضاع قطعاً بد  تر خواهد   
شد   و البته که س��ال آیند  ه سال 
بسیار سخت تری حتی نسبت به 

امسال خواهد   بود  .
وی اضاف��ه ک��رد  : قطع��اً با این 
روند  ، نرخ تورم افزایش��ی است. 
اقد  امات��ی که د  ول��ت انجام د  اد  ه 
اس��ت همین بد  هی ه��ای بزرگی 

ک��ه ب��رای د  ولت بع��د  ی به جای 
گذاشته اس��ت خود  ش موجب 

د  ولت  اس��ت. طبیعت��اً  تورم 
بایس��تی این بد  هی ه��ا را از 
منابع��ی تأمین بکند   و تا این 

مناب��ع به ط��ور توأمان از طریق اص��الح نظام مالیات��ی و نظام بانکی 
تامین نش��ود   امکان اصالحات د  ر اقتصاد   کش��ور منتفی اس��ت. ما د  ر 
ش��رایط کنونی ناگزیر از اد  اره جامعه با منابع د  اخلی مان یعنی مالیات 
هس��تیم که کاماًل امکان پذیر اس��ت؛ منتها عزم سیاسی برای این کار 
وجود   ند  ارد  . اگر د  ولت بعد  ی این عزم را د  اشته باشد   آن وقت می شود   
انتظار د  اش��ت که یک تغییراتی د  ر اقتصاد   و د  ر جهت مثبت و د  رست 
آن صورت بگیرد   واال این مسیری که ریل گذاری شد  ه است قطعاً افول 
هرچه بیش��تر اقتصاد   کش��ور د  ر آن برنامه ریزی شد  ه است و بنابراین 

تورم بیشتر خواهد   شد  .
این کارش��ناس د  رباره وضعیت سرمایه گذاری د  ر سال آیند  ه نیز اظهار 
کرد  : االن بیش از د  ه س��ال است که عماًل سرمایه گذاری منفی است. 
یعنی این که عماًل سرمایه گذاری ما حتی استهالک را تأمین نمی کند   
و ای��ن یک فاجعه خیلی بزرگی اس��ت. بایس��تی س��رمایه گذاری د  ر 
مقیاس های خیلی گس��ترد  ه امکان پذیر ش��ود  . خیل��ی از این حوزه ها 
نیازمند   یک بازنگری جد  ی د  ر س��اختار بود  جه د  ولت اس��ت و این که 
ب��ه هر صورت د  ول��ت خیلی از مخارج خ��ود  ش را مد  یریت بکند   و از 
آن ط��رف هم روی مناب��ع مالیاتی س��رمایه گذاری کند  . ظرفیت های 
ای��ن کار وج��ود   د  ارد  . ب��ه نظر من س��ال آیند  ه، بود  ج��ه د  ولت قطعاً 
چی��زی بالغ بر پنجاه د  رص��د   افزایش پید  ا می کند  ، د  ر ش��رایطی که 
د  ولت همین امس��ال با کس��ری بود  جه زیاد  ی مواجه است 
همین کس��ری بود  جه هایش را بیش��تر خواهد   
ک��رد  . این هم اتفاقی بود  ه که همواره بعد   از 
افزایش نرخ ارز رخ د  اد  ه اس��ت. چون همه 
هزینه ها افزایش پی��د  ا کرد  ند  ، این افزایش، 
هزینه های خود   د  ول��ت را زیاد   می کند  . 
به نظر می رس��د   ب��رای همی��ن ما با 
کس��ری بود  جه بیش��تر، تورم باالتر و 
رک��ود   عمیق ت��ر روب��رو خواهیم بود  . 
حت��ی اگر فرض کنیم ک��ه کرونا د  یگر 
خیلی آزارد  هند  ه نباش��د  . د  ر حالی که به 
نظر می رسد   با شیوه مد  یریت این بیماری 
باید   متأس��فانه هزینه های کرونا را هم به 
محد  ود  یت ه��ای مالی د  ولت د  ر س��ال 

آیند  ه افزود  .

امید ی به ۱4۰۰ نیست

اس��تاد   اقتصاد   د  انشگاه عالمه گفت: مرد  م نشان د  اد  ند   به ماهیت پول پاشی پی 
برد  ه اند  . نمایند  گان مجلس از حواد  ث اخیر عبرت بگیرند  .

فرش��اد   مومنی با اعالم این موضوع افزود  : آس��یب نظام بود  جه ریزی کشور این 
است که گرایش های رانتی د  ر آستانه انتخابات وضعیت وحشتناک پید  ا می کند   
و بین د  س��ت اند  رکاران ما مسابقه پول پاشی برگزار می شود   و این خطر بزرگی 

است که می تواند   اوضاع و احوال کشور را بد  تر از این نیز کند  .
د  ر اعتراضات اخیر مرد  م نشان د  اد  ند   که به ماهیت و آثار مخرب پول پاشی پی 
برد  ه اند   و مالحظه گرد  ید   که با وجود   اینکه مقامات اقتصاد  ی بارها اعالم کرد  ند   
که عواید   حاصل از افزایش قیمت بنزین را به مرد  م باز می گرد  انند   د  ر کنترل و 

کاهش اعتراضات نقش موثری ند  اشت.
بنابراین س��اختار قد  رت به ط��ور کلی و نمایند  گان به ط��ور خاص به ازای آن 
هزینه های روحی، جس��می، ماد  ی و انسانی که به کشور وارد   آمد   حد  اقل از آن 
عب��رت جد  ی بگیرند   و بد  انند   که مرد  م به خوبی می فهمند   که با سیاس��ت های 
تورم زا میزانی که از جیب فقرا کاهش می یابد   چند  ین برابر پرد  اخت های رانتی 

و بد  ون زحمت است.

موسوی تبریزی د اد ستان کل د ر باره اینکه  نظامیان اگر خود  را مطیع امام )ره( 
مید انند  نباید  نامزد  انتخابات 14۰۰ ش��وند  گفت:نظامیان د ر حوزه سیاس��ت و 
سیاست بازی ورود  نکنند . هر انسانی می تواند  سیاسی باشد  و این حق اوست؛ 
ولی د خالت د ر سیاست با کار نظامی، امنیتی و حفاظتی د اشتن اوضاع کشور را 
برهم می ریزد .امام)ره( برای منع نظامیان از ورود  به انتخابات و سیاست د رک 

د رستی د اشت و د ر وصیتنامه هم تاکید  کرد ند .
موس��وی تبریزی د ر س��ال های ابتد ایی انقالب و رئیس پیشین خانه احزاب با 
بیان این مطلب گفت: »وصیت نامه حضرت امام هنوز موجود  اس��ت و ایش��ان 
بس��یار روش��ن فرمود ه اند  که نظامیان د ر حوزه سیاست و سیاست بازی ورود  
نکنند . هر انس��انی می تواند  سیاس��ی باش��د  و این حق اوست؛ ولی د خالت د ر 
سیاس��ت با کار نظامی، امنیتی و حفاظتی د اش��تن اوضاع کش��ور را برهم می 

ریزد .«
وی افزود : امام د ر آن ش��رایط حساس د ر وصیتنامه خود ، این موضوع را آورد ه 
است. ایشان د رک د رستی از ضررهایی که این مسأله برای جامعه اسالمی د ارد ، 
د اش��ته است. بسیار مهم است کس��انی که خود  را مطیع نظرات و د ید گاه های 
حضرت امام می د انند  به وصیت نامه ایشان عمل کنند . اگر به عین وصیت نامه 
امام عمل ش��ود ، بسیاری از مسائل ما نه تنها د ر قبال نظامیان بلکه د ر رابطه با 

مسائل د یگر نیز حل خواهد  شد .

اوضاع کشور را برهم می ریزد 

مصطفی کواکبیان د  رباره وضعیت اصالح طلبان را برای حضور د  ر انتخابات ریاست 
جمهوری 14۰۰ و ش��انس پیروزی ش��ان گفت: اکنون برای بعضی ها د  یگر خیلی 
اهمیتی ند  ارد   چون تجربه کرد  ند   و د  ید  ند   می ش��ود   با زیر ۵۰ د  رصد   هم انتخابات 
برگزار ش��د  ه و آب هم از آب تکان نخورد  ه اس��ت؛ بله همه چیز پیش می رود   اما 
این موضوع قابل تأمل جد  ی اس��ت. واقعیت این اس��ت که انتخابات خرد  اد   14۰۰ 
پیش زمینه های��ی الزم د  ارد   و اگر آن پیش زمینه ها فراهم ش��ود   ش��اهد   انتخاباتی 
رقابتی و پر ش��ور خواهیم بود   اما اگر این پیش زمینه ها به هر د  لیلی فراهم نش��ود   
نباید   انتظار حضور گس��ترد  ه مرد  م را پای صند  وق رای د  اش��ت؛ به هرحال تجربه 
انتخابات مجلس یازد  هم هم نشان د  اد   که می شود   یک انتخابات ولو با 4۰ د  رصد   
حض��ور مرد  م برگزار ک��رد   و آنهایی که رأی می آورند   د  ر خوش��بینانه ترین حالت 
بین 2۵ تا 3۰ د  رصد  ِ آرای ش��رکت کنند  گان را به د  ست می آورند   و به هر ترتیب 
میانگی��ن رای منتخبان د  ر انتخابات مجل��س یازد  هم 1۵ د  رصد   آرای کل واجد  ان 

شرایط خواهد   بود  .
 د  رس��ت است، می توان انتخاباتی با 3۰ الی 4۰ د  رصد   شرکت کنند  ه برگزار کرد   و 
یک رئیس جمهوری هم بیاید   و زمام امور را به د  ست گیرد   اما عمال آن اراد  ه اکثریت 
مرد  م تجلی پید  ا نمی کند  ، یعنی اکثریت مرد  م باید   بر سرنوش��ت خود  شان حاکم 

شوند   و خود  شان تعیین کنند  ه سرنوشت شان باشند  .
کواکبیان  گفت: عامل د  وم مس��ئله رد   صالحیت ها توسط شورای نگهبان است؛به 
هرحال اکنون بحث های مختلفی مطرح می شود   و ما باید   به د  وستان خود  مان د  ر 
د  ستگاه های نظارتی توصیه کنیم که از آن د  ید  گاه انقباضی د  ست بکشند   و د  ید  گاه 
انبس��اطی تری نسبت به تایید   صالحیت ها د  اشته باشند  ، من نمی گویم که قانون 
رعایت نشود  . اما شما ببینید  ، چیزی که مجلس یازد  هم د  ر طرح خود  ش د  ارد   واقعا 
فاجعه اس��ت که کاند  ید  اها باید   ۵ نفر از مشاورانش��ان را به شورای نگهبان معرفی 
کنند   و از آنها مصاحبه به عمل آید   و شورای نگهبان باید   برنامه های کاند  ید  اها را 
تایید   کنند  ، ضمنا کاند  ید  اها باید   روحیه جهاد  ی د  اشته باشند   و آرمان گرا باشند   و 
... ، البته بعید   می د  انم این طرح به انتخابات 14۰۰ برس��د   و اینها خیلی شتابزد  ه 

د  ارند   بحث می کنند  ؛ لذا این هم یک بحثی است.
نمایند  ه س��ابق تهران اد  امه د  اد  : از س��ویی اگر قرار است زنان د  ر انتخابات کاند  ید  ا 
شوند   باید   پیش بینی هایی شود  ، سخنگوی شورای نگهبان می گوید   زنان می توانند   
ثبت نام کنند   اما نظر فقها برنگش��ته اس��ت و علی هذا. بنابراین همه د  س��تگاه ها 
باید   به این نگاه و رویکرد   مش��ارکت حد  اکثری مرد  م توجه کنند  .عامل سوم هم به 
موضوعی برمیگرد  د   که ما د  ر حزب مرد  م س��االری با عنوان طرح جمهوریت سوم 
مطرح کرد  یم، براین اس��اس که وظایف رئیس جمهور باید   کامال ش��فاف باشد   که 
بعد   نگوید   فالن مس��ئله به من ربطی ند  ارد   و به واش��نگتن د  ی سی بروید   و آد  رس 
آنجا را د  هد  . ما گفته ایم بخش هایی از قانون اساس��ی حتما باید   بازنگری ش��ود  ، 
این موضوع هم ش��اید   به انتخابات 14۰۰ نرسد   اما اعالم یک رفراند  وم برای اینکه 
بازنگری قانون اساسی جد  ید  ی د  اشته باشیم می تواند   ایجاد   تحرک و نشاط خوبی 
میان مرد  م د  اشته باشد  . او همچنین گفت: عامل چهارم هم بحث انسجام، اتحاد   و 
هماهنگی میان جریان های سیاس��ی است، من د  ر مصاحبه د  یگری هم گفته بود  م 
که اصولگرایان اکنون بر سر وزرا د  عوا د  ارند   که چه کسی وزیر شود   و کاند  ید  اهای 
خود  ش��ان را هم مشخص کرد  ه اند   اما بحث اصالح طلبان د  ر مورد   این است که آیا 
به صورت مشروط مشارکت کنیم و اینکه یک کاند  ید  ای خالص اصالح طلب د  اشته 
باشیم، یعنی قرضی و نیابتی و اجاره ای نباشد   لذا این اتحاد   و انسجام بحث بسیار 
مهمی است و عامل آخر که بسیار مؤثر است اینکه باید   انتخاباتی جد  ی پر شور و 
رقابتی د  اشته باشیم، حتما باید   فرصت مساوی و برابر برای همه گروه ها و جریان ها 

فراهم باشد  ، به ویژه د  ر استفاد  ه از صد  ا و سیما یا تریبون هایی که وجود   د  ارد  .
کواکبیان گفت: به نظر من اگر این مجموعه عوامل ترمیم شود   غیبت 6۰ د  رصد  ی 
مرد  م د  ر انتخابات حتما جبران می ش��ود   و ما شاهد   مشارکت حد  اکثری خواهیم 
بود  . ما د  ر حزب مرد  م س��االری به همه ای��ن عوامل تاکید   د  اریم. ما 3۰ بهمن ماه 

امسال کنگره ای برگزار می کنیم و آنجا تکلیفمان را تعیین خواهیم کرد  .

 آب از آب تکان نخورد !

مسابقه پول پاشی از جیب مرد م! آش��وب بورس و یک هشد  ار؛ از د  ست د  اد  ن بنیه اقتصاد  ی 
مرد  م می تواند   یک فاجعه باشد  .د  ر چنین شرایطی متاسفانه 
شاهد   س��رد  رگمی، ناهماهنگی و آش��فتگی د  ر خصوص 
راهبرد   ها و سیاس��ت های کالن د  ر مورد   بورس س��هام با 
این اهمیت اس��تراتژیک و ملی هستیم. از سویی تالش به 
گسترش و تعمیق بورس با آورد  ن تود  ه مرد  م به آن د  اریم 
و برایش تبلیغ می کنیم و از سوی د  یگر با این عملکرد   های 

ضعیف و مرد  ود   و عمد  تا همزمان مواجه هستیم.
بورس د  یگر یک مس��ئله امنیت ملی ش��د  ه است. پنجاه 
میلیون نفر کد   بورس��ی د  ارند   و س��رمایه خود   را به بورس 
آورد  ه اند  . چه بسا که بسیاری از آنان آخرین توشه های خود   
به امید   وعد  ه ها و حمایت د  ولت د  ر این راه گد  اش��ته اند  . از 
د  س��ت د  اد  ن آخرین توشه و بنیه اقتصاد  ی مرد  م می تواند   
یک فاجعه باش��د  . د  ولت هم برای کسری بود  جه ناشی از 
کاهش فاحش د  رآمد   نفت و تحریم ها، به شد  ت به فروش 

د  ارائی ها و سهامش د  ر بورس نیازمند   است.
برآورد   ش��د  ه است تا پایان س��ال حد  ود   9۰۰ هزار تا یک 
میلیون میلیارد   تومان به نقد  ینگی کشور اضافه شود  . این 

نقد  ینگی لجام گس��یخته کجا می تواند   و باید   برود  ؟ سکه، 
د  الر یا مسکن؟ آثار تورمی آن چه اند  ازه خواهد   بود  ؟ چقد  ر 
از آن می تواند   جذب فروش اوراق قرضه و پیش فروش نفت 
ش��ود  ؟ چه کسانی این اوراق را خواهند   خرید  ؟ مرد  می که 
آخرین توش��ه اقتصاد  یش��ان را به بورس آورد  ند   و اکنون 
بخش مهمی از آن را از د  س��ت د  اد  ند   یا کس��انی که هنوز 
نقد  ینگی خارج از بورس د  ارند  ؟ آیا این گروه د  وم با آشوب 
د  ید  ه ش��د  ه د  ر بورس و وعد  ه های د  ولت د  ر حمایت از بازار 
س��رمایه، چه اند  ازه از پیش فروش نفت استقبال خواهند   

کرد  ؟
اگر ب��ا هجوم نقد  ینگی گری��زان از بورس، ط��ال و د  الر و 
مس��کن و خود  رو و نهایتا تورم افزای��ش یابد   و همه چیز 
گران ش��ود  ، آنوقت چگونه ممکن است سهام ارزان بماند  ؟ 
برخالف آنچه می گویند   ک��ه د  ولت باید   از بورس حمایت 
کند   تا ریزش ند  اشته باشد  ، واقعیت این است که اگر د  ولت 
نتوان��د   جل��وی افزایش قیمت طال و د  الر و مس��کن را به 
عن��وان بازار های موازی بگیرد   و نقد  ینگی و تورم را کنترل 
کند  ، س��هام هم افزایش قیمت خواهند   د  اشت و نیازی به 

حمایت د  ولت نیست. اگر نقد  ینگی لجام گسیخته از بورس 
خارج ش��ود   و به بازار های د  یگر برود  ، موجب رش��د   آن ها 
می ش��ود   و رش��د   آن ها مجد  د  ا باعث رشد   قیمت سهام و 

بازگش��ت نقد  ینگی به بورس همراه 
با ضایعات تورم��ی حاصل از این 
س��یکل معیوب رفت و برگش��ت 
می ش��ود  . بازار های مختلف مانند   
ظروف مرتبط عمل می کنند  . د  ر 
چنین شرایطی متاسفانه شاهد   

س��رد  رگمی، ناهماهنگ��ی 
و آش��فتگی د  ر خص��وص 
راهبرد   ها و سیاس��ت های 
کالن د  ر مورد   بورس سهام 
استراتژیک  اهمیت  این  با 
و ملی هس��تیم. با چنین 
عملکرد   ضعیف د  ر س��طح 
راهبرد  ی و اجرایی مد  یران 
و مسئوالن مرتبط با بورس 

که گویی بر سرشاخ بنشسته و بن می برند  ، از آماتور و تازه 
وارد  بود  ن همان ها که به بازار سرمایه کشاند  ه شد  ه اند   ایراد   
گرفته می شود  . اشکال کار را هیجانی عمل کرد  ن تازه وارد  ان 
اعالم می کنند  . به ایشان توصیه می شود   که غیرمستقیم د  ر 
بورس سرمایه گذاری کنند   و از د  انش حرفه ای سبد  گرد  انان 
و صند  وق های سرمایه گذاری استفاد  ه کنند  ! این توصیه هم 
مانند   همان استراتژی ها و عملکرد   های مرد  ود   و مختل، د  ر 
چنین بورس آشفته ای مبنای د  رستی ند  ارد   و لزوما توصیه 
خوبی نیس��ت. صند  وق ها هم مثل سهام د  یگر وقتی 
بورس مثبت اس��ت، مثبت هس��تند   و وقتی بورس 
منفی اس��ت منفی هس��تند  ! برای راستی آزمایی 
این مطلب به سه صند  وق بزرگ قابل معامله 
د  ر بورس کاریس، آگاس و فیروزه نگاه کنید   
که وقتی همه ۵ د  رصد   منفی هس��تند   آن ها 
ممکن است حتی بیشتر از ۵ د  رصد   و تا 1۰ 
د  رصد   منفی باشند  ، زیرا که محد  ود  یت سقف 
۵ د  رصد   ند  ارند  .آیا وقت آن نرسید  ه که برای 
عملکرد   س��نجید  ه تر و هماهنگ تر مسئوالن 
مرتبط با بورس، توسط سطوح عالی تر فکری 
عاجل شود  ؟ این مطلب را رضا آزاد   د  ر آفتاب 

نوشت.

مرد  م از پیش فروش نفت استقبال خواهند   کرد  ؟

د  ر س��ال 19۰۸ یک موسسه )فرم( یونانی توانس��ت امتیاز بهره برد  اری 
از جنگل ه��ا را به د  س��ت آورد  . د  ول��ت ایران هر چه را ک��ه ممکن بود  ، 
ب��ه خارجی ها می فروخت، حت��ی امتیاز انحصار حفری��ات تاریخی )د  ر 
س��ال 19۰۰ به فرانسوی ها( و تش��کیل قمارخانه ها )د  ر سال 1۸۸۰ به 
بلژیکی ها( صاد  ر شد  . د  ر نیمه د  وم قرن نوزد  هم، تجارت خارجی ایران نیز 

به طور قابل مالحظه ای با کشورهای اروپایی توسعه یافت.
موسس��ات تجارت��ی اروپایی و ش��عب آن��ان د  ر تمام ش��هرها و مناطق 
مهم ایران پراکند  ه بود  . د  ر آغاز س��ال های نهصد  ، انگلس��تان و روس��یه 
ت��زاری موافقت نامه های گمرکی را با د  ولت ایران به امضا رس��اند  ند  . این 
موافقت نامه ها راه ورود   کاالها ی روسی و انگلیسی را به ایران باز وسیع تر 
س��اخت. تجارت ایران و انگلستان همیشه بی بهره و به زیان ملت ایران 

بود  .
وارد  ات انگلیس به ایران، چهار بار بیشتر از صاد  رات ایران به آن کشور بود  . 
رقابت کاالهای صنعتی وارد  ه از انگلستان، باعث کساد  ی کار صنعتکاران 
و صنایع شد  ه و مانوفاکتورهای ملی ایران را که د  ر اواخر قرن نوزد  هم و 
اوایل قرن بیس��تم به وجود   آمد  ه بود  ، به ورشکستگی سوق می د  اد  . عالوه 
بر این تجارت با انگلستان، سبب کمبود   ذخیره ارزی ایران و خرابی وضع 
اقتصاد  ی این کشور می شد  . د  ر همان زمان د  ولت روسیه تزاری، کاالهایی 
را ک��ه از ای��ران وارد   می کرد  ، به مراتب بر کااله��ای صاد  راتی اش فزونی 
د  اش��ت. بی��ش از د  و ثلث کاالهای صاد  راتی ایران د  ر روس��یه به مصرف 
می رسید  . قسمت اعظم کاالهای صاد  راتی از روسیه به ایران را قند   و شکر 
و وسایل ضروری و مورد  نیاز مرد  م ایران تشکیل می د  اد  . کاالهای روسی 
به علت کیفیت عالی خود  ، همیش��ه د  ر ایران مورد   اس��تقبال عامه قرار 
می گرفت. برای ایران، تجارت با روسیه د  ارای اهمیت فراوانی بود  ؛ مناطق 

شمالی ایران از لحاظ اقتصاد  ی با روسیه بستگی محکمی د  اشتند  .
همراه با رشد   تجارت خارجی، ارتباط روسیه با کشاورزی ایران نیز تقویت 

می یافت.  مواد   فالحتی اقالم مهمی از صاد  رات کش��ور ایران را تشکیل 
م��ی د  اد  . مناطق ش��مالی ایران برنج، خش��کبار و پنبه به روس��یه صاد  ر 
می کرد  . افزایش وابس��تگی اقتصاد  ی ایران به روس��یه، موجبات تشد  ید   
نفوذ سیاس��ی آن کش��ور را د  ر ایران فراهم کرد  . نمایند  گان کشورهای 
خارجی و به خصوص انگلیسی ها، برای تضعیف ایران از قطعه قطعه شد  ن 
کشور و تجزیه طلبی خان های فئود  ال حمایت می کرد  ند  . انگلیسی ها د  ر 
جنوب ایران از باالی سر د  ولت شاهنشاهی، با خوانین جنوب معاهد  اتی 
منعقد   می ساختند  . د  ر اوایل قرن بیستم، د  ولت و بسیاری از وزرای آن و 
همچنین فرماند  اران و خان های فئود  ال، به حربه د  ولت های امپریالیستی 

مبد  ل شد  ند  .
بی��ن امپریالیس��ت های خارجی و س��ران فئ��ود  ال ایران، اتح��اد  ی به 
وج��ود   آم��د   که مواض��ع اش��راف فئ��ود  ال را تقویت کرد  . ش��اه پس از 
مس��افرت ب��ه خارجه، تصمی��م گرفت که پ��اره ای تغیی��رات د  ر د  ولت 
و د  رب��ار به وج��ود   آورد   که د  ر نتیجه آن د  س��تگاه د  ولتی و د  ربار ش��کل 
اروپای��ی به خود   بگی��رد  .  وزارتخانه ه��ای جد  ید   )امور د  اخل��ه، عد  لیه، 
معارف، پس��ت و تلگراف( و چند   مد  رس��ه برای فرزند  ان اشراف فئود  ال 
 تاس��یس ش��د  . این مد  ارس، به ط��ور کلی موظف بود  ن��د   صاحب منصب 

تربیت کنند  . 
لباس  ه��ای د  رباریان کم و بیش اروپایی ش��د  . همچنین اقد  اماتی چند   
ب��رای اصالح قضای��ی و تحد  ید   قد  رت محاکم ش��رعی به عمل آمد  . به 
راهنمایی صنیع الد  وله مورخ معروف ایران، چاپخانه تاس��یس ش��د  ؛ اما 
از ای��ن اصالحات، غی��ر از مالیات های جد  ید   چی��ز د  یگری عاید   مرد  م 

ایران نشد  . 
تش��بث برای اروپایی کرد  ن بعضی قس��مت های د  ربار و تحد  ید   قد  رت 
قضایی جامعه روحانی، س��بب ش��د   که نمایند  گان روحانیون د  ر مقابل 
ش��اه صف  آرایی کنن��د  .  اقد  امات د  ولت، به منظور نف��وذ تمد  ن غرب د  ر 
ایران، بنیان فئود  الیس��م را د  ر ایران متزلزل نمی ساخت و د  ر عین حال 
باعث می شد   نفوذ استعماری خارجیان د  ر ایران به نحو سهل تری انجام 
بگی��رد  . تحکی��م مواضع س��رمایه  خارجی د  ر ایران، س��بب حفظ رژیم 
فئود  الی عقب ماند  ه ایران ش��د  .  توسعه نفوذ امپریالیست های خارجی و 
تبد  یل ایران به یک کش��ور وابسته نیمه مستعمراتی نیز د  ر اقتصاد   ایران 

و موقعیت طبقات مختلف اجتماع تاثیر بسیار نیرومند  ی کرد  .
وضع تود  ه های وسیع مرد  م بد  تر شد  ، استثمار امپریالیستی نیز بر استثمار 

فئود  الی اضافه ش��د  ، حجم مالیات ها و س��ایر مطالبات روزبه روز بیشتر 
می شد  ، تقویت ارتباط اقتصاد   کشاورزی با تجارت خارجی و آماد  ه ساختن 
آن برای برآورد  ن تقاضاهای بازار، به این نتیجه منتهی شد   که مالکان برای 
توسعه اراضی مزروعی خویش، به طور وسیعی د  ست به غصب زمین های 
د  هقانان زد  ند  . بعضی از فئود  ال های بزرگ و ثروتمند  ان کالن با استفاد  ه از 
موقعیت و نفوذ سیاسی خویش، امالک مزروعی وسیعی را د  ر اختیار خود   
د  رآورد  ند   مثال یکی از شاهزاد  گان قاجار به نام ظل السلطان، د  ارای د  وهزار 
د  ه، با نیم میلیون جمعیت بود  . فرمانروایی سرمایه خارجی و وجود   رژیم 
 فئود  الی د  ر ایران، سد   تقریبا شکست ناپذیری را د  ر راه رشد   صنایع میهن، 

به وجود   می آورد  ند  .
ب��ه همین علت تجار، رباخواران و مس��تخد  مین ثروتمند  ، به جای اینکه 
اند  وخت��ه خود   را صرف ایجاد   موسس��ات صنعتی کنن��د  ، مانند   پیش با 
رغب��ت و میل زمین های مزروعی خوانین و ش��اه را می خرید  ند  .  د  ولت 
ایران که می کوش��ید   خزانه خود   را بیشتر غنی س��ازد  ، شروع به فروش 
اراضی د  ولتی )خالصه( کرد  .  مالکان د  ر اراضی خرید  اری ش��د  ه به تولید   
محصوالتی د  س��ت می زد  ند   که مصرف صاد  راتی د  اش��ت. با آن استثمار 
بی رحمانه د  هقانان، به کار اند  اختن س��رمایه د  ر امور زراعتی از صرف آن 
د  ر هر موسس��ه صنعتی یا هر کار تجارتی پرس��ود  تر بود  . به این ترتیب 
د  ر اوایل قرن بیس��تم امالک مالکین نوع جد  ید   یعنی مالکینی که جزو 
اشراف فئود  ال نبود  ند   بلکه بیشتر با بازار خارجی ارتباط د  اشتند  ، به طور 

قابل مالحظه ای توسعه یافت.
د  ر عین حال سیستم قد  یمی مالکیت اقطاع د  ر حال تجزیه بود  . زمین ها 
از د  ست اشراف خارج می شد   و به د  ست مالکان جد  ید  ی که از میان تجار 
و مس��تخد  مین د  ولتی برخاسته بود  ند  ، می افتاد  . د  ر نتیجه قسمت اعظم 
بورژوازی بزرگ و متوسط تجاری د  ر آغاز قرن بیستم به میزان بسیاری 
با مالکیت فئود  الی مربوط شد  ه بود  . مالکان جد  ید  ، بر همان اساس سابق 
فئود  الیته، د  هقانان  را به طور بی رحمانه  تری استثمار می کرد  ند  . به علت 
توسعه کشاورزی تجارتی، استفاد  ه از بیگاری نیز د  امنه وسیع تری یافت.  
مالکان جد  ید   بر میزان مالیات های جنسی )کاالیی( و پولی سابق، باز هم 
افزود  ند  . آنها د  هقانان را مجبور می کرد  ند   که به جای کش��ت محصوالت 
فالحتی س��ابق به تهیه محصوالت جد  ید  ی )مث��ال پنبه، برنج و توتون( 
د  س��ت بزنند  . این مطلب را میخائیل س��رگویچ ایوانف د  ر کتاب انقالب 

مشروطه ایران نوشت. 

د وران قاجار 

چوب حراج به ایران
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رئیس اتحاد  یه نانوایان اس��تان قزوین گفت: فروش نس��یه نان د  ر برخی 
نواحی منفصل شهری استان قزوین وجود   د  ارد  .

مصی��ب بهرامی با اعالم این خبر افزود  : د  ر برخی از مناطق قزوین مانند   
اس��ماعیل آباد  ، چوبیند  ر و اقبالیه برخی از مرد  م با گرو گذاش��تن کارت 
ملی و یارانه ش��ان، نان می خرند   تا خانواد  ه ش��ان گرسنه نمانند   و سر ماه 

که یارانه واریز شد   حسابشان را با نانوایان تسویه می کنند  .
او اضافه کرد  : این روزها سختی معیشت جد  ی بود  ه و انکار ناپذیر است و 
افراد  ی مثل زنان سرپرست خانوار که تنها منبع د  رآمد  شان کمیته امد  اد   

و یارانه است د  رآمد  ی به جز مستمری ماهانه ند  ارند  .

بهرامی با اش��اره به اینکه یک صند  وق خیری��ه د  ر تهران هر ماه 1۸۰۰ 
قرص نان نذری به ما می د  هد  ، به خبرگزاری ایلنا گفته است: ما نیز برای 
هر نانوا د  ر محالت ضعیف استان 1۰ تا 12 نان د  ر نظر می گیریم تا بین 
نیازمند  ان توزی��ع کنند   و از افراد   می خواهیم به جای پرد  اخت پول تنها 
صلوات بفرس��تند  . د  ر ابتد  ای بحران کرونا یک موسسه خیریه وابسته به 
اتاق بازرگانی حد  ود   19۰ میلیون تومان نان نذری میان محرومان توزیع 
کرد  ؛ به هرحال اختالف طبقاتی خیلی زیاد   ش��د  ه و این موضوعی است 
که باید   مورد   توجه قرار گیرد  . بهرامی د  ر پاس��خ به این پرس��ش که چرا 
وزن نان کمتر ش��د  ه اس��ت، گفت: از سال گذشته قیمت نان ثابت ماند  ه 
و افزایش هزینه زند  گی و کس��ب وکار نانوایان اعم از هزینه حامل های 
انرژی و د  ستمزد   کارگر سبب شد  ه که نانوا با این قیمت فعلی ضرر کند  .

رئی��س اتحاد  یه نانوایان تاکید   کرد  : پیگیر افزایش قیمت نان د  ر اس��تان 
قزوین هس��تیم و پس از بررسی پیش��نهاد   د  اد  یم که قیمت نان باید   ۵۰ 
د  رصد   افزایش یابد  ؛ اگر قیمت نان ثابت بماند  ، قطعاً وزن آن کاهش پید  ا 
می کند   زیرا د  ر غیر این صورت نانوا باید   د  ست خالی راهی منزل شود  .

بهرامی قیمت هر قرص نان لواش تا این لحظه را 3۵۰ تومان د  ر اس��تان 
قزوین اعالم کرد   و توضیح د  اد  : این د  رحالی است که قیمت هر قرص نان 
د  ر اس��تان های همجوار مانند   کرج 7۰۰ تومان به فروش می رسد  . عد  م 
تناس��ب قیمت نان د  ر قزوین با استان های د  یگر سبب شد  ه تا کارگران 

ماهر نانوایی های قزوین به استان های همجوار مهاجرت کنند  .
رئیس اتحاد  یه نانوایان بیان د  اشت: د  ولت باید   یارانه آرد   را حذف کرد  ه و 

با آزاد  س��ازی قیمت آرد   و نان هزینه یارانه را به صورت نقد  ی به طبقات 
ضعیف جامعه پرد  اخت کن��د  . با فرماند  اری قزوین هم نامه نگاری کرد  یم 
و به آنان گفتیم حاال که بس��یاری از مرد  م نمی توانند   گوش��ت و برنج به 
راحتی تهیه کنند   و خرید   نان بیش��تر را جایگزین این محصوالت غذایی 

کرد  ه اند  ،حد  اقل سهمیه آرد   یارانه ای نانوایی ها را افزایش د  هند  !
اس��تان قزوین د  ارای 7۰ د  رصد   جمعیت کارگ��ری بود  ه و به عنوان یک 

قطب صنعتی و کارگرنشین د  ر کشور شناخته می شود  .
فروش نان قس��طی د  ر بند  رعباس:عزیزاله کناری، فرماند  ار بند  رعباس د  ر 
گفت و گو با ایرنا اظهار د  اش��ت: هر قرص نان تافتون بین 2 هزار تا س��ه 
هزار ریال است که بطورمعمول همه افراد   توان تهیه آن را د  ارند  . شایعه 
نان قس��طی ابتد  ا برای اُس��تان سیستان و بلوچس��تان سپس شهرستان 
رود  ان مطرح و تکذیب شد   و اکنون نیز برای شهر بند  رعباس، این ماجرا 

را تا روشن شد  ن زوایای آن پیگیری خواهم کرد  .
فرماند  ار بند  رعباس اضافه کرد  : با توجه به نزد  یک ش��د  ن جامعه به زمان 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری انتشار چنین مطالبی برای اثرگذاری 
بر افکار عمومی توس��ط برخی افراد   و جریان ها انجام می ش��ود   که نوعی 
الته��اب آفرین��ی و اثرگذاری منفی اس��ت. تالش د  اری��م آرامش روانی 
خانواد  ه ها را با جلوگیری از انتش��ار ش��ایعه ها حفظ کرد  ه و مانع التهاب 
آفرینی و ایجاد   نگرانی برای افراد   جامعه ش��ویم.گفتنی است که پیشتر 
نیز گزارش ش��د  ه بود   که د  ر برخی مناطق استان سیستان و بلوچستان 

مرد  م نان قسطی می خرند  .

نماین��د  ه مرد  م ته��ران د  ر مجلس یازد  ه��م گفت: د  ر 
سال 13۸3، پنجاه و هفت میلیون ریال د  رآمد   سرانه 
ایرانیان بود   و تا سال 139۰ افزایش د  اشت و به حد  ود   
7۵ میلیون ریال رسید   و سپس این رقم کاهش یافت 
و د  ر س��ال 1397 به ۵3 و د  ر س��ال 139۸ به حد  ود   

۵۰ میلیون ریال رسید  .
 احس��ان خان��د  وزی گفت: د  ر س��ال 13۸3، پنجاه و 
هفت میلیون ریال د  رآمد   سرانه ایرانیان بود   و تا سال 
139۰ افزایش د  اش��ت و به ح��د  ود   7۵ میلیون ریال 
رسید   و سپس این رقم کاهش یافت و د  ر سال 1397 

به ۵3 و د  ر س��ال 139۸ به ح��د  ود   ۵۰ میلیون ریال 
رسید  .

وی اد  امه د  اد  : د  ر 1۵ سال گذشته به طور متوسط هر 
خانوار ایرانی د  رآمد   کمتری پید  ا کرد  ه است.

خاند  وزی با بی��ان اینکه توزیع د  رآم��د   د  ر گروه های 
مختلف، بس��یار نابرابر شد  ه اس��ت، به تسنیم افزود  : 
نسبت د  هک ها یعنی د  هک د  هم نسبت به د  هک اول 
د  ر کش��ور ما حد  ود   1۵ برابر اس��ت، د  ر حالی که این 
شاخص د  ر بس��یاری از کشور ها حد  ود   1۰ و کمتر از 

آن است.

وی اضاف��ه ک��رد  : این فاصل��ه د  ر کرانه ه��ای خیلی 
ثروتمند   و خیلی فقیر، به 1۸۰ برابر افزایش می یابد  .

خاند  وزی با اش��اره به بخش هایی از پیام رهبر معظم 
انق��الب ب��ه مجلس جد  ید   مبن��ی بر ل��زوم توجه به 
عد  الت و معیشت مرد  م گفت: مجلس شورای اسالمی 
هد  فگذاری د  رس��تی ب��رای د  ول��ت د  ر زمینه اهد  اف، 
انج��ام نمی د  هد  ، چه د  ر زمینه ت��ورم و چه د  ر زمینه 

شاخص های فقر و توزیع د  رآمد  .
منتخ��ب م��رد  م ته��ران د  ر مجلس یازد  هم ش��ورای 
اس��المی گفت: مسئله ش��فافیت، یکی از مطالبات 

جد  ی جامعه و بس��یار گره گشاست و اگر مرد  م 
نظ��ارت کنن��د   از نظارت همه د  س��تگاه ها 

موثرتر است.

خاند  وزی افزود  : تا زمانی که مس��ئله نظام مالیات د  ر 
پیوند   یاران��ه و حمایت های ما 

اصالح نش��ود   مس��ئله 
عد  ال��ت همچن��ان 

حل نشد  ه باقی 
خواهد   ماند  .

و  ای��ران  اقتص��اد    مس��أله 
نابس��امانی های آن مقوله ای 
نیس��ت که تنه��ا مرتبط به 7 
سال ریاست جمهوری روحانی 
باش��د  . هم اکنون اقتصاد   ما با 
معضالت و چالش های عمیقی 
روبه روست که منشأ ساختاری 
د  ارد   هنوز د  ر اد  بیات اقتصاد  ی 
ساختار اقتصاد   د  ولتی سیاسی 
رانتی کشور ما تعریف نشد  ه و 
مبانی آن مشخص نشد  ه. مقوله اقتصاد   قرن هاست که توجه اند  یشمند  ان 
و اقتصاد  د  انان و فالسفه را بخود   جلب کرد  ه، که ثمره پژوهش ها و مطالعات 
آنان منجر به تأسیس ساختارهای متعد  د   اقتصاد  ی با هد  ف تأمین مالی و 

رفاه اقتصاد  ی و اجتماعی شهروند  ان بود  ه است.
گرچه این س��اختار ها به لحاظ مبانی نظری با یکد  یگر زاویه مند   بود  ند   اما 
همه تأمین اهد  اف فوق را د  ر هد  ف د  اش��تند  . برخ��ی از مکاتب اقتصاد  ی 
ط��ی زمان به س��بب ضعف مبان��ی نظری یا انحراف از اصول آن توس��ط 
سیاس��تگذاران و مصاد  ره اقتصاد   به نفع خود   به تاریخ پیوس��تند   اما امروز 
س��اختار اقتصاد  ی سوسیال د  موکراسی و اقتصاد   آزاد   سرمایه د  اری رقابتی 
بازار محور بیش از مکاتب اقتصاد  ی د  یگر د  ر جهان جا باز کرد  ه و بسیاری 
از کشورها براساس آنها اقتصاد   خود   را مد  یریت می کنند  . اقتصاد  های کره 
ش��مالی و کوبا و امثالهم این کش��ور ها را به اضمحالل اقتصاد  ی و انزوای 
سیاسی فرو برد  ه. اما اقتصاد   چین که پس از فروپاشی نظام سیاسی اتحاد   
جماهیر شوروی سوسیالیستی که ریشه های اقتصاد  ی د  اشت با د  رایت و 
آیند  ه نگری سیاستگذاران از ساختار نظام سیاسی کمونیستی فاصله گرفت 
و به شناسایی مالکیت خصوصی و صیانت از آن واقتصاد   آزاد   رقابتی روی 
آورد   به ط��وری که د  ر حال حاضر به د  ومین قد  رت بزرگ اقتصاد  ی جهان 
تبد  یل شد  ه است. د  ر حالی که ما هنوز از یک نظام اقتصاد  ی منسجمی که 
مبتنی بر اصول والزامات علم اقتصاد   باشد   برخورد  ار نیستیم و تصمیمات 
سیاستگذاران تابع سالیق شخصی و حفظ منافع گروهی و جناحی اتخاذ 

می شود  .
زمانی که د  ولت د  هم و یازد  هم تشکیل شد  ، اقتصاد   ایران مشکالت بسیاری 
د  اشت که با تشد  ید   تحریم ها این معضالت بیشتر شد  . البته نمی توان تمام 
گناه را متوجه تحریم ها نمود   چرا که ساختار اقتصاد   ایران از ابتد  ا منسجم 
و بر مبنای اصول علم اقتصاد   و الزامات آن پی ریزی نشد  ه بود  . د  راین میان 
وجود   فس��اد   گسترد  ه و نهاد  ینه ش��د  ه یکی از محصوالت ساختار معیوب 

اقتصاد   ایران اس��ت که چیزی جز فقر وفاقه و گس��ترش فاصله بین فقر و 
غن��ا تنزل ارزش پول ملی و به تبع کاهش قد  رت خرید   و کوچک ش��د  ن 
هر چه بیشتر سبد   معیشتی کثیری از خانوار ها و تضعیف بخش خصوصی 
واقعی که د  ر کش��ورهای توس��عه یافته موتور محرکه توسعه اقتصاد  ی و 

ایجاد   اشتغالند   ند  اشته است.
د  ر واقع ثروت د  ر کشور ما از بین نرفته بلکه این ثروت جابه جا شد  ه است و 
بواسطه عد  م تخصیص راستین منابع و فساد   به د  ست عد  ه ای خاص افتاد  ه 
که به س��بب د  رهم تنید  گی و گره خورد  گی اقتصاد   با سیاس��ت، د  ولت ها 
خواسته یا ناخواسته نظارت بر آن اعمال نمی کنند  . حتی د  یوان محاسبات 
عمومی و سازمان بازرسی کشور به عنوان بازوهای مهم نظارتی مجلس نیز 
د  ر این خصوص ناکارآمد  ند  . این که اقتصاد   ایران د  ارای مشکالت بسیاری 
اس��ت، هیچ ش��کی وجود   ند  ارد  ، ولی نکته ای که باید   ب��ه آن توجه کرد  ، 
تأثیر د  یپلماس��ی خارجی کشور است که باعث بروز شد  ید  ترین تحریم ها 
و محد  ود  یت های اقتصاد  ی برای کش��ور ش��د  ه اس��ت. از سال 1391 که 
تحریم ها علیه ایران تش��د  ید   ش��د   اقتصاد   ایران فلج شد  ، اقتصاد  ی که از 
د  رون با معضالت ساختاری مواجه است. و وقتی با محد  ود  یت های تحریم 
هم مواجه شد   و به شکل یک جزیره منزوی د  ر اقتصاد   جهانی د  رآمد   این 

مشکالت د  و چند  ان شد  ه است.
د  ر شرایط فعلی اقتصاد   ایران کمترین مراود  ات با اقتصاد   جهانی را د  اراست 
که این موضوع باعث ش��د  ه اس��ت تا تجارت خارجی به شد  ت تنزل کرد  ه 
و مازاد   تجاری منفی را نیز ببار آورد  . از د  یگر مش��کالت ساختاری مهمی 
که اقتصاد   ایران با آن د  س��ت به گریبان است، توزیع ناعاد  النه منابع است 
که نمود  های آن را می توان د  ر بود  جه های سنواتی مشاهد  ه کرد  . د  ر طرف 
مصارف بود  جه برخی نهاد  ها و بخش ها از بود  جه عمومی استفاد  ه می کنند   
که هیچ نقش��ی د  ر رشد   و توسعه کش��ور ند  ارند  . که بخش مهمی از کسر 

بود  جه ها ناشی از اختصاص منابع به همین رد  یف هاست.
 د  رچنین ش��رایطی مجلس یازد  هم که از اکثریت جریان اصولگرا تشکیل 
ش��د  ه و یکد  س��ت اس��ت و اختالفات بنیاد  ینی با د  ول��ت د  وازد  هم د  ارد  ، 
مش��کالتی که همه از آن آگاه هس��تند   را لیس��ت کرد  ه است. مشکالتی 
مانند   کاهش نرخ رش��د   تولید  ناخالص د  اخلی، ت��ورم باال، فاصله طبقاتی 
زی��اد  ، کاهش ارزش پول مل��ی، بیکاری، فقر، فس��اد   و...که اکنون خیلی 
س��اد  ه می توان این مش��کالت را برش��مرد   و از د  ولت خرد  ه گرفت و آن را 
مسئول تمام این مشکالت د  انست. انگار که بانی همه معضالت اقتصاد  ی 
و اجتماعی وسیاس��ی این د  ولت بود  ه و وارث اقتصاد  ی شکوفا بود  ه که آن 
را به نابود  ی کش��اند  ه. اما واقعیت این اس��ت که د  رساختار اقتصاد  ی ایران 
که یک س��اختار د  ولتی و سیاسی است نمی توان انتظار تغییرات بنیاد  ین 

د  اش��ت. وقتی بخش عمد  ه اقتصاد   ایران د  ر د  ست بخش عمومی و د  ولت 
قرار د  ارد   و بخش خصوصی د  ر حال تضعیف اس��ت و روز به روز کوچک تر 

می شود   نمی توان هیچ استراتژی مؤثری را پی گرفت.
د  راین ش��رایط مجلس یازد  هم از د  ولت ایراد   می گیرد   این د  ر حالی اس��ت 
که نمایند  گان مجلس باید   د  ر ابتد  ا د  رخصوص سیاس��ت اقتصاد  ی کشور 
و مش��کالتی که این س��اختار به وجود   آورد  ه اس��ت تفکر و تأمل کنند  . 
این سیاس��ت ها نمی تواند   متضمن رش��د   و اش��تغال و رفاه باشد  . د  ر د  وره 
د  ولت های نه��م و د  هم به د  لیل د  یپلماس��ی خارجی د  ولت، ش��د  ید  ترین 
تحریم ها علیه اقتصاد   ایران وضع و اجرا شد   و قطعنامه های متعد  د  ی علیه 
کشورما صاد  ر گرد  ید   هم اکنون اقتصاد   ایران با تحریم های د  ولت امریکا و 
کنگره امریکا روبه روست. این د  رحالی است که اخیراً شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی نیز قطعنامه علیه ایران صاد  ر نمود  ه. از سوی د  یگر 
شیوع ویروس کرونا نیز خسارات سنگینی به کسب و کارها و اقتصاد   ایران 

وارد   کرد  ه است.
د  ر یکسال باقی ماند  ه از د  وره کاری د  ولت د  وازد  هم چگونه می توان با توجه 
به ساختار فشل اقتصاد   ایران شرایط را تغییر د  اد  . د  ر شرایطی که تحریم ها 
د  رحال تشد  ید   است و پیش بینی ها حاکی است که د  رآمد   نفتی ما با د  ور 
زد  ن تحریم ها به حد  ود   2 میلیارد   د  الر تقلیل می یابد  ، تغییر سیاست های 

د  ولت چگونه امکانپذیر است.
هرگونه تغییری د  ر سیاس��ت های د  ولت باید   همراه با تغییر س��اختارهای 
حاکم بر اقتصاد   سیاسی باشد  . اگر نمایند  گان مجلس د  نبال تغییر هستند   
باید   د  ر ابتد  ا د  نبال تغییر اند  یش��ه سیاستمد  اران باشند   که اقتصاد   د  ولتی 
را د  نب��ال می کنند  . اقتصاد   د  ر ش��رایطی رش��د   می کند   ک��ه اقتصاد   آزاد   
رقابتی بازار محور و د  وری از انحصارات د  ولتی و ریش��ه کن کرد  ن فس��اد   
سیستماتیک حاکم گرد  د  . آیا اصولگرایان حاضرند   که ساختار اقتصاد   ایران 
را تغییر د  هند  ، ساختاری که منابع را به نفع عد  ه ای خاص توزیع می کند  ؟ 
مطمئناً با تغییر مد  یران چرخش��ی جناحی و اغلب ناآگاه و فاقد   قد  رت و 
بینش پیش بینی که یکی از اصول مهم مد  یریت اس��ت نمی توان اقتصاد   
کشور را بسامان کرد   نمایند  گان مجلس الزم است فارغ از هرگونه تمایالت 
سیاسی به فکر نجات اقتصاد   کشور از طریق تغییرات بنیاد  ین ساختاری د  ر 
اقتصاد   و تحول د  ر روابط د  یپلماتیک برون مرزی و استقرار روابط د  وستانه 
با کشورهای جهان و ورود   به بازارهای جهانی و گسترش تجارت خارجی 
باشند   تا د  ر عرصه تجارت رقابتی جهان توفیق حاصل کرد  ه و به مازاد   تراز 
تجاری بد  ون نفت و به اصول علمی و الزامات یک ساختار اقتصاد   آزاد   بازار 

محور وفاد  ار و پایبند   د  ست یابیم.
این مطلب را محمود   جامساز اقتصاد  د  ان نوشت.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به هزینه بسیار زیاد   چاپ 
و امحای اس��کناس، گفت: ما د  ر ح��ال حاضر ۸ میلیارد   
اسکناس د  اریم که ۵ میلیارد   آن زیر 2,۰۰۰ تومان است 
که با این تغییر می توانیم سکه های یک تومانی را به جای 
اس��کناس هزار تومانی و س��که ۵ تومانی را هم به جای 

اسکناس ۵ هزار تومانی به صحنه آوریم.
عبد  الناص��ر همتی د  ر جلس��ه علنی ام��روز مجلس و د  ر 
جریان بررس��ی الیحه اصالح قانون پولی و بانکی کشور، 
گفت: تورم ش��د  ید   طی ۵ د  هه اخیر باعث کاهش کارایی 
پول ملی کش��ورمان شد  ه است و پول ملی ما یعنی ریال 
د  ر جامعه کارب��رد  ی ند  ارد   و د  ینار هم مد  ت هاس��ت که 

وجود   خارجی ند  ارد  .
وی اف��زود  : از آنجای��ی که فوریت الیح��ه مذکور د  ر مهر 
سال گذشته به تصویب رسید  ، تقاضای بند  ه آن است که 

نماین��د  گان کلیات آن را تصویب کنند   و اگر نقطه نظری 
د  اشتند  ، د  ر جزئیات الیحه مطرح کنند  .

رئیس کل بانک مرکزی با اش��اره به هزینه بس��یار زیاد   
چاپ و امحای اس��کناس، تصریح کرد  : ما د  ر حال حاضر 
۸ میلیارد   اس��کناس د  اریم که ۵ میلیارد   آن زیر 2,۰۰۰ 
تومان اس��ت که ب��ا این تغییر می توانیم س��که های یک 
تومانی را به جای اسکناس هزار تومانی و سکه ۵ تومانی 

را هم به جای اسکناس ۵ هزار تومانی به صحنه آوریم.
همت��ی با بی��ان اینکه د  ر حال حاضر مس��کوکات از رد  ه 
خارج ش��د  ه است، تصریح کرد  : س��رانه ما د  ر مسکوکات 
بس��یار پایین اس��ت اما د  ر مقابل س��رانه اس��کناس د  ر 
کشورمان نسبت به س��ایر کشورها بسیار زیاد   است و ما 
س��االنه یک میلیارد   اس��کناس امحاء می کنیم که بسیار 
هزینه بر اس��ت. وی با بی��ان اینکه با تصویب این مصوبه، 

مس��کوکات احیاء می شود  ، گفت: قطعاً این اقد  ام تأثیری 
د  ر ت��ورم نخواهد   د  اش��ت بلکه ما این کار را د  ر راس��تای 
انج��ام وظایف بانک مرکزی پیش��نهاد   کرد  یم و به د  نبال 
تسهیل مباد  الت بازرگانی مرد  م هستیم. رئیس کل بانک 
مرک��زی بیان کرد  : هر د  و پول باید   به موازات هم حرکت 
کنند   تا پذیرش و عملیاتی ش��د  ن ای��ن اقد  ام د  ر جامعه 

به صورت یکس��ان بود  ه و د  ر نهایت به س��رانجام برسد  . 
همتی با اش��اره به اینکه این موضوع حد  ود   یک سال د  ر 
کمیس��یون اقتصاد  ی مجلس مورد   بحث و بررس��ی قرار 
گرفته است، گفت: ش��ب گذشته این موضوع مجد  د  اً د  ر 
هیئت د  ولت بررس��ی ش��د   و د  ر آن جلسه تأکید   شد   که 

پول ما تبد  یل به تومان شود  .

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به فقر بخشی از مرد  م استان خوزستان گفت: امروز 
د  ر منطقه کمپ بی )شهرک صباغان بند  ر امام خمینی( صحنه هایی را از زند  گی مرد  م شاهد   
بود  یم که بس��یار تأس��ف برانگیز بود  . نمی د  انم آیا فرماند  ار یا استاند  ار این مناطق را د  ید  ه اند  !؟ 
اینکه کنار این همه ثروت ملی شاهد   این سطح از فقر باشیم باید   مایه خجالت مسئولین باشد  .

د  رویش��یان د  ر اد  امه سفر به استان خوزستان به شهرستان ماهشهر و بند  ر امام خمینی)ره( 
رفته اس��ت بعد   از بازد  ید   مید  انی از مناطق مختلف، طی نشس��تی با مد  یران این شهرس��تان 
و تعد  اد  ی از مد  یران اس��تان خوزستان د  ر جلس��ه اد  اری شهرستان ماهشهر گفت: مشکالت 
اساس��ی اس��تان خوزستان را می توان د  ر سه مسئله و موضوع خالصه کرد   که یکی بحث آب 
و فاضالب اس��ت. عالوه بر ش��بکه فاضالب، خود   آب شرب هم یکی از مشکالت استان است. 
برخی مناطق اس��تان و حتی بخش هایی از ش��هر اهواز د  ارای آب شرب آلود  ه است که باعث 

تأسف است. تأمین آب شرب سالم از اولیات حقوق عامه مرد  م است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مشکالت فاضالب شهرهای استان گفت: مشکل 
فاضالب مختص به اهواز نیس��ت و ش��هرهای د  یگر اس��تان هم با این مشکل مواجه هستند  . 
امروز از شهرهای آباد  ان و خرمشهر نیز خواسته شد  ه که مشکالت فاضالب این شهرها را نیز 

بررسی کنیم. بنابراین باید   فکر جد  ی برای آب آشامید  نی و فاضالب این استان شود  .
به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، وی با بیان اینکه »مشکل اصلی د  یگر استان خوزستان 
بحث اش��تغال اس��ت« خاطرنش��ان کرد  : د  یروز و امروز هر جا برای بازد  ید   رفتیم، اش��تغال 
مطالبه عمومی بود  . د  رحالی که مأموریت ما راجع به بحث آب گرفتگی اس��ت. اش��تغال هم از 
حقوق عامه اس��ت. باید   زمینه اشتغال برای ش��هروند  ان فراهم شود  . مخصوصاً د  ر منطقه ای 
که 23 واحد   پتروش��یمی فعال اس��ت که خود  ش زمینه اش��تغال اس��ت. ما به بازرسی کل 
اس��تان گفته ایم تا میزان اشتغال بومیان اس��تان د  ر پتروشیمی های منطقه را بررسی کنند  . 
به کارگیری نیروهای بومی و محلی حتماً باید   د  ر اولویت شرکت های نفتی و پتروشیمی قرار 
بگیرند  . باید   راجع به این مشکل فکر شود  . چراکه معنی ند  ارد   د  ر این منطقه شاهد   این حجم 

از بیکاری باشیم.
وی گفت: وظیفه قوه قضائیه و س��ازمان بازرس��ی کل کشور بررس��ی کوتاهی ها و قصورها و 
برخورد   قانونی با عامالن این کوتاهی ها است ولو آنکه 1۰ سال از آن گذشته باشد  . به هرحال 
آنچه مش��خص است اینجا حقوق مرد  م تضییع شد  ه است و عامل این تضییع باید   پاسخگوی 

عملکرد   خود   باشد  .
رییس س��ازمان بازرسی کل کش��ور د  ر خصوص راه حل رفع این مشکالت هم گفت: راهکار 
اول این اس��ت که باید   یک بررس��ی فوری د  ر مناطقی که یک نمونه اش را امروز د  ر بند  ر امام 
خمینی)ره( بازد  ید   کرد  ه ایم، صورت بگیرد   و با کمک منطقه ویژه، بنیاد   مسکن، ستاد   اجرایی 
فرمان امام و ... با فوریت مشکالت این مناطق حل شود  . سازمان بازرسی هم از مرکز اعتبارات 

استان نظیر عوارض آالیند  گی و اختصاص 3 د  رصد   د  رآمد   نفت را پیگیری می کند  .
وی اد  امه د  اد  : موضوع د  یگری که س��ازمان پیگیری می کند  ، تسریع د  ر پرد  اخت علی الحساب 
خس��ارت به خسارت د  ید  گان سیل با اولویت کسانی که بیشترین خسارت را د  ید  ه اند  ، است. 
قرار ش��د  ه اس��ت بنیاد   مسکن این موضوع را د  نبال کند   و د  ولت هم امروز مبلغی را پیشنهاد   
د  اد  ه که قرار است فرد  ا بررسی شود  . البته آن مبلغ د  رد  ی از مرد  م این منطقه د  وا نمی کند   و 

باید   از تمام ظرفیت منطقه هم استفاد  ه شود  .
حجت االسالم والمس��لمین د  رویشیان همچنین د  رباره رفع مش��کل فاضالب استان گفت: با 
توجه به افزایش تورم و گرانی های س��االنه، مبالغ د  ر نظر گرفته بس��یار کم اس��ت. باید   هم 
اس��تاند  ار و هم نمایند  گان محترم این اس��تان به صورت واحد   پیگیری نمایند   تا حد  اقل یک 
مش��کل د  ر یک منطقه برای همیش��ه برطرف ش��ود  . د  ر خصوص آب های س��طحی هم باید   
راهکاری اند  یشید  ه شود  . د  ر این حوزه حتماً عوارض آالیند  گی استان که د  رصد  ی از آن باید   
به شهرد  اری ها اختصاص یابد   را از د  ولت مطالبه می کنیم که چرا تاکنون پرد  اخت نشد  ه است.

وی با اش��اره به میزان بد  هی د  ولت د  ر خصوص اختصاص 3 د  رصد   از د  رآمد   نفتی به اس��تان 
گفت: طبق آماری که به ما اعالم شد  ه د  ولت د  ر سال 97، حد  ود  4۰ د  رصد   و د  ر سال 9۸، 2۰ 
د  رصد   و امس��ال تاکنون حد  ود   12 د  رصد   از آن 3 د  رصد   د  رآمد   نفتی را به اس��تان پرد  اخت 
کرد  ه اس��ت. اگر این قانون اس��ت و حق مرد  م اس��ت، نمایند  گان بای��د   از وزارتخانه ذی ربط 

مطالبه کنند  .
حجت االسالم والمسلمین د  رویشیان تأکید   کرد   که باید   مشکالت سکونتگاه هایی مانند   کمپ 
بی و چمران حل ش��ود  . اس��تاند  ار و فرماند  ار باید   پیگیری کنند   تا مش��کالت این مناطق را 
برطرف کنند  . اگر نیاز به اصالح قانون و مصوبه د  ولت د  ارد  ، باید   پیگیری ش��ود  . نمی شود   3۰ 

سال این مرد  م با این حجم از مشکالت د  ر این مناطق زند  گی کنند  .
وی د  ر پایان گفت: هد  ف از این س��فر صرفاً بازد  ید  ، ش��نید  ن د  رد   و د  ل مرد  م و ارائه گزارش 
نیس��ت بلکه حتماً این موارد   مستند  سازی شد  ه و همراه با پیشنهاد  های اجرایی به مسئوالن 

منعکس می شود   و حتماً د  نبال خواهیم کرد   تا این پیشنهاد  های اجرایی شوند  .

خرید  نان با کارت ملی

فاصله نجومی د  رآمد   د  ر ایران!

مقصر نابسامانی های اقتصاد   کیست؟

تاتکید   مجد  د   د  ولت برای تبد  یل ریال به تومان

این سطح از فقر مایه خجالت مسئولین باشد  

اگ��ر د  ولت های ما همه پشت س��ر هم 
جوان م��رگ می ش��وند  ، اگر م��رد  م از 
اد  ارات ناله د  ارن��د   و اد  ارات مرد  م را به 
ستوه آورد  ه اند  ، اگر هیچ کس از جریان 
امور راضی نیست، تمام برای این است 
ک��ه از س��ال ها پیش به ای��ن طرف از 
د  وره ناص��ری تا به ام��روز ایران مبتال 
به بحران ش��د  ه و برای رفع آن کاری 
نکرد  ه ایم و عم��ل نمی کنیم. به اعتقاد   
من اس��اس بحران ما اقتصاد  ی است، 
همه  پیش��امد  های د  یگر ناش��ی از آن 

بحران است.
علت بح��ران اقتص��اد  ی م��ا عبارتند   
از:تعاد  ل بین مصرف و تولید   ثروت د  ر 
ایران به هم خورد  ه یا روش��ن تر اینکه 
م��ا بیش از قوه تولی��د   خود  مان مصرف می کنیم. بین مجموع ث��روت کلیه اجناس که 
د  ر س��ال، روی ه��م رفته مصرف می کرد  یم و مجموع ثروتی ک��ه اهل مملکت به عمل 
می آورد  ند   تناسبی بود  ، اگر ثروت زیاد   تولید   نمی کرد  یم، ثروت زیاد   هم مصرف نمی شد  .

از وقت��ی ک��ه پای مصنوعات فرنگ به میان آمد   و قس��مت اعظ��م مصنوعات خود  مان 
ورافت��اد  ، ذوق ه��ا تغییر کرد   و احتیاجات زیاد   ش��د  . از آن روز بحران اقتصاد  ی نرم نرم 
پی��ش آم��د   و آمد   پا و د  امن و گریبانمان را گرفت تا ام��روز که به این حالمان اند  اخته 
و زیر پنجه آن د  س��ت و پا می زنیم.زمین د  ر ایران زیاد   اس��ت اما س��رمایه و نیروی کار 
متناسب با آن وجود   ند  ارد  . جهل کشاورزان د  رباره شیوه های نوین فالحت و خرافاتی که 
گریبان گیر آنها ش��د  ه، مانع افزایش تولید  ات کشاورزی است. سرمایه  ناشی از پس اند  از 
اس��ت. ما که د  ائم مصارفمان زیاد   می ش��ود   و به آن نس��بت تولید  مان پیش نمی رود  ، 
نمی توانیم س��رمایه د  اشته باش��یم. جایی که سرمایه کم است نرخ بهره باال است و این 
خود   مانعی برای ترقی محصوالت کش��اورزی است وضع صنعت از فالحت بهتر است و 

ایران د  ر این خصوص هیچ پیشرفتی نکرد  ه است.«
د  اور د  ر اد  امه می نویس��د  : راز ترقی و س��رعت ترقیات اقتصاد  ی د  ر غرب عبارت اس��ت 
از:د  ر مد  ت کم جنس زیاد   به عمل آورد  ن. تمام س��عی و تد  بیر مغرب زمین صرف این 
می شود   که فرد  ا نسبت به امروز با وقت کمتر محصول بیشتر تولید   کنند  . عد  م تناسب 
بین تولید   و مصرف را چگونه می توان برطرف کرد  ؟ یا باید   از مصرف کاست یا بر تولید   
افزود  .  راه عالج منحصر به همین است و بس. وقتی می شود   گفت ایران ترقی کرد  ه که 
تمام مرد  م د  ارای جمیع وس��ایل آسایش و استراحت بشوند  . هر سال چند   صد   میلیون 
پیله ابریشم، پنبه، پشم، توتون، میوه خشک و تر، مس، سرب و صد  ها قسم مال التجاره 
به سایر ممالک بفروشیم و با آن پول، اجناس خوب فرد    اعلی بخریم. خالصه تمام هّم 
ما باید   مصروف این بشود   که جنس مشتری پسند   زیاد   برای بازارهای د  اخلی و خارجی 

تهیه کنیم، ثروت زیاد   به عمل بیاوریم، تولید  مان بر مصرفمان بچربد  .«
بخش هایی از مقاله ای به قلم علی اکبر د  اور د  ر شماره 13مجله آیند  ه، سال13۰۵

د  الیل فقر و ثروت از نگاه د  اور

تحلیلیات



ماهنامه 
خوش اخالق ها 
و خوش ذوق ها 
در حوزه اجتماعی و اقتصادی

ماهنامه اقتصاد ی و اجتماعی- سال ششم -  شماره 54 - دی ماه 1399 5
تنکاب��ن  آب��اد    خ��رم  ش��هر  ش��ورای  رئی��س 
 د  قایق��ی قب��ل ب��ا س��الح ش��کاری ب��ه زند  گ��ی خود   

پایان د  اد  .
حس��ینی جو فرماند  ار تنکابن، با تایید   خود  کشی یکی از 
اعضای ش��ورای اس��المی ش��هر خرم آباد   گفت: بر اساس 
گزارش��ی که به د  س��ت ما رس��ید  ه وی با س��الح شکاری 

خود  کشی کرد  ه است.
د  ر ۵  ای��ن ش��خص  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
د  وره حض��ورش د  ر ش��ورای ش��هر هم��واره 

مشکل گش��ای مرد  م بود  ، افزود  : این حاد  ثه ناگوار 
ب��رای مرد  م منطقه ب��اور کرد  نی نیس��ت. نحوه 

اصابت گلوله به بد  ن نش��ان خود  کشی کرد  ه، 
 ام��ا چگونگ��ی و عل��ت این اق��د  ام د  ر حال

بررسی است.

متخصصان معتقد  ند   پد  ید  ه خود  کش��ی زمانی که از سوی 
کود  کان و نوجوانان انجام می ش��ود   تبعات جد  ی تری برای 
جامعه به همراه د  ارد  . 2۵۰ خود  کشی از سوی کود  کان تنها 
د  ر 1۰ سال گذشته رسانه ای شد  ه و این آمار د  ر سال 99 به 
شکل قابل توجهی برجسته شد  ه است. اما ماجرا چیست؟

خود  کشی همزمان چهار د  ختر د  ر بابل، خود  کشی پسری 
1۸ساله بعد   از برگزاری آزمون کنکور، حلق آویز شد  ن یک 
پسر 1۰ساله د  ر شهرستان د  یر، خود  کشی پسری 12ساله 
با کلت کمری؛ این ها تنها چند   نمونه از خود  کش��ی هایی 
است که د  ر ماه های اخیر از سوی کود  کان انجام شد  ه است.

س��ال 99 د  ر ش��رایطی سپری می ش��ود   که تقریباً ماهی 
نگذش��ته ک��ه د  ر آن خبری از خود  کش��ی یک کود  ک د  ر 
گوشه ای از کشور به گوش نرسد  . از شمال گرفته تا جنوب، 
از خوزستان گرفته تا پایتخت، د  ختران و پسران د  ست به 
خود  کشی می زنند  ، د  ر بسیاری از موارد   به نتیجه نمی رسند   
و زند  ه می مانند   و د  ر موارد   متعد  د   د  یگری هم جان شان را از 
د  ست می د  هند  . شد  ت گرفتن این اخبار، اما بهانه ای شد   تا 
نگاهی بیند  ازیم به خود  کشی های کود  کان د  ر ماه های اخیر.

ارد  یبهشت ماه امسال بود   که پزشکی قانونی استان تهران 
اع��الم کرد  ، مرگ ناش��ی از مصرف قرص برنج د  ر کش��ور 
افزایش یافته اس��ت. به گفته این سازمان، د  ر سال 139۸ 
د  ویست و بیس��ت مورد   فوت ناشی از مسمومیت با قرص 
برنج به مراکز پزش��کی قانونی اس��تان تهران ارجاع شد  ه 
که این رقم د  ر مقایس��ه با مد  ت مشابه سال قبل )1397( 
19 د  رصد   افزایش یافته اس��ت. بنا ب��ر این گزارش از کل 
فوت شد  گان ناشی از مس��مومیت با قرص برنج، 144 نفر 
مرد   و 76 نف��ر زن بود  ه اند  . البته تمام افراد  ی که به خاطر 
مص��رف این قرص جان ش��ان را از د  س��ت می د  هند   قصد   
خود  کشی هم ند  اش��ته اند  . عد  ه ای هم به اشتباه برنجی را 
مصرف می کنند   که آلود  ه به این قرص بود  ه است، ولی آمار 
روش��نی د  ر این باره که چه میزان از این مرگ ها مشخصاً 

مربوط به خود  کشی بود  ه نیز د  ر د  سترس نیست.
5 هزار و ۱43 خود  کشی د  ر سال ۹۸

برای بررس��ی این موضوع بد   نیس��ت نگاه��ی هم به آمار 
کلی خود  کش��ی د  ر کشور د  اشته باش��یم. معاون پزشکی 
و آزمایش��گاهی سازمان پزش��کی قانونی کشور خرد  اد  ماه 
امس��ال، آمار خود  کشی د  ر س��ال 9۸ را پنج هزار و 143 
نف��ر اعالم کرد  . به گفته مس��عود   قاد  ی پاش��ا، این رقم د  ر 
مقایس��ه با س��ال 97، ۰.۸ د  رصد   رشد   د  اشته است. از این 
تعد  اد   هزار و ۵17 مورد   خود  کشی مربوط به زنان و مابقی 
)س��ه هزار و 626( مورد   مربوط به م��رد  ان بود  . طبق آمار 
س��ازمان پزش��کی قانونی، از نظر جمعیت بیشترین آمار 
خود  کش��ی مربوط به اس��تان های کهگیلویه و بویراحمد  ، 
ایالم و کرمانش��اه و کمترین مربوط به خراس��ان رضوی، 
خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان بود  ه است. همچنین 
متد  اول ترین روش د  ر خود  کش��ی حلق آویز کرد  ن و بعد   از 
آن استفاد  ه از سموم بود  . نکته قابل توجه اینکه بیشترین 
متوفیان ناش��ی از خود  کشی بین 3۰ تا 39 سال و سپس 
1۸ تا 24 سال د  اشتند  . بر این اساس می توان د  ریافت که 
آمار خود  کشی د  ر کود  کان یعنی زیر 1۸ساله ها، د  ست کم 
طبق آنچه مسئوالن به طور رسمی گزارش د  اد  ه اند  ، کمتر 
از سنین د  یگر است. اما چرا د  ر ماه های اخیر اخبار مرتبط 

با خود  کشی کود  کان افزایش یافته است؟

پروند  ه خود  کشی 4 د  ختر بابلی به کجا رسید  ؟
موج اخبار خود  کشی با خبری تکان د  هند  ه از شمال ایران 
ب��ه جریان افت��اد  . جایی که خبر رس��ید  ، 4 د  ختر به طور 
همزمان د  ست به خود  کشی زد  ه اند  . 17 مرد  اد  ماه بود  . ابتد  ا 
د  ر فضای مجازی خبری مبنی بر خود  کشی همزمان چهار 
د  ختر نوجوان د  ست به د  ست شد   که گفته شد   2 نفر فوت 

کرد  ه و 2 تن د  یگر د  ر کما به سر می برند  .
پس از س��اعاتی علی عباس��ی، مد  یر کل پزشکی قانونی 
مازن��د  ران، م��رگ 2 د  ختر نوجوان د  ر باب��ل را تایید   کرد  . 
عباسی توضیح د  اد  ، اطالعاتی که د  ارد   مربوط به فوت 2 نفر 
است و د  ر ارتباط با علت فوت باید   بررسی های الزم صورت 
گیرد  . اگرچه قرار بود   بررس��ی انجام شود  ، اما هیچ اتفاقی 
نیفتاد   و ماجرای خود  کشی این د  ختران هنوز سربسته باقی 

ماند  ه است.
نتیجه کنکور، عامل خود  کشی یک پسر ۱۸ساله

حاد  ثه بعد  ی د  ر سومین ماه تابستان رخ د  اد  . اول شهریور و 
پس از برگزاری آزمون سراسری کنکور، خبر رسید   پسری 
1۸ساله که همه تالشش را کرد  ه بود   تا د  ر کنکور ریاضی 
موفق ش��ود   وقتی آزمون را خ��راب کرد   تصمیم گرفت به 

زند  گی اش پایان د  هد  .
ساعت 1۸ روز پنجشنبه گزارش مرگ پسری 19ساله به 
قاضی ساسان غالمی، کشیک جنایی پایتخت، اعالم شد  . 
با حضور تیم تحقیق د  ر محل حاد  ثه روش��ن ش��د   پسری 
19س��اله خود  ش را از پشت بام ساختمانی چهارطبقه به 
پایین اند  اخته و جان باخته است. او که د  انش آموز ممتازی 
بود  ه و معد  ل باالیی هم د  اشته یک سال خود  ش را د  ر خانه 
حبس کرد  ه بود   تا د  ر کنکور نتیجه خوبی کسب کند  . اما 
بعد   از حضور د  ر جلسه امتحان، وقتی د  ید   د  ر پاسخ د  اد  ن به 

سواالت موفق نبود  ه است، به زند  گی اش پایان د  اد  .
علت خود  کشی محمد   هنوز د  ر هاله ای از ابهام

خبر جنجال برانگیز سوم همزمان با شروع سال تحصیلی 
منتشر شد  . مد  ت کوتاهی از کالس های آنالین د  انش آموزان 
نگذشته بود   که خبر رسید   پسری 11ساله به خاطر ند  اشتن 
گوشی هوشمند   و ناتوانی د  ر شرکت د  ر کالس های مجازی، 

د  ر شهرستان د  یر خود  ش را حلق آویز کرد  .
علی یزد  انی پور، د  اد  ستان عمومی و انقالب شهرستان د  یر، 
از ارج��اع این پروند  ه خب��ر د  اد  ه و گفته بود  : »د  ر خصوص 
حلق آویز شد  ن د  انش آموز محمد   موسی زاد  ه د  ر شهرستان 
د  یر د  ر تاریخ 19 مهرماه س��ال جاری پروند  ه به شعبه اول 
بازپرسی د  یر ارجاع شد   و پزشکی قانونی اعالم کرد  ه که د  ر 
مورد   تعیین علت فوت بررسی ها د  ر د  ست انجام است و به 

محض وصول نتیجه اعالم می شود  .«
از همان ابتد  ا خانواد  ه محمد   گفتند   که فرزند  ش��ان گوشی 
ند  اش��ت و به همین د  لیل افسرد  ه بود   که نمی توانست د  ر 
کالس ها ش��رکت کند  . د  ر مقابل، اما مس��ئوالن آموزش و 
پرورش و مد  یر مد  رس��ه توضیح د  اد  ند   که از همان ابتد  ای 
س��ال برای او گوشی تهیه کرد  ه بود  ند   تا این کود  ک که از 

خانواد  ه ای کم برخورد  ار بود  ه د  چار مشکلی نشود  .
بعد   از گذش��ت حد  ود   2 م��اه از این پرون��د  ه، هنوز علت 
خود  کش��ی محمد   روشن نشد  ه که هیچ، براد  ر 11 ساله او 
هم فوت کرد  . بد  ن بی جان علی اصغر که به خاطر معلولیت 
ذهنی و گفتاری تحت پوشش سازمان بهزستی بود   روز 11 
آذرماه د  ر کانال آب پید  ا شد   و معمای مرگ او هم حاال به 

مرگ براد  رش اضافه شد  ه است.
چند   د  انش آموز د  ر رامهرمز خود  کشی کرد  ند  ؟

ام��ا پیش از ای��ن حاد  ثه، آبان ماه س��ال 99 ه��م با خبر 
خود  کشی عجیبی گذش��ت. بر اساس گزارش های محلی 
منتشرش��د  ه، ش��امگاه جمعه 22 آبان 99 د  ختر 1۵ساله 

د  یگری د  ر رامهرمز خوزستان خود   را حلق آویز کرد  .
رس��تمی رئی��س آموزش و پ��رورش رامهرم��ز اختالفات 
خانواد  گی، تعصبات کورکورانه، تعرضات فکری و عاطفی و 
عد  م پاسخگویی به نیاز ها و اقتضائات زیستی را از علل این 
رخد  اد   تلخ برشمرد   و صراحتاً اعالم کرد  ، د  لیل خود  کشی 
یک��ی از د  انش آموزان د  ختر مخالفت خانواد  ه با تهیه تلفن 

همراه و نبود   امکان اد  امه تحصیل این نوجوان بود  ه است.
غالمرضا شریعتی استاند  ار خوزستان، اما اخبار منتشرشد  ه 
د  رباره خود  کش��ی د  انش آموزان د  ر رامهرم��ز را اغراق آمیز 
توصیف کرد  : »بر اس��اس گزارش فرماند  اری رامهرمز، طی 
یک سال گذشته د  ر این شهرستان 2 مورد   خود  کشی منجر 
به فوت و 6 مورد   اقد  ام به خود  کشی د  ر میان د  انش آموزان 
اتفاق افتاد  ه اس��ت. طبق بررس��ی های صورت گرفته این 
خود  کش��ی ها ارتباطی با فقر و مس��ائل مالی ند  اشته، اما 
بررس��ی د  ر این ب��اره اد  امه د  ارد   و منتظر گ��زارش نهایی 

خود  کشی ها هستیم.«
ساجد  ه ۱5ساله د  ر بهزیستی د  ست به خود  کشی زد  

د  ر حال��ی که امید   ب��ود   آخرین ماه پایی��ز د  یگر خبری از 
خود  کشی کود  کان نرسد  ، اما 9 آذرماه خبر خود  کشی یک 
د  ختر 1۵س��اله ی تحت پوشش سازمان بهزیستی شنید  ه 
شد  . س��اجد  ه 1۵س��اله که به د  لیل اعتیاد   و زند  انی بود  ن 
والد  ینش د  ر بهزیستی مشهد   نگهد  اری می شد   بنا بر د  الیل 
نامعلومی د  ست به خود  کشی زد   و به زند  گی اش پایان د  اد  . 
او حد  ود   6 ماه قبل د  ر حالی که د  ر یکی از پارک های مشهد   
پرس��ه می زد  ، به د  ست پلیس د  ستگیر شد  . پس از انتقال 
س��اجد  ه به کالنتری مشخص شد   که او شرایط خانواد  گی 
مناس��بی ند  اش��ته و یک خواهر و برد  ار هم د  ارد   که آن ها 
هم د  ر بهزیستی هستند   د  ر نتیجه او نیز به یکی از مراکز 

نگهد  اری از کود  کان منتقل شد  .
هرچند   انتظار می رفت حضور د  ر بهزیستی و ایجاد   شرایط 
امن به س��ود   ساجد  ه باش��د  ، او د  ر این مرکز هم د  ست به 
خود  کش��ی زد   و به زند  گی خود   پای��ان د  اد  . یک روز بعد  ، 
سازمان بهزیس��تی خراس��ان طی اطالعیه ای ضمن ابراز 
تاس��ف از این حاد  ثه به منظور تنویر افکار عمومی توضیح 
د  اد   که د  ر خانه های سالمت بهزیستی هم نظارت مد  د  کاران 
وج��ود   د  ارد   و ه��م د  وربین. اما این د  ختر ب��ا اطالع از این 
موضوع د  ر سرویس بهد  اشتی د  ست به خود  کشی زد  . این 

اتفاق انتقاد  ات جد  ی ای را هم روانه بهزیستی کرد  .
فیلمبرد  اری از یک خود  کشی با کلت کمری

آخرین خبر خود  کشی، اما حسابی شوکه کنند  ه بود  . ساعت 
2:3۰ ظهر ش��نبه 22 آذر، مرگ مشکوک پسری 12ساله 
د  ر منطقه س��عاد  ت آباد   به بازپرس کش��یک قتل پایتخت 
اعالم ش��د  . پس از تحقیق مش��خص ش��د   که این پسر با 
ش��لیک کلت کمری به سرش به زند  گی خود   پایان د  اد  ه و 
وید  ئوی 12 د  قیقه پایانی زند  گی اش را هم ثبت کرد  ه است.

نخس��تین تحقیقات حاکی از آن بود   که مد  تی قبل پد  ر و 
ماد  ر پس��ر 12س��اله از یکد  یگر جد  ا شد  ه و او با پد  رش که 
پزشک اس��ت زند  گی می کرد  ه. د  ر زمان حاد  ثه ماد  ربزرگ 

این پس��ر د  انش آم��وز د  ر خانه بود  ه، اما وقت��ی او د  ر اتاق 
پذیرایی حضور د  اش��ته نوه اش به اتاق��ش رفته و د  قایقی 
بعد   نیز صد  ای شلیک گلوله ای شنید  ه می شود  . ماد  ربزرگ 
وحشت زد  ه به اتاق پسر نوجوان می رود   و با جسد  ش مواجه 

می شود  .
او که قبل از خود  کش��ی د  وربین را روشن کرد  ه بود   د  رباره 
انگیزه این اقد  ام گفته بود   از زند  گی خس��ته ش��د  ه و د  یگر 
نمی تواند   به زند  گی اش اد  امه د  هد  . حتی د  ست نوشته ای با 
این مضمون نیز از خود   به جا می گذارد  . د  ر پایان این فیلم 
12د  قیقه ای پسر نوجوان اسلحه کلت کمری را برمی د  ارد   و 

به سرش شلیک می کند  .
د  ر اد  امه بررس��ی ها پد  ر خانواد  ه مد  عی شد   که خود  ش د  ر 
خانه اس��لحه ای ند  اشته و مشخص نیس��ت پسر نوجوان 
اس��لحه را از کجا تهیه کرد  ه اس��ت. از سویی د  اخل کلت 
کمری تنها یک گلوله بود  ه و او با شلیک تنها تیری که د  ر 

اسلحه بود  ه به زند  گی اش پایان د  اد  ه است.
25۰ خود  کشی کود  کان د  ر ۱۰ سال

متخصصان کود  ک و نوجوان معتقد  ند   پد  ید  ه خود  کشی به 
طور کلی برای جامعه مذموم است، اما این اقد  ام زمانی که 
از سوی کود  کان و نوجوانان انجام می شود   تبعات جد  ی تری 
برای جامعه به همراه د  ارد  . بر اساس پژوهش انجمن د  فاع 
از حقوق کود  ک، هیچ گونه آمار رسمی و روشنی از تعد  اد   
خود  کش��ی کود  کان د  ر کشور وجود   ند  ارد  ، اما بررسی های 
ای��ن NGO از خود  کش��ی بی��ش از 2۵۰ ک��ود  ک طی 
س��ال های 9۰ تا 99 حکایت د  ارد  . این د  ر حالی اس��ت که 
این آمار تنها تعد  اد   خود  کشی هایی است که رسانه ای شد  ه 

و عد  د   واقعی بیش از اینهاست.
تنها آمار رس��می د  ر د  سترس مربوط به ثبت احوال است 
که می گوید   خود  کشی، پنجمین د  لیل مرگ ومیر نوجوانان 
و جوانان د  ر کشور به حساب می آید  . د  ر واقع 3.۸9 د  رصد   

مرگ د  ر این سن، به د  لیل خود  کشی است.
بر اس��اس همین پژوهش، 4۸ د  رصد   از خود  کش��ی های 
رسانه ای ش��د  ه طی این 1۰ س��ال مربوط به پسران و ۵2 

د  رصد   هم مربوط به د  ختران بود  ه است.
حلق آویز ش��د  ن 4۰ د  رصد  ، پرید  ن از ارتف��اع 3۸ د  رصد  ، 
مص��رف قرص 12 د  رصد   و 1۰ د  رصد   د  یگر هم روش های 

نامشخص خود  کشی د  ر این 1۰ سال را نشان می د  هد  .
4۵ د  رصد   از خود  کش��ی ها مربوط به بازه س��نی 9 تا 14 
س��ال و ۵۵ د  رص��د   د  یگر مربوط به بازه س��نی 1۵ تا 1۸ 

سال بود  ه است.
علل این خود  کشی ها هم به نوبه خود   قابل توجه است. فقر 
هش��ت د  رصد  ، مشکالت آموزش��ی 26 د  رصد  ، د  رگیری با 
خانواد  ه 2۸ د  رصد  ، روابط عاطفی پنج د  رصد  ، تجاوز هشت 
د  رصد  ، تحت تاثیر فیلم و وید  ئو پنج د  رصد   و همچنین 2۰ 
د  رصد   از خود  کش��ی ها به خاطر ازد  واج اجباری بود  ه است. 
همچنین شهر های تهران، اصفهان و همد  ان بیشترین آمار 

خود  کشی را د  اشته اند  .
قطعاً همه امید   د  ارند   که د  یگر چنین اخباری شنید  ه نشود  ، 
اما ناگفته پید  است که این آسیب اجتماعی اتفاقی نیست 
که یک شبه ظهور کرد  ه باشد   و به همین د  لیل هم یک شبه 
برطرف نخواهد   شد  . خود  کشی پد  ید  ه ای بین المللی است 
و ای��ران هم از آن رنج می برد  . د  رمانش، اما تنها به د  س��ت 
متخصصانی ممکن است که د  انش و تجربه برخورد   با این 
موضوعات را د  اش��ته باش��ند  . د  ر غیر این صورت، روز ها و 
هفته ه��ا می گذرند   و باز هم باید   ش��اهد   جان های جوانی 
باش��یم که فرصت زیاد  ی برای زند  گی کرد  ن د  اشته اند  ، اما 

خود  شان به زند  گی خود   پایان د  اد  ه اند  .

 خود کشی رئیس سال ۹۹ سال خود  کشی کود  کان
شورای شهر 

به قانون اساسی مان می بالیم
حس��ن روحانی رئیس جمهوری د  ر همایش حقوق اساس��ی و شهروند  ی گفت: یکی از 
ایراد  ات ما د  ر انتخابات این اس��ت که نظام حزب��ی ند  اریم یعنی د  ر انتخابات مجلس یا 
ریاس��ت جمهوری به حزب رای نمی د  هیم بلکه به نف��ر رای می د  هیم که این کار رای 
برای انتخاب س��خت می کند  . این قانون می تواند   بازنگری شود   چون 31 سال است که 

قانون اساسی ما بازنگری نشد  ه است.
وی با بیان اینکه د  ر قانون اساس��ی نظارت مجلس بر کار وزرا مطرح نشد  ه است، گفت: 
آنکه د  ر قانون اساسی آمد  ه رئیس جمهور است که بر کار وزیر نظارت می کند   و نظارت 

بر کار وزیر از وظایف رئیس جمهور است.
رییس جمهوری اد  امه د  اد  : اما اگر نظام حزبی باشد   راحت تر است د  ر نظام حزبی مد  ام 
بحث و گفتگو و چارچوب را مشخص می کنند   نظام و قانون اساسی ما هم حزبی نیست 
و بر مبنای حزب بنا نش��د  ه اس��ت یعنی د  ر انتخابات به فرد   را می د  هیم به حزب رای 
نمی د  هیم می خواهد   مجلس یا ش��ورای شهر یا خبرگان باشد  . د  ر ریاست جمهوری هم 

فیلتر حزبی ند  اریم.
روحانی اضافه کرد  : به هر حال هر کشوری د  ر انتخابات فیلترهایی د  ارد  ، ما فیلتر حزبی 
ند  اریم. این فیلتر از طریق شورای نگهبان اعمال می شود   و حزبی نیست و ما اشکاالت 

این چنین د  اریم که باید   روی این ها فکر کنیم.
قانون اساسی ایران مد  رن است

قانون اساسی ما یکی از قانون های اساسی قابل توجه د  ر سطح جهان است و می توانیم 
به آن ببالیم. از س��ال ۵۸ که این قانون اساس��ی تد  وین ش��د  ه و مخصوصاً جاهایی که 
د  رباره حقوق ملت آمد  ه فصل 3 قوانین روشن و اصول واضح و مد  رن و چیزی است که 

می توان آن را د  ر د  نیا به عنوان یک قانون اساسی مد  رن عرضه کرد  .
وی با بیان اینکه متاسفانه فهم همه از قانون اساسی یکی نیست، افزود  : البته د  ر قانون 
پیش بینی ش��د  ه اگر د  ر بخشی از قانون نیاز به تفسیر بود  ، چه نهاد  ی باید   تفسیر الزم 
را انجام د  هد  .اما قبل از اینکه به تفس��یر قانون برسیم، برد  اشت و فهم خیلی مهم است 
که از این قانون اساس��ی ما چه برد  اشت و چه فهمی د  اریم.ارکان حکومت یعنی د  ولت، 
مجلس و قوه قضاییه فهم مش��ترکی از قانون اساس��ی ند  ارند  ، این قوا به مانند   هم نمی 
اند  یش��ند   و ممکن است د  ر مسائل فنی و مهم اختالف نظر باشد  . زیرا گاهی اوقات می 
ش��نویم که بعضی از نمایند  گان مجلس می گویند   ما باید   بر کار وزار نظارت کنیم که 

این نشان از برد  اشت ناقص از قانون اساسی است.
د  ر زمان رژیم گذشته به عنوان نمونه برنامه پنج ساله و شبیه آن نوشته می شد   ولی د  ر 
جمهوری اسالمی و برنامه طبق اصل 134 و اجرای قانون بر عهد  ه رییس جمهور است 
و به صراحت د  ر قانون ذکر ش��د  ه که خط مش و برنامه به عهد  ه رئیس جمهور اس��ت 

و وقتی برنامه و خط  مش بر عهد  ه رییس جمهور است، چند   بار برنامه تعیین کنیم.
جلس د  ر جاهایی که صالح می د  اند   می تواند   اس��تیضاح را د  ر د  س��تور کار قرار د  هد  ، و 
همچن��ن تحقیق و تفحص هم د  ر جاهایی که می د  اند   می تواند   به مفهوم نظارت انجام 

د  هد   ولی د  ر قانون کلمه نظارت مجلس بر کار د  ولت ذکر نشد  ه است.
اصل 134 قانون اساس��ی می گوید   تعیین خط و مش��ی بر عهد  ه رییس جمهور است و 
مجلس برنامه پنج ساله تصویب می کند  . د  رک و فهم این گونه مسایل که چگونه تلفیق 
می ش��وند   بسیار مهم اس��ت. اساتید   حقوق و حقوقد  انان بر مبنای این قانون اساسی بر 
روی موارد  ی که موارد   اختالف نظر است، باید   فکر کنند   و نظر د  هند   و این بحث شود   

و پخته شود   و ما به یک اجماع نظر د  ر این مسایل برسیم.
این موضوع خیلی روش��ن و ش��فاف اس��ت وقتی اول و آخر این قانون خواند  ه می شود   
معنایش این اس��ت که رییس جمهور د  ر قوه مجریه مسئول اجرای قانون اساسی است 
گفتن این حرف لغو اس��ت معلوم است هر کس��ی د  ر بخش خود   مسئول اجرای قانون 
اس��ت این موضوع گفتن ند  ارد   و حرف بی خاصیت و بی معنایی اس��ت یکی از جاهای 
که تفسیر نمی خواهد   همین نکته است و اختالف برد  اشتی د  ر این زمینه وجود   ند  ارد  .

مجلس اول شورای ملی ایران )1326-1324ق( نخستین تجربه نظام پارلمانی 
د  ر ایران بود   که توانست برای تبیین حقوق اساسی مرد  م ایران گام های اولیه 

و مهمی را برد  ارد  .
اما این حقوق که ما از آن با نام حقوق اساسی یاد   کرد  یم، چه بود  ؟ آیا مجلس 
موفق به تبیین آن شد  ؟ آیا فقط د  ر محد  ود  ه نظری تبیین حقوق باقی ماند   یا 
د  ر تثبیت و اجرای آن نیز موفق بود  ؟ با توجه به عرف و سنت های د  ینی رایج 
زمان، اساس��ا چنین امکانی برای مجلس اول وجود   د  اشت؟ د  رصورت مثبت 
بود  ن پاس��خ، تضاد   و تغایر احتمالی میان ش��رع و قانون چگونه حل شد  ؟ آیا 
نظارت فقیهان بر مجلس و مصوبات آن مغایر و منافی اس��اس مشروطیت و 

حقوق اساسی بود  ؟
این مقاله د  رصد  د   است با بررسی توصیفی- تحلیلی کارکرد   مجلس اول شورای 
ملی ضمن پاسخ گویی به سوال های پژوهش روشن کند   که آیا تبیین حقوق 
اساس��ی د  ر محد  ود  ه نظری باقی ماند   یا الزام حکومت و د  یگر نهاد   های قد  رت 
را برای تثبیت حقوق اساسی و پذیرش قوانین وضع شد  ه آن د  رپی د  اشت. به 

عب��ارت د  یگر آیا مجلس اول فقط د  ر محد  ود  ه تبیین حقوق 
اساسی متوقف شد   یا موفق به تثبیت و اعمال آن نیز شد  ؟
فرضیه نوشتار حاضر این است که اساسا تشکیل مجلس 
ش��ورای ملی و گذر از حکومت مطلقه به مش��روطه به 
معنای پذیرش حقوق اساس��ی اس��ت. اف��زون براین، 

اقد  ام��ات این مجلس د  ر تد  وی��ن و تصویب متمم قانون 
اساسی و د  یگر قوانینی که د  ولت را تحت نظارت پارلمانی 

قرار می د  اد   و از ستم و خود  سری حاکمان جلوگیری و 
حقوق فرد  ی را محافظت می کرد  ، از جلوه های 

د  یگر تحقق مفهوم حقوق اساس��ی به شمار 
می رود  .

تعری��ف و تثبیت حقوق اساس��ی مهم ترین 
د  ستاورد   مشروطیت و مجلس 

اول شورای ملی بود   که هم 
د  ر چارچ��وب نظری تبیین 

ش��د  ، هم ب��ا ال��زام د  ولت به 
نظارت پارلمانی و جلوگیری از 
تعد  ی حکام ستمگر بر مرد  م 

تثبیت و حفاظت شد   و مهم تر اینکه 
نمی توان مجلس اول شورای ملی را 

به د  لیل تصویب ماد  ه د  وم متمم قانون 
اساس��ی )نظارت علما بر مصوبات 

مجل��س و جلوگیری از مغایرت 
آن ب��ا قوانین ش��رع( متهم به 

نقض غرض د  ر تبیین و تثبیت حقوق اساسی کرد  ؛ زیرا بنابر مسلمات حقوقی، 
معتقد  ات عمومی و عرف و سنت از منابع )آبشخورهای( حقوق اساسی به شمار 
می رود   و این رویکرد   منافاتی با حق قانون گذاری مجلس ند  ارد   و ناقض حقوق 

اساسی شمرد  ه نمی شود  .
د  رب��اره کارکرد   مجلس اول پژوهش های زیاد  ی انجام ش��د  ه اس��ت؛ ازجمله 
پژوهش های غالمحس��ین می��رزا صالح، فرید  ون آد  میت، عل��ی اصغر حقد  ار، 
منصوره اتحاد  یه و د  یگران. اما طی بررس��ی های انجام ش��د  ه مش��خص شد   با 
رویکرد   خاص این مقاله، کار پژوهش��ی مس��تقلی انجام نش��د  ه است؛ زیرا د  ر 
بیش��تر این آث��ار از تصویب ماد  ه د  وم متمم قانون اساس��ی و پذیرش نظارت 
فقیهان بر مصوبات مجلس اول شواری ملی به عنوان مانع و سد  ی د  ر تبیین و 
پاسد  اشت حقوق اساسی و مخل حق قانون گذاری مجلس یاد   شد  ه و از حقوق 

اساسی و الزامات آن تعریف د  قیق و روشنی نیامد  ه است.
روش تحقیق د  ر این مقاله، توصیفی- تحلیلی اس��ت و د  اد  ه های اطالعاتی را 
نیز به روش کتابخانه ای و اسناد  ی )روزنامه مجلس اول( گرد  آوری کرد  ه ایم. از 
منابع د  ست اول این د  وره مانند   روزنامه مجلس، مشروح مذاکرات مجلس اول 
شورای ملی و متمم قانون اساسی و نیز منابع د  ست اول تاریخی و د  ر کنار 
آنها از پژوهش های جد  ید   مانند   آثار آبراهامیان 
و د  یگران به فراخور حال و برای تبیین نظری 
موضوع اس��تفاد  ه کرد  ه ایم. د  ر تبیین معنا و 
مفهوم حقوق اساسی نیز به آثار 
آکاد  میک رش��ته حقوق و نیز 
مقاالت علمی- پژوهشی این 

حوزه مراجعه کرد  ه ایم.
مفاهیم نظری بحث

د  ولت ها  نخس��تین  پید  ایش 
د  ر تاری��خ بش��ری هم��راه و 
برخاس��ته از زور بود  ه اس��ت. 
د  ر میان اند  یشمند  ان سیاسی 
قد  یمی تری��ن نظری��ه د  رباره 
منش��أ د  ولت، نظری��ه زور و 
غلبه است. اس��تفان لیکاک 
این نظری��ه را چنین خالصه 
می کن��د  : »د  ول��ت و حکوم��ت ثمره 
تعد  ی بشر به همنوع است.« براساس 
این نظریه س��رآغاز تاری��خ د  ولت به 
اس��ارت و برد  گی بش��ر به وس��یله 
بش��ر برمی گرد  د   و منشأ د  ولت غلبه 
زورگویان بر ضعیف��ان و د  ر مجموع 

س��لطه طلبی با زور جس��می است و رش��د   تد  ریجی از قبیله به سلطنت و از 
س��لطنت به امپراتوری چیزی جز اد  امه همین جریان نیس��ت. به استناد   این 
نظریه، غلبه انسان های قوی بر ضعیف د  ر هماهنگی با نظام طبیعی و نظریه 
بقای انس��اب د  اروین د  ولت را د  رس��ت می کند   که ریشه آن قهر و زور است و 
زور نه تنها منش��أ د  ولت، بلکه عامل بقای آن است و د  ولت هرگاه بی زور شود  ، 

محکوم به فناست.
اما همزمان با رشد   و بلوغ عقل و د  انش بشری، اند  یشمند  ان سیاسی اجتماعی 
تالش کرد  ند   منش��أ پاید  ار تری ب��رای د  ولت بیابند  . گروهی از ایش��ان نظریه 
حاکمیت تئوکراتیک را بیان کرد  ند   و عد  ه ای د  یگر نظریه حاکمیت د  موکراتیک 
را برتر د  انس��تند  . ای��ن د  و نظریه بنیان نظریه های بعد  ی د  رباره منش��أ د  ولت 
و توزیع قد  رت را ش��کل د  اد  ند  . بر این اس��اس د  رحالی ک��ه طرفد  اران نظریه 
تئوکراتیک مد  عی بود  ند   حاکمیت از خد  اوند   ناشی می شود   و فرمانروایان حق 
حکومت و فرمانروایی را از خد  اوند   به د  ست می آورند  ، پیروان نظریه حاکمیت 
د  موکراتیک )مرد  م ساالری( بر این نکته پای می فشرد  ند   که اساس قد  رت ناشی 
از مرد  م اس��ت و همه افراد   د  ر تعیین سرنوش��ت و حاکم خود   با هم برابرند   و 
هیچ فرد   و گروهی را بر د  یگری برتری نیس��ت. طرفد  اران نظریه د  وم به تد  ریج 
به فکر افتاد  ند   برای پاسد  اش��ت حقوق اساس��ی و آزاد  ی های فرد  ی و تعیین 
محد  ود  ه قد  رت و اختیارات حکومت ها سند  ی کتبی تهیه کنند   و آن را به مثابه 
یک قرارد  اد   اجتماعی و میثاق ملی معرفی کنند  . ازاین رو، فکر تهیه و تصویب 
قانون اساس��ی از نیمه سد  ه هجد  ه میالد  ی بر اساس آرای کسانی مانند   روسو 
تقویت شد   و با تصویب قوانین اساسی آمریکا  )17۸3م( و فرانسه )17۸9 م( 
رنگ واقعیت به خود   گرفت. قوانین اساس��ی با خصوصیاتی مانند   کلی بود  ن، 
اتکا به اصول معقول و منطقی، تطبیق با مبانی اعتقاد  ی جامعه، اجرایی بود  ن، 
وضوح و قاطعیت و عد  م تعارض و فصل بند  ی منظم به عنوان مهم ترین س��ند   
حقوق اساس��ی هر کشور شناخته می شود  . د  ر این سند   حقوقی هم به تبیین 
منشا قد  رت و حاکمیت سیاسی پرد  اخته می شود   و هم شکل و اند  ازه د  ولت و 
حقوق ملت تش��ریح می شود   و د  ر عین حال با محد  ود   و مشروط کرد  ن قد  رت 
حکومت تالش می ش��ود   از حقوق فرد  ی د  ر برابر اقتد  ار حکومت ها پاس��د  اری 

شود   و هم زمان منشا حاکمیت سیاسی تبیین شود  .
از حقوق اساس��ی با عنوان »علم آش��تی اقتد  ار و آزاد  ی فرد  ی« نیز یاد   ش��د  ه 
است. د  ر یک سوی این تعریف از اقتد  ار به عنوان منشا د  ولت یاد   می شود   و د  ر 
سوی د  یگر آن از آزاد  ی فرد  ی که نماد   حقوق ملت است سخن گفته می شود  . 
بیشتر پژوهشگران این عرصه بر سه شاخص اصلی تاکید   د  ارند  : شکل حکومت، 
مح��د  ود  ه اقتد  ار د  ولت و حقوق ملت؛ بنابراین حقوق اساس��ی »س��اختارها و 
صالحیت ها و نحوه عملکرد   اند  ام های تشکیالتی و سیاسی کشور را هم د  وش 
با آزاد  ی ها و حقوق پایه ای افراد  « مشخص می کند  ، شکل د  ولت و ارکان آن را 
تعیین و حد  ود   اختیارات حکومت را نسبت به مرد  م معلوم می کند  . از این رو، 
حقوق اساس��ی را رش��ته ای از حقوق عمومی د  اخلی د  انسته اند   که سازمان و 
شکل حکومت و وظایف د  ولت د  ر رعایت حقوق و آزاد  ی های افراد   را مشخص 
می کند  . د  ر نخستین اثر مکتوبی که د  رباره حقوق اساسی د  ر ایران نوشته شد  ه 
هم به شکل د  ولت و تبیین رابطه آن با مرد  م توجه شد  ه است: »حقوق اساسی 
یا قانون اساسی شعبه ای است از حقوق د  اخلی که شکل د  ولت و اعضای رئیسه 

آن را تعیین می کند   و اند  ازه اختیارات ایشان را نسبت به افراد   ناس معلوم می  کند  .«
فروغی د  ر اد  امه حقوق اساسی را قوانینی معرفی می کند   »که ترتیب اختیارات د  ولت و تعیین 
حقوق ملت به موجب آن قوانین می شود  .« او می افزاید   اگر د  ولتی حقوق اساسی ند  اشت، »آن 
د  ولت اس��اس ند  ارد   و د  ر آن حال صاحبان قد  رت با مرد  م به د  لخواه خود  ش��ان رفتار خواهند   
ک��رد  .« بنابراین مهار خود  کامگی حکومت و صیان��ت از آزاد  ی های فرد  ی، یکی از مهم ترین 
اهد  اف حقوق اساسی شمرد  ه می شود   و این نکته به این د  لیل که کتاب یاد  شد  ه نخستین اثر 
مکتوب و مستقل د  ر حقوق اساسی ایران شناخته می شود  ، اهمیت بیشتری د  ارد  ؛ همچنین از 
این نظر که نویسند  ه کتاب د  ر د  بیر خانه مجلس اول حضور د  اشته و د  ر تد  وین قانون اساسی 
هم د  خیل بود  ه، حائز اهمیت ویژه ای است. به تعبیر د  یگر، حقوق اساسی رشته ای از حقوق 
عمومی د  اخلی اس��ت که د  ر آن از شکل د  ولت، سازمان قوای عالیه مملکتی )مقننه، مجریه 
و قضائی��ه(، وظایف و اختیارات هریک و روابط آنها با یکد  یگر، حد  ود   قد  رت د  ولت و حقوق و 
آزاد  ی های ملت گفت وگو می کند  . د  یگر پژوهشگران حقوق نیز تعریف های به نسبت مشابهی 

از حقوق اساسی بیان کرد  ه اند  .
د  و نکته د  یگر د  ر اینجا باید   مورد   توجه قرار گیرد  : نخست اینکه حقوق اساسی هرچند   د  ر رد  یف 
حقوق عمومی است، بر همه آن برتری د  ارد   و د  ر واقع حقوق اساسی چارچوب حقوقی کشور 
اس��ت و د  امنه آن بر تشکیالت و نهاد   ها، تاروپود   و کالبد   اصلی جامعه و تکالیف ناشی از آنها 
گسترد  ه است. د  وم اینکه هرچند   بزرگ ترین نماد   و منبع حقوق اساسی، قانون اساسی است، 
این د  و با هم برابر نیس��تند   و منابع د  یگری هم وجود   د  ارند   که سرچش��مه و آبشخور حقوق 
اساسی و شکل د  هند  ه آن به شمار می آیند   که مهم ترین آنها قوانین د  ینی، سنت و عرف است. 
از این رو، اخذ قوانین اساسی از عاد  ات و رسوم سنن اخالقی مرد  مان هر کشوری امری طبیعی 
و معمول است که چالش و بحران اجتماعی کمتری د  رست می کند   و مانع شورش و انقالب 
می شود  . یک نمونه تاریخی از این رویکرد   کشور انگلستان است. برخی محققان د  انش حقوق 
د  ر تعریف ش��اخص ها و منابع حقوق اساس��ی از 1۰ مورد   نام می برند   که عبارت اند   از: قانون 
اساس��ی، قوانین سازمانی، آیین نامه های د  اخلی مجالس، قوانین عاد  ی، تفسیر قانون اساسی، 
رویه قضایی و تصمیمات د  اد  رس قانون اساس��ی، مقررات مصوب قوه مجریه، منابع مذهبی، 
عرف های حقوق اساس��ی و د  ید  گاه د  انش��مند  ان حقوق اساسی. این موارد   می تواند   کلید   حل 
تناقض میان تصویب قوانین توسط منتخبان مرد  م و پذیرش نظارت فقیهان بر آن باشد  .این 

مطلب را  محمد   سلماسی زاد  ه و محمد  امین نژاد   نجفیان نوشتند  .

سوگند   شاه قاجار به قانون مد  رن
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کاظ�م صد  یقی امام جمعه 
موق�ت ته�ران: امام جمعه 
موقت تهران با اشاره به اهد  اف 
متعالی اله��ی از خلق جهان 
هستی گفت: مس��ؤوالن هر 
آنچه برای خود   می پس��ند  ند   
برای مرد  م هم بخواهند   .انسان 
ها به سوی سعاد  ت د  ر حرکت 
هستند  ، اما اگر راه را اشتباهی 
رفت��ه و افراد   ناد  رس��ت را به 
الگ��و برگزینند   بد  ون  عنوان 

ش��ک د  چار خس��ران شد  ه و وارد   جهنم می شوند  .  وی با اشاره به اینکه انسان د  ر قیامت نتیجه 
اعمال خود   را خواهد   د  ید  ، اد  امه د  اد  : انسان برای اینکه د  ر آخرت د  چار عذاب نشود   باید   بار گناهان 
خود   را س��بک کرد  ه، مسؤولیت پذیر باشد   و د  ر راستای عمل صالح گام برد  ارد  . صد  یقی د  ر اد  امه 
با تأکید   بر اینکه بر اساس روایات، هرگاه گناهان و ظلم ها و بد  اخالقی های بشر زیاد   می شود   
بالهای جد  ید   بر آنها فرو می آید  ، بیان کرد  : امروز امید  واریم که بشریت واکسن کرونا را بسازد   و این 
بیماری را د  رمان کند  ، اما باید   د  انست که اگر خود  مان را اصالح نکنیم یک ویروس د  یگر می آید   
و جهان بشری را به هم می ریزد  . امام جمعه موقت تهران یکی از پناهگاه های موجود   د  ر مواجهه 
با ابتالئات، د  عا، مناجات و تضرع به د  رگاه الهی اس��ت، مطرح کرد  : ما د  ر آماج بال باید   به د  رگاه 
خد  اوند   پناه ببریم تا با د  ست عنایت خود   ما را از گرفتاری ها نجات د  هد  . وی راه های سعاد  ت، 
رشد  ، پیشرفت و رستگاری کشور را مورد   توجه قرار د  اد   و اظهار کرد  : کار و تالش، قطع امید   از 
بیگانه، خود  کفایی، د  وری از طمع، پرهیز از ناامید  ی، استقالل، عزت، تکیه بر توان د  رونی و اقامه 
نماز از جمله عوامل عزت و پیشرفت است. صد  یقی با تأکید   بر اینکه چشم د  وختن به بیگانه اهانت 
به مرد  م است، اضافه کرد  : مگر مرد  م نمی توانند   کشور خود   را اد  اره کنند  ؟ حتما باید   آقا باالسر 
د  اشته باشند  ؟ مسؤوالن باید   بر ظرفیت های د  رونی تکیه کرد  ه و از بیگانگان قطع امید   کنند  . امام 
جمعه موقت تهران بر ضرورت توجه همه مرد  م و مسؤوالن به توصیه های د  لسوزانه رهبر حکیم و 
فرزانه انقالب تأکید   کرد   و گفت: امروز همه آحاد   جامعه به ویژه مسؤوالن نباید   با سخان و اعمال 
و رفتار خود   د  وقطبی سازی کنند   و د  شمنان کشور را شاد   نکنند  ؛ د  شمنان از ما هیچگاه خشنود   
نمی شوند   تا د  ست از اعتقاد  اتمان برد  اریم. وی با انتقاد   از گرانی ها، تورم، بی ثباتی و وارد  ات بی 
رویه تصریح کرد  : مسؤوالن نسخه های بیگانه را الگوی اقتصاد  ی جامعه قرار ند  هند   و هر آنچه برای 

خود   می پسند  ند   برای مرد  م هم بخواهند   و به جنوب شهری ها و محرومان توجه د  اشته باشند  .

با بررس��ی تمام اس��ناد  ، ازجمله مکاتبات اد  اری و نامه های 
د  وس��تانه و عریضه های طبقه های مختلف مرد  م مربوط به 
د  وره معاونت امجد  السلطان د  ر عد  لیه- بین سال های 132۵ 
تا 1329 ق که مقارن با س��ال های ابتد  ایی پسامش��روطه 
اس��ت- می توان استنتاج کرد   که د  ستگاه قضا د  ر این زمان 
منفعل نبود  ه و برای پیش��رفت عد  لیه و برآورد  ن انتظارات 

تالش می کرد  ه است.
با توجه به نوپابود  ن د  س��تگاه قضا د  ر صد  ر مشروطه، موانع 
و مش��کالت متعد  د  ی بر سر راه تعمیق و توسعه آن وجود   
د  اشت. عمد  ه مطالبات و شکایات مرد  م از عد  لیه، از چالش ها 
و مش��کالت نظام قضایی نشأت می گرفت که د  ستگاه قضا 
خود  ، د  ر آن زمان ب��ا آن د  رگیر بود  ؛ ازجمله فقد  ان قوانین 
مد  ون، نبود   ضمانت اجرایی، نبود   بود  جه برای عد  لیه، د  خالت 
حاکمان و اف��راد   صاحب  نف��وذ د  ر کار قضا، ضعف عناصر 

عد  لیه، تراکم پروند  ه ها و مراجعان.
نظام تشکیالتی مناسب و قوانین موضوعه از ارکان مهم د  ر 
رتق وفتق امور قضایی و رسید  گی به حل مشکالت قضایی 
مرد  م اس��ت؛ ولی د  ر زمان مش��روطه عد  لیه از این امکانات 
محروم بود  . نظام قضایی د  ر این سال ها، د  وره سخت آزمون 
و خطای خ��ود   را می گذراند  ؛ چون همزمان با پرد  اختن به 
مس��ائل و مشکالت قضایی روز مرد  م، از یکسو د  رپی ایجاد   
چارچوبی تش��کیالتی و ازسوی د  یگر، به د  لیل نبود   قوانین 
مد  ون، د  رپی تنظیم مقررات و د  س��تورالعمل های ضروری 
بود  . عد  لیه همچنین تالش می کرد   قواعد   و قوانینی را که تا 
آن زمان به صورت مورد  ی به محاکم ابالغ می کرد   به صورت 
مد  ون جمع آوری کند   تا از اعمال س��لیقه محاکم د  ر صد  ور 

حکم جلوگیری کند  .
پس از طی این مراحل، د  س��تگاه قضا موفق ش��د   »قانون 
اصول تشکیالت عد  لیه و محاضر شرعیه و احکام صلحیه « 
را تد  وین و آن را به تاریخ 21 رجب 1329 ق تصویب کند  . 
این قانون جامع نبود   و ناقص به نظر می رس��ید  ؛ ولی د  ر آن 
زمان برای قانونی کرد  ن تشکیالت و محاکم اهمیت د  اشت. 
عد  لیه نخستین وزارتخانه بعد   از مشروطیت بود   که به صورت 
تشکیالتی قانونی د  رآمد  . این نکته را نصرت الد  وله یازد  ه سال 
بع��د   د  ر مذاکرات مجلس، د  ر د  فاع از عد  لیه و قانون مذکور 

بیان کرد  ه است.
د  و مولفه اجرای قانون و عد  الت از خواسته های عمد  ه مرد  م 
د  ر زمان مش��روطه محس��وب می ش��د  . با توجه به اسناد  ، 
د  ست کم مسووالن عالی رتبه د  ستگاه قضا به این د  و مولفه 
توجه می کرد  ن��د  . نمونه هایی از ایس��تاد  گی عد  لیه د  ربرابر 
قانون گریزی و بی عد  التی د  ر این زمان مشاهد  ه می شود  . این 
موضوع را می توان د  ر برخورد   عد  لیه با کارکنان متخلف خود   
مشاهد  ه کرد  ؛ چون د  رصورت شکایت مرد  م از عناصر عد  لیه 
و اثبات آن، متخلف از کار برکنار می ش��د  . این اقد  ام، همت 
د  ستگاه قضا را د  ر برخورد   با اعضای خود   برای تحقق قانون و 
عد  الت نشان می د  هد  . امجد  السلطان -نفر د  وم عد  لیه د  ر آن 
زمان- از آن د  وره با نام »د  وران عد  الت« یاد   می کند  . بیشتر 
عریضه های مرد  م را وزیر یا معاون عد  لیه به ترتیب سلس��له 
مراتب اد  اری، پاراف می کرد  ند   و به محاکم یا اد  اره تفتیش، 
د  ستور رس��ید  گی به خواسته عارض)ش��اکی-خواهان( را 
می د  اد  ند  . ممکن ب��ود   عارضان به پاس��خ د  لخواه خود   هم 
نرسند  ، ولی این موضوع از توجه و همت مسووالن د  ر حل 
مش��کالت قضایی مرد  م حکایت د  ارد  . آنگاه که حاجی علی 
آشپز از گرفتن 23 قران توسط عد  لیه، از عد  لیه د  اد  خواهی 
می کند  ، امجد  الس��لطان خطاب به اد  اره تفتیش، خواستار 
تحقی��ق د  راین باره می ش��ود   و به صراحت اع��الم می کند  : 

»هرگاه برخالف قانون جاریه اقد  امی کرد  ند  ، اطالع بد  هید   
که مواخذه شو]ن[د  .«

د  س��تگاه قضا مش��کالتی د  ر مواجهه با کانون های سنتی 
قد  رت د  اش��ت، ولی بااین حال تالش آن برای ایجاد   عد  الت 
و قانون گرای��ی بد  ون توجه به جایگاه اجتماعی افراد  ، د  ید  ه 
می ش��ود  . اجرایی ش��د  ن حکم برای گرفتن طلب اس��تاد   
ابوالقاس��م بن��ا از ش��اهزاد  ه محمد  کاظم می��رزا و حاجی 
مجد  الد  وله از اش��راف وابسته به خاند  ان قاجار، محکومیت 
محمد  علی خان قاجار به حبس و پیگیری ش��کایت اد  اره 
مد  عی العم��وم از ملکه ایران نمونه هایی از تالش د  س��تگاه 
قضا برای ایجاد   عد  الت اس��ت.  موارد  ی نیز از اهتمام عد  لیه 
برای تس��ری بخش��ید  ن قانون و الزام اش��راف و صاحبان 
ق��د  رت به رعای��ت آن را د  ر میان اس��ناد   و منابع این د  وره 
می توان مشاهد  ه کرد  . د  ر شکایت محترم السلطنه از براد  رش 
شاهزاد  ه معتصم  الد  وله د  رباره مطالبه ارثیه از همد  ان، آنگاه 
که ش��اهزاد  ه به رسم د  یرین می گوید  : »کارگزاران حکومت 
فخیم��ه والی��ات ثالثه، حکم ب��ه حقانی��ت« وی د  اد  ه اند  ، 
عد  لیه د  ر پاس��خ می گوید  : »مد  تی اس��ت ص��د  ور  این گونه 
احکام، موجب الزام طرف نخواهد   ش��د  « و تاکید   می کند  : 
»گفت وگوی عموم طبقات مرد  م از بابت د  عاوی حقوق د  ر 
د  یوان عد  الت عظمی، تسویه و قطع می شود  ، د  ر انتها نیز از 
شاهزاد  ه می خواهد   که خود  ش یا وکیلش برای رسید  گی و 

ختم پروند  ه د  ر عد  لیه حضور یابند  .
صد  راالش��راف رئیس اس��تیناف عد  لی��ه د  ر خاطرات خود   
می نویس��د   که د  ر محاکمات میان اش��راف و شاهزاد  گان و 
وابس��تگان به حکومت، مسلک سیاسی افراد   بی تاثیر نبود  : 
»اگر یک نفر د  موکرات با یکی از مستبد  ان، محاکمه د  اشت 
غالبا مس��تبد   محکوم می شد  «؛ بااین حال او تاکید   می کند  : 
مناس��بات مسلکی د  ر اد  اره اس��تیناف و تمیز، کمتر تاثیر 
د  اشت. او د  رباره مناقشه میان محمد  باقرخان کرونی اصفهانی 
و وارثان ظل السلطان آورد  ه است که حکم د  ر د  اد  گاه بد  ایت 
به نفع محمد  باقر صاد  ر ش��د  ، ولی د  ر زمان رس��ید  گی د  ر 
د  اد  گاه استیناف »صمصام السلطنه بختیاری، رئیس الوزراء، 
د  عوی مد  عی را به مبلغی خرید   و او به تصور  اینکه به واسطه 
نفوذ و قد  رت، می تواند   از پیش ببرد  ، طرف محاکمه واقع شد   
و پیغام های تهد  ید  آمیز به من د  اد  . من اعتنا نکرد  م و بعد   از 

رسید  گی، محکمه حکم بر بطالن د  عوی مد  عی صاد  ر کرد  .«
نمونه د  یگر د  ر اهتمام د  س��تگاه قضا ب��رای رعایت قانون و 
تس��ری عد  الت، اخت��الف قضایی میان منشورالس��لطنه و 
معزالسلطنه، ناماد  ری احمد  ش��اه است که مکاتبات آن د  ر 
میان اسناد   موجود   است. این قضیه را نیز صد  راالشراف د  ر 
خاطراتش به این شرح آورد  ه است: د  ر د  اد  گاه بد  وی، حکم 
به نفع معزالس��لطنه صاد  ر می شود  ، ولی منشورالسلطنه از 
آن حکم، اس��تیناف می خواهد  . د  اد  گاه استیناف نیز چون 
محکمه بد  ایت د  ر تشخیص اقرار از منشورالسلطنه اشتباه 
ک��رد  ه بود  ، عرض حال اس��تینافی را قب��ول می کند   و قرار 
رسید  گی می گذارد  . معزالسلطنه نیز به واسطه اینکه حکم 
بد  ایت قابل شکایت استینافی نیست آن را  برخالف قانون 
می د  اند  . د  ر مکاتبه ای فخراالسالم، وکیل معزالسلطنه، این 
امر را ناعد  التی و ظلم د  انسته است: »...چرا قانون را مالحظه 
نمی فرمایید  . اجزای س��لطنتی اگر برخ��الف قانون رفتار 
نمایند  ، خواهید   گفت: »ظلم اس��ت.« قان��ون را هم که د  ر 
حق ایشان مالحظه نمی فرمایید  ، با این حال تکلیف چیست؟ 
تصور فرمایید   که موکله حقیر، هیچ خد  متی به س��لطنت 
نکرد  ه و از مستخد  مین و مستحفظین وجود   مقد  س سلطان 
نبود  ه و االن هم مشغول خد  مت و مواظبت نیست؛ اینها را 
ابد  ا منظور نفرمایید  . یک نفر بند  ه خد  ا و رعیت مظلوم ایرانی 
است؛ آیا این گونه ظلم د  ر حق یک نفر رعیت فقیر و مخلوق 
مس��لمان ایرانی رواست.« معزالس��لطنه نیز به احمد  شاه 
ش��کایت می کند  . شاه ضمن د  س��تخطی، د  ستور مواخذه 
رئیس استیناف و رد   د  رخواست را می د  هد  . رئیس استیناف 
نی��ز با قاطعیت ج��واب می د  هد  : »د  ر قوانی��ن محاکمات، 
د  ستخط ش��اه از د  الیل محاکمه منظور نشد  ه است.« این 
پاسخ صد  راالش��راف، غوغایی برپا می کند   و سبب می شود   
شاه متغیر شود   و د  س��تور د  هد  : »د  ر هیات وزرا شور کنید   
که تغییری د  ر اوضاع عد  لیه د  اد  ه ش��ود   و روس��ای محاکم 
این طور جرات و جس��ارت نکنند  .« ولی این امر به واس��طه 
طرفد  اری افراد   قد  رتمند   از صد  راالش��راف مشکلی برای او 
ایجاد   نمی کند  : »تغیر ش��اه و رئیس د  ولت، وهنی برای من 

تولید   نکرد  ، چه طرفد  اران من قوی بود  ند  .«
د  س��تگاه قضا ب��رای به کارگیری نیروی انس��انی، اقد  اماتی  
ازجمل��ه برگزاری امتحان اس��تخد  امی انج��ام می د  هد   تا 

عناصری کارآمد   و باسواد   را جذب کند  . حتی به همین خاطر 
مد  تی عد  لیه مرکزی تعطیل شد  . این اقد  ام، سبب مشکالتی 
برای متقاضیان استخد  ام شد  ؛ ولی د  ر آن شرایط که نیروی 
انسانی، بد  ون ضابطه و به توصیه افراد   به د  ستگاه عد  لیه راه 
می یافت، این اقد  ام گام مهمی د  ر پاالیش افراد   برای جذب 
عناصر کارآمد   محسوب می شد  . ویلم فلور تمامی کارکنان 
عد  لی��ه را فاس��د   و ناکارآمد   معرفی می کن��د  . د  ر حالی که 
همه آنان این گونه نبود  ند  . د  ر اسناد   نیز از عبارت »برخی« 
استفاد  ه شد  ه است. محمد  یوسف تبریزی که خود   را مد  افع 
عد  ال��ت و حریت معرفی می کند  ، کارکنان عد  لیه را از نظر 
خود   به د  و گروه خوب و بد   تقسیم می کند   و به این موضوع 
قائل اس��ت که بخشی از اعضای عد  لیه د  رستکار، متد  ین و 
عالم هستند  . د  ر مکاتبه ای، صد  راالشراف و آقاشیخ هاد  ی د  ر 
شعبه اول جزا و حاج آقا نورالد  ین د  ر شعبه د  وم جزا، قضات 
خوب عد  لیه معرفی شد  ه اند  ؛ ولی به هرحال افراد   ناکارآمد   و 
ناشایس��ت این مجموعه، بیشتر برجسته می شد  ند   و باعث 

تشویش اذهان مرد  م د  رباره نظام قضا می شد  ند  .
از مشکالت مهم د  ستگاه قضا نبود   بود  جه کافی برای اد  اره 
عد  لیه بود  ؛ د  ر اسناد   هم زیاد   به این موضوع اشاره شد  ه  است. 
نبود   بود  جه کافی د  ستگاه قضا را د  ر گسترش عد  لیه د  ر سایر 
مناط��ق کش��ور و پرد  اخت حقوق کارکنان د  چار مش��کل 
می ک��رد  . عریضه ه��ا و گزارش های��ی از وضعیت نامطلوب 
کارکنان مشاهد  ه می شود  . حتی د  ر عد  لیه همد  ان کارکنان 

به علت نرسید  ن حقوق، مجبور به استعفا شد  ند  .
گاه کارگزاران برای هزینه تاسیس عد  لیه د  ر شهرها، مجبور 
به گرفتن قرض از افراد  ، به ویژه از تجار شهر، می شد  ند   و به 
سبب ناتوانی د  ر بازپرد  اخت بد  هی، د  چار مشکل می شد  ند  . 
ازجمله د  ر سبزوار، رئیس عد  لیه از تجار آنجا برای را ه اند  ازی 
عد  لیه ق��رض می گیرد  . ی��ا امجد  الملک- رئیس پیش��ین 
عد  لیه سمنان- د  ر زمان راه اند  ازی عد  لیه مبلغ 1۵۰ تومان 
ق��رض می گیرد   و د  ر د  وره تصد  ی، موفق به پرد  اخت بد  هی 
نمی شود  . شرایط نابسامان معیشتی کارکنان و نبود   بود  جه 
مناسب برای عد  لیه، بی عد  التی را توجیه نمی کند  ؛ ولی سبب 
رونق بازار رش��وه و جانبد  اری و اجرانکرد  ن عد  الت می شد  . 
ناظم االسالم کرمانی هم، گرفتن رش��وه و هد  یه د  ر اد  ارات 
و محاکم قضایی را ناش��ی از نب��ود   بود  جه »مقرر و مرتب« 

می د  اند  .
مش��کالت مربوط به بود  جه، د  س��تگاه قضا را د  ر بس��ط و 
گسترش به سایر مناطق کشور د  چار مشکل می کرد  . عالوه 
بر این با استناد   به اسناد  ، وجود   عناصر قد  رتمند  ِ مستبد   د  ر 
شهرها نیز مانعی د  یگر د  ر ایجاد   عد  لیه بود  . ازجمله می توان 
به گزارش��ی از نهاوند   د  راین خصوص اشاره کرد  . گاهی نیز 
اشرار، عد  لیه شهرها را غارت می کرد  ند   و به اجبار، عد  لیه باید   
د  وباره راه اند  ازی می ش��د  . با  توجه به اسناد  ، ایجاد   عد  لیه و 
گسترش آن طبق شیوه جد  ید   د  ر تمامی والیات، و تقویت 

کارکرد   محلی آن از اقد  امات د  ولت بود  ه است.
با توجه به مکاتبات اد  اری، به نظر می رس��د   عد  لیه د  ر تمام 
ایاالت و والیات تا اوایل سال 132۸ ق تاسیس شد  ه  است. 
د  ر س��ند  ی که گزارش ارس��ال صورت قوانین د  ر آن آمد  ه، 
ن��ام ایاالت و والیات د  ارای عد  لیه هم ذکر ش��د  ه اس��ت: از 
ایاالت: گیالن، مازند  ران، خراس��ان، اصفهان، کرمانشاهان، 
همد  ان، آذربایجان، عراق، فارس، کرمان و از والیات: کاشان، 
مالیر، تویس��رکان، کم��ره، گلپایگان، خوانس��ار، بروجرد  ، 
کرد  ستان، قزوین، نیشابور، قم، یزد  ، خمسه)زنجان(، سبزوار، 
اس��ترآباد  )گرگان(، ورامین. طبق این فهرس��ت سه والیت 
س��منان، ش��اهرود   و قاینات د  یرتر از س��ایر والیات، د  ارای 
شعبه عد  لیه ش��د  ند  . عد  لیه مرکزی برای نظارت و بازرسی 
بر محاکم س��ایر ش��هرها برنامه د  اش��ت. د  رحالی که هنوز 
تشکیالت د  ستگاه قضا نوپا بود  ، این اقد  ام د  ستگاه قضا گام 

مهمی محسوب می شد  .

محمد   رستگاری معاون پایش و نظارت اد  اره کل محیط زیست استان تهران 
د  رباره قطع انتشار بوی نامطبوع تا پایان سال گفت:بو تکرار خواهد   شد  . برای 
مثال برنامه فاضالب د  ر خوش��بینانه ترین حالت د  ر خ��رد  اد   14۰۰ به اتمام 
می رسد   و تا این برنامه ها کامال به اتمام نرسد  ، کماکان این معضل وجود   د  ارد  .

این بو د  ر جنوب تهران تولید   می شود   و هر وقت جهت باد   از جنوب به شمال 
است، مناطقی از تهران با توجه به جهت باد   تحت تاثیر این بو قرار می گیرد  . 
د  ر تمام د  فعاتی که بوی نامطبوع منتش��ر ش��د  ه، این الگو تکرار شد  ه است 
و جهت باد   از جنوب به ش��مال بود   و د  ر هوا رطوبت د  اش��تیم که این اتفاق 
رخ د  اد  ه است. طی سه سالی که از انتشار بوی نامطبوع د  ر تهران می گذرد  ، 
علل های متعد  د  ی از جمله پسماند  ، فاضالب، آراد  کوه و غیره به عنوان منابع 
متغیر منش��ا بوی نامطبوع طی این سه سال اعالم شد  ه، که  بیشتر جنوب 

شرق استان تهران را تحت تاثیر قرار می د  اد  . 
 امس��ال بوی نامطبوع منتشر شد  ، د  ر حالی که کارخانه ها و نیروگاه ها اصال 
مازوت مصرف نکرد  ند  ، بنابراین مازوت اصال ارتباطی به بوی نامطبوع تهران 

ند  ارد  . 
یکسری کانون های ایجاد   آلود  گی برای مثال پسماند   و فاضالب د  ر جنوب 
تهران وجود   د  ارد   که شناخته شد  ه هستند   و اقد  امی که محیط زیست پیگیر 
آن است، فارغ از آنکه بو از کد  ام یک از این کانون ها منتشر می شود   برطرف 

کرد  ن کانون های آلود  گی جنوب تهران اس��ت. اتفاق خیلی خوب امس��ال 
احد  اث ش��بکه فاضالب د  ر جنوب تهران برای شهرس��تان های اسالمشهر، 
بهارس��تان و رباط کریم توسط شرکت آب و فاضالب بود  . البته هنوز هیچ 
یک از آن ها به جز بخش��ی از ش��بکه فاضالب اسالمش��هر به بهره برد  اری 
نرس��ید  ه اس��ت. ما با تعد  اد   زیاد  ی از مساله روبرو هس��تیم و باید   آن ها را 
حل کنیم و وقتی مسائل یکی یکی حل شوند  ، قاعد  تا این معضل نیز حل 

خواهد   شد  . 
 بو تکرار خواهد   شد  . برای مثال برنامه فاضالب د  ر خوشبینانه ترین حالت د  ر 
خرد  اد   14۰۰ به اتمام می رس��د  . البته نباید   فکر کرد   که این اقد  ام کوچکی 
اس��ت؛ برای مثال برنامه فاضالب اسالمشهر بسیار سنگین است و تنها یک 
قرارد  اد   شرکت آب و فاضالب د  ر این زمینه 24۰ میلیارد   تومان بود  ه است. تا 
این برنامه ها کامال به اتمام نرسد   کماکان این معضل وجود   د  ارد  . اما هر کد  ام 

از برنامه ها که حل شود   از شد  ت بو کم خواهد   شد  . 
جلس��ات متعد  د  ی با شهرد  اری برگزار کرد  یم. ش��هرد  اری برنامه ای د  ارد   که 
بخش اول آن به تولید   پسماند   بر می گرد  د   و د  ر حال پیگیری است که بخشی 
از این برنامه به انتقال و ساماند  هی آراد  کوه باز می گرد  د  . انتقال آراد  کوه یک 
برنامه بلند  مد  ت اس��ت که نیاز به زمان د  ارد  ، اما برای ساماند  هی برنامه هایی 

د  ارد   و د  ر حال پیگیری هستیم که این برنامه را عملیاتی کنند  .

عل��ی حید  ری نای��ب رئیس هیأت مد  یره س��ازمان تأمین 
اجتماعی د  ر یاد  د  اشتی آورد  ه است؛ د  ر برهه حساس کنونی 
قرار د  اریم همانند   بسیاری از برهه های حساس که به سبب 
نظام انتخاباتی کش��ور هر د  و س��ال یک بار تکرار می شود  . 
مجلس جد  ید   د  ر ش��روع کار خود   قرار د  ارد   و د  ولت فعلی 
د  ر پایان کار خویش است و د  ر مجلس و د  ولت کاند  ید  اهای 
بالقوه زیاد  ی به وفور یافت می ش��ود   که د  ر س��ر س��ود  ای 
احس��اس تکلیف د  ارند   و د  ر این میان بس��یاری از مقررات 
کشور د  ر چنبره رقابت های زیر پوستی انتخاباتی قرار گرفته 
است.بررس��ی سیر تطور قوانین و مقررات مغایر با اصول و 
قواعد   بیمه ای بیانگر این واقعیت تلخ اس��ت که د  ر آستانه 
انتخابات ریاس��ت جمهوری و مجلس برخی س��رریزهای 
حمایتی به سمت سازمان تأمین اجتماعی گسیل می شود   

و تصمیمات��ی اتخاذ می گرد  د   که تع��اد  ل منابع و مصارف 
و تنظی��م ورود  ی ها و خروجی های آن را ب��ر هم می زند   و 

پاید  اری مالی آن را با مشکل مواجه می سازد  .
اتفاق مشابهی هم د  ر انتهای د  ولت قبل افتاد  ، با این تفاوت 
که طرح بازنشستگی پیش از موعد   د  ولت قبلی با ارفاق بود   
و چنان برنامه ریزی شد  ه بود   که د  ولت د  هم بتواند   کارمند  ان 
قد  یمی د  ستگاه های د  ولتی را محترمانه بیرون کند   و البته با 
ارفاق ۵ سال سنوات و مستمری بازنشستگی سی روزه و به 
جای آن نیروهای جوان مورد   نظر خود  ش را به کار گمارد   و 
بد  ین ترتیب هم کارمند  ان قد  یمی د  ولت که ۸ سال با د  ولت 
مزبور کار کرد  ه اند  ، راضی بود  ند   و هم پرس��نل جوان د  ولت 
که توسط د  ولت د  هم بکارگیری شد  ند   و به رسمی تبد  یل 
وضعیت گرد  ید  ند  ، راضی شد  ند   و فقط سازمان های بیمه گر 

اجتماعی بویژه صند  وق بازنشس��تگی کش��وری و سازمان 
تأمین اجتماعی متحمل خسارات بسیار زیاد   گرد  ید  ند  .

مخلص کالم اینکه سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ د  ه ها 
قانون و مقررات مغایر با اصول و قواعد   بیمه ای که بویژه طی 
د  و د  هه اخیر، تصویب و اجرا ش��د  ه اند   و بخاطر روند   رو به 
تزاید   تولید   و انباش��ت بد  هی های سنواتی و جاری د  ولت و 
نیز مشکالت اقتصاد  ی ناشی از بیکاری، تورم، کاهش رشد   
و رون��ق اقتصاد  ی، کاهش نرخ مش��ارکت اقتصاد  ی مرد  م، 
وارد  ات و قاچاق و بویژه بخاطر کرونا د  ر شرایط خوبی قرار 
ند  ارد   و د  ر این ش��رایط نبایستی با طرح ها و لوایح مغایر با 
اص��ول و قواعد   بیمه ای، این معضل را تش��د  ید   کرد   و بهتر 
اس��ت مجلس و د  ولت د  س��ت نگهد  ارند   و هرچه سریع تر 
اج��رای نظام متمرکز تأمین اجتماعی را د  ر س��رلوحه کار 
خود   قرار د  هند  . از همه مهم تر اینکه قوانین بیمه اجتماعی 
ی��ک پیک��ره واحد   بود  ه و د  ارای س��اختار تع��اد  ل منابع و 
مصارف و تنظیم ورود  ی ه��ا و خروجی های خاص خود   بر 
اساس اصول، قواعد   و محاسبات بیمه ای هستند   و نبایستی 

آنها را از طریق قوانین عاد  ی و س��نواتی و د  ر جوف طرح ها 
و لوایح د  یگر د  ستخوش تغییر و تحول نمود   و اگر مجلس 
و د  ولت می خواهند   کاری اساسی و مؤثر انجام د  هند  ، بهتر 
است اصالح قانون تأمین اجتماعی را به طور جامع و مانع 
د  ر د  ستور کار قرار د  هند   و از انجام مد  اخالت مورد  ی و غیر 
بیمه ای د  ر این سیس��تم پرهیز کنند   و عد  م پاید  اری مالی 

تعهد  ی و بین النسلی آن را تشد  ید   نکنند  .
و نکت��ه آخر اینکه چرا نظام��ات تقنینی، قضائی و اجرایی 
کش��ور و صاحبنظران و فعاالن رسانه ای و … د  ر خصوص 
اس��تفاد  ه و برد  اش��ت از نفت، صند  وق توسعه ملی و بانک 
مرکزی حس��اس هس��تند  ، ولی د  ر مقابل د  ست اند  ازی به 
صند  وق ذخیره مرد  می یعنی سازمان تأمین اجتماعی که 
اند  وخته د  یروز، امروز و فرد  ای 4۰ میلیون کارگر و کارمند   
تالشگر و زحمتکش است بی تفاوت هستند  ! بازنشستگی 
زود  رس و ع��د  م بازپرد  اخت مطالبات بیم��ه ای و… عماًل 
برد  اش��ت از صند  وق ذخیره مرد  می )حق الناس( س��ازمان 

تأمین اجتماعی است. فلذا بهتر است د  ست نگهد  ارید  .

میزان ارز 42۰۰ تومانی تخصیص د  اد  ه ش��د  ه به کاالهای اساسی د  ر د  و سال اخیر به مراتب بیشتر 
از منابع ارزی نفتی د  ولت بود  ه و د  ر نتیجه، به نظر می رس��د   د  ولت بخش زیاد  ی از ارز مذکور را از 
محل استقراض از بانک مرکزی تامین می کند  . اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور د  ر 2۰ 
فرورد  ی��ن ماه 97، مصوب��ه د  ولت برای تک نرخی کرد  ن ارز و تعیین قیمت 42۰۰ تومانی ارز برای 
کلیه مصارف را اعالم کرد  . بعد   از آشکار شد  ن تبعات سنگین این سیاست غلط بخصوص حراج منابع 
ارزی کشور د  ر شرایط تحریم، د  ولت د  ر مرد  اد  ماه 97 تصمیم گرفت ارز 42۰۰ تومانی را صرفا بابت 
وارد  ات کاالهای اساس��ی تخصیص د  هد  . حد  ود   د  و س��ال و نیم از مرد  اد  ماه 97 می گذرد   و علی رغم 
مشخص شد  ن ناکارآمد  ی این سیاست د  ر کنترل قیمت کاالهای اساسی و همچنین سایر تبعات 
اجرای سیاست مذکور مانند   ایجاد   رانت و همچنین تضعیف تولید   د  اخل، د  ولت همچنان بر تخصیص 
ارز 42۰۰ تومانی به این کاالها اصرار د  ارد  . با این وجود  ، سواالت مهمی د  رباره شیوه تامین منابع ارزی 
برای تخصیص ارز 42۰۰ تومانی مطرح است.همانطور که مقامات ارشد   د  ولتی از جمله مقامات ارشد   
سازمان برنامه و بود  جه بارها بیان کرد  ه اند  ، د  ولت ارز 42۰۰ تومانی را با استفاد  ه از منابع ارزی نفتی 
به وارد  کنند  گان کاالهای اساسی تخصیص می د  هد  . با این وجود  ، میزان ارز 42۰۰ تومانی تخصیص 
د  اد  ه ش��د  ه به کاالهای اساس��ی د  ر سال 9۸ و هشت ماهه 99 به مراتب بیشتر از منابع ارزی نفتی 
د  ولت بود  ه است. براساس گزارش خزانه د  اری کل کشور، منابع نفتی د  ولت د  ر سال گذشته، حد  ود   
34 هزار میلیارد   تومان یعنی معاد  ل ۸,1 میلیارد   د  الر ارز 42۰۰ تومانی بود  ه اس��ت. با این وجود  ، 
براساس اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، حد  ود   
1۵ میلیارد   د  الر ارز 42۰۰ تومانی د  ر سال 9۸ به وارد  کنند  گان کاالهای اساسی پرد  اخت شد  ه است.

همچنین براس��اس گزارش خزانه د  اری کل کشور، منابع نفتی د  ولت د  ر هشت ماهه امسال 67۰۰ 
میلی��ارد   تومان بود  ه که معاد  ل 1,6 میلیارد   د  الر ارز 42۰۰ تومانی اس��ت. این د  ر حالی اس��ت که 

اظهارات عبد  الناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نشان می د  هد   هشت ماهه ابتد  ایی امسال حد  ود   
6,7 میلیارد   د  الر ارز 42۰۰ تومانی به وارد  کنند  گان کاالهای اساس��ی پرد  اخت شد  ه است. با اینکه 
حد  ود   یک س��ال از رسانه ای شد  ن این موضوع می گذرد  ، بانک مرکزی تاکنون د  رباره گزارش های 
متعد  د   مراکز پژوهش��ی و رسانه ها د  رباره شیوه عجیب تامین منابع ارز 42۰۰ تومانی، روزه سکوت 
اختیار کرد  ه و هیچ توضیحی ند  اد  ه است. وضعیت سازمان برنامه و بود  جه هم که رئیس آن تاکید   
خاصی بر عد  م جبران کس��ری بود  جه از محل اس��تقراض د  ولت از بانک مرکزی د  ارد  ، تقریبا مشابه 
است. به عنوان مثال، حمید   پورمحمد  ی معاون اقتصاد  ی سازمان برنامه و بود  جه د  ر پاسخ به سوال 
خبرنگار فارس د  رباره این موضوع د  ر نشست خبری مد  یران این سازمان د  رباره الیحه بود  جه 14۰۰، 
تالش کرد   با ارائه توضیحاتی مبهم، از د  اد  ن پاسخ صریح و د  قیق به این سوال فرار کند  . عمال د  ولت 
با شعبد  ه بازی بود  جه ای که برای تامین ارز 42۰۰ تومانی انجام می د  هد  ، د  ر پاراد  وکس عجیبی قرار 
د  ارد  . از طرفی، به بهانه کنترل قیمت کاالهای اساسی و کنترل تورم، ارز 42۰۰ تومانی بابت وارد  ات 
کاالهای اساسی اختصاص می د  هد   و از طرف د  یگر بخاطر کمبود   منابع ارزی نفتی برای اجرای این 
سیاست، از بانک مرکزی استقراض می کند   و تورم را تشد  ید   می کند  .  البته سیاست رسانه ای بانک 
مرکزی و بخصوص سازمان برنامه و بود  جه د  رباره این شعبد  ه بازی بود  جه ای کامال قابل د  رک است. 
این نهاد  های د  ولتی بخوبی می د  انند   واکنش د  اد  ن به اخبار و گزارش های منتشر شد  ه د  رباره تامین 
بخش��ی از ارز 42۰۰ تومانی با اس��تقراض د  ولت از بانک مرکزی، نهایتا منجر به شفاف شد  ن ابعاد   
بیش��تری از این سیاس��ت غلط و پرهزینه د  ولت شد  ه و نهایتا برای د  ولت گران تمام خواهد   شد  . به 
همین د  لیل و مشابه سیاستی که د  ر واکنش به گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس د  رباره جبران 
کسری بود  جه سال 9۸ با استقراض ۸۰ هزار میلیارد   تومانی د  ولت از بانک مرکزی د  ر پیش گرفتند  ، 

احتماال د  ر اینجا هم به سکوت معنابخش خود   اد  امه خواهند   د  اد  .

آزمون و خطای قانون و عد الت

بو تکرار خواهد  شد...

و د ر مجلس و د ولت به وفور یافت می شود  !!

شعبد  ه بازی بود  جه ای د  ولت 

به جهنم می روید  

حجت االس��الم کاظم صد  یقی، امام جمعه موقت تهران 
د  ر برنام��ه ای د  ر ش��بکه قرآن گفت: آی��ت اهلل مصباح 
هنگام غسل چشمش را باز کرد  ، یک نگاه مهربانانه کرد   

و چشمانش را بست. 
او همچنی��ن گفت که آیت اهلل مصباح از د  و هفته قبل از 
فوت، د  قیقا وقت وفاتش را اطالع د  اد  ه بود   و جایگاه خود   

را که یک باغ وسیعی است، به او نشان د  اد  ه بود  ند  .

هنگام غسل چشمش را باز کرد   



ماهنامه 
خوش اخالق ها 
و خوش ذوق ها 
در حوزه اجتماعی و اقتصادی
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س��ازمان بهد  اش��ت جهانی اعالم کرد  ه که د  و میلیارد   د  وز واکسن کرونا را برای 
کش��ورهای فقیر تامین کرد  ه و تحویل آن ها د  ر سه ماهه اول سال آیند  ه انجام 

می شود  .
هد  ف از "کنسرس��یوم کواکس" س��ازمان بهد  اش��ت جهانی تضمین د  سترسی 
عاد  النه و منصفانه به واکسن کرونا د  ر سراسر جهان است.کواکس، طرحی است 
که براساس آن هفتاد   و شش کشورثروتمند   جهان متعهد   شد  ه اند   که به برنامه 
جهانی واکس��ن کرونا با هد  ایت سازمان بهد  اشت جهانی ملحق شوند  . هد  ف از 
این برنامه کمک به خرید   و توزیع عاد  النه واکس��ن کرونا اس��ت. ایران هم عضو 
این کنسرسیوم است. نمایند  ه سازمان جهانی بهد  اشت د  ر ایران د  رباره نوع برند   
واکس��نی که از طریق کوواکس د  ر اختیار ایران قرار می گیرد  ، گفت: کشورهای 
عضو مجمع سهامد  اران کوواکس – که ایران هم یکی از اعضای آن است – به 
اتفاق هم این تصمیم را خواهند   گرفت که هر کشور کد  ام واکسن را خرید  اری 
و اس��تفاد  ه کند  ، و تصمیم نهایی د  ر این خصوص از سوی مراجع رسمی اعالم 

خواهد   شد  . »کریستوف هملمن« نمایند  ه سازمان جهانی بهد  اشت د  ر ایران د  ر 
حاشیه بازد  ید   از متروی تهران د  ر گفت وگو با خبرنگار ایلنا د  ر پاسخ به پرسشی 
مبنی بر چگونگی ایجاد   تس��هیالت توسط سازمان جهانی بهد  اشت برای ورود   
واکسن کرونای خارجی به ایران با توجه به تحریمها گفت: ما وزارت بهد  اشت را 
حمایت می کنیم و از ابتد  ای شروع تحریم های یکجانبه، آماد  ه حمایت و کمک 
به ایران بود  یم تا به آیتم های ضروری و اساس��ی از بازارهای جهانی د  ست پید  ا 
کنند  ، چرا که این پیش بینی را د  اش��تیم که به تد  ریج خد  مات رسانی د  ر حوزه 
بهد  اشت وسالمت و تجهیزات پزشکی به د  لیل تحریم ها تحت تاثیر قرار گیرد  . 

او د  ر پاسخ به این سوال که مراحل تولید   واکسن کرونای ایران را چگونه ارزیابی 
می کنند  ، گفت: ایران نیز مانند   س��ایر کشورها د  ر حال تالش برای تهیه هرچه 
سریعتر واکسن کرونا به منظور بهبود   شرایط زند  گی جمعیت کشور است. البته 
همه نگرانی هایی د  رباره ایمنی واکسن د  ارند  . ایمنی باید   اولین نکته د  ر رسید  ن 
به واکس��ن باشد  ، چراکه نمی خواهیم واکسنی تولید   کنیم که ضررش بیشتر از 

فاید  ه اش باش��د  . به همین خاطر، تد  ابیر بسیار محکمی د  ر سطح جهانی وجود   
د  ارند   که تضمین می کنند   هر واکسنی که ساخته می شود  ، از نظر عوارض جانبی 

نیز مورد   بررسی قرار می گیرد  . 
نمایند  ه س��ازمان جهانی بهد  اشت د  ر ایران خاطرنش��ان کرد  : د  ر رابطه با تولید   
واکس��ن د  ر ایران، سازمان های ذیربطی مانند   س��ازمان غذا و د  ارو وجود   د  ارند   
که تضمین می کنند   تنها واکسن هایی مجوز استفاد  ه بگیرند   که استاند  ارد  های 

بین المللی را د  نبال کرد  ه باشند  . 
نمایند  ه س��ازمان جهانی بهد  اش��ت د  ر ایران د  ر پاسخ به این سوال که از طریق 
کوواکس کد  ام برند  های واکسن د  ر اختیار ایران قرار می گیرد  ، گفت: کشورهای 
عضو مجمع سهامد  اران – که ایران هم یکی از اعضای آن است – به اتفاق هم 
این تصمیم را خواهند   گرفت که هر کشور کد  ام واکسن را خرید  اری و استفاد  ه 
کند   و تصمیم نهایی د  ر این خصوص از طریق مراجع رسمی اعالم خواهد   شد  . 

هملمن د  ر پاسخ به این سوال که با توجه به تحریم ها آیا ایران د  ر اولویت وارد  ات 
واکسن خارجی خواهد   بود   یا خیر؟ گفت: د  ر مجمع سهامد  اران کوواکس همه 
کش��ورها با همد  یگر برابر هستند  ، حتی کش��ورهایی که د  ر تحریم قرار د  ارند   و 
هیچ فرقی بین کشورها برای د  ریافت تسهیالت واکسن از این مجمع سهامد  اران 

وجود   ند  ارد  .

رئی��س جمهور ش��یلی  پس از عک��س گرفتن برای 
یک عکس س��لفی بد  ون ماسک صورت ، 3۵۰۰ د  الر 
جریمه نقد  ی شد   .کمی بعد   از انتشار سلفی د  ر شبکه 
ه��ای اجتماعی د  ر اوایل د  س��امبر ، پینرا عذرخواهی 

کرد  .
مقامات بهد  اش��تی گفتند   ، سباس��تین پینرا ، رئیس 

جمهور ش��یلی ، پ��س از اینکه برای س��لفی د  ر کنار 
ساحل با یک تماشاگر عکس گرفت و بد  ون پوشاند  ن 
ماس��ک ، د  ر صورت ش��یوع ویروس کرون��ا ، جریمه 
3۵۰۰ د  الر آمری��کا شد  .ش��یلی قوانین س��ختگیرانه 
ای د  ر مورد   اس��تفاد  ه از ماس��ک د  ر همه مکان های 
عمومی د  ارد   و مجازات این مجازات ها شامل جریمه 

و حتی مجازات زند  ان است. کمی بعد   از انتشار سلفی 
د  ر ش��بکه های اجتماع��ی د  ر اوایل د  س��امبر ، پینرا 
عذرخواهی کرد  . رئی��س جمهور توضیح د  اد   که او به 
تنهایی د  ر امتد  اد   س��احل نزد  یک خانه خود   د  ر شهر 
س��احلی ش��یکا کاچاگوآ قد  م می زد   که خانمی او را 

شناخت و خواستار عکس گرفتن با هم شد  .
سلفی نشان می د  هد   که رئیس جمهور و زنی د  ر یک 
روز آفتابی بس��یار نزد  یک به هم ایس��تاد  ه اند   و هیچ 

کد  ام ماسک ند  ارند  .

د  رباره سیاست نظر تهرانی ها این بود   که د  نیا را انگلیسی ها 
اد  اره می کنن��د   و ه��ر اتفاقی د  ر هر ج��ا و هر نقطه از روی 
زمین روی بد  هد  ، چه خوب و چه بد  ، د  ر د  نبال گیری معلوم 
می ش��ود   د  ر آن انگلیس��ی ها د  خالت د  ارند  ؛ د  ر این حد   که 
می گفتند   حتی د  عوا و نزاع زن و شوهر د  ر ارتباط با انگشت 
انگلیس��ی ها اس��ت و د  لیلش اینکه اگر انگلیسی ها هد  یه، 
تعارف حریر، اطلس، کربد  وشین و مانند   آن برای زنان اعیان 
و اش��راف نیاورند  ، آنها ند  وزند   و به تن نکنند   و به رخ زنان 
فقیر بیچاره نکشند   که آنها هم حسرتشان را نمی خورند   و 
یقه شوهرهایشان را نمی چس��بند   و د  عوا و مرافعه د  رست 
نمی ش��ود  ، الی آخر که می گفتند   نه تنها شاه و وزیر، بلکه 
کد  خد  ای هیچ آباد  ی بد  ون نظر انگلیسی ها نمی تواند   عوض 

بشود  .
همچنین می گفتند   اینکه کار انگلیسی ها د  ر هر جا پیشرفت 
می کند  ، آن است که کار را د  ست بی کس و کارها و بی اصل 
و نسب ها و بی شعورها می د  هند   و معتقد   بود  ند   که اگر کسی 
باش��د   که بتواند   کاه و جوی د  و االغ را تقس��یم کند   کار به 
د  ست او نمی د  هند  ؛ چه فهمید  ه ها و شعورد  ارها د  ر د  ستورات 
و خواسته هایش��ان آری و نه و چون و چرا می آورند   و آنها 
کسانی را می خواهند   که اوامرشان را چشم بسته و بی چون 
و چ��را و بد  ون د  خالت فک��ر و اراد  ه قبول بکنند  . بی اصل و 
نس��ب ها و ذلیل د  رماند  ه ها را هم از آن رو سر کار می آورند   
که با د  ید  ن اند  ک نفع و اس��م و مقام از طرفشان به عوض 
کاله برایشان سرمی آورند  ، د  رحالی که بزرگ زاد  ه ها و اصل و 
نس��ب د  ارها به ارزانی و ساد  گی تن به ذلت نوکری بیگانه و 

خفت خیانت نمی د  هند  .
و باز د  رباره سیاست روس و انگلیس و آمریکا وجه تمایزی 
د  اش��تند   که می گفتند   انگلیسی ها سر را با پنبه می برند   و 

روس ه��ا با ال��د  رم بلد  رم و ایجاد   ترس و فش��ار و آمریکا با 
د  انه پاشید  ن و د  هان شیرین کنک و این د  استان که شاهد   
مثالشان بود   سه س��رباز روسی و انگلیسی و آمریکایی د  ر 
رس��تورانی مش��غول غذا خورد  ن بود  ند   ک��ه گربه ای پای 
میزش��ان آمد  ه  میو می کند  ، یکی از آنها پیشنهاد   می کند   
هرک��س از خرد  ل روی میز به خورد   گربه بد  هد   مهمان د  و 
نفر د  یگر باش��د   و تصویب می شود  . روسی گربه را الی پای 
گ��ذارد  ه د  هانش را باز می کند   و خرد  ل را به زبانش مالید  ه 

د  هان��ش را جفت می کن��د   و قهرا که 
گرب��ه خود   را رهانید  ه با پف پفی همه 
را بی��رون می د  هد   و نوبت به آمریکایی 

رس��ید  ه خرد  ل را روی کباب مالید  ه 
به د  هان گربه می کند   که آن را هم 

گرب��ه بی��رون 
و  می افکن��د   
گربه  انگلیسی 
را گرفته خرد  ل 

را با س��ر انگشت به 
مقع��د  ش می مالد   که گرب��ه نه تنها از 

جهت س��وزش آن، خرد  ل ها 
را ب��ا زب��ان خ��ود   پ��اک 
می کند  ، بلک��ه تا مد  ت ها 
ه��م ج��ای آن را لی��س 
می زن��د  . پ��س می گفتند   
ه��رگاه د  ر نقطه ای د  ید  ه یا 
ش��نید  ه ش��د   که کود  تا یا 
تاخت و  مهاجمه ای شد  ه، 
ت��از و بگیر و ببند   و حبس 

و غارت و مصاد  ره به همراه د  اش��ته، بد  انید   آن نیست مگر 
آنکه روس ها د  ر آن د  خالت د  اشته اند   و هرگاه چنین امری با 
قتل و کشتار، همراه با فراوانی پول و فحشا و فساد   و آزاد  ی 
کاذب و بی بند   و باری توام بود  ، آن را آمریکایی بد  انید   و هر 
آینه بی سر و صد  ا و بد  ون خونریزی و از طرف وجیه المله ای 
مورد   پسند   عوام صورت گرفت، یقین کنید   آن را انگلیسی ها 
ترتیب د  اد  ه اند  ؛ از آنجا که فهمید  ه اند   یکی از اینها کار هزار 
فوج سرباز می کند  . همچنین که د  ر جهت سیاست مملکتی 
می گفتند   مثال همین احمد  شاه را با د  ربار و وزرا و مجلس و 
وکالیش به همین شکل و وضع و قیافه د  ر انگلستان د  رست 
کرد  ه همه روزه ش��اه به صند  لی نشسته آیند   و روند  گان به 
حضورش ش��رفیاب شد  ه، گفت و ش��نید   و سوال و جواب 
می کنند  . به همین صورت همه مملکت را که از حاکمانش 
گرفته تا والیان و د  هد  اران و کد  خد  ایان و روس��ای ایالت و 
قبایلش که همه را مثل خود  شان ساخته مسائل جاری را 
تباد  ل نظر می کنند  . به همین صورت د  رباره عزل و نصب 
و م��رگ و میر و اجل ه��ای ناگهانی مانند   ترور و امثال 
آن ک��ه مثال اگر احمد  ش��اه ی��ا یکی از 
د  ست نشاند  گانشان کشته شد   یا سکته 
کرد   چه کس��ی جانشینش باشد   و اگر 
او هم برایش پیشامد  ی شد  ، 
چه کسی جایش بنشیند  ، 
تا کمترین مقام مملکت 
ک��ه ه��ر یک��ی را مثال 
بتوانند    مه��ره ش��طرنج 
جابه جا کنن��د  . یا مثال اگر 
یک��ی لنگ و لگد   اند  اخت و خواس��ت از 
فرامین س��رپیچی بکند   با چه وسیله 
نابود  ش کنند   و جانشین آن اگر سر 
بر مخالفت برد  اشت چگونه از پست و 
مقام یا از صفحه روزگار برش اند  ازند  .

د  ر نتیج��ه انگلیس را به همان گون��ه که می گفتند   آفتاب 
د  ر جای��ی از روی زمین طلوع و غ��روب نمی کند   که جزء 
مس��تملکات انگلیسی ها نباش��د  ، انگلیس را س��رد  مد  ار و 
پاد  شاه کل روی زمین می د  انستند   و می گفتند   پتر کبیر و 
پاد  شاهان چین و روم و فرانسه و ینگه د  نیا را هم او سرکار 
آورد  ه و از س��ر کار بلند   می کند  ، تا آنجا که انقالبات خرد   و 
بزرگ د  نیا و جنگ و صلح های د  ول عالم را هم زیر س��ر او 
می د  انستند   و راس��خ بود  ند   که فقط کار مرد  م انگلیس آن 
است که بنشینند   برای مرد  م د  نیا نقشه کشید  ه به نفع خود   
خوب و بد   طرح بکنند   که البته برای پیشرفت مقاصد  شان 
هم برایشان مطرح نیست که اگر نصف د  نیا هم به خاک و 
خون کشید  ه شد  ه، با مرد  مش نابود   بشود  . بی  آنکه اثر د  ست 

و جای پایی از خود   بگذارد  .
البت��ه عد  ه ای را هم عقید  ه بر ای��ن بود   که هر کس عرضه 
د  اش��ت حق هم خواهد   د  اشت به هر کار د  ست زد  ه توفیق 
یافته آقایی بکند   و د  رباره انگلیسی ها این گناه د  زد   نیست 
که کسی را لخت بکند  ، بلکه این گناه صاحب مال و صاحب 
خانه است که لیاقت ند  اشته مال و خانه اش را حفظ بکند  . 
چش��م م��ا و امثال ما کور می خواس��تیم عرضه د  اش��ته و 
انگلیسی  ها را لخت بکنیم. همچنین از این گونه مباحث که 
آن کس هم که عقب افتاد  ، مشکل بتواند   جلو بیفتد   و د  ر آن 
زمان که ما فکر زن گرفتن و تریاک و حشیش و د  رویشی 
و قلند  ری و انواع کثافت کاری های د  یگر بود  یم، انگلیسی ها 
به فکر تحقیق و تجسس زیرزمینی ها و روی زمینی های ما 
بود  ند   و د  ر آن وقت که ما حواسمان معطوف چگونه طهارت 
گرفت��ن و مانند   آن بود  ، آنها به فکر آنک��ه ما و امثال ما تا 
چه حد   عقب ماند  گی فکری د  اش��ته با چه چیزهایی گول 
می خوریم و با چه وسایل می توانند   ما را به زیر یوغ اسارت 

خود   د  رآورد  ه اسیرمان بکنند  .
این مطلب را جعفر ش��هری د  ر  طهران قد  یم، جلد   چهارم 

نوشت.

د ر شرایط تحریم حامی ایران هستیم

جریمه نقد ی رئیس جمهور

کار، کاِر انگلیسی هاست

اکبر شوکت عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی بااشاره به اینکه چند   
بند   ازبود  جه 14۰۰ توهین به ش��عورکارگران اس��ت گف��ت:د  ر این الیحه به 
صراحت اعالم ش��د  ه بیمه حد  ود   6۰۰ هزار نفر از کارگران،رانند  گان و...حذف 
ش��ود  . د  ر برخی از بند  های این الیحه عد  الت رعایت نش��د  ه و بند  هایی از این 

الیحه برای کارگران کاماًل وقیحانه بود  ه است.
وی تأکی��د   ک��رد  : د  ر برخ��ی از بند  ها موارد  ی مش��اهد  ه می ش��ود   که متوجه 
نمی ش��ویم واقعاً د  ولت به د  نبال چه بود  ه و این طور به نظر می رس��د   که قصد   

آشوب د  ر مملکت را د  ارد  .
عضو هیئت امنای س��ازمان تأمین اجتماعی افزود  : کارشناسان سازمان برنامه 
و بود  ج��ه ماهیانه حقوق زیاد  ی را د  ریاف��ت می کنند   اما هیچ کد  ام از بند  هایی 
که آنها برای تأمین اجتماعی و کارگران د  ر نظر گرفته اند  ، کارشناسانه نیست.

وی با اش��اره به اینکه د  ولت د  ر س��ال آیند  ه بیش از 22 هزار میلیارد   تومان 
برای حق بیمه های رانن��د  گان، قالیبافان، باربران و … باید   پرد  اخت می کرد  ، 
گف��ت: د  رحالی که د  ر الیحه بود  جه 14۰۰ فقط ۸,۵۰۰ میلیارد   تومان د  ر نظر 

گرفته شد  ه است.
عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی اد  امه د  اد  : با این بود  جه علناً اعالم 
ش��د  ه که د  و سوم این افراد   حذف شوند   و بیمه آنها قطع شود   د  رحالی که این 
موضوع اصاًل انصاف نیست چرا که هر کد  ام از آنها خانواد  ه ای را اد  اره می کنند   
و با اجرای این بند  ، تعد  اد   زیاد  ی از بیمه ش��د  گان از پوشش خارج می شوند   و 

بالطبع مشکالت زیاد  ی برایشان ایجاد   خواهد   شد  .
وی با اشاره به اینکه متأسفانه طی د  و سال گذشته حتی یک نفر رانند  ه جد  ید   
تحت پوشش بیمه قرار نگرفته است، اظهار د  اشت: د  ر خصوص قالیبافان حتی 

ریزش بیمه ای هم د  اشته ایم.
شوکت گفت: اگر د  ولت پول ند  ارد   که برای بیمه این افراد   هزینه کند  ، چرا د  ر 
س��ال های قبل این قانون تصویب شد   و این نشان د  هند  ه بی کفایتی مسئوالن 
است، د  رحالی که اصل 29 قانون اساسی، بیمه را حقی برای همه افراد   جامعه 

می د  اند  .
وی اد  امه د  اد  : چطور عنوان می کنند   که بیمه رانند  گان حذف شود   د  رحالی که 
این افراد   س��اعت ها پش��ت ماشین می نش��ینند   و بار حمل و نقل کشور را به 

د  وش می کشند  .
وی گف��ت: پرد  اخت 13.۵ د  رصد   حق بیمه توس��ط آنها ظلمی اس��ت که د  ر 
حقشان شد  ه چرا که بر اساس قانون، این افراد   باید   فقط 7 د  رصد   را پرد  اخت 
کنند   و مابقی از س��وی کارفرما تأمین ش��ود   د  رحالی ک��ه خود   د  ولت، یکی از 
کارفرمایان آنها به حساب می آید   و مافیایی که پشت این موضوع وجود   د  ارد  ، 
باعث می ش��ود   که هم د  ر حق کارگر ظلم ش��ود   و هم حق بیمه بیش��تری را 

پرد  اخت کنند  .
عض��و هیئت امنای س��ازمان تأمین اجتماعی اظهار د  اش��ت: د  ولت د  ر الیحه 
بود  ج��ه 14۰۰ نه به فک��ر رانند  گان، ن��ه کارگران و نه بازنشس��تگان تأمین 
اجتماعی بود  ه، چرا که بر اساس قانون ساختار رفاه و تأمین اجتماعی، بد  هی 
د  ولت به س��ازمان تأمین اجتماعی با س��ود   آن باید   محاسبه شود   د  ر حالی که 

د  ر الیحه بود  جه این گونه ذکر نشد  ه است.
ش��وکت اد  امه د  اد  : ما حاضریم د  ولت هر سال بد  هی جاری خود   را تسویه کند   

و یا اینکه بد  هی ها را به نرخ حق بیمه سال 99 محاسبه و پرد  اخت کنند  .
وی افزود  : د  یوان عد  الت اد  اری نیز بر اس��اس همان قانون ساختار نظام جامع 
رفاه و تأمین اجتماعی، پرد  اخت بد  هی با س��ود   را تائید   کرد  ه است و د  ر اینجا 
باید   از د  ولت و س��ازمان برنامه و بود  جه س��وال کرد   ک��ه با چه د  لیلی، خالف 
قان��ون رفتار کرد  ه و د  ر الیحه بود  جه آورد  ه اند   که میزان پرد  اخت بد  هی ها هر 

طور که سازمان برنامه و بود  جه می گوید  ، باید   محاسبه شود  .
وی تصری��ح کرد  : از نماین��د  گان مجلس انتظار د  اریم د  ر چن��د   بند   از الیحه 
بود  جه که توهین به ش��عور کارگران )۵۰ میلیون نفر از افراد   جامعه را شامل 
می ش��وند  ( است، اصالحات و تغییراتی انجام شود   چرا که د  ر غیر این صورت، 

اتفاقات خوبی رخ نخواهد   د  اد  .

عض��و هیئت امنای س��ازمان تأمین اجتماعی یاد  آور ش��د  : نمایند  گانی که د  ر 
حال حاضر د  ر مجلس هستند  ، با رأی همین کارگران به مجلس راه یافتند   به 
همین د  لیل انتظار می رود   کمیس��یون های اجتماعی، بهد  اشت، عمران و … 
بتوانند   د  ر راستای احقاق حقوق کارگران و بازنشستگان اقد  اماتی انجام د  هند  .

ش��وکت گفت: جلس��ه ای با نمایند  گان تش��کل های کارگری و بازنشس��تگی 
د  اش��تیم و قرار ش��د   آنها از نمایند  گان مجلس، این موارد   را پیگیری کنند   و 

اجازه ند  هند   حق کارگران و بازنشستگان پایمال شود  .

علی مطهری نمایند  ه سابق تهران د  ر توئیتی نوشت: رهبر انقالب فرمود  ند   اگر بتوانیم تحریم را 
برطرف کنیم یک ساعت هم نباید   تاخیر کنیم. آقای روحانی هم قبال همین حرف را گفته بود  . 
د  وستان موسوم به انقالبی، اگر حرف روحانی را قبول نمی کنید  ، حرف رهبری را قبول کنید   و با 

کارشکنی د  ر راه رفع تحریم، رنج غیر ضروری برای مرد  م د  رست نکنند  .

کارشکنی برخی د ر راه رفع تحریملایحه بود جه ۱4۰۰توهین به شعور کارگران

تورم نمی تواند  ماند گار باشد 

آنها که د  ل د  ر گروی کد  خد  ا یا همان 
شیطان بزرگ بسته اند  

د  ول��ت د  ر وهله نخس��ت به این موض��وع اهمیت نمی د  هد   که با ایجاد   ت��ورم و باال رفتن 
قیمت ها، برخی افراد   ضرر می کنند  .

قانون گذاران می گویند  : »این نظام ]خلق پول[ محش��ر اس��ت!«.اما این نظام محشر، یک  
نقطه ضعف اساس��ی د  ارد  : د  وام نمی آورد  . اگر تورم می توانست همیشگی باشد  ، الزم نبود   
د  ولت ها از ایجاد   تورم بر حذر د  اش��ته ش��وند  . اما واقعیت حتمی د  رباره تورم این است که 
د  یر یا زود   باید   جمع شود  . سیاست تورمی نمی تواند   همیشگی باشد  . تورم د  ر بلند  مد  ت بر 
اثر فروپاش��ی پول، به پایان می رسد  ؛ به چنان فاجعه ای می انجامد   که وضعی مانند   وضع 
آلمان د  ر س��ال 1923 پید  ا می کند  . روز اول اوت 1914 هر د  الر آمریکا با چهار مارک و 
بیست فینیگ آلمان مباد  له می شد  . 9 سال و سه ماه بعد   د  ر نوامبر 1923 هر د  الر آمریکا 

معاد  ل 2/ 4 تریلیون مارک بود  .
به تعبیر د  یگر، مارک به هیچ نمی ارزید  . هیچ ارزشی ند  اشت. چند   سال پیش، جان مینارد   
کینز مش��هور نوش��ت: د  ر بلند  مد  ت، همه مرد  ه ایم.« این سخن تحقیقا د  رست است و از 
گفتنش متاسفم. اما پرسش این است که »کوتاه مد  ت«، چند   وقت است؟ د  ر قرن هجد  هم 
بانوی نامد  اری بود   به نام ماد  ام د  و پومپاد  و که این گفته اش مشهور است: »خیزاب ها پس 
از ما می آیند  .« ماد  ام د  ومپاد  و آد  م خوش اقبالی بود   و د  ر کوتاه مد  ت مرد  . اما جانش��ین او، 

ماد  ام د  و باری، کوتاه مد  ت را از سر گذراند   و زند  ه ماند   و گرد  نش زد  ه شد  .
»کوتاه مد  ت«  برای بس��یاری از آد  م ها، به س��رعت به »بلند  مد  ت« تبد  یل می شود   و تورم 
بلند  مد  ت، آن قد  ر می ماند   که »کوتاه مد  ت« به پایان برسد  . »کوتاه مد  ت«، چقد  ر می تواند   
د  وام بی��اورد  ؟ بانک ه��ای مرکزی تا کجا می توانند   ت��ورم را اد  امه د  هند  ؟ احتماال تا زمانی 
که مرد  م خاطرجمع باش��ند   د  ولت د  یر یا زود   و البته نه آن قد  ر که د  یر شود  ، چاپ پول را 
متوقف می کند   و مانع کاهش ارزش پول می شود  . آنگاه که مرد  م به این نتیجه برسند   که 
د  ولت بنا ند  ارد   سیاست تورمی اش را متوقف کند  ، د  ر می یابند   که قیمت های فرد  ا بیشتر 
از امروز است و شروع می کنند   به خرید   کرد  ن با هر قیمتی. این خرید  ها، قیمت ها را چنان 

باال می برد   که موجب فروپاشی نظام پولی می شود  .
من نمونه آلمان را مثال زد  م که همه از آن خبر د  ارند  . ش��رح و بس��ط وقایع آن د  وران د  ر 
بسیاری از کتاب ها آمد  ه است. )من اگر چه آلمانی نیستم و اتریشی هستم، اما همه چیز 
را از د  رون د  ید  ه ام: اوضاع اتریش فرق چند  انی با آلمان ند  اش��ت؛ بس��یاری از کش��ورهای 
اروپایی د  یگر هم تقریبا چنین وضعی د  اش��تند  .(  مرد  م آلمان، س��ال ها گمان می کرد  ند   

اوضاع تورمی شان، موقتی است و عن قریب پایان می یابد  .
آنها  قریب 9 س��ال یعنی تا تابس��تان 1923 بر این باور ماند  ند  . آنگاه، سرانجام ترد  ید  ها 
آغاز ش��د  . با اس��تمرار تورم، مرد  م به این فکر افتاد  ند  . به عالوه، به این نتیجه رسید  ند   که 
د  ر چنین اوضاع و احوالی اگر وام گیرند  ه و بد  هکار باش��ند   بهتر از این است که وام د  هند  ه 
و طلب کار باشند  . پس، تورم خورد  ن خود  ش را آغاز کرد  .این مطلب از  از کتاب سیاست 

اقتصاد  ی، اثر لود  ویگ فون میزس، ترجمه محمود   صد  ری نوشته شد  .

عضو کمیس��یون امور د  اخلی کش��ور با بیان این که همان ها که روزی مرد  م را از د  الر ۵ هزار 
تومانی ترساند  ند   و وعد  ه د  الر هزار تومانی د  اد  ند   با سود  ای د  الر 1۰ هزار تومانی به د  نبال استمرار 
بخشید  ن به گذشته وحشتناک خود   هستند   تاکید   کرد  : امروز بر همگان مشخص است شخص 

رئیس جمهور می تواند   اما نمی خواهد   مشکالت را حل کند  .
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، جالل رشید  ی کوچی د  ر نشست علنی د  ر نطق میان 
د  ستور خود   با بیان اینکه بزرگ ترین د  غد  غه امروز جامعه ما د  ر کنار شرایط نابسامان اقتصاد  ی، 
شیوع گسترد  ه ویروس کرونا است، گفت: ویروسی که به نظر می رسد   از بی برنامگی و یک بام 
و د  و هوای مسئوالن تصمیم گیر و جد  ی نگرفتن آن توسط عد  ه قلیلی از مرد  م د  ر حال جوالن 
اس��ت و متأسفانه تصمیمات غالبا اشتباه، نابخرد  انه، لجوجانه و د  یرهنگام آقایان به ویژه رئیس 
ستاد   ملی مقابله با کرونا باعث بروز فاجعه ای ملی و از د  ست رفتن جان هزاران ایرانی شد  ه است.

نمایند  ه مرد  م مرود  شت و پاسارگاد   و ارسنجان د  ر مجلس شورای اسالمی د  ر اد  امه با بیان اینکه 
آنچه د  ر کنار کرونا حال مرد  م را بد  تر کرد  ه، اقتصاد   خراب است، عنوان کرد  : آقای روحانی! قصد   
گله و شکایت و انتقاد   از عملکرد   شما را ند  ارم چرا که معتقد  م زمانی انتقاد   سازند  ه است که گوش 
ش��نوایی برای شنید  ن، عقل سلیمی برای تأمل کرد  ن، قلبی شجاع برای پذیرش اشتباه و اراد  ه 
ای مستحکم برای جبران خطا وجود   د  اشته باشد   که من این ها را د  ر شما تا به امروز ند  ید  ه ام.

رش��ید  ی کوچی اد  امه د  اد  : اما اجازه نخواهیم د  اد   جای ش��اکی و متشاکی و بد  هکار و طلبکار با 
پروپاگاند  ای رس��انه ای عوض ش��ود  ؛ منتظر و مطمئن باشید   هم د  ر محضر عد  ل الهی و هم د  ر 

د  اد  گاه صالحه انقالبی باید   پاسخگوی عملکرد   خسارت بار خود   باشید  .
وی افزود  : مرد  م عزیز! آنها که د  ل د  ر گروی کد  خد  ا یا همان ش��یطان بزرگ بس��ته اند  ، خد  اوند   
نیز امورات آنها را به همان شیطان واگذار خواهد   کرد  ؛ همانطور که د  ر گام اول انقالب و جنگ 
نظامی با فرامین امام)ره( و تکیه بر جوانان کش��ور پیروز ش��د  ه و تبد  یل به یک قد  رت نظامی 
شد  یم، امروز نیز د  ر گام د  وم انقالب تحت والیت امام خامنه ای با تکیه بر توان جوانان انقالبی 
و د  لس��وز د  ر جنگ اقتصاد  ی نیز پیروز و د  ر آیند  ه نه چند  ان د  ور تبد  یل به قد  رت اقتصاد  ی می 

شویم.
رشید  ی کوچی اد  امه د  اد  : آن جوان تحصیلکرد  ه نخبه د  ر د  انشگاه ها د  اخلی که می تواند   موشک 
و پهپاد  ، هواپیما و بالگرد   و زیرد  ریایی بس��ازد   آیا نمی تواند   یک خود  رو بس��ازد  ؟ نمی تواند   د  ر 
احد  اث پتروشیمی و ساخت تجهیزات همکاری کند  ؟ قطعا می تواند   اما تفاوت د  ر نگاه مد  یریتی 
اس��ت که یکی به صند  وق آرای انتخابات آمریکا و د  یگری ن��گاه به د  اخل د  ارد  ؛ یکی نمی تواند   

پوشک هم تأمین کند   اما د  یگری موشک به فضا می فرستد  .
ای��ن نمایند  ه مرد  م د  ر مجلس یازد  هم گفت: همان ها ک��ه روزی مرد  م را از د  الر ۵ هزار تومانی 
ترس��اند  ند   و وعد  ه د  الر هزار تومانی د  اد  ند   و به مس��ند   قد  رت آمد  ند  ، با د  الر 1۰ هزار تومانی به 
د  نبال اس��تمرار بخشید  ن به گذشته وحشتناک خود   هس��تند  ؛ امروز بر همگان مشخص است 

شخص رئیس جمهور می تواند   اما نمی خواهد   مشکالت را حل کند  .
وی همچنین تصریح کرد  : همانطور که رهبر معظم انقالب فرمود  ند   د  ولت جوان و حزب اللهی 

عالج مشکالت کشور بود  ه که این مهم به د  ست مرد  م عزیز میسر می شود  .
رشید  ی کوچی د  ر اد  امه با اشاره به برخی مسائل حوزه انتخابیه خود   بیان د  اشت: د  ر سال های نه 
چند  ان د  ور جوانان مرود  شت، ارسنجان و پاسارگاد   د  غد  غه اشتغال ند  اشتند   چرا که کارخانجات 
بزرگی همچون آزمایش، چرمینه، مجتمع گوشت و پتروشیمی را د  ر کنار شهر خود   می د  ید  ند   
و کشاورزان صبور، پیشرو د  ر تولید   گند  م و خود  کفایی آن و د  امد  اران بزرگ ترین تولید  کنند  گان 
پروتئین استان بود  ه و جوانان این منطقه سرآمد   د  ر حوزه ورزش بود  ه و مرد  م از محل گرد  شگری 
و آثار باستانی امید   به کسب د  رآمد   د  اشتند  . این عضو مجمع نمایند  گان استان فارس اد  امه د  اد  : 
ام��ا ام��روز به د  لیل عد  م مد  یریت و نگاه به آیند  ه همه امید  ها و د  لگرمی ها از بین رفته و تبد  یل 
به یأس ش��د  ه چرا که کارخانه آزمایش بعد   از واگذاری به بخش خصوصی، جز س��رد  ری از آن 
باقی نماند  ه و از مجلس و قوه قضائیه می خواهیم همانطور که به د  اد   هفت تپه، د  ش��ت مغان و 
هپکو رسید   به د  اد   آزمایش برسد   که مرد  م حوزه انتخابیه به ما چشم د  ارند  . وی د  ر اد  امه با طرح 
این س��وال که چه د  س��ت های پش��ت پرد  ه ای د  ر حمایت از مد  یران پروازی وجود   د  ارد  ، اظهار 
د  اشت: عاید  ی مرود  شت از پتروشیمی شیراز که د  یوار به د  یوار شهر ماست چیست جز آلود  گی؟ 
و چرا جوانان منطقه کمترین نیروی کار پتروشیمی را تشکیل می د  هند   و آیا انصاف است تمام 
آلود  گی پتروشیمی برای این شهر باشد   اما سود   و منفعت آن برای د  یگران؟ از مد  یران باالد  ستی 
می خواهیم اجازه اس��تخد  ام نیروهای بومی را صاد  ر کنند  . عضو کمیسیون امور د  اخلی کشور و 
شوراهای مجلس شورای اسالمی د  ر پایان خاطرنشان کرد  : به آیند  ه امید  وار هستیم چرا که به 
وضوح می بینیم مش��کالت امروز با نگاه به د  اخل به راحتی قابل حل اس��ت و باید   یقین د  اشت 

آیند  ه ای د  رخشان د  ر انتظار ملت ایران خواهد   بود  .

ب��ه گزار ش خبرگزاری فرانس��ه، د  اد  گاه چین یک ش��هروند   خبرنگار 
چینی را که پس از پوش��ش اخبار قرنطینه د  ر ووهان د  س��تگیر شد  ، 
به چهار س��ال حبس محکوم کرد  .  »رن چانیو«، وکیل »ژانگ شان«، 
37 س��اله، که اخبار مربوط به قرنطینه ناش��ی از شیوع ویروس کرونا 
را پوش��ش د  اد  ه بود  ، پس از محاکمه چند   س��اعته د  ر د  اد  گاه به اتهام 
ایجاد   اغتش��اش به چهار س��ال حبس محکوم شد  .وکیل اظهار د  اشت 
ک��ه ژانگ هنگام اعالم حکم بس��یار ناراحت به نظر می رس��ید  .عبارت 
»اغتش��اش گر« علیه مخالفان »شی جین پینگ«، رئیس جمهور چین 

اس��تفاد  ه می ش��ود  .د  اد  گاه این روزنامه نگار را به انتشار اطالعات د  روغ 
د  ر اینترنت متهم کرد  ه اس��ت.  شانگ با انتشار مقاله ای ضمن محکوم 
کرد  ن قرنطینه اعمال شد  ه د  ر ووهان آن را نقض خطرناک حقوق بشر 
برشمرد  . حد  ود   1۰ د  یپلمات خارجی و حامی شانگ تالش کرد  ند   که 
وارد   س��الن د  اد  گاه شوند   اما پلیس مانع آن ها شد  .  وکیل شانگ اعالم 
کرد   که موکلش از ماه ژوئن اعتصاب غذا کرد  ه اما به اجبار و با استفاد  ه 
از لوله بینی  به وی غذا د  اد  ه شد  ه است. شانگ اصالتا به شانگهای تعلق 
د  ارد   و هن��گام ش��یوع ویروس کرونا د  ر ماه فوری��ه به ووهان آمد  . وی 
گزارش های تصویری د  ر ش��بکه های اجتماعی د  ر ارتباط با هرجو مرج 
د  ر بیمارس��تان ها منتشر کرد  .س��ه خبرنگار د  یگر نیز به د  لیل پوشش 

همین وقایع بازد  اشت شد  ند  .

به نقل از بلومبرگ، »آنتونی فائوچی« رئیس مرکز ملی آلرژی و بیماری های عفونی آمریکا 
اعالم کرد   که جد  ید   ویروس کرونا موسوم به کرونای انگلیسی بسیار سریع شیوع پید  ا کرد  ه و 
افراد   را مبتال می کند  . وی د  ر پاسخ به پرسشی د  ر خصوص این که آیا این ویروس د  ر مقایسه 
با گونه های قبلی، باعث بروز بیماری  ش��د  ید  تری می ش��ود   و عوارض گس��ترد  ه تری خواهد   
د  اش��ت، گفت که گزارش های اولیه نش��ان می د  هد   که چنین نیست. فائوچی همچنین د  ر 
خصوص این که جهش د  ر ویروس کرونا می تواند   د  ر اثرگذاری واکس��ن موثر باشد  ، گفت که 
تا کنون شواهد  ی د  ر این خصوص وجود   ند  ارد  .وی د  ر عین حال تصریح کرد   که به هر حال، 
باید   این موضوع به طور جد  ی بررسی شد  ه و تحقیقات بیشتری د  ر خصوص آن صورت گیرد  .

  ویروس کرونای انگلیسی   به اتهام پوشش اخبار قرنطینه 
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مراجعه فرمایید     .

خد      مت  خوانند      گان محترم و سروران  مشترک و غیر مشترک که به نوعی 
پولی یا مجانی هر ماه یک نس��خه جرید      ه  ما را د      ریافت می کنند       , عارضم 
که این قضیه بر قاریین معظم پوش��ید      ه و مخفی نیس��ت که د      ر این د      وران 
وانفس��ای گرانی کاغذ وس��رانه  مطالعه یک صد      م ثانیه د      ر روز  هموطنان 
فرهیخته  , جیگر ش��یر و س��ر پر س��ود      ا می خواهد       که جرید      ه د      اری کنی. 
اوضاع ما به مثل مستاجری می ماند       که هر ماه رویش را برنگرد      اند      ه آخر ماه 
می شود       و خستگی کار از یک طرف و چمچاره پرد      اخت هزینه های اصلی 
و فرع��ی  و بالخص چک چاپخانه از طرف د      یگر روزها و ماهها و س��الهای 
آین��د      ه را چ��ون زهر بر ما کوف��ت  و خواب به چش��مانمان حرام می کند      .

منظور این اس��ت که با تمام این وزاریات س��عی کرد      یم از قلم نویسند      گان 
زبرد      ست آب زیرکاه و طنزیم کنند      گان نامی د      یروز و امروز که کم  هم الکی 
نیس��تند       مس��تفیضتان کنیم. نتیجه اینکه جرید      ه ای که به طبع و نظرتان 
می رسد       یکی از هزاران نبوغ نهانی ماست که بعضی ها می د      انند       و به روی 
مبارکش��ان نمی آورند       آن هم به د      الیلی که ما می د      انیم و شما  نمی د      انید        
و بهتر اس��ت خود      تان را د      رگیر مش��کالت  ما نکنید      . به قول قضیه تق ریز 
نومچه هد      ایت خان   عزیز که اگر می د      انس��ت هواخواه پر و پا قرصی چون 
ما د      ارد        هر گز از افسرد      گی د      ر عنفوان جوانی د      ر غربت خود      کشی نمی کرد       
,خوش��بختانه بر عکس خیلی از س��ایر همکاران یک کلمه از جاهای د      یگر 
بد      ون ذکر منبع د      زد      ی نکرد      ه ایم و اصلن احتیاج به چنین عملی ند      اش��تیم 
.  و ام��ا قضیه رنگ عوض کرد      نم��ان را به پای قضیه ماجراهای آقای ملون 
نگذارید       . بلکه بد      لیل پاره ای  منظور بعضی مشکالت  فنی د      ر چاپ  هیئت 
تحریره تصمیم به د      ورنگی گرفتند      , سو تفاهم  نباشد      ،  منظور همان  چاپ 
د      و رنگ بود       که مالحظه می فرمائید      .  وایضا  بقول قضیه وای بحال نومچه 

صاد      ق خان , جونم واسه شما بگه آقام که شما باشید       :
وای بحال آن کسی که از سبک و سیاق تک و آس ما  کپی برابر اصل کند       
و ما خبرد      ار ش��ویم که وا مصیبتا به حالش , آن سرش ناپید      ا که اگر کسی 

پا روی کفش ما بگذارد      .
وای بحال آن کسی که اقد      ام به انتشار مطالب ما بد      ون ذکر منبع  کند      .

وای بحال��ش اگ��ر از ما  و نویس��ند      گان ما بد       بگوید       , انتق��اد       کند       , نطق و 
مسخره کند        که رسواش می کنم من .

و ایض��ا بقول قضیه جایزه نومچه د      وس��ت بزرگوارمان  , د      ر پیش��گاه اد      با و 
فض��الی جلیل الق��د      ر و ارباب علم و د      انش پوش��ید      ه  و مخف��ی نماناد       که 
اینجانب��ان تصمی��م قطعی گرفتیم که هرکس کمر هم��ت بر میان بند      د       و 
به  ما آگهی د      هد        و مش��ترک ش��ود      , ما را د      ر امر خیر ی که گفتیم  یاری 
نماید       عالوه بر سهیم شد      ن د      ر ثواب آن  به عنوان اسپانسرینگ و حامی د      ر 
تمام صفحات با د      رج لوگو تجلیل و قد      رد      انی می گرد      د       .باش��د       که اش��خاص 
د      یگر تشویق شوند        و عبرت سایرین گرد      د       . البته نه اینکه کار و بار زند      گی 
خود      ش��ان را ول کنند       و فقط سنگ ما را به س��ینه بزنند       .د      ر پایان به قول 
تقد      ی��م نومچ��ه هد      ایت : ای خوانند      گان معظم و گرام��ی ! ما این جرید      ه را 
با کمال احترام , د      و د      س��تی , تقد      یم می کنیم به ش��ما .خد      اوند       حامیان و 

تعریف کنند      گان ما را توفیق و پول عنایت فرمایاد      !

ته مقاله
مد        یر مسئول

توفیق آنالین : فروغ  زمان فرخ زاد  عراقی زاد ه ۸،شاعر ,نویسند ه ،نقاش 
و فیلمس��از زن ایران��ی زاد ه ۸ د یماه  1313 د ر تهران و د رگذش��ته24 
بهمن 134۵.وی پنج د فتر ش��عر منتش��ر کرد  که از نمونه های ش��ایان 
ش��عر معاصر فارس��ی اند . فروغ فرخزاد  د ر 32 س��الگی بر اثر واژگونی 
خود رو د رگذش��ت.فروغ با مجموعه های اس��یر، د یوار و عصیان د ر قالب 
ش��عر نیمایی کار خود  را آغاز کرد . سپس آش��نایی با ابراهیم گلستان، 
نویس��ند ه و فیلم ساز سرش��ناس ایرانی، و همکاری با او، موجب تحول 

فکری و اد بی د ر فروغ شد .
تاریخ معاصر ایران د ر کنار روزگار پر فراز و نش��یبی که از س��ر گذراند ه 
اس��ت، مش��اهیر نام د اری را هم د ر د ل خود  نهان د اش��ته که هر کد ام 
بد ل به اس��اطیری د ر ذهن د وست د ارن ش��ان شد ه اند . شاید  عمد ه د لیل 
وجه اس��اطیری این مش��اهیر بستر و بافتار ناش��ی از عد م آگاهی است 
که کش��ور د ر آن غوطه ور اس��ت. هر کد ام از این مشاهیر با تاباند ن نور 
آگاهی بخش��ی د ر زمینه فعالیت خود  بسیاری را شیفته و عالقمند  خود  
س��اختند . یکی از این مشاهیر بی ش��ک فروغ فرخزاد  است. وجوه اد بی 
اش��عار او چنان تاثیر عمیقی بر اد بیات فارس��ی گذاشت که تا امروز نیز 
همچن��ان د ر اد بیات معاصر از فرکانس باالیی برخورد ار اس��ت. فروغ به 
مانند  بت واره ای برای زنان، گستره وسیعی از مطالعات زنان را د ر محیط 
آکاد می و روشنفکری کشور د ربر گرفت و این امر سبب ساز این بود  که 
زنان همواره به فروغ مانند  یک مس��یح بنگرند . مسیحی که با عصیان و 
د عوت به آزاد گی و بیان خویش��تن، زنان را از د ام تحجر و فضای بس��ته 
سنت گرایی زمان خود  نجات د اد . شاید  هیچ گاه از فروغ نامی د ر انجمن 
خروس جنگی نیامد ، اما قطعا یکی از اش��خاصی که آثارش د ر راستای 

اهد اف و آرمان های این انجمن قرار د اشت فروغ فرخزاد  بود .
ش��اید  آن وجه مسیح گونه فرخزاد  بیش��تر برای زنان کشور تا به امروز 
همچنان پر فروغ اس��ت، ام��ا روزی برای تمام آحاد  ملت نیز روش��نگر 

ب��ود . روزی که مس��تند  کوتاه او با نام » خانه س��یاه اس��ت« د ر کانون 
فیل��م ایران رنگ اکران به خود  گرفت. فروغ د ر قامت یک مس��یح برای 
جذامیان کش��ور ظاهر ش��د . مس��یحی که د ر گذر از منزل های مختلف 
کشور روستایی را به مرد مان معرفی کرد  که د ر کنار تمام فقر، تنگد ستی 
و عقب ماند گی از سرعت سرسام آور زند گی که شاخصه تمام روستاهای 
کش��ور بود ، د ر جد ال با ابلیس س��یاهی بود ند  که آرام آرام آنان را به د ام 

خود  می کشید .
فیلم » خانه س��یاه اس��ت« به مانند  عیان س��اختن راز خد ایگان توسط 
سیزیف بود . برای مرد مان شهرهای بزرگ که مبهوت پیشرفت و سرعت 
مد رنیزاس��یون حاکمیت وقت ش��د ه بود ند  »خانه سیاه است« د ر حکم 
یاد آوری د رد ناکی بود  که بد انند  این خانه و کش��ور غرق د ر س��یاهی و 
تلخی اس��ت. هر چند  د ولت »جذام خانه بابا باغی«را -همان جا که فروغ 
فیلم »خانه س��یاه است« را ساخت- تحت حمایت قرار د اد ه بود ، اما این 
حمایت نه تنها به کنترل بیماری نمی انجامید  بلکه بیشتر به طرد شد گی 
مرد مان جذام خانه از جامعه د امن می زد . زند گی روزمره و از د ست د اد ن 
معانی بنیاد ین زند گی نظیر مفاهیم خوب و بد  که د ر فیلم به آنان اشاره 
می شود  از نشانه های واپسگرایی د ر این منطقه خاص بود . پس از کسب 
جایزه بهترین فیلم مس��تند  د ر فس��تیوال فیلم آلمان د ر همان س��ال و 
به د لیل روابط ابراهیم گلس��تان تهیه کنن��د ه فیلم با د ربار پهلوی رد یف 
بود جه مشخصی برای کنترل بیماری جذام د ر نظر گرفته شد . همچنین 
س��اخت یک ش��هرک کوچک د ر خراسان برای زیس��ت این مرد مان با 
امکانات نسبتا معمول از نتایج فیلم »خانه سیاه است« فروغ فرخزاد  بود .

ب��رای جذامیان ایران فروغ فرخزاد  د ر قامت یک مس��یح بود  که آنان را 
از د رد  و رنج رهایی بخش��ید ، هر چند  که خود  د ر د فتر شعرش این گونه 
نگاش��ت» و نج��ات د هند ه د ر گور خفته اس��ت«؛ ام��ا د ر واقع او نجات 
د هند ه ای بود  برای رهایی از تلخی و س��یاهی که روزگار برای مرد م بابا 

باغی د ر نظر گرفته بود . این وجه فروغ  فرخزاد  اغلب د ر س��ایه اهمیت و 
تاثیرگذاری د فترهای اشعار او و روابطش با ابراهیم گلستان همواره ناد ید  
گرفته می ش��ود . اما چشم بستن به وجوه متعالی اید ه فیلم » خانه سیاه 
است« اجازه ش��ناخت تمام ابعاد  شخص فروغ را د ریغ می کند . وانگهی 
فیلم »خانه سیاه است« از جمله مهم ترین آثار تاریخ سینما ایران است 
که محجور ماند ه و کمتر به آن توجه می ش��ود . این بیش��تر به آن علت 
ک��ه فروغ را همواره د ر حیطه اد بیات به یاد  می آورند  و از حضور مهم او 
د ر عرصه س��ینما می کاهند . باری جاناتان رزنبام نظریه پرد از حوزه ژانر 
د ر سینما »خانه سیاه است« را مهم ترین فیلم سینما ایران خواند ه بود . 
ش��اید  برای صحه گذاشتن بر این نظر رزنبام تنها کافیست صحنه ای را 
ب��ه یاد  آوریم که مرد  جذامی زند گی خود  را د ر کنار د یوار به پیاد ه روی 
بد ون هد ف می گذراند  و فروغ با صد ای خود  روزهای هفته را یک به یک 
شمارش می کند . وجه مسیح وار فروغ حتی د ر نحوه مرگ وی د ر حاد ثه 
س��رنگونی اتومبیل او که به د لیل انحراف و عد م تصاد ف با اتومبیل مهد  
کود ک پیش آمد ه بود  نیز خود  برگی د یگر د ر کارنامه این مسیح تاریخ 
معاصر هنر کش��ور است. و کیس��ت کتمان کند  که نام فروغ همواره بر 
تارک تاریخ هنر معاصر ایران از جمله سینما خواهد  د رخشید .این مطلب 

را احسان آجرلو مجله فرهنگ و هنر نوشت.

فروغ فرخزاد در قامت یک مسیح

طرح:کامبیزدرمبخش

مری��م د رویش معروف به »مهی��ن د خت عظیما «د ر 
21 آذر 13۰۸ د ر خان��واد ه ای فرهیخت��ه و اهل قلم 
د ر تهران بد نیا آمد . وی د ر سال 1327 )خورشید ی( 
به عنوان د وازد همین د ختر د انش��جوی کارشناس��ی 
نقاش��ی د ر د انش��کد ه هنرهای زیبای د انشگاه تهران 

پذیرفته شد  .
د ر د وره تحصیل با تعد اد ی از هنرمند ان نامد ار ایران 
مانند  سهراب سپهری، بهجت صد ر و منوچهر شیبانی 
هم د وره بود ، به جای تکنیک های رایج نقاشی تصمیم 
گرفت از شیوه ای رو به انقراض برای بیان هنری خود  
استفاد ه کند  و پس از آن به عنوان یکی از ستاره های 

نقاشی پشت شیشه شناخته شد .
پس از فارغ التحصیلی د ر س��ال 1332 )خورشید ی( 
ب��ا مس��عود  برزی��ن روزنامه ن��گار برجس��ته ازد واج 
ک��رد  و حاص��ل این ازد واج س��ه فرزند  اس��ت. مریم 
عظیما که د ر س��ال 134۸ )خورش��ید ی( زمانی که 
همس��رش کارمند  ش��رکت نفت بود  برای مأموریتی 
عازم خوزستان ش��د  با جمعی از بانوان، خیریه ای را 
برای کمک به مرد مان س��یل زد ه خوزس��تان تشکیل 
د اد  .او د ر بازرس��ی مناطق س��یل زد ه به روس��تاهای 
اط��راف می رفت و میان د ر و د یوارهای خراب ش��د ه 
چشمش به تعد اد  زیاد ی تصاویر رنگی خورد  که روی 
د یوار خانه ها وجود  د اش��ت ک��ه کار هنرمند ی به نام 
عبد الجلی��ل د زفولی بود  که زنان جنوبی را به ش��یوه 
نقاش��ی پش��ت شیش��ه تصویر می کرد . پس از آن به 
مطالعه د ر مورد  این تکنیک پرد اخت و متوجه ش��د  
که شیوه  د زفولی همان سبکی است که از چین وارد  
ایران ش��د ه و د ر د وره صفویه نیز رواج بسیاری پید ا 
کرد ه بود . این سبک جزو نقاشی های بیرونی بود ه که 
به صورت قالبی د ر د اخل د یوار و.. جا می گرفته و د ر 

د وره ای به یک مد  تبد یل شد ه بود .
 آش��نایی این هنرمند  با س��بک نقاشی پشت شیشه 
)ویت��رای( و تلفی��ق آن ب��ا فضای هنر نوگرا ش��یوه 
قد یمی نگارگری ایرانی را با س��بکی نوین احیا کرد . 
او ب��ه د لیل عالقه ای که ب��ه این کار پید ا کرد ه بود  با 
تمرین های زیاد  توانست شیوه کار را یاد  بگیرد  و پس 
از آن تمام زند گی هنری خود  را وقف نقاش��ی پشت 
شیش��ه کرد . کار اولیه عظیما د ر   سال 47 د ر آباد ان 
ش��کل گرفت و بعد  از بازگشت به تهران هم این کار 

را اد امه د اد .

تفاوت س��بک مهین عظیما با س��بک ویترای که از 
رنگ های شفاف استفاد ه می شود  و و نور از آن عبور 
می کند  ، استفاد ه از رنگ روغن یا اکریلیک است که 
نور از آن رد  نمی ش��ود و مانند  یک نقاشی معمولی بر 
عکس به نظر می رس��د  که پش��ت شیشه قرار گرفته 

است.
تعریفی که وی از س��بک نقاشی مد رن خود  بر پشت 
شیش��ه ارائه می د هد  اینگونه اس��ت : »نقاشی پشت 
شیش��ه کار بسیار د شواری است که مراحل انجام آن 

برخالف نقاش��ی معمولی است. زمانی که نقاش روی 
کاغذ یا بوم نقاش��ی می کند  ب��ه آنچه انجام می د هد ، 
مس��لط اس��ت و پس از طراحی و رنگ کرد ن کلیات 
ط��رح به جزیی��ات و قلم گیری و... می رس��د  ولی د ر 
نقاشی پشت شیش��ه هنرمند  با یک د ست شیشه را 
بط��ور ایس��تاد ه نگه می د ارد  و هم زم��ان رنگ ها را 
بر روی شیش��ه بصورت برعکس می گ��ذارد  ، یعنی 
ابتد ا همه جزییات و قس��مت های حساس طراحی و 
رنگ گذاری می ش��ود  و بعد  الیه الیه طرح به س��مت 
پس زمین��ه م��ی رود ، به همی��ن د لی��ل هنرمند  باید  
معکوس فکر کند  و معکوس بکشد  و این کار مشکلی 
است. ش��اخصه د یگر نقاشی پشت شیشه زند ه بود ن 
و ش��فافیت رنگ هاست. وقتی رنگ پشت شیشه قرار 
می گیرد ، د ر مقایس��ه ب��ا بوم و کاغذ د رخش��ند گی 
بیش��تری د ارد  و به همین د لیل است که د ر د وره ای 
از هنر ایران برای نقاش��ی شمایل و کارهای مذهبی 
استفاد ه می ش��د . همچنین د ر بسیاری از آثار نقاشی 
پش��ت شیشه از مواد  مختلف مانند  نخ، طال، پارچه و 
حتی موی انس��ان استفاد ه می شد ه و نقاشی به کالژ 

تبد یل شد ه است. «
مهی��ن عظیما د ر آغ��از با رنگ روغ��ن معمولی و به 
صورت خود آموخته کار می کرد  اما بعد ها به استفاد ه 
از اکریلیک پرد اخت. او د ر بیشتر آثار خود  به نمایش 
جلوه های��ی از طبیعت پرد اخته و با رنگ هایی زند ه و 
ش��اد ، گل ها، د رختان و پرند گان را د ر پس شیش��ه 

نقش می زد .
 انتخاب سبک و سوژه های مد رن

مهین عظیما د ر د وران پوربار هنری خود  سبک های 
مختل��ف را با توجه به س��لیقه اس��تاد ان تجربه کرد . 
یکی از اس��تاید  او علی محمد  حید ریان از ش��اگرد ان 
مکتب کمال الملک بود  که میانه چند انی با مد رنیسم 
ند اشت وبه گفته مهین عظیما بچه ها را به ریزه کاری 
د ر نقاش��ی و کار کالس��یک تش��ویق می کرد . سبک 
مد رن و کالس��یک را از جواد  حمید ی که بیش��ترین 
تأثیر را روی وی د اشت و سپس از هوشنگ سیحون 

سبک نقاشی د کوراتیو را آموخت.
او با تلفیق س��بک قد یم و جد ید  س��بکی نو را ابد اع 
کرد  چون معتقد  بود  کارهای کالسیک متعلق به این 
زمان نیست و می خواست نقاش زمان خود ش باشد . 
بنابراین به رویه معمول کار نکرد  و سبک های مختلفی 
را ابد اع ک��رد .، روی کاغذ خیلی کم و روی بوم اصال 
کار نکرد . با اس��تفاد ه از لوازمی مانند  فیبر، یونولیت، 
چوب پنبه و... ، د وره ای نیز کارهای هند سی یا حتی 
 کار با س��وزن و نخ و ترکیب کالژ و نقاشی پرد اخت.

مریم عظیما معتقد  بود : »نقاشی باید  د ر زمان خود ش 
و به ش��کل تازه ارائه ش��ود . نقاش بای��د  نقاش زمانه 
خود ش باش��د  و فقط اید ه و گوش��ه ای از سبک های 
قد یمی را بگیرد . هر نقاشی، هر هنرمند ی برای خود  
یک فکری د ارد . فکر من این بود  که نقاش زبان خود  
باش��م. این نقاش زبان بود ن، د ر زند ه کرد ن یک هنر 
ایرانی بود  که من آن را انجام د اد م. حاال چقد ر د ر آن 

موفق شوم یا شد ه باشم را خد ا می د اند . «
عظیما به د لیل عالقه بس��یاری که به طبیعت د اشت 
همیش��ه تالش کرد  د ر نقاش��ی های خ��ود  از مظاهر 
طبیعت اس��تفاد ه کند . به اعتقاد  او پرند ه ها، ماهی ها 
و گل ها مخلوقات بسیار زیبایی هستند  که د ر بیشتر 
کارهایش د ید ه می ش��وند  و آنچه د ر کارش مشخص 
است ارتباط با طبیعت اس��ت. از موضوع د یگری که 
به آن می پرد اخت »زن« است .این نقاش فیگورهای 
زنان��ه را گاه به صورت م��د رن و گاه با ترکیب نقوش 
س��نتی به تصویر می کشید . د ر تعد اد ی از کارهایش 
از کالژ سنگ، کاغذ، نخ و تصویرهای کوچک استفاد ه 
و آنها را جزیی از س��اختار نقاشی می کرد . همچنین 
س��بک های آبستره و مد رن هم که حسی از طبیعت 

د ر آنها د ارد  د ر آثارش مشاهد ه می گرد د .
این هنرمند  هیچ وقت نقاش��ی پش��ت شیش��ه را با 
طرح های سنتی یا به عنوان صنایع د ستی انجام ند اد ه 
اس��ت ، بلکه طرح ها و اید ه های خ��ود  را روی بوم یا 
کاغذ، خلق کرد ه اس��ت. د رواقع آثار او نقاش��ی های 
مد رنی هستند  که با یک تکنیک سنتی ارایه شد ه اند . 
د ر تعد اد ی از کارهایش المان های س��نتی مانند  بته 
جقه و... وجود  د ارد  اما تالش کرد ه آنها را به س��مت 
هنر مد رن ببرد . معموال د ر کارهای س��نتی نقاش��ی 
پش��ت  شیش��ه رنگ های تخ��ت و محد ود  اس��تفاد ه 
می ش��ود  و طرح ها بد ون جزییات هس��تند  اما نکته 
ش��اخص د ر کارهای عظیما این اس��ت که جزییات 
زیاد ی د ر آنها وجود  د ارد  و تنوع رنگ و س��ایه روشن 

د ر آنها بسیار زیاد  است.
نقاش��ی های قد یمی او با تکنی��ک رنگ روغن بود  اما 
بع��د  از مد تی رنگ اکریلیک را د ر آثارش به کار برد . 
سال های اولی که این کار را شروع کرد  پشت شیشه 
نقاش��ی می کرد  و بیش��تر آنها شکست. آن زمان تازه 
پلکس��ی گالس د ر د س��ترس مرد م قرار گرفته بود  و 
تصمیم گرفت به جای شیشه از پلکسی استفاد ه کند  

تا کارهایش ماند گارتر شود .
فعالیت های هنری

مری��م عظیم��ا به مد ت د و س��ال د ر د انش��گاه الزهرا 
به عنوان مد رس و اس��تاد  راهنما برای د انش��جویان 

نقاشی، واحد  نقاشی پش��ت شیشه تد ریس می کرد  
. او تد ری��س را د ر موزه نقاش��ی پش��ت شیش��ه د ر 

کالس های آموزشی اد امه د اد  .
آث��ار نقاش��ی او د ر  س��ال 13۸1 د ر کتابخانه آرتور 
و الیزابت د انش��گاه  ه��اروارد  که ب��ه مطالعات تاریخ 
زنان اختصاص که هر  س��ال نمایش��گاهی از آثار یک 
هنرمند  غیرآمریکایی برگزار می کند  نزد یک به س��ه 
ماه آثار به نمایش گذاشته شد . رئیس نمایشگاه های 
د انش��گاه  هاروارد  پس از د ید ن آثار ارسالی عظیما د ر 
سایت نمایشگاه د ر نامه ای برای او نوشت، بینند گان 
از د ی��د ن کارهای��ش هیجان زد ه و متعج��ب بود ند  و 
برایشان عجیب بود  که چگونه این کارها پشت شیشه 
انجام می شود .این هنرمند  د ر کارنامه د رخشان خود  
سابقه ش��رکت د ر نمایش��گاه های مختلف انفراد ی و 
گروهی بس��یاری د ر ایران و کشورهایی چون بلژیک، 
فرانسه، یوگسالوی، و ترکیه د ارد  .وی د ر سال 13۸2 
)خورشید ی( موفق به د ریافت نشان د رجه یک هنری 

و د کتری از شورای ارزشیابی هنرهای سنتی شد .
وی سرانجام از سال 1394 )خورشید ی( توان نقاشی 
کرد ن را از د س��ت د اد .د ر س��الهای پایانی عمرش به 
د لیل ضعف جس��می کارهای کوچک انجام می د اد  . 
حتی زمانی که د س��ت راس��تش از کار افتاد ه بود  ، تا 
زمانی که قد رت کار کرد ن د اش��ت، به خلق اید ه های 

جد ید  و بسیار متنوع پرد اخت.
مری��م عظیما د رس��ن 7۸ س��الگی با وج��ود  ضعف 
جس��مانی قاد ر به حرکت نبود  ب��ا ویلچیر به گالری 
ای��وان آم��د  و آخرین نمایش��گاه نقاش��ی خ��ود  را 
ب��ا عن��وان »تماش��اگر رویا« برگ��زار ک��رد . د ر این 
نمایش��گاه بی��ش از 6۰ اث��ر از این هنرمن��د  که د ر 
س��ال های 133۰ تا 1394 خلق شد ه  بود ند  ، همراه 
 تع��د اد ی از عکس ها و مد ارک قد یم��ی او به نمایش 

گذاشته شد ه بود .

هرچند  نقاش��ی هایش به د لیل کاسته شد ن از توانایی 
جس��می اش، کوچک تر شد ه بود  اما زیبا د ید ن د نیا و 
مهر ورزید ن د ر آن ها عمق بیشتری یافته بود  و حتی 
کارهای��ی کوچک تر از 1۰ س��انتی متر هم د ر آنها به 

چشم می خورد .
د ر افتتاحیه آخرین نمایشگاهش د ر گالری ایوان ، از 
کتاب زند گینامه و مجموعه آثارش که »تماشاگر رویا 
« نام د اش��ت رونمایی شد . د ر این کتاب گزید ه ای از 
آثار نقاشی مهین عظیما همراه آرشیوی از عکس ها، 
مد ارک و مطالب نش��ریات مختل��ف د رباره آثار او به 
چش��م می خ��ورد . همچنین د و یاد د اش��ت از پرویز 
کالنتری و فریال سلحش��ور هم��راه متن میزگرد ی 
که پیش از این با حضور توکا ملکی، ش��هروز مهاجر، 
مرجان تاج الد ینی، گلبرگ برزین، ش��یرین معاصر و 
هاد ی س��یف برای بررس��ی آثار مهین عظیما برگزار 

شد ه، د ر این کتاب آمد ه است.
مهی��ن عظیم��ا س��رانجام د ر عص��ر روز سه ش��نبه 
1۸ تی��ر 139۸ پ��س از تحم��ل د وره ای بیم��اری 
کن��ار  د ر  هنرمن��د   بان��وی  پیکرای��ن  د رگذش��ت. 
 همس��رش مس��عود  برزین د ر مقابل قطعه نام آوران 

به خاک سپرد ه شد .

حورا خاکد امن روزنامه نگار /توفیق آنالین 
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توفیق آنالین: مراسم افتتاحیه نمایشکاه گروهی هنرهای تجسمی "بهاری د وباره"،روز 
جمعه 19 د ی ماه 99 د ر گالری ایریک برگزار گرد ید .

ب��ه گزارش پایگاه خبری توفیق آنالین، این نمایش��گاه گروه��ی از 19تا 23 د ی ماه از 
س��اعت 16 الی 2۰ د ر این گالری پابرجاس��ت.عالقمند ان می توانند  با رعایت پرو تکل 
های بهد اش��تی به گالری ایریک واقع د ر اتوبان س��تاری بلوار فرد وس شرق نبش خ وفا 
اذر حنوبی مجتمع ایریک س��نتر جنوبی ط3 واحد 1۰2 مراجعه نمایند . د ر این روید اد  

هنری 2۸ هنرمند  اثار هنری خود  را به نمایش گذاشته اند .
ح��ورا خاکد امن،جمیله اسد ی،مهس��ا س��هرابی،مریم اش��رافی،معصومه عباسی،س��ارا 
بروجرد ی،س��حر  قزوینی،ملی��کا  ایرانمنش،س��پید ه  فالحتی،اتوس��ا  الفتی،افس��انه 
قزوینی،جوان��ه پیشکاری،س��ارا قل��ی زاد ه اق قال،ن��وراهلل حبیبی،س��ارا کارگر،س��وفیا 
حید ری،فاطمه لطیفی،امیرحسین محبعلی،مهساد ریانورد ،شیال موحد ،الهام رافت،نفیسه 
میرفند رس��کی،پگاه رضایی راد ،س��عید  نباتیان،خورش��ید  رضوانی گی��ل کالیی،هد ی 

هواسی،فریا ریسی نژاد  و فاطمه یزد انی.
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