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محمــد نهاوندیان معــاون اقتصادی رئیــس جمهور:جواب 
توطئه های تحریمی و تضعیفی روحیه همگرایی است. ما در 
شــرایطی هستیم که همانقدر که تضعیف نیروهای مسلح به 
قوت ملی ضربه می زند، تضعیف وزارت امور خارجه، سیستم 
بانکی و صادرکنندگان هم می توانند به قوت ملی مان آسیب 

برسانند.
امروز رشــد تولید ملی در تعارض با عدالت اجتماعی نیست 
و اگر بخواهیم ســهم همــه مردم را زیاد کنیم باید ســفره 
را گســترش دهیم.جواب ما به تحریم هــای حداکثری باید 
همبســتگی حداکثری در صحنه تولید باشد و اگر بخواهیم 
از این شــرایط عبور کنیم که عبور هــم خواهیم کرد، باید 

همبستگی را در اولویت قرار دهیم.
بدانیــم این جریان ضدایرانی به دنبال چیســت تا بازی آنها 
را برهم بزنیم. آنها به دنبال این هســتند که تولید در ایران 
گران تمام شود، در مقابل ما باید ریسک را در اقتصاد کاهش 
دهیم.دشــمن به دنبال ایران اســت که طرف هــای ایرانی 
را تهدیــد کند تــا همکاری ها با ایران به حداقل برســد که 
معنای این اقدام افزایش ریســک در ایران اســت که ما باید 
با افزایش امنیت، ریســک را در کشورمان کاهش دهیم.در 
طول سال های گذشته کشــورمان با تورم باالیی مواجه بود 
اما در ســالهای 92 تا 96 این توفیق را داشتیم که همزمان 
با افزایش نرخ رشد اقتصادی، تورم در کشور کاهش یابد اما 
عوامل ریشــه ای اقتصاد ایران به شــبکه بانکی برمی گردد و 
می بینیم که عوامل بانکی باعث باال بودن نرخ تورم در کشور 
اســت که در نهایت هزینه تولید را افزایش می دهند. اقتصاد 
ایران باید به بازار مالی جهانی دسترسی یابد و این قوت یک 
اقتصاد اســت که از این طریق می تواند برای رشد داخلی و 
اشتغالزایی گام بردارد.تفسیر نادرســتی از اقتصاد مقاومتی 
مبنی بــر قبول انزوا وجــود دارد، گفت: اقتصــاد مقاومتی 
درونزا و برون نگر اســت و از این طریق باید نقشــه کسانی 
کــه می خواهند ایران را به انزوا ببرند برهم بزنیم و بازی آنها 
را نخوریم.: الزمه رشــد تولید در کنار امنیت مبارزه با فساد 
اســت که مبارزه فساد را نباید فقط یک امر قضایی، سیاسی 
و اجتماعی دانســت بلکه یکی از مهمترین جنبه های مبارزه 

با فساد، اقتصادی است.
فســاد هزینه تحمیلــی بر تولید و تجارت اســت و مقابله با 
فساد باید به صورت سیستماتیک قائله مند و با فهم اقتصادی 
دنبال شود.مبارزه با فســاد از طریق اصالح ساختاری انجام 
می شــود که در کوتاه مدت با دردهایی همراه اســت و برای 
مقابله با آن نیاز به وحدت و هماهنگی داریم.مشــخص است 
کــه وقتی دولت و مجلس اقدام کنند تــا تصمیم رانت زایی 
متوقف شــود، برخی از افراد ســکوت نمی کنند و صدایشان 
درمی آید اما الزمه مبارزه با فساد، هماهنگی و هم رأی بودن 
است تا در ســاختارهای رانت زا بتوانیم اصالحات مورد نیاز 
را انجام دهیم. نباید اجــازه دهیم بدخواهان ایران در دولت 
آمریکا و رژیم اســرائیل یارگیری کنند و آنها به دنبال عدم 
حضور ما هســتند و ما باید با حضور خودمان آنها را شکست 
بدهیم.وی با بیان اینکه در حال پشت ســر گذاشــتن توفان 
هســتیم و به مرحله ثبات و رشد برمی گردیم، کاهش تورم 
آغاز شــده و تورم نقطه به نقطه در مســیر کاهشی به 26.2 
درصد رســیده و تورم ماهانه دی ماه هم 4دهم درصد کمتر 
از الگوی بلندمدت بوده است و نسبت به ماه قبل 2.1 درصد 
کاهش یافته است.هیچکس حق ندارد بر التهاب و نگرانی ها 
نسبت به آینده بیفزاید. همه در یک کشتی نشسته ایم.آنچه 
تورم ایجــاد می کند انتظارات تورمی اســت و اقتصاد ما در 
حال حاضر بار دیگر به ســمت ثبات و رشد پیش رفته است 
و باید با انســجام درونی و مشــارکت مردمی این شرایط را 
تقویت کنیم.اگر از شرایط تحریمی مدبرانه استفاده کنیم به 
نفع تولید ملی است و تحریم ها در کوتاه مدت می تواند مانند 

سیاست های حمایت داخلی عمل کند.
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متاســفانه نگاه نئولیبرالی آن هم نــه از نوع علمی بلکه 
از نگاه پوپولیســتی، موجب شده تا اوالً نهادهای داخلی 
تضعیف شــوند و ثانیاً بنیان های اقتصادی کشــور رشد 
نکنند که نتیجه آن لطمه و آســیب به تولید کشور بوده 
اســت.در اقتصاد ارتباط با خارج یک اصل است چون ما  
نمی توانیــم تمام نیازهای خود را در داخل برطرف کنیم. 
اما اگر پتانســیل های داخلی تقویت نشود نگاه به بیرون 
باعث تضعیف اقتصاد می شــود یعنی اگر پتانسیل داخل 
را بشناســیم و به نیروهای داخلی و سرمایه فیزیکی بها 

بدهیم ارتباط با بیرون هیچ مشکلی ندارد. 
اما وقتی ســرمایه های فیزیکی و انسانی بصورت مناسب 
بهره بــرداری  و با هم ترکیب نمی شــوند، خود به خود به 
خارج وابسته می شویم.اگر قرار باشد رشد اقتصادی داشته 
باشــیم این به معنای تولید و توزیع مناسب است و یکی 
از مباحث مهم در توزیع، صادرات و واردات کاال است که 
هر دو به رشد اقتصادی کمک می کند. اما در حال حاضر 
دچار معضل تحریم هســتیم و حتی صادرات هم داشته 
باشیم، نمی توانیم از پول آن بهره برداری کنیم.از گذشته 
نگاه ملی بر این تاکید دارد که باید اقتصاد داخلی تقویت 
شود، پتانسیل ها شــناخته و از آنها بهره برداری مناسب 

صورت بگیرد. 
اما وقتی قوانین و عوامل موثــر بر تولید داخلی در کنار 

هم استفاده نمی شوند خود به خود نمی توان از آنها بهره 
برداری کرد. در حال حاضر شــرایط به گونه ای است که 
سرمایه های فیزیکی ما دیگر کارایی ندارند و سرمایه های 
انســانی و اجتماعی روز به روز از بین می روند. همه اینها 
عماًل دست به دست هم می دهند تا شعار بسیار مناسب 
نگاه به درون محقق نشــود.در اقتصاد دو نوع باز و بسته 
داریــم؛ اقتصاد باز بــه معنای ارتباط با بیرون اســت و 
بســته برعکس آن. تجربه نشــان داده اقتصادهای بسته 
نمی توانند رشــد اقتصادی مطلوب داشته باشند. چین، 
ترکیه و ســایر کشورهایی که رشد اقتصادی داشته اند را 
مالحظه کنید، رشد اقتصادی این کشورها اصوالً در سایه 
مبادالت بین المللی بوده و آن نیز خود در ســایه اقتصاد 

سیاسی امکان پذیر است یعنی تعامل با دنیا.
متاسفانه در کشــور ما تولید در حاشیه قرار گرفته است 
چون واردات کشــور مناســب و منطقی نیست. واردات 
یعنــی برطرف کــردن نیازهای اساســی تولید کشــور 
وگرنه واردات مصرفی کشــور را دچــار معضلی می کند 
کــه اواخــر دوران پهلوی به آن مبتال شــده بود. در آن 
دوران دروازه هــای اقتصاد را به شــدت باز کردند و همه 
نوع کاال وارد شــد درحالیکه حمایتــی از تولید صورت 
نگرفت.برای نمونه در ارتباط با هدفمندسازی یارانه ها که 
قیمت ها افزایش یافت، مقرر شــد تا درآمدهای حاصل از 

آن میــان تولیدکنندگان توزیع شــود تا نیازهای خود را 
برطرف کنند اما در عمل اینگونه نشــد و درآمدها بیشتر 
به ســمت مصرف کاالهایی هدایت شد که آنها را تولید 
نمی کردیم و در نتیجه موجب افزایش واردات شــد.مثال 
اگر دولت کسری بودجه ایجاد می کند و این کسری صرفاً 
برای موارد مصرفی است که ربطی به بنیان های تولیدی 
ندارد، این کســری روزبه روز مضاعف می شود و کشور را 
به خارج وابســته می کند. برای تقویت تولید داخل نیاز به 
ماشــین آالت و مواد اولیه اصلی است که بیشتر آنها باید 
از خارج تامین شــود تا بنیان های تولید تقویت شود اما 
اینگونه نمی شــود و این باعث تولید کاالها یا محصوالت 
کم کیفیت مانند خودرو می شود، چون ما به سمت تولید 
ملی نرفتیم و این تولید وابســته است که عمال نمی تواند 
رشد اقتصادی را نتیجه بدهد. هرچند شاید رشد ظاهری 
حتی تا ۵ درصد هم وجود داشــته باشــد، اما رشدی که 
اساساً موجب توسعه نشود عمال تاثیری نداشته و دوباره 
رو به افول می گذارد.متاســفانه نگاه نئولیبرالی آن هم نه 
از نوع علمی بلکه از نگاه پوپولیســتی، موجب شده تا اوالً 
نهادهای داخلی تضعیف شوند و ثانیاً بنیان های اقتصادی 
کشــور رشد نکنند که نتیجه آن لطمه و آسیب به تولید 
کشــور بوده است. بهرام سحابی اســتاد اقتصاد دانشگاه 

عالمه طباطبایی نوشت.

نگاه نئولیبرالی پوپولیستی در نهادهای داخلی 

براســاس گزارش ســازمان ملل تولید ناخالص داخلی ایران 
در ســال 2۰19 حدود ۷.1 درصد کاهش یافته که در ادامه 
افــت 2 درصدی تولید ناخالص داخلی آن در ســال 2۰1۸ 
است.معاونت بررســی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در 
گزارش به پیش  بینی ســازمان ملل متحــد از اقتصاد جهان 
و ایران پرداخته است. براســاس گزارش سازمان ملل، رشد 
اقتصادی جهان در ســال 2۰19 معــادل 2.۳ درصد برآورد 
شــده و انتظار می رود این نرخ در سال 2۰2۰ به 2.۵ درصد 
برســد. نرخ رشــد تجارت جهانی نیز در سال 2۰19 حدود 
۰.۳ درصد تخمین زده شــده که طبق پیش بینی ها تا سال 
2۰2۰، به بیش از ۵ درصد خواهد رسید. نرخ رشد اقتصادی 
و تجــارت جهان در ســال 2۰19 ، طی یــک دهه اخیر در 
پایین ترین سطح خود قرار داشته است.طبق گزارش سازمان 
ملل، پیش بینی می شود اقتصاد ایران در سال 2۰2۰ با توجه 
به تاثیر کاهش قیمت نفت، تحریم های ایاالت متحده آمریکا 
منقبض تر شــود.تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2۰19 
حــدود ۷.1 درصد کاهش یافته که در ادامه افت 2 درصدی 
تولید ناخالص داخلی آن در ســال 2۰1۸ است. جاری شدن 
سیل های ویرانگر، بازگرداندن تحریم ها توسط ایاالت متحده 
آمریکا و افزایش تنش ها با عربســتان ســعودی، اقتصاد را با 
مشــکل مواجه کرده و موجب تنزل ناگهانی صادرات شــده 
اســت. سرمایه گذاری و رشــد مصرف بخش خصوصی نیز با 
کاهش بیشــتری همراه شده اســت.با اینکه در حال حاضر 
دولت هزینه های خود را برای رفع چالش های ناشی از رکود 
اقتصادی افزایش داده، اما بازگشت اقتصادی ایران به قلمرو 
مثبت چندین ســال طول می کشــد. کمبود تنوع اقتصادی 
ایران، همچنان چشم انداز اقتصادی کشور را مبهم می سازد. 
با این وجود طبق پیش بینی ها انتظار می رود رشد اقتصادی 
ایران در ســال های 2۰2۰ و 2۰21 کمــی بهبود یافته و به 
ترتیــب به رقم هــای منفی 2.۷ درصــد و منفی 1.2 درصد 
برســد.طبق برآورد سازمان ملل متحد، تورم ساالنه در سال 
2۰19 در ایران و بسیاری از دیگر کشورها از جمله آرژانتین، 
ســودان جنوبی، بولیوی و ونزوئال که با محدودیت عرضه و 
عدم توازن شــدید اقتصاد کالن مواجه هستند، بیشتر شده 
اســت. طی ســال های 2۰2۰ و 2۰19 پیش بینی می شود 
نرخ تورم ایران تا حدودی کاهــش یابد.مالیات ها و مقررات 
زیســت محیطی که برای جلوگیری استفاده از سوخت های 
فســیلی در جهان طراحی شــده اند ممکن است، حداقل در 
یک دوره انتقال، منجر به هزینه های باالتر کاالهای ضروری 
مانند مواد غذایی و سیســتم گرمایشی شوند. از آنجا که این 
کاالهای اساسی نمایانگر بخش بزرگی از درآمد یک خانواده 
فقیر است، تغییر انرژی اثرات مهمی بر فقر و نابرابری خواهد 
داشت. یکی از مثال های این گزارش در این زمینه مربوط به 
پیامدهای اجتماعی مالیات ســوخت و کاهش یارانه سوخت 
در ایران و کشورهای دیگر از جمله اکوادور، فرانسه و سودان 
است که نشانگر جنبه های سیاسی-اقتصادی چنین اقداماتی 
است.با این حال، نمونه های بیشــماری از اقدامات موفقیت 
آمیز اصالحات نیز وجود داشــته که بســیاری از آنها نیز در 
همین مجموعه کشــورها رخ داده اســت. تجربیات موفقیت 
آمیز نشان می دهد که سیاست حذف یا کاهش یارانه انرژی 
بایــد به گونه ای طراحی شــود که با توجه بــه پیامدهای و 
تأثیر آن بر نابرابری، در صنایع و شــهروندان آسیب دیده، از 
پذیرش کافی هم برخوردار باشد.براساس برآوردهای سازمان 
ملــل انتظار می رود نرخ بیکاری در ایران در ســال 2۰19 با 
افزایش قابل توجهی نسبت به سال 2۰1۸ مواجه باشد و به 
12.۸ درصد برســد. حدود ۳۵ درصد جوانان ایران )درسن 
2۰ تا ۳4 ســال( نه در حال اشتغال و نه در حال تحصیل یا 
یادگیری هستند )NEET(؛ این نرخ برای مردان حدود 1۰ 

درصد و برای زنان حدود 61 درصد است.

 پیش  بینی سازمان ملل 
از اقتصاد ایران

ابراهیم شیبانی رئیس کل اسبق بانک مرکزی 
در همایش شــکل دهی آینده سیاست گذاری 
پولی و بانکی که در اتاق بازرگانی ایران مطرح 
گردید: در طرح جدیــد بانکداری، رئیس کل 
بانک مرکزی توسط رئیس جمهور با مشورت 
اعضــای غیراجرایی یــا اقتصاددانان انتخاب 
می شوند و اگر چه این کارها ظاهر زیادی دارد 
اما در عمل اتفاق مثبتی نیست.این در حالی 
اســت که برخی از تغییرات الزم نیســت در 
این طرح اجرا شود که به عنوان مثال تعریف 
هیأت عامل بانک مرکزی مشــخص است که 
در طرح تغییر نــام داده و به نام هیأت عالی 
نامگذاری شده است.همچنین به قید قرعه دو 
نفر از سه نفری که اقتصاددان بوده و عضو این 
هیأت عامل هستند باید تغییر کنند.همچنین 
در طرح جدید معاون ارزی و معاون اقتصادی 
یا انفورماتیک باید به طــور روزانه و هفتگی 
درگیر کارهای بانک مرکزی باشد و نمی توان 
آن را از هیأت عامل بانک مرکزی حذف کرد 
و به جای آن اقتصاددان قــرار داد، در حالی 
که این تغییرات منجر به خیر نمی شود و کار 
به صورت تالش و خطا پیش برده می شــود 
و چابکــی را از بانک مرکزی خواهد گرفت.در 
طرح جدید رئیس کل توســط رئیس جمهور 
با مشــورت اعضای غیراجرایی یا اقتصاددانان 
انتخاب می شــوند و اگر چه این کارها ظاهر 
زیادی دارد اما در عمل اتفاق مثبتی نیســت. 

ضمناً اعضای هیأت عامل نیز نباید به صورت 
قرعه تغییر کنند و اعضای غیراجرایی هم باید 
قانون تضاد منافع را امضــاء کرده و در هیچ 
یک از مؤسساتی که زیرمجموعه بانک مرکزی 

است عضو هیأت عامل نباشد.
اگر رئیس کل قرار باشد عزل شود باید دالیلی 
به صورت کتبی به مجلس اعالم شــود ضمن 
اینکه ضرب االجل های تعریف شــده در بانک 
مرکزی عادی نیســت به طوری که باید افراد 
در زمان سه هفته تعیین شوند.افزایش سرمایه 
بانک مرکزی در گذشــته در مجمع عمومی 
بانک مرکزی انجام می شد اما در حال حاضر 
وزارت اقتصاد که عضو شورایی نیست در این 
رابطه بایــد رأی دهد در حالی که در جمعی 
کــه در این باره تصمیم گیری می شــود وزیر 
اقتصاد حضــور ندارد.برای کنترل نقدینگی و 
حفظ ارزش پول واضح اســت که کنترل پایه 
پولی و کنترل نقدینگی و همچنین بدهی های 
دولت به بانک مرکزی و بدهی های بانک ها را 
شامل بشود بنابر این وظیفه بانک مرکزی آن 
اســت که این ســه اهرم را کنترل کند و در 
این صورت می تــوان تقاضای کل را مدیریت 
کــرد اما در بخش عرضه بحث دیگری مطرح 
اســت کــه در آن دولــت و بخش خصوصی 
دخیل می باشــند.بخش عمده ای از نقدینگی 
صرف بنگاه های دولتی می شــود که تهدیدزا 
اســت بدین صورت که یک صنعت ۷۰ هزار 

نفر کارگر دارد و با احتســاب خانواده ها چند 
میلیون نفر را تشکیل می دهد و با این تحلیل 
منبع مالــی از دولت گرفته می شــود.ضمن 
اینکــه دولتی ها ردیف خاص خــود را دارند 
و واحدهایی هســتند که با ضوابط روشــن و 
مشخص از  ولت اعتبار نمی گیرند بلکه با رابطه 
و بدون ضابطه تأمین مالی انجام می شود و بر 
این اساس اعتبارات عمده استفاده می شود و 
نتیجه آن چیــزی باقی برای تزریق به بخش 
خصوصی نمی شــود.این در حالی اســت که 
طبق طرح جدید بانکداری ممنوعیت برداشت 
از حســاب تســعیر دارایی های بانک مرکزی 
صورت می گیرد.ممنوعیت تبلیغات مؤسسات 
اعتباری و بانک های مشکل دار در صدا و سیما 
و رســانه ها این نکات قوت طرح است ضمن 
اینکه سامانه وثایق از سوی بانک مرکزی نیز 

باید راه اندازی شود.بر اساس طرح جدید باید 
وثایق وام گیرنده به صورت برخط ارائه شــود 
و بخش خصوصی ســالم در این طرح مدنظر 
قرار گرفته شود و اگر وثیقه در اختیار بخش 
خصوصی است می تواند وام بگیرد.شرکت های 
گزارش گر اعتباری نیز مکمل ســامانه وثایق 
اســت و باید به عنوان یک نقطه قوت در نظر 
گرفته شود. شــورای سنجش اعتبار در بانک 
مرکزی به صورت رسمی راه اندازی می شود و 
در مجموع مشاهده این طرح نشان می دهد که 
قانون بانکداری بدون ربا نیز مکمل آن است.
در زمینه بانک مرکزی برخی از بخش های این 
طرح عملیاتی نیست و امیدواریم این طرح با 
اصالحاتی که بر روی آن انجام می شود اجرایی 
شــود و زمینه برای رشد بخش خصوصی را 

فراهم آورد.

با خواندن بودجه 99 سر درد می گیرم
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محمدعلی دهقان دهنوی معاون وزیر اقتصاد در رابطه با اخذ مالیات از ســود ســپرده 
بانکی و ســهام گفت: مالیات بر سود سپرده و سهام در الیحه اصالح قانون مالیات های 
مستقیم دیده نشده و مالیاتی از آن اخذ نمی شود.مالیات از سود سپرده بانکی و سهام از 
الیحه اصالح قانون مالیات های مستقیم حذف شد.در رابطه با اصالح قانون مالیات های 
مستقیم پیش نویس الیحه  ای تنظیم شد و چند روز گذشته برای طرح در دولت ارسال 
شــده است. این پیش نویس از االن تهیه شده تا تبدیل شدن به قانون مسیر طوالنی را 
طی خواهد کرد و در کمیسیون های دولت طرح و بررسی و در نهایت به تصویب هیأت 
وزیران می رســد و پس از آن در مجلس و کمیسیون های تخصصی بررسی خواهد شد. 
در ایــن مراحل قطعاً تغییراتی اتفاق خواهد افتــاد و بعد از آنکه در مجلس به تصویب 
برسد پیش بینی کردیم که اجرای آن در بخش های مختلف یک فرصت زمانی به فعاالن 
اقتصادی بدهد که نگرانی ایجاد نکنیم ممکن اســت دو تا ســه سال از اجرا و دریافت 
مالیات زمان ببرد. به همین خاطر اصرار داشــتیم در مورد جزئیات ایجاد نگرانی نکنیم. 
اینکــه از چه بخش هایی مالیات گرفته می شــود یا نمی شــود، در جامعه ایجاد نگرانی 
نکند و اجازه بدهیم پیش نویس الیحه با حضور صاحبنظران و کارشناســان اقتصادی، 
نمایندگان مردم و بخش های پژوهشی و کارشناسی بررسی و چکش کاری شود و اجرای 
آن برای اقتصاد مطلوب باشــد.در بحث مالیات بر مجموع درآمد نکته ای وجود دارد که 
موضوع اصلی ایجاد یک نوع عدالت اجتماعی در جامعه است. کسانی که درآمد بیشتری 
دارند مالیات بیشــتری پرداخت می کنند. لزوماً این نیست که بررسی کنیم می خواهیم 
یک نظام درســت کنیم مثاًل ۳۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و بخواهیم به 
همین میزان مالیات اخذ کنیم. نه این درست نیست در مالیات مجموع درآمد مردم بر 
اساس توقعات مختلف درآمدی نرخ های مختلف مالیاتی پرداخت می کنند.بیش از 1۳۰ 
کشــور دنیا این نوع مالیات را دریافت می کنند. همزمان با این موضوع اتفاقات دیگری 
باید بیفتد، باید ســامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی باید شکل بگیرد و سیستم های 
اطالعاتی به یکدیگر متصل شــوند، اظهارنامه های مردم مبنای تشخیص مالیات باشد و 
یک نظام تشــویقی و تنبیهی برای ارائه اظهارنامه وجود داشته باشد. مجموعه اینها در 
طول زمان در حال پیگیری و انجام است، برخی افراد ممکن است بخش هایی از مالیاتی 
را که اظهار می کنند در پایان سال به آنها بازگردانده شود و به نوعی مالیات آنها منفی 
شــود. شکل و قاعده این مالیات و مجموع درآمد این گونه است. مالیات بر سود سپرده 
و ســهام در الیحه اصالح قانون مالیات های مســتقیم دیده نشده و مالیاتی از آن اخذ 
نمی شــود.اطالعات مربوط به سود سپرده ها به صورت کامل در شبکه بانکی در اختیار 
اســت و اطالعاتی که ناشی از سود سهام در ســازمان بورس موجود است.سازمان امور 
مالیاتی پیش نویس الیحــه اصالح قانون مالیات 
های مســتقیم را تهیه کــرده بود و در این 
پیش نویس که اوایل آبان ماه رسانه ای 
شد، معافیت مالیاتی سود سپرده بانکی 

و سهام حذف شده بود.

 حذف الیحه مالیات از سود سپرده
 بانکی و سهام 

طهماســب مظاهــری رئیس اســبق بانک مرکزی 
درباره طرح جدیدی که در مجلس به اســم اصالح 
نظام بانکی مطرح شده اســت گفت: اگر این طرح  
به تصویب برســد دیگر هیچ کاری نمی توان کرد و 
شرایط بسیار بدتر خواهد شد، به طوری که می توان 
اینگونــه تعبیر کــرد که آخرین رمــق نظام بانکی 
گرفته خواهد شد.ما امروز در شرایطی قرار داریم که 

نظام بانکی ما در بحران است و مشتریان و بانک ها 
همگی در رنج و عذاب به سر می برند.سپرده گذاران 
هر روز با قوانین جدیدی روبه رو هســتند و مدیران 
بانک ها نیز قدرت برنامه ریزی برای آینده را از دست 

داده اند. 
یکــی از آخرین قوانیــن نحوه تســویه بدهی های 
تســهیالت معوق بوده که باعث شده مدیران بانکی 

به شــدت به آن معترض شوند.متاسفانه این طرح 
جدیدی که در مجلس به اســم اصالح نظام بانکی 
مطرح شده اســت، اگر به تصویب برسد دیگر هیچ 
کاری نمی توان کرد و شــرایط بســیار بدتر خواهد 
شــد، به طوری که می تــوان اینگونه تعبیر کرد که 
آخریــن رمق نظــام بانکی گرفته خواهد شــد. ما 
باید برای یــک بار تکلیف خود را مشــخص کنیم 
 که آیا در آینــده اقتصاد کشــور می خواهیم بانک 

داشته باشیم یا نه.
مــا در حال حاضر ســه قانون مــادر داریم که در 
برخی موارد آنها با یکدیگر در تضاد هســتند. قانون 
پولی بانکــی، اداره امور بانک هــای دولتی و قانون 
بانکداری بدون ربا جزو قوانین مادر هستند و هدف 
این اســت که این قانون جدید جایگزین آنها شود. 
اما نکتــه ای که وجود دارد این اســت که در هیچ 
کجای دنیا قوانین مادر توســط دو نماینده مجلس 
تدوین نمی شــود بلکه این قوانین توسط دولت ها با 
اســتفاده از بدنه خود و کارشناسان، آن هم پس از 
چند ســال تحقیق و بررسی آماده و در نهایت برای 
تصمیم نهایــی به مجلس ارائه می شــود در حالی 
آقای بحرینی ســخنگوی این گــروه از نمایندگانی 
کــه این طرح را نوشــته اند حتی ســابقه یک روز 
کار در یکی از شــعبه های بانک را ندارد و برخی از 
همکاران ایشــان نیز حتی سابقه تحصیالت مرتبط 
با نظام پولی و بانکی را دارا نیســتند.یکی از مسائل 

دیگری که در این قانون اصالح نشــد بلکه صورت 
آن مخدوش شــده است، بحث سود بانکی است در 
حالی که ما ادعای نظام بانکداری بدون ربا را داریم 
و این یک طرح نو و جدید اســت اما بســیار کم به 
آن پرداخته شــده است.در دوران دولت نهم و دهم 
احمدی نــژاد پول  بانک ها را حق خود می دانســت 
و بــا تســهیالت تکلیفی بــه طرح هــای مختلف 
 منابع بانک هــا را هدر داد که هنــوز آثار آن را در 
اقتصاد کشــور می بینیم.  اکنون در این طرح سود 
تکلیفی نیز اضافه و شرایط بدتر شده است.یکسری 
ابهامات در این طرح وجود دارد، به طور مثال نقش 
بانک مرکــزی در سیاســت های ارزی کامال مبهم 
است در صورتی که حساسیت این بخش به اندازه ای 
است که باید نکته به نکته و ریز به ریز وظیفه بانک 
مرکزی تعریف شــده باشــد. این ابهامات به قدری 
اســت که در صورت قانونی شدن این طرح ما باید 
منتظر فاجعه ارزی باشیم.آقایان برای اینکه بگویند 
این طرح بی خاصیت نیست چند مورد تنبهی هم در 
آن قرار دادند که اصال جزو وظایف بانک ها نیست و 
نیازی نبود که بانک ها وارد این مســائل شوند بلکه 
وظیفه سایر دســتگاه ها است. به طور کلی می توان 
گفــت اگر کاری نکنیم و هم اکنون که این طرح در 
شور اول به تصویب رســیده و برای شور دوم رفته 
اســت، باید انتظار یک فاجعه در نظام پولی و بانکی 

کشور را داشته باشیم.

مرتضــی ایمانی راد  اقتصاد د ان و مد رس 
د انشــگاه د رباره چالش های بنیاد ینی د ر 
اقتصاد  کشــور وجود  د ارد  اظهارد اشت: 
نمونــه این چالش ها بحــران نقد ینگی، 
وضعیت سیستم بانکی، بد هی های د ولت 
و بحران ارزی اســت. د ر سال آیند ه ما 
استمرار این چالش ها را خواهیم د اشت 
و اضافه برآن تعمیق مشــکالت د ر سال 
1۳9۸ می تواند  به اقتصاد  ایران د ر سال 
1۳99 را شکل بد هد .انتظار این است که 
د رسال آیند ه مشــکالت اقتصاد ی ایران 
بیشترشــود . انتظار د اریــم که تحریم ها 
اد امه د اشــته باشد  و باز انتظار د اریم که 
فشــار های بین المللی روی اقتصاد  ایران 
افزایش یابد ؛ بنابراین خیلی طبیعی است 
که انتظار د اشته باشیم که اقتصاد  ایران 
د ر سال آیند ه باز کوچکتر شود  و انقباض 
قابل توجهی را تجربه کند . این شــرایط 
ایران  اقتصــاد   برای د هه های گذشــته 
کمتر اتفاق افتاد ه اســت و بد ین ترتیب 
مد یریت اقتصاد  د ر ســال آیند ه بســیار 
مشکل خواهد  بود . به همین د لیل است 
که کنترل بیشتر، چهره محتمل اقتصاد  
ایران است.د و چشــم اند از یا سناریو د ر 
آیند ه اقتصاد  ایــران وجود  د ارد . یکی از 
ســناریو ها این است که سیاست د اخلی 
اقتصاد ی تغییــرات قابل توجهی بکند  و 
نگاهش به کارکرد  و جایگاه اقتصاد  تغییر 
کند . این تحول د ر خیلی از کشور ها رخ 
د اد ه اســت و د لیلی وجود  ند ارد  که د ر 
ایــران رخ ند هد ؛ بنابرایــن اگر تحوالت 
سیاســی به ســمتی برود  که شرایط را 
برای این د گرد یســی فکری و سیاستی 
تغییــر د هد ، ما شــاهد  توقف تخریب و 

تغییرات مثبتی د ر اقتصاد  خواهیم بود .
ســناریوی د وم، این است که د ر شرایط 
بین الملل نگاه نســبت بــه اقتصاد  ایران 
عوض شــود  که این مربوط به مســأله 
تحریم ها می شــود . اگر تحریم ها د ر یک 
طیف بتد ریج ضعیف تر شود  و مذاکرات 
جلوتر رود ، به همان انــد ازه متغیر های 
اقتصــاد ی هم تغییــر می کننــد . ما با 
یک طیف از تحوالت سیاســت د اخل و 
بین الملل مواجه هستیم که این ها نسبت 
به اقتصاد  کشور برون زا هستند . به د لیل 
بــرون زایی ایــن تحوالت می بایســت 
مــا تکلیفمان را با آن روشــن کنیم. د ر 
این حالت هم مشکالت اقتصاد ی کمتر 
خواهند  شد . حد اقل د رکوتاه مد ت کمتر 
خواهند  شــد . ولی احتمال این د و تغییر 
کم اســت و بنابراین نمی تــوان انتظار 
د اشــت که شــرایط اقتصاد ی د ر سال 

آیند ه تغییری کند .
د ر ارتبــاط با این د و ســناریو ،د ر حوزه 
سیاســتگذاری د اخلی و د ر حوزه تغییر 
از  یکی  کــه  اقتصــاد ی  پاراد ایم هــای 
مؤلفه های اساسی تحول د ر ایران است، 
د ر ســال 1۳99 اتفــاق خاصی نخواهد  
افتاد . ســال آیند ه میالد ی کــه با آخر 
پاییز سال 1۳99 شمسی مصاد ف است 
با انتخابات ریاســت جمهــوری امریکا 
که جزو تحوالت سیاســی است، مواجه 
هســتیم که به نظر نمی رســد  تغییری 

شــاهد  باشــیم، چراکه به احتمال قوی 
ترامــپ د وبــاره انتخاب می شــود . اگر 
د وباره ترامپ انتخاب شــود  او برای کم 
رنگ کرد ن مسأله استیضاح خود  نیاز به 
یک حرکت قوی د ارد  و با توجه به اینکه 
مهم ترین مسأله ترامپ ایران است، اینکه 
بخواهد  با ایران همکاری کند  نامحتمل 
اســت، چون ایران تاکنــون مذاکره را 
مشروط کرد ه است. آن چه اهمیت د ارد  
این است که از ناحیه تحریم ها د ر بهترین 
حالتش گشایش قابل توجهی د راقتصاد  
ایــران به وجود  نمی آید  و ممکن اســت 
روابط امریکا و ایــران خصمانه تر از آنی 
که االن هست بشــود . حال اگر اقتصاد  
ایــران را د ر چارچوب این گفتگو تحلیل 
کنیم آیند ه اقتصاد  ایران د ر سال آیند ه 
»رکود  تورمی« خواهد  بود  که نشانه های 
آن کوچک تر شد ن اقتصاد  ایران، انقباض 
فعالیت های اقتصاد ی و کاهش نرخ رشد  
اســت که به نظر می رسد  که این کاهش 
قابــل توجه و بیــش از منفی د و د رصد  
نخواهد  بود . البته فرض می کنیم که د ر 
سال آیند ه اتفاق قابل توجهی د ر ایران و 
جهان نیفتد .د و عامل کلید ی د ر سیاسی 
شد ن اقتصاد  ایران بسیار تأثیر د ارند . یک 
عامل پاراد ایم اقتصــاد ی بعد  از انقالب 
است. د ر این اید ئولوژی، بخش خصوصی 
د ولتی  بخش  فعالیت های  تکمیل کنند ه 
اســت و اقتصاد ، بنیان مستقلی د ر نگاه 
د ولت ند ارد . بیشتر اقتصاد  را ابزاری نگاه 
می کنیــم و طبعاً سیاســت های اعمال 
شــد ه از این اید ئولوژی یا پاراد ایم ناشی 
می شــود . د ر قانون اساســی آمد ه است 
که بخــش خصوصی مکمل فعالیت های 
اقتصاد  د ولتی است. ما اقتصاد  را به عنوان 
مجموعه ای د ید ه ایم که باید  به سیاست 
سرویس بد هد . یعنی نگاهمان به اقتصاد  
ابزاری اســت و د ر این شــرایط بخش 
خصوصی نمی تواند  رشــد  کند . برهمین 
اساس ســیطره د ولت د ر اقتصاد  روزبه 
روز بیشتر می شود  و طبیعی است د ولت 
بزرگتر شــود  و فســاد  رواج پید ا کند ؛ 
بنابراین بعد  نخســت د خالت د ولت د ر 
اقتصاد  ناشی از این بود ه است که اقتصاد  
به عنــوان یک ابزار د ر اختیار د ولت بود ه 
اســت و اینکه بخش خصوصی به عنوان 
مکمل و نه محور فعالیت های اقتصاد ی 
بود ه اســت.عامل د یگری که به سیاسی 
شــد ن اقتصاد  و د خالت بیشــتر د ولت 
د ر آن منجر شــد ، تحریم ها بود . پس از 
انقالب شرایطی د ر اقتصاد  ایران به وجود  
آمد  که امریکا، ایران را تحریم کرد  و این 
تحریم ها موجب شــد  د ولت بیش ازآن 
چیزی که د ر اید ئولوژی تفکر سیاســی 
خود  د ر نظرد اشــت، د ر اقتصاد  د خالت 
کنــد . البته تحریم ها آخر این د اســتان 
اســت، ولی از اوایل انقالب تاکنون با هر 
تهد ید  خارجی د ولت د خالت خود  را برای 
تأمین مالی فعالیت های د فاعی یا تهاجم 
بین المللی افزایش د اد ه اســت. این ها د ر 
کل منجر به د خالت اســتراتژیک د ولت 

د ر اقتصاد  شد ه است.
 یکــی از د الیلــی کــه اقتصاد د ان هــا 

نمی توانند  کار مهمــی انجام د هند  این 
اســت که اقتصاد د ان، اقتصاد  را مستقل 
می خواهــد  و می خواهــد  بــر آن اصل 
سیاســتگذاری کنــد ، اما سیاســتمد ار 
اقتصــاد  را وابســته به خــود  می د اند  و 
برای اقتصاد  اســتقالل قائل نیست. د ر 
نتیجه بیــن اقتصاد د ان ها و د ولت تفاهم 
وجود  ند ارد  به همین د لیل است که من 
می گویم اگر د ر پاراد ایم حاکمیت تغییر 
اساســی رخ د هد ، ممکن اســت تغییر 
اساســی د ر چرخه به وجود  بیاید  و آن 
این است حاکمیت به هر د لیلی و از هر 
طریقی برای اقتصاد  استقالل قائل باشد . 
طبیعی اســت که وقتی ابــزار اقتصاد ی 
شما »کنترل« باشــد ، وقتی مشکلی به 
وجود  آید  راه همان کنترل اســت. فرقی 
نمی کند  که د ر گذشته هم اتفاق افتاد ه 
اســت. چون ما با یک رهیافت علمی به 
ما  نمی رویم. رهیافت  جنگ مشــکالت 
رفع مشکل د ر شرایط فعلی است. عمق 
مشــکل و نوع مشــکل و نحوه مقابله با 
مشکل زمانی معنی د ار است که اقتصاد  
مســتقل از حوزه های د یگر باشــد . بازار 
د ر آن کار کند . بخش خصوصی جایگاه 
د اشته باشد  و مســائل د یگری که همه 
می د انند ؛ بنابراین شــما هر سیستمی را 
به عنوان سرویس د هند ه د ر نظر بگیرید  
برای اصالح کارکــرد  کار د یگری به جز 
کنتــرل ند ارید . مثاًل ببینیــد  از ابتد ای 
انقالب بسیاری از مسئوالن حرف از نظام 
بازار و تقویت بخش خصوصی می زنند  و 
این مســأله شــعار تبلیغاتی بسیاری از 
رؤســای جمهوری بود ه اســت، ولی از 
ابتــد ای انقالب تاکنون به طور مســتمر 
د خالت د ولت د ر اقتصاد  بیشــتر شــد ه 
است.د لیل اینکه اقتصاد  د ر ایران ضعیف 
شــد ه این اســت که کارکرد  اقتصاد  د ر 
د ولت اشــتباه بود ه است و اینکه اقتصاد  
به عنوان یک سیستم مستقل به رسمیت 
شناخته نشد ه و سیاست های مالی، پولی، 
صنعتی و اقتصاد ی مســتقل نیست. این 
د رحالی است که نباید  سیاست برای آن 
قانونگذاری کنــد  بلکه اقتصاد  باید  برای 
خود  قانونگذاری کند  که اگر غیر از این 
باشــد  اقتصاد  ضعیف می شود . فشار های 
اجتماعی بر اقتصاد  بیشــتر شد ه است و 
با پایین آمد ن سرمایه اجتماعی حل این 
مشکالت سخت تر شد ه است. حاکمیت 
به اقتصاد  قوی نیاز د ارد ، اما تا جایی که 
بتواند  مسائل خود  را حل کند ؛ بنابراین 
نگاه حاکمیت به ســمت اقتصاد  افزایش 
پید ا کرد ه اســت. مــا نمی توانیم این را 
به عنــوان تغییر پاراد ایــم ببینیم و این 
بد ان خاطر اســت که اقتصــاد  ضعیف 
شد ه اســت و نمی تواند  کارکرد  خود  را 
برای حاکمیت د اشــته باشد  و د ر نتیجه 
باید  بیشــتر به آن توجــه کند ؛ بنابراین 
نگاه بیشــتر د ولت به اقتصاد  ناشــی از 
تغییر نگرش نیســت، ناشی از این است 
که اقتصاد  بیش از اند ازه ضعیف شــد ه 
اســت و این ضعف باعث شد ه است که 
نتوانــد  کارکرد  مورد  انتظار خود  را برای 
سیاست د اشــته باشد .د ر شــرایط بروز 

مشــکالت شــد ید  اقتصاد ی بستر برای 
ظهور پوپولیسم فراهم می شود  و به د لیل 
اینکه بخــش زیاد ی از سیاســتمد اران 
مسأله قد رت را د ارند  بنابراین، این افراد  
می توانند  با زبان مشــکالت مرد م حرف 
بزنند ، اما قد رت شــناخت حل مشکالت 
مرد م را ند ارند . اما مرد م به خاطر شرایط 
زیستشــان نیاز به کسی د ارند  که قد رت 
را د ر د ســت بگیــرد  و مســائل مربوط 
به مــرد م را حل کند . بــا زبانی با مرد م 
صحبت می شــود  که مشکالتشــان حل 
می شــود . این پد ید ه پوپولیسم است.د ر 
این شرایط باید  مسئولی د ر سطح رئیس 
جمهوری د ر رسانه ها و با شفافیت اعالم 
کند  که مشکالت شد ید  اقتصاد ی د اریم. 
ما این شــفافیت را ند اریم و بیشــتر از 
طریق امید  د اد ن پیش می رویم. کاهش 
سرمایه اجتماعی فرار از واقعیت را برای 
سیاستمد ار ها به وجود  آورد ه است و فرار 
از واقعیت افتاد ن د ر د ام پوپولیسم است.

مسئوالن باید  انتخاب کنند  که به اقتصاد  
قانونمند ی های  اقتصاد   بد هند .  ســامان 
خــود  را د ارد  و باید  به عنوان یک پد ید ه 
بسیار مهم و مســتقل د ید ه شود . وقتی 
شــما اقتصــاد  را به عنوان یــک پد ید ه 
مســتقل از سیاســت می بینیــد  )کــه 
د ر هر حــال تحت تأثیر سیاســت هم 
هســت( به د نبال قانونمند ی پویایی های 
آن می رویــد  و این چیزی نیســت مگر 
آزاد ی انتخاب. ولی وقتی شما به اقتصاد  
به عنوان یک ابزاری که باید  به سیاســت 
تمامی  می نگریــد ،  بد هــد ،  ســرویس 
فرمول ها و قانونمند ی اش تغییر می کند . 
رشــد  و بهره وری اش هم تغییر می کند . 
مــن با صراحــت می گویم که مســائل 
و مشــکالت اقتصاد ی کشــور راه حل 
اقتصــاد ی ند ارد  بلکه راه حل سیاســی 
د ارد . اگــر از این زوایه بخواهیم ریشــه 
مشکالت کشــور را بیان کنیم می توانیم 
بگوییم که مشــکالت اقتصاد ی کشــور 
تکنیکی و ناشــی از نبــود ن تعاد ل ها و 
این جــور بحث ها نیســت. این ها مهم 
هســتند ، ولی تا اقتصاد  از سیاست جد ا 
این بحث هــای تکنیکی جواب  نشــود  

نمی د هد . مشــکالت اقتصاد ی کشور از 
ســوگیری های شــناختی د ر حاکمیت 

ریشه می گیرد .
به عنوان مثال بود جه ای که برای ســال 
1۳99 نوشــته شد ه اســت از این زاویه 
جای بحــث د ارد . د ر این بود جه از یک 
نگاه باید  مسائل حاکمیت را حل کند  و 
از نگاه د یگر مســائل مرد م را. د ر واقع از 
صاحبان سرمایه مالیات بیشتری گرفته 
بتوانــد  هزینه های  می شــود  که د ولت 
جــاری خود  را پرد اخت کنــد ؛ بنابراین 
بود جه هم نمی تواند  به عنوان سیســتم 
مســتقل که هد ف اصلی آن ســرویس 
د هی به مرد م اســت، عمل کند . اگر به 
ســاختار بود جه نگاه کنیــد  د ولت د ارد  
از مرد م می گیرد  تــا بتواند  گذران امور 
کند . به عبارت د یگــر بد  جوری منابع از 
سمت مرد م به ســمت د ولت روانه شد ه 
بود جه سرویس  به عبارت د یگر؛  اســت. 
اصلی را به حاکمیــت می د هد ؛ بنابراین 
تضاد  ها بیشــتر می شــود  و زمینه های 
سرمایه گذاری د ر کشــور پایین می آید . 
تولید   بــه کل  نســبت ســرمایه گذاری 
ناخالص د اخلی د ر چند  ســال گذشــته 
منفی بود ه اســت. پیش بینی می شــود  
که این فرآیند  اد امه یابد  و ســطح تولید  
کماکان پایین بماند . زمان آن رســید ه 
اســت که چرخشی پاراد ایمی د ر ارتباط 
با جایگاه اقتصاد  د ر کشور د اشته باشیم. 
مرد م نمی توانند ، همچون سربازان باشند  
و همه مشــکالت اقتصــاد ی را بپذیرند . 
مــرد م از صبح که بید ار می شــوند  کاال 
بازار، بنزین، سیستم تاکسی رانی، شهر 
تمیــز و... می خواهنــد  و حــق طبیعی 
مرد م اســت. اقتصــاد  باید  بــه گونه ای 
اد اره بشــود  که نیاز های مرد م را تأمین 
کند ، اما د ولت خود  را د ر جایگاهی قرار 
د اد ه اســت که باید  حاکمیت این نیاز ها 
را تأمیــن کند  نه اقتصــاد  که این یعنی 
مرگ بخــش خصوصی. ایــن باعث به 
حاشیه رفتن مرد م د ر اقتصاد  شد ه است 
و ســرمایه اجتماعی افول می کند  و د ر 
نهایت بســتر های الزم را برای توسعه از 

د ست می د هیم.

مداخله دولت در اقتصاد 

گرفتن آخرین رمق نظام بانکی با طرح جدید 

حســن رضایی؛ رئیس بنیاد مستضعفان می گوید 2۵ سال 
کاخ مرمــر در اختیــار مرحــوم آیت اهلل 
رفســنجانی بوده است. از سوی دیگر 
محسن هاشمی پســر ارشد آیت اهلل 
هشــدار داد اگر صحبت هــا اصالح 
نشــود صحبت های جدیــدی خواهد 
کرد.درهای کاخ مرمر قرار اســت تا چند 
روز آینده به روی مردم باز شــود؛ این کاخ 
که در دوره پهلوی اول  ســاخته شده و به 
دلیل مرمر های ســبزی که در نمای آن 
استفاده شده به نام کاخ مرمر نام گذاری 
شــده و رازهای زیادی را از تاریخ ایران 
در خود نهفته اســت.این کاخ بعد از ترور 
نافرجــام پهلوی دوم از ســال 1۳۵۵ تا 
1۳۵۷ تبدیــل به موزه شــد ولی بعد از 
پیروزی انقالب اسالمی کارکردهای دیگر 
پیدا کرد و از سال حدود 1۳۷۵ در اختیار 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام و مرحوم 

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی قرار گرفت.
کاخ مرمر یکی از امالک بنیاد مستضعفان است؛ با آمدن پرویز فتاح از کمیته امداد به  بنیاد 
سلســله اقداماتی برای بازپس گیری بعضی امالک که در اختیار مسئوالن است انجام شد و 
این کاخ هم از جمله همین امالکی است که در اختیار مرحوم هاشمی رفسنجانی بود.ماجرا 
از اینجا آغاز شد که پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان اخیرا در برنامه ای تلویزیونی انتقاد 
به بعضی از امالکی که در اختیار مسئوالن است کرده و گفت:مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و شخص مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی حدود 2۰ تا 2۵ سال پیش در کاخ مرمر مستقر 
شدند. همان زمان هم به نظر می رسید که این استقرار درست نبود چون مسئوالن نظام نباید 
در این کاخ ها بنشینند. در واقع مسئوالن نظام این کاخ را از ملت گرفته اند. بنابراین باید به آنها 
برگردانده می شــد.این کاخ بعد از درگذشت آقای رفسنجانی تخلیه شد اما نه به راحتی؛ بلکه 
بعد از ادعاها و جر و بحث های زیاد. این یکی از آن مواردی بود که نمی دانستیم پیش چه کسی 
شکایتمان را ببریم و به ملت چه جوابی بدهیم. البته کاخ با تالش های انجام شده و جدیتی که 
بیت رهبری انجام داد و همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام، این اواخر تخلیه شد. قرار بود 
استفاده های دیگری برای مهمانان خارجی و تشریفات استفاده شود که از آن هم عدول کردند.

فتاح خبرداد: ما می خواهیم کاخ مرمر را به یک موزه در شــأن ملت شــریف تبدیل کنیم و 
امیدواریم تا این موزه دهه فجر آماده شود. در داخل محوطه و کاخ اشیایی به نمایش گذاشته 
خواهد شد که جزو افتخارات ماست که مردم از آن بازدید و استفاده کنند.پس از اظهارات فتاح 
در برنامه تلویزیونی محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران و پسر ارشد آیت اهلل  
واکنش نشان داد و گفت: نامه ای به صورت خصوصی به ایشان نوشتم و از ایشان گله کردم.

من می دانم که ایشان ناخواسته این صحبت ها را گفتند و امروز هم تلفنی با ایشان صحبت 
خواهم کرد تا سخنانشان را تصحیح کنند.

در این باره محسن هاشمی رئیس شورای اسالمی شهر تهران گفت: اگر این سخنان تصحیح 
نشــود من هم صحبتی خواهم کرد و از آیت اهلل هاشمی دفاع خواهم کرد و برخی مطالب را 
می گویم.حاال باید منتظر ماند و دید که آیا حضور مرحوم آیت اهلل هاشــمی رفســنجانی در 
این کاخ صحت داشــته است یا اینکه رئیس بنیاد مستضعفان صحبت های خود در این باره 
اصالح می کند؟ یا اینکه محسن هاشمی حرف های جدیدتری درباره این کاخ و اتفاق هایی 

که افتاده است می زند.
از این حواشی بگذریم،کاخ مرمر همان کاخی است که موجب مبهوت ماندن وزیر امور خارجه 
وقت آلمان در بازدید از این کاخ شــد و چند ســاعتی جلسه با مرحوم آیت اهلل هاشمی را با 
تأخیر برگزاری کرد تا از این کاخ بازدید کند.حاال این کاخ قرار است مجددا بعد از 41 سال به 
موزه تبدیل شــود و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم در حمایت از این 
اقدام از بنیاد مستضعفان خواسته است نسبت به بازسازی و مرمت این کاخ فاخر با وزارتخانه 

همکاری الزم را داشته باشند.

حضور 25 ساله آیت اهلل در کاخ مرمر!



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

ماهنامه اقتصاد ی و اجتماعی- سال پنجم -  شماره 48 و 49 - دی و بهمن ماه 1398 3
1۰۰ اقتصاددان در نامه ای به الریجانی رئیس مجلس شــورای اســالمی 
خواســتار با انتقاد از کمیســیون تلفیق بودجه در رابطه با وضع پایه های 
مالیاتی جدید خواســتار اخذ مالیات از خانه هــای لوکس باالی ۵ میلیارد 
تومان و خودروهای با قیمت بیش از ۳۰۰ میلیون تومان شــد.در این نامه 

آمده است:
جناب آقای دکتر الریجانی                                                            

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
باسالم

همانگونه که مستحضرید، بودجه سال 1۳99 با کسری بودجه قابل توجه 
در مجلس شورای اسالمی در حال بررسی است و همانگونه که اشراف کامل 
دارید، کســری بودجه به منزله تشدید تورم و فشار بیشتر به اقشار ضعیف 
جامعه و دریافت مالیات مخفی )عمدتا( از این اقشــار است که آثار مخرب 
آن بر شــاخص های اقتصادی و اجتماعی بر همگان روشن و مبرهن است. 
در چنین شــرایطی مسلما می بایست ضمن تالش برای شناسایی اقتصاد 
زیرزمینی و مبارزه با فرار مالیاتی، اقدام به تعریف پایه های جدید مالیاتی 
نمود. پایه هایی که وضع آنها، نه تنها تناقضی با سیاســت های اقتصادی و 
اجتماعی کشور نداشته باشند بلکه در جهت تقویت این سیاست ها از جمله 
کاهش شکاف ثروتی، حمایت از اشتغال و تولید و ... باشد. بر این اساس طرح 
وضع مالیات بر ثروت های غیرمولد جهت وضع مالیات بر اتومبیل با ارزش 

بیش از ســیصد میلیون تومان ) یعنی معافیت بیش از 9۰ درصد صاحبان 
اتومبیل در کشــور( و امالک مسکونی با ارزش بیش از پنج میلیارد تومان 
)یعنی معافیت اقشار ضعیف، متوسط و متوسط به باالی جامعه( براساس 

اصول کارشناسی دقیق، طراحی و تقدیم کمیسیون اقتصاد گردید.
متاســفانه کمیسیون تلفیق با نادیده انگاشتن شــرایط کشور و نیز زیر پا 
گذاشــتن اصول اولیه وضع هر گونه مالیــات، یعنی اصل طبقه بندی )به 
گونه ای که عناصر هر طبقه می بایســت بیشترین تجانس و هم خوانی را 
با هم داشته باشند( و اصل توانایی پرداخت ) تعیین میزان مالیات مودیان 
هر طبقه براســاس توانایی پرداخت آنها( ، به گونه ای طرح اولیه را تغییر 
دادند که عمال تمام اهداف طرح را از میان برداشتند. نتیجه این تغییرات به 
عنوان مثال آن اســت که اتومبیل ها به ارزش بیست میلیون تومان تا یک 
میلیــارد تومان، علیرغم وجود هر گونه تجانس و هم خوانی، در یک طبقه 
قرار گرفته و معاف گردیده اند. امالک از یک ملک روســتایی تا یک ملک 
1۰ میلیارد تومانی، دارای ویژگی های مشابه تشخیص داده شده و در یک 
طبقه قرار گرفته اند! در رابطه  با اصل توانایی پرداخت در وضع مالیات نیز 
مصوبه کمیسیون تلفیق بدین معنی است که مالک یک ملک مسکونی 1۵ 
میلیارد تومانی تنها توان پرداخت ماهیانه 4۰۰ هزار تومان مالیات را دارد و یا 
صاحب یک اتومبیل 1.۵میلیارد تومانی تنها توان پرداخت ماهیانه 2۰۰ هزار 
تومان مالیات را دارد. چنانچه نتیجه این تغییرات را در کنار سیستم محاسبه 

مالیات حقوق و میزان پرداختی مالیات متوســط یکی از آسیب پذیرترین 
اقشار جامعه یعنی حقوق بگیران، قرار دهیم چهره کریه عدم رعایت عدالت 
مالیاتی را به خوبی خواهیم دید. لذا امضاء کنندگان این نامه شامل یکصد 
نفر از اساتید، صاحب نظران و کارشناسان علوم اقتصادی و مالی و مالیاتی 
از جنابعالی تقاضا داریم تصویب طرح اولیه ) به پیوست تقدیم می شود( که 
براساس اصول کارشناسی طراحی گردیده است را در صحن مجلس محترم 

مورد حمایت قرار دهید.
رونوشت: 

دفتر مقام معظم رهبری جهت استحضار
دفتر ریاست محترم جمهوری جهت استحضار

مالیات از خانه  های لوکس بالای 5 میلیارد تومان 

حســن کامران عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلی مجلس درباره تصویب ماده 26 
الیحــه مالیات بر ارزش افزوده پدیده پــاداش و حقوق های نجومی را به دنبال خواهد 
داشــت، گفت: ســازمان امور مالیاتی نباید از قوانین اداری، مالی و اســتخدامی دولت 
مستثنی شود.جای تعجب است که چرا دولت به دنبال امتیاز های غیرقانونی در الیحه 

مالیات بر ارزش افزوده برای سازمان امور مالیاتی است. 
هر نوع استثنای در قانون زمینه ساز فساد و تبعیض است. سازمان امور مالیاتی نباید از 
قوانین اداری، مالی و اســتخدامی دولت مستثنی شود. پیشنهاد ماده 26 الیحه مالیات 
بر ارزش افزود از ســمت دولت، بررسی و احیانا تصویب آن توسط مجلس اشتباه است.

در صورت تصویب این ماده، نظارت بر سازمان امور مالیاتی کاهش می یابد. این موضوع 
عدم شــفافیت ســازمان امور مالیاتی، خصوصاًدر زمینه های مالی و اســتخدامی را هم 
به دنبال خواهد داشت.ســازمان امور مالیاتی هم همچون سایر دستگاه های دولتی باید 

از قوانین اداری و استخدامی کشور تبعیت کند.

احمد توکلی از اقدام وزیر اقتصاد در عدم پذیرش هدیه از ســوی مجمع عمومی یکی 
از بانک ها تقدیر کرد. رئیس هیأت مدیره دیده بان شــفافیت و عدالت در یادداشتی از 
اقدام وزیر امور اقتصادی و دارایی در عدم پذیرش هدیه از ســوی مجمع عمومی یکی 

از بانک ها تقدیر کرد. 
متن یاداشت رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت بدین شرح است:

سنت زشتی که متناسب با حکومت های طاغوتی است هدیه دادن به مسئوالن باالدست 
از کیسه ملت است. این سیره غیر اسالمی و حتی مغایر تمدن جدید و از مصادیق بارز 
فســاد سیاسی، اقتصادی و اداری اســت. خدا را شاکرم که هنوز مسئوالنی هستند که 
تن به این پلشــتی ها نمی دهند.مردم شریف بدانند که در مهرماه گذشته پس از اتمام 
مجمع عمومی بانک کشــاورزی وقتی وزیر امور اقتصادی و دارایی ســوار بر خودروی 
خود می شــود که محوطه را ترک کند مطلع می شود یک لپ تاپ و یک قطعه گوشی 
سامســونگ به عنوان هدیه در ماشین گذاشته اند. همانجا می ایستد تا همراهانش آنها 
را به دفتر مدیرعامل بازگرداندند و رســید بگیرند.ما به عنوان یک ســازمان مردم نهاد 
از ایــن حرکت وزیر محتــرم تقدیر می کنیم و این نکته مهــم را نیز تاکید می نماییم 
کــه وظیفه دیگری هم بــر دوش وزیر امور اقتصادی  و دارایی بــه عنوان عضو مجمع 
و حتی یک عضو هیئت دولت هســت و آن تنبیه متناســب کسانی است که در امانت 

مــردم خیانــت می کنند.دکتر دژپســند از ابتدای 
مســئولیت فعلــی اش در دســتگاه تحت 

امرش این خیانت را ممنوع کرده است 
و خود نیز از دستگاهی هدیه نپذیرفته 
است. چراکه پیامبر )ص( فرموده اند: 
»الَهِدیَُّة إلَــی اإلماِم ُغلوٌل؛ هدیه به 
به  کارگزاران خیانت است.« نسبت 
این نحوه خائنانه در بانک مزبور فردا 

انشاءاهلل مطالبی به سمع 
و نظر ملت شــریف 

این  می رســانیم.
شرق  را  مطلب 

نوشت.

»دونالد ترامپ« رئیــس جمهور آمریکا در پیامی در توئیتر به مصاحبه اخیر وزیر امور 
خارجه ایران با یک نشــریه آلمانی درباره امکان مذاکره با آمریکا در صورت برداشــته 

شدن تحریم ها واکنش نشان داد و آن را رد کرد.
وی در ایــن پیام توئیتری نوشــت: »وزیر امور خارجه ایران گفته که ایران خواســتار 
مذاکره با آمریکا اســت اما خواستار برداشته شدن تحریم هاست.«ترامپ در ادامه پیام 

توئیتری خود در جواب این سخنان ظریف نوشت: »نه ممنون!«
وزیر امور خارجه ایران هم  در مصاحبه با نشــریه آلمانی اشپیگل که روز شنبه منتشر 
شد درباره احتمال مذاکره با آمریکا در پی ترور سپهبد سلیمانی گفت: »خیر، من هرگز 
ایــن احتمال را رد نمی کنم که افراد، رویکردهای خود را تغییر دهند و حقایق را درک 
 کنند. برای ما مهم نیســت که چه کســی در کاخ سفید نشسته باشد. آنچه مهم است 
نوع رفتار آنها اســت. دولت ترامپ می تواند، گذشــته خود را اصالح کند، تحریم ها را 
لغو کند و به میز مذاکره بازگردد. ما همچنان در میز مذاکره هســتیم. آنها میز مذاکره 
را ترک کردند. آمریکا خســارت عظیمی به مردم ایران وارد آورده است. روزی خواهد 

رسید که آنها مجبور می شوند، این خسارات را جبران کنند. ما صبر زیادی داریم.« 

بخشش از کیسه ملت

مالیات بر ارزش پاداش ها و 
حقوق های نجومی 

نه ممنون!

تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای اســت تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشــته رخ داده است و بیانگر ریشه های 
تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع 

تاریخی هفدهمین روز دی ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
*1۷ دی 1۳۰۰، مصدق السلطنه )محمد مصدق( استعفاي خود را از وزارت مالیه به قوام السلطنه رئیس الوزرا تقدیم کرد.

*1۷ دی 1۳۳۵، عملیات ریل گذاري راه آهن تهران به مشهد به طول 926 کیلومتر، امروز به پایان رسید.
*1۷ دی 1۳۵۷، کارکنان بانک مرکزي ایران با انتشــار فهرســتي، اسامي 1۷۸ نفر از رجال پهلوي را که هر یک طي 2 ماه 
شــهریور و مهر بیش از 1۰ میلیون تومان ارز خارج کرده بودند، منتشر کردند. جمع مبلغ لیست مذکور به انضمام 1۷ فقره 

حواله رمزي بیش از 16 میلیارد تومان مي باشد.
*1۷ دی 1۳91، شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دومین کارت زرد خود را هم از مجلس نهم دریافت کرد و در یک قدمی 

استیضاح، قرار گرفت.
*1۷ دی 1۳92، شورای پول و اعتبار مصوبه کمیسیون اعتباری بانک مرکزی درباره افزایش وام مسکن را به تصویب نهایی 
رساند. بانک مرکزی با اشاره به مصوبه نهایی اعالم کرد: سقف وام ساخت مسکن ۳۵ میلیون تومان و سقف وام تعمیرات نیز 

به 1۰ میلیون تومان رسیده است.
*1۷دی 1۳94، با تصویب دولت و ابالغیه معاون اول رئیس  جمهوری، وزارت اقتصاد موظف به تسویه بدهی دولت به ستاد 

اجرایی فرمان امام )ره( شد.
*1۷ دی 1۳96، مرکز بررسی  های استراتژیک ریاست  جمهوری در گزارشی با عنوان »آینده  پژوهی ایران 96« به بررسی مهم 
 ترین اولویت  های کالن کشور پرداخت. این گزارش صد اولویت مهم کشور در سال  96 را با بررسی صد اولویت معرفی شده در 
این پژوهش نشان می  دهد مسائل اقتصادی با فراوانی 16 مهم  ترین حوزه تمرکز مسائل مهم کشور بوده است. این پژوهش 

»انجام اصالحات اقتصادی«، »بحران آب« و »بیکاری« را به  عنوان سه مساله پر اهمیت کشور در سال 1۳96 معرفی کرد.
*1۷ دی 1۳9۷، مصوبه هیات وزیران در ارتباط با تعیین تکلیف خودروهای مانده در گمرکات کشور منتشر شد و بدین ترتیب 

تکلیف 1۳ هزار خودروی دپو شده در گمرکات کشور مشخص شد.

اقتصاد در گذر زمان

پس از تشکیل دادگاه های مفاسد اقتصادی 
تعداد زیادی از آقازادگان به دلیل داشــتن 
تخلفــات متعدد مالی به زنــدان افتادند.از 
زمانی که بحث فساد های اقتصادی و مالی 
مطرح شــد و دادگاه های مبارزه با مفاسد 
اقتصادی توسط ریاست قوه قضائیه برگزار 
شدند، اسامی افرادی نام آشنا شنیده شد و 
تصاویری از پرونده آقازادگانی که به مفاسد 
اقتصادی آلوده شــده بودند در  راهرو های 

دادگاه های انقالب به چشم خورد.
از پســر هاشمی رفســنجانی تا دختر وزیر 
اســبق صمت و همچنین مدیران سازمان 
خصوصی ســازی و شــرکت خودروسازی 
ایران خــودرو در میــان متهمان مفاســد 
اقتصادی دیده شــد.آقازادگانی که با رانت 
و ســوء اســتفاده  از نام خانوادگی و مقام 
اجتماعیشان دست به تحصیل مال نامشروع 
زده بودنــد و پرونده های فســاد اقتصادی 

برایشان باز شده بود.
آقازاده ای که از صفر شروع کرده 

جدیدترین آقازاده ای که نــام آن در میان 
متهمان مفاســد اقتصادی به گوش خورد 
شــبنم نعمت زاده دختر وزیر اسبق صنعت 
معدن و تجارت است.شبنم نعمت زاده فرزند 
محمدرضا متهم ردیف اول پرونده فساد مالی 
و احتکار دارویی است، او به اتهام مشارکت 
در اخالل عمــده از طریق اخالل در توزیع 
مایحتاج عمومــی دارو به مبلغ یک هزار و 
۸۵۰ میلیارد و 14۸ میلیون و ۳۷9 هزار و 
۵99 ریال و با علم به مؤثر بودن ضربه زدن 
به نظام جمهوری اسالمی ایران و همچنین 
مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع 
و سوءاستفاده از جوایز و امتیاز تعویض شده 
مشــارکت در اخالل نظام دارویی کشــور 
فعالیت غیر مجاز در شــبکه دارویی استان 
البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری 
غیر مجاز دارو بدون تشــریفات قانونی در 
حکم قاچاق توســط شــعبه ســوم دادگاه 
ویژه رسیدگی به جرایم و مفاسد اقتصادی 
محکوم شــد.نعمت زاده که در اولین جلسه 
دادگاه گفته بود پدر من وزیر بود، اما من کار 
خود را از صفر شروع کردم و با اتکا به توان 
خود توانستم با شرکت های مختلف اروپایی 
در بحث دارو همــکاری کنم، بیش از هزار 
میلیارد مال نامشروع را به دست آورده بود.
شبنم نعمت زاده که در تمام جلسات دادگاه 
سعی داشت تقصیر ها را گردن شریک خود 
محمدرضا لشکری پور بیاندازد، اما سرانجام 
به 2۰ سال حبس تعزیری و ۷4 ضربه شالق 
و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم 
شد. عالوه بر آن شبنم نعمت زاده شخصا به 
رد مــال معادل 4۵ میلیارد ریال و متضامناً 
بــه رد ۳6 میلیارد ریال در حق اســتراژن 
دارو، 1۷۷ میلیارد ریال در حق داروســازی 

اسوه، 1۷۵ میلیارد ریال در حق داروسازی 
جابرابن حیان، ۵ میلیارد ریال در حق ایران 
سرنگ، 26 میلیارد ریال در حق رامافارمین 
1۳۷ میلیارد ریال در حــق زهراوی، 462 
میلیارد و ۷26 میلیون ریال در حق شرکت 
داروســازی فارای، ۳۷ میلیارد ریال در حق 
شرکت البراتور های ازک، 16۸ میلیارد ریال 
در حق شرکت دراوســازی پارس دارو، ۵6 
میلیارد در حق کاسپین تامین، 2۷ میلیارد 
ریال در حق داروسازی ریحانه اصفهان، 22 
نیلیارد ریال در حق فارما شیمی و همچنین 
شــرکت داروسازی رســا به عنوان شخص 
حقوقــی به پرداخت ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد 
و 296 میلیون و ۷۵9 هزار و 19۸ ریال به 
عنوان جــزای نقدی در حق صندوق دولت 

محکوم شد.
رشوه مدیران شرکت توتال در جیب 

آقازاده معروف
یکی دیگــر از معروف ترین آقــازادگان در 
بند مهدی هاشــمی فرزند آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی اســت.مهدی هاشمی که سابقه 
مسئولیت ســازمان بهینه ســازی مصرف 
سوخت را بر عهده داشت به اتهام اخذ رشوه 
و اختالس 6۰۰ میلیون تومان به 1۰ سال 
حبس و به رد 6۰۰ میلیــون تومان و 1.2 
میلیارد تومان جــزای نقدی و انفصال دائم 
از خدمات دولتی محکوم شد.ســال 2۰۰۷ 
مدیــر عامل و چند کارمند شــرکت نفتی 
توتال توســط مقامات قضایی فرانسوی به 
اتهام پرداخت حدود 6۰ میلیون یورو رشوه 
به مقامات ایرانی برای مشارکت در احداث 
میدان گازی پارس جنوبی بازداشت شدند 
که پس از تحقیقات مشخص شد فرد مذکور 
ایرانی مهدی هاشــمی بوده اســت، البته 
اختالس و رشــوه تنها جرم مهدی هاشمی 
نیست، بلکه مباحث امنیتی هم یکی دیگر 
از جرایم هاشــمی است و از آنجایی که وی 
سه جرم داشت، به اشد مجازات محکوم شد.
دامادی که 1۰۷ میلیارد تومان به جیب زد

اما متهمــان و مجرمان دادگاه های فســاد 
اقتصــادی و ســاکنان زندان اویــن تنها 
فرزنــدان مقامــات نیســتند، بلکه حتی 
دامــاد وزیر هم می تواند مفســد اقتصادی 
باشــد و در زندان اوین شــب را صبح کند.
یکی از دریافت کنندگان تســهیالت بانک 
ســرمایه »ســید محمد هــادی رضوی« 
داماد شــریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی است.رضوی از طریق شرکت های 
آینده ســازان و رهپویان کوثــر مبالغ 6۰ و 
2۰ میلیــارد تومان تســهیالت بدون هیچ 
وثیقه ای دریافت کرده بــود و عالوه بر آن 
برای شــرکت های شایگان تجارت آتیه با ۳ 
فقــره ضمانت نامه مبلغ 2۷ میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون تومان بدون هیچ اعتبارسنجی اقدام 

به خرید گوشت و مرغ از شرکت پشتیبانی 
دام استان تهران کرده بود و به دلیل فروش 
آن ها در بازار آزاد بانک را با چالشی اساسی 

مواجه کرده بود.
عالوه بر آن ســید هادی رضــوی به بانک 
سرمایه مبلغ 12۰ میلیارد تومان بدهکاری 
داشــته و با گران نمایی یکی از امالک خود 
و فروش آن به مبلــغ 12۵ میلیارد تومان 
بانک ســرمایه را ۵ میلیارد تومان طلبکار 
کرد.سید هادی رضوی با پرداخت رشوه در 
حدود 1۰۷ میلیارد تومان در سال های 91 
تا 94 به سفر های خارجی بسیار رفته بود و 
خودرو هــای لوکس و ملک های الکچری را 
برای خود خریداری کرده بود.پس از چندین 
جلسه دادگاه و رسیدگی به پرونده سرانجام 
رضوی به جرم مشــارکت در اخالل عمده 
در نظام اقتصادی کشــور از طریق تحصیل 
مال نامشروع به مبلغ 1۰۷ میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون تومان و به 2۰ سال حبس رد مال، 
۷4 ضربه شــالق، محرومیــت از خدمات 

دولتی محکوم شد.
جرم برادر چیست؟

اما یکی از معروف ترین پرونده های اقتصادی 
که چند ســالی است فضای سیاست کشور 
را درگیــر کــرده، پرونده فســاد اقتصادی 
حســین فریدون برادر رئیس جمهور است.
حسین فریدون دســتیار ویژه سابق رئیس 
جمهور ایران، مشــاور محمد جواد ظریف 
و از اعضای ســابق تیم مذاکره کننده 1+۵ 
ایران بود، اولین بار بحث اتهامات فریدون در 
ماجرای حقوق های نجومی و دخالت و اصرار 
در اســتخدام علی صدقی به سمت ریاست 
بانک رفاه کارگران برای اولین بار مطرح شد، 
عالوه بر آن حسین فریدون به جرم ارتشاء 
و پولشــویی و رد پول کثیف متهم است و 
نــام دو متهم ابر بدهــکار بانکی به نام های 
رســول دانیال زاده و ماالمیری مطرح شده 
است.حسین فریدون به اتهام اخذ رشوه در 
شعبه 1۰۵۷ دادگاه ویژه کارکنان دولت به 
۵ سال حبس و پرداخت ۳1 میلیارد تومان 

محکوم شد.
برادر معاون اول رئیس جمهور در 

دادگاه مفاسد اقتصادی 
از بــرادر رئیس جمهور که بگذریم به برادر 
معاون اول رئیس جمهور مهدی جهانگیری 
می رســیم.مهدی جهانگیری برادر اسحاق 
جهانگیــری معــاون اول رئیــس جمهور 
 اقتصاد دان و مدیر عامل بانک گردشــگری 

است.
شــرکت  جهانگیــری  آن  بــر  عــالوه 
سرمایه گذاری سمگا را نیز مدیریت می کرد 
که تیرماه ســال ۸۸ با سرمایه 2۰ میلیارد 
تومان به ثبت رســید و تنهــا ظرف مدت 
بسیار کوتاهی توانســت 6 شرکت اقماری 
بــزرگ دیگر را هم تأســیس کند.اما برای 
اولین بار بحث فســاد های برادر معاون اول 
رئیس جمهور توسط قالیباف و در سومین 
جلسه مناظرات تلویزیونی سال 96 مطرح 
شــد.مهدی جهانگیری به اتهام اخالل در 
مســائل مالی کشور، کسب درآمد نامشروع 
و خروج ارز از کشور چهاردهم مهر ماه سال 
96 در کرمان بازداشــت شد، البته سپس با 
تودیع وثیقه آزاد شــد و هم اکنون جلسات 

دادگاه او در حال برگزاری است.

از اختالس تا نگهداری نارنجک، مجرم 
دولت دهم

اما شــاید نام یکی از متهمان بزرگ دولت 
نهم و دهم که همه ما با او آشــنا هســتیم 
حمیدرضا بقایی باشــد. او معــاون اجرایی 
محمود احمدی نــژاد در دولت دهم بود و 
همچنین از سال ۸۸ تا 9۰ ریاست سازمان 
میراث فرهنگی و دبیر شورای عالی مناطق 
آزاد کشور را بر عهده داشت.بقایی در سال 
9۰ و زمانــی کــه رئیس ســازمان میراث 
فرهنگی بود به انفصــال از خدمات دولتی 
به مدت 4 سال محکوم شــد، اما عالوه بر 
آن برای او جرایم مالی متعددی هم مطرح 
شــدند.اختالس، خرید ســکه، تصرف غیر 
قانونی در اموال و وجــوه دولتی، نگهداری 
نارنجک، گاز اشــک آور، شــوکر برقی، نشر 
اکاذیب به قصد تشــویق اذهــان عمومی 
توهین به مســئوالن قــوه قضاییه از جمله 
اتهامات بقایی اســت.از بابت اتهام اختالس 
بــه مبلغ 16 میلیارد تومان به یازده ســال 
حبــس و 16۰ میلیارد ریال جزای نقدی و 
انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده 
که به لحاظ اســترداد تمام وجوه حاصله از 
جرم پیش از تنظیم کیفرخواســت، اجرای 
مجــازات حبس تعلیــق و از پرداخت یک 
دوم جزای نقدی معاف شــده است.از بابت 
اختالس به مبلــغ ۵۰۰/۷66/۳ یورو و۵9۰ 
هــزار دالر به پانزده ســال حبس و جزای 
نقــدی معادل 4۳۳ میلیارد و 212 میلیون 
ریــال و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد 
مال در حق دولت.از بابت تصرف غیرقانونی 
در اموال دولتی شامل ۷۰۳ سکه تمام بهار 
آزادی، 1۸42 قطعه نیم سکه، 1۵ سکه دو 
و نیم، مبلغ ۰۰۰/۳۰۰/1۷۵/21 ریال وجوه 
نقدی و ۰۰۰/۵1۰/4۵2 تومان کارت هدیه 
به 1۵ ســال حبس و جزای نقدی به مبلغ 
9۸ میلیــارد و 11۰ میلیون ریال و انفصال 
دائم از خدمات دولتی و رد مال در حق نهاد 
ریاســت جمهوری محکوم شده که دادگاه 
تجدید نظــر با اصالح میزان جزای نقدی و 
رد مال، حکم را تأیید کرده اســت.از بابت 
تبانی در انجام معامالت دولتی به چهار سال 
حبــس، پرداخت ۵ میلیارد و 126 میلیون 
ریال جزای نقدی محکوم شــده که دادگاه 
تجدیدنظــر در این بخــش از دادنامه، قرار 
رفع نقص تحقیقاتی صــادر و پرونده را به 
دادگاه بدوی اعاده داده است.از بابت تصرف 
غیرقانونــی در وجوه دولتی بــه مبلغ 1۰ 

میلیارد تومان به ۸۰ ضربه شالق تعزیری.
از بابــت اختالس مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان 
از صندوق قرض الحسنه شهیدان رجایی و 
باهنر به 11 ســال حبس، 6 میلیارد ریال 
جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی 
و رد مال.از بابت ممانعت از انجام تحقیقات 
توســط سازمان بازرسی کل کشور به 6 ماه 
حبس.البتــه دادگاه تجدیدنظر در مورد 2 
فقره اتهام نامبرده حکــم برائت و در مورد 
کشف برخی اقالم ممنوعه مانند شوکر برقی 

قرار تعقیب صادر کرده است.
اسفندیار رحیم مشایی

اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود 
احمــدی نژاد هــم یکی دیگــر از افراد نام 
آشــنایی اســت که او هم به دلیل جرایم 
متعدد بازداشت شــده است.رحیم مشایی 

اسفند سال 96 پس از موضع گیری ها نسبت 
بــه حکم حمید بقایی و به آتش کشــیدن 
حکم او در مقابل سفارت انگلستان بازداشت 
شد.البته انتشــار عکس هایی در کنار یکی 
از جاسوسان ســبب شد تا اسفندیار رحیم 

مشایی بازداشت شود.
محاکمه معاون اول دولت احمدی نژاد 

عالوه بر بقایی و مشایی محمدرضا رحیمی 
معاون اول دولت احمدی نژاد هم یکی دیگر 
از افراد نام آشنایی است که به عنوان مفسد 
اقتصادی حکم بــه زندان گرفت.رحیمی از 
26 بهمن 9۳ به جرم ارتشاء و تحصیل مال 
نامشروع در زندان اوین بود و سرانجام پس 
از ۳ سال حبس در قالب آزادی مشروط آزاد 
شد.مجموع جرایم رحیمی درباره تخلفات 
شــرکت بیمه ایران در شــعبه ۷6 دادگاه 
کیفری اســتان تهران رسیدگی شدند که 
ســرانجام وی به مجازات ۵ سال و 91 روز 
حبس و پرداخت 2 میلیارد و ۸۵۰ میلیون 
تومان و رد مال یک میلیارد تومان محکوم 

شد.
پرونده پسر آخوندی روی میز دادگاه

اما در این میان برخی از آقازادگان هم وجود 
دارند که هنوز پرونده آن ها در دست بررسی 
است و حکم قطعی برایشــان صادر نشده 
اســت.محمد مهدی آخوندی فرزند عباس 
آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی هم به 
دلیل برخی از مشکالت فساد مالی به همراه 
4 نفر دیگر بازداشت شد.پرونده آخوندی در 
شعبه هشــتم دادگاه کیفری رسیدگی شد 
و بر اســاس گزارشات و بازرسی ها مشخص 
شده که فرزند آخوندی در پروژه پردیسان 
قم مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان نفع برده است 
عالوه بر آن او به دلیل روابطی که داشــته 
از یک نهاد ســاختمانی به ارزش 4 میلیارد 
تومان در یکی از مناطق شمال شهر را تنها 
با قیمت ۳۸۰ میلیون تومان خریداری کرده 
است.عالوه بر آن برخی شنیده ها حاکی از 
آن اســت که آخوندی با دریافت مبالغی از 
برخی پیمانکاران بــرای آن ها در وزارتخانه 

کارسازی کرده است.
مقصر اصلی افزایش قیمت خودرو 

ســال پیش عده بســیاری از ما با افزایش 
نا به هنــگام و غیر معقول خــودرو مواجه 
شــدیم که همین افزایش قیمت منجر به 
بازداشت هاشــم یکه زارع مدیر عامل اسبق 
شرکت ایران خودرو شــد.یکه زارع در تاریخ 
2۸ مــرداد و در حالی که در محل کار خود 
حضور داشت با حکم قضایی توسط ضابطان 
دســتگاه قضا بازداشت شــد.به گفته علی 
ربیعی ســخنگوی دولت یکه زارع به دلیل 
افزایــش قیمت محصوالت از ســمت خود 
برکنار شــد و ســاعاتی پس از برکناری در 

دفتر کارش بازداشت شد.
میرعلی اشرف عبداهلل پوری حسینی

میرعلی اشرف عبداهلل پوری حسینی رئیس 
سازمان خصوصی ســازی هم مدتی پیش 
توسط دســتگاه قضا بازداشــت شد.پوری 
حســینی به دلیل اســتفاده از قدرت خود 
و ســوء اســتفاده از آن مجتمع گوشــت 
اردبیــل را خریداری کرده بــود و به اتهام 
خصوصی ســازی های بدون ضابطه و افسار 
گسیخته و همچنین واگذاری های رانتی به 

برخی افراد خاص بازداشت شد.

همه آقازاده های اوین نشین
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حســن روحانی رئیس جمهور ضمن اشــاره به اصل همه پرسی در قانون 
اساســی گفت: بعضی هــا از کلمه »رفراندوم« خوششــان نمی آید، اما پایه 
انتخابات ما از رفراندوم بود و از همه پرسی شروع شده است. بزرگترین خطر 
برای دموکراســی و حاکمیت ملی است، روزی است که انتخابات تشریفاتی 
شود، جای دیگری انتصاب فرمایند، بعد مردم پای صندوق بروند تشریفات 
انتخابات را انجام دهند.باید پاسدار اسالم، نظام، جمهوریت، نظر و خواست 
عامه مردم باشیم .بزرگترین خطر برای دموکراسی و حاکمیت ملی آن روزی 

است که انتخابات به تشریفات تبدیل شود.
 شرایط امروز ما با همیشه متفاوت است ما در آستانه سی و هفتمین انتخابات 
ملی هستیم. از آن انتخابات اولی که در فروردین سال ۵۸ که با همه پرسی 
و رفراندوم شــروع شد؛ بعضی ها از کلمه »رفراندوم« خوششان نمی آید، اما 
پایه انتخابات ما از رفراندوم بود از همه پرسی شروع شده است. نظام ما روی 
رفراندوم اســت و پایه اصلی آن رفراندوم است و آن همه پرسی اول بود که 

تعیین کرد نظام ما جمهوری اسالمی است.
 همان همه پرسی اول بود که به ما گفت، دو چیز را تا پایان این نظام مدنظر 
قرار دهید. اســالمیت و جمهوریت؛ بنابراین مردم به جمهوری ساالمی رای 
دادند. ما همه باید پاســدار اســالم و جمهوریت یعنی پاسدار رضایت عامه 
و نظر و خواســت مردم باشــیم. ما به همین رای دادیم. نظام ما از دهم و 
یازدهم فروردین 1۳۵۸ شروع شد و دوازدهم به عنوان روز جمهوری اسالمی 
اعالم شد.یک پایه قانون اساسی ما هم پرسی است. قانون اساسی هم بعد از 
انتخابات اعضای خبرگان قانون اساســی هم با همه پرسی و رفراندوم قانون 
اساسی شد.بدون استثنا مشروعیت و پایه کار همه ما از قانون اساسی است و 
قانون اساسی و همه قوانین و مقررات مشروعیتشان از آرای مردم و رای مردم 
اســت؛ البته در چارچوب موازین اسالم که همه ما به آن چارچوب موازین 
اسالم متعهد و معتقد هستیم.همانطور که اشاره شد ما از مشروطه با مساله 

آرای مردم و انتخابات آشنا شدیم. آن همه فداکاری ها در مشروطه برای این 
بود که آرای مردم حاکم شود و حاکمیت ملی یکی از اهداف مهم مشروطه و 
انقالب اسالمی بود و اینکه کسی جز مردم بر سرنوشت خویش حاکم نشود.

انتصابات بزرگترین خطر برای دموکراسی و برای حاکمیت ملی است، روزی 
است که انتخابات تشریفات شود جای دیگری انتصاب فرمایند، بعد مردم پای 
صندوق بروند تشریفات انتخابات را انجام دهند. خدا نکند چنان روزی برای 
کشور ما پیش بیاید. یک دلیل انقالب ما این بود که خودشان بر سرنوشت 
خود حاکم شــوند؛ حاکمیت ملی یکی از اســاس حرکت های مردم بود.در 
انقالب اسالمی معلوم شد که این طور نیست که تهران تصمیم بگیرد بلکه 
مردم تصمیم گیر هســتند پای صندوق می آیند و به آن که می خواهند رای 

می دهند. 
96 جزو روز های تلخ تاریخ ماســت که من هیچ وقت از یادم نمی رود و این 
96 بود که ترامپ را پررو کرد و به آمریکا برابر ایران قدرت دادبیاییم پاسدار 
جمهوریت هم باشــیم. کلمه "جمهوری" در قانون اساسی ما هست. نگران 
هســتم روزی کلمه جمهوری به جرم تبدیل شود.در قانون اساسی ما کلمه 
جمهوری، رئیس جمهوری، جمهوریت وجود دارد. ما باید پاسدار اسالمیت و 
جمهوریت باشیم. همه ما باید از اسالم و جمهوریت و ایران و قانون اساسی 
به خوبی دفاع کنیم.امروز یک روز ســاده در کشور ما نیست. دو سال است 
در شدیدترین و سخت ترین فشــار های اقتصادی، سیاسی و تبلیغاتی قرار 
گرفته ایم.  ترامپ می خواهــد به دنیا بگوید ایران یک جزیره تنها و منزوی 
اســت. او می خواهد دور ایران دیوار همیشگی بکشد.آن ها می خواهند ما را 
از دنیا جدا کنند. هر جا هر کس به ناروا و غلط ما را از دنیا، منطقه، دنیای 
اسالم و دوســتانمان جدا کند باید فردا پیش مردم پاسخگو باشد و ما باید 

مسئولیت پذیر و پاسخگو باشیم.
جای هیچ تردیدی نیســت که انتخابات به ویژه انتخابات مجلس شــورای 

اسالمی بسیار مهم است، ولی از آن مهم تر اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی 
اســت. همه باید در انتخابات حضور پیدا کنند.ما نظام کمونیستی نیستیم. 
نظام شاه نیســتیم. فقط حزب رستاخیز و کمونیست نداریم. ما تک حزبی 
نیستیم ما نظام چند حزبی هستیم. احزاب آزاد هستند به خصوص در دولت 
تدبیر و امید که دست و بالشان باز شده و هرکس که خواسته آمده و مجوز 
گرفته و خانه احزاب فعال شــده است. از تمام ملت ایران، مرد و زن جوان و 
پیر، از روستایی و شــهری و از تمام اقوام و مذاهب خواهش می کنم؛ امروز 
روزی است که باید پای صندوق رای برویم حتی اگر که گالیه داریم ناراحتیم 
و مشکالتی باشــد و بگویید جایی دقیق عمل و اجرا نشده است.با صندوق 
رای قهر نکنیم حتی اگر این که شــما در تهران بجای ۳۰ نامزد 2۰ تا 1۵ 
داشته باشید یا در جایی که 6 نامزد دارد 4 نامزد داشته باشید. در انتخابات 
اگر هم دیدیم نقص و ایرادی است خواهش می کنم روز انتخابات دوم اسفند 
یک روز تاریخی و یوم اهلل است کاری نکنیم که صف ها خلوت باشد بگذاریم 

همه پای صندوق بیایند.

در شــرایطی کــه کارگــر، دســتمزدش 
یک چهــارم خط فقر اســت و نمی داند که 
آیا همین فردا شــاغل خواهد ماند یا خیر، 
نمی توانــد به هیچ کــدام از پروپاگانداهای 
بی پشتوانه و بعضاً غیرکارشناسانه در رابطه 
با یارانه و مزد و همسان سازی اعتماد کند؛ 
با این حال، ســوال اساسی یعنی مطالبه ی 
اساســی همچنان پابرجاست: چرا در طول 
چندیــن دوره از ادوار پیاپی مجلس، هیچ 
زمان هیچ تالشــی برای اجرای قانون کار و 

احقاق حقوق کارگران صورت نگرفت؟!
اصلی تریــن وظیفــه نماینــدگان مجلس 
نظارت بــر اجرای قانون و دفــاع از حقوق 
مــوکالن در زمینه صیانت از حقوق قانونی 
و شهروندی ســت؛ با این تعریف، ساده ترین 
وظیفــه ی نماینــدگان در قبــال کارگران 
این اســت کــه بــر اجــرای مهم ترین و 

باالدســتی ترین سند کارگری جامعه یعنی 
قانون کار نظارت کنند و نگذارند که حقوق 
حقه و قانونی کارگران پایمال شــود.عمل 
به این وظیفــه به خصــوص در مناطق و 
استان های کارگرنشین کشور مانند بوشهر 
اصفهان، خوزســتان و مرکــزی، ضرورت 
بارزتری دارد؛ اما آیا نمایندگان همین دور از 
مجلس شورا )نمایندگان دور دهم مجلس( 
به وظایف خــود در قبــال کارگران عمل 
کرده اند؛ به راستی چه نمره ای به کارنامه ی 

عملکردی این نمایندگان تعلق می گیرد؟!
برای ارزیابی کارنامه عملکردی نمایندگان، 
باید به اصلی ترین حقوق قانونی کارگران و 
میزان پافشاری نمایندگان برای احقاق این 
حقوق مراجعه کنیم؛ ایــن حقوق، قبل از 
هرچیز براساس تصریحات قانون کار تعریف 
می شوند؛ ولی آیا نمایندگان در هیچ دوره ای 
از تاریخ پارلمانتاریســم متاخر، بر 
اجرای حقوق مصرح 
کار  قانــون  در 
قابل  پافشاری 

مالحظه ای نشــان داده اند؟ آیا هرگز مسیر 
اجرای قانون را همــوار کرده اند و دولت را 
مجبور ســاخته اند که به متن صریح قانون 
تمکین نماید؟ باید گفــت، در یک برآیند 
کلی، پاسِخ همه ی این سواالت، منفی است. 
برای تشــریح بیشــتر، به چند بند مغفول 
مانده ی قانــون کار به ترتیب اولویت رجوع 

می کنیم:
ماده 41 قانون کار و بحث دستمزد:از زمان 
تصویب قانون کار یعنی از سال 69 تا امروز 
در هیچ  زمان و هیــچ دوره ای، نمایندگان 
مجلس تالش نکرده اند با استفاده از ابزارهای 
در اختیار، دولت را مجاب سازند که حداقل 
دستمزد را به ســبد معاش نزدیک سازد؛ 
با این وجود، فاصلــه ی ۷۰ درصدی مزد و 
معاش در برهه ی کنونــی، به نوعی دال بر 
ناکارآمدی هرچه بیشتر نمایندگان مجلس 
در این دوره است. ماده ۷ قانون کار و بحث 
امنیت شغلی:در همین دوره اخیر، بیش از 
یک سال اســت که آیین نامه ی تبصره یک 
ماده ۷ قانون کار با موضوع تعیین ســقف 
مــدت قراردادهای موقــت، منتظر 
تصویب نهایی در هیات دولت است 
و از قضا نمایندگان مجلس هیچ 
برای کوتاه نمودن  اقدام عملی 
ایــن انتظــار نکرده اند؛ دولت 
همچنــان از تصویب و ابالغ 
ایــن آیین نامــه خــودداری 

می کند.
مــاده 1۳ قانــون کار و موضوع 
کارگــران پیمانــکاری:در هیچ 
دوره ای، نمایندگان مجلس برای 

تبدیل وضعیــت کارگران پیمانــکاری به 
قراردادی یا رسمی انجام ندادند یا در سطح 
نازل تر، به دنبال اجرای ماده 1۳ قانون کار 
مبنی بر ضرورت احیای مسئولیت تضامنی 
کارفرمای مادر نرفتند؛ چه در شهرداری ها 
و چه در پتروشیمی ها، پیمانکاران متعددی 
حق و حقوق کارگران را ندادند و کارفرمایان 
مــادر نیز از زیر بار مســئولیت تضامنی به 
راحتی فرار کردند! پرداخت یارانه ۷۵ هزار 
تومانی به همــه ی مــردم!:اول بهمن ماه، 
احمد امیرآبادی فراهانی )عضو هیات رئیسه 
مجلس( پیشــنهاد پرداخت یارانه ۷۵ هزار 
تومانی به همه مردم را مطرح کرده اســت. 
او گفته اســت: 26 هزار میلیارد تومان باقی 
مانــده از درآمد حاصــل از افزایش قیمت 
بنزیــن نیز میان ۷۸ میلیــون نفر توزیع و 
یارانه هر فرد ۳۰ هزار تومان بیشتر شود. در 
صورت موافقت با این پیشنهاد یارانه نقدی 

هر ایرانی ۷۵ هزار تومان می شود.
باید به یاد داشت که تبلیغات برای افزایش 
مبلغ یارانه، خیلی وقت ها یکی از راهکارهای 
متداول کاندیداهای انتخابات – چه انتخابات 
مجلس و چه انتخابات ریاســت جمهوری- 
برای جمع کردن رای حداکثری از طبقات 
فرودست مردم –بیکاران، کارگران کم درآمد 
و ســایر مزدبگیران کم درآمد- بوده است و 
به نظر می رسد که هنوز این راهکار، طرفدار 

دارد و مورد استفاده قرار می گیرد!
اجرایــی  را  همسان ســازی  نماینــدگان 
می کنند!:این اظهــارات در حالی جامعه ی 
بازنشستگان کشــور را به عنوان جامعه ی 
هدف در نظــر گرفته و قصد دارد برای آنها 
راهکار خلق کند کــه در الیحه بودجه 99 
اعتبار همسان ســازی حقوق بازنشستگان، 
6هزار میلیارد تومان است و نه ۳ هزار میلیارد 
تومان! در ضمن همین مبلغ به شدت ناکافی 
است و بازنشستگان توقع داشتند نمایندگان 

مجلس در جریان بررسی  الیحه بودجه، این 
مبلغ را افزایش دهند اما مســاله اینجاست 
که  به زعم این نماینده مجلس، چطور قرار 
است بعد از بررسی و تصویب رقم، احتمال 
افزایش اعتبار وجود داشــته باشد؟! با چه 
مکانیزمی و چگونه؟! آیا هدف از این وعده، 
فقط و فقط جذب حداکثری مخاطب است! 
رسمی شــدن قراردادی ها!:بازهم در همان 
اول بهمن ماه، زهرا سعیدی مبارکه نماینده 
مردم مبارکه در مجلس شــورای اسالمی از 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا 
نیروهای قراردادی در اسرع وقت به نیروهای 
پیمانی و رســمی تبدیل شوند.خواسته ی 
این نماینده، مشــخص شدن حداکثر زمان 
قراردادهای موقت است اما سوال اینجاست 
که چرا در بیش از یک ســال گذشــته که 
آیین نامــه ی مربوطــه در راهروهای دولت 
معطل مانده بود، نمایندگان تالش نکردند 
آن را به ایســتگاه نهایی، یعنی به مرحله ی 
تصویب و ابالغ برسانند؛ چرا احیای امنیت 

شغلی همچنان بر زمین افتاده باقی ماند؟!
پروپاگاندای تبلیغاتی یا عمل به قانون؟!:

عبداهلل وطن خواه )فعــال کارگری( در این 
رابطه می گوید: مجلس و نمایندگان مجلس، 
نماینده واقعی کارگران نیستند؛ بدیهی ست 
در شــرایطی کــه کارگــر، دســتمزدش 
یک چهــارم خط فقر اســت و نمی داند که 
آیا همین فردا شــاغل خواهد ماند یا خیر، 
نمی تواند به هیچ کدام از این پروپاگانداهای 
بی پشتوانه و بعضاً غیرکارشناسانه در رابطه 
با یارانه و مزد و همسان سازی اعتماد کند؛ 
با این حال، ســوال اساسی یعنی مطالبه ی 
اساســی همچنان پابرجاست: چرا در طول 
چندیــن دوره از ادوار پیاپی مجلس، هیچ 
زمان هیچ تالشــی برای اجرای قانون کار و 
احقاق حقوق کارگران صورت نگرفت؟!.این 
مطلب را  نسرین هزاره مقدم در ایلنا نوشت.

شورای نگهبان د ر انتخابات امسال کاند ید اها را بر اساس 
تفکر، فعالیت د ر شــبکه های مجازی و مســافرت های 
آنان گزینش می کند ؟!.یک میز انتهای ســالن ثبت نام 
کاند ید اها  بد ون جلب توجه خبرنگاران و عکاســان قرار 
گرفته و افراد ی که پشــت آن نشسته اند  که کارت های 
خود  را طوری برگرد اند ه اند  که اسامی آنان برای عکاسان 
کنجکاو مشــخص نشود  .د ر این انتخابات برخالف د وره 
هــای قبلی افراد ی که د ر انتخابات ثبت نام کرد ه اند  به 

نوبت با آنها مصاحبه می شود . 
اما مصاحبه کنند گان چه کسانی هستند ؟! سوال ها د رباره 
چیست؟ و اصاًل چرا باید  با کاند ید اها مصاحبه شود ؟چرا 
باید  مصاحبه کننــد گان هویت خود  را پنهان کنند  هم 
سوالی اســت که مسئوالن اجرایی انتخابات  پاسخی به 
آن ند اد ه اند . اما افراد  پشت آن میز چه کسانی بوه و چه 
چیز می پرسید ند  را ما می توانیم با جزییات شرح د هیم. 
بر اساس روال قانون انتخابات؛ پس از ثبت نام کاند ید اها 
ابتد ا هیات های اجرای صحت مد ارک را بررســی کرد ه  
و پس از اعالم نظر مراجع چهــار گانه مصرح د ر قانون 
اساســی و تایید  آنها پروند ه نامزد های انتخابات مجلس 
بــه هیات های نظارت ارائه می شــود . اینکه همزمان با 
ثبت نام کاند ید اها؛ شورای نگهبان قانون اساسی بخواهد  
تحقیق و تفحص د رباره کاند ید اها را از طریق "مصاحبه 
" و پر کرد ن فــرم مخصوص انجام د هد ؛ امری »عجیب 
و غیر معمول« است. می توان گفت این اتفاق د ر اولین 
د وره انتخابات است که اعضای هیات نظارت از کاند ید اها 
می خواهند  فرم های مخصوصی را پر کرد ه و به سواالتی 
ماننــد  عقاید  سیاســی، طرز تفکر جناحی، مســافرت 
به خارج از کشــور، فعالیت د ر شــبکه های اجتماعی، 

وضعیت همسر و فرزند ان و .... پاسخ د هند . موارد ی که 
د ر »قانون انتخابات«ذکر نشــد ه و می توان گفت همان 
نظارت استصوابی است که گسترد ه تر شد ه و حوزه های 
 مانند  عقاید  سیاســی، مســائل خانواد گی و... کشــید ه 

شد ه است . 
مصاحبــه کنند گان  که خــود  را اعضای هیئت نطارت 
بر انتخابــات می د انند  " بــا ارائه فرمــی از کاند ید اها 
می خواســتند  اکانت تلگرام، اینستاگرام و توییتر خود  را 
د ر فرم بنویسند  و به ســواالتی د رباره سوابق سیاسی و 
حزبی خود  توضیحاتی ارائه د هند . بر اساس مصاحبه های 
فعاالن سیاسی فقط رفتار و عملکرد  هیات های نظارت 
این د وره د چار تغییر نشد ه است بلکه ترکیب هیات های 
اجرایی هم این بار توسط د اد ستان ها گزینش شد ه اند . 
امری که د ر انتخابات های اد وار گذشــته سابقه ند اشته 
اســت.جواد  امام، فعــال سیاســی  اصالح طلب و د یگر 
کاند ید ای  مجلس می گوید  هیئت های اجرایی »برخالف 
اد وار گذشته« یک طرفه انتخاب شد ه اند  و برای اولین بار 
د اد ستان ها نیز د ر تایید  اعضای هیئت های اجرایی د خیل 

شد ه اند .
رقابت پول و قد رت یا رقابت انتخاباتی؟؟؟

مهمترین اصل د ر رقابتهای انتخاباتی این است که زمینه 
ی رقابت و اســتفاد ه از امکانــات و فرصتهای اجتماعی 
برای نامزد ان عاد النه و برابر باشد  .متاسفانه فعال وضعیت 
به صورتی شــکل گرفته که کســی که پــول و قد رت 
بیشتری د اشــته باشد  شانس بیشــتری برای تصاحب 
صند لی ســبز مجلس برای خود  میبیند .کارزار انتخابات 
برای رای د هند گان و نامزد ان فرصتی اســت که بتوانند  
برای انتخابات نتیجه د لخواهشــان را بگیرند  .رقابت د ر 

انتخابات برای این نیســت که هر کسی قد رتمند  بود  و 
پول بیشــتری د اشته باشد  ،شانس برند ه شد ن بیشتری 
پید ا کند .همین مســئله  احتمال انتخاب آگاهانه را به 
صفر میرســاند .و مجلس به جای خد مت به مرد م جایی 
برای تجــارت و جمع اوری پول و قد رت بیشــتر برای 

اسپانسر ها و د ور های بعد ی خواهد  بود .
توهم و ابراز وجود  :کال میشــود  کاند ید ا های منطقه رو 
به سه د سته تقســیم کرد .که با کمی تحقیق و بررسی 

میتوان  کاند ید ا ها رو د ر این سه د سته  قرار د اد .
د سته اول )توهم زد گان پیروز(:این د سته شامل تعد اد ی 
از عزیزان میشــود  که حتی کت و شلوار جشن روز بعد  
انتخابات مجلس و متن ســخنرانی د ر اون مراســم هم 
نوشته اند . این توهم بر میگرد د  به تجربه کم این عزیزان 
د ر سیاست .که گمان می کنند  هر کسی سالم ما رو گرم 

گرفت قطعا هواد ار ماست.
حتی چند  روز پیش نزد یکان یکی از این نامزد ها به من 

میگفت که به خاطر خود ت هم شــد ه بیا تبلیغات پیش 
ما.چون حد اقل بعد  پیروزی تــو رو از نزد یکان خود ش 
بد ونه.حتــی   طوری وانمود  میکرد  که به خاطر من این 
پیشنهاد  رو د اد ه است.این عزیزان مطمئنن چند  روز بعد  

از انتخابات از خواب خود  بید ار خواهند  شد .
و اما د سته د وم )نامزد های منطقی(:این د سته که تعد اد  
خیلی کمی از این نامزد ها رو شــامل میشــه عزیزانی 
هســتن که وکیل مرد م شــد ن و انتخاب شد ن رو کار 
سختی مید انند  و پیروزی رو د ر گرو تالش شبانه روزی 
برای تبلیغات خود  میبینند . و مطمئن باشید  که نمایند ه 
ما از این د سته خواهد  بود . و آخر  د سته سوم)ابراز وجود  
کنند گان(:د ســته آخر کاند ید اهایی هستن که خود  هم 
خوب می د انند  جزو نفــرات اخر این انتخابات خواهند  
بود .و تنها د لیل شرکت آنها د ر این امتحان ابراز وجود  و 
نشان د اد ن خود  به مرد م   و مسئولین منطقه برای آیند ه 

سیاسی خود  هست.

از هر 1۰ بزرگسال آمریکایی ۷ نفر می گویند که سیستم اقتصادی در این کشور ناعادالنه 
و به نفع گروه های قدرتمند صاحب منافع اســت. همچنین اکثریت زیادی از آمریکاییان 
می گویند که سیاستمداران، شرکت های بزرگ و ثروتمندان، قدرت و نفوذ بسیار زیادی 
بر اقتصاد امروز کشور دارند.این گزاره که اقتصاد آمریکا به نفع صاحبان ثروت و گروه های 
صاحب منافع »دستکاری شده«، درانتخابات سال 2۰16 به شدت مطرح بود و این روزها 

در مبارزات انتخاباتی سال 2۰2۰ نیز دوباره مطرح شده است.
احتماال بسیاری از آمریکاییان انعکاس دهنده این پیام هستند. در مقایسه با کمتر از یک 
سوم کسانی که معتقدند این سیستم به طور کلی برای اکثریت آمریکاییان عادالنه است 
از هر 1۰ بزرگسال آمریکایی ۷ نفر می گویند که سیستم اقتصادی در این کشور ناعادالنه 
و به نفع گروه های قدرتمند صاحب منافع اســت. همچنین اکثریت زیادی از آمریکاییان 
می گویند که سیاستمداران، شرکت های بزرگ و ثروتمندان، قدرت و نفوذ بسیار زیادی 

بر اقتصاد امروز کشور دارند.
این یافته ها بخشی از یک پیمایش بزرگ تر مرکز تحقیقاتی پیو در مورد نابرابری اقتصادی 
است. از جمله یافته های این پیمایش این است که به باور اکثریت آمریکاییان نابرابری در 
ایاالت متحده بسیار شدید است و بیشتر کسانی که این اعتقاد را ابراز می کنند، می گویند 
که به منظور حل نابرابری های اقتصادی، باید تغییرات بزرگی در سیستم اقتصادی انجام 
شــود.در میان گروه های درآمدی آمریکاییان عمدتا قبول دارند که سیســتم اقتصادی 
ناعادالنه و به نفع صاحبان قدرت است. دو سوم بزرگساالن دارای درآمد باال چنین نظری 
دارند، در حالی که 69 درصد از دارندگان درآمدهای متوســط و ۷۳ درصد از بزرگساالن 
دارای درآمد پایین بر این نکته اتفاق نظر دارند. بیشــتر از یک سوم هر یک از گروه های 
درآمدی نیز می گویند که سیســتم اقتصادی عموما بــرای اکثریت آمریکاییان منصفانه 
است.اگر چه درپاسخ به این سئوال در پاسخ طرفداران احزاب تقسیم بندی هایی مشاهده 
می شود. در میان جمهوریخواهان و افراد مستقلی که به سمت حزب جمهوریخواه تمایل 
دارند، یک تقســیم بندی آشکار مشــاهده می شود و نیمی از آنها می گویند که سیستم 
اقتصادی به  طور کلی منصفانه است و نیمی دیگر می گویند که به نفع قدرتمندان است. 
در میان دمکرات ها و افراد متمایل به دمکرات ها، اکثریت قاطعی  از آنها )۸6 درصد( می 
گویند که سیستم به نفع قدرتمندان و غیرعادالنه است، در حالی که تنها 12 درصد خالف 
این را می گویند.دیدگاه های جمهوریخواهان بر اساس طبقه بندی درآمدی به شدت تفاوت 
می کند. جمهوریخواهان دارای درآمد پایین به نســبت همتایان برخوردار از درآمد باالی 
خود، بســیار کمتر احتمال دارد که بگویند سیستم اقتصادی آمریکا به  طور کلی عادالنه 
است )۳۷ درصد در برابر 6۳ درصد(.در میان دمکرات ها اکثریت قاطعی در هر سه گروه 
درآمدی می گویند که سیستم اقتصادی غیرعادالنه و به نفع قدرتمندان است: 94درصد از 
دمکرات های دارای درآمد باال و 9۰درصد دمکرات های دارای درآمد متوسط و ۷9 درصد 
دمکرات هــای درآمد پایین چنین اعتقادی را ابراز می کنند.در میان دمکرات ها به  طور 
کلی توافق گسترده ای در این باره وجود دارد که گروه های صاحب منافع در اقتصاد امروز 
کشــور نقش زیادی دارند. حدود ۸نفر از هر 1۰ نفر بزرگسال می گویند که سیاستمداران 
)۸4 درصد( ، شرکت های بزرگ )۸2 درصد( و ثروتمندان)۸2 درصد( قدرت و نفوذ بسیار 
زیادی دارند. حدود سه چهارم )۷4 درصد( آنها می گویند که شرکت های بیمه ثروتمند، 
قدرت بسیار زیادی دارند و اکثریت آنها همین نظر را درباره بانک ها و دیگر موسسات مالی 
)64 درصد( و شرکت های فناوری )61 درصد( ابراز می کنند.بزرگساالن دارای درآمد باال، 
متوسط و پایین عمدتا تا اندازه ای نفوذ این گروه ها را قبول دارند. برای مثال ۸1 درصد 
بزرگساالن دارای درآمد باال می گویند که سیاستمداران قدرت و نفوذ بسیار زیادی دارند، 
همچنین ۸6 درصد دارندگان درآمدهای متوسط و ۸2 درصد صاحبان درآمدهای پایین 
چنین اعتقادی دارند.در مورد این سئوال اکثریت هواداران هر دو حزب چنین اعتقادی را 
بیان می کنند. برای مثال اکثریت جمهوریخواهان )۸6 درصد( و دمکرات های )۸2درصد( 

می گویند که سیاستمداران دارای قدرت و نفوذ بسیار زیادی براقتصاد هستند.
وقتی این ســئوال مطرح می شــود که چه کســانی کمترین قدرت و نفوذ را بر اقتصاد 
امروز آمریکا دارند، آمریکاییان به ســه گروه اشــاره می کنند: افــراد فقیر )۷۵ درصد(، 
کســب و کارهای کوچک )۷۳ درصد( و طبقه متوسط )۷2 درصد(. دمکرات ها به نسبت 
جمهوریخواهان بیشــتر احتمال دارد که بگویند افراد فقیر نفوذ بســیار اندکی بر اقتصاد 
دارند )۸9 درصد در برابر ۵6 درصد(. در مورد نفوذ بسیار پایین کسب و کارهای کوچک 
نیز اکثریت دمکرات ها و جمهوریخواهان اتفاق نظر دارند. میزان درآمد پاســخگویان هر 
دو حزب نیز بر این باور آنها تاثیر چندانی را نشان نمی دهد.این مطلب را روث ایگل نیک 

)Ruth Igielnik(  پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقاتی پیو نوشت .

بعضی ها از کلمه »رفراندوم« خوششان نمی آید

در آستانه انتخابات

نمایندگان مجلس به یاد کارگران افتادند 

شرایط نانوشته نامزدهای انتخابات مجلس

 سیستم اقتصادی ناعادالنه 
و به نفع ثروتمندان 

»داریوش قنبری« عضو شورای مرکزی حزب مردم ساالری در وضعیت فعلی یک جریان سیاسی 
کــه رقیب جریان دیگری اســت در بســیاری از حوزه ها هنوز کاندیدایی نــدارد و در مجموعه 
اصالح طلبان در این دوره اوال بســیار ثبت نام نکردند و دوما همان تعدادی که ثبت نام کردند رد 
صالحیت شدند و اعتراضاتی صورت گرفته که نتیجه اعتراض هایی که به عمل آورده تا هفته آینده 
مشــخص می شود. شورای نگهبان با اعالم نهایی روند بررسی صالحیت ها نحوه حضور و پیروزی 
جریانات سیاســی در انتخابات مجلس را مشخص خواهد کرد.باید ابتد اً به این موضوع اشاره که 
آیا اصال چهره اصالح طلبی برای ورود به انتخابات مجلس باقی مانده اســت که این جریان بتواند 
در انتخابات مجلس لیســت ارائه دهد؟در مجموع، به نظر می رسد که انتخابات مجلس به نحوی 
در حال شــکل گیری است که فضای انتخابات به نظر من بسیار سرد است و هنوز فضا به سمت 
مشــارکت به معنای واقعی شکل نگرفته اســت.رقابت اصلی برای مجلس بین قالیباف و حامیان 
احمدی نژاد خواهد بود. اصالح طلبان چه با لیســت، چه بدون لیست حتما در انتخابات مشارکت 

می کنند.اصولگرایان سنتی حریف احمدی نژادی ها و قالیباف نمی شوند
همــواره در روزهای منتهی و نزدیک به انتخابات اعم از مجلس و ریاســت جمهوری فضای داغ 
انتخاباتی در کشور شکل می گیرد که این روند در گذشته یکماه به انتخابات به شکل فعلی نبود 
و ما شاهد فضای گرم تری بودیم و به نوعی یک شور و نشاط انتخاباتی ایجاد می شد که این فضا 
هنوز در کشور ایجاد نشده و اینکه این شور و نشاط در روزهای آینده شکل می گیرد یا خیر باید 
منتظر باشیم و ببینیم که چه اتفاقی می افتد.در وضعیت فعلی یک جریان سیاسی که رقیب جریان 
دیگری است در بسیاری از حوزه ها هنوز کاندیدایی ندارد و در مجموعه اصالح طلبان در این دوره 
اوال بســیار ثبت نام نکردند و دوما بخش زیادی از همان تعدادی که ثبت نام کردند رد صالحیت 
شدند و اعتراضاتی صورت گرفته که نتیجه اعتراض هایی که به عمل آورده تا هفته آینده مشخص 
می شود.بدون شک اگر اصالح طلبان بتوانند لیست های انتخاباتی خود را ببندد هدفشان این است 
که مشارکت وسیع و گسترده ای داشته باشند و البته در هر صورت آنها در انتخابات چه با لیست 
و چه بدون لیست مشارکت خواهند کرد.این وضعیت در صورتی که اصالح طلبان کاندیدا داشته 
باشند لیستی از طرف آنها ارائه می شود و رقابت جدی تر خواهد شد و قطعا در یک انتخابات رقابتی 

مشارکت مردم هم وسیع و باال خواهد بود.
در غیاب یک انتخابات رقابتی حتما میزان مشــارکت کاهش پیــدا می کند و در صورت کاهش 
مشــارکت شــانس گروه هایی تقویت می شــود که به لحاظ پایــگاه رای در مجموعه وضعیت 
مناســبی ندارند و نهایتا در مجموع هر چه مشــارکت کاهش پیدا کند شانس آنها بیشتر خواهد 
شــد.اصولگرایان هم گرچه در مجموع در شرایطی قرار گرفتند که رقیب اصالح طلب شان حضور 
پررنگی در عرصه ندارد ولی خود آنها دچار اختالفات داخلی زیادی شــدند و به نظر می رسد آنها 
هم به سمت لیست های متعددی بروند و طیف سنتی تر اصولگرا با طیف عملگرا اختالفاتی دارند 

که آنها را به سمت لیست های جداگانه سوق می دهد.
 بدون شک در غیاب اصالح طلبان رقابت جریاناتی که همفکر هم هستند بسیار جدی خواهد بود و 
دو طیف عملگرای حامیان احمدی نژاد و قالیباف رقابت جدی باهم خواهند شد و با بخش سنتی تر 
اصولگرا در جهت رقابت وارد عمل خواهند شد.اصولگرایان باتوجه به اینکه در تالشند با یکدیگر 
وحدت داشته باشند، اما به نظر می رسد در بعضی از حوزه های انتخابیه رسیدن به نتیجه مشترک 
بعید به نظر می رسد از این رو به نظر می آید اصولگرایان در انتخابات مجلس لیست های متعددی 
را ارائه دهند.در مجموع در فلسفه انتخابات بین اینکه چه فردی انتخاب شود مهم نیست، اما آنچه 
مهم اســت انتخاب تفکرات و اندیشــه ها است از این رو از منظر من رقابت داخلی اصولگرایان در 

انتخابات مجلس به ضرر آنها خواهد بود و هیچ عایدی برای این جریان نخواهد داشت.

در انتخابات مشارکت می کنیم



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

ماهنامه اقتصاد ی و اجتماعی- سال پنجم -  شماره 48 و 49 - دی و بهمن ماه 1398 5

 ســه سیاستمدار ملی گرا فروهر، ســنجابی و بختیار خطاب به محمدرضا شاه 
پهلوی در نامه تاریخی  به شاه 2۰ ماه قبل از وقوع انقالب  ۵۷ نوشتند:

اعلي حضرت! صنایع تعطیل شــده و مملکت به بن بست رسیده است؛  برای 
حل مشــکالت، اســتبداد را رها کنید و  از نیروهای موجود در جامعه کمک 
بگیرید!پیشــگاه اعلی حضــرت همایــون شاهنشــاهی،فزایندگی تنگناها و 
نابســامانی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور چنان دورنمای خطرناکی 
را در برابر دیدگان هر ایرانی قرار داده که امضاکنندگان زیر بنا بر وظیفة ملی و 
دینی در برابر خدا و خلق خدا با توجه به این که در مقامات پارلمانی و قضایی و 
دولتی کشور کسی را که صاحب تشخیص و تصمیم بوده، مسئولیت و مأموریتی 
غیر از پیروی از »منویات ملوکانه« داشته باشد نمی شناسیم و در حالی که تمام 
امور مملکت از طریق صدور فرمان ها انجام می شود و انتخاب نمایندگان ملت و 
انشای قوانین و تأسیس حزب و حتی انقالب در کف اقتدار شخص اعلی حضرت 
قــرار دارد که همة اختیارات و افتخارات و بنابراین مســئولیت ها را منحصر و 
متوجه به خود فرموده اند این مشروحه را علی رغم خطرات سنگین تقدیم حضور 
می نماییم.در زمانی مبادرت به چنین اقدامی می شــود که مملکت از هر طرف 
در لبه های پرتگاه قرار گرفته، همة جریان ها به بن بست کشیده، نیازمندی های 
عمومی به خصوص خواروبار و مسکن با قیمت های تصاعدی بی نظیر دچار نایابی 
گشته، کشاورزی و دامداری رو به نیستی گذارده، صنایع نوپای ملی و نیروهای 

انسانی در بحران و تزلزل افتاده، تراز بازرگانی کشور و نابرابری صادرات و واردات 
وحشت آور گردیده، نفت این میراث گران بهای خدادادی به شدت تبذیر شده، 
برنامه های عنوان شده اصالح و انقالب ناکام مانده و از همه بدتر نادیده گرفتن 
حقوق انسانی و آزادی های فردی و اجتماعی و نقض اصول قانون اساسی همراه 
با خشونت های پلیسی به حداکثر رسیده و رواج فساد و فحشا و تملق، فضیلت 

بشری و اخالق ملی را به تباهی کشانده است.
حاصل تمام این اوضاع توأم با وعده های پایان ناپذیر و گزافه گویی ها و تبلیغات و 
تحمیل جشن ها و تظاهرات، نارضایی و نومیدی عمومی و ترک وطن و خروج 
ســرمایه ها و عصیان نسل جوان شــده که عاشقانه داوطلب زندان و شکنجه و 
مرگ می گردند و دست به کارهایی می زنند که دستگاه حاکمه آن را خرابکاری 
و خیانت و خود آن ها فداکاری و شرافت می نامند.این همه ناهنجاری در وضع 
زندگی ملی را ناگزیر باید مربوط به طرز مدیریت مملکت دانست، مدیریتی که 
بر خالف نص صریح قانون اساســی و اعالمیة جهانی حقوق بشر جنبة فردی 
و اســتبدادی در آرایش نظام شاهنشــاهی پیدا کرده است. در حالی که »نظام 
شاهنشاهی« خود برداشتی کلی از نهاد اجتماعی حکومت در پهنة تاریخ ایران 
می باشد که با انقالب مشروطیت دارای تعریف قانونی گردیده و در قانون اساسی 
و متمم آن حدود »حقوق سلطنت« بدون کوچک ترین ابهامی تعیین و »قوای 
مملکت ناشی از ملت« و»شخص پادشاه از مسئولیت مبری« شناخته شده است.

در روزگار کنونی و موقعیت جغرافیایی حساس کشور ما ادارۀ امور چنان پیچیده 
گردیده که توفیق در آن تنها با اســتمداد از همکاری صمیمانة تمام نیروهای 
مردم در محیطی آزاد و قانونی و با احترام به شــخصیت انســان ها امکان پذیر 
می شود. این مشروحة سرگشاده به مقامی تقدیم می گردد که چند سال پیش 
در دانشگاه هاروارد فرموده اند:»نتیجة تجاوز به آزادی های فردی و عدم توجه به 
احتیاجات روحی انســان ها ایجاد سرخوردگی است و افراد سرخورده راه منفی 
پیش می گیرند تا ارتباط خود را با همة مقررات و سنن اجتماعی قطع کنند و 
تنها وسیلة رفع این سرخوردگی ها احترام به شخصیت و آزادی افراد و ایمان به 
این حقیقت هاست که انسان ها بردۀ دولت نیستند و بلکه دولت خدمتگزار افراد 
مملکت است«.و نیز به تازگی در مشهد مقدس اعالم فرموده اید:»رفع عیب به 
وســیلة هفت تیر نمی شود و بلکه به وسیلة جهاد اجتماعی می توان علیه فساد 

مبارزه کرد.«

دو قطبی کردن یکی از شــگردهای رســانه های جمعی برای بر هم زدن قواعد بازی 
دســتکاری در افکار عمومی، تضعیف ســرمایه اجتماعی برای به حاشیه راندن مسائل 
اصلــی جامعه اســت. کانون های قدرت بویــژه در ایام انتخابات هــا با کنش گری بر 
بال رســانه های جمعی و با کاربســت تاکتیک جنگ روانی دو قطبی کردن، در صدد 
حداکثر کردن منافع با کمترین هزینه هســتند. با کاربســت تاکتیک دو قطبی کردن 
پاره ای از اصحاب سیاســت، موج هــای مصنوعی  در عرصه عمومــی براه انداخته و 
دســتیابی به قدرت را هموار می کنند. دو قطبی کــردن، موجب حرکت از مدار عقل 
به مدار احساســات و هیجانات با هدف تامین منافع باندهای سیاســی است. دو قطبی 
هایی مانند»ارزشــی و غیر ارزشی«، »خودی و غیرخودی«، »با بصیرت و بی بصیرت« 
»مدیریت جهادی و غیرجهادی« و مواردی از این دســت در کشور بزرگی مانند ایران 
با وجود پاره فرهنگ ها و اقوام متنوع و گروههای سیاسی متکثر هر چند ممکن است 
بخشی از واقعیات جامعه را نشان دهد اما همه واقعیت نیست.اگر چه افراز جمعیت به 
چنین دو گانه هایی در رسانه های جمعی یا رسانه های اجتماعی دور از انتظار نیست 
ولی رســانه های جریان اصلی با توجه به اســتفاده از بودجه عمومی، حق شقه کردن 
مــردم جامعه را ندارند و باید از منافع همه شــهروندان دفاع کنند.دو قطبی کردن هر 
چند ممکن اســت نتایج سیاســی زودگذری را برای پاره ای از گروههای سیاسی ببار 
آورد ولی شــکاف هایی درون جامعه ایجاد می کنــد. در واقع مزه قدرت آنقدر به کام 
عده ای خوش آمده که حاضرند با پاره کردن ریسمان وحدت مردم، برای خود ساالدی 
درســت کنند که فقط به ذائقه آنان خوش بیاید. دو مورد از کارکردهای اصلی رســانه 
های جمعی ایجاد "همبســتگی مردم" و "یکپارچگی جامعه" است که حصول این دو، 
در تضاد با تئوریزه کردن چنین دســته بندی هایی از شــهروندان است. چنین دوگانه 
هایی ساخت کارخانه های فکری قدرت هایی است که کنترل منابع جامعه را در اختیار 
دارند. و البته بر ســر معیارهای موجد چنین دو گانه هایی در کشور نیز اجماع عمومی 
وجود ندارد.بذر دو قطبی سازی در همه جوامع به اشکال گوناگون وجود دارد. در دایره 
علوم هم نظریه هایی درباره دو قطبی ســازی وجود دارد، اما رسانه های جریان اصلی 
نباید با فراموش کردن مسئولیت اجتماعی، نقش قابله را برای تولد چنین دو گانه های 
غیرواقعی بازی کنند. با کلید خوردن مراحل رسمی انتخابات، تنور دوقطبی سازی در 
رسانه های جریان اصلی که با بودجه عمومی کشور اداره می شوند نیز  کمی گرم شده 
است و البته دســتاوردی جز پمپاژ ناامیدی و ناامنی روانی جامعه در بر ندارد در واقع 
»ســاختار عمودی« یعنی ساختار های سازمان های رسانه ای، در مقابل »ساختارهای 
افقی« یعنی قدرت های ناشی از شهروندان، صف آرایی و نبردی تصنعی برای دسترسی 
به نتایجی واقعی را ســامان می دهند.کدام عقل سلیم می تواند چنین گزاره ای را باور 
کند که عرصه عمومی سیاست در قاب رسانه های جریان اصلی این گونه تصویر سازی 
و چارچوب بندی شــود که با دو گانه ســازی مصنوعی جریانات سیاسی، یک طرف را 
بــدون کوچکترین نقــص و بر عکس در کارنامه طرف دیگــر حتی یک کار مثبت هم 
وجود نداشته باشد. بطور مثال اگر اختالس بد است نیاز به دو قطبی سازی ندارد. باید 
رسانه های جریان اصلی بدون اغماض و پرهیز از کاربست استانداردهای دو گانه، نقش 
نظارتــی خود را ایفا کنند. نه اینکه درباره یک طرف ماجرا موضوع را با تکرار فراوان و 
با صدای بلند چنان فریاد کنندتا گوش فلک کر شــود و ماجرای مشابه طرف دیگر را 
ماهها به ســکوت بگذرانند.  دو قطبی کردن جامعه در رسانه های جریان اصلی موجب 
تضعیف ســرمایه اجتماعی و نوعی روش کاســبکارانه است. رسانه های عمومی بجای 
پررنــگ کردن نقش های منفعت طلبانه باید نقش های اجتماعی را برجســته کرده و 
مسئولیت اجتماعی خود را ایفا کنند. آنان نباید با چشم بستن بر منافع شهروندان در 
زمین باندهای سیاســی بازی کرده و برای کسب نتایج زودرس، امنیت جامعه را نیز به 

چالش بکشند.این مطلب را حجت  اله عباسی نوشت.

اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفته اســت: "هیچ وقت 
فکرش را هم نمی کردم که کشور مستقلی مانند هند با تحریم های آمریکا 

همراه شود و نفت ایران را نخرد!"
یعنــی آقــای جهانگیــری نــوع بازیگــری هنــد در نظــام جهانی را 
نمی شناســد؟ از ســطح روابط تجاری و سیاســی هنــد و آمریکا خبر 
نــدارد؟ میزان وابســتگی هند به نفت کشــورهای حــوزۀ خلیج فارس 
از جملــه عربســتان را نمی داند؟ از دوســتی صمیمانــة نارندرا مودی 
نخســت وزیر هند بــا بنیامین نتانیاهــو همتای اســرائیلی او و  روابط 
نزدیک دو کشــور مطلع نیست؟ افزایش گرایشــات هندوئیسم افراطی 

 در حــزب بهاراتیــا جاناتــا در دورۀ ریاســت جمهوری مــودی برایش 
ناآشناست؟

یعنــی همة اینها کافی نیســت تا هند برای حفــظ منافع خاص خود، 
جمهوری اسالمی را به حال خود رها کند؟

ظاهراً در دســتگاه دولت یا چرخش دقیق و صحیح اطالعات مخدوش و 
معیوب است و یا دستگاه تحلیلی مجریان و مشاوران از رده خارج است! 
و یا هر دو! ظاهراً هر دو، زیرا اگر اینگونه نبود، همشــهری گرامی من با 
چنین لحن سوزناکی از پشت کردن هند به دولت ایران این همه تعجب 

نمی کرد!. این مطلب را احمد زیدآبادی نوشت.

دوقطبی سازی رسانه ایتعجب از تعجب جهانگیری!

جوان ایرانی غریزه جنسی ندارد؟!
دکتر محســن بدره، پژوهشگر جامعه شناســی فرهنگی درباره حجاب گفت:اگر حجاب 
را در بســتر معرفتی و واقعیت اجتماعی نبینیم، نمی توانیم در طرح مدیریت اجتماعی 
موفق باشیم. فرهنگ مجموعه پیچیده ای از دانش، باورها، هنر، قوانین، اخالقیات است 
و هرآنچه فرد از جامعه خود فرا می گیرد. در واقع فرهنگ ساحت نمادین جامعه انسانی 
اســت. همه مولفه های فرهنگ در رابطه با فرهنگ و غریزه جنســی است. ویژگی های 
زیست شناختی جنسی، مقدم بر ویژگی های فرهنگی است و غریزه های اصلی فرهنگ 

سازی می شوند. 
غریزه جنســی قوی ترین غریزه انسانی اســت، بنابراین بخش قابل توجهی از فرهنگ 
انسانی را شــکل می دهد. از آن جا که اصوال ارتباطات انســانی فارغ از جنسیت وجود 
ندارند، ارتباطات در زمینه جنسی شکل می گیرند و بستری برای حیات انسانی هستند. 
مســئولیت های اجتماعی که با بلوغ جنسی بر عهده فرد قرار می گیرند نیز شاهدی بر 
این موضوع هستند. اما ما در جامعه غریزه جنسی را به رسمیت نمی شناسیم و تعریف 

ما از فرهنگ دچار اشرافیت است. 
این گونه جلوه داده می شود که فرد ایرانی غریزه جنسی ندارد، آن را منع می کنیم و در 
نتیجه آن را نمی بینیم و در مدیریت آن ناتوان می شویم. در جامعه این تصور را به وجود 
می آورند که جوان ایرانی غریزه جنسی ندارد، بلکه غریزه ازدواج دارد. در صورتی که فرد 

باید برای داشتن یک حیات طیبه جنسی آموزش ببیند.
در جامعه اما آموزش جنســی داده نمی شــود، بنابراین فرد به ســمت بازار ســیاه آن 
کشــیده می شود. در این شرایط کودکان ممکن اســت در معرض سوءاستفاده جنسی 
قرار بگیرند که تبعات روانی گســترده ای دارد و ممکن اســت قربانیان بعدها خودشان 
بــه یــک متجاوز تبدیل شــوند. مربی و خانواده نیــز با بالهت و ســاده لوحی واکنش 
 نشــان می دهــد که اگر در مــوردش صحبت نکننــد، همه چیز به خوبی و خوشــی 

تمام می شود.
همچنین در این جامعه تصور می شود که امر جنسی بعد از ازدواج موضوعیت خود را از 
دســت می دهد و همه سیاست ها برای تشکیل چهارچوبی به نام خانواده است. اما فرد 
ممکن اســت حتی بعد از ازدواج هم  نتواند امور جنسی اش را به درستی مدیریت کند. 
آیا انحرافات جنســی فقط محدود به افراد مجرد هستند؟ افرادی از قشر مذهبی ما نیز 

دچار القیدی جنسی است.
بخشی از حیات طیبه جنسی این است که چه سیاستی را بر بدن خود اعمال می کنیم 
که با کل فرهنگ جنسی- جنسیتی ارتباط دارد اما ما آن را به سیاست اجتماعی تقلیل 
داده ایم. روان شناسی اجتماعی بدین معناست که در نقش های خود چه حس ذهنی و 
جسمی را احساس، و آن را مدیریت می کنیم؟ امروزه گفته می شود افراد جامعه بدون 
توجه به این که در خلوت خود چه مشــکالت جنسی دارند، با حجاب به خیابان بیایند. 
روی انحرافات جنســی زنان بیشتر از مردان تاکید می شود، در صورتی که این انحرافات 

با هم به وجود می آیند.

تنفس در انبوه سموم مرگبار!
اگر خداوند عالم باد و بارانی نفرســتد؛ همة ما ساکنان تهران و دیگر شهرهای صنعتی 
ایران محکوم به مرگ تدریجی یا آنی هستیم!.پارسال که خدا رحم کرد و در تمام طول 
پاییز و زمستان باد سخت یا مالیم به مدام وزید و مانع وارونگی هوا شد، برخی نهادها 
آن را به پای خود نوشــتند. حمیدرضا جالیی پور هم آن را به حســاب عملکرد شورای 
شــهر گذاشــت تا برکات حضور در انتخابات را به یادمان آورد!.امســال اما هر نهادی 
می کوشــد تا این آلودگی کشنده را به حســاب دیگری بگذارد.گویا ما ایرانیان مقهور 
قوای طبیعت شــده ایم. اگر آنها به دادمان نرسند، کارمان ساخته است!.خودخواهی و 
بی مســئولیتی دست به دست داده است تا در پی راه حل های اساسی نباشیم و اگر هم 
راه حلی پیدا شد، از بیم عوارض جانبی آن، به طاق نسیان اش بکوبیم! لذا، نتیجه همین 
می شــود که شده است! تنفس در انبوه سموم مرگباری که امراض را بسیار و عمرها را 

کوتاه می کند!. این مطلب را احمد زیدآبادی نوشت.

اخیرا دکتر رنانی به آینده )2۰-۳۰ ســال بعد( ایران 
اعالم امیدواری کرده اند که دعا کنیم انشــاهلل خیلی 
زودتر از 2۰-۳۰ سال درست دربیاید ولی تقریبا همه 
مواردی کــه بعنوان مایه امیدواری اشــاره کرده اند 
وقتــی فکر و تامل کنیم می بینین که مایه تاســف و 
نگرانی اند. بعالوه  2۰-۳۰ سال بعد به قدر کافی دیر 
و دور است و تا آن موقع اکثریت جمعیت جوان فعلی 

و مسن ترها عمال از دور خارج شده اند.
ســرعت رشــد و تحوالت اقتصاد، علم و تکنولوژی 
باالســت،لذا اگر ایران چند ســال دیگــر در تحریم 
زندانی بماند، هم از اقتصاد جهانی عقب خواهد ماند 
هم از رشد علم و تکنولوژی. عقب ماندگی مذکور به 
احتمال زیاد چنان تثبیت خواهد شد که دیگر امکان 
رسیدن مجدد به رقبای منطقه ای )ترکیه، عربستان 
و اســرائیل( ممکن نخواهد شــد و قدرت اقتصادی، 
سیاسی و تکنولوژیک ایران در حد عراق، افغانستان و 

سوریه خواهد بود. تثبیت بیکاری و بی مهارتی نسل 
جوان جاری،حدود نصف نســل جوان، کار مناســب  
متناسب نداشته اند و ندارند و اگر وضعیت اقتصادی 
اجتماعی فعلی ادامه یابد، سالهای طالیی انطباق آنها 
با فضای کار و بازار ســپری خواهد شــد و متاسفانه 
اغلب آنچــه قبال در دوره های آموزشــی یاد گرفته 
بودند را هم فراموش خواهند کرد و به احتمال خیلی 
زیاد نخواهند توانست مجددا خود را به سطح اشتغال 

با ارزش افزوده باال برسانند.
  افت ســطح سالمتی نســل جوان و نیز کودکان و 
نوجوانان،بــا ادامه وضعیت بد اقتصادی، اکثر خانواده 
ها توان تامین مالی محصوالت و خدمات سالمتی را 
نخواهند داشت که به افت سطح سالمتی نسل جوان 
منجر خواهد شــد. افت مذکور در وضعیت سالمتی 
کودکان و نوجوانان، احتماال بیشتر و پرضررتر خواهد 
بــود. مهم: احتماال کیفیت تحصیــل بچه ها هم افت 

خواهد کرد. قسمت اعظم جامعه دیده نمی شود،اکثر 
فعاالن اجتماعی و سیاســی مشهور، با مستضعفین و 
نیز اقلیتها ارتباط کمی دارند و بعید است که تصویر 
مسقیمی از وضعیت مردم و صدماتی که در مشکالت 
اقتصادی می بینند، داشته باشند. در اغلب مطالبشان 
هم اســتنادی به آمارهای معتبر دیده نمی شود. لذا 
باید نگران بود که قســمت اعظــم جامعه دیده نمی 

شوند.
  نسل جوان باسواد نمی تواند بدون نهادهای مناسب 
کار چندانی انجام دهد،وجود نســل جوان باســواد و 
"ایدئولوژی نزده"، برای توسعه الزم و خوب است ولی 
اصال کافی نیست بلکه مکانیســمهای نهادی خیلی 
متفاوت و خیلی زیاد هم الزم اســت. اغلب نهادهای 
موجــود همین االن کارکرد مــورد انتظار را ندارند* 
و اگر محدودیتهای اقتصادی و سیاســی همین االن 
رفع شــوند، بازگشت نهادها به شــرایط عادی مدتها 
طول خواهد کشــید. اما اگر وضعیت وخیم اقتصادی 
و محدودیتهای سیاســی چند سال دیگر ادامه یابد، 
کارکردهــای نهادهــای موجود ضعیف تر شــده و 
بازگشت آنها به شــرایط عادی مدت بیشتری طول 

خواهــد کشــید. دارد تا موثر باشــد. اغلب نهادهای 
موجود همین االن کارکرد مورد انتظار را ندارند. این 
خود ســئوال مهمی است که کدام نهادهای اصلی ما 
کارکرد کافی/ الزم را دارند؟ نهاد مجلس؟ نهاد ریاست 
جمهوری؟ نهاد قضاوت؟ نهاد وزارت؟ نهاد انتخابات؟ 
نهاد قانون اساســی؟ نهادهــای خصوصی اقتصادی؟ 
نهادهــای غیرحکومتی اجتماعی؟ نهاد خانواده؟ نهاد 
دانشــگاه؟ نهاد مدرســه؟ مقاومت غیررســمی ها و 
غیرقانونی ها،حتــی اگر مقامات همین امروز تصمیم 
به اجرای قانون اساسی و رعایت شاخصهای حکمرانی 
خوب بگیرنــد، باندهای غیرقانونی ثــروت و قدرت 
بصورت یکشبه از بین نخواهند رفت و با تجربه ای که 
طی ســالهای سال بدست آورده اند، سالهای طوالنی 
به فعالیتهای منفی و سواستفاده شان از نهادها ادامه 
خواهند داد که همین بــه معنی کاهش منابع برای 
نیازهای قانونی لذا به معنــی تضعیف اکثریت مردم 
اســت. فعالیتهای غیررســمی شــکل گرفته هم باز 
بصورت یکشبه شــفاف و رسمی نخواهد شد و طبعا 
به اندازه فعالیتهای رسمی فواید نخواهد داشت.  این 

مطلب را عیسی پیله ور در جامعه نو نوشت.

امید به »خیلی کم« و »خیلی دیر«

»سه مغ، سه فرزانه، اهل شرق ایران بودند. داستان به این شکل روایت 
شده اســت که آن سه نفر از شــرق هدایایی از جنس زر، مر میر گیاه 
کافور و کندر برای مســیح نوزاد آوردند. حتماً لحظه زیبایی بوده است. 
پیروان مسیح نوزاد، 19۵۳ سال بعد این گونه، این لطف را جبران کردند. 
ابتدا آن هــا کودتایی راه انداختند که نخســت وزیر ایران که به صورت 

دموکراتیک انتخاب شــده بود ســرنگون کنند. سپس آن ها او را با یک 
دیکتاتور بی رحم جایگزین کردند: شاه ایران. سپس آمریکایی های معتقد 
به مســیح، در دهه 19۸۰ به صدام حســین که از ایرانی ها متنفر بود 
سالح های کشتار جمعی دادند )که شامل سالح های شیمیایی می شد( 
تا عراق بتواند به ایران حمله کند و بیش از یک میلیون ایرانی را بکشد. 
سپس مسیحیان آمریکایی تصمیم گرفتند که به متحد سابق خود عراق 
حمله کنند و آن را تصرف کنند و یک بار دیگر ایران را تهدید کنند. چند 
ســال بعد یک رئیس جمهور آمریکایی جدید با پشتیبانی پایگاه مردمی 
مســیحیان انجیلی توافق هسته ای با ایران را پاره کرد و تحریم هایی به 
ایــران اعمال کرد تا زندگی مــردم آن را فالکت بار کند و وقتی این کار 
کافی نبود. این فرد در کاخ سفید که مدعی است مسیحی است، دستور 
ترور یکی از رهبران ایران را می دهد؛ یک مبارز علیه مردم شــروری که 
خود را مسیحی خطاب می کردند. در آن زمان، 2۰2۰ سال پس از تولد 
پیامبر ما، اکثر مردم داســتان مردان ایرانی که سوار بر شتر رفتند تا به 

مســیح که - برای برقراری صلح به زمین آمده بود- ادای احترام کنند، 
فراموش کرده بودند؛ روز مقدســی که ســالگرد رویداد مالقات این سه 
مغ ایرانی با مســیح نوزاد اســت این دوشنبه است. اشاره مایکل مور به 
خاج شویان یا جشــن اپیفانی است که در آن مسیحیان روز 6 ژانویه را 
جشــن می گیرند[ اکنون نیازی نیست که آن را جشن بگیرید. در واقع 
بهتر می شود اگر سه مرد ایرانی را ببینید که یک ماه بعد به سمت شما 
می آیند. احتماالً عاقالنه خواهد بود که ســر خود را بدزدید و اگر شــما 
یک ایرانی هستید و سه مسیحی اهل آمریکا را دیدید که یک ماه بعد به 
سمت شما می آیند از طرف من اجازه دارید که آن ها را متوقف کنید. و 
به آن ها یک کپی از یک فصل )سوره( کامل از قرآن را بدهید که در آن 
به مریم، مادر عیسی ادای احترام می شود و داستان او را روایت می کند. 
زنی که تمام مســلمین به او ادای احترام می کنند. دســت خود آن ها 
نیســت، آن ها ما را دوست دارند. غم انگیز است که ما نمی توانیم با چیز 

دیگری جز قتل پاسخ آن ها را بدهیم.

از تولد عیسی مسیح تتا کودتتای علیه مصدق 

رابطة تهران - واشنگتن وارد مرحله ای از تالطم شده 
است که ناظران سیاســی یک روز آنها را در آستانة 
ورود بــه جنگ می بینند و روز بعــد وقوع جنگ را 
منتفی می دانند!.واقعیت این اســت که هیچکدام از 
دو کشــور آمریکا و ایران، نفعــی در ورود به جنگی 
بزرگ و همه جانبه برای خود نمی بینند و به همین 
دلیــل، پس از برداشــن هــر گام به ســمت جنگ 
بالفاصلــه گامی در جهت معکــوس برمی دارند.این 
وضعیت سبب شده اســت تا بسیاری از تحلیل گران 
بین المللی، سیاست آمریکا در برابر جمهوری اسالمی 
را ناروشــن ارزیابی کنند. این اما نکته ای اســت که 
به نظرم محافل دست راســتی اسرائیلی که عالقه ای 
وصف ناپذیر برای شعله ور شــدن جنگ بین ایران و 
آمریکا دارند، به عمد به آن دامن می زنند.سیاســت 
آمریــکا در برابر جمهوری اســالمی از قضا بیش از 
اندازه روشن و شفاف است. آنها با قطع صادرات نفت 
ایران، راه تنفس آزاد اقتصاد کشور را بند آورده اند و 
به امید روزی نشسته اند که سران جمهوری اسالمی 
برای پیشــگیری از فروپاشــی اقتصادی، پشت میز 
مذاکره بنشــینند تا مجموعة اختالفات دو کشور به 

صورت یکجا و یک بار برای همیشه حل شود.
سران آمریکا نســبت به موفقیت این سیاست ظاهراً 
تردید ندارند و حتی عجلــه ای هم در کار آنها دیده 
نمی شــود! گویی آنــان مطمئن اند کــه مذاکره دیر 
یــا زود اتفاق خواهد افتاد و بــرای این منظور فقط 
الزم است  فشارها را تشــدید کنند. به همین دلیل 
مقام های آمریکایی پس از هر بار تشــدید تشنج در 
روابط شان با ایران، بر این نکته انگشت می گذارند که 
خواهان تغییر رژیم و یا جنگ با ایران نیستند و صرفاً 

در پی تغییر رفتار دولت آن هستند.
جمهوری اســالمی اما نمی خواهــد کار به آن نقطه 
برســد. یک تغییــر رفتــار کالن از نظــر برخی از 
مســئوالن ایرانی، کم از تغییر رژیــم ندارد چرا که 
هویــت جمهوری اســالمی را دگرگــون می کند. از 
همین رو، مقام های ایرانی به نوبة خود می کوشــند 
تا از ابزارهــای در اختیاِر خود در منطقه، برای ناکام 

گذاشتن سیاست آمریکا استفاده کنند.
گروه های متحد ایران در برخی کشورهای خاورمیانه 
بخصوص عراق، در واقع مهمترین ابزارهای جمهوری 
اســالمی برای تأثیرگذاری بر این روند هســتند. اما 

ظاهراً آمریکا و متحدان منطقه ای اش از چندی پیش 
همین گروه ها را هدف قرار داده اند تا به زعم خود پر 
و بال جمهوری اســالمی را در منطقه قیچی کنند.

آنچــه در عراق جریان دارد، به واقع حرکتی پیچیده 
برای دستیابی به همین هدف است. 

ایــن در حالی اســت کــه ناآرامی های آبــان ماه و 
پیامدهای آن، کار جمهوری اســالمی را در مواجهه 
با کارزار خارجی پیش روی آن ســخت تر کرده و فرا 
رسیدن موعد انتخابات مجلس نیز در این وضعیت، بر 
ابهام اوضاع افزوده است.واقعیت این است که از نگاه 
یک ناظر بیرونی، دیگر نمی توان جهت حرکت ایران 
را برای عبور از این موقعیت به درستی تشخیص داد. 
صداهای ناهمگونــی از محافل صاحِب نفوذ و قدرت 
به گوش می رســد که صدای غالب در آنها گم است. 
با اینکه گویا محافل اصولگرا تسخیر مجلس آینده را 
به عنوان گامی برای یکدســتی بیشتر قدرت و اتخاذ 
سیاست های مشخص تر تلقی می کنند، اما بسیاری از 
آنها در همین هدف نیز چندان قاطع و مصمم به نظر 
نمی رســند و اصرار عجیبی بر لزوم مشارکت جناح 

اصالح طلب در انتخابات دارند. 

این اصرار البته در نزد تندروترین شــاخة آنها نوعی 
تلذذ آنی از شکســت اصالح طلبــان در پای صندوق 
رأی اســت، اما برخی دیگر حضــور اصالح طلبان را 
برای گرم کــردن "تنور انتخابات" و باال بردن میزان 
حضور مــردم در پای صندق های رأی کاماًل ضروری 
می دانند و حتــی از به کارگیری زبان تهدید در این 

زمینه پرهیز ندارند! 
با این حال، موضع مجموعة اصولگرایان چیزی بیش 
از مــوارد فوق جلوه می کند. بســیاری از آنها از یک 
دست شدن قدرت به دست خودشان کاماًل بیمناک 

به نظر می رسند. 
در شــرایط ته کشیدن منابع مالی و کسری هنگفت 
بودجه و نارضایتی رو به گسترش اقتصادی، تسخیر 
یکپارچة قــدرت طبعاً چندان حــالوت و جذابیتی 
ندارد که کارکشــتگان اصولگرا را به کلی اغفال کند! 
با این همه هیچ تالشی  برای رقابتی کردن انتخابات 
و حضور نیروهای تــازه نفس تر در این میدان هم از 
سوی آنها دیده نمی شود!.به گمانم هنری کیسینجر 
هم از تحلیل شرایط داخلی ایران درمانده شده باشد! 

این مطلب را احمد زیدآبادی نوشت.

نمی خواهند با هم بجنگند و نمی توانند با هم صلح کنند!

نامه  تتاریخی سه سیاستمدار ملی گرا  



ماهنامه 
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6ماهنامه اقتصاد ی و اجتماعی- سال پنجم -  شماره 48 و 49 - دی و بهمن ماه 1398
 این کشــور د ر این د وران انتقالی همچنان پیرو مقررات اتحاد یه اروپا خواهد  بود  و 
سهم بود جه خود  را پرد اخت خواهد  کرد . د ر این مرحله 11 ماهه  بریتانیا جزئیات 
جد ایی منافع خود  از 2۷ کشــور د یگر اتحاد یه اروپا را با بروکسل به مذاکره خواهد  
گذاشــت.د ر همین حال هم زمان با اجرایی شد ن بریگزیت صد ها هزار نفر از مرد م 
این کشــور جمعه شب را د ر خیابان ها به سر برد ند ؛ بسیاری "استقالل" از اتحاد یه 
اروپا را جشن گرفتند  و بسیاری هم مغموم خاطره 4۷ ساله با اروپا بود ن را گرامی 
د اشــتند .مرد م بریتانیا بیش از ۳ سال پیش و د ر جریان یک رفراند وم به خروج از 
اتحاد یه اروپا آری گفته بود ند . رفراند ومی که به بریگزیت شهرت یافت و بریگزیتی 
که نیمه شب جمعه به وقت بروکسل تحقق یافت.با وجود  شاد مانی و کنسرت های 
خیابانی د ر نزد یکی پارلمان بریتانیا د ر قلب لند ن، د ر نقاط د یگری چون اسکاتلند  
که اکثریت ساکنان آن به ماند ن د ر اتحاد یه اروپا رای د اد ه بود ند ، بسیاری با شمع 

روشن کرد ن یاد  و خاطره نیم قرن همبستگی با اروپا را زند ه نگه د اشتند .
بوریس جانســون، نخست وزیر بریتانیا که نقش محوری د ر تحقق بریگزیت د اشت 
ســاعتی قبل از یازد ه شــب به وقت لند ن د ر اظهاراتی وید یویی به مرد م کشورش 
وعد ه د اد  که بریگزیت با ایجاد  اتحاد  د ر بریتانیا )انگلیس، ولز، اســکاتلند  و ایرلند  
شــمالی( این کشــور را "رو به جلو" پیش براند .او د ر این وید ئو که د ر شبکه های 
اجتماعی منتشــر شد  گفت: "برای بســیاری از مرد م این یک لحظه اعجاب انگیز 
همراه با امید  بود ، لحظه ای که گمان می کرد ند  هرگز فرا نخواهد  رســید  ... و برای 
بسیاری د یگر این لحظه همراه با غم و اضطراب و حس از د ست د اد ن چیزی بود ... 
و البته برای گروه ســوم که احتماال بزرگترین گروه هم بود ند ، این که باالخره این 
بالتکلیفی و تعلیق به اتمام رســید . من همه این احساسات را د رک می کنم و کار 
ما د ر د ولت این اســت - وطیفه من این اســت - که حاال کشور را گرد  هم آورم تا 

رو به جلو حرکت کنیم."
جانســون که انتخابات ماه د ســامبر به او و کابینه اش قــد رت و اختیار الزم برای 
اجرایــی کرد ن بریگزیت را د اد  د ر پایان این پیــام وید یویی گفته: "مهم ترین چیز 
د رباره امشــب این است که این یک پایان نیســت بلکه یک آغاز است.... لحظه ای 

برای از نو شد ن و تغییر واقعی یک ملت."
هم زمان د ر ایرلند  شمالی که بسیاری به علت مشکالت مرزی این کشور با اتحاد یه 
اروپا با بریگزیت مخالفت کرد ه بود نــد  روز جمعه تجمع های اعتراضی د ر نزد یکی 
مرز جمهوری ایرلند  برپا کرد ند .نیکوال اســتورجن، وزیر اول اســکاتلند  د ر توییتر 
و د قیقــا د ر لحظــه وقوع بریگزیت پرچم اتحاد یه اروپا را منتشــر کرد  و نوشــت: 
"اسکاتلند  به عنوان یک کشور مستقل به قلب اروپا باز خواهد  گشت." او هشتگی با 
این مضمون را هم همراه توییت خود  کرد : "چراغ اسکاتلند  را روشن نگه د ارید ".د ر 
کارد یــف، مرکز ولز، مارک د رکفورد ، وزیر اول، گفت: "ولز که به ماند ن د ر اتحاد یه 

اروپا رای د اد ه بود ، به عنوان یک ملت اروپایی باقی خواهد  ماند ."
به گزارش بی.بی.ســی د رست است که روی کاغذ، د یگر بریتانیا عضو اتحاد یه اروپا 
نیســت، نمایند گانش د ر پارلمان اروپا شغل شــان را از د ست د اد ه اند  و پرچمش را 
از نهاد های اتحاد یه به پایین کشــید ه اند ، ولی د ر عمل خیلی از امور به روال قبلی 
اد امــه پید ا می کند ؛ حد اقل برای 11 ماه د یگر.تا پایان این د وره "گذار" چهار اصل 
بنیــاد ی اتحاد یه اروپــا )آزاد ی جابه جایی کاالها، خد مات، ســرمایه و نیروی کار( 
اد امه د ارد .این یعنی همچنان شهروند ان کشــورهای عضو اتحاد یه اروپا می توانند  
بــد ون محد ود یت یا نیاز به ویزا بــه بریتانیا مهاجرت کنند ؛ چیزی که گالیه اصلی 
بســیاری از رأی د هند گان به بریگزیت بود .د ر کنار این، بریتانیا نه تنها باید  مقررات 
و اســتاند ارد های فعلی اتحاد یــه اروپا را رعایت کند ، بلکه موظف اســت مصوبات 
اتحاد یه اروپا د ر این مد ت را هم )بد ون آن که نقشــی د ر تهیه شــان د اشته باشد ( 
به اجرا بگذارد .د ر تجــارت بین المللی هم بریتانیا همچنان مثل قبل، تابع اتحاد یه 
اروپاســت و نمی تواند  تعرفه ها و سهمیه های وارد ات و صاد رات به کشورهای ثالث 

را خود ش تعیین کند .

بریتانیــا تا پایان ژوئن )پنج ماه د یگــر( وقت د ارد  تصمیم بگیرد  که می خواهد  این 
د وره گــذار را تمد ید  کند  یــا نه. البته د ولت بوریس جانســون بند ی را د ر الیحه 
توافقنامــه خروج گنجاند ه که خــود ش را از چنین کاری منــع کند .د ر این د وره 
انتقالی قرار اســت د و طرف برای رســید ن به یک پیمان تجاری و چارچوب روابط 
تجاری شــان د ر آیند ه به توافق برســند ؛ و تازه از این جاســت که سختی کار آغاز 

می شود .
واکنش های اروپایی به بریگزیت :رئیس کمیسیون اروپا، اورزوال فون د رالین گفته 
حاال بریتانیا و بروکســل هر د و برای کســب منافع خود  خواهند  جنگید .او از همه 
مرد م بریتانیا به علت "مشــارکت شــان با اتحاد یه اروپا که منجر به قوی تر شد ن 
این اتحاد یه گرد ید " تشکر کرد ه و گفته آخرین روز حضور بریتانیا د ر اتحاد یه اروپا 

یک روز "احساسی" بود .
امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه گفته"نیمه شب برای نخستین بار د ر ۷۰ 
ســال گذشته یک کشور اتحاد یه اروپا را ترک می کند . این یک زنگ خطر تاریخی 

است که باید  د ر همه کشورها شنید ه شود ."
شــارل میشل، رئیس شورای اروپا هم گفته "هرچه بریتانیا خود ش را استاند ارهای 
اتحاد یه اروپا بیشتر منفک کند  شانس د سترسی او به بازار واحد  اروپا کمتر خواهد  

شد ."
هم زمــان مایک پامپئو، وزیرخارجــه آمریکا گفته: "من خوشــحالم که بریتانیا و 
اتحاد یه اروپا بر ســر بریگزیت به توافق رسید ند  و به خواست مرد م بریتانیا احترام 
گذاشــتند . ما همزمان با وارد  شــد ن بریتانیا به فصل جد ید  تاریخ خود  به تحکیم 
روابط مان که بر اساس قد رت، سازند گی و روابط سود مند  است اد امه خواهیم د اد ."
وود ی جانســون، ســفیر آمریکا د ر بریتانیا هم گفته که د ونالد  ترامپ "خیلی وقت 

بود  که حامی بریگزیت بود ."

خروج رسمی بریتانیا از اتحاد یه اروپا 

پروانه سلحشــوری نمایند ه مرد م تهــران د ر مجلس 
شورای اســالمی می گوید : این کشور ارث پد ری کسی 
نیست که چنین حرف هایی را مطرح کند . این مملکت 
مال مرد م است و حاکمان و قد رتمند ان هم برای مرد م 
هســتند  و د ر خد مــت آنها. باید  د ید  کــه چطور یک 
مجــری به خود ش اجازه می د هد  که چنین حرف هایی 
را د ر برنامه زند ه تلویزیونی بزند ؟!. رویکرد  صد اوســیما 
هموار مورد  نقد  اغلب مرد م و حتی جریان های بســیار 
معتد ل بود ه اســت با این حال این رسانه نشان د اد ه که 
کمتر تغییــری د ر جهت گیری های افراطی خود  ایجاد  
نخواهــد  کرد  و همچنان بر رویــه توهین به مخاطبان 
خود  پافشــاری می کند . تازه ترین اتفاق د ر این زمینه، 
اظهارنظر یک مجری زن د ر برنامه زند ه ی شــبکه افق 
اســت که د ر آن صراحتا اعالم می کند : "اگر کســی به 
وضعیت کنونی اعتقاد  ند ارد ، جمع کند  و از ایران برود ."

گرچه صحبت هایی از این د ســت هر بار با واکنش های 
تند ی از سوی مرد م مواجه شد ه، اما اینکه رسانه ای که 
از آن با نام ملی یاد  می شــود  چگونه آشــکارا خواستار 
حذف صد ای مخالفان خود  و حتی اخراج آنها از کشور 
است و هربار د ر پوشش ها و اظهارنظرهای تند  به ایجاد  
فضای خصمانه و انشــقاق د ر کشور د امن می زند ، خود  
جای سوال است! آیا واقعا قصد ی از انتخاب این افراد  و 
بیان این اظهارات د ر آنتن رســانه ملی خطاب به مرد م 
ولو بخشی از آنها که انتقاد هایی به برخی تصمیمات و 
اتفاقات د اشــته باشند ، وجود  د ارد ؟ آیا قرار است رسانه 
ملی د ر اختیار تعد اد ی تند رو با افکار جد ایی طلبانه قرار 

گیرد ؟!
آن گونه کــه از قراین برمی آید  این رســانه آشــکارا 
آنتن خــود  را د ر اختیار افراد ی تنــد رو قرار د اد ه که 
تحت تاثیر برخــی معلمان خــود )!( از جد ی ترین و 
وحد ت آفرین ترین رسانه کشــور برای بیان اعتقاد ات 
شخصی خود  و د ار و د سته  خود  استفاد ه می کنند . به 
این ترتیب تلویزیون به جای آرام کرد ن شرایط، رسما 
به ایجاد  تفرقه د ر بین مرد م د امن می زند . یاد م می آید  
چند  ســالی از انقالب گذشــته بود  که آقای مصباح 
یزد ی عیــن همین حرف را مطــرح کرد  که هرکس 
با ما نیســت از کشــور بیرون برود ؛ ما د ر این کشور 
می خواهیم به کسانی که همفکرمان هستند ، حکومت 
کنیــم. اکنون نیز این د ختر د رســت همین حرف را 

زد ه اســت. اما این کشور ارث پد ری کسی نیست که 
چنیــن حرف هایی را مطرح کند . ایــن مملکت مال 
مرد م اســت و حاکمان و قد رتمنــد ان هم برای مرد م 
هســتند  و د ر خد مت آنها. باید  د یــد  که چطور یک 
مجری به خود ش اجازه می د هد  که چنین حرف هایی 
را د ر برنامه زند ه تلویزیونی بزند ؟!.این د رســت است 
که این رسانه به کســی پاسخگو نیست ولی مملکت 
که به مصاد ره این افراد  د رنیامد ه است. متاسفانه این 
افراد  د ر حال نفرت پراکنی هستند . من به عنوان یک 
عضو از جامعه مد نی ایران معتقد م چرخه نفرتی که با 
خود ی و غیرخود ی کرد ن مرد م د ر حال ایجاد  است، 
باید  گسســته شــود . اما امثال این خانم و کسانی که 
مثل ایشــان فکر می کنند  به تد اوم این چرخه کمک 
می کنند .ما مرد م اینقد ر قد رت د اریم که همه سالیق 
را بــا هم بپذیریم و بگوییم کــه همه متعلق به ایران 
هســتند . همه مرد م این مرز و بوم، فارغ از جنسیت و 
نگاه های سیاسی و فارغ از حتی نگاه های فرهنگی شان 
عضوی از خانواد ه بزرگ کشور ایران هستند  اما امثال 
ایــن د ختر جوان کــه د ر هیچیک از د شــواری های 
جامعه حضور ند اشــته و گرم و ســرد  این جامعه را 
ند ید ه، می خواهند  اتحاد  کشور را از بین ببرند  اما قطعا 
د ر این راه موفق نمی شــوند . سال هاست که مرد م این 

تمد ن را حفــظ کرد ه اند . این تمد ن 
بعــد  از حمله مغــول، اعراب و 

آخرین  که  بسیار  جنگ های 
آن جنــگ تحمیلی عراق 

علیــه ایران بــود ، حفظ 
شــد ه و بعد  از این هم 
حفــظ خواهد  شــد . 
امثــال این مجری ها 
و گزارشــگرها اصال 
ما  جامعه  نمی توانند  
و  بکشانند   انزوا  به  را 
مــرد م را از هم جد ا 
که  همانطور  کنند . 

مرد م د ر مراســم 
شهید   تشــییع 
سلیمانی، فارغ از 
قومیت، جنسیت 

و مباحث سیاســی همه با هم عــزاد ار بود ند  و اتحاد  
خود شــان را نشــان د اد ند ؛ همانطور وقتی که به آنها 
د روغ گفته شد ، صبر نشان د اد ند  و به صاحبان سیاست 
فهماند ند  که نباید  د روغ گفت و ملت را نامحرم فرض 
کرد ، همانطور هم خود شــان بهتر می د انند  که چطور 
کشور را اد اره کنند  و چگونه با یکد یگر صحبت کنند .

تلویزیون باید  سیاســت های خود  را تغییر د هد  وگرنه 
روز به روز مخاطبان بیشــتری را از د ست خواهد  د اد  
و به د امنه ی تحریمی که سال هاســت مرد م آن را د ر 
قبال این رســانه د ر پیش گرفته انــد ، افزود ه خواهد  
شــد . گاهی به گرد انند ه های سیاست های صد اوسیما 
شــک می کنم که آیا آنها افراد  ملی هستند ؟ آیا آنها 
کامال به د ین مبین اســالم متصف هستند  چون این 
سیاست ها نه با د ین همخوانی د ارد  نه با ایرانی بود ن. 
صد اوسیما اساسا رویکرد  ضد  ملی و تفرقه افکنانه د ارد . 
این نوع نگاه حاصل تفکِر سیاست گذاران آن است که 
می بینیم این رسانه د قیقا برعکس اکثریت مرد م عمل 
می کنــد . به عنوان مثال برنامه نــود  پرمخاطب ترین 
برنامه تلویزیونی بود  که ســال ها 
روی آنتــن می رفــت؛ یک 
غیرسیاســی  کامال  برنامه 
که به نقد  آنچه د ر فوتبال 
می پرد اخت  می گذشت، 
بــه  فرد وســی پور  و 
عنوان یک ســرمایه 
اجتماعــی د ر آنجا 
کار می کــرد  امــا 
آن را د ر ســکوت 
خود شــان حذف 
کرد نــد  که د لیل 
صــورت  بــه  آن 
رســمی بایــد  د نبال 
شــود . از خود  پرسید ه ایم که 
اکنون مخاطبان برنامه نود  جذب کد ام برنامه شد ه اند ؟! 
متاســفانه ما عامد انه مخاطبان صد اوسیما را از د ست 
می د هیم. ما خود مان ایجاد  تفرقه و فاصله می کنیم تا 
مرد م جذب تلویزیون و راد یو های بیگانه شــوند . البته 
نباید  به آنها رسانه های بیگانه بگوییم چون متاسفانه 
اکنون آنها د ر حال خود ی شد ن هستند  و ما د ر حال 

غیرخود ی شد ن. من گرچه به شخصه با این واژه های 
خود ی و غیرخود ی مخالف هســتم ولــی آنقد ر این 
د ست واژگان را به کار برد ه اند  که من هم ناچار هستم 

از آنها برای بیان منظورم بهره ببرم.
 صد اوسیما اساســا ارزش و اعتباری ند ارد  که بخواهد  
خشــمی ایجاد  کند . اگر جایی اعتباری موجود  باشد  و 
بعد  این اعتبار از د ســت بــرود ، این تاثیرگذاری صد ق 
می کند  اما این رســانه اعتبار خــود  را به صورت کامل 
از د ست د اد ه است. به عنوان مثال د ولت اعتبار د اشت 
ولی با بیــان د روغ و نگفتن حقیقت به مرد م، مقد اری 
از اعتباری که به د ولت و نظام بود ، سســت شــد . اما 
تلویزیون ما سال هاست که هیچ اعتباری ند ارد  که حاال 
مرد م به خاطرش مرد م بیرون بیایند  یا نیایند .صد اوسیما 
هرگز رسانه ملی نیست. خیلی از همکاران ما هر ساله 
به شد ت فعالیت می کنند  تا عالوه بر بود جه سالیانه که 
این رسانه می گیرد ، از صند وق توسعه نیز برای آنها ارز 
بگیرنــد . به این ترتیب هر ســاله 1۵۰ میلیون یورو از 
این صند وق نیز به آنها د اد ه می شود . این مبلغ فارغ از 
د رآمد  از آورد ه ی تبلیغاتی است که اتفاقا مد ِل سالمت 
مرد م را به هم می ریزد . ولی مشــکل این صد اوسیما به 
مجلس برمی گرد د  که باید  آن را حل کند  که متاسفانه 
مجلس هم نمی تواند  این مشکل را حل کند  چراکه ما 

د ر قانون اساسی به صد اوسیما انحصار د اد ه ایم.
صد اوسیمای ما منحصرا حاکمیتی است و چون رقیبی 
برای آن د ر د اخل کشــور وجود  ند ارد ، این د وســتان 
مید ان د ار هســتند  و یکه تازی می کنند . به نوعی نه به 
مجلس، نه به مرد م و نه به هیچکس د یگری پاســخگو 
نیســتند . به نظر مــن حتی به رهبری هم پاســخگو 
نیستند ؛ چون د ر آخرین ســخنرانی که رهبری انجام 
د اد ند ، از لفــظ باید  برای حفظ اتحاد  مرد م اســتفاد ه 
کرد ند . اتحاد ی که بعد  از شــهاد ت سرد ار سلیمانی به 
وجود  آمد  و حاال صد اوسیما به وضوح د ر حال شکستن 
این اتحاد  اســت. د ر نتیجه مد ام د روغ می گویند . امروز 
نماینــد ه مجلس به بهانه ی اینکه بــه نظام و ولی فقیه 
التزام ند ارد ، رد  صالحیت می شود  اما آیا واقعا مسئوالن 
صد اوسیما به نظام التزام د ارند  که این سیاست گذاری ها 
را انجام می د هند ؟! مملکت ما برای بقای خود  بیشترین 
نیاز را به اتحاد  د رونی د ارد  اما اینها د ر حال از بین برد ن 

ریشه اتحاد  هستند .

امیــر هاشــمی مقــد م د ربــاره کتــاب »کار، کار 
انگلیسی هاســت« نوشته جک اســتراو، وزیر پیشین 
امــور خارجه انگلیس منتقد  اســت: جک اســتراو، 
یا آنگونــه که جان بولتون برای تمســخر به او لقب 
د اد ه بود  »جک تهرانی«، وزیر پیشــین امور خارجه 
بریتانیا که عالقه ای وافر به ایران و موضوعات مرتبط 
بــا آن د ارد ، د ر ســال 1۳94 )که البتــه د یگر وزیر 
نبود ( نه تنها د ست همســرش، بلکه د ست د وستان 
خانواد گی شان را هم می گیرد  که بیاورد  و زیبایی های 
ایــران را نشان شــان بد هد . غافــل از اینکه نیروهای 
همیشــه »خود ســر«، همین که می فهمند  او آمد ه 
ایران برای گرد ش، اصفهان و ابرقو و شــیراز را کوفت 
خود  و همســفرانش کرد ه، و عمال مانــع از بازد ید  از 

شــهرهای د یگری همچون کاشان که د وست د اشت 
ببیند ، شد ند ...

اســتراو د رباره آزار و اذیتی که بســیجیان به خود ِ او 
هنگام سفر به ایران د اشتند  می نویسد : »هد ف اصلی 
این کار، د ولت روحانی بود  و آنها می خواستند  از این 
رهگذر به آنها فشــار بیاورند  و د ر مسیر عاد ی سازی 
روابط ایران و جهان ســنگ بیاند ازند  و صد  البته که 
ایــن تند روها هیچ عالقه ای هم به من ند اشــتند . اما 
نفرت بیشتر آنها از اصالح طلبانی بود  که می خواستند  

حد  و مرزی برای قد رت آنها تعریف شود «.
و البتــه که ای کاش این نیروهــای تند رو و به ظاهر 
خود ســر، اجازه می د اد ند  کســانی به نقد  بنیاد ی از 
بریتانیا بپرد ازند  که اند ک سواد ی د ارند . خاطره ای که 

د ر یکی از صفحات کتاب می آورد ، مایه شرمســاری 
است: »]بعد ها[ د ر یکی از پایگاه های اینترنتی عکسی 
رنگی و بــزرگ از مرد ی را د ید م کــه یک پالکارت 
د رشت به د ست د اشت و روی آن خطاب به من و به 

د و زبان انگلیسی و فارسی شعاری نوشته بود . 
 متــن فارســی این بــود : »شــهر شــهید ان جای 
مهمان نوازی از د شــمن انگلیســی نیســت« و متن 
انگلیســی که به برکت خد مات شایانی که سرویس 
ترجمه گوگل به اد بســتان ترجمه جهانیان کرد ه، به 
این شــکل د ر آمد ه بود : »شهید  شــهر مهمان نوازی 
 City martyr.»می کند ، انگلیسی د شمن نیســت
catering. English is not the enemy.کــه 
نام یک فصل از کتاب اســتراو نیز همین است؛ یعنی 

»انگلیسی ها د شمن نیستند «.
او د ر جایی می نویسد : »من با همه این ماجراها که به 
سرم آمد ، هنوز مشــتاق به رفتن به ایرانم و کاش به 
من اجازه بد هند «. اســتراو با آنکه کتابی را نوشته که 
می تواند  چهره ایران را نزد  غربیان کمی بهتر کند  )و 
د ر واقع پیامــد  رفتارهای نابخرد انه نیروهای به ظاهر 
خود ســر را کمی بشوید (، اما چند ان امید ی به تغییر 
رفتار تند روها د ر برابر او و امثال او نیست. کسانی که 
خیلی بیش از او د ر راه شناســاند ن ایران عمرشان را 
صرف کرد ند  )از پروفسور آرتور پوپ گرفته تا ریچارد  
فرای »ایراند وســت«، حتی قبر و جسد شــان هم( از 
حمالت کســانی که حتی یک صفحــه از کتاب های 
آنان را نخواند ه اند  د ر امان نیســت و خود سرها آزاد ند  
هر کاری خواستند  د ر این زمینه بکنند ؛ بنابراین د یگر 

نوبت به استراو نمی رسد .
 اســتراو د ر بخــش از ســفرنامه اش توضیح می د هد  
ناهارشــان را کــه د ر هتلی د ر تهــران می خورد ند ، 

یک مســئول میان رد ه د ولتی را د ید نــد  که وقتی از 
سختی های سفر این ها شــنید ، »همه تلخی مصائب 
را به خند ه شست و با ما همد رد ی کرد  و جوری این 
حرف را زد  انگار این ها رخد اد های معمول ســفرهای 
توریســتی اســت و برای هر کس ممکــن بود  پیش 
بیاید «. اســتراو با این توضیحش د قیقا د ست بر نقطه 

د رد  می گذارد . 
 شوربختانه برخی  رفتارهای غیرمنطقی و برخورد های 
امنیتی با کســانی که به ایران سفر می کنند ، آنچنان 
ســفر کرد ن به ایران را خطرنــاک جلوه می د هد  که 
د یگر مد یــران و حتــی د ولتی ها هم ایــن واقعیت 
را پذیرفته انــد . و این مســئله چنان ترســی بر د ل 
عالقه مند ان ســفر به ایران افکند ه که سخن گفتن از 
گرد شگری ورود ی د یگر بی معناست. د قیقا د یروز یکی 
از د وســتانم که د کترای مد یریت گرد شگری اش را از 
امریکا گرفته و د و ســال پیش با ســری پرشور برای 
طرح های بلند  پروازانه اش به ایران آمد ه بود ، پیام د اد  
که بار و بنه سفرش را بســته تا به گوشه ای د یگر از 
د نیا برود ؛ چرا که به توســعه گرد شگری ایران د ر این 
شرایط هیچ امید وار نیست. اما عد ه ای آزاد انه از د یوار 
هر ســفارتی باال می روند ، به هر گرد شگر ورود ی ای 
توهین می کنند  و برای هر کسی که د ل شان بخواهد  
خط و نشــان می کشــند  و ذره ای هم د غد غه چهره 
منفی ای که از ایران به نمایش می گذارند ، ند ارند .آنچه 
پروفســور پوپ ها، ریچارد  فرای ها، جک استراو ها و... 
را نمک گیر می کند  که با همه اهانت ها و ســختی ها، 
همچنان از خوبی های ایران بنویسند ، فرهنگ و تمد ن 
این مرز و بوم و مرد مانش اســت؛ که شوربختانه اینها 
د ارند  زیر پوســته ای سنگین از رفتارهای نا متمد نانه 

برخی ها مد فون می شوند ….

تندروتر، اما عاقل تر از خودسرها!

نه با د ین هم خوانی د ارد  نه با ایرانی بود ن

د کتر حســین عرفانی رییس اد اره مراقبت مرکز مد یریت بیماری های واگیر 
وزارت بهد اشت با اشــاره به جد ید  بود ن کرونا ویروس 2۰19،  گفت: همین 
موضوع ســبب شد ه تست تشــخیص سریع برای شناســایی ویروس وجود  
ند اشته باشد ، اما فرآیند  و تجهیزات آزمایش های مولکولی شناسایی بیماری 
به شکل کامل د ر کشــور فراهم است.پس از آنکه د بیرکل سازمان بهد اشت 
جهانی به صورت رســمی اعالم کرد  ویروس جد ید 2۰19 باید  به عنوان یک 
روید اد  بهد اشتی اضطراری با اهمیت بین المللی شناخته شود ، وزیر بهد اشت 
د ر نامه ای خطــاب به معاون اول رئیس جمهور_د کتر اســحاق جهانگیری 

خواستار محد ود یت و تعلیق موقت پروازهای مستقیم به چین شد .
همچنین ویزا و ســایر مجوزهای مسافرتی که پیشــتر برای ورود  مسافران 
چینی به کشور صاد ر شــد ه نیز به جز موارد  اضطراری و توجیه د ار به حالت 
تعلیق د رآید . گام ســوم ما توصیه به مرد م بود ه تا از ســفر به کشــور چین 
خود د اری کنند .با هماهنگی هیئت د ولت، ایرانیان ســاکن د ر کشــور چین 
بویژه د انشــجویان ایرانی که د ر آنجا تحصیل می کنند ، ظرف روزهای آیند ه 
به کشــور باز می گرد ند  و پس از مراقبت هایی کــه د ر مباد ی مرزی هنگام 
ورود  این عزیزان صورت می گیرد ، آنها را با احترام به محلی مناســب انتقال 
د اد ه تــا به مد ت د و هفته قرنطینه باشــند ؛ د ر صورتــی که پس د و هفته از 
سالمتی آنها اطمینان حاصل کرد یم، می توانند  نزد  خانواد ه هایشان بازگرد ند .

تاکنــون با توجه به اطالعاتی که وزارت امــور خارجه د ر اختیار ما قرار د اد ه 
اســت، هیچ ایرانی د ر کشــور چین به کرونا ویروس مبتال نشــد ه است اما، 
از آنجایی که ممکن اســت افراد  سالمی که به کشــور بازمی گرد ند  د ر د وره 
نهفتگی بیماری قرار د اشــته باشــند ، این افراد  را د ر یک محل مناسب که 
از امکانات رفاهی شایســته ای  برخورد ار باشــد ، به مد ت د و هفته قرنطینه 
می کنیم.از نظر عالئم بالینی، مبتالیان به کرونا ویروس عفونت حاد  تنفســی 
د ارند ، اما شــرط اصلی این بیماری تب باالی ۳۸ د رجه اســت. عالوه بر آن 
گلود رد ، ســرفه، آبریزش بینی، بد ن د رد ، ســر د رد  و مشکالت تنفسی سایر 
عالئم مبتالیان به کرونا ویروس اســت. با اشــاره به عالئم ذکر شد ه متوجه 
می شــویم که این عالئم با سایر عفونت های تنفســی تفاوت چند انی ند ارد  
و همین موضوع باعث ســختی تشــخیص این بیماری از سایر عفونت های 
تنفســی می شود . اینکه فرد  د ر 14 روز گذشته از نظر زمانی د ر چه محلی از 
نظر مکانی و د ر کنار چه افراد ی از نظر آلود گی د ر تماس بود ه اســت، برای 
تشــخیص بیماری امری الزم االجرا است. د ر صورتیکه فرد ی د ر بررسی های 
همه گیری شناسی  نیز عالئم ابتال به بیماری را د اشت، وجه سوم بررسی های 
خود  که بررســی های آزمایشگاهی است را آغاز می کنیم تا بتوانیم با قطعیت 
د ر مورد  فرد  مشــکوک صحبت کنیم.به همین د لیل هنوز برای تشــخیص 
کرونا ویروس 2۰19 تست تشخیص سریع وجود  ند ارد  و تنها تشخیص های 

آزمایشگاهی مولکولی انجام می شود  که امکانات آن نیز د ر کشور وجود  د ارد .
تاکنون 6 بیمار مشــکوک به کرونا ویروس از چند  اســتان د ر کشور گزارش 
شــد ه است که بیمار بالفاصله مورد  بررسی قرار گرفته و خوشبختانه متوجه 
شد یم به کرونا ویروس مبتال نبود ه اند .اگر فرد ی به عفونت های تنفسی مبتال 
اســت، بهتر است هنگام بیماری د ر منزل استراحت کند  و از ترد د  د ر اماکن 
عمومــی د وری کنند  امــا اگر مجبور به حضور د ر اماکن عمومی شــد ند ، از 
ماسک استفاد ه کرد ه و فاصله یک متری خود  با د یگران را حفظ کنند ؛ د ست 
ند اد ن، روبوســی نکرد ن، رعایت آد اب تنفســی و شست شوی مکرر د ست ها 
به مد ت ۳۰ ثانیه نیز می تواند  د ر پیشــگیری از عفونت های تنفســی بویژه 

کروناویروس موثر باشد .

کرونا د ر کمین  ایران 
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علی خد ایی نمایند ه کارگران د ر جلسات مزد ی به تشریح 
حاشیه های مذاکرات مزد ی و ترفند های اخیر کارفرمایان 
می پرد ازد ؛ ترفند هایی که د ر صد او سیما د رباره آن پروپاگاند ا 
می شود .مزد  امسال، حاشیه بسیار د ارد ؛ از تالش ها برای به 
کرسی نشــاند ن د ســتمزد  منطقه ای و صنفی گرفته تا 
پروپاگاند ا برای ترساند ن مخاطبان از اثرات تعد یلی افزایش 
د ســتمزد . علی خد ایی )نمایند ه کارگران د ر شورای عالی 
کار( د ر ارتباط با این حاشیه ها می گوید : امسال د ر شرایطی 
به استقبال تعیین د ستمزد  می رویم که شاهد  سقوط آزاد  
قد رت خرید  مزد  و حقوق بگیــران د ولتی و  خصوصی د ر 

یکی از پرچالش ترین سالها از نظر اقتصاد ی هستیم و د ولت 
و ســازمان برنامه و بود جه، شوربختانه رقم غیرمنطقی و 
غیرعلمی 1۵د رصد  را برای افزایش د ستمزد  د ر نظر گرفته 
و د ر بیش از یک ماه اخیر، این رقم ناکافی، تبد یل به سوژه 
رسانه ها گرد ید ه است. د ولت با روشی تکراری طی چند ساله 
اخیر با طــرح این اعد اد  با همکاری رســانه ها و همراهی 
عد ه ای از به ظاهر نمایند گان کارگری و مرد م، ســعی د ر 
پایین آورد ن توقعــات و راضی کرد ن به عد د  د لخواه خود  
است.ضرب المثل بسیار قد یمی را فراموش نکنیم: به مرگ 

بگیریم که به تب راضی شوند .
عد ه ای از کارفرمایان با همکاری مثالً خیریه ای از اصفهان 
تمام تالش خود  را برای طرح موضوع حاشیه ای تحت عنوان 
مزد  منطقه ای و اشتغال روستاییان به کار برد ه اند  و برخی 
کانون ها و اتاق های کارفرمایی نیز این بار پشت این خیریه 
پنهان شــد ه اند  و فضای رسانه ای کشور را از موضوع اصلی 

افزایش مزد  منحرف کرد ه اند . اما از ناکام ماند ن تالش این 
خیریه د ر به کرسی نشاند ن این طرح پوچ همین بس که 
علیرغم بســیج تمام نیروها، د ر کمیته مزد  تعیین حد اقل 
مزد  ملی به تصویب رســید  و د ر شــورایعالی کار نیز این 
اتفاق خواهد  افتاد .اما نکته اینجاست که با وجود  مشکالت 
عد ید ه ی معیشتی کارگران، صد اوسیما د و سال پیاپی د ر 
همین مقطع به این فرد  تریبون می د هد  تا عوامفریبی هایش 
را از رسانه ملی مطرح کند ؛ آنهم به فرد ی که هیچ جایگاه 
قانونی د ر کشــور ند ارد  و خود  کارآفریِن خواند ه ای ست که 
اســتثمار کارگران و د ور زد ن قانون را جزو افتخارات خود  
می د اند . وزیر محترم تعاون کار ورفاه اجتماعی و عد ه ای از 
نمایند گان مجلس د ر اظهار نظراتی راجع به د ستمزد ، توان 
پرد اخت کارفرمایــان را مورد  توجه قرار د اد ه و به نحوی با 
القای تهد ید  اخراج کارگران و تعطیلی بنگاه های تولید ی، به 
طور ضمنی کارزار تعیین مزد  را با چماق تکراری تعطیلی 

بنگا ه ها و اخراج کارگران آغاز کرد ه اند ؛ این د رحالیست که 
از بین رفتن قد رت خرید  حقوق بگیران یکی از مهم ترین 
عوامل بروز رکود  د ر وضعیت تحریمی فعلی کشــور است. 
د ر شرایطی که امکان صاد رات ند اریم سوال اینجاست که  
این تولید اتی که از آن د م می زنید  را چه کســی قرار است 
بخرد ؟!.واحد هــای تولید ی نه  به خاطر افزایش د ســتمزد  
بلکه به خاطر سیاست ها و قوانین غلط و مد یریت ناکارآمد  
تعطیل می شوند  که متاسفانه مسببین این شرایط بیش از 
همه د اعیه حمایت از تولید  د ارند .آقایان نمایند ه حمایت از 
تولیــد  را با اصالح قوانین بانکی، گمرکی، مالیاتی و مبارزه 
با فســاد  انجام د هید ! د ر جیب کارگــران و از قوانین کار و 
تامین اجتماعی چیزی برای کسب رأی و محبوبیت باقی 
نماند ه است!.آیا به پیامد های اجتماعی گسترش فقر ناشی از 
عد م افزایش منطقی مزد  که اکنون نیز گریبان گیرمان شد ه، 

خوب اند یشید ه اید ؟!

به مرگ گرفته که به تب راضی شویم

اینجا مرد م سالهاســت که با "حســرت" و "آرزو" روزگار 
می گذرانند  و گویی سالهاست که فراموش شد ه اند . زند گی 
و خانه های"بد وی" اینجا معنی می شود ؛ سرپناهی با برگ 
نخل، د یوارهایی از سنگ و زیر اند ازی از حصیر. کپرنشینانی 
که می شود  از نگاه شان د رد  و رنج را با تمام وجود  حس کرد . 
اینجا روستای "کوش کلجک" کرمان است. جایی میان فقر 
و محرومیت و ند اری . مثل بشاگرد ، مثل بشرویه و تایباد ...

شاید  هرگز فکرش را هم نمی کرد م د ر پیچ و خم  جاد ه های 
عنبرآباد  کرمان روستایی باشد  که اهالی اش د ر فقر مطلق و 
بد ون امکانات رفاهی، آموزشی و بهد اشتی زند گی می کنند . 
مرد می که د ر خانه های سنگی با هیزم کپرهای شان را گرم 
می کنند  و سقف شــان برگ نخل و پوشش پالستیک و 
زیراند ازشان حصیری ساد ه باشد . صحبت از روستای "کوش 
کلجک" د ر منطقه عنبر آباد  کرمان است. جایی که فقر و 
ند اری همراه و همزاد  همیشــگی مرد م شد ه و شاید  تنها 
د ید ه شد ن و بهبود  شرایط ابتد ایی زند گی است که آنها را 
بــه آیند ه و مبارزه با تمام ند اری ها و کمبود ها امید وار نگه 

د اشته است.
یکی از اهالی روستای کوش کلجک: مسئوالن اگر راست 
می گویند  به مناطق فراموش شد ه ای مثل روستای ما سفر 
کنند  و محرومیت های ما را ببینند . جایی که مرد مش د ر 
فقر مطلق زند گی می کنند  و ما فکر می کنیم مسئوالن ما 

را فراموش کرد ه اند 
پرویز پایمرد  یکی از اهالی روســتای کوش کلجک د رباره 
فقر و محرومیت مرد م روستای شــان می گوید : هر چه از 
محرومیت های روستای مان بگویم باز هم کم گفته ام؛ اینجا 
همه ما کپرنشــینیم که د ر هر کپر حد ود  1۰ نفر زند گی 
می کنند . نه راه ارتباطی مناسبی د اریم نه آب آشامید نی 
و گویا همه مــا را به کلی فراموش کرد ه اند .ســیل اخیرا 
شــرایط را برای مان بد تر کرد  و کپرهای مان با سیل ویران 
شــد  و حاال همان سرپناه را هم ند اریم. سقف تمام کپرها 
بعد  از سیل با هر بارند گی چکه می کند  و مرد م مجبورند  
پالستیک روی سقف خانه های شان بکشند  چرا که مد ام 
با بارند گی پالســتیک های روی سقف جابه جا می شوند . 
چرا مســئوالن به اینجا سفر نمی کنند  و مشکالت مان را 
از نزد یک نمی بینند ؟ آنها بیشتر به مراکز د هستان ها سفر 
می کنند  که مشکالت حاد ی ند ارند  و با گرفتن چند  عکس 
از د هســتان ها سروته موضوع را هم می آورند  که رفتیم و 
بازد ید  کرد یم و فالن د هستان مشکلی ند ارد .مسئوالن اگر 
واقعا به فکر مرد م هستند  به مناطق فراموش شد ه ای مثل 
روستای ما سفر کنند  و محرومیت های ما را ببینند .جایی 

کــه مرد م اش د ر فقر مطلق زند گی می کنند  و ما فکر می 
کنیم مســئوالن ما را فراموش کرد ه اند .سال گذشته یک 
معلم زن به روستای مان فرستاد ند  که نتوانست به د لیل نبود  
پل از رود خانه و راه ارتباطی وارد  رفت و آمد  کند  و 4۰ روز 

د انش آموزان ما تعطیل بود ند .
بیماران سرطانی  به د لیل ند اشتن هزینه د رمان و کمبود  
د ارو مد ت ها با بیماری شــان مبارزه می کنند  و د ر نهایت 
مظلومیت جان می بازند  چرا که هیچ ســازمان و نهاد ی از 
آنها حمایت نمی کند  و زنان بارد ار بسیاری تاکنون به د لیل 
عد م د سترسی به مراکز د رمانی د ر حین زایمان جان باخته 
اند .هنوز فراموش نکرد م که خواهرم د ر بیمارستان جیرفت 
بد ون اینکه بی هوشش کنند  جراحی شد  و براد رزاد ه ام د ر 
حین به د نیا آمد ن به د لیل بی توجهی کاد ر پزشــکی االن 
که ۷ سال د ارد  فلج است. هرچه قد ر پیگیر روند  قانونی این 
موارد  پیش آمد ه شــد یم راه به جایی نبرد یم چرا که اینجا 

مظلوم حقی ند ارد  و د رد  ما یکی د وتا نیست.
هرچه ما تاکنون از اد ارات مراکز شهرستان د رخواست نفت 
برای گرم کرد ن کپرهای مان د اد ه ایم نتیجه ای ند اشــته و 
مجبور شــد یم با استفاد ه از آتش زد ن هیزوم د اخل حلبی 
خانه های مان را گرم کنیم.روستای ما آنقد ر فقیر و فراموش 
شــد ه است که شاید  با سرچ د ر گوگل هم کسی نتواند  نام 
و نشــانی از ما پید ا کند . روســتایی که فاقد  ابتد ایی ترین 

امکانات رفاهی، بهد اشتی و آموزشی است.
عزرا بیتاب عضو شــورای روســتای کوش کلجک د ر باره 
مشکالت این روســتا می گوید : پیش از چهل سال پیش 
اهالی کوش کلجک کپرنشــین بود ند  و تــا به امروز هیچ 

تغییری د ر روند  بهبود  شــرایط زند گی شان نشد ه و هنوز 
مانند  انسان های بد وی زند گی می کنند . اینجا بن بستی 
است و به جایی راه ند ارد  و هیچ خود رویی از اینجا ترد د  نمی 
کند .از این روستا تا مرکز شهرستان که عنبرآباد  است 11۰ 
کیلومتر فاصله است که 1۳ کیلومتر این جاد ه کوهستانی 
و صعب العبور است و برای رسید ن به روستا باید  از مسیر 
4 رود خانه عبور کرد  که حتی پل ارتباطی برای گذشتن از 

آنها وجود  ند ارد .
هرچه ما تاکنون از اد ارات مراکز شهرستان د رخواست نفت 
برای گرم کرد ن کپرهای مان د اد ه ایم نتیجه ای ند اشته است 
و ما با استفاد ه از آتش زد ن هیزوم د اخل حلبی کپرهایمان 
را گرم می کنیم.د ر سیل اخیر زن باد د ار و تعد اد ی کود ک 
بیمار را می خواستیم به مراکز د رمانی شهری برسانیم که 
به د لیل شــد ت آب ســاعت ها د ر کنار رود خانه ماند یم و 
نتوانستیم از آب عبور کنیم و مجبور شد یم د وباره به روستا 
بازگرد یم. د ر نهایت تعد اد ی از مرد های روســتا زنجیر وار 
د اخل رود خانه صف کشــید ند  که یکی از آنها توانســت با 
گرفتن از آنها به هزار زحمت از مســیر رود خانه عبور کند  

و برای تهیه د ارو به شهر برود .
با گذشــت این همه ســال هنوز پل رود خانه باب عیسی 
احد اث نشد ه و مرد م برای ترد د  و کارهای روزانه شان با هزار 
مشکل روبه رو هستند .علیرغم تمام پیگیری هایی که د ر 
سال های گذشته برای بهتر شد ن شرایط زند گی روستائیان 
انجام د اد م ولی متاســفانه راه به جایی نبرد م چرا که هیچ 
ارگان د ولتی و مسئولی قد می برای شرایط بحرانی مرد م این 
روستا برند اشت. چند  سال پیش رهبر سفری به شهرستان 

جیرفت د اشــتند  که برای حل مشکل آب روستا نامه ای 
برای ایشان ارســال کرد م و د ر جواب نامه شرکت و آب و 
فاضــالب منطقه آمد ند  و یک چاه احد اث و چند  حوضچه 
جهت آب شــرب مرد م روستا راه اند ازی کرد ند  و اگر برق 

قطع شود  اهالی روستا و احشام از تشنگی تلف می شوند .
د رآمد  مرد م روستا قبال باغد اری بود  که به د لیل خشکسالی 
باغ ها از بین رفت و اهالی روســتا خیلی تالش کرد ند  که 
د وباره باغ ها احیا شود  ولی از پس هزینه ها از جمله خرید  
کود  برنمی آیند . االن تنها د رآمد  اهالی روستا یارانه ماهیانه 
است که د ولت پرد اخت می کند .اهالی مظلوم کوش کلجک 
از نظر بهد اشتی هم شرایط مناسبی  ند ارند  و حتی حمام 
ند ارند . برای استحمام د اخل کپر بر روی آتش آب گرم می 
کننــد  و با همان آب کم مجبورنــد  حمام کنند . وضعیت 
بهد اشتی اینجا هم صفر است و حتی مرکز بهد اشت ند اریم 
و نزد یک ترین مرکز بهد اشت با روستای ما 6 کیلومتر فاصله 
د ارد . د ر حالــی که فرماند ار عنبرآباد  د ر این باره می گوید : 
مرد م روستای کوش کلجک مشــکلی ند ارند  و از تمامی 
خد مات رفاهی برخورد ارند  و برای کمبود  نفت د ر روســتا 
روزگذشته 2 تانکر نفت و امروز نیر 2 تانکر ارسال کرد ه ایم
د انش آموزان روســتا برای تحصیل هم با مشکالت زیاد ی 
روبرو هســتند  و نبــود ه جاد ه و پل باعث شــد  آنها برای 
تحصیل با د شــواری روبرو باشــند . این مسئله د ر فصل 
بازند گی و سرما تشد ید  می شود  تا جایی که د انش آموزان 
د ر د اخل چاد ر شرایط نامناسبی برای د رس خواند ن د ارند .
احد اث پل ارتباطی روستای کوش کلجک به اعتبار بسیار 
زیاد ی نیازمند  است و ۳ سالی می شود  که این پل د ر حال 
بازسازی است و امسال نیز اعتباری برای اد امه روند  بازسازی 

آن د ر نظر گرفته ایم.
جمعیت این روستا ۳ الی 4 خانوار هستند  و د ارای مد ارس 
عشایریند  و هیچ مشکلی ند ارند  و برای همه این خانوارها 

خانه بهد اشت ساخته شد ه و یا د ر حال احد اث است.
مطالبه عمومی اهالی روستای کوش کلجک که به زند گی 
د ر کپرهای سرد  و نمور خو گرفته اند ، برخورد اری از حد اقل 
امکانات زند گی، بهد اشت، راه، آموزش و... است که می طلبد  
مسئوالن و برنامه ریزان استان کرمان با نگاهی جد ی و از 
ســر د رد خواهی به مشکالت مرد م منطقه توجه کنند  و با 
عزم و اراد ه ای از روی خواســتن برای حل مشکالت مرد م 
قد می موثر و مستمر برد ارند  تا شاید  زند گی عاد ی د ر این 
روســتاهای کپرنشــین هم روزی جریان بگیرد  و مرد م از 
امکانات و شرایطی بهتری که حقشان است بهره مند  شوند .

این مطلب را مریم بازوند  د ر ایلنا نوشت.

فهم کود کان از مفاهیم  مذهبی بســتگی به تحول آنــان د ارد  و آنان به  د لیل 
توانایی ها و ظرفیت های کمی و کیفی با بزرگســاالن متفاوت هستند ، هرگونه  
طراحی  و برنامه ریزی آموزشی و مذهبی با  د ر  نـــظر گـرفتن آن ها، کارآیی و 
قابلیت اجرا پید ا می کند ، به همین سبب ضرورت د ارد  نحوه  د ستیابی کود کان 
به این مفاهیم بررســی شود . پیاژه د ر پژوهش »چگونگي تفکر کود کان د ربارۀ 
د نیاي طبیعت« به چند  نکته د ربارۀ د ین کود کان اشاره کرد  که مبناي تعیین 
مراحل و تجویزهایي براي آموزش د ین شــد ه است. به عقید ۀ  پیاژه، کود ک د ر 
ســنین چهار تا هفت سالگي به طورطبیعي علل وجود ي اشیا را د ر خد ا یا بشر 
به عنوان یک موجود  روحاني و پرقد رت جست وجو مي کند . کود ک د ر این سن 
نمي تواند  د ر پاســخ به خواسته ها و پرسش هایي که هنگام رویارویي با طبیعت 
براي او پیش مي آید ، استد الل کند  و از خد ا یا بشر به عنوان موجود ي قد رتمند  و 
روحاني به همین د لیل سود  جوید . اگر کود ک بتواند  فرد  یا چیز د یگري را به جاي 
خد ا یا بشر با قد رت روحاني قرار د هد ، از خد ا غافل مي شود . هارمز به د و منبع 
د ر کود ک براي د رک خد ا اشاره مي کند . پرسشگري هاي کود ک د ربارۀ خد ا، از 
منبع عقالني تجربة د یني سرچشمه مي گیرد  و تصویرهاي خیال پرد ازانه، ناشي 
از منبع احساســي و غیرعقالني تجربة د یني است. بخش عقالني تجربة د یني 

د ر مقایســه با بخش غیرعقالني، مقد ار کمي از تجربة د یني را شامل مي شود  
و تجربة واقعي را نشــان نمي د هد . بخش غیرعقالني د ر قالب بیان هاي شفاهي 
متجلي نمي شود  یا بسیار کم متجلي مي شود . زبان موسیقي، هنرهاي زیبا، شعر 
و تصویرها بیشتر معناي عمیق د یني را آشکار مي کند . پیاژه بر اساس این تحلیل، 
اوالً معتقد  مي شود  که د ین کود ک د ر طول سال هاي نخست زند گي با د ین او 
د ر سنین باالتر متفاوت اســت. د ر طول سال هاي نخست زند گي، کود ک خد ا 
را به این د لیل د ر تفســیر جهان بــه کار مي گیرد  که از تفکر منطقي برخورد ار 
نیست، تصور اساسي از علیت ند ارد  و بد ون تعمیم یا تشکیل یک مفهوم منطقي 
استد الل مي کند ؛ ثانیاً نباید  به کود ک د ر این د وره، آموزش مذهبي د اد ؛ چراکه 
آموزش هاي مذهبي با تفکر کود ک بیگانه است و مرحلة تفکر سحري را تشد ید  
مي کند  و گذار از این مرحله را با تأخیر روبه رو مي سازد . روان شناسان شناختي نگر 
با به کارگیري چارچوب هاي شناختي براي تبیین مراحل فهم کود کان و نوجوانان 
از مفاهیم د یني، راه جد ید ي را براي اند یشید ن د ربارۀ د ین د اري و آموزش د ین 
ارائه کرد ند . تبیین هاي د یني به مربیان د یني کمک مي کند  تا با د قت و وسواس 
بیشــتري محتوا و شیوۀ آموزش را برگزینند  و آموزش د ین را بر مبناي میزان 
د رک کود کان و نوجوانان سامان د هند . یافته ها و نتایج این رویکرد  بر این مطلب 

د اللت مي کند  که اوالً رشد  د یني د اراي مراحلي است؛ ثانیاً فهم کود کان از د ین، 
از یک مرحلة مبهم به مرحلة عیني و انتزاعي گسترش مي یابد  و با هر مرحله، 
فهم د ین پیچید ه تر مي شود . بر اساس این رویکرد  د ورۀ نوجواني د وره اي است که 
کود ک به فهم معناد ار از د ین د ست مي یابد ؛ ثالثاً رشد  د یني با مراحل عمومي 

رشد شناختي تطابق د ارد .

مراحل فهم د ينی د ر كود كان 

الپوشانی اخبار روید اد  ها و ناصاد ق بود ن با مرد م د ر فرایند  خبر رسانی موجب بی اعتباری رسانه ملی و 
کوچ گسترد ه مرد م به رسانه های بیگانه شد ه است.این اد عا آن چنان اظهر من الشمس است که حتی 
برای اثبات آن نیاز به ارایه شواهد  و مد ارک نیست. د ر نظر سنجی ایسپا )موسسه افکارسنجی جهاد  
د انشگاهی( بعد  از حواد ث بنزینی آبان 9۸ تنها چهل د رصد  مرد م ایران بیان کرد ه اند  اخبار خود  را از 
رسانه ملی د ریافت می کنند .رسانه ملی از ناد ر سازمان هایی است که د ر ساختار تشکیالتی کشور متولی 
اصلی ند ارد  و د ر واقع به هیچ   جا پاسخگو نیست. نهاد  رهبری تاکید  کرد ه فقط رئیس این سازمان را 
منصوب می کند  و مسئول عملکرد  آن نیست. د ر واقع تجهیزات زیاد  و اختیارات گسترد ه ای با بود جه 
عمومی د ر یک تشکیالت عظیم رسانه ای متمرکز شد ه و امکان نظارت قانونی بر آن برای مرد م وجود  

ند ارد .
د ر تاریخ چهارشنبه 1۸ د ی 9۸یک فروند  هواپیمای مسافری اوکراینی هد ف موشک قرار می گیرد  و 
سقوط کرد ه و 1۷6 سرنشین آن جان می بازند . این ابررخد اد  بین المللی را د ر فقد ان رسانه های مستقل 
د ر کشور، ستاد  مشترک نیرو های مسلح خبر رسانی نکرد ه و بعد  از گذشت 4 روز د ر اول صبح شنبه 
علت سقوط را با افکار عمومی د ر میان گذاشته است. این موضوع آنقد ر با اهمیت بود ه و د ر عین حال 
د ر پیوند  با آبرو و اعتبار ایرانیان بود ه که باید  د ر همان لحظه اول سقوط، اطالع رسانی می شد ه و این 
رویه اطالع رسانی ضربه ای جبران ناپذیر بر هویت ایرانیان، اعتبار بین المللی کشور و بویژه رسانه های 
اصلی آن وارد  کرد ه اســت.جالب این که فرماند ه هوافضای سپاه می گوید  د ر این چهار روز رسانه ها بر 
اساس اطالعات خود شان عمل کرد ه اند . رسانه حلقه واسط است باید  به نمایند گی از افکار عمومی به 
سواالت شهروند ان و نیاز های اطالعاتی آن ها پاسخ د هد . مگر رسانه ماشین خبرسازی است که خود ش 
د ر اتاق های د ربسته برای وقایع سناریو بنویسد  و به اطالع عمومی برساند .باید  از همان لحظه اول سقوط 
هواپیما، رســانه ملی با حضور د ر مید ان رخد اد  و از طریق خبرنگاران و اســتفاد ه از اطالعات شاهد ان 
عینی و کارشناسان مستقل همه طرف های ماجرا را با پرسشگری زیر رگبار سواالت قرار می د اد . یعنی 
همین کاری که رسانه های بیگانه از چند  هزار کیلومتر د ور تر از ایران از پس آن برآمد ند  و اعتبار خوبی 
برای خود  کسب کرد ه و مخاطبان زیاد ی نیز جذب کرد ند .استقالل رسانه رنگ باخته و رسانه د ر مقابل 
پاره ای از ســاختار های حقوقی کشور الل شد ه و قاد ر به ایفای وظایف حرفه ای نیست. جناح بازی و 
سیاسی کاری موجب به حراج گذاشتن سرمایه اجتماعی شد ه و خطری بزرگ جامعه را تهد ید  می کند  
و آن این که مرد م باید  به مصد اق آش نخورد ه و د هن سوخته هم باید  هزینه های باالی صد اوسیما را از 
جیب خود  تامین کنند  و هم برای تامین اطالعات مورد  نیاز خود  و بویژه د ر مواقع بحرانی به رسانه های 
بیگانه متوسل شوند . این رویه زنگ خطر را برای منافع ملی ایرانیان و حفظ امنیت ملی کشور به صد ا 

د رآورد ه است. د کتر حجت اله عباسی د ر تحلیل اجتماعی نوشت.

چوب حراج اعتبار رسانه ملیاهالی روستایتی که  سال هاست فراموش شد ه اند   

برای نفله کرد ن سرمایه های کارگران 
د ورخیز کرد ه اند 

سهیال جلود ارزاد ه )نمایند ه مرد م تهران د ر مجلس شورای اسالمی  و عضو فراکسیون کارگری مجلس( 
به بیان د ید گاه های خود  د ر ارتباط با مطالبات و خواســته های کارگران می پرد ازد . جلود ارزاد ه معتقد  
است؛ مطالبه گری کارگران د ر عرصه های مختلف اقتصاد ی، سیاسی و اجتماعی می تواند  نتایج مثبت 
عینی به وجود  بیاورد ؛ این د ر حالیســت که به گفته ی او، کارگران امروز از بســیاری از حقوق حقه ی 
خود  محروم ماند ه اند  و نان بخور و نمیر هم د یگر ند ارند !.عملکرد  مجلس د ر قبال کارگران د ر د هه های 
گذشته به خصوص از زمان تصویب قانون کار تا امروز چگونه بود ه است؛ می د انیم که فاصله د ستمزد  با 
معاش به ۷۰ د رصد  رسید ه؛ امنیت شغلی د ر سال های گذشته برباد  رفته؛ انواع قرارد اد های شغلی مثل 
قرارد اد های موقت پیمانکاری و حجمی رواج پید ا کرد ه و د ر کل کارگران، د ر بد ترین شرایط ممکن قرار 
د ارند ؛ با این اوصاف، سوال اینجاست که مجالس گذشته و مجلس فعلی تا چه حد  د ر برآورد ه نمود ن 

مطالبات کارگران موفق بود ه اند ؟!
نتوانسته ایم فشارها را خوب د فع کنیم!: مسائل اقتصاد ی د ر کشور ما تا حد  زیاد ی د ستخوش 
مســائل سیاسی اســت و از آنجا که د ولت ها د ر همه ی د وره ها، خود شان کارفرما و ذینفع بود ه اند 
همیشــه این مشکالت کارگری را د اشــته ایم. د ر د هه ی اخیر جامعه کارگری با توجه به توسعه و 
رشد  فساد  د ر جامعه، لطمات جبران ناپذیری د ید ه است؛ استهالک منابع مالی صند وق های بیمه ای 
کارگری که به د لیل سوءمد یریت د ر تامین اجتماعی و د ر شرکت های مربوط به شستا و د ر بانک 
رفاه کارگری به وجود  آمد ه، موجب شــد ه که صند وق تامین اجتماعی د چار مشکالت جد ی شود 
عد م پرد اخت بد هی د ولت ها به صند وق و سوءاستفاد ه هایی که شد ه و همچنین تحمیل نیروهایی به 
صند وق تامین اجتماعی که شاید  جزو نیروی کار مولد  کشور نبود ند  ولی د ر یک د وره ای حد ود  1.۵ 
میلیون نفر به صند وق تحمیل شد ند  که با یک حق بیمه ناچیز آمد ند  و بازنشسته شد ند  و از امکانات 
این صند وق اســتفاد ه کرد ند ، اینها همه به جامعه کارگری فشار آورد ه و متاسفانه نتوانسته ایم این 
فشارها را خوب د فع کنیم چراکه د ر یک د وره هایی فقط یک نمایند ه د ر مجلس د اشتیم، د ر یک 
د وره هایی د ولت به قانون و مجلس توجه نمی کرد ه و حتی ســه جانبه گرایی شکلی و صوری ایجاد  
می کرد ند  که نمایند ه کارگر نتواند  صحبت کند  یا نمایند ه های د ست نشاند ه می گذاشتند . اما نکات 
مثبت هم بود ه؛ مثاًل د ر این د وره اخیر، همسان ســازی بازنشستگان را مجلس تصویب کرد ه و این 

الزام، هم د ر برنامه ششم و هم د ر بود جه های ساالنه آمد ه اما متاسفانه هنوز اجرایی نشد ه است.
توقعمان این اســت که د اد  کارگران را بستانند : شما می د انید  که چند  بار د ورخیز کرد ند  برای 
گرفتن سازمان تامین اجتماعی و اینکه ببرند  آن را د ر وزارت بهد اشت اد غام کنند . چرا حاال این کار 
را می خواســتند  بکنند ، چون سازمان تامین اجتماعی بیشــترین گرد ش مالی نقد ینگی را د ر کشور 
د ارد  چون همه کارگران شــاغل هر ماه یک ســوم حقوق خود  را به این صنــد وق می ریزند  و الجرم، 
د رآمد د ارترین تشکیالت اقتصاد ی کشور هست.  اگر همین فعالیت ها نبود ، هیچ چیز از جمله تامین 
اجتماعی باقی نماند ه بود ؛ همجه ها بســیار زیاد   بود ه اســت و  بسیاری از این هجمه ها با همکاری و 
تالش خود  نمایند گان کارگران تا حد ود  زیاد ی د فع شد ه است.از سوی د یگر د ولت حاضر نیست بد هی 
سازمان به مراکز د رمانی و مجموعه های علوم پزشکی را با بخشی از بد هی خود  به سازمان تهاتر کند ؛ 
یعنی 1۳ هزار مطالبه ی خود  را می خواهد  بگیرد  اما 2۵۰ هزار بد هی خود  را به سازمان نمی د هد . د ر 
این شرایط، چراغ خطر برای سازمان روشن شد ه است؛ با این رویه ای که د ر پیش گرفته شد ه، آیند ه 

تامین اجتماعی را چطور می بینید ؟!
بحران تامین اجتماعی جد ی ست: االن تامین اجتماعی برای اینکه بتواند  مستمری ها را بپرد ازد 
ماهانه از بانک قرض می گیرد ، یعنی از حالت سر به سری گذشته است. باید  برای این شرایط فکر اساسی 
شود ، بد هی ها باید  پرد اخت شود ؛ متاسفانه می بینیم نه تنها  بد هی ها را نمی پرد ازند ، بلکه قصد  د ارند  از 
حساب تامین اجتماعی برد اشت هم بکنند . آخرین هجمه این بود  که قصد  د اشتند  بانک رفاه کارگران را 
برای فروش د ر بورس بگذارند  و اگر این اتفاق می افتاد ، بخش عظیمی از سرمایه کارگران نفله می شد  و 
د یگر آن اکثریت را کارگران را د ر بانک ند اشتند  و نمی تواستند  حتی برای رفع نیازهای سازمانی از منابع 
این بانک اســتفاد ه کنند .به بحث د ستمزد  بپرد ازیم؛ االن محاسبات مستقل نشان می د هد  که کمینه 
هزینه های خانوار، ۸ میلیون تومان اســت؛ خط فقر مطلق، ۵ میلیون تومان است و فاصله ی حد اقل 

۷۰د رصد ی بین حد اقل مزد  و معاش است؛
 یک کارگر باید  خیلی بیش از اینها بگیرد : حد اقل حقوق یعنی ســبد  معیشــِت بخور و نمیر 
امــا همین را  هم به کارگران نمی د هند . یــک کارگر باید  خیلی بیش از اینها بگیرد . کارگر باید  با 
متکد ی از زمین تا آســمان فاصله د اشته باشد . کارگر است که کشــور را می سازد  و جلو می برد ؛ 
کارگر نباید  محتاج باشد . بعضی وقت ها که می بینم که کارگران ما د ر شرایط خاص، واقعا نیازمند  
شد ه اند  و برای کمک گرفتن می آیند ، ما بیشتر از آنها می شکنیم چون نظامی که کارگرش، نیروی 
کار اقتصاد ی اش، به این روز بیفتد ، مســلماً آن کشور د ر حال اضمحالل و نابود ی است. د ر نتیجه 
باید  حق کارگر را د اد ؛ ما که اد عای مسلمانی د اریم، باید  به حق کارگر کامل توجه کنیم و نگذاریم 
د ســتمزد  کارگران به این روزگار بیفتد . اگر بنزین را لیتری ســه هــزار تومان کرد یم، باید  بخش 
عظیمی از آن را صرف کسانی کنیم که د ارند  کار می کنند ، ارزش افزود ه تولید  می کنند  و مالیات 
می پرد ازند  تا بتوانند  نان بخور و نمیر  د اشــته باشــند  اما متاسفانه ما نه یک کشور سوسیالیستی 
هســتیم که کارگر را و بقای کارگر را اهمیت بد هیم و نه یک کشور کاپیتالیستی که اصالت را به 
سرمایه د ار بد هیم. اینجا معلوم نیست د ولت کد ام طرف است و چرا به وظیفه خود ش که نظارت بر 

اجرای عد الت است، عمل نمی کند ؟!
مطرح کــرد ن وعد ه ها برای فرونشــاند ن اعتراضات بود : مطرح کرد ن ایــن وعد ه ها برای 
فرونشاند ن اعتراضات بود ؛ د ر عمل ما چیزی ند ید یم؛ من د ر روزهای گذشته، د ر تهرانسر د ر مجلسی 
با حضور 2۰۰ خانم کارگر و نیازمند  بود م؛ هیچ کد ام از این خانم ها یارانه حمایت معیشتی را د ریافت 
نکرد ه بود ند . من نمی د انم این پول کجا هزینه می شود ؛ به چه کسانی د اد ه می شود . خیلی ها که قباًل 
تحت پوشش کمیته امد اد  بود ند  و یک وام هفت میلیونی گرفته اند ، حاال از پوشش حمایت معیشتی 
به خاطر همین وام خارج شد ه اند . این مساله ای است که  ناراحت کنند ه است و من که نمایند ه مرد م 
هســتم، احساس می کنم وعد ه های زمان گران شــد ن بنزین فقط شعاری بود  که برای فرونشاند ن 
اعتراضات د اد ه شد . شما مشکالت جامعه کارگری را می بینید  و با این مشکالت کاماًل آشنا هستید ؛ 
د ر این شــرایط، چه پیامی برای کارگران د ارید ؛ آنها با چه امید  و انگیزه ای برای رای د اد ن بیایند  و 

مشارکت سیاسی کنند ؟

اقد ام شرم آور یک روحانی مروج طب سنتی به اسم طب د ینی، با آتش زد ن یک 
ـ. بر اساس فیلمی که انتشار یافته کار زشتی  کتاب علمی با نام طب هاریسون 
اســت که هیچ د انش د وستی، د ر هیچ سطحی، آن را نمی پذیرد . متاسفانه این 
شخص، سالهاست با استفاد ه از باور های عامیانه د ر میان مرد م، تالش د ر ترویج 
بافته های خود  به اســم طب د ینی د ارد  و برای تقد یس آنها، از روایاتی که بار ها 
محد ثان آن ها را نقد  کرد ه اند ، استفاد ه می کند . این رفتار وی، د ر حوزه قم، مورد  
تأیید  هیچ کس، جز شماری از هواد اران ساد ه لوح او که مانند  آن ها همه جای د نیا 
هستند ، نیست.روشن است که طب سنتی، به عنوان یک شاخه علمی، د ر مراکز 
د انشــگاهی می تواند  مطرح و توصیه های آن پس از بررسی های علمی، و تأیید  
مراکز رسمی، مورد  استفاد ه قرار گیرد ، اما نامبرد ه نه از نظر تحصیالت علمی و نه 

حوزوی، د ر مقامی نیست که بخواهد  چنین اد عایی را بکند . طبعا د ر قم یا مشهد ، 
هیچ نوع شاخه د رسی وجود  ند ارد  که او به استناد  تحصیل د ر آن، چنین اد عایی 
را د اشته باشد .و اما اقد ام به کتابسوزی، این عمل مشمئز کنند ه، باید  گفت، این 
اقد ام، همیشه کار افراد  جاهل و افراطی بود ه است، کسانی که هیچ گاه، د ر هیچ 

مد لی، چه از نوع کسروی با آتش زد ن آثار اد بی، و این شخص، با آتش زد ن 
یک کتاب علمی، د ر پیشگاه ملت فرهیخته ایران، جایی ند اشته و ند ارند .
خوشحالیم که این شــخص، پس از یک د وره تالش د ر قم، از این مرکز 
د ینی طرد  شد ه و به د لیل اقد امات ناصوابش، د ر محاکم مربوط، محکوم 

هم شــد ه است. مسلما، وظیفه حاکمیت، د فاع از حریم علم و د انش و 
مبارزه با جاهالنی است که با اقد مات ناصواب خود ، زمینه آسیب 

زد ن به د ین و ســالمت مرد م را د نبال می کنند . د ر باره د اد ن 
لقب آیت اهلل به ایشاند ر قم، مع االسف زمینه ای وجود  د ارد  

که کسانی از سوی خود  یا نزد یکانشان، لقب آیت اهلل را به 

خود  اختصاص د هند . مسلم است که د اد ن چنین لقبی، هیچ رسمیتی ند اشته 
و نشــان د هند ه هیچ مقام و منصب علمی و غیر علمی نیست.یکی از افتخارات 
ایران د ر چند  د هه اخیر، د ر مراکز علمی و پزشکی، توسعه پزشکی مد رن است، 
امری که سبب شد ه ست تا ایران د ر منطقه خاورمیانه، یک قطب مهم پزشکی 
باشــد . این راهی است که د ولت های پس از انقالب، بشد ت از آن 
حمایت کرد ه و ایران اســالمی از این زاویه، کشوری سرافزار 
اســت.بنابر این، نباید  این قبیل رفتار های زشت و شرم آور 
را د ر مقابل آن همه تالش و گســترش علم پزشکی نوین 
قرار د اد ، هرچند ، نهاد  های مربوطه، د ر تمام ســطوح، می باید  
با اقد امات د قیق نظارتی خود ، شــائبه اعتنای به این قبیل 
رفتار های ناد رســت را از میان ببرند ، کاری که جز با 
توســعه مراکز علمی و ترویج د انش میان مرد م، 

امکان نخواهد  د اشت.
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مراجعه فرمایید.

خد مت  خوانند گان محترم و ســروران  مشــترک و غیر مشترک که به نوعی 
پولی یا مجانی هر ماه یک نســخه جرید ه  ما را د ریافت می کنند  . عارضم که 
این قضیه بر قاریین معظم پوشید ه و مخفی نیست که د ر این د وران وانفسای 
گرانی کاغذ وســرانه  مطالعه یک صــد م ثانیــه د ر روز  هموطنان فرهیخته 
جیگر شیر و ســر پر سود 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 فرعی  و بالخص چک 
چاپخانه از طرف د یگر روزها و ماهها و سالهای آیند ه را چون زهر بر ما کوفت  
و خواب به چشــمانمان حرام می کند .منظور این است که با تمام این وزاریات 
سعی کرد یم از قلم نویســند گان زبرد ست آب زیرکاه و طنزیم کنند گان نامی 
د یروز و امروز که کم  هم الکی نیستند  مستفیضتان کنیم. نتیجه اینکه جرید ه 
ای که به طبع و نظرتان می رســد  یکی از هزاران نبوغ نهانی ماست که بعضی 
ها می د انند  و به روی مبارکشان نمی آورند  آن هم به د الیلی که ما می د انیم 
و شــما  نمی د انید   و بهتر است خود تان را د رگیر مشکالت  ما نکنید . به قول 
قضیــه تق ریز نومچه هد ایت خان   عزیز که اگر می د انســت 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  .خوشــبختانه بر عکس خیلی از سایر همکاران یک کلمه از جاهای 
د یگر بد ون ذکر منبع د زد ی نکرد ه ایم و اصلن احتیاج به چنین عملی ند اشتیم 
.  و امــا قضیه رنگ عــوض کرد نمان را به پای قضیــه ماجراهای آقای ملون 
نگذارید  . بلکه بد لیل پاره ای  منظور بعضی مشــکالت  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 کســی که از سبک و ســیاق تک و آس ما  کپی برابر اصل کند  
و ما خبرد ار شــویم که وا مصیبتا به حالش . آن ســرش 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 بحالش اگر از ما  و نویســند گان ما بد  بگوید  . انتقاد  کند  . نطق و مسخره 
کند   که رسواش می کنم من .

و ایضا بقول قضیه جایزه نومچه د وست بزرگوارمان  . د ر پیشگاه اد با و فضالی 
جلیل القد ر و ارباب علم و د انش پوشید ه  و مخفی نماناد  که اینجانبان تصمیم 
قطعــی گرفتیم کــه هرکس کمر همت بر میان بند د  و بــه  ما آگهی د هد   و 
مشــترک شــود . ما را د ر امر خیر ی که گفتیم  یاری نماید  عالوه بر ســهیم 
شــد ن د ر ثواب آن  به عنوان اسپانســرینگ و حامی د ر تمام صفحات با د رج 
لوگو تجلیل و قد رد انی می گرد د  .باشــد  که اشــخاص د یگر تشــویق شوند   و 
عبرت ســایرین گرد د  . البته نه اینکه کار و بار زند گی خود شان را ول کنند  و 
فقط ســنگ ما را به ســینه بزنند  .د ر پایان به قول تقد یم نومچه هد ایت : ای 
خوانند گان معظم و گرامی ! ما این جرید ه را با کمال احترام . د و د ستی تقد یم 
می کنیم به شما .خد اوند  حامیان و تعریف کنند گان ما را توفیق و پول عنایت 

فرمایاد !

ته مقاله
مد   یر مسئول

حق با زنانی بود   که زمانی غریب بود  ند  . زنانی که صد   سال پیش از حقوق 
زنان د  م می زد  ند   تصویری از زن ترســیم می کرد  ند   که د  ر مخیلة جامعة 
اوایــل قرن چهارد  هم )حوالی 1۳۰۰( نمی گنجید  ، اما امروز هر چه آن ها 
اد  عا می کرد  ند   تحقق یافته اســت. گاهی برای این که معلوم شود   آیا حق 
با کســی هست یا نه باید   د  ه ها ــ چه بســا صد  )ها( ــ سال منتظر ماند  . 
امروز برای ما هیچ عجیب نیســت که معلمان و استاد  ان، فروشند  گان و 
تولید  کنند  گان، کارمند  ان بخش خصوصی و د  ولتی، پزشــکی که با چراغ 
قــوه ته گلویمان را می بینــد   و جراحی مان می کند   یــا هر کس د  ر هر 
کســوت د  یگری »زن« باشد  . اما صد   سال پیش، زند  د  ُخت شیرازی، یکی 

از پیشگامان جنبش زنان چنین شعری سرود  :
کار تجارت از چه معنی کار زن نیست؟/کار صناعت با چه منطق کار من 
نیست؟/کفش زنان را از چه رو زن خود   ند  وزد  ؟/زن از چه جراح و طبیب 
جان و تن نیســت؟/پس خواهرانم تا به کی بیکاره هســتید  ؟/تنها برای 

تخم گیری خلق گشتید  ؟/تنها برای عشق مرد  ان چیره د  ستید  ؟
 زند  د  خت اهل شــیراز بود  ، متولد   12۸۸. د  ر تهران تا مقطع متوســطه 
تحصیل کرد   و د  ر ابتد  ای جوانی که با نخســتین ســال های ســلطنت 
رضاشاه بود   »جمعیت انقالب نسوان« را تأسیس کرد  ، اما به زود  ی تعبیر 
»انقالب« برایش د  رد  سرساز شــد   و نام آن را به »نهضت نسوان« تغییر 
د  اد  . وقتی »مرامنامة جمعیت انقالب نســوان« را که بیش از نود   ســال 
پیش نوشته شد  ه اســت می خوانیم از روشن بینی این زن و هم اند  یشان 
او به شــگفت می آییم! این مرامنامه پر از توصیه های اخالقی و آموزشی 
اســت، اما د  ر عین حال مطالبات روشــنی هــم د  ارد  . د  ر بند   چهارم آن 

آمد  ه است:

»کوشــش د  ر ترقی نســوان و طرفد  اری از حقوق تسویت ،مجاهد  ت د  ر 
تأســیس قرائتخانه های مخصوص زنان و ایجاد   مد  ارس ابتد  ایی مجانی و 
مد  ارس متوســطه و عالیه به خصوص طب و د  ایگی و پرستاری اطفال و 
مؤسسات صنعتی ید  ی و غیرید  ی مخصوص زنان و مؤسسات الزمة د  یگر 
از قبیل مریضخانه های مخصوص زنان و تبلیغ د  ر تشکیل شرکت ها برای 

وارد   نمود  ن کارخانجات الزم.«
 مانند   سایر تشــکل های زنان، این مرامنامه نیز ناسیونالیستی بود  ، گواه 
آن بند   هفتم بود   که گفته بود  : »تبلیغ به پوشــید  ن منســوجات و امتعة 
کاالهای وطنی و ترک اســتعمال امتعة خارجــی به خصوص زینت ها و 
تجمالت غیرضروری...« د  ر بند   هشت خواسته شد  ه بود   زنان اجازه د  اشته 
باشــند   د  ر نمایش ها و تفریحات عمومی شــرکت کنند   )چیزی معاد  ل 
ورزشگاه رفتن امروز(. مبارزه با خرافات، تقبیح شرب مسکرات و مصرف 
د  خانیات، تالش برای بهد  اشــت بانوان، ترغیب زنان به ورزش، جلوگیری 
از فحشا، ترغیب جوانان به ازد  واج، جلوگیری از ازد  واج د  ر سن نامناسب 
از د  یگــر بند  هــای آن بود  .  همة این ها گواهی اســت بر اینکه زند  د  خت 
مناد  ی واقعیتی بود   که د  ر این بیت بیان کرد  ه اســت: »د  ر آن ملت ترقی 
هست و استقالل و آزاد  ی / که زن چون مرد   آزاد   و کسی او را نیازارد  «.

همان زمان که جمعیت انقالب نســوان تشــکیل شــد  ه بود   نمایشی د  ر 
شیراز برگزار می شد   و جمعیت نسوان با اصرار توانست این اجازه را فراهم 
کند   که زنان نیز برای نخستین بار به تماشای نمایش بیایند  . البته باز هم 
قرار شد   یک شب برای مرد  ان باشد   و یک شب برای زنان. زند  د  خت شبی 
که زنان به تماشــای نمایش آمد  ه بود  ند   سخنرانی کرد  . پس از تأکید   بر 
اهمیت یاد  گیری معارف )علوم( به نمایش پرد  اخت و گفت: »همنشــین 
بود  ن هر مرد   با فامیل زن خود   به او این اجازه را نمی د  هد   که نســبت به 

ناموس د  یگران چشم طمع بد  وزد  «. 
 زند  د  خت افراط و تفریط د  ر تجد  د   را ناد  رســت می د  انست. می گفت: »ما 

نســوان ایران میان د  و فرقة مرتجع و متجد  د   واقع شــد  ه ایم. مرتجعین 
و کهنه پرســتان آنهایی اند   که از فــرط جهالت از روح تجد  د   منزجر و د  ر 
حالی که با ماشین مسافرت می کنند   هنوز د  ر قید   همان عاد  ات پوسید  ۀ 

خرافی ننگین هستند  . 
متجد  د  ین افراطی کســانی اند   که کورکورانه افعال ناپســند   فرنگی ها را 
اقتبــاس نمود  ه و با اعمال نکوهید  ۀ خود   نژاد   آیند  ه را به پرتگاهی عمیق 
ســوق می د  هند  . اگــر ما پیروی از هر کد  ام از ایــن د  و طایفه را بنماییم 
تیشــه به ریشة قومیت و ملیت خود   زد  ه ایم و باید   یک خط مشی صحیح 
اتخــاد   نماییم که از این د  و فرقه د  ر امان بود   و ترقی خود   و ابناء خود   را 

تأمین نماییم.«
 شــگفت اینکه زند  د  خت هنگام این ســخنرانی زیر 

بیست سال سن د  اشــت و چنین پخته 
بود  . او نشریه ای نیز با عنوان »د  ختران 

ایران« د  ر 1۳1۰ تأســیس کرد   که 
پس از هفت ماه توقیف شــد  . هم 
مقاله می نوشت و هم نظراتش را 

با شــعر بیان می کرد  . این زنان 
ــــ مانند   همتایان مرد  شــان 
ــ د  هه ها از جامعه شــان پیش 

بود  ند  ، ســال ها طول کشید   تا جامعة 
ایران به جایی رسید   که آن ها زمانی غریب 

و تنها ایستاد  ه بود  ند  . زند  د  خت که زنی بسیار 
ساد  ه زیست بود   عمر کوتاهی د  اشت و 

د  ر 1۳۳1 د  رگذشت.این مطلب 
را مهد  ی تد  ینی برگرفته از 

کتاب  تاریخ اند  یشی نوشت.

د ربارۀ زند د خت

طرح:کامبیزدرمبخش

چند  راهکار عملی برای حل اختالف »عند االمطالبه یا عند االســتطاعه« بود ن مهریه»مهریه را کی د اد ه و کی گرفته« و 
»عروس با لباس سفید  می آید  و با کفن می رود « مثل هایی هستند  که شاید  د ر جامعه فعلی ایرانی چند ان به کار نیایند  و 
شاهد  این مد عا هم پروند ه های و د عاوی مختلفی است که د ر محاکم خانواد ه تشکیل شد ه است. د ر کنار محاکم خانواد ه 
اگر ســری بهزند ان ها هم زد ه شود  مشاهد ه می شود  که بسیاری از محکومان مالی به د لیل عد م توان د ر پرد اخت مهریه 
مشغول گذراند ن ایام د ر زند ان ها هستند .د رباره همین موضوع تاکنون بسیار گفته شد ه و مسئوالن امر و فعاالن اجتماعی 

هم راهکارهای مختلفی ارائه کرد ه اند  اما آنچه که پابرجاست همان رویه و همان گالیه هاست.
مهریه، د ینی است که با توجه به عقد  نکاح و متعاقب نکاح گاهی اوقات بر ذمه مرد  ثابت می شود . به این خاطر می گوییم 
گاهی اوقات، چون ذکر مهر د ر نکاح د ائم واجب نیست بلکه مستحب است لذا ما می توانیم نکاحی را متصور باشیم که آن 
نکاح بد ون ذکر مهر شکل گیرد  و منعقد  شود ، اما همانطور که عرض شد  این برای نکاح د ائم است نه نکاح منقطع، چون د ر 
این نوع نکاح باید  حتما ذکر شود .»لذا نکته مهم این است که بد انیم این د ین با سایر د یون کامال متفاوت است، چون د یگر 
د یون ممکن است، برگرفته از مناشی متفاوت و مختلفی باشند ؛ مثل اینکه شخصی معامله تجاری می کند  و بر اثر این اقد ام 
د ینی بر ذمه او می آید  یا شخصی چکی صاد ر می کند  و د ینی بر ذمه او قرار می گیرد  یا شخصی ضامن فرد  د یگری شد ه و 

د ینی بر او ثابت می شود  و یا حاالت د یگر لیکن د ر نکاح به این صورت نیست.«
عقد  نکاح و آثار آن از جمله مباحثی است که فقها و حقوقد انان بسیاری به آن پرد اخته اند . برخی از مباحث مرتبط 
با نکاح از جمله مهریه به د لیل حساســیت آن و اثرگذاری های گسترد ه اش، همیشه مورد  توجه قانونگذار بود ه، به 
گونه ای که همیشــه سعی د اشته تا با اصالح قانون و بروزرسانی آن، پاسخگوی نیازهای عظیم جامعه باشد ؛ اما د ر 
شرایط فعلی به خاطر تغییر پارامترهای اقتصاد ی و تاثیر مستقیم و غیر مستقیم آن بر بحث مهریه به نظر می رسد  
قانونگذار باید  با نگاه جامع تری به موضوع مهریه توجه نماید .یکی از راهکارهای پیشــنهاد  شــد ه د رباره این موضوع 
بحث قد رت د ر پرد اخت مهریه اســت که باید  مورد  توجه قرار گیرد  یعنی اینکه اگر قد رت پرد اخت مهریه سنجید ه 
شــود  این موضوع مانع از د اد ن وعد ه های واهی د رمورد  مهریه خواهد  شد همچنین تهیه قانون د یگری د رباره نحوه 

اجرای محکومیت های مالی ناشی از مهریه هم اقد امی است که می تواند  کارساز باشد .
د ر نکاح د ین حاصل شــد ه که عنوان مهر را می گیرد ، متعاقب معامالت تجاری یا اســناد  تجاری نیست بلکه متعاقب یک 
عقد  متفاوتی است به نام نکاح. چرا می گوییم نکاح با سایر عقود  متفاوت است؟ به این د لیل که نکاح جنسش با سایر عقود  
متفاوت است. فقها مثل شهید  ثانی د ر شرح لمعه به ظرافت این نکته را بیان می فرمایند  که نکاح ماهیت معاوضه ای صرف 
ند ارد ، بلکه ماهیت شبهه معاوضی د ارد  لذا وقتی ثابت کنیم که نکاح ماهیت شبهه معاوضی د ارد ، لذا جنس آن د ینی هم 
که متعاقب او و برای او حاصل می شود ، باید  با سایر د یون متفاوت باشد  و احکامی هم که مترتب بر آن د ین می شود ، با سایر 
د یون متفاوت است؛ لذا اگر د ینی را که حاصل از عقد  بیع است و قواعد ی را بر فرد  مد یون مترتب می د ارد  و طبق قانون نحوه 

اجرای محکومیت های مالی د ر ماد ه ۳ محکوم به زند ان مین ماید  د ر مهریه باید  اتفاق د یگری رخ د هد .
د ر متون د ینی و روایات، واژه مهر کمتر د ید ه می شود  یا د ر قرآن کریم که اصال از این لفظ استفاد ه نشد ه بلکه از لفظ نحله 
و از واژه صد اق د ر قرآن کریم استفاد ه شد ه است. صد اق از صد اقت می آید  و نحله از محبت می آید . این د ین د ر اصل ثابت 
کنند ه صد اقت و محبت آن مرد  به آن زن است و مرد  برای اظهار محبت و صد اقت خود  این صد اق و نحله را برای همسرش 
تعیین می کند ، وگرنه معامله ای که صورت نگرفته و چیزی که معامله نشد ه، لذا باید  د ر نظر بگیریم قرآن کریم و متون د ینی 

زیاد  از واژه مهر استفاد ه نکرد ه و این خود ش نکته مهمی است.
وقتی اصل د ین به وجود  می آید ، باید  عند المطالبه باشد ؛ یعنی هر موقع زن د رخواست کرد  و چون ماهیتش این است که د ر 
ضمن عقد  نکاح ذکر شد ه و قرار د اد ه شد ه، به محض اینکه علقه زوجیت برقرار شد  این مهر بر ذمه مرد  مستقر می شود  و زن 
هم حق مطالبه آن را د ارد  و البته این حق به طور متزلزل برقرار می شود ؛ یعنی زن زمانی می تواند  مطالبه کند  که تمکین کند  
که آن احکام و مسائلی د ارد ؛ لذا عند المطالبه یعنی اینکه هر زمانی که زوجه مهرش را خواست، مرد  موظف است که پرد اخت 
کند  و واژه عند االستطاعه هم یعنی اینکه هر زمانی که مرد  یا زوج استطاعت مالی د اشت، آن مهر بر ذمه مرد  مستقر می شود .

از لحاظ فقهی و حقوقی د ر اینکه مهریه، عند االستطالعه قرار بگیرد  اشکاالتی وجود  د ارد . بند ه اخیرا د ر مقاله ای با نام »تفاوت 
مهر با ســایر د یون د ر پرتو اشــتراط قد رت پرد اخت زوج« مبسوط بحث کرد ه ام. این عند االستطاعه یعنی زمانی که زوج 
استطاعت مالی پید ا کرد ، اما از نظر حقوقی این استطاعت مالی روشن و شفاف نیست که چه زمانی محقق می شود  و این 
مانند  این است که پرد اخت را مشروط به شرطی کرد ه اید  که معلق است و زمان پرد اخت معلوم نیست؛ لذا حقوقد انان به تبع 

فقها به د رستی گفته باشند  که آن عقد  باطل است؛ لذا اینجا عند االستطاعه بود ن کمی محل بحث است.
باید  بد انیم که موضوع مهر، پیامد ی اجتماعی و قضایی با هم است و نباید  بگوییم یک موضوع صرفا حقوقی و قضایی است. 
باید  این موضوع را د ر زمینه اجتماعی هم کنکاش کنیم و نیاز به مطالعه میان رشته ای د ارد . به صورت اجمالی و فهرست وار 

باید  بگوییم، این جامعه ماست که رفته رفته به سمتی می رود  که د ختران مهر های باال بخواهند  و توقع د ختر ها و پسر ها باال 
رود  تا د ر اثر آن هم سن ازد واج باال رود  و نزاع ها و د شمنی های بوجود  بیاد  تا مهریه های باال منعقد  شود . بد هکار بود ن مرد  

به زن ایجاد  پروند ه بیشمار قضایی، همه و همه از پیامد  های منفی مهر های سنگین است.
قانونگذار د ر ماد ه 22 قانون حمایت از خانواد ه مصوب 91 یک حرکت بسیار مثبتی که کرد  این بود  که ضمانت اجرای مهر 
را تا 11۰ عد د  سکه بهار آزاد ی قرار د اد  و آن را مشمول ماد ه ۳ قانون اجرای محکومیت مالی کرد ؛ بنابراین، جا د اد  ما این 
را تکمیل کنیم و بگوییم که اوال زمانی مهر مستقر بشود  که عند االستطاعه باشد  و نه زمان مطالبه زوه. نکته د یگر اینکه ما 

شرطیت قد رت پرد اخت د ر مهر را مد نظر قرار بد هیم.
بد ین صورت که عقال د ر معامالتشان اگر چنانچه شخصی قد رت د ر پرد اخت مورد  معامله را ند اشته باشند ، آن معامله را باطل 
می د انند  و آن د ین را از او نمی پذیرند  مثل مراود ات بانکی. وقتی شما می خواهی وام زیاد ی بگیرید ، آن بانک باید  بررسی کند  
که قد رت پرد اخت د ارید  یا خیر. د ر مورد  مهریه هم باید  چنین سازوکاری تعریف شود . د ر واقع اگر قد رت پرد اخت نیست 
اصال آن د ین باطل است و تبد یل به مهرالمثل و یا مهرالمتعه می شود . مهرالمثل یعنی به مانند  آن د ختر چقد ر برایش مهریه 

تعلق می گیرد  و مهرالمتعه یعنی مقد ار توان زوج چیست که به نظر ما مهرالمتعه بر عهد ه زوج تعلق می گیرد .
 نکته د ر اینجاست که همه کاستی های قانون به آنچه برمی گرد د  که اول عرض کرد م. باید  جنس د ین مهر با سایر د یون 
متفاوت د ید ه شود . وقتی جنسش متفاوت باشد ، نحوه اجرای محکومیت مالی آن هم باید  متفاوت باشد . چطور ما می گوییم 
برای نکاح و خانواد ه قانون مجزا نوشته شد ه؛ پس برای آن د ین هم باید  و نحوه مطالبه آن هم قانون مجزا نوشته شود . قطعا 
جامعه ما به رویکرد  جد ید ی به قوانین خانواد ه نیاز د ارد . د رست است که قانونگذار به د رستی اصالحات بسیار مثبتی انجام 
د اد هـ  هرچند  برخی مواد  آن خالی از مناقشه نیستـ  باز هم نیاز به اصالح د ارد  و از طرفی این نباشد  که حقوق زن پایمال 
شود . تبعات این مهر های سنگین باید  از د ید  زنان و مرد ان تعد یل شود  و مهر به عنوان یک مستمسک برای طالق د ید ه نشود . 
همانطور که گفته شد ، به عنوان یک علقه و عشق و محبت د ید ه شود  و از طرفی متعاقبا حق و حقوق زن حفظ شود . باید  
یک نگاه جامع و کامل به نظریه حقوقی اسالم د ر باب خانواد ه د اشته باشیم و این نباشد  که به قول قرآن کریم »نُؤمُن بَِبعٍض 
َو نَکُفُر بَِبعض« باشیم. نگاه ما باید  با د ید  جامع نگر باشد  و نظام واره خانواد ه د ر حقوق اسالم به صورت د قیق احصا شود . نکته 
اساسی د ر ساختار آموزش و پرورش استکه باید  به این موضوع توجه د اشته باشد  و طوری به فرزند ان آموزش د هند  که مهریه 
سنگین ارزش نباشد . نکته بعد  ایجاد  امنیت اقتصاد ی برای زنان خانه د ار مطلقه است که اصال نیازی به مهر ند اشته باشند .
 د کتر محمد علی معیر محمد ی
پژوهشگر فقه و حقوق خانواد ه

راهکار عملی رفع اختلاف مهریه  
»عند المطالبه یا عند الاستطاعه« 

شــهیند خت موالورد ی  د بیــرکل جمعیت حمایت از 
حقوق بشــر زنان د ر باره اینکه هــر د ولتی، طبیعتاً د ر 
چارچوب وعد ه ها و شــعارها و رویکرد ی که مورد  اقبال 
اکثریت جامعه قرار گرفته، سیاســت ها و برنامه هایی را 
د ر د ســتور کار خود  قرار می د هد  گفت: از ابتد ای شروع 
د ولت یازد هم، بنا به شرایط خاصی که حاکم بود ، ارتقای 
سرمایه اجتماعی زنان و د ختران و تغییر مسیر ریلی که 
تا آن روز برای بهبود  وضعیت این گروه از جامعه د ر نظر 
گرفته شد ه بود  و توجه به انتظارات بحق آنان، به عنوان 
یکی از برنامه های جد ی د ولت د ر د ستور کار قرار گرفت. 
همزمان، تد وین برنامه ششم توسعه فرصت مغتنمی را 
برای پاســخگویی مناســب به نیازها و انتظارات آحاد  

جامعه، بویژه زنــان و د ختران فراهم کرد . البته این امر 
منوط به شناسایی د رست وضعیت، مسائل و مطالبات و 

همچنین بررسی د قیق عملکرد  د ولت های گذشته بود .
پس از بررســی های اولیه و آسیب شناسی الزم د ولت 
به این نتیجه رســید  که با جاری سازی رویکرد  عد الت 
جنسیتی د ر ششمین برنامه توسعه ای کشور که هد ف 
آن تحقق تعــاد ل و اعتد ال د ر بســیاری از حوزه ها، از 
جمله نقش های خانواد گی و اجتماعــی زنان و مرد ان 
بین کار و زند گی، بازارکار و سیاســت و... است به د ور 
از کلی گویی و آرمان گرایی رایج، ناگزیر از اولویت بند ی 
مسائل بود ه تا با شاخص ســازی و تعیین اهد اف کمی 
د ر پایان برنامه محاسبه و اند ازه گیری و سنجش میزان 
پیشرفت وضعیت مقد ور شــود  و البته تصویب و ابالغ 
آن شــاخص ها د ر زمان د ولت د وازد هم صورت گرفت. 
به موازات آن ، راهبرد  جریان سازی و حساسیت آفرینی 
نسبت به مســائل زنان و د ختران جهت جلب توجه و 
مشارکت حد اکثری و بهره مند ی از تمامی ظرفیت های 

موجود  همواره د ر کانون توجه بود . همکاری و مشارکت 
د ر برگزاری همایش ها و نشســت های تخصصی متعد د  
توسط د انشگاه ها، انجمن های علمی، سمن ها و نهاد های 

مد نی د ر این چارچوب قابل ارزیابی است.
همچنین رویکرد  د یگری که وجود  د اشــت این بود  که 
مسائل زنان به گروه یا گروه های خاص تقلیل د اد ه نشود  
و د ر برنامه ریزی ها د قت شود  تا هیچ گروهی مورد  غفلت 
واقع نشود ، حتی اگر د ر طول این سال ها گاهی به د لیل 
زیاد  بود ن گروه هایی که باید  مسائلشان مورد  توجه قرار 
می گرفت، برد اشت می شد  که از این شاخه به آن شاخه 
پرید ه ایم، ولی نگاه این بود  که به هیچ گروهی احساس 
د ر حاشیه ماند ن، جا افتاد ن و د ید ه نشد ن د ست ند هد .

به نظر می آمد  سیاســت د ولت های قبل، بیشتر مسائل 
زنان خانه د ار و زنان سرپرســت خانــوار را مد نظر قرار 
د اد ه بود  و ســایر گروه ها مانند  د ختران فارغ التحصیل 
جوانان د ختر، زنان د انشگاهی، زنان شاغل، زنان عشایر 
و روســتایی یا به عنوان مثال زنان د ر معرض آسیب و 

آســیب د ید ه و نمونه هایی از این د ســت از قلم افتاد ه 
بود ند . د ر عین حال به اهمیت و تأثیر توجه به مسائل و 
وضعیــت آن د و گروه واقف بود یم و بهای الزم را به آن 

می د اد یم.
از ســوی د یگر د ر بحث آسیب های اجتماعی که حوزه 
زنــان و خانواد ه از آن متأثر اســت، تمام تالش الزم به 
کار بســته شــد  تا با تحلیلی واقع بینانه سیاست انکار 
و ســرپوش گذاشــتن را کنار گذاشــته و به مد یریت 

ظرفیت ها مباد رت شود .
د ر نهایت با ریل گذاری های انجام شد ه د ر موارد  پیش 
گفته و نیز توســعه کمی و  کیفی فعالیت های انجمنی 
زنان و موفقیتی که د ر خصوص تغییر اد بیات حاکم بر 
این حوزه به وجود  آمد ، به پایان د ولت یازد هم رســید ه 
و خوشبختانه بسیاری از برنامه ها د ر د ولت د وازد هم هم 
اد امه پید ا کرد . ضمن آنکه این حق را هم باید  د اد  که د ر 
بازه های زمانی مختلف د ر برنامه ها تغییراتی ایجاد  شود  

و سیاست ها و راهبرد ها به روزرسانی شوند .

د ر ســال های اخیر مسأله خشــونت علیه زنان به موضوع محوری گفتمان 
جنسیتی تبد یل شد ه است. تقلیل گفتمان خشونت علیه زنان به موضوعاتی 
نظیر خشــونت جنسی و تعرض جنســی به زنان د ر محیط های عمومی و 
محیط های کاری از یکســو و ناد ید ه گرفتن ضرورت مد اخله د اد ن مرد ان و 
کم توجهی به ضرورت اثرگذاری بر مرد ان، برای کاهش خشونت علیه زنان 
د ر محیط های کاری، از جمله مســائلی است که گفتمان مقابله با خشونت 
علیه زنان را به ســطح عملکرد ی نکشاند ه و د ر موارد ی و با وجود  توسعه و 
گسترش گفتمان ضد  خشونت، به کاهش معنی د ار خشونت د ر محیط های 

کاری منجر نشد ه است.
عالوه بــر آگاه کرد ن جامعه د ر خصوص وجود  مصاد یق متعد د  خشــونت 
جنســی د ر محیط کاری، زنان باید  با راهکارهای مقابله با خشونت جنسی 
د ر محیط  های کاری آشنا شوند   و مرد ان باید  از کنش های افزایند ه  خشونت 
جنســی علیه زنان د ر محیط های کاری د وری کنند  تا خشونت جنسی د ر 
محیط کاری از ســطح گفتمانی به سطح عملکرد ی ارتقا یابد  و به کاهش 
معنی د ار خشــونت جنســی د ر محیط کار که به کنش فعال مرد ان و زنان 
بســتگی د ارد ، بینجامد . سال هاســت متخصصان و فعاالن جامعه  مد نی بر 
ضرورت مقابله با خشــونت علیه زنان تأکید  می کنند  و ارتقای آگاهی زنان 
نســبت به وجود  خشونت را به عنوان مهم ترین اســتراتژی اجتماعی خود  
د ر مقابله با خشــونت به کار می بند نــد ، اما راهکارها و راهبرد های عملی و 
عملیاتی د ر مقابله با خشــونت و ارائه د ســتورالعمل های د قیق و کاربرد ی 

که بتواند  د ر موقعیت های عملی به کار بیاید ، یا حساســیت حوزه عمومی 
را نسبت به خشــونت علیه زنان ارتقا بخشد ، کمتر د ر برنامه های عملیاتی 
این حوزه های مد نی حضور د اشــته است. د ر مواجهه با خشونت علیه زنان، 
توجه به این نکته نیز ضروری است که بسیاری از مرد ان رفتارهای خود  را 
د ر چارچوب خشــونت علیه زنان به شمار نمی آورند  و آن را به شوخ طبعی، 
صمیمیــت و محبت ترجمه می کنند  و د ر صــورت واکنش تند  زنان علیه 
اعمال خشونت مرد ان که توســط خود  مرد ان ممکن است خشونت تلقی 
نشــود ، زنان به کم جنبه  بود ن و کم ظرفیتی د ر پذیرش رفتارهای حرفه ای 

و همکاری متهم می شوند .
از ســوی د یگر د ر خصوص خشــونت علیــه زنــان د ر محیط  های کاری، 
عموماً خشــونت علیه زنان به خشونت جنسی علیه زنان و آن هم از طرف 
کارفرمایان و مد یران ارشــد  نســبت به زنانی کــه د ر رتبه ها و مرتبه های 
پایین تری کار می کنند ، تقلیل د اد ه شد ه است؛ اما تأمل د ر وضعیت موجود  
محیط های کاری و گفت و گو با زنان د ر این خصوص نشان می د هد  خشونت 
علیه زنان د ر محیط های کاری، نه تنها از طرف کارفرماها و مد یران ارشد ، 
بلکه از طرف کســانی نیز علیه زنان اعمال می شــود  که د ر سلسله مراتب 

اد اری جایگاه های فرود ست تری نسبت به زنان د ارند .
افزایش تاب آوری زنان د ر مقابل خشــونت جنسیتی، بر خالف آنچه که به 
غلط بیان می شــود ، افزایش تحمل زنان د ر مقابل خشونت نیست. ارتقای 
تــاب آوری عبارت از تمامی راهبرد هایی اســت که شــرایط را برای زنان 

امن می ســازد  و زنان را برای مقابله با خشــونت آماد ه می کند  و مرد ان را 
برای د وری از رفتارهای خشــونت زا آموزش می د هد  و با آموزش و ارتقای 
توانمند ی د ر مقابله با خشونت، به زنان کمک می کند  تا د ر مقابل خشونت 

از خود  محافظت کنند ، نه اینکه آن را تحمل کنند .
از برگزاری کارگاه های آموزشی برای هرد و جنس زن و مرد  گرفته تا انتشار 
بروشــورها و د ستورالعمل هایی که به طور مستقیم به زنان آموزش می د هد  
که د ر صورت مواجهه با انواع خشــونت، چه واکنش هایی د اشــته باشند  تا 
بتوانند  از خود  د ر مقابل انواع خشــونت د ر محیــط کار محافظت کنند  و 
همچنین د ســتورالعمل هایی که به مرد ان آمــوزش می  د هد  تا برای د وری 
از اعمال خشــونت علیه زنان،  از چه رفتــار و گفتارهایی اجتناب کنند ، از 
جمله راهبرد های ارتقای تاب آوری زنان د ر مقابل خشــونت جنسیتی د ر 
محیط های کاری اســت.  این مطلب را گیتی خزاعی  پژوهشگر اجتماعی 

نوشت.

زنان در حاشیه نیستند!

 تتاب آوری زنان در مقابل خشونت

معاون امور اجتماعی مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزیر کشور د ر اصفهان د ر صد ا و سیمای 
این استان اظهار کرد :اســتان اصفهان د ر موضوع خشونت خانگی رتبه اول کشور را د ارد . این 
آسیب اجتماعی شامل د و موضوع همســرآزاری و کود ک آزاری است.رتبه استان د ر شاخص 

سرمایه اجتماعی از جایگاه ۳1 د ر سال 1۳9۳ به 21 د ر کشور رسید ه است. 

به نقل از روزنامه »الجمهوریه« چاپ بیروت : بیش از نصف اعضای هیات د ولت 1۸ نفره 
لبنان به ریاســت »حّسان د یاب« مشخص شــد ه و وی اصرار د ارد  که یک سوم آنان )6 

وزیر( باید  زن باشند .

یک سوم وزیران د ولت آیند ه لبنان زن هستند 

رتبه اول در همسرآزاری و کودک آزاری


