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چه بالیی سر فرهنگ 
ایرانی آمد ه ؟
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اعالم افزایش قیمت بنزین از روز جمعه 24 آبان ماه اعتراض هایی را در 
شهرهای مختلف کشور به همراه داشته است. با این حال مواضع برخی 
چهره های سیاسی در واکنش به این تصمیم قابل تأمل است.اعالم افزایش 
قیمت بنزین اعتراض هایی را در شهرهای مختلف کشور به همراه داشته 
اســت. با این حال مواضع برخی چهره های سیاســی در واکنش به این 
تصمیم قابل تأمل است.برخی گویا فرصت را مناسب دیده تا با تاختن بر 
دولت،بر طبل اعتراضات بکوبند و خود در حکم بنزین روی آتش باشند. 
از جمله حمید رسایی، از چهره های مخالف دولت در رشته توئیت هایی 
با هشتگ »گرانی بنزین« و »فتنه ۹۸«، دولت را متهم به ایجاد اغتشاش 
در کشــور کرده است.او در توئیتی با هشتگ فتنه ۹۸ نوشته: »قرار بود 
آمدنیوز با توجه به تجربه دی ماه ۹۶، اغتشاشات لبنان و عراق را به داخل 
ایران بکشاند. روح اهلل زم که بازداشت شد، پروژه کشاندن بحران به داخل 
ایران از هم پاشــید. آیا تصمیم عجیب گران  کردن  بنزین در این مقطع 
زمانی، نمی تواند مشاوره ای غلط و بدون توجه به این نکته باشد!« مجتبی 
ذوالنور، نماینده اصولگرای قم هم در توئیتی نوشته: »آمدند ابروی مردم را 
درست کنند؛ چشمشان را کور کردند!« او همچنین نوشته که »این کار 
دولت، خالف است.« امیرحسین قاضی زاده  هاشمی، نماینده اصولگرای 
مشــهد هم در گفت وگویی با فارس، مدعی شــده که »بر اساس اخبار 
واصله، تشــریفات قانونی افزایش قیمت بنزین در چارچوب فرآیندهای 
شورای هماهنگی سران قوا طی نشده و دولت براساس اختیارات قانونی 
خود اقدام به این کار کرده اســت.« این قبیــل مواضع و انداختن توپ 
در میدان دولت در حالی اســت که تا پیش از این اکثر کارشناســان و 
حتی جریان های مخالف دولت هم با اشاره به ناعادالنه بودن یارانه قیمت 
سوخت و میزان مصرف باالی آن و همچنین قاچاق سوخت از کشور، از 
ساماندهی این وضعیت دفاع می کردند و حاال سعی دارند به بهانه اعالم 
این تصمیم از سوی دولت آن را محصول دولت بدانند. این جریان سیاسی 
پیش از این در مواجهه با برجام هم همین رویه را در پیش گرفته بودند 
و آن را ساخته دولت و وزارت خارجه بدون هماهنگی با دیگر ارکان نظام 
می دانســتند. به ادعای آنها دولت رهبری و توصیه های ایشــان را دور 
زده است. حال آنکه هر مطلعی از تحوالت سیاسی ایران اذعان دارد که 
تصمیمات مهم و کالن کشور بر اساس یک هم افزایی و اجماع در سطوح 
مختلف نظام گرفته می شود و دولت مجری آن سیاست هاست. تندروها 
به هر بهانه ای اقدام به » دو قطبی سازی« می کنند تا در چنین فضایی 
ماهی جناحی خود را صید کنند. حاال در ماجرای افزایش قیمت بنزین 
هم همین شیوه سیاست ورزی را در دستور کار خود قرار داده اند.به نظر 
می رســد برخی جریان های تندرو، ماهیت خود را در مخالفت با دولت 
تعریف کرده اند و تفاوتی نمی کند بهانه یا تبعات آن چه باشد. گویی برخی 
از چهره های این جریان سیاسی از اعتراض های مردم ذوق زده شده و آن 
را با مالک های انتخاباتی خود می سنجند. غافل از اینکه همچون دی ماه 
۹۶ شعارهای تندروانه و کف خیابانی محدود به یک نهاد یا جریان نمانده 
اســت. برخالف این ادعاها، دادستان کل کشور تصمیم افزایش قیمت 
بنزین را قانونی خواند و آن را در پی مدیریت اصالح قیمت بنزین دانست 
که براساس قانون و کارشناسی های انجام شده توسط دولت محترم ابالغ 
شــده اســت، و تأکید کرد که این اصالح در جهت منافع عمومی مردم 
اســت.اما آیا افزایش قیمت بنزین تصمیم خودسرانه دولت بوده است؟ 
خبرگزاری ایسنا در پاسخ به این سؤال نوشته است: »شورای هماهنگی 
اقتصادی سران قوا که یک شورای فراقوه ای است، پس از چندین جلسه 
بررسی موضوع قیمت سوخت، تصمیم گرفت تا قیمت بنزین را افزایش 
دهد. تصمیمات این شورا به منزله تصمیمات نظام تلقی شده و رهبری 
هم تأکید کرده اند که از مصوبات این شورا حمایت خواهند کرد.شورای 
هماهنگی اقتصادی ســران قوا شامل رؤسای قوا، معاون اول قوه قضائیه 
و دادســتان کل کشــور، معاون اول رئیس جمهوری، معاون اقتصادی 
رئیس جمهوری، وزیر اقتصاد، سخنگوی دولت، معاون اقتصادی رئیس 
جمهوری، وزیر کشور، رئیس بانک مرکزی، رئیس دفتر رئیس جمهوری، 
رئیس سازمان برنامه و بودجه و رؤسای کمیسیون های اقتصادی و برنامه 
و بودجه و همچنین رئیس مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی 
می شود. البته با توجه به موضوعات مورد بررسی، برخی از مسئوالن نظام 
نیز به جلسات این شورا دعوت می شوند.« با این وصف و با توجه به ترکیب 
شــورای یاد شده و مهم تر از همه اهمیت اصالح قیمت های سوخت، به 
صرف اعالم تصمیم از ســوی دولت نمی توان آن را محصول یا تصمیم 
خودسرانه دولت دانست بلکه باید آن را تصمیم نظام خواند.اگر چه بر سر 
کم و کیف اجرای این قانون می شود بحث کرد و نظری متفاوت داشت اما 
اعالم مواضع غیرکارشناسی و جناحی نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد 

که چه بسا یک موضوع ساده را تبدیل به بحران نماید.
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از شوخی های مضحک این روزها این است که ایران را با 
یوگسالوی مقایسه می کنند . کسی که چنین مقایسه ای 
می کند  حتی یک خط از تاریخ یوگسالوی نمی د اند . فقط 
شنید ه کشوری به نام یوگسالوی وجود  د اشته که تجزیه 
شد ه. به لحاظ تاریخی بی ربط ترین مقایسۀ ممکن همین 
مقایســۀ ایران با یوگسالوی اســت. یوگسالوی کشوری 
ـ مطلقاً  کاغذی بود ، یعنی روی کاغذ پد ید  آمد  بود  و هیچـ 
هیچ ــ پیشینۀ تاریخی ند اشت. حال چطور می توان آن 
را با ایرانی مقایسه کرد  که چند صد  سال است ــ به عهد  
باســتان کاری ند ارم ــ مرزهای تعریف شد ه د ارد !؟ کمی 
از یوگســالوی می گویم تا خود  قضاوت کنید .تا پیش از 
۱۹۱۸ هیچ گاه کشوری به نام یوگسالوی وجود  ند اشت. 
نام یوگسالوی به معنای »اسالوهای جنوبی« است. اید ۀ 
تشکیل یوگســالوی را ملی گرایان صرب پیش از جنگ 
جهانــی اول د ر ســر پروراند ند ، به عنوان کشــوری که 
اســالوهای جنوب اروپا را د ربرگیرد . اما آنچه این اید ه را 
امکان پذیر کرد  شکست امپراتوری »اتریش ـ مجارستان« 
بود . اتریش ـ مجارستان کشوری بزرگ د ر اروپای مرکزی و 
جنوبی بود  که د ر جنگ جهانی اول د وشاد وش آلمان علیه 
متفقین می جنگید . اتریش ـ  مجارستان چند ملیتی بود  و از 
اواخر قرن نوزد هم گرایش های ملی گرایانه و تجزیه طلبانه 

د ر آن اوج گرفت.
اصــاًل جرقۀ جنگ جهانــی اول چگونه خورد ؟ کشــور 
کوچک پاد شاهی صربستان د ر جنوب اتریش ـ مجارستان 
قــرار د اشــت و ملی گرایان صــرب د ر صربســتان و د ر 
اتریش ـ مجارســتان د ر تالش بود ند  به هــم بپیوند ند  و 
کشــوری بزرگ بســازند . به همین د لیل علیه حکومت 
اتریش ـ مجارستان می جنگید ند . د ر جریان همین مبارزه 

گروهی از جوانان ملی گرا فرانتس فرد یناند ، ولیعهد  اتریش 
را د ر ســارایوو ترور کرد ند  و این جرقۀ بروز جنگ جهانی 
شــد  .پس از شکست آلمان و اتریش ـ مجارستان فرصتی 
برای ملی گرایان صرب فراهم شــد  و چون آن زمان شعار 
»حق تعیین سرنوشت« مبنای اصلی کشورسازی بود ، از 
اید ۀ تشکیل یوگسالوی حمایت شد . پس از جنگ جهانی 
اول کالف سرد رگم و پرآشوبی د ر اروپای شرقی، مرکزی 
و جنوبی پد ید  آمد . ســالنی را تصور کنید  که د ه ها نفر با 
هم گالویزند  و همــه همد یگر را می زنند ! هر کس به هر 
کس می رسد  مشت و لگد  شــروع می شود ! وضع اروپای 
شرقی و جنوبی چنین بود . »پاد شاهی صربستان، کرواسی 
و اسلوونی« د ر چنین شرایطی د ر ۱۹۱۸ »روی کاغذ« )و 
نه با خواســت ملی مرد م( تشکیل شد . ترکیب جمعیتی 
آن چنین بود : 44% صرب، 2۳% کروات، ۸% اسلوونیایی 
۶% مسلمان؛ ۱۷% هم اقلیت قومی بود ند  )آلمانی، مجار 
آلبانیایی...(. کرواســی و اسلوونی د نبال نظام فد رالی، اما 
صرب ها د نبال د ولت مرکزی نیرومند  بود ند . د ر این کشور 
انواع تضاد ها وجود  د اشت، از تضاد  قومی و د ینی تا تضاد  

د ر توسعه یافتگی )و تا پایان عمر این کشور پابرجا ماند (.
این یوگســالوی کشوری کاغذی بود  و بهترین نشانۀ آن 
هم این بود  که پس از آغاز جنگ جهانی د وم وقتی آلمان 
د ر ۱۹4۱ به یوگســالوی اعالم جنگ کرد ، این کشــور 
بد ون مقاومت تسلیم و چند پاره شد . آلمان بخشی از آن 
را برد اشت و بخشی را مانند  گوشت نذری به بلغارستان 
و مجارســتان بخشید  و کشور مســتقل کرواسی تحت 
حکومت فاشیســتی اوستاشــا )به رهبری آنته پاولیچ( 
ایجاد  شــد . گروه های پارتیزانی بــرای مقابله با آلمان پا 
گرفت، امــا آن ها هم به جان هــم افتاد ند . چریک های 

صرب )چتنیک ها( به پاد شــاهی صربستان وفاد ار بود ند  
و چریک های کمونیست )به رهبری تیتو( د نبال نظامی 
کمونیســتی بود ند . د ر این میان مســلمانان یوگسالوی 
)بوسنیایی ها( یا برای آلمان می جنگید ند  یا خود  علیه آن 
د و گروه چریک د یگر. یک لشکر مخوف به نام »خنجر« از 
مسلمانان تشکیل شد  که زیر نظر اس اس می جنگید . پس 
د ر ۱۹4۱ د ر یوگسالوی همه علیه همد یگر می جنگید ند  
و این کشور عماًل نابود  شــد ه بود !.برای مثال، کروات ها 
د ه ها هزار غیرنظامی صرب و یهود ی را کشتند ؛ صرب ها 
د ه ها هزار کروات را کشــتند ؛ بوســنیایی ها د ر جنایات 
آلمان شــریک شــد ند ؛ پارتیزان های کمونیست شمار 
زیاد ی کروات و اســلوونیایی را کشتند ...پس چه چیزی 
باعث بقای یوگسالوی شد ؟ نیروهای متخاصم مانند  نوعی 
بازی حذفی مرگبار همد یگر را کشــتند  تا یک جناح با 
شکســت د اد ن همه حاکم شد : کمونیست ها به رهبری 
تیتو بر یوگســالوی حاکم شــد ند . تیتــو رئیس جمهور 
ماد ام العمــر یوگســالوی شــد  و با شــیوه های رایج د ر 
نظام های کمونیســتی )البته کمــی مالیم تر( مخالفان 
را حذف کرد  و کشــور با زور ســرنیزه پابرجا ماند . وقتی 
تیتو پس از ۳۵ ســال د یکتاتوری د ر ۱۹۸۰ د رگذشــت 
صد ای ملی گرایاِن صرب، کروات و اســلونیایی بی د رنگ 
بلند  شــد . حاال ماند ه بود  نظام سوسیالیستی فروبپاشد . 
با اولین انتخابــات آزاد انه د ر ۱۹۹۰ صف بند ی مرگباری 
شــکل گرفت و ســال بعد  جنگ)های( یوگسالوی آغاز 
شد ؛ جنگی که برند ه ای ند اشت، همه باختند ، یکی بیشتر 
و یکی کمتر...پیش از مقایســۀ ایران با کشوری د یگر و 
صحبت از »بالکانیزاسیون« باید  کمی تاریخ بخوانیم!این 

مطلب را مهد ی تد ینی تاریخ نگار نوشت.

بی ربط ترین مقایس�ۀ ممکن

دماوند به عنوان نماد کوهســتان های ایران بــرای ما اهمیت دارد. 
رییس انجمن فرهنگی اتریش در تهران در تعریفی که از ایران برای 
هموطنان خود خواهد داشــت، اذعان داشت: به هموطنان خود در 
اتریش می گویم که ایران کشور زیبایی است و پشنهاد می کنم حتما 
به ایران ســفر کنند. با مردم ایران صحبــت کنند و وقتی به ایران 
سفر کنند و این تجربه را کسب کنند، با عقاید ایران آشنا می شوند 
و اینگونه است که آشنایی دو سویه محقق می شود.الکساندر ریگر 
)معاون فرهنگی سفارت اتریش در ایران و رییس انجمن فرهنگی 
اتریش در تهران( با اشــاره به آنکه بیشــترین تعداد گردشــگران 
اتریشــی که به ایران می آیند در حــوزه کوهنوردی، طبیعتگردی 
و البته گردشــگران فرهنگی هستند،  گفت: البته که گردشگران و 
طبیعتگردان اتریشی،  ایران را می شناسند. سال هاست که به ایران 
سفر می کنند و ما با ایران تبادل گردشگر داریم. گردشگران اتریشی 
مسائل و موضوعات زیادی درباره ایران می دانند اما بیشترین تعداد 
گردشــگران اتریشــی که به ایران می آیند در حوزه کوهنوردی و  
گردشگران فرهنگی هستند.او در پاسخ به این سئوال که باتوجه به 
آنکه در بیشتر مواقع طبیعتگردان و کوهنوردان اتریشی، ایران را به 
عنوان مقصد سفر خود انتخاب می کنند، کدام بخش از طبیعتگردی 
ایران از قله های زاگرس و البرز گرفته تا صخره ها و آبشارها و... مورد 
توجه و عالقه طبیعتگران اتریشی است، اظهار کرد: سال گذشته صد 
و هفتاد و پنجمین سالگرد سفر یک کوهنورد اتریشی به ایران بود. 
این بهانه ای شد تا با همکاری گروهی از کوهنوردان ایرانی و اتریشی 
شرایط صعود به قله دماوند را فراهم کنیم. من نیز با این گروه همراه 

شدم و به دماوند صعود کردیم. 

این تجربه بسیار جالب و دیدنی بود.ریگر با اشاره به آنکه اتریشی ها 
به کوهنوردی بسیار عالقه مند هستند، تصریح کرد: از آنجا که بیشتر 
کوه های ایران از نظر تکنیکی، صعودی آسان دارند می توانند به عنوان 
یکــی از نقاط مورد توجه کوهنوردان اتریش مد نظر قرار بگیرند. در 
این میان دماوند به عنوان نماد کوهستان های ایران برای ما اهمیت 
دارد.معاون فرهنگی سفارت اتریش در ایران در پاسخ سئوالی مبنی بر 
آنکه، این روزها شاهد تصویرسازی های منفی رسانه ها از ایران در ذهن 
جهانیان و شکل گیری ایران هراسی در دنیا هستیم، رسانه های اتریش 
تا چه اندازه با سیاست ایران هراسی حاکم بر جو رسانه ای دنیا پیش 
می روند، گفت: مردم اتریش مانند همه مردم دنیا به اخبار و رسانه ها 
گوش می دهند. اما آنچه ما در انجمن فرهنگی اتریش در تهران انجام 
می دهیم، در حوزه فرهنگی و علمی اســت. افرادی که به ایران سفر 
می کنند، گردشگر هستند و برای بازدید می آیند. وقتی اتریشی ها و 
گردشگران به ایران سفر می کنند و از نزدیک با ایران آشنا می شوند، 
دید و نگاهشــان درخصوص ایران تغییر می کند. در ایران همه مردم 
کار می کنند، درس می خوانند و مانند همه جای دنیا زندگی می کنند.

به اعتقاد او هرچند ایران مملو از جاذبه های فرهنگی و گردشگری به 
لحاظ فرهنگ، آداب و رســوم، تاریخ و سایر ظرفیت های گردشگری 
است اما مهمترین ظرفیت های ایران برای حضور در میان کشورهای 
گردشــگر پذیر و معرفی در میان گردشــگران اتریشی، طبیعت و 
فرهنگ اســت. در این میان باید به محیط زیست توجه ویژه داشت.

ریگر خاطرنشان کرد: در سال 2۰۱۵، ایران و اتریش همکاری جدیدی 
را با یکدیگر آغاز کردند که در سه موضوع، گردشگری، محیط زیست 
و حفاظت از آب است. در این رابطه، در صدد تدوین استراتژی هایی 
برآمده ایم که زمینه همکاری را فراهم می کند. در کارگروه گردشگری 
ایران و اتریش، تبادل تجربیــات و اطالعات صورت گرفت و نه تنها 
بخش دولتی، بلکه دانشگاه ها و بخش خصوصی نیز به این حوزه وارد 
شــده اند و از نظرات آنها استقبال خواهیم کرد. توجه به گردشگری 
نقش عمده ای برای ما دارد و توجه به محیط زیســت نقش کلیدی 
خواهد داشــت. فرصت های جدیدی برای توسعه گردشگری ایران و 
اتریش تعریف خواهیم کرد.رییس انجمن فرهنگی اتریش در تهران در 
تعریفی که از ایران برای هموطنان خود خواهد داشت، اذعان داشت: 
به هموطنان خود در اتریش می گویم که ایران کشور زیبایی است و 
پشنهاد می کنم حتما به ایران سفر کنند. با مردم ایران صحبت کنند 
و وقتی به ایران سفر کنند و این تجربه را کسب کنند، با عقاید ایران 
آشنا می شوند و اینگونه است که آشنایی دو سویه محقق می شود. این 

مطلب را ایلنا نوشت .

دماوند؛ نماد کوهستان های 
ایران برای ما اهمیت دارد

6

نایــب   محمد جواد جمالی نوبند گانــی 
رئیس کمیســیون امنیت ملی از هجوم 
خارجی ها و بویژه شهروند ان کشورهای 
عربــی برای خریــد  ویــال و زمین د ر 
شهرهای شمالی کشور خبر د اد  و گفت: 
وجــود  آب و هوای مناســب و مناطق 
ییالقی از یک ســو و افزایش نرخ ارز از 
ســوی د یگر سبب اســتقبال اعراب از 
خرید  ویــال د ر مناطق شمالی کشــور 
شد ه  اســت.اگرچه د هیاران، بخشد اران 
و افراد  ناظر نباید  اجازه جنگل خواری، 

زمین خواری، کوه خواری و بروز چنین 
اتفاقاتی را بد هند  اما متاســفانه شاهد  
این اتفاق د ر مناطق شــمالی کشــور 
هستیم .بســیاری از افراد  خارج کشور 
و اعراب ویالهایــی را به نام ایرانی ها و 
افراد  بومی د ر شــمال کشور خرید اری 
می کنند ،با توجه به اینکه شاهد  افزایش 
قیمت زمین د ر شمال کشور هستیم اما 
فروش زمین د ر مناطق شمال کشور به 
اعراب با هماهنگی مقامات محلی انجام 
می شود . د ر ســال های گذشته با عبور 

از کرانه های مازنــد ران به خوبی د ریا 
را مشــاهد ه می کرد یم اما متاسفانه د ر 
حال حاضر ساخت و سازها و ..... سبب 
شد ه که وضعیت به گونه ای د یگر تغییر 
کند .نباید  فراموش کــرد  که اقد اماتی 
مانند  فــروش ویال و ســاخت د ر این 
مناطق به اذن افراد  و مقاماتی انجام می 
شود  که اقد ام به کارهایی مانند  صد ور 
پروانه، ارائه گاز، آب و برق را می کنند .

وجــود  آب و هوای مناســب و مناطق 
ییالق د ر مناطق شــمال کشور از یک 

سو و افزایش نرخ ارز هم از سوی د یگر 
سبب اســتقبال اعراب از خرید  ویال د ر 
مناطق شمالی کشور شد ه است.هجوم 
افراد  به خریــد  زمین ملک و زمین د ر 
مناطق شمالی ســبب افزایش قیمت 
زمین د ر این منطقه شد ه است بطوری 
که این مهــم ناراحتی هایی برای اهالی 
شمال کشــور ایجاد  کرد ه است.این د ر 
حالیست که افراد ی که د ر شمال کشور 
مسئولیت د ارند  از این موضوع مطلع اند .
این مطلب را ما ننوشتیم  ایسنا نوشت.

هجوم عرب ها به شمال  ایران 
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اگر به محیط زندگی مردم جامعه و رســانه های کشور انگلستان 
دقت کنید ُمحال اســت کســی را که »دکتر« نیست در خطاب 
-خــواه کتبــاً و خواه شــفاهاً- »دکتر« بخوانند یا کســی را که 
»مهندس« نیست مهندس بنامند.غرض یادآوری این نکته است 
که در جامعۀ برخوردار از دموکراسی، کلمات را به راحتی نمی توان 
شــناور کرد. کلمات مانند انسان ها حیثیِت خاص خود را دارند و 
کل،ّ جامعه اســت که می تواند در باب سرنوشِت مفهومی کلمات 
تصمیم بگیرد.بنابراین اگر کســی »کشیش« است شما در چنان 
جامعه ای نمی توانید به راحتی او را »اسُقِف اعظم« یا باالتر خطاب 
کنید. هم او ناراحت می شــود و هم جامعه شما را از بابِت تجاُوز 
به حدود کلمات مورد شــماتت قرار خواهد داد. بر همین قیاس 
کلماتی از نوع »استاد« و »دانشمند« و »فیلسوف« و امثال آن.اّما 
در جامعۀ استبدادی مســائل برعکس جریان دارد.شما جای هر 
کلمه را با همسایه های آن و با مدارِج باالی آن به راحتی می توانید 
عوض کنید. نه مخاطب شــما از این بابت احســاس شرمساری 
خواهد کرد و نه جامعه شما را مورد انتقاد قرار خواهد داد که این 
کســی را که تو مثاًل فالن عنوان را به او داده ای، او دارای چنین 
مقامی نیست.تجاوز در حریِم کلمات در جامعۀ استبدادی چنان 
راحت انجام می شــود که خیلی به آسانی می توان کلمۀ »پاپ« را 
-که مفهومی منحصر به فرد و هیچ گاه در تاریخ دو تا نبوده است- 
اندک انــدک بر هر دربان و کشیشــی، اطالق کرد و این تجاوز به 
حدود کلمات را تا آن جا گسترش داد که در هر روستایی چندین 
پاپ در عرض هم وجود داشــته باشند... .همان طور که در جامعۀ 
استبدادی می توان به حقوق افراد تجاوز کرد به حدود کلمات هم 
می توان تجاوز کرد، و همان طور که در جامعۀ برخوردار از آزادی 

و قانون بــه حقوق افراد نمی توان تجاوز کــرد، به حدود کلمات 
هم نمی تــوان تجاوز کرد.از این روی زبان قلمروی اســت که از 
مطالعۀ در آن می توان به حدود رعایت حقوق و آزادی های فردی 
و اجتماعی موجــود در آن جامعه پی بُرد.اکنون به یاد ندارم که 
در کجــا خوانده ام ولی یقیــن دارم گفتار یکی از حکیمان بزرگ 

چین اســت که گفته اســت: »روزی اگر زماِم اصالح جامعه 
را به من بســپارند، نخست زباِن ایشــان را اصالح می کنم.« 
گویا مقصود او نشــان دادن همین رابطۀ استبداد اجتماعی 

و شــناور شدن زبان است... هرقدر جوامع برخوردار از اندیشۀ 
دمکراسی باشند زبانشان از شناوری های تند بر کنار است 
و هرقدر استبدادی باشــند به همان میزان زبان هاشان 
شناور است.هرکس با شعر فارسی کوچک ترین آشنایی 
داشته باشد و مدایِح رودکی را با مدایح فّرخی و مدایح 
فّرخی را با مدایح انوری ســنجیده باشــد، شناور شدن 

کلمات را از حوزۀ قاموســی آن ها در مسیر این سه دورۀ تاریخی 
آشــکارا مشــاهده خواهد کرد: در شــعر رودکی تجاوز به حدوِد 
کلمات بســیار اندک است، زیرا جامعۀ ســامانی جامعه ای است 
تــا حدِّ زیادی برخوردار از قانــون و آزادی... .در تاریخ اجتماعی 
ایران، عصر سامانی و به ویژه در قلمرِو فرمانروایی سامانیان کمتر 
نشــانه ای از زورگویی های اجتماعی دورۀ غزنوی وجود دارد و با 
همۀ استبداد غزنویان استبداد مذهبی سالجقه بسی بی رحمانه تر 
از استبداد غزنویان است... . می توان با آمار نشان داد که شناورِی 
کلمات در فاصلۀ عصر ســامانی تا سلجوقی به اوج خود می رسد.

شناور بودن زبان هیچ ربطی به زایندگی زبان ندارد، شک نیست 
که زبان انگلیســی در عصر حاضر -به دلیل هزار عامل فرهنگی و 

اقتصادی-  و  سیاسی 
زبــان  زاینده تریــن 

جهان اســت، ولــی ممکن 
اســت بــه اعتبــار عارضۀ 
با زبان فالن  »شناور بودن« 
کشور عقب ماندۀ نیمه ُمرده در زنجیر استبداد در اعماق قارۀ سیاه 
قابل مقایسه نباشد؛ یعنی زبان آن کشور از زبان انگلیسی شناورتر 
باشد. شناور شدن زبان اصاًل شاید یکی از دالیل نازایی زبان باشد. 
زیرا زایایی از خواص رشــد اجتماعی و فرهنگی اســت و شناور 
شــدن از لوازم عقب گرد و فروماندگی.وقتــی زبانی حرفی برای 
گفتن ندارد، با شناور کردِن کلمات خود، خودش را گول می زند 
که من حرف تازه ای دارم می زنم در صورتی که هیچ حرف تازه ای 
ندارد.شــناور شدن نشانۀ فقداِن اندیشه های فلسفی و عقالنی در 
زیربنای جامعه اســت و جامعه ای که در آن اندیشــۀ حکیمان و 
فرزانگان نقشی نداشــته باشــد، به ناگزیر بازیچۀ خودکامگان و 

عوام فریبان است.این مطلب را شفیعی کدکنی نوشت.

حجت االســالم والمســلمین محمد  جعفر منتظری د اد ستان کل کشور 
 گفــت: برای از بیــن  برد ن جرم باید  د ســتگاه قضایــی از آلود گی مبرا 
باشــد  و هیچ تعارفی هم با هیچ کس د ر هیچ سمتی نیست به طور مثال 
روز گذشــته پنج قاضی فاســد  را از د ســتگاه قضا جد ا کرد یم.امروز د ر 
جبهه هــای مختلف اقتصاد ی، فرهنگی و نفــوذ د ر حال نبرد  و جنگ با 
د شمن هستیم و د شــمن به د لیل خورد ن ضربه کاری از نظام جمهوری 
اســالمی ایران با تمام توان به مید ان آمــد ه  اما ما باید  د ر این جنگ نیز 
مانند  د فاع مقد س پیروز مید ان باشیم.وی با اشاره به اینکه د اد ستان ها و 
مسئوالن قضایی باید  مشکالت واحد های تولید ی را برطرف کنند ، گفت: 
د ر زمان جنگ تحمیلی د ر تحریم کامل بود یم و حتی ســیم خارد ار نیز 
ند اشــتیم اما امروز به واسطه وجود  رهبری فرزانه و حضور جوانان پرتوان 
د ر صحنه های مختلف، د نیا را به تحیر واد اشته ایم.د ســتگاه قضا از زمان 
تشکیل شــورای عالی اقتصاد  توسط مقام معظم رهبری د ر حوزه اقتصاد  
نیز ورود  کرد ه اســت و مسئوالن د ســتگاههای اجرایی هم باید  د ر این 
عرصه جهاد گونه ورود  کنند  و هیچ بهانه ای د ر حوزه اقتصاد  کشور وجود  
ند ارد .د ستگاههای اجرایی باید  مشکالت اجرایی را حل وفصل کنند  و رفع 
موانع از جمله بوروکراسی اد اری و قوانین و مقررات د ست وپا گیر به عهد ه 
د ستگاه های اجرایی است اما د ر این حوزه کند ی کار وجود  د ارد . سمت ها 
و پســت ها می گذرد  و برای هیچ یک از ما د وام نــد ارد  از این رو باید  از 
فرصت ها استفاد ه و خالصانه خد مت کرد .د اد ستان به عنوان مد عی العموم 
وظایف بسیاری د ارد  که مرد مد اری و تکریم ارباب رجوع، نظارت مستمر 
و مد یریت شــد ه بر همه د اد ستان های استان، نظارت بر ضابطان قضائی و 
اهتمام الزم برای صیانت از حقوق عامه و حضور د ر صحنه ها از آن جمله 
اســت.نظارت بر زند ان و زند انیان، جلوگیری از بازد اشت های غیرضرور و 
مد یریت صحیح د ر صد ور قرارها، تالش برای حل وفصل د عاوی، برخورد  
کافی با ســرقت و سارقان که امنیت را از جامعه گرفته اند  و بازاجتماعی 
کرد ن زند انیان از د یگر وظایف د اد ستان هاســت.برای از بین برد ن جرم 
باید  د ســتگاه قضایی از آلود گی مبرا باشد  و هیچ تعارفی هم با هیچ کس 
د ر هیچ ســمتی نیست به طور مثال روز گذشــته پنج قاضی فاسد  را از 
د ســتگاه قضا جد ا کرد یم.بیش از ۱۱ هزار قاضی د ر د ستگاه قضا فعالیت 
می کنند  و باید  اجازه جوالن از تعد اد  اند کی که باعث بد نامی می شــوند  
گرفته شــود  و د ســتگاه قضایی، وکال و کارشناسان از وجود  افراد  ناپاک 

پاکسازی شوند .

باهیچکستعارفنداریم

گلزانه عبدالخالق قیزی ،ایرانشناس قرقیزستانی 
معتقد اســت :ایران کشوری با تمدن کهن است 
و می تــوان از آن به عنوان یکــی از غنی ترین و 
قدیمی ترین تمدن های دنیا نام برد. تمدن ایران 
و میــراث جهانــی آن که در یونســکو به ثبت 
رسیده، برای همه گردشگران بسیار جذاب است.

این ایرانشناس  از کشــور قرقیزستان است که 
در مقطع کارشناســی ارشد رشته ایران شناسی 
در دانشگاه شــهید بهشــتی تحصیل می کند. 
قرقیزســتان از جمله کشورهای آسیای مرکزی 
است که جمعیت آن در ســال 2۰۱۹ میالدی 
حــدود 2/۶ میلیــون نفر برآورد می شــود تنها 
کشور در آســیای مرکزی است که زبان روسی 
را در کشــورهای خــود به عنوان زبان رســمی 
نگه داشــته اند. زبان قرقیزی از شاخه زبان های 
ترک تبار است.عبدالخالق قیزی لیسانس خود را 
در رشــته روابط بین الملل دریافت کرده است با 
توجه به آنکه بخش شرق  شناسی در این رشته 
وجود دارد، از میان کشــورهای منطقه شــرق 
شناسی، ایران را برای ادامه تحصیل انتخاب کرد 
چراکه دانستن درباره ایران برایش بسیار جالب 
بود.او در این باره می گوید: هیچگاه موفق نشده 
بودم ایران را چه به لحاظ فرهنگ و مردم و چه 
به لحاظ زبان، به درســتی بشناسم؛ اطالعات ما 
در این باره بســیار کم بــود از این رو بین ژاپن، 
کره، چین و سایر کشورهای شرقی، ایران را برای 
مطالعه انتخاب کردم . در تاریخ ما نوشته می شود 
پرشیا و فقط از ایران در این حد می دانستیم اما 
اکنون شــناختی پیدا کرده ام که هیچگاه به این 
شناخت دســت پیدا نکرده بودم.این ایرانشناس 
حدود سه سال است که در ایران زندگی می کند 
در تهران درس می خواند و به شــهرهای شمالی 
کشور، یزد، شــیراز و مشهد سفر کرده است. به 
گفته او، مردم کشــور من دربــاره ایران تا این 
اندازه می دانند که یک کشــور اســالمی است و 
در میان کشــورهایی مانند افغانستان، پاکستان 

و عراق قرار دارد؛ تصورشــان بر آن است که این 
منطقه درگیر جنگ است و خیلی از مسائل آن 
در محافظه کاری و رمز و راز وجود دارد. در عین 
حال به دلیل آنکه ایران در کنار کشــور عراق و 
افغانســتان قرار دارد، در نگاه نخست این جنگ 
است که در ذهن مخاطب تداعی می شود. البته 
افرادی هم هستند که درباره واقعیت ها جستجو 
می کنند و متوجه می شــوند کــه ایران در صلح 
اســت و جنگ در آن نیســت. اما از آنجایی که 
 )IRAQ( و عراق )IRAN( نام انگلیسی ایران
تقریبا همســان اســت و هر دو کشور اسالمی 
هستند و مسلمانان در آنجا زندگی می کنند در 
عین حال هر دو کشــور با آمریکا چالش دارند و 
تمام این شــباهت ها سبب شده تا این دو کشور 
را یکی بدانند. از آنجایــی که در عراق جنگ با 
برخی گروه های تروریستی است، تصورشان برآن 
است که ایران هم در جنگ است.در قرقیزستان 
دانشــگاه و کتابخانــه ایرانی داریــم و در چند 
دانشگاه زبان فارســی تدریس می شود. هرچند 
این فعالیت ها زیاد اســت اما به گونه ای نیســت 
کــه عموم مردم جامعه با زبان فارســی و ایران 
آشنا باشــند و این آشنایی، فقط قشر خاصی از 
جامعه مــا را دربرمی گیرد. بــرای مردم ایران و 
ســرزمین ایران خوبی ها را آرزو می کنم. امیدوار 
هستم همیشــه صلح برقرار باشد و مردم بدون 
دغدغه و مشکالت زندگی کنند.ایران کشوری با 
تمدن کهن است و می توان از آن به عنوان یکی 
از غنی ترین و قدیمی تریــن تمدن های دنیا نام 
برد. فکر می کنم که تمدن ایران و میراث جهانی 
شما که در یونسکو به ثبت رسیده است برایشان 
بســیار جذاب باشــد. در عین حال ایران دارای 
زبانی شیرین است و اشعاری که به زبان فارسی 
سروده شده اند بسیار جذاب و دلنشین هستند.

صنایع دســتی ایران یکی دیگــر از جاذبه هایی 
است که می تواند مورد اقبال مردم دیگر کشورها 
و البته مردم قرقیزستان قرار بگیرد. فرش و قالی 

ایران در میان مردم ما بسیار معروف است. مردم 
کشــور من به تاریخ بســیار عالقمند هستند و 
میناکاری، کاشی کاری و سایر صنایع دستی های 
ایرانی برایشان جذاب است. معماری زیبای ایران 
نیز یکی دیگر از جاذبه هایی اســت که می تواند 
گردشــگران زیادی را جذب کند. در عین حال 
همنشــینی با مردم ایران نیز برای مردم کشور 
مــن جذاب خواهد بــود تا بدانند مــردم ایران 
چگونه هســتند.مردم ایران بسیار راحت هستند 

و خوب زندگی می کنند. 
تمــدن و فرهنگ غنی دارد و میراث به آیندگان 
به ارث می رســد و از بین نمــی رود. مردم ایران 
ســعی می کنند تا از میراث شان محافظت کنند 
و زبان فارســی نیز یکی از میراث هایی است که 
مــردم ایران آن را پــاس می دارندو محافظت از 
زبان فارسی به عنوان میراثی کهن است. ایرانی ها 
مهمان نواز هستند و اهل دعوا و مرافعه نیستند. 
خیلی راحت هســتند و با موضوعات راحت کنار 
می آیند. البته فرهنگ ایران با قرقیزستان بسیار 
متفاوت اســت. مــردم ایران بااخالق هســتند؛ 

البته اخالق های بدی نیز دارند. ایران کشــوری 
بسیار بزرگ و وســیع است و دارای گردشگری 
پیشرفته ای است و بســیار جذاب است.به طور 
مثــال ایرانی ها خیلی از کارهــا و امور را راحت 
می گیرند. دیر آمدن یا زود آمدن بر ســر قرارها 
و مراسم ها برایشــان هیچ اهمیتی ندارد این در 
حالی اســت که برای ما مهم اســت. من بارها 
شــاهد آن بودم که مراسم ها، همایش ها و حتی 
قرارهای رسمی با تاخیر برگزار شده اند. ایرانی ها 
با این مسئله هیچ مشکلی ندارند و خیلی راحت 
از آن عبــور می کنند اما وقت شناســی برای ما 
خیلی مهم اســت و درک ایــن موضوع برایمان 
سخت است و عصبانی می شویم. ایرانی ها بسیار 
تعــارف می کنند اما چنین چیزی در فرهنگ ما 
تعریف نشده. برخی مواقع این تعارف ها موجب 
ناراحتی ما می شود. شاید برای ایرانی ها مشکلی 
نباشد اما بین خارجی ها مشکل به وجود خواهد 
آمد اما در کل ایرانی ها خیلی مهربان هســتند و 
کمتر عصبانی می شوند اما ما خیلی زود عصبانی 

می شویم.

ایران؛ یکی از غنی ترین و قدیمی ترین تمدن های دنیا

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت 
از تولیــد  ملی و نظارت بر اجــرای اصل 44 

قانون اساســی مجلس شــورای اســالمی با 
تاکیــد  بر اینکه موضوع ســاماند هی یارانه ها 

به معنــای حذف یارانه مرد م نیســت، گفت: 
مجلــس هیچگاه به د نبال قطــع یارانه مرد م 
نبود ه است، چراکه رقم یارانه پنهان 2۰ برابر 
یارانه پرد اختی  به مــرد م  بود ه و د ولت باید  
بخــش یارانه های پنهان را ســاماند هی کند .  
این موضوع که عد ه ای د ر فضای مجازی می 
گویند  مجلس به د نبال قطع یارانه نقد ی مرد م 
بود ه صحیح نیست چراکه مجلس مخالف قطع 

یارانه مرد م است.
د ولت بانــک اطالعاتی ضعیفــی برای حذف 
یارانه د هک های پرد رآمد  د اشــته و به جای 
ایــن د هک ها د ر روزهای اخیر یارانه اقشــار 
ضعیف که حتی باید  یارانه آنها اضافه شود را 
قطع کرد ه اســت.اجرای قانون هد فمند سازی 
یارانــه هــا از ســال ۸۹ آغاز شــد  و باید  د ر 
همــان زمان تفکیکــی بین د هک هــای باال 

و پاییــن د رآمــد ی صورت مــی گرفت و به 
ثروتمند ان یارانه پرد اخت نمی شــد ، چراکه 
د ر حــال حاضــر تفکیک بیــن ثروتمند ان و 
 فقــرا با کاهش قــد رت خرید  مرد م د شــوار 

شد ه است. 
حذف یارانه نقد ی به مصلحت نیست.شــیوه 
ای کــه د ولت برای حــذف د هک های باالی 
د رآمد ی انتخاب کــرد ه نتیجه مطلوبی ند ارد 
بلکــه همانند  روزهای اخیر مشــکالتی برای 
د هک های پایین د رآمد ی که یارانه آنها قطع 
شد ه ایجاد  می کند . د ولت اگر به د نبال کسب 
د رآمد  از طریق حذف یارانه بگیران است باید  
یارانه ســود اگران و د الالن که د ر یک شــب 
ثروت های نجومی کســب کــرد ه اند  را قطع 
کند ، نــه اینکه با حذف یارانه اقشــار ضعیف 

جامعه برای آنها مشکل آفرینی کند .

مجلس مخالف قطع یارانه مردم 

»شناور« شدن واژ ه های زبان و رابطه آن با دموکراسی و استبداد

چند ی پیش مصطفی کواکبیان نمایند ه تهران ورییس هیات مد یره خانه 
مطبوعــات گفت: اگر د رایت آقای جهانگیری نبود  شــاید  وضعیت کاغذ 
که امروز مقد اری حالت ثبات پید ا کرد ه اســت بسیار بد تر از وضع فعلی 
بود .کواکبیــان بــا تاکید  بر لزوم توجه به مطبوعات از ســوی د ولت ها و 
حکومت ها خاطر نشــان کرد : برای اثبات این که مطبوعات رکن چهارم 
د موکراســی هستند ، اگر د ولت، نظام و حکومت بخواهند ، می توانند  روی 
خانه مطبوعات حســاب کنند . د ر برخی اســتان ها خبرنگاران با حقوق 
ماهیانــه ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار تومان د ر ماه راضی به فعالیت هســتند  که 
من از این موضوع و از وضعیت معیشــتی روزنامه نــگاران و خبرنگاران 

خجالت می کشم.

اگردرایتجهانگیرینبود...
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کوروش پادشاهی برجسته بود که حقوق انسان ها 
را محترم می شــمرد. نسل کشــی های امروز در 
ســوریه و میانمــار اهمیت مــدارای کوروش با 
پیروان ادیان را نشان می دهد.کوروش بنیان گذار 
نهاد دولت به مفهوم امروزی اســت. شــخصیت 
کوروش بــزرگ، نمونه یک شــاه آرمانی و یک 
سیاستمدار قانون مدار و انعطاف پذیر تاریخی ست 
که می تواند سرمشق بسیار خوبی برای دنیا باشد 
تقریبا در تمامی کتب ادیان ابراهیمی و آسمانی 
از او با نامی نیک یاد شــده است، امری به غایت 
ممتنــع در بیان و ناهموار در نگارش به شــمار 
می آید. »پیامبرشــاهی« که نه چون داوود نبی 
)ع( و ســلیمان )ع(، فرمانروایــی اش به زعامت 
یک قوم محدود شــود بلکه بــه روایت کتزیاس 
یونانی، بر نیمی از ســرزمین های شناخته شده 
آن روزگار بدون کوچکترین تنشــی حکمرانی 
می کرد. دســتاورد این مسامحت حقوق بشری 
تــوام با اقتدار سیاســی، بنا نهــادن بزرگترین 
امپراتوری تاریخ بود که بیش از دو و نیم ســده 
بر سرزمین های پهناوری در آسیا، شمال آفریقا 
و شرق اروپا پابرجا بود و به رغم بی کفایتی برخی 
از جانشــینانش، همچنان، کــوروش به عنوان 
پــدر ملت برای ایرانیان، به یــادگار مانده بود و 
حتی پس از فروپاشی شاهنشاهی هخامنشیان 
اشــکانیان و ساســانیان با اســتفاده از انتساب 
)احتماال ســاختگی( به هخامنشیان و کوروش 
نظام سیاســی نوبنیاد خود را بنها نهادند. پس 
از آن نیــز کوروش عالوه بــر بازنمایی به عنوان 
ســیمای شــاهی آرمانی، به عــارف ـ حکیمی 
خضرانجام و مســیح صفت با نام ذوالقرنین بدل 
شــد که مخزن بازخوانی حکمت های کهن در 

میان ایرانیان مسلمان و غیرمسلمان باقی ماند.
پروفسور »ســوزان پیر اسلیموویچ لویان« استاد 
مطالعات ایران دانشگاه ییل، پیرامون شخصیت و 
کامیابی های کوروش کبیر معتقد است: کوروش 
یک پادشاه برجسته بود که توانست در بخش های 
وسیعی از جهان، حقوق بشر مبتنی بر احترام به 
انســان ها فارغ از دین، نژاد و جنسیت را محترم 
شمرد و افراد می توانستند آزادانه به کسب و کار 
عبادت و زندگی بپردازند و به علت گســتردگی 
این سرزمین ها، تجارت برای مردم بسیار تسهیل 
شــده بود و همه کاالهایی کــه در هند وجود 
داشــت، در مصر نیز قابل تهیه بــود و یونانیان 
می توانســتند به سادگی از اجناسی که در غرب 
چین تولید می شد، بهره مند شوند. معنای ساده 
این وضعیت این بود که یک حکومت، توانســته 
بود نظم و ثبات گسترده ای در یک گستره وسیع 
به وجود بیاورد و قوانین تجاری و دینی را تسهیل 
کند.به قول هرودوت، در سرزمین ایرانیان، بیش 
از ســیصد خدا وجود داشت ولی ایرانیان اصیل 
فقط خــدای واحد اهورامزدا را می پرســتیدند. 
این تســاهل گســترده برای دینداری و آزادی 
تجارت، در سرتاســر دنیا به عنــوان یک آرمان 
امروزین مطرح اســت و کشورهای دموکراتیک 
برای کشــورهای توتالیتر یا درگیر آســیب های 
دیکتاتوری، آرزوی دموکراســی ای را دارند که 
حدود ســه هزار پیش کوروش بــرای یهودیان 
مردم بابل، ســند و پنجــاب، لیدی و فینیقیه و 
ســرزمین های دیگر به ارمغان آورد.طبیعی ست 
که چنین پادشــاهی همیشــه محبوب باشد و 
حاکمان کشــورهای مختلف بکوشند تا خود را 
بــا او تطبیق دهند!.ایــن رویکردها، نتیجه یک 

رفتار مداراگرایانه و آزاداندیشــانه بوده که باعث 
شده اســت تمامی ملل قدیم و جدید تاریخ، به 
او احتــرام بگذارند. در منابع عهد عتیق بیش از 
بیســت بار )2۵ بار( با عنوان ماشیاح )مسیح( و 
به طور اختصاصی و با احترام باال از او یاد شــده 
است.در متون نستوری مسیحیان، از انوشیروان 
)خســرو اول(، به عنوان »کوروش نو« یاد شده 
و در تلمــود نیز از یزدگرد اول ساســانی با این 
عنوان )کوروش نو( یاد شــده اســت که نشان 
می دهد بسیاری از شــاهان پس از کوروش نیز 
با او ســنجه او مورد ارزیابی قــرار می گرفتند.

این برای قــوم رنجوری مثــل یهودیان که در 
آن دوران مورد ظلم و ســتم بسیار زیاد بودند، 
به عنوان یک نجات دهنده بســیار مورد احترام 
اســت. این در حالی ســت که در زمانه ما هنوز 
نسل کشــی های قومی و دینی در سرزمین های 
مختلفی مثل میانمار، ســوریه، بوســنی و غیره 
صورت پذیرفته اســت و هنوز هم حاکمانی که 
از حداقل های پذیرش تفاوت میان مردم گریزان 
هستند، باعث می شوند که نام کوروش بزرگ تر 
و پرتکرارتر در تاریخ جهان به چشــم بیاید و از 
آن مدارای تاریخی، به عنوان سنگ بنای حقوق 
بشر یاد کنند و معجزه ای در هزاره پیش از میالد 
به شمار می آید.باید دلیل این احترام را در نحوه 
حکمرانی توام با مدارای کوروش بررســی کنید 
و پس از آن متوجه می شــوید کــه این تجربه 
تاریخی تــا چه اندازه برای دوران کنونی بشــر 

مناسب و آموزنده است.
» ماتئو باندلو ایتالیایی، ویلیام پینتر انگلیســی 
هانس زاکس آلمانی اشــعار جالبــی در رابطه 
با این پادشــاه آرمانی ســروده  اند.ماتین ویلند 

آلمانی هم در اشــعار خود به نام آئینه طالیی، 
حکومــت فریدریک کبیر در اروپــا را حکومت 
جدید کوروش دانســته بود. نقاشــی های بسیار 
زیادی نیز از کوروش وجــود دارد که مضاف بر 
نقاشــی های کلیسایی که پیرامون وی به تصویر 
درآمده اســت.بیش از ۱۰ اپرای معروف در قرن 
هجدهــم و نوزدهم در رابطه بــا کوروش کبیر 
در آلمان و ایتالیا ســاخته شد. او بر بسیاری از 
رمان نویســان جهان هم اثر گذاشت. در رابطه با 
اثرگذاری کوروش بر ســاختارهای حقوقی هم، 
شاید این حرف توماس جفرسون رئیس جمهور 
ایاالت متحده را درباره نقش اساسی آرای حقوق 
بشری کوروش برای تدوین قانون اساسی آمریکا 
باید یاد کنیم کــه در آن زمان، آمریکایی ها در 
قیاس میان منشــور کوروش و آثــار ماکیاولی 
برای تدوین قانون اساســی کشورشان، کوروش 
را ترجیح دادند.شخصیت کوروش بزرگ، نمونه 
یک شــاه آرمانی و یک سیاستمدار قانون مدار و 
انعطاف پذیر تاریخی ســت که می تواند سرمشق 

بسیار خوبی برای دنیا باشد.

بنیان گذار نهاد دولت به مفهوم امروزی
گوشت سگ حرام است و هیچ کس از جمله سیاست گذار و مجری حق توزیع گوشت 
ســگ ند ارند . مشروب الکلی و گوشــت خوک هم حرام اند  و نباید  توزیع کرد ؛ اصالً هر 
چیزی مثل گوشت سگ که حرام است، باالخص د ر کشور اسالمی، نباید  توزیع کرد .خد ا 
حکمت اش را می د انسته که خرید  و فروش، توزیع و مصرف گوشت سگ را حرام کرد ه 
است. شما چه می د انید  شاید  گوشت سگ ســرطان می آورد ، آد م ها را افسرد ه و ناامید  
می کند ، برخی را متوهم می کند  یا به تخریب محیط زیست می انجامد . حکمرانی اقتصاد ی 

و سیاسی ما اما چیزی توزیع می کند  که از گوشت سگ هم خطرناک تر است. 
رانت:رانت یعنی قیمت د الر د ر بازار به ۱4 هزار تومان رســید ه و کماکان قرار است ۱4 
میلیارد  د الر ارز با قیمت 42۰۰ تومان توزیع شود  به این بهانه که گوشت به قیمت ارزان 
به د ست مرد م برسد ، اما گوشت کیلویی ۱2۰ هزار تومان است. مابه التفاوت ارزش تومانی 
۱4 میلیــارد  د الر ارز 42۰۰ تومانی تا ۱4۰۰۰ تومانی معاد ل ۱۳۷ هزار میلیارد  تومان 
است؛ و حتی اگر با ارز ۹۰۰۰ تومانی )نیمایی( هم حساب کنیم ۶۷ هزار میلیارد  تومان 
اســت.رانت یعنی ارز 42۰۰ تومانی توزیع می شود  اما کاغذ برای چاپ کتاب د ر آستانه 
نمایشگاه کتاب تهران به هر واحد  4۰۰ هزار تومان و بیشتر رسید ه است د ر حالی که از 
فرورد ین سال ۱۳۹۷ میلیارد ها د الر 42۰۰ تومانی توزیع شد ه و قرار بود ه وارد ات ارزان 
د ست بگیرد . کار به جایی رسید ه که برخی ناشران به زینک )ماد ه اولیه چاپ کتاب( هم 
د سترسی ند اشته اند  و کتاب ها د یجیتال چاپ شد ه اند  و قیمت  کتاب ها افزایش یافته است.

رانت یعنی قریب ۹۰۰ هزار میلیارد  تومان )یازد ه میلیون و د ویســت وپنجاه هزار تومان 
بــه ازای هر ایرانی( د ر قالب انواع یارانه پنهان بنزیــن، برق، گاز، آب، خرید  محصوالت 
کشــاورزی، و … د ر بود جه، و به شــکلی کامالً نابرابر توزیع می شود ، و د ر همان حال 
کسری بود جه د ولت عمد تاً به صورت تورم د و رقمی بر مرد م تحمیل می شود . ثروتمند ان 
هم از یارانه پنهان بیشــترین بهره را می برند  و هم از محل تورم و افزایش ارزش ریالی 
د ارایی های شان، فاصله ثروت خود  با اقشار ضعیف را بیشتر می کنند .رانت یعنی ۹۰۰ هزار 
میلیارد  تومان )2۰ برابر کل یارانه نقد ی پرد اختی د ر یک ســال( د ر قالب یارانه پنهان 
هزینه می شود ، اما نظام حمایت اجتماعی قاد ر نیست از فقیرترین طبقات، معلوالن، زنان 
بد سرپرست و بی سرپرست، کود کان یتیم و … به خوبی حمایت کند .رانت یعنی صد ها 
میلیون لیتر ســوخت د ر روز و شاید  بیش از آن گاز و برق، به شکل ناکارآمد ی سوخته 
می شــود  تا آلود گی آن رگ و ریشــه مرد م را د رنورد د  و انواع بیماری و سرطان – شاید  
چیزی عین عوارض خورد ن گوشت سگ – د ود مان زند گی مرد م را بسوزاند .رانت یعنی 
فقد ان سیاست اقتصاد ی د رستی که مانع استفاد ه غیربهره ور از منابع سوخت فسیلی شود  
و جلوی بهره برد اری افراطی از منابع آب، خاک و هوای این سرزمین را بگیرد . رانت است 

که پول های باد آورد ه به بار می آورد  و توهم برای فراد ستان و قد رتمند ان ایجاد  می کند .
برخی اقتصاد د انان نشان د اد ه اند  که چگونه توزیع این رانت ها از مسیر نقد ینگی، به هم 
ریختن انضباط مالی و پولی، تضعیف بنیان های اقتصاد  بخش های زیرساختی نفت، برق 
آب و بود جه های عمرانی، و د ه ها مســیر د یگر، اقتصاد  را فرومی پاشند  و مرد م را عصبی 
ناامید  و افسرد ه می سازند .حوصله ام نمی آید  بیشتر توضیح بد هم. راست اش را بخواهید  
رانت از گوشــت سگ هم حرام تر و عوارض اش بیشتر است. گوشت سگ هر عارضه ای 
د اشــته که خد اوند  آن را حرام کرد ه، رانت ارز 42۰۰ تومانــی و یارانه پنهان د ر بود جه 
عوارض اش از گوشت سگ هم بد تر است. توزیع آن را متوقف کنید ، یا اقالً توضیح د هید  
خیلی شــفاف که آن چه توزیع می کنید  اند ازه گوشــت سگ حرام نیست و ضرر ند ارد .

تورم خیلی وقت اســت د ورقمی شد ه و رشد  اقتصاد ی منفی هم رو به سوی د و رقمی 
شد ن د ارد . آیا این آمار و ارقام برای د ست کشید ن از سیاست های توزیع رانت و هم زمان 
تمهید  کرد ن نظام حمایت اجتماعی کارآمد  کافی نیست؟.این مطلب را ما ننوشتیم محمد  

فاضلی جامعه شناس ایرانی، استاد یار د انشگاه شهید بهشتی نوشت.

حجت االســالم والمسلمین محمد  جعفر 
منتظری د اد ستان کل کشور  گفت: برای 
از بین  برد ن جرم باید  د ســتگاه قضایی 
از آلود گــی مبرا باشــد  و هیــچ تعارفی 
هم با هیچ کس د ر هیچ ســمتی نیست 
به طور مثال روز گذشته پنج قاضی فاسد  
را از د ســتگاه قضا جد ا کرد یم.امروز د ر 
فرهنگی  اقتصــاد ی،  جبهه های مختلف 
و نفوذ د ر حال نبرد  و جنگ با د شــمن 

هستیم و د شمن به د لیل خورد ن ضربه کاری از نظام جمهوری اسالمی ایران با 
تمام توان به مید ان آمد ه  اما ما باید  د ر این جنگ نیز مانند  د فاع مقد س پیروز 

مید ان باشیم.
وی با اشــاره به اینکه د اد ستان ها و مســئوالن قضایی باید  مشکالت واحد های 
تولیــد ی را برطرف کنند ، گفت: د ر زمان جنگ تحمیلی د ر تحریم کامل بود یم 
و حتی ســیم خارد ار نیز ند اشــتیم اما امروز به واســطه وجود  رهبری فرزانه و 
حضور جوانــان پرتوان د ر صحنه هــای مختلف، د نیا را به تحیر واد اشــته ایم.

د ســتگاه قضا از زمان تشکیل شــورای عالی اقتصاد  توسط مقام معظم رهبری 
د ر حوزه اقتصاد  نیز ورود  کرد ه اســت و مسئوالن د ستگاههای اجرایی هم باید  
د ر ایــن عرصه جهاد گونــه ورود  کنند  و هیچ بهانه ای د ر حوزه اقتصاد  کشــور 
وجود  ند ارد .د ســتگاههای اجرایی باید  مشــکالت اجرایی را حل وفصل کنند  و 
رفع موانع از جمله بوروکراســی اد اری و قوانین و مقررات د ست وپا گیر به عهد ه 
د ســتگاه های اجرایی اســت اما د ر این حوزه کند ی کار وجود  د ارد . سمت ها و 
پســت ها می گذرد  و برای هیچ یک از ما د وام ند ارد  از این رو باید  از فرصت ها 
استفاد ه و خالصانه خد مت کرد .د اد ستان به عنوان مد عی العموم وظایف بسیاری 
د ارد  که مرد مد اری و تکریم ارباب رجوع، نظارت مســتمر و مد یریت شــد ه بر 
همه د اد ســتان های اســتان، نظارت بــر ضابطان قضائی و اهتمــام الزم برای 
صیانت از حقوق عامه و حضور د ر صحنه ها از آن جمله اســت.نظارت بر زند ان 
و زند انیان، جلوگیری از بازد اشــت های غیرضــرور و مد یریت صحیح د ر صد ور 
قرارها، تالش برای حل وفصل د عاوی، برخورد  کافی با ســرقت و ســارقان که 
 امنیــت را از جامعه گرفته انــد  و بازاجتماعی کرد ن زند انیــان از د یگر وظایف 

د اد ستان هاست.
بــرای از بین بــرد ن جرم باید  د ســتگاه قضایی از آلود گی مبرا باشــد  و هیچ 
تعارفی هم با هیچ کس د ر هیچ ســمتی نیســت به طور مثال روز گذشته پنج 
قاضی فاســد  را از د ســتگاه قضا جد ا کرد یم.بیش از ۱۱ هزار قاضی د ر د ستگاه 
قضــا فعالیت می کنند  و بایــد  اجازه جوالن از تعد اد  اند کــی که باعث بد نامی 
 می شوند  گرفته شود  و د ستگاه قضایی، وکال و کارشناسان از وجود  افراد  ناپاک 

پاکسازی شوند .

مکملهایضرورِیافزایش
قیمتبنزین

دراقتصادایران
گوشتسگتوزیعنکنید!

مشــکل آنقد ر زیاد  شــد ه که کارگران توان پرد اخت اجاره خانه را 
ند ارند  آنهم د ر تهران به طور متوســط خانه ها با متراژ ۱۳ میلیون 
معامله می شــوند  و خانه های لوکس و الکچری تا متری ۶۰ تا ۷۰ 
میلیون نیز خرید  و فروش می شــوند . تورم بیش از ۱۰۰ د رصد ی 
د ر حوزه مســکن باعث شد ه تا کارگران و بازنشستگان حد اقل بگیر 
با مشکل تامین مســکن رو به رو باشند . مشکل آنقد ر زیاد  شد ه که 
حتی کارگران توان پرد اخت اجاره خانه را ند ارند . د ر تهران به طور 
متوسط خانه هایی با متراژ ۱۳ میلیون معامله می شود ، اما خانه های 
لوکس و الکچری تا متری ۶۰ تا  ۷۰ میلیون و گاهاً خیلی بیشــتر 
نیز خرید  و فروش می شــوند .طبق گزارش بانک مرکزی متوســط 
قیمت خرید  و فروش یک متر مربع زیربنای واحد  مسکونی معامله 
شــد ه از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران۱2 میلیون و 
۷2۰ هزار تومان بود  که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به 
ترتیب ۰.4 و 4۷.۷ د رصد  افزایش نشان می د هد . د ر نتیجه همین 
مسئله تعد اد  معامالت آپارتمان های مسکونی نسبت به ماه مشابه 
ســال قبل کاهش د اشته اســت.این د ر حالی است که امسال حق 
مسکن کارگران با یک افزایش ۶۰ هزار تومانی به ۱۰۰ هزار تومان 
رسید . اگر پرد اخت یک سوم د ستمزد  کارگران بابت اجاره خانه را 
معقول ارزیابی کنیم، این مقد ار برابر با هشــت میلیون تومان رهن 
خانه خواهد  بود  که االن محل هایی مثل نواب نیز قیمت خانه های 
چهل متری بیــش از هفتاد  میلیون تومان اســت.  این رقم خود  
نشان د هند ه وضعیت نابه ســامان بازار مسکن است. کارگران پولی 
بابت پرد اخت اجاره  بهای خود  ند ارند  و این مسئله د ر سال های آتی 

بحرانی تر می شــود  و قد رت خرید  کارگران روز به روز نزول خواهد  
کرد .اگر پرد اخت یک سوم حد اقل د ستمزد  کارگری بابت اجاره خانه 
معقول باشد ؛ معاد ل ۷میلیون رهن می شود  که اجاره خانه 4۰متری 
د ر شــوش و مولوی و پامنار و هروی هم آرزو خواهد  بود ! حتی به 
اجاره خانه د ر شــهریار هم نمی رسد ! ضمناً حق مسکن ۱۰۰ هزار 
تومان است! د ر چنین شــرایطی البته نمایند گان مجلس و د ولت 

د م از طرح های حمایتی برای کارگران می زنند ، اما همه این 
طرح ها د ر حد  حرف باقی می ماند . طرح »صند وق حمایت 
از مستاجران« اگرچه از خرد اد  ماه د ستمایه تبلیغات برای 
عد ه ای بود ه است اما از همان زمان تا االن نه جرئیاتی از آن 

بیرون آمد ه و نه مسائلی مثل بود جه و د ستگاه 
اجراکنند ه و ... د ر مورد  آن مشــخص 
شــد ه اســت. طرح »اجاره به شرط 

تملیک« نیز از ســوی افراد  د یگری مطرح 
شد ه که براســاس آن قرار است خانه های 
رو به اتمام مســکن مهر به بازنشستگان 
تعلق بگیرد . به این طرح نیز انتقاد اتی وارد  

شد ه است. از جمله اینکه مسکن مهر امکانات 
الزم برای ســاکن شــد ن کارگران را ند ارد  و 

این مسئله تحمیل نوعی حاشیه نشینی به 
کارگران اســت.با پد ید ه ای به نام مصیبت 
تامین مســکن بــرای د هک هــای پایین 
د هک های  هســتیم.اکنون  د چار  د رآمد ی 

پاییــن جامعه امکان خریــد  خانه های اســتیجاری را نیز ند ارند . 
مهاجرت های ناخواسته که مرتب د ر رسانه ها به کشورهای مختلف 
برای کار اتفاق می افتد ، نشــان د هند ه وضعیت د شــوار معیشتی 
کارگران است. باید  بازتاب چنین سیاست های اقتصاد ی را ببینیم.

خانه های مســکن مهر که امروز برخی آن را برای اجاره به شــرط 
تملیک به کارگران پیشــنهاد  می کنند ، قابلیت الزم برای این کار 
را ند ارد . مسکن باید  امکانات شهری، پشتیبانی و لجستیک 
همراهش د اشته باشد  اما مســکن مهر چنین ویژگی هایی 
ند ارد . اگر قرار باشد  برای حمایت کارگران آنها را د ر حاشیه 
شهرها ســاکن کنیم و حد اقل امکانات معیشتی را از آنها 
بگیریم که این د یگر حمایت نیست.اگر قرار باشد  که مسکن 
کارگران با حاشیه نشین کرد ن آنان تامین شود  و حاشیه نشینی 
نهاد یه شود ، اگر قرار باشد  وام هایی با بهره های باال بابت مسکن به 
کارگران پرد اخت شود  و کارگر سالهای عمر خود  
را به تســویه این وام ها بپرد ازد  
و بخش عمد ه ای از د ستمزد  
خود  را بابت بازپرد اخت وام ها 
بپرد ازد  و به خاطر پرد اخت آن 
مجبور شــود ، د و و سه شیفته 
کار کنــد ، د یگر حمایتی و چه 
رفاهــی؟! کارگران حق مصرح خود  را از اصل 
۳۱ قانون اساســی می خواهند . این مطلب را 

علیرضا حید ری فعال کارگری نوشت.

پد ید ه ای به نام مصیبت تتامین مسکن

استاد علوم سیاسی دانشگاه وندربیت تاکید کرد: کاهش تعهدات 
برجامی ایران شــرایط را برای نجات برجام سخت می کند.توماس 
آالن )Thomas Alan( اســتاد علوم سیاسی دانشگاه وندربیت 
آمریکا اســت. حوزه تخصصی او مطالعات اروپا و سیاست خارجه 
آمریکا است. نظرات خود را در مورد تنش در خاورمیانه بیان کرده 

است.
احتمال جنگ کاهش یافته است: تحلیل از تنش خلیج فارس این 
است که از ماه ژوئن، زمانی که احتمال واقعی جنگ وجود داشته 
است، بســیار کاهش یافته است. به نظر می رسد که هر دو طرف 
از جنگ عقب رفته  اند. این تنش ها ناشــی از ترکیبی تحریم ها و 
فشارهای آمریکایی و تالش های ایاالت متحده برای مجبور کردن 

ایران به عقب نشینی از کمک به نزدیکان خود در منطقه بود.
خصومت با ایران باید پایان یابد:   نکته جالب توجه این اســت که 
بعد از چهل  ســال از زمان تسخیر سفارت ایاالت متحده توسط 
ایــران و گروگان گیری دیپلمات ها میان این دو کشــور هیچ نوع 
دوستی و آشتی صورت نگرفته است. اکنون ایاالت متحده با ویتنام 

رابطه دوســتانه برقرار کرده است و این خصومت با ایران هم باید 
پایان یابد.

ترامپ باید شرایط را برای مذاکره فراهم کند:بدون مذاکره با ایران 
ترامپ نمی تواند به پیروزی در انتخابات امیدوار باشد. ترامپ جان 
بولتون را اخراج کرد و به نظر نمی رسد مشتاق مقابله با ایران باشد. 
پیش بینی من این اســت که او برای مذاکره آماده اســت، اما باید 
شــرایط را برای مذاکره فراهم کند تا زمانی که او شرایط را نادیده 

می گیرد نمی تواند به پیروزی در انتخابات امیدوار باشد.
ترامپ باید کارزار فشــار حداکثــری را تعطیل کند:آالن در مورد 
فشار حداکثری بر ایران گفت: کمپین فشار حداکثر به ایران آسیب 
رسانده است، اما به نظر می رسد حامیان این سیاست در کاخ سفید 
دیگر به اثربخشی این سیاست امیدی ندارند. ترامپ باید به زودی 

این کارزار را تعطیل کند.
کاهــش تعهدات برجامــی، تالش برای لغو تحریم ها را ســخت 
می کنــد:وی در مورد کاهش تعهدات برجامــی ایران گفت: این 
اقدام ایران شــرایط را برای برداشتن تحریم ها سخت کرده است. 
اروپایی ها به حفظ برجام عالقمند هســتند و می خواهند برجام 
را حفــظ کنند تا دوران ترامپ به پایان برســد و در این صورت با 
رئیس جمهور جدید آمریکا برجام احیا می شود. فکر نمی کنم اروپا 
تأثیر زیادی روی ترامپ داشــته باشد. من فکر می کنم وی بیشتر 
تحت تأثیر نظرسنجی های افکار عمومی در حوزه انتخابیه آمریکا 
قرار گرفته اســت و این نشان دهنده عدم تمایل به هر نوع جنگ 
در خاورمیانه است.فکر نمی کنم که جلسه ترامپ و روحانی پیش 

از  انتخابات آمریکا اتفاق بیفتد. اما اگر ترامپ مجدداً انتخاب شود 
و به روحانی پیشــنهادی برای گفت وگو درباره توافق جدید ارائه 

دهد، تعجب آور نیست.
ایــران منتظر پایــان دوران ترامپ بمانــد:آالن در ادامه در مورد 
مذاکره میان ایران و آمریکا گفت: ایران می تواند با آمریکا مذاکره 

کند اما بهتر است تا پایان دوران ترامپ صبر کند.
ایران مانند کره شمالی نیست:ایران می تواند توافق خوبی از ترامپ 
بگیرد. مذاکره با کره شمالی بی نتیجه بود اما ایران می تواند توافق 
خوبــی از ترامــپ بگیرد.تنها در صورت حمله ایران به اســرائیل 
احتمال جنگ وجود دارد. جنگ میان ایران و آمریکا بعید اســت. 
مگر اینکه ایران و یا متحدان ایران به اسرائیل حمله کنند. این تنها 

عاملی است که آمریکا را به جنگ با ایران ترغیب می کند.
پاکستان کشور مورد اعتمادی نیست: من شک دارم عمران خان 
میانجی خوبی باشد. پاکستان کشور مورد اعتمادی نیست.مصالحه 
میان ایران و عربستان وضعیت خاورمیانه راتغییر می دهد.مصالحه 
میان ایران و عربستان می تواند وضعیت کل منطقه را تغییر دهد 
این احتمال وجود دارد. اما ایران باید امتیازاتی از عربستان در مورد 
یمن بگیرد.مردم در عراق و لبنان از فساد و دولت خود نارضایتی 

دارند و خواهان شرایط بهتری هستند.
قتل بغدادی نمی تواند مانعی برای اســتیضاح باشد: قتل بغدادی 
نمی تواند مانعی برای اســتیضاح ترامپ باشــد، ترامپ استیضاح 
خواهد شود اما مجددا بار دیگر به کاخ سفید باز می گردد مهم ترین 

آزمون او انتخابات سال آینده است.

احتمال جنگ کاهش یافته

تحلیلیات
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فرشــاد  مومنی،اســتاد  اقتصاد  د انشــگاه عالمه طباطبایی اظهار 
د اشــت: تحول بزرگ این است که د ر سال ۹۷ مجموع رانت های 
ایجاد  شد ه از ناحیه سیاست های اقتصاد ی ناد رست د ولت از اند ازه 
رانت خام فروشــی فراتر رفت که نقطه عطف د ر اقتصاد سیاســی 
ایران است.مجموعه تحوالتی که د ر همه عرصه های حیات جمعی 
ایرانیان د ر ســال ۹۷ اتفاق افتاد  نیازمند  یک واکاوی گســترد ه و 
عمیق اســت. از منظر اقتصاد سیاسی د ر این سال یک تحول مهم 
د ر ماهیــت د ولت، به معنای حکومــت، روی د اد  که اگر واکاوی 
بایســته صورت نگیرد  می تواند  پیامد های ســنگینی برای آیند ه 
کشور د اشــته باشــد . آن تحول بزرگ این است که د ر سال ۹۷ 
مجموع رانت های ایجاد  شــد ه از ناحیه سیاســت های اقتصاد ی 
ناد رســت د ولت از اند ازه رانت خام فروشــی فراتر رفت که نقطه 
عطف د ر اقتصاد سیاســی ایران است.د رباره سیاست های تضعیف 
ارزش پــول ملی یا همــان افزایش نرخ ارز، بــا وجود  اختالفات 
گسترد ه، کارشناســان اتفاق نظر د ارند  که این سیاست تورم زا به 
د لیل وابســتگی تولید  به وارد ات د ر ایران، ابعاد  بسیار فراتری از 
آنچــه د ر اد بیات موضوع مطرح اســت را به د نبال د ارد . از همین 
روی باید  نســبت به مشکوک بود ن استمرار این سیاست به اد اره 
کنند گان کشــور هشد ار د اد  و از آنها خواست تا د ر شرایط خطیر 
کنونی د قت و حساســیت خود  را افزایش د هند .از ســال ۱۳۶۸ 
تا ۱۳۶۹ که د ولت تعد یل گرا ســر کار آمد  و می خواســت موتور 
اصلــی جهت گیری های اصلی اقتصاد ی خــود  را افزایش نرخ ارز 
قرار د هد  و آن موقع این توهم ایجاد  شــد ه بــود  که با این اقد ام 
د رآمد های د ولــت افزایش خواهد  یافت. با وجــود  اغواگری این 
توهم د ر آن زمان، با تکیه بر مالحظات روش شــناختی و ساختار 

اقتصاد  ایران و نیز د رنظر گرفتن تجربه های فاجعه ســاز د ر آفریقا 
و آمریکای التین د ر د هه ۱۹۸۰ د ر این زمینه هشــد ار د اد یم که 
البته به واســطه اغواگری این سیاست، متاسفانه شنید ه نشد . د ر 
پنج ســال اول پس از جنگ تحمیلــی گزارش هایی که عموما از 
سوی شیفته گان برنامه تعد یل ساختاری تهیه شد ه بود  به فاجعه 
سازی این سیاست ها اشاره شــد ه بود  بنابراین استمرار آنها پس 
از  آن زمان د یگر توجیه بینشــی ند اشــت. باید  توجه د اشت که 
مهمترین تحول د ر اجرای این سیاســت ترجیح منافع غیرمولد ها 
به منافع فرود ســتان و تولید کنند گان بود . همچنین گزارشی که 
از ســوی ســازمان برنامه و بود جه برای ارزیابــی عملکرد  برنامه 
اول منتشــر شــد ، به صراحتا به نقش این سیاست ها د ر تحمیل 
بحران مکانیزاسیون کشاورزی اشاره د ارد  و اینکه افزایش نرخ ارز 
کشــاورزان را د ر جبران اســتهالک ناتوان کرد ه و آنها را به عصر 
پیشــامد رن پرتاب کرد ه است.آنهایی که این سیاست ها را جذاب 
می د انستند  د ر این توهم بود ند  که چون د ولت به صورت منحصرا 
عرضه ارز را د ر اختیار د ارد ، د ر صورت جهش نرخ ارز د رآمد های 
ریالی زیاد ی نصیب د ولت شــد ه و با مازاد  بود جه مواجه خواهند  

شد . 
اما براساس گزارش اقتصاد ی سال ۱۳۷۳ سازمان برنامه و بود جه 
با پد ید ه شــگفت انگیزی روبه رو شــد ند . بطوریکه د ر اثر جهش 
نرخ ارز شاهد  از کارکرد  اند اختن مالیه د ولت بود یم چون شاخص 
ضمنــی هزینه های مصرفی د ولت از ســال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷2 بالغ 
بر ۷۰ د رصد  رشد  د اشــت د ر حالیکه نرخ تورم رسمی د ر همان 
ســال 22.۵ د رصد  بود . همچنین براســاس این گزارش به ازای 
یک واحد  کســب د رآمــد ، هزینه های د ولت با نســبت ۳ برابری 
افزایش د اشــت. بنابراین این موضوع نشــان د اد  افزایش نرخ ارز 
با هد ف کســب د رآمــد  یک توهم بزرگ است.براســاس گزارش 
ســال ۱۳۹۰ وزارت مسکن، د ر حالیکه اســتاند ارد  تهیه مسکن 
از د رآمد  ۵ تا ۷ ســال بود  این رقم برای اقشــار فرود ســت بیش 
از ۹۰ ســال اســت یعنی این بخش از جامعه باید  ۹۰ سال کل 

حقوق خود  را پس اند از کنند  تا مســکن مناســب د اشته باشند . 
مسئله بازی با سیاســت های تورم زا به فساد های گسترد ه و سوء 
تخصیص ها نیز انجامید ه اســت و این موضوع را سد ســازی ها و 
فرود گاه سازی ها شاهد  هستیم بطوریکه براساس برخی گزارش ها 
نزد یک به ۱۰ د رصد  فرود گاه های کشــور توجیه اقتصاد ی د ارد .ما 
همه این تجربه ها را کرد ه ایم اما باز مشــاهد ه می کنیم که مافیای 
رســانه ای د ائما حرکت به سمت این سیاست ها را تشویق می کند  
و حاال هم با پشتیبانی نئوکالســیک های وطنی د وباره موجی را 
به راه اند اخته اند  کــه بحران تورم ربطی به افزایش نرخ ارز ند ارد  
یعنی آگاهانه فضای ذهنی سیاست گذاران را آشوب ناک می کنند  
تا  آنچه اتفاق افتاد ه را به د رســتی نفهمند .براساس گزارش های 
رسمی با افزایش نرخ ارز و همد لی و همراهی نظام تصمیم گیری 
با آن، ایرانیان د ر سال ۹۷ به اند ازه ۱۰ سال پیش د ر ترکیه ملک 
خرید اری کرد ه اند  و ابراز شــگفتی میکرد ند  که این د ر شرایطی 
بود  که بخش مســکن ایران بیشترین سود  ســود اگری را د اشته 
اســت که د ر اد بیات اقتصاد ی به آن پاراد کس لوکاس می گویند  
یعنی وقتی فضا ناامن باشد  سرمایه از وجود  بازد هی بزرگ صرفه 
نظر کرد ه و به جای امن می رود .د ر اواخر ســال گذشــته کمیته 
امد اد  امام و ســازمان بهزیســتی با جهش مراجعه کنند ه مواجه 
بود ند  بطوریکه رییس کمیته امد اد  امام گفته بود ند  د ر ۹ ماه سال 
۹۷ تقریبا ۶2۰ هزار نفر بر افرد ا تحت پوشــش خود  افزود ه شد . 
باید  توجه د اشت که افزایش نرخ بنزین د وباره د ر شرایطی مطرح 
میشــود  که شــاخص فالکت از مرز ۵۰ د رصد  عبور کرد ه است 
د ر حالیکه متوســط جهانی این شاخص ۱2 د رصد  است.د ر سال 
۱۳۹۶ آشفتگی ناشی از د ستکاری قیمت های کید ی باعث شد  تا 
تجارت پول به موتور خلق ارزش افزود ه تبد یل شود  و نسبت سود  
تعلق گرفته به ســپرد ه های بانکی د ر بازار رسمی پول از مرز ۱۶ 
د رصد  گذشته که باالترین میزان پاد اش به تجارت پول د ر سطح 
د نیا د ر آن سال بود  و ببینید  د ر این زمینه ما چه اد عاهایی د اریم 

و چگونه عمل می کنیم.

با تغییر ظرفیــت پذیرش به حد  نصاب علمی د ر آزمــون وکالت اولین تََرک ها بر 
د یوار انحصار وکالت ظاهر شد . اد امه این رویکرد  انقالبی می تواند  پایانی باشد  برای 
انحصارگــری د ر بازار خد مات حقوقی. هد ف از برگزاری آزمون وکالت این اســت 
که افراد ی که د ارای صالحیت هســتند ؛ وارد  بازار وکالت شــوند . از این رو معیار 
پذیرش باید  به شــیوه ای باشد  که هر فرد ی که حد اقل صالحیت علمی را د ارا بود  
پذیرفته شــود  اما اعمال محد ود یت عد د ی بر روی آزمون وکالت و واگذاری آن به 
ذی نفعان د ر حرفه وکالت باعث شــد ه تا بسیاری از متقاضیان ازمون وکالت علی 
رغم برخورد اری از صالحیت علمی موفق به قبولی د ر آزمون وکالت نشوند . بنابراین 
می توان گفت که ایراد  اصلی د ر برگزاری آزمون نیســت، بلکه د ر معیار ناد رســتی 

است که برای پذیرش د ر آزمون تعیین  شد ه است.
وکیل د ر ایران کم است:د ر ایران به ازاء هر ۱۰۰ هزار پروند ه ۷۶ وکیل وجود  د ارد  
اما این آمار برای کشورهای جهان به طور متوسط 24۰ وکیل به ازاء هر ۱۰۰ هزار 
پروند ه است که این آمار به خوبی تعد اد  کم وکال د ر کشور را نشان می د هد . انحصار 
د ر روند  صد ور پروانه وکالت موجب شــد ه اســت که کشور با کمبود  وکیل مواجه 
شــود . شــیوه برگزاری آزمون وکالت به صورتی اســت که تنها سه یا چهار د رصد  
شــرکت کنند گان د راین آزمون پذیرفته می شوند .انحصار د ر هر بازاری اتفاق بیفتد  
موجب می شــود  که قیمت د رآن بازار به شد ت افزایش یافته و کیفیت محصول و یا 
خد مت ارائه شــد ه به شد ت کاهش بیابد . اتفاقی که د ر بازار وکالت نیز شاهد  وقوع 
آن هســتیم. انحصار د ر این بازار موجب شد ه که د ستمزد  وکال سر به فلک بکشد . 
د ســتمزد های نجومی وکال موجب شد ه که مرد م نتواند  به وکیل مراجعه کرد ه و از 
خد مات حقوقی اســتفاد ه کنند . بسیاری از پروند ه های قضایی به د لیل بی اطالعی 
مرد م از مسائل حقوقی شکل می گیرند  د رصورتی که اگر د ستمزد  وکال کاهش بیابد  
مراجعه نمود ن مرد م به وکیل می تواند  جلوی تشکیل بسیاری از پروند ه های قضایی 
را بگیــرد . انحصار عالوه بــر افزایش بیش از اند ازه د ســتمزد  وکال موجب کاهش 
کیفیت خد مات حقوقی ارائه شــد ه از طرف وکال می شود . وقتی تعد اد  وکال محد ود  
باشــد  چون وکال رقیبان زیاد ی ند ارنــد ؛ انگیزه ای نیز برای ارائه با کیفیت خد مات 
حقوقی نخواهند  د اشــت.رقابتی شــد ن بازار وکالت و اینکه محد ود یتی بر سر راه 
افزایش تعد اد  وکال وجود  ند اشته باشد ،  موجب ایجاد  رقابت میان وکال شد ه که این 
مسئله کاهش د ستمزد  وکال و همچنین افزایش کیفیت خد مات حقوقی ارائه شد ه 
توسط آنها را به همراه خواهد  د اشت. کاهش د ستمزد  و افزایش کیفیت باعث می-

شود  که د سترسی مرد م به وکیل و خد مات حقوقی د ر سطح جامعه افزایش بیابد . 
د رصورت وجود  رقابت میان وکال به طور طبیعی وکیلی که خد مات با کیفیتی ارائه 

ند هد  از بازار وکالت کنارگذاشته خواهد  شد .
اولین قد م برای شکســت انحصار:د ر ۱۷ شهریور اولین قد م برای شکستن انحصار 
بازار وکالت برد اشــته شد . علی بهاد ری جهرمی، رئیس مرکز مشاوران قوه قضاییه 
د ر نشست خبری با خبرنگاران د ر پاسخ به سوالی د ر خصوص تعد اد  قبول شد گان 
د ر آزمون وکالت اظهار کرد :»ظرفیت مشخصی وجود  ند ارد  و د ر مرحله اول افراد ی 
که حد  نصاب علمی را کســب کنند  به مصاحبه د عوت می شــوند  و این مورد  که 
چه تعد اد  پروانه وکالت د اد ه می شــود  مشــخص نیســت.«این اقد ام مرکز وکال با 
استقبال گسترد ه فارغ التحصیالن حقوق و مسئولین مواجه شد . د کتر جلیل محبی، 
رئیس پیشین بســیج حقوق د انان کشور د ر این باره گفت:»عقالنیت رئیسی فراتر 
از حد  تصور اســت. از اقد امات اخیر ایشــان این اســت که حد  نصاب برای تعد اد  
وکال را برد اشــته و نمره قبولــی را مالک قرارد اد ه اند . د ر سیســتم قبلی اگر همه 
شــرکت کنند گان د ر تراز حقوق د انان بزرگ هــم بود ند ؛ باز هم امکان قبولی وجود  

ند اشت یا اگر همگی بی سواد  بود ند  باز هم تعد اد ی قبول می شد ند .«
اما از ســوی د یگر چند  روز بعد  از انتشــار آگهی آزمون مرکز وکالی قوه قضاییه 
و عد ه ای بر آشــفته شــد ند  و نامه پراکنی کرد ند  و خواســتار معلق شد ن آزمون 
مرکز وکال شــد ه اند . به عنوان نمونه مرتضی شهبازی نیا رییس اتحاد یه سراسری 
کانون های وکالی د اد گســتری ایران )اســکود ا( د ر مصاحبه ای گفت:»با مالحظه 
آگهی آزمون مرکز مرکز وکالی قوه قضاییه مشــخص اســت که تصمیمات اتخاذ 
شــد ه بیشتر متاثر از رقابت با کانون های وکال است تا اقتضاء مصالح کشور. بر این 
اســاس کانون های وکال طی مکاتباتی با مقامات محترم قضایی د رخواست کرد ه اند  
که با لحاظ شائبه های قانونی، پذیرش کارآموز وکالت د ر این مرکز تا تعیین تکلیف 

طرح هایی که د ر مجلس د ر حال بررسی است، معلق بماند . «
رئیــس مرکــز وکالی قوه قضائیه هــم د ر واکنش به ایــن اظهارنظرها خطاب به 
د اوطلبان و متقاضیان شــرکت د ر آزمون وکالت ایــن مرکز گفت: »آزمون وکالت 
مرکز وکالی قوه قضائیه به هیچ وجه تعلیق نمی شود  و متقاضیان به فضاسازی های 
صورت گرفته توجهی نکنند  و فقط برای آزمون آماد ه شــوند .« با اد امه این رویکرد  
د ر آینــد ه نزد یک شــاهد   ورود  وکالی جوان تازه نفس و کاهش د ســتمزد های 
نامتعــارف د ر بازار وکالت، افزایش د سترســی مرد م بــه خد مات حقوقی و کاهش 

پروند ه های قضایی خواهیم بود .
این مطلب را ما ننوشتیم فاطمه موسوی د ر مطالبات زنان نوشت.

انتقال آب از خزر موجب آباد نی ســمنان و هیچ 
جای د یگر نخواهد  شد ، این د ریاچه امانتی است 
که باید  برای آیند گان حفظ شــود .طرح انتقال 
آب خزر به فالت مرکزی ایران طرحی است ضد  
محیط زیست و ضد  توســعه پاید ار. اجرای این 
طرح خطرات جد ی د ر ابعاد  مختلف برای کشور 
ایجاد  می کنــد ، خزر که یک د ریاچه باســتانی 
محصور د ر خشــکی اســت پس نبایــد  آب آن 
منتقل شود  تا امنیت ملی کشور به خطر نیفتد .

اینکه مسیر انتقال از کد ام طرف باشد ، یا پساب 
و نمک حاصل از شیرین سازی را کجا بریزیم و  
موارد ی از این د ســت، بحث های انحرافی است 
چرا که طرح انتقال آب از اســاس غلط اســت و 
مطالعه بر روی آن نیز فقط هزینه های کشور را 
باال می برد . خزر به آبهــای آزاد  راه ند ارد  و تنها 
راه تغذیــه آن ریزش های جوی، چشمه ســارها 
و رود ها است. بنابراین د ســتکاری و انتقال آب 
آن به خارج از حوزه خیلی ســریع این پهنه آبی 
بسته را با مرگ مواجه می کند . اساسا د ریاچه ها 
به د لیــل محد ود یت آبی د ر برابــر د خالت های 
انســانی خیلی زود  عکس العمل نشــان د اد ه و 
خاموش می شوند . به عنوان مثال د ریاچه ارومیه 
فقط به خاطر د خالت های انســانی نابود  و اینک 
عبرتی برای کل د نیا شــد ه اســت. ساخت د ه ها 
سد  و یا ایجاد  راه میانبر بر روی یک د ریاچه چه 
معنایی د ارد ؟ آنقد ر به این د ریاچه ســتم شــد ه 
اســت که اگر بارند گی های اوایل سال ۹۸ نبود  
طوفان نمک کل منطقه را د ر برمی گرفت.  مثال 
د یگر د ریاچه آرال است که به سرنوشت محتوم 
مرگ د چار شد ه اســت. اگر خزر هم د ستکاری 
شــود  به زود ی اثری از آن باقــی نخواهد  ماند .

د ریاچه خزر به خود ی خود  د چار مشــکل است. 
انواع آلود گی نفتی از ســوی روسیه و آذربایجان 
تهد ید  جد ی برای این پهنه بســته آبی است، به 
عالوه زه آبهای صنعتــی، فاضالب های خانگی و 
بیمارســتانی نیز بد ون تصفیه وارد  این د ریاچه 
می شوند . همچنین شیرآبه زباله ها، کود  و سموم 
شیمایی که د ر کشــاوزی مصرف می شود . این 
د ریاچــه را به زود ی با بحــران جد ی تری روبرو 
خواهد  کرد . بهتر است د ولت کشورهای همسایه 
د ریاچه کاسپین را از این همه خطری که وجود  
د ارد  آگاه کند  تا این پهنه آبی بسته نابود  نشود ، 
زیرا د ر این صــورت میلیون ها نفر آواره خواهند  
شد .تخریب حد ود  ۱۰۰ هکتار جنگل با ۳۰ هزار 
د رخت بومــی با ژنتیک منحصر بــه فرد ، ۱4۳ 
هکتار باغ و شالیزار، تخریب  و نابود ی زیستگاه 
جانوران و تنوع زیســتی، فرســایش خاک و از 
د ست رفتن میلیون ها تن خاک حاصلخیز شمال 
کشور از آسیب های زیســت محیطی این طرح 
د ر مبد ا به شــمار می رود . بــه طوری که کمیته 

فنی منابع طبیعی اعالم کرد  که طرح انتقال آب 
خزر به فالت مرکــزی بزرگترین تخریب منابع 
طبیعی کشور به شمار می رود .انتقال آب از خزر 
فاقد  مطالعات توان ســنجی اکولوژیکی، راه های 
جایگزین و مطالعات اجتماعی اســت، این طرح 
بسیار گران اســت و هیچگونه توجیه اقتصاد ی 
ند ارد . بنا به گفته معاونت د ریایی سازمان محیط 
زیســت قیمت هــر متر مکعــب آب ۱۰۰ هزار 
تومان اســت. قطر لوله های د ر نظر گرفته شد ه 
2متر اســت. این لوله ها به طــول ۵۰۰کیلومتر 
باید  نصــب شــود . همچنین بــرای پمپاژ آب 
از منفــی 2۸ متر تا مثبــت 22۱۳ متر نیاز به 
احد اث ۶نیروگاه بــرق برای تولید  ۵۰۰ مگاوات 
برق اســت، تا بتواند  آب ۸ ایســتگاه پمپاژ را به 
ارتفاع 22۱۳  برســاند . احد اث ۶ نیروگاه تولید  
بــرق میلیون ها تن گاز گلخانــه ای وارد  محیط 
می کند  که خالف کنوانسیون. آسیب های زیست 
محیطــی، اجتماعی و فرهنگــی آن آنقد ر زیاد  
اســت که امنیت ملی را به مخاطــره می اند ازد .

این آب موجب آباد انی سمنان و هیچ جای د یگر 
نخواهد  شــد . زیرا کویر آب پذیر نیست و ساالنه 
بین ۳ تا ۵ هزار میلی متر تبخیر می شود . ضمن 
آنکه آب د ریاچه خزر هم قد رت پاســخگویی به 
فالت مرکزی را ند ارد .خزر امانتی اســت که باید  
برای آیند گان حفظ شود .اگر د ولت به د نبال آن 
اســت که حتما با شیرین سازی آب از پهنه های 
آبی، آب مورد  نظــر فالت مرکزی را تامین کند 
بهتر اســت هرگز به فکر انتقال از خزر نباشد  و 
تامیــن آب مورد  نیاز را از د ریــای عمان که به 
آب های آزاد  د سترســی د ارد ، د ر د ستور کار قرار 
د هد  . خزر امانتی اســت که باید  برای آیند گان 
حفظ شــود . این مطلــب را خد یجه گلین مقد م 

استاد  د انشگاه نوشت.
بررسی برنامه ریزی اقتصاد ی صنعتی د ر 

د وران پهلوی اول و د وم
د ر د وران پاد شــاهی رضاشــاه، بخش خصوصی 
بیشــتر د رگیر صنایع کوچــک و بازرگانی بود . 
طرح های زیربنایی و ســرمایه گذاری صنعتی، از 
آن جمله ایجاد  خط سراسری راه آهن و تاسیس 
کارخانه های نساجی، سیمان، د خانیات و قند  را 
وزارتخانه ها و ســازمان های د ولتی برنامه ریزی و 
اجرا می کرد ند . »توسعه اقتصاد ی« به معنایی که 
پس از جنگ د وم بر آن مترتب شــد ، شــناخته 
شد ه نبود  و د ر نتیجه میان فعالیت های اقتصاد ی 
د ولت یــا بخش خصوصی و مفهوم »توســعه«  

رابطه مدل و سازمان یافته ای وجود  ند اشت.
با این همــه، میان ســال های ۱۳۰۵ و ۱۳۱۷ 
نزد یــک بــه ۳۵ د رصد  بود جــه عمومی صرف 
ایجاد  و توســعه صنایع نامبرد ه و نیز معاد ن د ر 
ایران شــد . حکومت رضاشــاه مقبولیت خود  را 

د ر نوسازی اقتصاد ی و احیای ملی گرایی ایرانی 
با تاکید  بــر د یوان ســاالری و نیروهای نظامی 
جســت وجو می کرد ؛ این د ولت با ایجاد  امنیت 
نســبی و انتخاب سیاســت اقتصاد  ارشاد ی، د ر 
زمینه توسعه کشور گام هایی برد اشته؛ اما این امر 
نه براساس برنامه و نقشه ای آگاهانه، بلکه بر پایه 
اراد ه و تصمیم شخصی شــاه به اجرا د رمی آمد . 
گام های نخستین برنامه ریزی د ر ایران د ر اواخر 
پاد شاهی رضاشاه برد اشته شد . ابوالحسن ابتهاج 
کــه بی ترد ید  مهم ترین عامل اشــاعه اند یشــه 
برنامه ریزی و نیز ســازمان و روش د هی به آن د ر 
ایران بود ه است، د ر خاطراتش، سابقه پرد اختن 
به امور برنامه ریزی عمرانی را اواخر د وره سلطنت 
رضاشــاه )۱۳۱۶ش( می د انــد . یعنی حد ود  ۳۰ 
سال قبل از شــروع به کار او به عنوان مد یرعامل 
ســازمان برنامه، د ر آن زمان بود  که »شــورای 

اقتصاد ی« پد ید  آمد .
اولین برنامه عمرانی

د ر آبان ۱۳2۶، مشــرف نفیسی یکی از اعضای 
هیات عالی برنامه مامور شــد  با توجه به گزارش 
موریســن نود سن، برنامه ای قابل اجرا تهیه کند . 
د ر ایــن گزارش، نفیســی ابتد ا اشــاره ای د ارد  
به ضــرورت تد وین برنامه د ر کشــور و وضعیت 
اســفباری که د ر آن زمان مرد م د ر گوشه وکنار 
کشــور با آن روبه رو بود ند . وی د رخصوص مد ت 
و هزینه برنامه، مد ت هفت ســال را پیشــنهاد  
کــرد ، با این توضیح که د ر پایان ســال ســوم، 
تجد ید نظری د ر فصول مختلف برنامه بشــود  و 
اصالحــات ضروری د ر نوع یا هزینــه انجام کار 
به عمل  آید . وی د رباره هزینه برنامه می نویســد : 
»… برای اصالح د ستگاه اقتصاد  کشور و استوار 
ساختن سازمان آن روی اصول نوین، باید  تقریبا 
۶2 میلیارد  ریال، معــاد ل ۶2۰۰ میلیون تومان 
خرج بشود «  اما بالفاصله اعالم می کند  که تامین 
چنین مبلغی، طی هفت ســال از توانایی کشور 
خارج است و نیز وسایل فنی، انسانی و تجهیزات 
و ماشــین آالت و مصالح کافــی و الزم هم برای 

هزینه کرد ن آن وجود  ند ارد  و د ر نهایت، به این 
نتیجه می رســد  که فعال بضاعت مالی، انســانی 
تد ارکاتی و فنی کشــور د ر ســطح یک سوم این 
مبلغ است و د ر نهایت پیشنهاد  خود  را براساس 
مبلــغ ۵ میلیارد  و ۶۷۹ میلیــون تومان تنظیم 
می کند . د ر این گــزارش، منابع تامین نیازها را 
د ولت، بانک ملی ایران، د رآمد های ناشی از فروش 
اموال د ولتی، مشارکت سرمایه د اران خصوصی و 
د ریافــت وام از بانک بین المللی معین می شــود  
و تاکید  شــد ه که کل د رآمد  ناشــی از فروش و 
صاد رات نفت که شــرکت نفت انگلیس و ایران 
انجــام و د ر اختیار د ولت قــرار می د هد ، باید  د ر 
اختیار برنامه قرار د اد ه شود  و د ولت بود جه عاد ی 
کشور را از منابع د یگر مثل مالیات، عوارض راه ها 
و… تامین کند . تنهــا ۵ د رصد  از منابع برنامه 
مربــوط به بخش خصوصی بــود  و برنامه به طور 
کامل بر د ولت تکیه د اشــت. عمد ه د رآمد  د ولت 
نیــز از طریق فروش نفت و اســتقراض خارجی 
تامین می شد ، نه از مالیات. طبق این گزارش، د ر 
تقسیم د رآمد های برنامه بین رشته های مختلف 
اولویت اول بــه بخش های کشــاورزی، آبیاری 
ایجاد  و توســعه راه، راه آهن، بند رها و فرود گاه ها 
اختصاص یافته و ســپس به بخش های صنایع و 
معاد ن و خد مات. توزیــع منابع بین بخش ها از 
منطق قابل قبولی مطابق با شرایط آن روز ایران 
و ســهم بخش های مختلف اقتصــاد ی د ر تولید  
ثروت و رفع نیازهای مبــرم ملی برخورد ار بود . 
قانون برنامه اول کــه د ر مهرماه ۱۳2۷ تصویب 
شد ، مشتمل بر مجموعه ای از طرح ها بود  و هد ف 
رشــد  اقتصاد ی د ر آن تعیین نشد ه بود . د ر ماد ه 
۱، قانون برنامه عمرانــی اول، اهد اف این برنامه 
شامل رشد  و توسعه کشاورزی، صنایع و معاد ن 
باال برد ن ســطح زند گی و معیشــت، آموزش و 
بهد اشــت مرد م و توسعه راه ها و ارتباطات و نیز 

صاد رات محصوالت د اخلی بود .
  بخشی از مقاله ای به قلم شاد ی معرفتی
به نقل از تجارت فرد ا.

مسیری به سوی خاموشی خزر

توهم بزرگ

افزایش نرخ ارز با هدف کسب درآمد 

دیوارانحصاروکالتترکبرداشت

احمد  خورشــید ی، پد ر د اماد  احمد ی نژاد  گفته اســت که ائتالفی تحت عنوان 
»جبهه ســوم« با حضور د وازد ه تشکل سیاســی با محوریت خود ش د ر تهران 

اعالم موجود یت کرد ه است. 
خورشــید ی گفته که هد فش برای انتخابات زمســتان آتی شکســتن ساختار 
قد یمی و د وقطبی )اصولگرا و اصالح طلب( اســت. خورشــید ی که خود ش را 
د بیرکل جهاد گران ایران اســالمی معرفی کرد ه، گفته است: »وقتی که فضای 
د وقطبی حاکم باشــد ، همه ارزش ها لباس سیاه یا ســفید  بر تن د ارند  و شما 

نمی توانید  رنگ د یگری را متصور شوید . 
د ر چنین شــرایطی برای حل مسائل و مشکالت اساســی کشور راه حلی های 
افراطی و تفریطی را نســخه می کنند  که هر د و مضر است و آسیب می زند  و به 
راه حل معقولی اجازه مطرح شد ن نمی د هند «.و سهم اصولگرا را بیشتر و بیشتر 

می کند .

کفشانتخاباتپوشید

وزیر نفت اد عاهای یک نمایند ه مجلس شورای اسالمی د ر خصوص ارتباطش با 
هپکو را »مطلقا د روغ« عنوان کرد  و گفت: »د ر مورد  هپکو بجز اینکه اعالم شد ه 
من به مد ت یک ســال رئیس هیات مد یره بود ه ام، همه اش مطلقا د روغ است. 
د ر این ارتباط به صورت شخصی و همچنین از طرف وزارت نفت به د اد گاه و به 
هیات رسید گی به رفتار نمایند گان د ر مجلس نیز شکایت کرد ه ایم.چند ی پیش 
علی اکبر کریمــی نمایند ه مرد م اراک گفته بود  که زنگنه د وره ای رئیس هیات 
مد یره هپکو و مشاوره مد یرعامل آن بود ه و بیش از یک میلیارد  و ۵۰۰ میلیون 
تومان پول د ریافت کرد ه اســت.به گزارش رسانه ها، کریمی همچنین اد عا کرد ه 
بود : حامی اصلی آقای عطاریان د ر خرید  هپکو آقای زنگنه بود ، آقای زنگنه بعد  
از فروش این شرکت به آقای عطاریان رییس هیات مد یره هپکو اراک می شود  
و بر اساس مستند اتی که د ر اختیار د اریم با شرکت قرارد اد  بسته و مبلغی حد ود  

یک و نیم میلیارد  تومان از این شرکت د ریافت می کند .

مطلقاًدروغاست...



ماهنامه 
خوش اخالق ها 
و خوش ذوق ها 
در حوزه اجتماعی و اقتصادی
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سرمایه گذاری د ر اقتصاد  ایران متوقف شد ه و رشد  
موجود ی سرمایه به صفر گرایید ه، بود جه عمرانی 
د ولت نیز به تد ریج د ر حال حذف شــد ن است 
چون بخش مهمی از منابع کشور صرف کسری 
صند وق های بازنشستگی، مشکالت نظام بانکی و 
کســری بود جه د ولت می شود .از منظر اثرگذاری 
د ر رشــد  اقتصاد ی، ابرچالش ها را می توان به د و 

د سته تقسیم کرد :
و  زیســت  محیــط  آب،  مســاله  اول  د ســته 
بیکاری،د سته د وم سه ابرچالش مالی یعنی نظام 
بانکی، کسری بود جه و صند وق های بازنشستگی.

 د ســته اول: احتیاج به سرمایه گذاری های بسیار 
باال د ارنــد . د ر واقع اگر قرار باشــد  مشــکالت 
زیست محیطی کشــور برطرف شــود ، با توجه 
به وضعیتی که د ر مســائل مربــوط به آلود گی 
هــوا، ریزگرد هــا و… مشــاهد ه می شــود  نیاز 
بــه ســرمایه گذاری عظیمی وجــود  د ارد .عد م 
سرمایه گذاری د ر این حوزه ها منجر به وارد  آمد ن 
ضربات جد ی به ســالمت و رفــاه و حیات مرد م 
می شــود ، اما انجام این ســرمایه گذاری ها لزوماً 
به رشــد  اقتصاد ی کمک نمی کند .این مساله د ر 
مــورد  آب و بیکاری هم صــد ق می کند . د ر د و 
د هه گذشــته میزان ســرمایه گذاری حد ود  ۳۰ 

د رصد  تولید  ناخالــص د اخلی بود ه که برای حل 
این چالش ها جوابگو نبــود ه و اکنون این میزان 
ســرمایه گذاری به کمتــر از ۱۵ د رصــد  تولید  
ناخالــص د اخلی رســید ه د ر حالی که چالش ها 

بسیار عمیق تر و بزرگ تر شد ه است.
د سته د وم :ابرچالش ها یعنی نظام بانکی، کسری 
بود جــه و صند وق های بازنشســتگی به گونه ای 
عمل می کنند  که منابع را از ســرمایه گذاری د ور 
و به ســمت مصرف هد ایت می کنند .برای نمونه 
صند وق های بازنشســتگی را د ر نظر بگیرید . تراز 
صند وق بازنشستگی نیروهای مسلح کاماًل منفی 
اســت، صند وق کشــوری هم عد م تعاد ل بسیار 
بزرگی د ارد  و د ر نهایــت تامین اجتماعی هم از 
نظر منابع و مصارف لب مرز است.برآیند  عملکرد  
این صند وق ها این است که د ر بود جه ساالنه بیش 
از ۶۰ هزار میلیارد  تومان گنجاند ه می شــود  که 
حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری پرد اخت 
شــود . این ارقام را که از بود جه جاری کشور کم 
کنید ، رقم محد ود ی باقی می ماند  و د ر واقع آنچه 
به عنوان رشد  باالی بود جه جاری گفته می شود  
ناشی از افزایش عد م تعاد ل صند وق ها و باال رفتن 
تعد اد  بازنشستگان اســت.بار مالی صند وق های 
بازنشســتگی وارد  بود جه جاری شد ه است یعنی 

هزینه فرصت سرمایه گذاری بسیار باال رفته است. 
اگر صند وق های بازنشستگی تعاد ل مالی د اشتند  
این مبلغ بــاالی بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومانی 
می توانســت د ر بود جه عمرانی هزینه شــود  که 
ســرمایه گذاری د ولت را باال می برد ؛ و البته این 
ســرمایه گذاری و کارایــی آن، روش های خاص 
خــود ش را د ارد .با این حال مســاله این اســت 
که کســری صند وق ها باعث شــد ه است مبلغ 
قابل توجهــی از بود جه به پرد اخت مســتمری 
بازنشســتگان اختصاص پید ا کنــد  و این رقم با 
شــتاب باالیی د ر سال های آیند ه بیشتر و بیشتر 
می شــود  و تا سال ۱4۰۰ حتماً از مرز ۱۰۰ هزار 
میلیارد  تومان خواهد  گذشت. ضمن اینکه حقوق 
بازنشستگان نباید  مشمول تاخیر شود  و پرد اخت 

آن از ضرورت هاست.
د سته سوم : اگر ارقام کالن بود جه عمومی د ولت 
را د ر چند  ســال گذشته بررســی کنیم متوجه 
می شــویم که بود جه عمرانی کشور به تد ریج د ر 
حال حذف شد ن است و منابع د ولت به ناچار صرف 
پرد اخت های جاری می شود ؛ حتی بود جه جاری 
د ولت به تد ریج برای همین پرد اخت ها هم د چار 
تنگنا خواهد  شد  و قاعد تاً د ولت نمی تواند  کمکی 
به سرمایه گذاری کند .نظام بانکی هم د ر د هه های 

گذشته و به ویژه د هه ۹۰ وابستگی بسیار باالیی 
به بانک مرکزی پید ا کرد ه است. عامل اصلی که 
نقد ینگی را د ر اقتصاد  ایران د ر چند  سال گذشته 
بسیار افزایش د اد ه، بد هی بانک ها به بانک مرکزی 
بود ه است. بنابراین بانک ها د ر گرد ش فعالیت های 
جاری خود شان با کسری مواجه بود ه اند . طبیعی 
اســت که وقتی بانک ها قصد  د ارند  کسری منابع 
خــود  را از بانک مرکزی تامین کنند ، با مقاومت 
بانک مرکزی روبه رو شــوند . نتیجه این می شود  
که بانک ها د ر شــرایط عد م تعــاد ل،  منابع خود  
را به طور اجتناب ناپذیری به تامین ســرمایه د ر 
گرد ش بنگاه ها اختصاص می د هند . یعنی اولویت 
سیاستگذار هم تامین ســرمایه د ر گرد ش بود ه 
است نه ســرمایه گذاری. د ر نتیجه سهم بانک ها 
د ر سرمایه گذاری رو به افول بود ه و بازار سرمایه 
هم که از گذشته ســهم قابل توجهی د ر تامین 
مالی سرمایه گذاری ند اشته است.نتیجه اینکه سه 
ابرچالش مالی هم باعث می شــود  منابع به جای 
ســرمایه گذاری به سمت مصرف حرکت کند . د ر 
واقع د قیقاً د ر شــرایطی که استراتژی رشد  نیاز 
به ارقام بزرگی برای سرمایه گذاری د ارد ، منابعی 
برای ســرمایه گذاری وجــود  ند ارد .این مطلب را 

مسعود  نیلی اقتصاد د ان نوشت.

ابرچالش ها 

خون اقتصاد  را می مکند 

چه ارتباطی میان این ها وجود  د ارد ؟ د ختر بیکار یک وزیر، یک پیرزن روســتایی 
که مجموعه ای به غایت گران قیمت به نامش وارد  شــد ه و پسر جوانی که ظاهرا 
باید  د ر د ســته مولتی میلیارد ر ها قرارش د اد ؟ مســائلی بــه ظاهر بی ربط که با 
مرور چند  پروند ه به هم مرتبط به نظر می رسند !.پاییز سال ۹۶، چند ماه پیش از 
آنکه د الر کانال ســه هزار تومان را ترک گفته و مرز های تورم و گرانی د ر کشور 
د رنورد ید ه شود ، پروند ه ای د ر کانون توجه عموم قرار گرفت که حکایت از وارد ات 
انبوه یک خود روی لوکس توســط یکی از زنان روســتایی د اشــت.وارد ات ۱44 
د ستگاه انواع خود روی پورشه توسط پیرزنی که ساکن روستایی محروم است، از 
آن د سته اتفاقاتی است که بعید  است شنید ه و از یاد  برد ه باشید .ماجرا از این قرار 
است که برخی سود جویان برای پیشبرد  اهد افی مانند  وارد ات خود رو های لوکس 
به کشــور، با پرد اخت وجوهی اند ک اوراق هویتی برخی قشرهای کم د ر آمد  را 
د ر اختیــار می گیرند  تا با آن کارت بازرگانــی د ریافت کرد ه و به مد د  این کارت 
اقــد ام به وارد ات قانونی بی ثبت اثر و نشــانی از خود  کنند .البته ماجرا ابعاد  هم 
د یگری هم د ارد  که از جمله آنها، استفاد ه از تسهیالت د ایر شد ه برای مرزنشینان 
و د یگر قشــرهای جامعه است که د ر پروند ه وارد ات پورشه نیز بد ین ترتیب بود . 
پروند ه ای که گفته می شــد  از جمله شاکیانش، گمرک کشورمان است؛ هرچند  
اطالع خاصی از فرجام آن د ر د ســت نیســت.اما منظور از مــرور این پروند ه، نه 
رسید ن به چرایی مشخص نشد ن فرجام آنـ  که د ر جای خود  بسیار اهمیت د ارد  
ـ و حتی سازوکار ها و تد ابیر اند یشید ه شد ه برای مقابله با این د ست سوءاستفاد ه 
ها، که مرور د استان د یگری اســت که یکی از کلید واژه های اصلی آن »پورشه« 
است.خود رویی لوکس و بسیار گران قیمت که د ر د وران د الر سه هزارتومانی نیز 
رویای رسید ن به آن د ر مخیله بسیاری جایی ند اشت، چه برسد  به این روز ها که 
نرخ د الر و د یگر ارز های خارجی چند  برابر شد ه و اوضاع اقتصاد  کشورمان بحرانی 
است؛ آنقد ر بحرانی که وارد کنند گان این خود رو ها د ست از کار کشید ه اند .ماجرا 
از این قرار اســت که قاضی پروند ه تخلفات شبنم نعمت زاد ه، د ختر وزیر اسبق 
صمت د ر ابتد ای نشســت نخست رسید گی به اتهامات وی و متهمان همکارش 
د لیل بازد اشت وی به رغم تود یع وثیقه را این گونه توضیح د اد  که مهلت ضمانت 
نامه های تود یع شد ه توسط پد ر وی رو به اتمام بود ه و بیم فرار وی می رفته است.

قاضی مســعود ی همچنین اشاره کرد ، فرد ی با نام امیر بارانی 2۰ میلیارد  تومان 
ســند  برای متهم وثیقه گذاشــته و یاد آوری کرد ه که اگر د اد گاه الزم بد اند ، باز 
می تواند  سند  های د یگری د ر اختیار مرجع قضایی قرار د هد ، د ر حالی که این فرد  
متولد  سال ۱۳۷۳ بود ه و میزان ثروتش سواالتی آفرید ه که د اد گاه را مجاب کرد ه 
آن فرد  را فرابخواند ؛ فراخوانی که البته اجابت نشــد ه است.ماجرایی جالب توجه 
که خیلی زود  برخی فعاالن فضای مجازی ابعاد  جد ید ی از آن را کشــف و افشا 
کرد ند ، از جمله اینکه امیر بارانی، با نام کامل »ســید امیر بارانی بهبهانی«، فرزند  
فرد ی اســت که یکی از مهم ترین فعالیت های اقتصاد ی اش د ر سال های گذشته 
وارد ات پورشه به کشور بود ه است؛ تجارتی مرتبط با وزارت صمت!.اطالعاتی که 
تا کنون نه وزیر اسبق و نه مسئوالن فعلی وزارت صمت به آن واکنش نشان ند اد ه 
اند  تــا ابهامات د ر این خصوص اوج بگیرد ؛ ابهاماتی که حتی واکنش د ختر وزیر 
هم به آن ها ســکوت است؛ هرچند  تأکید  د ارد  به رغم وزیر بود ن پد رش، سال ها 
بیکار بود ه و از حضور پد رش د ر چنین جایگاهی، بهره ای نبرد ه است!. این مطلب 

را تابناک نوشت.

د یوان عد الت اد اری رأی کمیسیون ماد ه ۱۰۰ شهرد اری مبنی بر تخریب ویالی د اماد  
یکی از مقامات ارشــد  کشوری د ر منطقه لواســان را تأیید  کرد . محسن قائمی نسب 
مد یرکل حوزه ریاســت د یوان عد الت اد اری، د ر پاسخ به ســؤالی مبنی بر اینکه آیا 
جلوگیری از تخریب ویالی د اماد  یکی از مسئوالن کشور با حکم د یوان عد الت اد اری 
صحت د ارد  یا خیر اظهار کرد : رسید گی ها د ر محاکم قضایی و مراجع حقوقی به ویژه 
د یوان عد الت اد اری فارغ از نام ها و نشان هاست و طبق قانون صورت می گیرد  و اصوال 
وقتی کســی د ر د یوان عد الت اد اری د اد خواستی ثبت می کند  بر اساس د رج نام و نام 
خانواد گی و کد  ملی و نام پد ر این اقد ام صورت می گیرد  و نســبت های خانواد گی د ر 
این د اد خواســت مشخص نمی شود  و د ر صورت مشخص شد ن هم هیچگونه تاثیری 
د ر صد ور رای ند ارد . د رباره پروند ه اشخاص که جنبه خصوصی د ارد  به جهات مختلف 
اطالع رسانی نمی کنیم، اما د ر رابطه با پروند ه مورد  اشاره که فضاسازی زیاد ی صورت 
گرفته است باید  گفت که یک شخصی که نام و نام خانواد گی و کد  ملی مشخص د ارد  
و د ر پروند ه محفوظ است و نه به عنوان د اماد  یک مسئول، به د یوان مراجعه کرد ه و 
از رای کمیسیون ماد ه ۱۰۰ شهرد اری لواسان که حکم به تخریب ویالی نامبرد ه د اد ه 
شــکایت کرد ه است. د یوان طبق قانون مکلف به ثبت د اد خواست بود ه و د ستور طی 
مراحل قانونی صاد ر و پس از طی تشریفات قانونی، رأی به رد  د رخواست شاکی یعنی 

صاحب ویالی معروف د اد ه و رأی تخریب از سوی کمیسیون را تأیید  کرد ه است.

ویالیدامادمقامارشدکشوری

چهارتباطیمیاناینهاوجوددارد؟

تاریخ اقتصاد  ایران و جهان آینه ای اســت تمام نما از روید اد های 
اقتصاد ی که د ر گذشته رخ د اد ه است و بیانگر ریشه های تاریخی 
بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد  
ایــران و جهان د ر گذر زمان" د ر این نوشــتار بــه وقایع تاریخی 
نهمین روز مهر ماه پرد اخته می شــود  که به طور مستقیم و غیر 
مســتقیم اقتصاد  ایران و جهان را متاثر کرد ه است.۹ مهر ۱2۸۸ 
رییس  الوزرا که توســط علیرضاخان عضد الملک نایب  السلطنه به 
این سمت منصوب شــد ه بود  وزیران خود  را به این شرح معرفی 
کرد : ســپهد ار تنکابنی رییس  الوزرا و وزیر جنگ، ســرد ار اسعد  
بختیــاری وزیر د اخله، ناصرالملک وزیر خارجه، وثوق  الد وله وزیر 
عد لیه، مســتوفی الممالک وزیر مالیه، صنیع  الد وله وزیر معارف و 

اوقاف، سرد ار منصور وزیر پست و تلگراف. 
 ۹ مهر ۱۳۰۰، قوام  السلطنه کابینه خود  را به این شرح ترمیم 
کرد : قوام  الســلطنه رییس  الوزرا و وزیر د اخله، ســرد ار سپه وزیر 
جنگ، مصد ق  الســلطنه وزیر خارجه، مشارالسلطنه وزیر عد لیه 
شهاب  الد وله وزیر پست و تلگراف، عمید السلطنه وزیر فوائد  عامه 

و تجارت، امیر اعلم وزیر معارف و اوقاف.
 ۹ مهر ۱۳۱۶، محمود  جم نخســت  وزیر حسین عالء، مهد ی 

فرخ و ابوالقاســم فروهر را به سمت وزیر تجارت و وزیر صناعت و 
وزیر د اخله معرفی کرد .

 ۹ مهر ۱۳2۰، حسین عالء به ریاست بانک ملی ایران منصوب 
شد .

 ۹ مهر ۱۳2۳، یک مقام روس که د ر 24 شــهریور گذشــته با 
هد ف تحصیل امتیــاز نفت به تهران آمد ه بود  امروز د ر مالقات با 
شــاه، از بي اعتنایي ساعد  نســبت به د رخواست شوروي شکایت 
کرد  و هشد ار د اد  که روابط اقتصاد ي آیند ه مسکو و تهران بستگي 

به پاسخ د ولت ایران به د رخواست امتیاز نفت شوروي د ارد .
 ۹ مهر ۱۳۳2، سخنگوی د ولت اعالم کرد : د ولت فعلی مصمم 
است با توجه به قانون ملی شد ن صنعت نفت د ر قوانین موضوعه 
مملکتی، به هر وســیله که شد ه اســت نفت ایران را به بازارهای 
جهانی برساند . همچنین د ر این روز، روزنامه آبزرور نوشت: امریکا 
4۵ میلیون د الر د ر اختیار فضل اهلل زاهد ي قرار د اد ه بود  تا وي را 

د ر کود تا علیه مصد ق یاري کند .
 ۹ مهر ۱۳۳۶، خرمشهر صاحب آب لوله  کشی شد .

 ۹ مهــر ۱۳۳۸، بانک بین  المللی ایران و ژاپن کار خود  را آغاز 
کرد . ۵۱ د رصد  از سهام این بانک متعلق به براد ران الجورد ی بود .

 ۹ مهــر ۱۳4۳، قرارد اد  خرید  یکصد  و چهل هزار تن گند م از 
آمریکا بین وزیر د ارایی و نمایند ه آن کشــور امضا و مقرر شد  که 

تا پایان آذرماه گند م خرید اری شد ه به ایران تحویل د اد ه شود .
 ۹ مهــر ۱۳۵2، د ولت اعالم کرد  کارخانه  هایی که به اســتان  
های ساحلی، کرمانشاه، کرد ستان، کرمان و سیستان انتقال یابند  

تا ۱۵ سال از پرد اخت مالیات معاف می  شوند .
 ۹ مهــر ۱۳۵۷، امروز ۵ هزار کارمند  اد ارات مرکزي و شــعب 
بانــک ملي، 2۵۰۰ نفــر از کارگران کارخانــه ارج و کارمند ان و 
کارگران سازمان هاي آب و برق اهواز، آباد ان، اند یمشک، د زفول 
و خرمشهر د ســت از کار کشید ند  و به شبکه اعتصابات سراسري 

کشور پیوستند .
 ۹ مهــر ۱۳۹۰، محمود  بهمنی رئیس کل بانک مرکزی اعالم 
کرد : راســاً وارد  مهار نرخ ارز شد ه  ام و تا پایان هفته افزایش نرخ  

های ارز و طال را د ر هم خواهیم شکست.
 ۹ مهر ۱۳۹۱، طی خبری اعالم شد  مجموع سپرد ه های ایران 

نزد  بانک های خارجی از مرز ۱۵ میلیارد  د الر گذشت.
 ۹ مهر ۱۳۹2، موجود ی حساب صند وق توسعه د ر پایان مرد اد  

ماه سال ۱۳۹2 بالغ بر ۳۳/۵ میلیارد  د الر اعالم شد .
 ۹ مهر ۱۳۹4، عباس آخوند ی، وزیر راه و شهرســازی از هد ف  
گذاری برای خرید  ۵۰۰ فروند  هواپیما تا ســال ۱4۰4 خبر د اد  و 
گفت: د ر گام نخست تا سال 2۰۱۶ تعد اد ی از این هواپیماها وارد  

کشور می  شوند .
 ۹ شــهریور ۱۳۹۷، هیات وزیــران، با تصویب محاســبه نرخ 
خوراک پتروشــیمی ها براســاس ارز نیمایی، د ر کنار اختصاص 
رانت ســاالنه حــد ود  4۵ هزار میلیــارد  تومانی پتروشــیمی ها 
)اختالف قیمت نرخ خــوراک ۳۸۰۰ تومانی و ارز حد ود ا ۸۰۰۰ 
تومانی د ر ســامانه نیما( به د رآمد های د ولت، نخســتین گام د ر 
مسیر شفاف سازی اقتصاد ی را برد اشت.این مطلب را ما ننوشتیم 
 موسســه مطالعــات و پژوهش هــای سیاســی و روزنامه د نیای 

اقتصاد  نوشت.

اقتصاد  ایران د ر گذر زمان 

از »وزیر مالیه شد ن مستوفی الممالک« تتا »گام اول حذف رانت پتروشیمی ها«

تسهیالت قرض الحسنه ازد واج جوانان تنها سیاست نظام با هد ف 
کمک به جوانان کشــور د ر تامین بخشــی از هزینه های ازد واج 
بود ه است. با افزایش مقد ار این تسهیالت از ۱۵ میلیون تومان به 
۳۰ میلیون تومان براساس قانون بود جه ۹۸، روزنه  امید ی برای 
بسیاری از زوج های جوان د ر تامین بخشی از هزینه های تشکیل 
خانواد ه از جمله هزینه  مســکن گشود ه شد ه است.با این وجود 
افزایش مقد ار تســهیالت قرض الحســنه ازد واج د ر سال جاری 
ســخت گیری هایی بانک ها د ر فرایند  اعتبارســنجی و اعطای 
تســهیالت به متقاضیان را به د نبال د اشــته است. به طوری که 
برخالف نــص صریح قانون بود جه  ۹۸ و بخشــنامه های متعد د  
بانک مرکزی، بانک ها کامال به صورت سلیقه ای با این تسهیالت 
برخورد  می کنند . همین موضوع، مناقشه  بانک  مرکزی و بانک ها 
د ر ماه های اخیر را به د نبال د اشــته است.براســاس بند  »الف« 
تبصره ۱۶ قانون بود جه امســال، بانک هــا موظف به پرد اخت 
تســهیالت ازد واج ۳۰ میلیون تومانی به متقاضیان با »اخذ یک 
ضامن معتبر و سفته« هستند . اما برخی از بانک ها برای ضمانت 
د و یا ســه ضامن و چند  چک بانکی طلــب می کنند . همچنین 
بانک های خصوصی سخت گیری بیشــتری نسبت به بانک های 
د ولتی د ر این زمینه د ارند .به  همین د لیل، بانک  مرکزی مجبور 
بــه ابالغ چند باره  بخشــنامه  خود  به شــبکه  بانکی کشــور د ر 
تاریخ های ۱۵ تیر و ۷ شــهریور د رباره اجرای بند  »الف« تبصره 
۱۶ قانون بود جه امسال شد  و بر ضرورت توجه بانک ها به جمله  

»اخذ یک ضامن معتبر و ســفته« تاکیــد  کرد .پس از ابالغ این 
بخشنامه های الزام آور به صورت مکرر، بانک های تجاری شرایط 

خود  را به یک ضامن تقلیل د اد ه اند  اما د ر روند  اجرا همچنان 
سلیقه ای عمل کرد ه و متقاضیان د ریافت تسهیالت ازد واج 
را د چار مشــکل می کنند . به عنوان نمونه، برخی بانک ها 

فقــط ضمانــت ضامن د ولتی و رســمی 
 را قبــول می نماینــد  و ضامن خصوصی
غیــر رســمی، قــرارد اد ی، پیمانی و 

نمی شمارند . معتبر  را  بازنشسته 
همچنین د ر گواهی تعهد  کسر 
اقســاط همه  شــاغالن رسمی 

و غیر رســمی ارگان های د ولتی 
به لحــاظ حقوقی یک  و خصوصی 

جمله مبنی بر »معتبر بود ن گواهی 
کسر اقســاط تا زمان اشتغال ضامن 

د ر محــل کار مصــد ر گواهی« ذکر 
می شــود  اما برخی بانک ها هر گواهی 
کســر اقســاط د ارای این جمله را غیر 
معتبر شــمرد ه و متقاضی را مجبور به 
معرفی ضامــن د وم یا جد ید  می نمایند !.

گفتنی اســت د ر بند  »الف« تبصره  
۱۶ قانون بود جــه ۹۸ و نیز د ر بند  

»پ« شــرایط و د ستورالعمل اخذ تســهیالت ازد واج د ر سامانه  
تسهیالت ازد واج آمد ه است: »بانک مرکزی، بانک ها و موسسات 
اعتباری غیربانکــی می توانند  یارانــه ی پرد اختی به 
اشــخاص را به عنوان تضمین د ر این زمینه بپذیرند «. 
یعنی متقاضــی می تواند  با مراجعــه به بانک 
مقصد  حســاب یارانــه  واریزی خــود  بد ون 
معرفی ضامن حقیقی، حساب یارانه را 
به عنوان ضمانت معرفی و از آن بانک 
تسهیالت ازد واج د ریافت کند . اما د ر 
حال حاضر، این بند  قانون د ر هیچ یک 
از بانک ها، اجرایی نمی شود .براساس 
این گزارش، از شــواهد  برمی آید  که 
این تســهیالت د ر اثــر فقد ان نظارت 
موثــر بانــک مرکزی، عــد م تمکین 
قوانین  به  نســبت  تجاری  بانک های 
و بخشــنامه های رســمی و نیز برخورد  سلیقه ای و 
شــعبه ای با متقاضیان، عمال بــه ضد  خود  بد ل و به 
ســد ی برای ازد واج جوانان تبد یل شد ه است. لذا ضروری است 
تــا بانک  مرکزی با نظارت د قیق مید انی صحت اجرای قوانین و 
بخشنامه ها د ر روند  ارایه  تســهیالت قرض الحسنه ی ازد واج را 
رصد  و از سنگ اند ازی و ایجاد  موانع غیرقانونی بر سر راه تحقق 

اهد اف این تسهیالت توسط بانک های تجاری جلوگیری نماید .

بازی جد ید  بانک ها  برای پرد اخت نکرد ن وام ازد واج
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چنــد ی پیش نمایند ه مرد م خوی و چایپاره د ر مجلس شــورای 
اســالمی د ر حاشیه نشست علنی مجلس برای د قایقی د ر جایگاه 
خبرنگاران حاضر شــد ، ولی از پاسخ به پرسش های آن ها د رباره 
حواشی منتشره د ر رسانه ها د رباره سرقت 4۰۰ میلیون تومان وجه 
نقد  و 2۵۰ هزار یورو از منزلش خود د اری کرد .خبر سرقت از منزل 
این نمایند ه  برای اولین بار توسط یکی از وب سایت ها بد ون ذکر 
نام منتشر و اعالم شد  که مبلغ 4۰۰ میلیون تومان به اضافه 2۰۰ 
هزار د الر به ســرقت رفته است. بیشتر از موضوع سرقت از منزل 
یک نمایند ه، این ارقام اعالمی به سرقت رفته بود  که نظر همگان 
را به خود  جلب کرد .یک منبع آگاه گفته بود : مبلغ ربود ه شــد ه از 
خانه یکی از نمایند ه های مجلس 2۰۰ هزار د الر نبود ه، بلکه 2۵۰ 
هزار یورو بود ه اســت. این منبع مطلع، نمایند ه مال باخته را یکی 
از نمایند گان حوزه انتخابیه استان آذربایجان غربی معرفی کرد ه 
بود  و این نمایند ه فارغ التحصیل التحصیل کارشناسی ارشد  علوم 
قرآن و حد یث از د انشــگاه آزاد  اســالمی و د ارای مد رک د کترای 
تخصصی علوم قرآن و حد یث از د انشگاه آزاد  اسالمی واحد  علوم و 
تحقیقات تهران هم است و د ر کمیسیون اقتصاد ی مجلس شورای 
اسالمی عضویت د ارد .شایان ذکر است، تاکنون نهاد  های ذی ربط 
د ر زمینه حجم اسکناس های به سرقت رفته اظهار نظری ند اشته 
اند ، اما همان گونه که عنوان شــد ، میزان ارز اعالم شــد ه توسط 
ســخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نماینــد گان حد ود  2۰۰ هزار 

د الر است؛ رقمی که واکنش بســیاری د ر پی د اشت.برای نمونه 
یکی از گویند گان خبر د ر واکنــش به این حجم از ارز نگهد اری 
شد ه د ر منزل این نمایند ه طی توئیتی به کنایه نوشت: نگهد اری 
بیش از د ه هزار د الر یا یورو د ر منزل قاچاق محســوب می شــود  

و اگر د ر ســنا ثبت نشــد ه باشــد ، پولشویی 
اســت. یاد آوری برای بعضی ها!.حاال پرسش 

این اســت که قانون و د ستورالعمل ها د ر مورد  
میزان سقف نگهد اری ارز توسط اشخاص چه 

می گویند ؟د ر ســال ۱۳۹2 قانون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز تصویب شــد . د ر ماد ه ۷ 
این قانون، بانک مرکزی موظف شد ه بود  

د ر جهت پیشگیری و کنترل بازار مباد الت 
غیرمجــاز ارز، اقد اماتی، چــون تعیین و 
اعالم میزان ارز قابــل نگهد اری و مباد له 

د ر د اخل کشــور، همراه مسافر، همراه 
رانند گان عبوری و موارد ی از این قبیل 
را به عمل آورد . این د ر حالی اســت که 
بانک مرکزی طی اطالعیه شــماره یک 
خــود  د ر 2۱ فرورد ین ماه ۱۳۹۷ اعالم 

کرد : میزان ارز قابل نگهد اری توســط هر 
شخص بر اساس د ستورالعمل صاد ره توسط 

بانک مرکزی د ر تاریخ 2۱ فرورد ین ۱۳۹۶ حد اکثر ۱۰ هزار یورو 
یا معاد ل آن به ســایر ارز ها بود ه و د ر صورت کشف، میزان بیش 
از آن د ر اختیار هر شــخص، با مرتکب بر اســاس قانون برخورد  
خواهد  شد .به هر صورت باید  د ر ابتد ا مشخص شود  که آیا نمایند ه 
مجلس مجوز نگهد اری این میزان ارز را د اشــته است یا خیر؟ اگر 
مجوز های الزم را ند اشــته باشــد ، باید  طبق قانون با وی برخورد  
شــود .نکته د یگر د ر این ماجرا این است که این نمایند ه مجلس و 
عضو کمیســیون اقتصاد ی بار ها د ر مصاحبه های خود  از وضعیت 
بــازار ارز انتقاد  کرد ه بود . به عنوان نمونه د ر 22 ارد یبهشــت ماه 
سال گذشته همزمان با برهم ریختگی بازار ارز طی مصاحبه ای 
اعالم کرد : د ر حال حاضر شــاهد  آن هســتیم که بیخ گوش 
بانــک مرکزی و صرافی هــا، د الر د ر قالب پیک موتوری د ر 
اختیار افراد  قــرار می گیرد . این نماینــد ه مجلس با بیان 
اینکه باید  د رز های د الر غیرقانونی و قاچاق مشخص شود ، 
گفت: د ر حالی که د الر قاچاق د ر اختیار افراد  قرار 
می گیرد ، وارد کننــد گان، ارز مورد  نیاز برای 
ثبت ســفارش را پید ا نمی کنند .با توجه به 
اینکه ایــن نمایند ه مجلس اد عا نمود ه بود  
که ارز ها با پیــک موتوری د ر اختیار افراد  
قرار می گرفته است، حاال باید  این پرسش 
را هم از ایشان پرسید  که منشاء این 2۵۰ 
هزار یورو کجا بود ه و آیا این میزان ارز هم 
از طریق پیک موتوری به د ســت ایشــان 
رســید ه یا منشأ د یگری د اشته است؟.این 

مطلب را تابناک نوشت.

محمود  احمد ی نژاد ، رئیس د ولت نهم و د هم با ایند پند نت فارسی د رباره مسائل 
مختلف گفتگو کرد ه و گفته است: تعریف من روشن است. هیچ ارزشی با تحمیل 
باقی نمی ماند . اگر بماند  اصال د یگر ارزش نیست. هر ارزشی زمانی ارزشی است 
که با انتخاب آزاد انه و آگاهانه همراه باشد . مذهب اگر انتخابی نباشد  هیچ ارزشی 
ند ارد . ما هیچ حد ی برای آزاد ی انســان قائل نیســتیم. البته به شما بگویم که 
خود  واژه آزاد ی هم نباید  به ابزار تبد یل شود . حقیقِت آزاد ی، مطلق است. هیچ 
امری نباید  موجب اسارت انسان و تحمیل به انسان بخصوص د ر حوزه اند یشه و 
باور ها بشود . ما محد ود یتی د ر حوزه اند یشه به رسمیت نمی شناسیم. مرد م برای 
بازگشت من به عرصه سیاسی زیاد  می خواهند ، خیلی زیاد  می خواهند ، اصرار هم 
می کنند . بعضی مواقع د ســتور هم می د هند  و می گویند  باید «. بهشان می گویم 

ان شااهلل با یکد یگر کاری می کنیم و اوضاع خوب می شود .

بررسی و محاســبات نشــان می د هد ، د ر سال 
۱۳۹۶ حجــم تولید  ناخالص د اخلی ۱4۷۰ هزار 
و ۷۰۰ میلیارد  تومان بود ه اســت. سهم بود جه 
شــرکت های د ولتــی از تولیــد  ناخالص د اخلی 
رقمی معاد ل 4۷.۶ د رصد  و سهم د ولت از تولید  
ناخالص د اخلی ۱۹.۵ د رصد  بود ه است؛ بنابراین 
د ر مجموع ســهم د ولت از اقتصاد  ایران بیش از 
۶۰ د رصد  است.بهزاد  نبوی که د ر عرصه سیاست 
با عنوان چریک پیر شناخته می شود ، د ر روز های 
اخیر طــی مصاحبه ای جمالتی را بیان کرد ه که 
د ر نوع خود  جالب است. وی د ر بخشی از سخنان 
خود  اعالم کرد ه است که اختیارات د ولت بر طبق 
قانون اساسی، حد ود  ۱۰ تا د رصد  کل اختیارات 
اد اره کشور اســت و باید  د ر همین حد  از د ولت 
انتظار د اشــت. همچنین نبوی د ر بخش د یگری 
از صحبت های خود ، با اشاره به اینکه بخش های 
انتخابی حاکمیت ســهم کمی د ر اد اره کشــور 
د ارند  افزود ه است: د ر کشور ما چهار نهاد  هست 
که ۶۰ د رصد  ثروت ملی را د ر اختیار د ارند ؛ ستاد  
اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قد س و 
بنیاد  مستضعفان که هیچ یک از این ها ارتباطی 
با د ولت و مجلس ند ارند .سال هاســت این گزاره 
بیشتر از سوی سیاســتمد اران و نه اقتصاد د انان 
مطرح می شود  که بنیاد  ها و نهاد  ها مالکان عمد ه 
اقتصاد  ایران می باشند  و برای مرد م نیز این جمله 
بســیار جذاب اســت و خبر از حضور مافیا های 
پیچیــد ه د ر اقتصاد  ایران را می د هد . معموال هم 
این گزاره بیشــتر د ر زمان نزد یکی به د وره های 
انتخاباتی و از سوی طرفد اران جناح هایی مطرح 
می شــود  که حاکم بر وضعیت سیاســی کشور 
هستند  و می خواهند  به نوعی عملکرد  نه چند ان 
خوب خود  را به گرد ن د یگران بیند ازند .اما حاال 
پرسش اساسی این است که آیا واقعاً ۶۰ د رصد  
اقتصاد  ایران د ر اختیار بنیاد  ها و نهاد هاست؟ آیا 
این بنیاد  ها و نهاد  ها هستند  که سهم عمد ه ای از 

اقتصاد  ایران را بر عهد ه د ارند ؟!
اقتصــاد   از  د ولــت  د رصــد ی   ۶۷ ســهم 
ایران:بررســی های آماری نشان می د هد  که این 
گزاره صحیح نیست و بخش عمد ه اقتصاد  ایران 
د ر اختیار د ولت اســت.یکی از شــاخص ها برای 
ارزیابی اند ازه بخش د ولتی د ر اقتصاد  مقایســه 
حجم بود جه د ولــت با تولیــد  ناخالص د اخلی 

است. بر اســاس آخرین گزارش بانک مرکزی از 
نماگر های اقتصاد ی، حجم تولید  ناخالص د اخلی 
د ر ســال ۱۳۹۶ به میــزان ۱4۷۰ هزار و ۷۰۰ 
میلیارد  تومان بود ه اســت.حجم کل بود جه های 
شرکت های د ولتی د ر بود جه سال ۱۳۹۶ حد ود  
۸۰۰ هــزار و ۵۰2 میلیارد  تومان بود ه که برای 
بررســی اثر هزینه ای بود جه شرکت های د ولتی 
د ر تولید  ناخالص د اخلی، سرفصل بخش مالیات 
و تملــک د ارایی های مالی از رقم مذکور کســر 
شــد ه و به رقم ۷۰۰ هزار و ۳۷۰ میلیارد  تومان 
خواهیم رسید ؛ بنابراین، سهم بود جه شرکت های 
د ولتی د ر تولید  ناخالــص د اخلی رقمی معاد ل 
4۷.۶ د رصد  اســت. نکته قابل توجه این که این 
محاسبات تنها برای شرکت های د ولتی است که 
د ولت بیش از ۵۰ د رصد  ســهام آن ها را د ارد  و 
اگر سایر شرکت هایی را که د ولت د ر آن ها سهم 
کمتر از ۵۰ د رصــد  د ارد ، اضافه کنیم قطعاً این 
د رصد  سهم شرکت های د ولتی از تولید  ناخالص 
د اخلی باالتــر خواهــد  رفت.همچنین رقم کل 
بود جه عمومی د ولت د ر سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۳4۷ 
هزار و ۷۶۰ میلیارد  تومان بود ه که د ولت از این 
میزان تنها توانسته است ۳2۰ هزار و ۳۰ میلیارد  
تومان را پرد اخت کند . از طرف د یگر، با توجه به 
اینکه این محاسبه به روش هزینه انجام می شود ، 
باید  بخش هزینه ای تملــک د ارایی های مالی را 
حذف کرد ؛ بنابراین، اثر بود جه د ر تولید  ناخالص 
د اخلی 2۸۶ هــزار و ۸۶۰ میلیارد  تومان و البته 
این رقــم د ر برابر عد د  تولیــد  ناخالص د اخلی، 
نســبتی برابــر ۱۹.۵ د رصد  اســت.د ر مجموع 
می تــوان گفت: ســهم د ولــت )۱۹.۵ د رصد ( و 
شــرکت های د ولتی )4۷.۶ د رصد ( از کل تولید  
ناخالص د اخلی یا اقتصاد  کشــور د ر سال ۱۳۹۶ 

رقمی د ر حد ود  ۶۷.۱ د رصد  بود ه است.
اند ازه د ولت د ر اقتصاد  ایران :یکی از گزارش های 
رسمی منتشــره پیرامون اند ازه د ولت، گزارش 
بانک مرکزی اســت که د ر ســال ۱۳۸۵ منتشر 
شد ه اســت. این گزارش میزان اند ازه د ولت د ر 
اقتصــاد  ایــران را د ر د وره ســال های ۱۳۵2 تا 
۱۳۸4 بررســی کرد ه است. بررســی های انجام 
شد ه نشان می د هد  اند ازه د ولت د ر همه سطوح 
د ر د وره رونــق د رآمد  های نفتــی )۵۷-۱۳۵2( 
باالترین مقد ار را نسبت به سایر د وره های تحت 

بررسی د اشته و ۶۳.۱ د رصد  بود ه است. است.
 آیــا ۶۰ د رصد  اقتصاد  ایــران د ر اختیار بنیاد  ها 
و نهاد  ها است؟:شــایان ذکر است سه سال قبل 
نیــز معاونت اقتصــاد ی، وزارت امور اقتصاد ی و 
د ارایی طــی مطالعه ای ســهم بنیاد  ها و نهاد  ها 
از کل اقتصــاد  ایــران را تنهــا ۱۰ د رصد  اعالم 
کرد . مجموعه هایی مانند  آســتان قد س رضوی، 
ســتاد  اجرایی فرمان امام، بنیــاد  برکت، بنیاد  
مستضعفان، بنیاد  شهید ، قرارگاه سازند گی خاتم 
و د یگر تشکیالت اقتصاد ی سپاه د ر این گزارش 
مورد  بررســی قرار گرفته بود ند . با استناد  به این 
گزارش، نقش شــرکت های د ولتی و شبه د ولتی 
د ر اقتصاد  ایران قابــل قیاس با بنیاد  ها و نهاد  ها 
نبود .حتی عالوه بر این گزارش ها، مسعود  نیلی 
د ستیار ســابق رئیس جمهور د ر نشست تحلیل 
شــرایط اقتصاد ی ایران که د ر مرد اد  ماه ســال 
جاری و به همت اتحاد یه انجمن های اســالمی 
د انشــجویان د ر اروپا برگزار شــد ه بود ، د ر مورد  
تأثیــر بنــگاه د اری نهاد  های نظامی بــر اقتصاد  
ایران افزود : حد ود  4۰ د رصد  ســهام بنگاه های 
اقتصاد ی، سهام عد الت است که کامال د ر اختیار 
د ولت و 2۰ د رصد  هم به خود ی خود  د ر د ســت 
د ولت قرار د ارد ؛ به عبارتی، د ولت عنصر مســلط 
بنگاه د اری است و صحبت از بنگاه د اری نهاد  های 

نظامی، خیلی مستند  نیست.
ســهم بخش خصوصی از اقتصــاد  ایران چقد ر 
اســت؟:اتاق بازرگانی ایران، طــی مطالعاتی به 
تعیین ســهم ارزش افزود ه بخــش خصوصی و 
بخش عمومی از کل ارزش افزود ه ایجاد  شــد ه 
د ر سال های ۱۳۹2 و ۱۳۹۳ با د و رویکرد  د رصد  

مالکیت سهام و رویکرد  تعیین مد یریت پرد اخته 
است.بر اساس رویکرد  د رصد  مالکیت سهام، د ر 
سال ۱۳۹2 ســهم ارزش افزود ه بخش خصوصی 
از کل ارزش افزود ه ایجاد  شــد ه د ر اقتصاد  ایران 
معاد ل 44.۷ د رصد  و ســهم بخش عمومی برابر 
با 4۵.۳ د رصد  بود ه اســت. د ر ســال ۱۳۹۳ با 
توجه به محاسبات انجام شد ه، سهم ارزش افزود ه 
بخش خصوصی از کل ارزش افزود ه ایجاد  شــد ه 
د ر اقتصاد  ایــران معاد ل 4۷.۳ د رصد  و ســهم 
بخش عمومی ۵2.۷ د رصد  بود ه اســت.بر اساس 
رویکــرد  تعیین مد یریت، ســهم بخش د ولتی و 
خصوصی از ارزش افزود ه ایجاد  شــد ه د ر اقتصاد  
ایران د ر ســال ۱۳۹۳ به ترتیــب برابر با ۵4.2 
د رصد  و 4۵.۸ د رصد  و این نســبت ها برای سال 
۱۳۹2 برای د و بخــش د ولتی و خصوصی برابر 
با ۵۷ د رصد  و 4۳ د رصد  بود ه اســت. بنابراین، 
باز هم د ر خوش بینانه ترین حالت، ســهم بخش 
خصوصی از اقتصــاد  ایران زیر ۵۰ د رصد  برآورد  
شد ه است و این بخش عمومی )د ولتی( است که 
نقض پررنگ تری د ارد .د ر مجموع آنچه مشخص 
اســت، تقلیل نقــش د ولت د ر اقتصــاد  ایران و 
افزایش نقش نهاد  هــا و بنیاد  ها د ر اقتصاد  ایران 
به نوعی فرافکنی اســت. د ولــت باید  با توجه به 
نقش بیش از ۶۰ د رصد ی خود  د ر اقتصاد  ایران 
پاســخگوی عملکرد  خود  باشد . به نظر می رسد  
طرفد اران د ولــت با این گونه اعــالم نظر ها د ر 
آستانه انتخابات به د نبال تطهیر این نهاد  باشند  
و قصد  د ارنــد  عملکرد  ضعیف د ولت را به گرد ن 
ســایر نهاد  ها بیند ازند .این مطلب را ما ننوشتیم 

تابناک نوشت.

اند ازه د ولت د ر اقتصاد  ایران 

قضیه نمایند ه مال باخته...

مردماصرارمیکنندکهدوبارهبرگردم

د ر سال ۱۳۹4 پژوهشــی انجام شد  که د ر آن پژوهش 
د هک ســوم به عنوان معیاری از خط فقر نسبی د ر نظر 
گرفته شد ه بود . نتیجه این پژوهش نشان می د اد  که ۳۸ 
د رصد  خانوار های جامعه د ر د هک های پایین تر از د هک 
ســوم قرار د ارند . طبیعتاً بــا اوضاعی که پیش آمد ، هم 
اکنون بیش از ۵۰ د رصد  خانوار های ایرانی د رآمد هایشان 

با هزینه هایشــان همخوانی ند ارد  و زیر خط فقر نســبی هســتند .اگر برای تهیه آمار ها 
نمونه های د قیقی از کالنشهر ها گرفته شود  مالحظه خواهد  شد  که د ر کالنشهر هایی مانند  
تهران، به د لیل آن که د رآمد  های د هک ششم کفاف هزینه ها را نمی د هد ، این د هک هم 
مجبور شد ه است از جیب خرج کند  و از پس اند از های سابق خود  برای پوشش هزینه ها 
اســتفاد ه کند . عمال خط فقر نسبی به شد ت افزایش یافته است و هم اکنون برآورد  های 
من این اســت که تا د هک ششم جامعه ایران تحت تاثیر فشار های هزینه ای می باشند .به 
تازگی مرکز آمار ایران گزارشــی پیرامون مابه التفاوت د رآمد  و هزینه خانوار های شهری 
و روســتایی کشــور د ر ســال ۹۷ را به تفکیک د هک های د رآمد ی و مقایسه روند  آن با 
سال های گذشته منتشر کرد ه است.این گزارش نشان می د هد  که هر خانوار شهری به طور 
متوسط 4 میلیون و ۱۶۸ هزار تومان و هر خانوار روستایی یک میلیون و ۸۶4 هزار تومان 
بیشتر از هزینه ساالنه اش د رآمد  د اشته است که معاد ل متوسط ماهانه ۳4۷ هزار و ۳۰۰ 
تومان و ۱۵۵ هزار و 4۰۰ تومان به ترتیب برای هر خانوار شهری و روستایی بود ه است. 
د ر د و بحــران اخیر ارزی قیمت د الر بیش از 4۰۰ د رصد  افزایش یافت خانوارهای حاضر 
د ر د هک ششــم هم از جیب خرج می کنند .با توجه به اینکه د ر سال گذشته فشار های 

هزینه ای بسیاری به خانوار ها تحمیل شد .
مرد م معموال روزانه با 2۰ تا ۳۰ قلم کاال ســر و کار د ارند  و نوســانات قیمتی این کاال ها 
بیشــتر به چشم می آید . ۳۰ د رصد  از ســبد  مصرفی خانوار های شهری به ویژه د ر کالن 
شــهر ها مربوط به هزینه مســکن و ۷۰ د رصد  مربوط به هزینه هایی، چون خوراکی ها و 
آشامید نی ها، تحصیل و آموزش، بهد اشت و د رمان، پوشاک و ... می باشد ؛ بنابراین د ر سبد  
مصرفی خانوارها، هزینه مسکن سهم باالیی د ارد .بررسی ها نشان می د هد  که د ر یک سال 
اخیر قیمت نقطه به نقطه مسکن بیش از ۱۰۰ د رصد  رشد  د اشته است و حتی این رقم 
د ر شهرســتان ها بیشتر هم بود ه است. همچنین اجاره بها نیز د ر مقایسه با سال گذشته 

بیش از د و برابر شد ه است. 
نتیجه آن که هزینه های مســکن که ســهم باالیی د ر ســبد  مصرفــی خانوار ها د ارد  به 
شــد ت تحت تاثیر نوسانات د الری قرار گرفته و قیمت آن افزایش یافته است.  د ر زمینه 
هزینه های مربوط به کاال های اساســی و ضروری که بعد  از مسکن سهم د وم را د ر سبد  
مصرفی خانوار ها د ر اختیار د ارند  نیز د ولت سیاســت ارز 42۰۰ تومانی را د ر یک ســال 
گذشــته د نبال کرد ه است که متاسفانه این سیاســت به د لیل رانت و فساد ی که وجود  

د اشت به جامعه هد ف برخورد  نکرد  و قیمت کاال های اساسی به شد ت افزایش یافت. 
هزینه ها د ر بخش تحصیل و آموزش نیز به شد ت افزایش یافته است، به عنوان نمونه هم 
اکنون شهریه های مربوط به مهد کود ک ها و مد ارس غیرانتفاعی د ر مقایسه با سال گذشته 
افزایش چشمگیری د اشته است.بنابراین افزایش قیمت مسکن، خوراکی ها و آشامید نی ها 
و تحصیل و آموزش د ر یک سال گذشته عماًل فشار شد ید  هزینه ای باالیی را به خانوار ها 
وارد  کرد ه اســت.د ر ســال ۱۳۹4 پژوهشی انجام شــد  که د ر آن پژوهش د هک سوم به 
عنوان معیاری از خط فقر نسبی د ر نظر گرفته شد ه بود . نتیجه این پژوهش نشان می د اد  
که ۳۸ د رصد  خانوار های جامعه د ر د هک های پایین تر از د هک ســوم قرار د ارند . طبیعتاً 
با اوضاعی که پیش آمد ، هم اکنون بیش از ۵۰ د رصد  خانوار های ایرانی د رآمد هایشــان 
با هزینه هایشــان همخوانی ند ارد  و زیر خط فقر نسبی هستند .متاسفانه د ر د هه ۹۰، د و 
بحران ارزی به فاصله اند کی از یکد یگر اتفاق افتاد  که این موضوع د ر تاریخ اقتصاد  ایران 
بی ســابقه اســت. د ر این د و بحران د ر مجموع بیش از 4۰۰ د رصد  قیمت د الر افزایش 
یافته اســت و این د ر حالی اســت که اقتصاد  ایران، یک اقتصاد  وارد ات محور بود ه است 
و این موضوع باعث شــد  تا به شد ت هزینه های خانوار ها تحت تاثیر قرار گیرد  و افزایش 
یابد  و قد رت خرید  مرد م به شــد ت کاهش یابد  و احتماال هم اکنون تا د هک ششم تحت 
فشار های شد ید  هزینه ای قرار گرفته اند . یک زمانی فشار هزینه ای عمد تاً تا د هک سوم و 

چهارم بود  و االن این فشار هزینه ای به د هک ششم هم رسید ه است. 
مقصود  این است که پس اند از د هک ششم جامعه نیز هم اکنون منفی شد ه و این د هک 
د ر حال خرج کرد ن از پس اند از های ســابق خود  می باشــد  و به عبارت عامیانه از جیب 
خرج می کند .اگر برای تهیه آمار ها نمونه های د قیقی از کالنشــهر ها گرفته شود  مالحظه 
خواهد  شد  که د ر کالنشهر هایی مانند  تهران، به د لیل آن که د رآمد  های د هک ششم کفاف 
هزینه ها را نمی د هد ، این د هک هم مجبور شد ه است از جیب خرج کند  و از پس اند از های 

سابق خود  برای پوشش هزینه ها استفاد ه کند . 
عمال خط فقر نســبی به شد ت افزایش یافته است و هم اکنون برآورد  های من این است 
که تا د هک ششم جامعه ایران تحت تاثیر فشار های هزینه ای می باشند .: متاسفانه د ولت 
هیچ سیاست روشنی برای فقرزد ایی ند اشته است و سیاست ارز 42۰۰ تومانی هم خوب 
اجرا نشد  و رانت بزرگی نصیب تعد اد  اند کی شد  و بخش بزرگی از جامعه از این سیاست 
منتفع نشد ند  و این موجب شد  که شکاف طبقاتی به شد ت افزایش یافت.  این مطلب را 
ماننوشتیم تابناک اقتصاد ی د ر گفتگو با وحید  شقاقی شهری عضو هیات علمی د انشگاه 

خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصاد ی نوشت.

خانوارهایایرانی
زیرخطفقرنسبی

د ر حالی عد م همراهی برخی از د ستگاه ها د ر ارائه اطالعات خود  به 
سامانه حقوق و مزایا اد امه د ارد  که یک اقتصاد د ان معتقد  است علت 
این عد م همراهی ها می تواند  حاکی از وجود  تخلفات یا مشــکالتی 

د ر این د ستگاه ها باشد .علی رغم الزام قانونی و فشار افکار عمومی به 
د ولت برای راه اند ازی سامانه حقوق و مزایا و ایجاد  شفافیت نسبی د ر 
حقوق هایی که به کارمند ان خود  می د هد  اما هنوز خبری از راه اند ازی 
این ســامانه نیست. با این حال پیش از این نیز رئیس سازمان امور 
استخد امی  از عد م همکاری برخی از د ستگاه های عمومی خبر د اد ه 
بود .مجلس د ر قانون بود جه سال ۱۳۹۸ به صراحت د ولت را ملزم به 
راه اند ازی ســامانه ای برای شفاف کرد ن حقوق و مزایای پرد اختی به 
کارمند ان کرد ه اســت با این حال و علی رغم ضرب العجلی که برای 
د ولت تعیین شــد ه است اما به نظر می رســد  هنوز مسیر زیاد ی تا 
اجرای کامل قانون راه اند ازی سامانه شفاف سازی حقوق و مزایا باقی 
ماند ه است. د ر این رابطه یک استاد  د انشگاه به بررسی علت مقاومت 

برخی د ستگاه ها د ر شفاف سازی حقوق و مزایا پرد اخته است.
د ر این رابطه میثم موســایی ، عضو هیئت علمی د انشــگاه تهران  
ضمن ضــروری توصیف کرد ن شفاف ســازی حقوق های کارمند ان 
د ولتــی برای جلوگیری از بروز فســاد  اظهار کــرد : نکته مهم این 

اســت که این الزام قانونی باید  ضمانت اجرایی هم د اشــته باشد  و 
برای مثال د ســتگاه هایی که به این قانون گرد ن نمی نهند  پرد اخت 
حقوق شان مختل شود .او به مقایسه شفاف سازی حقوق ها د ر ایران و 
د یگر کشورهای توسعه یافته هم پرد اخت و گفت: د ر د یگر کشورها 
میزان حقوق ها معلوم اســت، بنابراین هم مرد م و هم د ستگاه های 
نظارتی مانند  ســازمان  مالیاتی می د انند  که هر فرد ی د ر سیســتم 
د ولتی چقد ر حقوق می گیرد . این شفافیت حتی شامل مقامات باالتر 
و افراد  خاص هم می شــود .زمانی که حقوق ها و مزایا شــفاف شود  
آنگاه مشــخص خواهد  شــد  که آیا هر فرد  متناسب با شایستگی و 
تالش خود  حقــوق می گیرد  یا نه؛ د ر چنیــن اوضاعی اگر افراد ی 
حقوق های نامتناسب بگیرند  فشار افکار عمومی و رسانه ها می تواند  
آن را اصالح کند .د ســتگاه هایی که د ر برابــر ارائه اطالعات حقوقی 
خود  مقاومت می کنند  احتماال د ارای مشــکالت و تخلفاتی هستند  
گفت که قوه مجریه باید  بتواند  از طریق فشارهای اجرایی و عملیاتی 

این د ستگاه ها را ملزم به همکاری کنند .

اگر ریگی به کفش ند ارند  ...

احمد  خورشــید ی، پد ر د اماد  احمد ی نژاد  
گفته است که ائتالفی تحت عنوان »جبهه 
ســوم« با حضور د وازد ه تشــکل سیاسی با 
محوریت خود ش د ر تهران اعالم موجود یت 
کرد ه اســت.  خورشید ی گفته که هد فش 
برای انتخابات زمستان آتی شکستن ساختار 
قد یمی و د وقطبی )اصولگرا و اصالح طلب( 
اســت. خورشــید ی که خود ش را د بیرکل 
جهاد گران ایران اسالمی معرفی کرد ه، گفته 

اســت: »وقتی که فضــای د وقطبی حاکم 
باشد ، همه ارزش ها لباس سیاه یا سفید  بر 
تن د ارند  و شــما نمی توانید  رنگ د یگری را 
متصور شوید .  د ر چنین شرایطی برای حل 
مسائل و مشکالت اساسی کشور راه حلی های 
افراطی و تفریطی را نسخه می کنند  که هر 
د و مضر اســت و آسیب می زند  و به راه حل 
معقولــی اجازه مطرح شــد ن نمی د هند «.و 

سهم اصولگرا را بیشتر و بیشتر می کند .

کفشانتخاباتپوشید
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نامگذاری این روز به سال 2۰۰۳ برمی گرد د  
زمانی که اید ه نامگذاری این روز بعنوان روز 
جهانی د ختــران از طرف انجمن حمایت از 
کود کان مطرح شد .کشــور آلمــان ، اولین 
کشوری بود  که این اید ه د ر آن شکل گرفت 
و به مرور زمان و بعد  از گذشــت ۸ سال از 
اید ه نامگــذاری روز جهانی د ختران د ر ۱۱ 
اکتبر ، باالخره سازمان ملل این پیشنهاد  را 

پذیرفت و از آن نیز حمایت کرد .البته این اید ه تا سال 2۰۰۹ هیچگونه رسمیتی ند اشت 
و بعد ها با راه اند ازی انواع کمپین برای حمایت از د ختران سراسر جهان و پیشنهاد  یکی 
از انجمن های حمایت از کود کان به سازمان ملل ، این اید ه به رسمیت شناخته شد  و با 
استقبال زیاد ی نیز رو به رو شد .باوجود  ۱.۱ میلیارد  د ختربچه د ر سراسر جهان، سازمان 
ملل نگاه ویژه خود را روی د خترانی گذاشته که مورد  بی عد التی و تبعیض جنسیتی قرار 
گرفته اند  و سعی د ارد  تا بد ین گونه بحران و معضالتی که این کود کان د ر زند گی روزانه 
خود  با آن مواجه هستند  رابه سمع و نظر مرد م جهان برساند .مضمون روز جهانی د ختر 
د رســال جاری »توانمند ســازی د ختران: پیش، د ر طول و پس از تعارض« اعالم شد ه 
است. د لیل انتخاب این موضوع نیز گسترش روزافزون خشونت ها، تجاوزهای جسمی 
تعارض هاي  جنسیتی علیه د خترها ، بهره کشی، قاچاق و ازد واج اجباری د ر کود کی د ر 

اکثریت قریب به اتفاق کشور های د نیا عنوان شد ه است.

افق د ید ی که ظاهرا ســفر اخیر شــهرد ار تهران به وین د ر ترســیم آن تاثیر به سزایی 
د اشته است؛ »باید  استفاد ه از اسکوتر برقی و توسعه آن د ر شهر جد ی گرفته شود  چراکه 
اســکوتر محد ود یت های د وچرخه را ند ارد  و از مسئوالن و رسانه ها می خواهم فضا را برای 
ترد د  اســکوتر و د وچرخه فراهم کنند .«شــهرد ار تهران که به تازگی از د وچرخه سواری 
انصراف د اد ه، به د نبال توســعه زیرساخت د وچرخه ســواری د ر تهران و حتی بسط این 
اید ه اســت.حناچی که پس از حضور د ر اجالســی د ر ویــن، د ر توییتی از عمل جراحی 
خود  خبر د اد ه و تاکید  کرد ه که تا مد تی قاد ر به د وچرخه ســواری نیست، امروز بار د یگر 
بر ضرورت توســعه فضا های شــهری برای د وچرخه و اسکوتر سواری تاکید  کرد  و یاد آور 
شــد  که د ر این خصوص د ستوراتی به زیرمجموعه خود  د اد ه است.البته این نخستین بار 
نیست که شهرد ار تهران بر ضرورت توسعه خطوط د وچرخه سواری د ر پایتخت و برنامه 
ریزی برای حضور ورود  اسکوتر به ناوگان حمل و نقل عمومی د ر تهران خبر می د هد ، اما 
آنچه سخنان شــهرد ار را متمایز می کند ، د ستوری است که وی به معاون حمل و نقل و 
ترافیک خود  د ر این خصوص د اد ه اســت.مقد مه چینی برای اجرای طرحی که د ست کم 
د ر خصوص اسکوتر، د ر اروپا نیز تازه و نو است، هرچند  که این وسیله د ر شهر هایی نظیر 
مسکو مد تهاســت که مورد  استفاد ه بسیاری از شهروند ان قرار می گیرد  و استقبال خوب 
از آن موجب شد ه که سرویس های اشتراک گذاری اسکوتر های برقی د ر شهرهایی، چون 
پاریس د ر د ستور کار مد یران شهری قرار گیرد .این د ر حالی است که اید ه اشتراک گذاری 
د وچرخه د ر تهران مد تهاســت اجرایی شــد ه و اخیرا با ورود  یک استارتاپ به این عرصه، 
تا حد ود ی مورد  توجه نیز قرار گرفته اســت، اما همچنان موانع بســیاری پیش روی آن 
قرار د ارد  و د ر مقاطعی، برخی اتفاقات )مانند  شائبه هایی که د ر خصوص غیرقانونی بود ن 
استفاد ه زنان از د وچرخه مطرح شد (، نشان د اد ه که بسیار شکنند ه است.البته موانع پیش 
روی این اید ه جد ی تر از این هاســت، به ویژه اگر بد انیم اید ه شهرد اری تهران برای رونق 
بخشــید ن به د وچرخه سواری، اختصاص بخشی از معابر موجود  به د وچرخه سواران، آن 
هم تنها د ر برخی خیابان ها د ر سطح شهر است، نه بیشتر. موضوعی که از یکسو موجب 
شــد ه این معابر کم عرض تر شد ه و بر شد ت ترافیک و نارضایتی شهروند ان بیافزاید  و از 
سوی د یگر، فاقد  پیوستگی و الزامات ترویجی و آموزشی است.کم و کاستی هایی که ظاهرا 
قرار نیســت مانع از اجرای اید ه های جد ید  و توسعه بخشید ن به این نوع حمل و نقل د ر 
شهرد اری تهران شود ، چراکه به باور شهرد ار تهران »باید  این حرکتی که د ر پایتخت برای 
توســعه استفاد ه از د وچرخه آغاز شــد ه را اد امه د هیم، زیرا فرض بر این است که با یک 
د وچرخه ســوار بیشــتر، یک خود رو از ترد د  د ر سطح شهر حذف می شود .«افق د ید ی که 
ظاهرا سفر اخیر شهرد ار تهران به وین د ر ترسیم آن تاثیر به سزایی د اشته است تا جایی 
که همگام با گرایش اروپایی ها به اســکوتر برقی، تاکید  می کند : »باید  استفاد ه از اسکوتر 
برقی و توســعه آن د ر شهر جد ی گرفته شود  چراکه اسکوتر محد ود یت های د وچرخه را 
ند ارد  و از مســئوالن و رســانه ها می خواهم فضا را برای ترد د  اســکوتر و د وچرخه فراهم 
کنند .«اظهارنظری که نشان می د هد  اسکوتر های برقی به زود ی به تهران خواهند  رسید ، 
ولو اید ه ترویج د وچرخه ســواری د ر ابتد ای راه، با انبوه مشکالت د ست به گریبان باشد ! 
ایــد ه ای که پیش فرض تامل برانگیز و عجیبی هم د ارد ؛ اینکه بخشــی از رانند گان تک 

سرنشین ترغیب خواهند  شد  که از اسکوتر برقی استفاد ه کنند !

ازدوچرخهتااسکوتربرقی!

 ما گروهی خانواد گــی د ر تلگرام د اریم. یکی از براد رزاد ه هایم د ر 
پایان هر جمله ای، یک »تامام« هم د ر این گروه می نویســد ، شد ه 
تکه کالمش. از ســریال های ترکیه ای آنرا گرفتــه. یکی د یگر از 
براد رزاد ه هایم هم به واســطه همین ســریال ها و ترانه های ترکی 
استانبولی، کمی ترکی اســتانبولی یاد  گرفته... این ُمشت، نمونه 
خوبی از خروار جامعه ایرانی اســت. ایران هم که باشم، خیلی ها 
کــه می فهمند  ترکیــه د رس می خوانم، یک جملــه یا اصطالح 
ترکی اســتانبولی می گویند ، یا تکه ای ترانه استانبولی می خوانند  
یا د رباره یکی از خوانند گان/ بازیگران ترکیه چیزی می پرســند . 
فیلم ها، سریال ها و ترانه های استانبولی، ایران را فتح کرد ه است. 
خوراکی هــای ترکیــه )از کباب د ونر گرفته تا ســیمیت، باقلوا و 
شــکالت ترکی( نیز، همچنین. بازار پوشاک مان هم که د ست کم 
یک د هه اســت به طور تمام و کمال، د ر اختیار ترکیه است. حتی 
معماری ترکیه نیز د ر میان اهل ســنت مان د ارد  رایج می شــود  
)معماری مســجد  مکی د ر زاهد ان که چند  سال گذشته بازسازی 
شــد ه را هم سنجی/ مقایســه کنید  با عکس های معماری همین 
مسجد ، پیش از بازسازی اش(. آموزشگاه های زبان ترکی استانبولی 
هم د ر بیشــتر شــهرها یکی پس از د یگری گشــود ه می شــود .  
پیش فرض هایی که گوگل د ر هنگام جســتجو نشان می د هد  نیز 
نشــان از گسترد گی جستجوی واژه ها به ترکی یا شهرهای تزکیه 
و شــرایط زند گی د ر آن د ارد . چرا که اکنون چند ین ســال است 
به واســطه اقتصاد  ناکارامد مان، شهرهای ترکیه یکی یکی د ارد  به 
تسخیر ایرانیان و سرمایه های شــان د ر می آید . این روزها اگر د ر 
خیابان های خیلی از شــهرهای ترکیه واژه ای به فارسی بگویید ، 
د ست کم چند  ایرانی پید ا می شــود  که برگرد ند  و نگاه تان کنند . 
گویا ترکیه شــد ه شــعبه د وم ایران؛ با این تفاوت که ایرانیان آن 

د یار، د یر یا زود  د ر فرهنگ ترکیه حل خواهند  شــد . د ر این چند  
د هه، د ید گاه های افراطی به نام مبــارزه با غرب زد گی یا فرهنگ 
طاغوتی یا فساد  و…، آنچنان تیشه به ریشه فرهنگ و هنر ایرانی 
و زبان فارســی زد ه اند  که هیچ د شمنی نمی توانست چنین کند . 
صد  د ر صد  با سخن وزیر اطالعات همسو و موافقم که کسانی که 
به حاکمیت نفوذ می کنند ، تند ترین و افراطی ترین شعارها را سر 
می د هند . همینهاســت که ویرانی ها د ر فرهنگ و اد ب و هنرمان 
د ر پی د اشــته است. اینها را نمی توان تهاجم فرهنگی نامید ؛ اینها 
پر شد ن خألیی اســت که همین د ید گاه های افراطی آفرید ه اند  و 
همچنان بر آن پا می فشــارند . همان هایی که موسیقی و برگزاری 
کنسرت را حرام، ساخت فیلم و سریال د رباره تاریخ ایران باستان 
را ممنوع و اد بیات فارســی را سانســور می کنند . همین شد ه که 
ســریال تاریخی مان خرم ســلطان است، موســیقی مان ابراهیم 
تاتلیــس و ابرو گوند ش، رمان های پر فروش مان اورهان پاموک و 
الف شفق )الیف شــافاک(. همه اینها ارزشمند ند  )به ویژه این د و 
نویســند ه ترکیه ای که نگارند ه هم خیلی نوشته هایشان را د وست 
د ارد (؛ اما وقتی می بینی کاالهــای فرهنگی ترکیه –خواه قانونی 
خواه غیرقانونی- بازارشــان اینچنین د اغ شــد ه و بازار کاالهای 
فرهنگی ایرانی د چار سانســور و حرام د انســتن و…، بیشتر به 
اهمیت آن سخن وزیر اطالعات، پی می بری. روزگاری ابن بطوطه 
عرب از غربی ترین نقطه جهان اسالم به شرقی ترین نقطه آن رفته 
و حتی از آن می گذرد  تا با پاد شــاه ســیام/ تایلند  گفتگو کند  و 
چون زبان یکد یگر را نمی د انند ، بر پایه نوشته خود  ابن بطوطه د ر 
سفرنامه اش، زبان فارسی را واسطه می گیرند  که هر د و با آن آشنا 
بود ند . فارسی د ر آن روزگار، زبان میانجی د ر آسیای میانه، قفقاز 
و حتی پر کاربرد  د ر خود ِ سرزمین های عثمانی بود . اما امروزه د ر 

همه این سرزمین ها، ترکی استانبولی د ارد  زبان میانجی می شود . 
حتی د یگر گویش های ترکی هم د ارد  »استامبولیزه« می شود ؛ از 
جمله ترکی آذری خود مان که یکی یکی واژه های استانبولی د ارد  
د ر آن جا باز می کند . گوارای وجود  ترکیه ای ها که روشــنفکران 
و حکومت شــان د ر ایــن راه هزینه ها کرد ه و اکنــون ثمرش را 
می چشند . برخالف روشــنفکران چپ اند یش ما که ملی گرایی را 
فاشیســم و امت گرایان مان که آنرا مخالف اســالم برشمرد ه و به 
شــیوه های گوناگون میهن د وستی را سرکوب کرد ه اند . بعد  همین 
سرکوب گراِن اند یشــه، شــکایت د ارند  که چرا غربزد گی )و این 
روزها البد  »ترکیه زد گی«( فضای فرهنگی کشــور را د ر نورد ید ه؟ 
هرچنــد  فرهنگ راه خــود  را پیش می برد ، اما زیــر بار این همه 
ند انم کاری و حتی شــاید  به روایت وزیــر اطالعات، عمد ی کاری 
فرهنگ و هنر ایرانی و زبان فارســی هر روز نحیف تر می شــود . 
مباد  روزی که بپرســند : »راستی، فرهنگ ایرانی که روزگاری د ر 
این پهنه می د رخشــید ، چه شد ؟« و پاســخ بشنوند : »تامام«!این 
مطلب را ما ننوشتیم  امیر هاشمی مقد م، ایران شناس د ر تحلیل 

اجتماعی نوشت.

نظــام های سیاســی را می تــوان از جنبه های 
مختلــف بــا یکد یگر مقایســه نمــود . یکی از 
نظامات سیاســی  میان  مقایســه ی  جنبه های 
را می توان از این پرســش اســتخراج کرد :  آیا 
بــرون د اد  و محصول نهایی نظام های سیاســی 
انسان هایی توانمند  اســت یا انسان های محتاج 
و نیازمند ؟ آیا این نظام هــا، "فرد ِ بالِغ نیازمند " 
تربیت می کند  و یا "شــهروند ِ بالــِغ توانمند "؟ 
وقتی از توانایی ســخن به میان می آید ، د ست 
کم د رگام اول، منظور وضعیتی اســت که فرد  
می تواند  بــار زند گی خود  را برد وش بکشــد  و 
نیازهای بنیاد ین و اولیه ی خود  را برطرف نماید 
هــم چنین می تواند  مســئله های اصلــی را باز 
شناســد  و توانایی د ارد  به راه حل هایی عقالنی 
د ست یابد .  "ریچارد  سنت" بر این باور است که 
توانمند ی د ر رفع احتیاجات اولیه و بر پای خود  

ایستاد ن، یکی از منابع اساسی احتراِم اجتماعی 
است. به د یگر ســخن، جامعه برای آن د سته از 
افراد  که مهارت مســتقل زیســتن و توانایی بر 
پای خود  ایســتاد ن را د ارند  و بار زند گی شان را 
بــر د وش د یگران قرار نمی د هنــد ، احترام قائل 
اســت. نه تنها توانمند ی و مهــارت د ر زند گی 
روزمره و باِر خود  را بر د وش کشــید ن، ســبب 
احترام اجتماعی می شــود  که د ر ساحِت فرد ی 
نیز عزت نفس افراد  حفظ می شــود  و از این رو 
شخِص توانمند  و بی نیاز از د یگران، نیز نزد  خود  
د ارای احترام اســت. افراد  توانمند ، برای گذران 
زند گی روزمره ی خویش به د یگران تکیه ند ارند  
و خود شــان از پِس خود  و مشــکالت خویش 
برمی آیند . گام اول توانمند ی این است که برای 
تامین مایحتاج اولیه ی زند گی و نیازهای اساسی 
و پایه ای، د ست شــان به سوی کسی د راز نشود  

و بارشان را بر د وش د یگران نگذارند . نظام های 
سیاســی د ر هر قالب و چهــره  و یا با هر نام و 
ساختاری که بر سرنوشت مرد مان مسلط است، 
وقتی نظامی کارآمد  تلقی می شــوند  که شرایط 
اقتصاد ی و اجتماعــی را به گونه ای پیش ببرند  
که عامه ی شــهروند ان، امکان کســب توانایی 
حل مســئله های روزمره و مشکالت زند گی را 
د اشــته باشــند . تامین نیازهای اولیه به معنای 
تامیــن هزینه های د رمانی، آموزشــی، خوراک 
کافی، پوشاک، مســکن، امکانات اولیه رفاهی و 
موارد ی که به بقا آد می مرتبط است. با توجه به 
رونــد  چند  د هه ی اخیر می توان به ارزیابی نظام 
سیاســی پرد اخت که د ر مجموع، آیا شرایط و 
امکاناتی فراهم آورد ه اســت که شــهروند ان، با 
حفــظ عزت نفس، نیازهــا و احتیاجات اولیه و 
پایه ای شــان را رفع نمایند  یا خیر. وقتی نظام 
سیاســی قاد ر نباشد  امکان و شــرایطی فراهم 
کند  که شهروند ان، توانایی و مهارت کافی برای 
زند گی شــرافتمند انه و مستقل را کسب نمایند  

به نظامی رنج افزا و مســئله گون تبد یل می شود .  
اگر احســاس می کنیم احترام اجتماعی کاهش 
یافته اســت، باید  سبب و علت را د ر عد م امکان 
شــرافتمند انه ی رفِع نیازها جستجو کرد . تبیین 
اخالقــِی افوِل احتــرام د ر تعامــالت اجتماعی 
گرچه ضروری و اساســی اســت، اما ریشه های 
آن را بایــد  د ر عجز و ناتوانــی تعمیم یافته ای 
جستجو کرد  که جامعه را د ر هم پیچید ه است. 
" فــرد ِ بالِغ نیازمند "، نزد  خود ، شرمســار و نزد  
د یگران از احترام کافی برخورد ار نیست.  انساِن 
ناتــوان و نیازمند ، عالوه بر د رد ی که از ناحیه ی 
فقــر تحمل می کند ، از فقــد ان احترام الزم د ر 
جامعه ی خویش نیز رنج می برد . نتیجه ی چنین 
شرایطی، بســط و گسترش کد ورت اجتماعی و 
بیگانگی با محیط زند گی اســت. کینه ها فزونی 
می گیرد  و خشــونت نیز بیشــتر می شود . این 
مطلب را ما ننوشــتیم علی زمانیان بر گرفته از  
کتاب "ریچارد  ِسِنت"، "احترام، تکوین َمِنش د ر 

جهان نابرابری ها" نوشت.

۳4 میلیون د ختربچه د ر سراســر جهان به آموزش ابتد ایی د سترســی 
ند ارند .ســازمان ملل متحد  ۱۱ اکتبر را روز بین المللی د ختر نامگذاری 
کرد ه اســت. هد ف از این اقد ام روشنگری د ر زمینه نابرابری جنسیتی 
است. این ســازمان خواستار آن است که کشورهای عضو سازمان ملل 
متحد  اقد امات بیشتری برای آگاهی د ختران -جنس مونث زیر ۱۸ سال- 
د ر زمینه نابرابری های جنسیتی انجام د هند  و فرصت های بیشتری د ر 
اختیار آنها بگذارند .بر اساس آمار رسمی این سازمان، د ختران د ر سراسر 

جهان با تبعیض های گوناگونی مواجه هستند .۳4 میلیون د ختربچه د ر 
سراســر جهان به آموزش ابتد ایی د سترســی ند ارند . بر اساس گزارش 
یونیســف، د ختران پنج تا ۱4 ساله د ر روز ۵۵۰ میلیون ساعت د ر خانه 
کار می کنند : رفت  و روب، آشــپزی یا حتی آورد ن آب از چاه یا چشمه. 
ساعاتی که پسران پنج تا ۱4 ساله صرف کارهای خانه می کنند ، پنجاه 
د رصد  کمتر از د ختران است.د ر سراسر جهان حد ود  2۰۰ میلیون د ختر 
ختنه شــد  ه اند . هر سال سه میلیون د ختر د رکشورهای مختلف جهان 

د ر معرض خطر ختنه شــد ن قرار د ارند .یونیسف می گوید  که هر سال 
۱2 میلیون د ختر خرد ســال د ر نقاط مختلــف جهان مجبور به ازد واج 
می شوند  و د ر حال حاضر از هر پنج زن جهان یکی زیر ۱۸ سال ازد واج 
کرد ه است.بسیاری از این زنان مورد  بد رفتاری روحی و خشونت جنسی 
همسران خود  قرار می گیرند . د خترانی که زود  ازد واج می کنند  د ر سنین 
پایین -به عنوان مثال د ر ۱2 ســالگی- بارد ار می شوند  و بسیاری از آنها 
به د لیل بارد اری و زایمان تا پایان عمر از مشکالت سخت جسمی خود  
رنج می برند . سازمان ملل متحد  از کشورهای عضو این سازمان خواسته 
اســت با امضای سند ی موسوم به "ســند  2۰۳۰" تالش کنند  تا سال 
2۰۳۰ میالد ی به برابری جنسیتی کامل د ر کشور خود  برسند . تاریخچه 

چه بلایتی سر فرهنگ ایرانی آمد ه ؟ 

چرخ د ند ه فقر و رنج

روشنگری د ر زمینه نابرابری جنسیتی

کمیســیون  ،ســخنگوی  میرزاد ه  میرحمایت 
آموزش و تحقیقات مجلس از تهیه طرحی برای 
اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی مبنی بر تد ریس 
اد بیــات محلی د ر مد ارس خبــر د اد  و گفت : 

این طــرح ضرب االجلی را بــرای د ولت جهت 
اجرای ایــن اصل قانونی تعیین کرد ه اســت.

اکنون با گذشــت بیش از 4۰ سال از پیروزی 
انقــالب هنوز ایــن اصل اجرایی نشــد ه و کار 
اساســی برای زبان محلی اقوام صورت نگرفته 
است.بر این اساس طرحی تهیه شد ه که طبق 
آن ضرب االجلــی برای د ولت جهت عملیاتی و 
اجرایی کرد ن این طرح د ر استان های مختلف 
با اقوام گوناگون د ر نظر گرفته شــد ه اســت. 
ضرب االجل بد ان معناست که د ولت باید  مثال 
ظرف ۶ ماه آیین نامه و شــیوه نامه اجرایی این 
اصــل را تد ویــن کند  تا معلوم شــود  تد ریس 

اد بیــات محلی د ر اســتان های مختلف به چه 
صورت انجام گیرد .مثال د ر برخی از اســتان ها 
چند  قــوم وجود  د ارد ، معلوم نیســت که باید  
برای این اســتان ها کد ام اد بیــات محلی و به 
چه زبانی تد ریس شود . اگر مالک اکثریت قوم 
د ر اســتان باشد  ســوال این است که وضعیت 
د انش آموزان از اقوام د یگر چه می شود ؟ ابهامات 
بعد ی این اســت که قرار است تد ریس اد بیات 
محلی جایگزین د رس د یگری د ر مد ارس شد ه 
یا اینکه ساعت اضافی برای تد ریس آن د ر نظر 
گرفته شــود ؟ اینکه د ر کــد ام د وره تحصیلی 
یعنی ابتد ایی، راهنمایی و د بیرســتان تد ریس 

صورت گرفته و یا اینکه معلمی برای آن وجود  
د ارد  کــه د ر غیر این صــورت باید  معلم برای 
تد ریس اد بیات محلی تربیت شود .این ابهامات 
باعث اجرایی نشد ن این اصل قانون بعد  از 4۰ 
سال شد ه است. به همین د لیل ما د ر این طرح 
از د ولت خواسته ایم که شیوه نامه اجرای آن را 
تهیه کند .که بررســی های اولیه د ر کمیسیون 
آمــوزش بر روی این طرح صــورت گرفته که 
با توجه بــه ابهامات آن قرار اســت کمیته ای 
با مســئولیت بند ه ظرف سه هفته آیند ه نقطه 
نظرات کارشناسی و گزارش تکمیلی را تهیه و 

به کمیسیون آموزش ارائه کند .

طرح تدریس ادبیات محلی 

بر اساس قوانین حقوقی کشور ما که برگرفته از نظام فقهی است، 
مهریه حق زن و اجازه ی طالق و تعیین محل ســکونت، حق مرد  

قرار د اد ه شد ه است.
این موضوع د رســت اســت که حق طالق و تعیین محل سکونت 
بد ون توافق، مسأله  ای خالف آزاد ی زنان است، اما این فقط بخشی 
از مســأله است و با حذف آن، مشکل نه تنها مرتفع نمی شود  بلکه 
بیش تر هم خواهد  شد .مشــکل از آنجا شروع می شود  که زن پای 
ســفره ی عقد ، آزاد ی خود  را که شــامل حق طالق و حق مسکن 
است، عماًل با سّکه هایی که ممکن است اند ازه ی آن به تعد اد  سال 
تولد ش هم برسد ، معامله می کند !.موارد  بسیار زیاد ی وجود  د ارند  

که نشــان می د هند  مهریه به جای ایجاد  مهر و محبت، تبد یل به 
ابزار کنترل معشوق می شود !.بیش ترین د عاوی خانواد ه، مربوط به 
اجــرای تعهد ات مالی مرد  از جمله مهریه و نفقه اســت. البته د ر 
ایــن مواقع اولین ترفنــد  مرد  برای مقابله با زن اســتفاد ه از ابزار 
تمکین، حق طالق و حق ســکونت است.د ر این مواقع، مرد  و زن 
به بهانه های مختلف یک د یگر را تحت فشار قرار می د هند  تا شاید  
یــک طرف بتواند  طرف مقابل را مغلوب کند ؛ بگذریم از این که هر 
زمان که عشق با ابزارهایی مثل مهریه و حق طالق، رنگ اقتصاد ی 
می گیــرد ، تضاد  منافــع، توافق و مهر و محبت بین زن و شــوهر 
را به ســمت کشــمکش هد ایت می کند  و اد امه زند گی مشترک 

تبد یل به جبهه ی جنگ می شــود . د ر هر حال، اگر هر کد ام از این 
مقوله ها به تنهایی حذف شــود ، به جای حل مسأله، عماًل صورت 
مسأله پاک می شــود .با ایجاد  ترس از بازپرد اخت مهریه، نمی توان 
مــرد ان را مجبور به ابراز عالقه ی اجبــاری نمود ؛ همان طور که با 
واد ار کــرد ن زن به اقامت اجباری، تمکین بد ون عالقه، و یا طالق 
ند اد ن، اد امه ی زند گی مشــترک میسر نیست.علی ای حال، حق 
طــالق و مهریه د و طرف تعاد ل اند  و حذف یک طرف ماجرا بد ون 
حذف طرف مقابل، تأثیری ند ارد .نکته ی د یگر این که عشق، قرارد اد  
نمی شناســد  و به نظر مــن ازد واج ســفید  و ازد واج موقت که د ر 
فقه شــیعی به آن پرد اخته شــد ه، د ر همین قسمت با هم تفاوت 
د ارند .د ر هر صورت، وقتی پای قرارد اد  به میان می آید ، عشق واقعی 
جــای خود  را به امر اقتصاد ی می د هد .این مطلب را مهد ی حاجی 

 حسینی د انشجوی د کتری جامعه شناسی نوشت.

 حق طلاق نسبت عشق و اقتصاد 

» تو ایران نون تو د اللیه! ازین د ست بگیر با د وتا تلفن بد ه به اون د ست، مالیاتم ند اره! 
کاســبی د رست و حسابی بخوای بکنی یا به هیچ جا نمیرسی یا بیچاره و ورشکسته 
میشی! « این جمله ای ایست که بار ها و بار ها از زبان افراد  متعد د  د ر زمان های مختلف 
شــنید ه ایم.اقتصاد  ایران همواره د ر طول سه د هه اخیر د رگیر چالش بزرگی به نام 
د اللی اســت. د ر واقع فضای کلی کشور به شــکلی د رآمد ه است که سرمایه گذار یا 
حتی عامه مرد م با حد اقل پس اند از به این نتیجه رسید ه اند  که سود  د اللی  و خرید  
و فروش از تولید  خد مات  کاال بیشــتر و سهل الوصول تر است.همین مسئله اقتصاد  
ایران را یک اقتصاد  مصرف گرا، وابسته به وارد ات و عقب ماند ه کرد ه است. اقتصاد ی 
که نتیجه نهایی آن خام فروشــی نفت و منابع ملی، تورم چند  د ه د رصد ی و گرانی 
هــای پی د ر پی، کاهش تولید  و اشــتغال، کاهش قد رت خرید  و رفاه مرد م، تعمیق 
فقر، افزایش فاصله طبقاتی و نابرابری های اجتماعی است.برای برهم زد ن اقتصاد ی 
که د ر آن خام فروشــی و فعالیت های سود اگری یا همان د اللی به تولید  و فرآوری 
منابع طبیعی و خلق ارزش غالب اســت تنها یک راه وجود  د ارد  آن هم اینکه هزینه 
فعالیت های اقتصاد ی مضر را باال برد ه و د ر مقابل هزینه فعالیت های مفید  و مولد  را  
کاهش و کسب د رآمد  د ر آن را تسهیل کرد .وضعیت ایران د ر شاخص سهولت کسب 
و کار که می توان گفت د ر وضعیت بسیار بد ی قرار د ارد  به ابعاد  گسترد ه ای مربوط 
اســت که مجال پرد اختن به آن د ر این گزارش وجود  ند ارد  و قرار است به باال برد ن 
هزینه د ر فعالیت های مضر مثل د اللی د ر بازارهای نامولد  مســکن، طال، ارز، خود رو 
کاالهای اساســی و غیره بپرد ازیم.بهترین و حتی شــاید  بتوان گفت تنهاترین روش 
جلوگیری از د اللی و هد ایت ســرمایه و نقد ینگی به سمت تولید  و کسب و کارهای 
ارزش آفرین و اشتغال زا د ر تمام کشورهای د نیا استفاد ه از پایه های مالیاتی به عنوان 

ابزار تنظیمی است.
مالیات بر عاید ی ســرمایه ) CGT ( یک پایه مالیاتی اســت که چند  د هه د ر اکثر 
کشــورهای د نیا بر ســود اگری د ر بازارهای نامولد  اعمال می شود  وبیش از یکسال 
است که علی رغم د رخواست بســیاری از اساتید  و کارشناسان و فعاالن اقتصاد ی از 
مسئولین د ولتی و نمایند گان مجلس د ر خصوص اعمال مالیات بر عاید ی سرمایه د ر 
بازارهای مســکن، طال، ارز و غیره اما همچنان طرح آن معطل د ستگاه های مذکور 
است و مشخص نیست کشور و مرد م تا چه کی باید  هزینه این تعطلل و بی توجهی 
را بپرد ازند !پشــت پرد ه چه کســانی و با چه نفوذی البی می کنند  که اجازه اجرای 
چنین طرح کارآمد ی که به نفع مرد م و منافع ملی و به ضرر ســود جویان و د الالن 

است  را نمی د هند ؟.

مالیاتبرغارتسرمایههایمردم
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خد  مت  خوانند  گان محترم و ســروران  مشترک و غیر مشترک که به 
نوعی پولی یا مجانی هر ماه یک نسخه 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 وسرانه  مطالعه یک صد  م ثانیه د  ر روز  
هموطنان فرهیخته  . جیگر شــیر و سر پر سود  ا می خواهد   که جرید  ه 
د  اری کنی. اوضاع ما به مثل مســتاجری می ماند   که هر ماه رویش را 
برنگرد  اند  ه آخر ماه می شــود   و خســتگی کار از یک طرف و چمچاره 
پرد  اخت هزینــه 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 
چشمانمان حرام می کند  .منظور این است که با تمام این وزاریات سعی 
کرد  یم از قلم نویسند  گان زبرد  ست آب زیرکاه و طنزیم کنند  گان نامی 
د  یروز و امروز که کم  هم الکی نیستند   مستفیضتان کنیم. نتیجه اینکه 
جریــد  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 شما  نمی د  انید    و بهتر است خود  تان را د  رگیر 
مشکالت  ما نکنید  . به قول قضیه تق ریز نومچه هد  ایت خان   عزیز که 
اگر می د  انست 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   .خوشبختانه 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  اشــتیم .  و اما قضیه رنگ 
عوض کرد  نمان را به پــای قضیه 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 کسی که از سبک و سیاق تک و آس ما  کپی برابر اصل 
کند   و ما خبرد  ار شویم که وا مصیبتا به حالش . آن سرش ناپید  ا که اگر 

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

وای 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 پوشــید  ه  و مخفی نماناد   که 
اینجانبــان تصمیم قطعی گرفتیم که هرکس کمر همت بر میان بند  د   
و به  ما آگهی د  هد    و مشــترک شــود  . ما را د  ر امر خیر ی که گفتیم  
یاری نماید   عالوه بر سهیم شد  ن د  ر ثواب آن  به عنوان اسپانسرینگ و 
حامی د  ر تمام صفحات با د  رج لوگو تجلیل و قد  رد  انی می گرد  د   .باشد   
که اشخاص د  یگر تشویق شوند    و عبرت سایرین گرد  د   . البته نه اینکه 
کار و بار زند  گی خود  شان را ول کنند   و فقط سنگ ما را به سینه 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  !

تهمقاله
مد    یر مسئول

سر کالس، یکی از آقایان همکالسی پرسید  که 
"چرا فمینیست ها همچنان بر زن/ مرد  تاکید  

می کنند ؟ 
چــرا از اومانیســم نمی گوینــد ؟ از د وگانه ها 
عبور کنیم. زنان می خواهند  حرف بزنند ؟ می 
خواهند  گفتگو کنند ؟ خــب بیا گفتگو کن!".

پاسخ، ساد ه تر از آنی ست که فکرش را بکنید . 
#فمینیســم وجود  د ارد ، به همــان د لیل که 
حقــوق کود کان وجود  د ارد ، به همان د لیل که 
د فاع از حقوق افراد  د ارای معلولیت وجود  د ارد ، 
به همــان د لیل که انجمن مبتالیان به ام اس، 
هموفیلی، تاالسمی، صرع و... وجود  د ارد . شما 
می توانید  از انجمن احیا بپرســید  "ببخشــید ! 
شــما چرا برای آنهایی که اید ز، زند گی شــان 
را فرو پاشــاند ه، اشــتغال ایجــاد  می کنید "؟ 
می توانید  از انجمن پویش بپرســید  که "چرا 
برای کود کان افغانســتانی ای که به د لیل بی 
شناســنامه بــود ن، از تحصیل بــاز ماند ه اند ، 
 فعالیت می کنید ، بــه جای این کارها بیاید  از 

اومانیسم بگویید "؟ 

مــی توانیــد  بــه محــک بگوییــد  "تمایــز 
میان کــود ک د ارای ســرطان و نــد ارای )!( 
 ســرطان را برد ارید  و به جایش از اومانیســم 

سخن بگویید "؟
بــاور کنید  من هم د لم نمــی خواهد  انقد ر به 
"جنســیت" فکر کنم، د لم نمی خواهد  یکسره 
به فاصله زیاد ِ بیــِن زن و مرد  بود ن، فکر کنم. 
واقعا خود م هم خسته شــد ه ام. ولی بد بختی 
اینجاســت که ساماِن جامعه، نمی گذارد . برای 
هر تفریح کوچکی، برای رفت و آمد های ساد ه 
برای حتی رنگ لباســی که می خواهم بپوشم 
برای صد ای خند ه ام و بــرای خیلی چیزهای 
جزئِی د یگر، زن بود نم را مثل یک پتک بر سرم 

فرود  می آورد .
فمینیســم از زنان حرف می زند ، به این د لیل 
که د ر د نیای شــکل گرفته توسط مرد ساالری 
اومانیسمی نمی تواند  وجود  د اشته باشد . هیچ 
کــس از د رد ی که ند ارد ، نمی نالد ! شــما اگر 
بخواهیــد  از ناعاد النه بود ِن ســربازی اجباری 
برای پســران ســخن بگویید ، د ر حرف هاتان 
واژه مرد  یا پســر را بــه کار نمی برید ؟ عبارات 
"ســربازی" و "اجباری" را ذکر نمی کنید ؟ د ر 
تحلیل هاتان به عامل جنســیت اشــاره نمی 
کنید ؟ شــما به ســربازی اجباری برای پسران 

اعتراض می کنید ، چون "وجود  د ارد "!
حرف فمینیســم همین اســت: ایــن فاصله 
عجیــب و غریب میــان زن و مرد ، انســانی و 
منصفانه نیســت؛ این د وگانه زن/مرد  که چنان 

بهره منــد ی  تفاوت هــای شــگفت انگیزی د ر 
از حقــوق بشــر ایجــاد  کــرد ه، از کجــا آب 
می خورد ؟ چه راهی برای برد اشــتن این خط: 
"/" وجــود  د ارد ؟ چرا د نیا آنقد ر جنســیت را 
د ر ریزتریــن عرصه هــای زند گی مــان وارد  
 کرد ه اســت؟ برای برهم زد ن ایــن نظم باید  

چه کار کرد ؟
به جملــه آخر بپــرد ازم: "زنان مــی خواهند  
حرف بزنند ؟ می خواهنــد  گفتگو کنند ؟ خب 
بیا گفتگو کن!".راســتش من هم ســخت د لم 

می خواهد  گفتگو کنم. 
د لم می خواهد  وقتی از کارهای د انشگاه و کار 
و خانه د اری فارغ شــد م، که حد ود ا می شــود  
ساعت ۱۰ شب، باهم د ر کافه، خیابان، د انشگاه 
یا هر جای د یگر قرار بگذاریم و با یکد یگر گفتگو 
کنیم. اما مســئله اینجاست که د قیقا به د لیل 
همان تمایز زن/مرد  که به لطف مرد ســاالری 
 ایجاد  شــد ه، خیاباِن ســاعت ۱۰ شب، هرگز 

برای من نیست. 
حتــی اگر خانواد ه ام لطــف کنند  اجازه د هند  
نه برای یک شــب اســتثنائا، که هــرگاه د لم 
خواســت، به خیابــان بیایم و تا هر ســاعتی 
خواستم، بیرون بمانم، چالش د یگری همچنان 
پابرجاست و آن، "امنیت" و "احساس امنیت" 
است. هرد و را نوشتم، چون مقوالتی کم و بیش 
متفاوت اند . شــما به عنوان یک مرد ، چند  بار 
د ر هربار حضورتان د ر خیابان، به اینکه ممکن 
اســت مورد  آزار قرار بگیرید  و راه های د فاعِی 

د ربرابرش فکر می کنید ؟
و یاد تــان نــرود  همین ِصرف حضــور من د ر 
د انشــگاه که باعث می شــود  به گفتگو د عوتم 
کنید ، مرا شایسته مخاطب قرار د اد ن ببینید  و 
یک کالم، آد م حسابم کنید ، مرهون صد ها سال 
تالش کسانی ســت که تحت عنوان فمینیسم 
یا هر نــام د یگری، ثابت کرد نــد  که "د ختران 
حق تحصیل د ارند ."اومانیســم بــرای من بی 
معناست، وقتی که کسی تعریف می کند  "امروز 
یک فضانورد / پزشــک/ موزیســین/ فیلسوف 
بزرگ به د انشــگاه مان آمد " و گمان کنم همه 
ما، او را به شــکل یک "مــرد " تصور می کنیم، 
مگــر آنکه طرف مقابل مــان زن بود نش را به 
روشــنی ذکر کند . تا وقتــی د ر خاطره تعریف 
کرد ن مان یا حتــی د ر جوک ها "یارو، فالنی، 
 طرف" یک مرد  تصور می شــود ، فمینیســم 

نمی تواند  نباشد .
اومانیسم، نمی تواند  شــکل بگیرد  وقتی شما 
صد ها ســال مبارزات فمینیستی را انقد ر ساد ه 
لوحانه به حساب می آورید  و مانند  یک کشف 
بزرِگ تاریخی، می گویید : "این د وگانه زن/مرد  
را برد ارند  و خب بیایند  گفتگو کنند !" خاستگاه 
فمینیســم اگر انقد ر که به نظر شــما می آید ، 
خــام و ابلهانه بود ، ایــن همه بحث و جد ل راه 
نمی اند اخــت، د ر تاریخ فراموش می شــد ، و 
د یکشنری وبستر نمی توانست آن را کلمه سال 
2۰۱۷ برگزیند ، به د لیل کثرِت جستجوی این 
واژه د ر اینترنت.امیــد وارم روزی برســد  که به 
راســتی بتوانیم د ر کنار یکد یگر، از این د وگانه 
زن/مرد  بگذریم و جنسیت، این همه خود ش را 

بر ما تحمیل نکند .

چرا فمینیسم و نه اومانیسم؟ طرح:کامبیزدرمبخش

 )derkleineprinz( تاتر موزیکال شازد ه کوچولو
اثر آنتوان ســنت اگزوپري  د ر  انجمن فرهنگی 
اتریش )ÖKFT(بــه زبان فارسیتوســط گروه 
 Basti( بر اساس نسخه موزیکال )آوازی )گل یخ
Bund (د ر روزهــای 22، 2۳، 24، 2۵ آبان د ر 
ســالن مهر حوزه هنری تهران بروی صحنه رفت 
.این نمایــش موزیکال به سرپرســتی و رهبری 
گــروه :غزال ســاالر بهــزاد ی ،کارگرد ان:جمال 
هاشــمی،مد یر اجرایی: نگار رزاق زاد ه،د ســتیار 
رهبر: د الرا حاذق فطرت جو،د ســتیار کارگرد ان: 
شــمین پرهیزگار با هنرمنــد ی اعضای برگزید ه 
گروه آوازی نوجوان انجمن فرهنگی اتریش اجرا 

گرد ید :
به صحنه:آیلین  ورود   ترتیــب  به  بازیگران 
یاریان) شــازد ه کوچولو(،هژبر هورسان) خلبان و 
عبد الحسین پور)  گل(،یاشار  وطنی)  راوی(،نگین 
عربی)خود پســند (،علی  پاد شاه(،د رســا حیــد ر 
باغبان منــش) می  خواره(،نیــکا غفاری)فانوس 
بان(،روشــا اختر کاویــان) تاجــر(،آوا احمــد ی 
زاد ه )جغرافی د ان(،د یبا ســلطان نیا) مار(،ســیتا 
ســرخ  گل  روباه(،پارمید ارجبــی)  اســکند ری) 
مهرزاد ی)ســوزن بان(،نیکا  کوچک(،یاســمین 

یزد ان خواه)پیله ور(
خوانند گان به ترتیب حروف الفبا صد ای زیر: 

آریانا رضایی، بهار سنایی، پارمیس همراهی،پرنا 
بصیری،د نیــا صلصالــی، شــایا آقا خانزاد ه،ملینا 
رضاپــور، نیــکا میرابــی، نیکــی رکنی،یســنا 

کاظمی نظیر و یاسمینا رحیمی.
خوانند گان به ترتیب حــروف الفبا صد ای 
بــم: آرمــان ارد ســتانی،ترانه مهبــد  عســل 
 کوثــری زاد ه، عســل یعقوبــی، ملینــا جاللــی 

و نارسیس امید وار.
پویا  منتظری)فلــوت(،  ارغــوان  نوازنــدگان: 
عشــقی نژاد)ویولن(، رهــام ایرانخواه)کالرینت(، 
نرگسی فالح پســند)ویولن ســل(، غزال ساالر 

بهزادی)پیانو( و با تشکر از: فرهود بیگلربیگی.

گروه آوازی نوجوان انجمن فرهنگی اتریش

تئاتر موزیکال شازده کوچولو

معصومه ابتکارمعاون معاون امــور زنان و خانواد ه رییس 
جمهور: فیفا به حضور بانوان د ر ورزشــگاهها کمک کرد  اما اصل 
کار را د ولــت انجام د اد .اراد ه ملی و مطالبه گری زنان باعث شــد  
که مقد مات حضور آن ها د ر ورزشــگاه فراهم شود  و فیفا د ر این 
زمینه فقط کمک حال بود ه اســت. قرار نبود  اتفاق خاصی بیفتد . 
اتفاقا حضور خانم ها د ر عرصه های ورزشی فضای فرهنگی را بهتر 
می کند . از هواد اران هم تشکر و تقاضا می کنم که آن ها هم تالش 
کنند  د ر ورزشگاه های ما فضای فرهنگی بهتری باشد . شان ورزش 
ما این است که فضای فرهنگی وجود  د اشته باشد . حضور خانم ها 

به این موضوع خیلی کمک می کند.
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور:  امروز یکی از خواسته های 
بخــش مهمی از زنــان، جوانان و فعاالن مد نــی به خوبی تحقق 
یافت و  زنان برای تماشــای  مســابقات فوتبال به  ورزشگاه آزاد ی 
رفتند . آگاهی و رشــد  مد نی زنان و مرد ان د ر ورزشــگاه نشانه ای 
بود  از احترام به حساسیت های بخش های د یگری از جامعه و رفع 

نگرانی برای تد اوم اقد اماتی از این د ست.

برای ورود   زیرساخت های ورزشگاه ها  ربیعی سخنگوی د ولت: 
بانوان آماد ه اســت و باید  زیرساخت ذهنی و فرهنگی آماد ه شود . 
خوشــحالیم این اتفاق رخ د اد . تحول اجتماعی معموال با تقد م و 
تاخر روبه رو می شــود  و باید  ســعی کنیم فرهنگ باالیی د اشته 
باشــیم تا تجربه یک گام به پیش و سه گام به عقب پیش نیاید .

خیلی متین،  آرام، شــاد  و پر گل بازی برگزار شد . اینجا استاد یوم 
آزاد ی اســت و این خیلی خوب بود . گامی کــه امروز د ختران و 
پســران ما برد اشــتند ، خوب بود . متد ینین و برخی افراد  جامعه 
حق د اشتند  که نگران بشــوند . نگران نوع روابط. ولی امروز همه 
نشــان د اد ند  که اینجا از برخی صحنه های جامعه متانت بیشتری 
د اشــت.با این وضعیت د ســت و بال آقای تاج و ســلطانی فر هم 
بازتر می شــود . همین جا از فد راســیون فوتبــال و به خصوص از 
آقای ســلطانی فر که می د انم ۳ شب است که روز و شب ند اشته  
و همچنین نیروی انتظامی تشکر می کنم. این مسابقه برای تد اوم 
کار تضمین کنند ه اســت. ان شــاءاهلل زنان د ر بازی های بیشتری 
حضور د اشــته باشــند . برای هر تحول اجتماعی همه باید  د ست 

به د ســت هم بد هند . اجازه بد هید  از همه و به خصوص از نیروی 
انتظامی تشکر کنیم.نمی د انم این اتفاق طبیعی بود  یا نه اما انگار 
خد ا هم می خواست ما ۱4 گل بزنیم و این شاد ی را تکمیل کنیم.

ما زیر قطعنامه های سنگین سازمان ملل بود یم و نشان د اد یم د ر 
د اخل تسلیم نمی شویم. 

گروه ب د ر آمریکا نتوانســت به ما فشــار بیــاورد . نمی د انم چرا 
عد اه ای هویت شان را از د ست د اد ه اند  و د وست د ارند  اثبات کنند  
زیر فشــار خارجی تصمیم گرفته ایم. بعنوان عضو د ولت می گویم 

قبل از اطالعیه های فیفا این تصمیم گرفته شد ه بود .

آنهایی کــه بعد  از انقالب به د نیا آمد ه اند ، ند یــد ه بود ند  که  زنان 
برای د ید ن یک بازی فوتبال بلیط بخرند  و مثل مرد ها به ورزشگاه 
بروند ، تشــویق کنند ، بوق بزنند  و هورا بکشــند .۱۸ مهر سال ۹۸ 
اما یــک اتفاق ویژه د ر تاریخ ورزش ایران بعد  از انقالب افتاد . زنان 
به ورزشــگاه راه یافتند . حــد ود  ۳ هزار زن با خریــد  بلیط، روی 
صند لی های ورزشــگاه آزاد ی نشســتند  و پا به پای مرد ان حتی 
بیشــتر از آنها فوتبالیســت های تیم ملی ایران را تشویق کرد ند  و 
برای شان هورا کشــید ند  و کف زد ند .شاید  اگر فشارهای فیفا نبود  
به این زود ی ها شــاهد  این حضور نبود یم اما به هر ترتیبی بود  این 
اتفاق افتاد  و این تابو شکســت. از این به بعد  حد اقل د ر بازی های 
ملی شــاهد  حضور پررنــگ زنان خواهیم بود . بــه امید  روزی که 
آنها د ر بازی های باشــگاهی به ویژه د ربی تهران حاضر باشــند .د ر 
تمام این ســال های خیلی ها مخالف این حضور بود ند . هزار و د لیل 
بزرگ و کوچک می آورد ند  که زنان نباید  به ورزشــگاه بروند . مثال 
می گفتند  که زیر ســاخت ها آماد ه نیســت. حاال زنان به ورزشگاه 
رفتند  و آســمان هم به زمین نیامد . زنان راحــت آمد ند  و راحت 

رفتند .زنانی که به ورزشگاه رفتند  همان هایی هستند  که د ر جامعه 
به د انشگاه می روند ، سرکار می روند ، سینما و تئاتر می بییند  د قیقا 
مثل مرد هایی که به ورزشگاه می روند .مرد ها و زن ها سال هاست که 
د ر کنار هم د ر جامعه زند گی می کنند  و می توانند  بد ون حاشیه به 
ورزشــگاه هم بروند . پس لطفا زیاد  نگران حضور زنان د ر ورزشگاه 
نباشــیم.از سوی د یگر د ر این یاد د اشت می خواهم به یک پیشنهاد  
اشاره کنم. د رهای آزاد ی به روی زنان باز شد . چقد ر خوب می شود  
که بازی های ملی به شهرهایی که توانایی برگزاری بازی های ملی را 
د ارند  منتقل شود  و زنان آن شهرها هم طعم حضور د ر ورزشگاه را 
بچشند .چه اشکالی د ارد  که بازی تیم ملی د ر مشهد ، اهواز، اصفهان 
و تبریز برگزار شود ؟ حد اقل این است که د ر این ورزشگاه ها شاهد  
سکوهای خالی قسمت مرد ان نخواهیم بود .تیم ملی متعلق به همه 
مرد م ایران اســت و باید  اهالی شــهرهای مختلف را د رلذت د ید ن 
بازی های ملی شریک کنیم. کاری که د ر تمام جهان مرسوم است 
و بازی های ملی د ر شهرهای مختلف برگزار می شود .زمانی ورزشگاه 
آزاد ی تنها استاد یوم استاند ارد  ایران بود . حاال اما د استان فرق کرد ه 

است و شهرهای مختلف د ر ایران، ورزشگاه های زیبا و مد رنی د ارند .
بهتر است د ست از این تمرکزگرایی برد اریم و بازی های ملی را د ر 
بین شــهرهای مختلف تقســیم کنیم تا مرد ان و زنان این شهرها 
هم از د ید ن یک بــازی ملی لذت ببرند . کاری که د ر لیگ جهانی 
والیبال آن را انجام د اد یم و اهالی ارومیه و ارد بیل به خوبی میزبان 
تیم های خارجی بود ند . ۱۸ مهر یک روز تاریخی  اســت، روزی که 
د یگر »ایران، ایران« د ر ورزشگاه آزاد ی یک تشویق مرد انه نبود .این 

مطلب را مصطفی د انند ه د ر عصر ایران نوشت.

اراده ملی و مطالبه گری زنان

فریاد  »ایران  ایران« د یگر مرد انه نبود 

بر اساس نظرســنجی های د ولت ژاپن بیش از یک سوم از زنان شاغِل مبتال به 
مشکالت ســالمت روان د ر این کشور مشــکالت خود  را ناشی از نوعی آزار و 
اذیت د ر محل کارشــان اعالم کرد ه اند .د ر ژاپن هم چنان تبعیض علیه زنان د ر 
محیط های کاری بسیار زیاد  است.این کشور د ر آخرین فهرست شاخص شکاف 
جنســیتی مجمع جهانی اقتصاد  )WEF( د ر رتبه ۱۱۰ از میان ۱4۹ کشــور 
جهان قرار گرفته اســت.این کشور با وجود  تعهد  نخست وزیرش، "شینزو آبه" 
به توانمند ســازی زنان شاغل از طریق سیاســت های خاص د ر بین کشورهای 
G۷ از نظر برابری جنسیتی د ر آخرین رتبه ها قرار گرفته است. این نظرسنجی 
توســط وزارت بهد اشــت، کار و رفاه ژاپن روی نمونه ای از 2۳۷4 نفری که از 
مشــکالت بهد اشت روان رنج برد ه و بین ژانویه 2۰۱۰ تا مارس 2۰۱۷ میالد ی 
شناسایی شــد ه اند ، انجام گرفته است.د ر این نظرســنجی از ۷4۰ زن شرکت 
کنند ه، ۱۹.۷د رصد  اظهار د اشتند  که د ر محیط کاری خود  قربانی آزار و تعرض 
شــد ه و ۱۶.۶د رصد  نیز اعــالم کرد ند  که مورد  آزار و اذیت، زورگویی و ســوء 

استفاد ه از قد رت توسط مافوق های خود  قرار گرفته اند . 
2۱.۹د رصد  د یگر از زنان شرکت  کنند ه نیز مشکالت سالمت روان خود  را ناشی 
از یک حاد ثه آســیب زا مانند  مشاهد ه یک تصاد ف جد ی یا یک فاجعه طبیعی 
اعالم کرد ند .این نظرسنجی به عنوان بخشی از گزارش هیئت د ولت ژاپن مبنی 
بر جلوگیری از مرگ ناشــی از کار بیش از حد  منتشــر شــد ه است. ژاپن که 
به د اشــتن فرهنگ "حقوق بگیری" و ســاعات کاری تنبیهی شناخته می شود ، 
ســال ها د ر تالش است تا تأثیر کار بیش از حد  بر سالمت کارمند ان را برطرف 
کند . ساعات کاری بیش از حد  مشکل بزرگی د ر این کشور است.د ر بین ۱۶۳4 
مرد  مورد  بررسی، مشــکالت مربوط به کار نیز د ر صد ر این لیست قرار گرفته 
اســت. حد ود  2۳.۱ د رصد  از مرد ان شرکت کنند ه اظهار د اشتند  که مشکالت 
سالمت روان آن ها د ر اثر تغییر د ر نقش شغلی یا حجم کار ایجاد  شد ه و ۱۵.۹ 
د رصد  نیز مورد  آزار و اذیت قرار گرفتن، زورگویی و ســوء استفاد ه از قد رت را 

عامل مشکالت خود  د انسته اند .
 ۱۵.۳ د یگر نیز مشــکالت خود  با مافوق هایشان را عامل بروز مشکالت روانی 
اعالم کرد ه و ۱2.۸ د رصد  نیز مشــکالت سالمت روان خود  را به کار مد اوم به 
مد ت د و هفته نســبت د اد ه اند .بنا بر گزارش ســی ان ان، د ر این نظرســنجی و 
بررسی هم چنین تعد اد  خود کشــی ها د ر نتیجه کار بیش از حد  توسط صنعت 
بررســی شد ه است. باالترین میزان د ر بین کارمند ان اد اری با 4۱ مورد  گزارش 
شــد ه و پس از آن فروشند گان با ۳۸ مورد  و رانند گان با ۳۵ مورد  د ر رتبه های 

د وم و سوم قرار گرفته اند .

آزاردرمحلکارزنانژاپنی
به قول بعضی ها


