هادی غفاری در گفتوگو با همدلی:

مهدی تقوی در گفتوگو
با همدلی مطرح کرد:

انتخابات سرد
نعوذبالله مردم
را به فکر براندازی
میاندازد

شرایط را
برای مردم
سختکردهایم
4

همدلی از وضعیت نامطلوب
مدارس کشور گزارش میدهد

هوشمندسازی
از رؤیا تا واقعیت

تورم و اجارهبها باعث شده است صاحبان برخی
از مدارس غیردولتی ،فاکتورهای کیفی ساختمان را
از اولویت خود خارج کنند
5
مسئول روابط عمومیپناهگاه وفا
در گفت و گو با همدلی:

واکاوی رفتار سیاسی سیدمحمد خاتمی و انتخابات

سرمقاله

محافظهکاری
برای تداوم اصالحات

یکپارچگی در شرایط اضطرار

احمدخرم

وزیر دولت اصالحات

سیدموسی هاشم زاده /بنیاد باران

اولویت کدام است؟
درد انسان یا حقوق حیوان
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محمد باقر تاجالدین در گفت و گو با همدلی:

حقوق حیوانات
زیر ضرب بیاخالقی

بحران اقتصادی فعلی کشور صرفا یک معضل
اقتصادی اســت یا ریشه در شــرایط سیاسی
کشور دارد؟ پاسخ به این پرسش و تبیین آن،
میتواند راهگشــای برخی مسائل کشور باشد
که بتوان ریشــه معضالت را شناســایی کرد
و بــرای آنها راهکار ارائــه داد .آنچه که اکنون
بهعنوان مشــکالت و معضالت اقتصادی از آن
نام میبریم ،در درجــه اول راهحلی اقتصادی
نــدارد که برای مثال با یــک فرمول اقتصادی
مشخصی بتوان بر اساس آن مؤلفهها ،معضل را
برطــرف کرد .هرگونه راهحل اقتصادی در یک
بستر مناسب اجتماعی میتواند اثرگذار باشد.
این بستر اجتماعی مناسب ،حسن استفاده از
سرمایههای اجتماعی کشور و بهکارگیری افراد
مورد اعتماد مردم است.

1

یادداشت
عوارض توجه به دین سطحی
ناصر مهدوی

استاد دانشگاه

کالبد شکافی تحریم ها
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7

سرمقاله

یکپارچگی در شرایط اضطرار

احمدخرم

وزیر دولت اصالحات

بحران اقتصادی فعلی کشــور صرفا یک معضل اقتصادی است یا
ریشــه در شرایط سیاسی کشور دارد؟ پاسخ به این پرسش و تبیین
آن ،میتواند راهگشــای برخی مسائل کشــور باشد که بتوان ریشه
معضالت را شناســایی کرد و برای آنها راهــکار ارائه داد .آنچه که
اکنون بهعنوان مشــکالت و معضالت اقتصــادی از آن نام میبریم،
در درجه اول راهحلی اقتصــادی ندارد که برای مثال با یک فرمول
اقتصادی مشخصی بتوان بر اســاس آن مؤلفهها ،معضل را برطرف
کرد.
هرگونه راهحل اقتصادی در یک بســتر مناسب اجتماعی میتواند
اثرگذار باشــد .این بســتر اجتماعی مناســب ،حسن اســتفاده از
ســرمایههای اجتماعــی کشــور و بهکارگیری افراد مــورد اعتماد
مردم است .متاســفانه مشکل عمده کشور این است که هیچیک از
مشــکالت جامعه از زبان فرد یا کســی که از اعتماد عمومی باالیی
برخوردار باشد که تقاضا و توصیه وی مورد حمایت جامعه قرار گیرد
و جذاب و موثر باشد ،بیان نمیشود.
در واقع امروز نیاز به همکاری و مساعدت مردم در حل مشکالت
داریم و افراد مورد وثوق جامعه میتوانند زمینه چنین همکاریای
بیــن مردم و دولت یــا حاکمیت ایجاد کننــد .حمایت ،همراهی،
اعتماد و حرفشــنوی از دولت و دســتگاههای دیگر باید توســط
اشخاصی که وجهه مثبت و مقبولی دارند ،از مردم خواسته شود ،تا
آن بخشــی از جامعه که به دالیل مختلف رانده شدهاند یا از برخی
عملکردها گالیه دارند ،به حمایت برخیزند .دلخوریهای مردم باید
از طریق چهرههای محبوب و مطلوب ،رفع شــود .الزمه این مهم،
بازبینی سیاستهای نفیکننده و دورکننده افراد مطلوب جامعه از
مردم است.
همچنین الزم اســت ،به برخی چهرههایی که با محدودیتهایی
مواجه هستند ،اجازه حضور و بروز مجدد داد تا بیان ،کالم و ارتباط
آنها و ارتباط صمیمانه ایشان با جامعه ،به کمک پیشبرد سیاستها
و برنامههــای راهبــردی دولت و نظــام بیاید .مــردم قطعا به این
چهرهها عالقه دارند و برایشان احترام قائلند و به پاس همین امر از
سیاستهای اصالحی و راهبردی مسئوالن امر حمایت خواهند کرد.
مهمترین نیاز جامعه ما ،به خدمت گرفتن ظرفیتهای اشــخاص
و چهرههای مورد احترام و محبوب اســت که طی این سالها دچار
بیمهری شــدهاند .برای موفقیت در طــرح و برنامههایی که امروز
اجرایی شــدن آنها یک ضرورت است ،رجوع و استفاده از ظرفیت و
کالم و توصیه آنها ضروری است ،اما متاسفانه بخشی از سیاستهای
گذشــته آســیبهایی زده است که تصور میشــود این اشخاص و
شخصیتها قابل بازگشت نیســتند .هنوز در بدنه اجتماعی جامعه
دلخوریهایی وجود دارد و در عین حال جامعه هنوز برای چهرههای
سیاسی احترام قائل اســت و از این نظر چهرههایی محبوب و ملی
محسوب میشوند که طی چند ســال اخیر اثرگذاری خود را روی
افکار عمومی نشان دادهاند.
در پایان تاکید میشــود ،کشــور روزهای پر از مشکلی را تجربه
میکند و دقیقا به همین دلیل ،بیش از هر مقطع دیگری به اتحاد و
انسجام نیاز داریم .اتحاد و انسجامی قطعا با جدل و اختالف محقق
نخواهد شد .پس همه باید با توجه به شرایط اضطرار اهمیت یکدلی
را دریابیم تا از این طریق ،همه در کنار هم در راســتای برداشــته
شدن موانع تالش کنیم.

عوارض توجه به دین سطحی

یادداشت1

ناصر مهدوی

استاد دانشگاه

مالک دینداری چیست؟ از قرآن میتوان کمک گرفت .روح واقعی قرآن،
الرشْ ــدِ .مالک دینداری در میزان رشد
دعوت به رشــد است :یَ ْهدی إِلَی ُّ
روحی آدمیان است.
چقدر آدمی از نظر عقلی و به لحاظ اخالقی بالغ شود .آدمی که به لحاظ
روحی ،توانا و فربه اســت ،محبوب خداوند است .اما بعضی را میبینید که
عناوینشان بسیار است اما در خردی و کوچکی و کودکی باقی ماندند .مثال
به لحاظ اخالقی در همان خردی باقی ماندند ،یعنی کار کودکانه میکنند،
جنگهای کودکانه به راه میاندازند ،چه قضاوتها و تفسیرها تحلیلها و
تصمیم گیریهاشان رنگ و بوی کودکانه دارد .عمال میبینید که در حوزه
دینداری هم این معضل بزرگ را داریم .یعنی کســانی که داشتههاشــان،
مهمتر از بودنشان است .مثل دیندارانی که حجم عملشان ،بسیار غنیتر
و باالتر از روح عملشان اســت .ما در تاریخ هم به این قصه مبتال بودیم.
یعنی دینداری عامیانه ،یا آن چیزی که من به آن نوعی زندگی ســطحی
میگویم ،نوعی باور ســطحی ،بیشتر تاکیدش بر این است که چقدر نماز
بخوانید ،چقدر روزه بگیرید ،چقــدر مکه بروید ،چقدر گریه کنید ،چقدر
مراسم و مناسک به راه اندازید .کمتر تاکید میکند که با این نماز ،به کجا
میرسید ،چه تحولی در روح و روان و فکر شما رخ میدهد.
ممکن اســت آدمی دیندار باشد ولی در ســطح پایین قرار بگیرد .فکر
نکنید هر کســی نماز خواند ،قرآن تالوت کرد ،ناله و البه سر داد ،پرونده
و رزومهاش پر بود از رفتن و آمدن در مناســک و مراســم مختلف و انجام
عبادتهای متنوع ،البد او آدم فرزانهای است؛ هرگز چنین نیست .ممکن
است آدم عبادت بسیار انجام داده باشد ،ولی در سطح پایینی باشد .وقتی
حجم عمل مهمتر از روح عمل باشــد ،چنین میشــود .عبادت تحولی در
روح و روان شــخصیت آدمی بوجود میآورد .مرده بدم ،زنده شدم ،گریه
بدم خنده شدم ،دولت عشــق آمد و من دولت پاینده شدم .تحول عمیق
قرار اســت در ذهن اتفاق افتد .سال میآید و میرود .همان آدم ،بیهیچ
تغییری .به قول مولوی:
جان پذیرفت و خرد اجزای کوه
ما کم از سنگیم آخر ای گروه
نه ز جان یک چشمه جوشان میشود
نه بدن از سبزپوشان میشود
مولوی در همین باره حکایتی از شــهر حلــب دارد که ظاهرا حلب آن
زمان ،شیعهنشــین بوده .او دیده بود عدهای راحت به هم دروغ میگویند،
عهد و پیمان خود را میشکنند و اوضاع را به هم میزنند ،ولی از آن طرف،
شهر را سیهپوش کردند و بر سروسینه میزنند و گریهوالبه میکنند .آنها
میگویند روز عاشــورا نمیدانی که هســت ماتم جانی که از سر میدهد.
مولــوی میگوید بله ،من هم قبول دارم که عاشــورا یک حادثه دردناک
سهمناک و تکاندهنده است ،اما
عزا بر خود کنید ای خفتگان
زانکه بد مرگی است این خواب گران
روح سلطانی ز زندانی برفت
جامه چه درانی چه خواهید دست
عــزا بر خود کنید ای خفتگان .ما هرگز باور نکردیم که باید عزا بر خود
کنیم .یعنی توجه به دین ســطحی ،بدون این کــه به محتوا تامل کنیم،
مناســک ،مراسم ،ظاهر ،احکام ،قواعد شرعی ،همه اتفاق افتاده است ،ولی
آن تحول روحی و روانی ،برای ما خیلی مهم نبوده است.

یادداشت2

لقمان توتونچی

کارشناس مسائل سیاسی

کالبد شکافی تحریم ها

لقمان توتونچی

کارشناس مسائل سیاسی

تحریم ها را به لحاظ استراتژی های زمانی ومکانی در رابطه با ایران را میتوان
این گونه بیان نمود:
ازدهه  ۹۰شدت تحریم ها علیه ایران کم کم اوج گرفت واختالفات جناحهای
اصولگرا واصالح طلب رنگ بیشتری به خود گرفته غافل از اینکه تورم در این
مقطع زمانی به اوج رسیده واین بار نیز این اقشار تهی دست جامعه است که
در زیر فشــار تحریم ها روزبه روز سفره هایشان رنگ می بازد که خود عاملی
بر نارضایتی درونی وداخلی است که برشدت عصبانیت واعتصابات دامن میزند
الکن جناحهای سیاسی بیشتر در فکر تسویه حسابهای درون جناحی یا تقابل
جناحی در دور باطل به دنبال بهانه تراشی و انگشت اتهام نشانه رفتن بسوی
یکدیگراند.
بی تدبیری سیاستهای اقتصادی ازجانب جناح پیروز انتخابات در دهه نود
دراین بُرهه از زمان که باید سازوکارهای اقتصادی همساز وهمنوا با هارمونی
مشکالت سیاسی داخلی وخارجی داشــته باشد،درمسیری ناصحیح گام بر
میدارد که صرفا نگاه به تسویه حسابهای جناحی به دور از مشکالت عمومی
مردمی دارد.
نگاه صرف جناحی با شعارهای کلیشه ای تحریم ها را بدانجا ختم نمود که
اجماع جهانی برعلیه ملت ایران شــکل گرفت به گونه ای که شرکای تجاری
واستراتژک ایران یعنی روسیه وچین نیز ایران را تحریم نمودن.
انتخابات ریاســت جمهوری با به ُکرسی نشستن اصالح طلبان درقالب نو
باکلیشه های تازه ونو بنام اعتدالیون با سردادن شعارهای عام پسند،باز شدن
درهای رحمت دولت بر ملت ایران منجمله شعارهای اقتصادی(عدم نیاز مردم
به یارانه های نقدی) گاهاًسیاسی،اجتماعی بااتحاد وهمدلی ملی بهمراه رفع
مشکالت حصر ...منجر به حمایت مجدد ومیلیونی مردم از این طیف با افکار
وشعارهای رنگ ولعاب دار ســالهای  ۷۶گشت که متاسفانه یا خوشبختانه
هیچکدام عملی نشد.
بعد از گذشــت یکسال ونیم به دلیل راکت بودن سیستم اقتصادی وعملی
نشــدن هیچکدام از شعارهای انتخاباتی ســال  ۹۲جوسازیهای فراوانی برای
سیاستهای خوب وسازنده به منظور حل مشکالت چند ده سال ایران در زمینه
انرژی هســته ای شکل گرفت که برای پیروز مجددا انتخاباتی همین بس در
قالب یک برنامه چند ماه این مهم به اتمام رسانند تابرجام در شکل ماهیتی
و واقعی صرف به کشیدن چند پرده عکس ودست دادن وروبوسیهای محفلی
ومجلسی خاتمه یابد که عمال هیچ کارائی وتاثیری بر روندزندگی مردم نداشت.
با پیروزی مجدد جریان اصالح طلب با شعارهای(برجام نما) بعداز گذشت
یک ســال ونیم متاسفانه با خروج یک جانب آمریکا که قانونن حق خروج را
داشــت زیر برجام با یکی از اعضای گروه  ۵+۱با امضای رئیس جمهور وقت
آمریکا یعنی آقای اوباما شکل گرفته بود نه به دستور وتصویب کنگره آمریکا که
عمال با برکناری اوباما یا هر رئیس جمهوری این امضا نیز به لحاظ قانونی فاقد
ارزش واعتبار خواهدبود.
بی اعتنایی آمریکا به نظر سایر دول در  ۵+۱نیز به سیاستهای این کشور در
قالب منفعت ملی برخواهدگشت.
از فروش اسلحه تا دستیابی به کریدورشمالی -جنوبی ازبواسطه کینه توزی
با ج ا ایران..
خروج آمریکا از برجام اختالفــات درون جناحی ،تقابل وبگیر ببند جناح
محافظ کار رقیب ،تسویه حســابهای جناحی که حتی به حیطه خانوادگی
نیز کشیده شدبه گونه ای که مســئولین را از بازگشتن دور تحریمها جدید
وآغاز مشکالت معیشتی بر مردم وباز بودن یَد نامیمون کاسبان تحریم ورانت

خواران با دست در جیب مردم گذاشتن غافل نمود یعنی همان رویی قبلی را
بجای تدبیر وراهکارهای عملیاتی برای رفع تحریمها در جهت کوچک نمودن
سفره های خالی مردم بکاربستن که خود عاملی اصلی براعتصابات کارگران،
کامیونداران ومعلم ...شد.
استراتژی سایر دول:
چرخه زمانی استراتژی سایر دولت ها با توجه به روابط دیپلماتیک سیاسی
واقتصادی با ایران خاصه با دوستان شرقی ،مناسبات که دور زدن تحریمها با
عبور از آن را آسانتر مینموداگر به حساب آوریم شاید بتوان تا انتخابات آتیه
کار را ســهل تر نماید آنهم برای گریز از تحریم های بیشــترالکن در شرایط
کنونی مجموعههای بزرگی که پیش از تحریمها کمکهای زیادی برای ایران
بــودن مانند کونلون بانک چین -اعالم کرده که از تحریمهای آمریکا تبعیت
ی نمایند؛ چراکه میخواهند روابطشان با بانکهای آمریکایی یا با مجموعه
م
بانکهای دنیا -که آمریکا در آنها نفوذ دارد برقرار باشد.
روابط با همســایگان علی خصوص عربســتان یا رژیم اشغالگر که قدرت
های منطقه بشــمارمی آیندبا وضعیت فعلی کشورهای جنگ زدی منطقه
ای با رویکرد منفع طلبانه چین وروســیه را که دوستان استراتژی لحظه ای
وســودجویانه بهمراه منافع ملی درکفه های ترازوی استراتژی ملی در خود
داریم .
درحال حاضر مردم به لحاظ روحی وروانی در شرایط نا مناسبی بسر میبرند.
خاصه از اویل سال  ۱۳۹۸فشارهای غیرقابل تحمل بر آنها تحمیل گشته که
شاهد:
-۱رکود بازار
-۲تورم افسار گسیخته
-۳اعتصابات
-۴خشونت
-۵بزهکارهای
روزمره هستیم.
باید اذعان نمود که درچنینن شرایطی برروشنفکران وسیاستمداران دلسوز
این آب وخاک الزم آید تا کمر همت بربســته تا با ارائه راهکارهای مناســب
وعملیاتی به طرق مختلف به آیین ونگارش درآورند تا که ازجانب مسئولین ذی
ربط نیز همت بکار وعملیاتی گردد .
چرا که شرایط کنونی تمثیلی بی بدیل گشته به زمان ملی شدن نفت است
برای ایران ومردمان باورمندو ســربلند آن را که این بار نیز با عزت وسربلندی
آزمون شرافت وکرامت انســانی را به یاری یکدیگر تکراری پیروزمندانه سر
خواهند داد تا رسیدن به قله های جاودانگی ملی را...
راهکار:
-۱وفاق ملی
-۲دیپلماسیسازنده
-۳پرهیز از جنگ
-۴شفافیت سازی سیاسی،اقتصادی و اجتماعی از جانب مسئولین
-۵تفهیم واحترام به حقوق شهروندی
-۶توجه وتالش درجهت حل مشکالت اصلی
-۷اطالع رسانی به موقع از طریق رسانه و فضای مجازی
-۸همدلی وهمنوایی مسئولین با مردم
 -۹افزایش میزان مشارکت مردم در امورات اجتماعی و..
-۱۰ورود اســاتید و رساله های دانشگاهی به حوزه های سیاسی ،اقتصادی
واجتماعی به شیوه های عملی
دست دردست هم دهیم به مهر
میهن خویش کنیم آباد!
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