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همدلی| یکی از ســناتورهای آمریکایی ،بهتازگی
از تصویب قانونی در این کشــور خبــر داده که بر
اســاس آن ،اعضای کنگره و همسرانشان از معامله
سهام در بورس ایاالتمتحده ،منع میشوند .نگاهی
به توییت این ســناتور جورجیایی نشــان میدهد
که از هر چهار فرد سیاســی ،سه نفر ،موافق اجرای
این قانون در کشورشــان هستند؛ چراکه معتقدند
افراد سیاسی بیش از عوامل اقتصادی و تأثیر کرونا
بر وضعیت شــرکتها ،در تخریب این بازار در یک
سال گذشــته نقش داشتهاند .این موضوع با بازتاب
مثبتی از ســوی کاربران نیز همراه شده و بر اساس
چارتهای به اشتراک گذاشتهشده ،در سال ،2021
گفته میشود تعداد زیادی از سیاسیون این کشور
در ریزش بازار سهام ایاالتمتحده نقش ایفا کردهاند.
حتی گفته میشود ،از مجموع سهام معاملهشده در

یادداشت

به نان مردم هم کار دارید؟
احسان دری

روزنامهنگار

سال ششم _ شماره  8 _ 1860صفحه _ قيمت  2000ناموت

«همدلی» در گفتوگو با یک تحلیلگر مسائل اقتصادی
تأثیر افراد سیاسی در تخریب بازار سرمایه را ارزیابی کرد

سفرهای رئیسجمهور و وزیر خارجه
برای گسترش تعامل با چین و روسیه

پیامدهای امنیتی
حذف ارز ۴۲۰۰تومانی
2
ادامه اعتراض معلمان در
سایهبیتوجهیمسئوالن
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نــان از دیربــاز بهعنــوان یکــی از اصلیترین
مــواد غذایی بر ســر ســفره مــردم بهخصوص
مــردم ایرانزمین بوده اســت .نان نمــاد روزی
انسانهاســت .نان در ادبیات مــا واژهای پرکاربرد
اســت ،وقتی میخواهنــد کســی را از کار بیکار
کننــد میگوییم نان زن و بچــهاش را نبر .ظاهرا ً
دولت عجول ســیزدهم برای ایــن قوت الیموت
مردم هم برنامههایی در ســر دارد .رئیس سازمان
برنامهوبودجــه از طرحی خبر داده که در آن قرار
اســت دولت به مردم «کارت خریــد نان» بدهد.
طرحی که بر اســاس آن احتمــاالً نان دونرخی و
سهمیهبندی شود .شاید با شنیدن این خبر اولین
چیزی که در ذهــن مخاطب تداعی کند وضعیت
کشــور باشد که تا چه حدی بغرنج شده که دولت
ناچار اســت برای نان هم نقشه بکشد .همیناالن
بخشــی از یارانه نقــدی ۴۵هزارتومانی متعلق به
یارانه نان اســت که عم ً
ال خاصیتــی برای جیب
یارانه بگیران ندارد .بهراســتی چند کشور در دنیا
اســت که نان را کارتی کردهانــد ،به دنبال چنین
برنامههایی هستند .یک کشور ثروتمند را به کجا
رســاندهایم که مجبوریم کاالهای اساســیمان را
اینگونه جیرهبندی و سهمیهای کنیم .بازتاب این
خبرها در جامعه جالب نیســت و بر نگرانی بیشتر
مــردم میافزاید .میخواهیــد ارز دولتی را یکجا
حذف کنید ،این یکقلــم (یارانه نان) را بیخیال
شوید .سفرهای برای مردم نمانده .نان زینتبخش
سفرهشان اســت ،نانی که ازنظر کیفیت هم جای
اشکال زیادی دارد .میخواهید سریع قیمت بندی
کنید.
دولت بهتر اســت به دنبال حــذف یکجای ارز
کاالهای اساســی نباشد و میتواند طی چهار سال
بهصورت پلکانی این کار را انجام دهد اما ابتدا با به
نتیجه رساندن مذاکرات ،احیای برجام و برداشتن
یا کاســتن از تحریمها و ایجــاد ثبات اقتصادی و
آرامــش روانی جامعه را آمــاده پذیرش حذف ارز
ترجیحی کند .دولت خبر از اذهان پریشــان مردم
ندارد که روزی یــک نگرانی برای آنان میآفریند!
در این شــرایط که جامعه از وضعیت معیشــت و
اقتصاد کشــور خســته و خشــمگین بوده حرف
زدن از حــذف یارانه کاالهای مهمــی چون نان
راه رفتن روی اعصاب مردم اســت .دولت کمی به
فکر آرامش جامعه باشــد و مردم را بیشــتر درک
کند .اولویت فعلی برای کشــور رفع تحریمهاست؛
پیشبرد برنامههای اقتصادی بدون برداشته شدن
تحریمها ممکن نیست .نان و بنزین و دارو اقالمی
نیستند که آنی برای آنان برنامه ریخت و اجرا کرد.

سرمقاله

ایرج پزشکزاد؛ خالق رمان مشهور «دایی جان ناپلئون» درگذشت

نان مردم را آجر نکنید

راوی توهم ایرانی

محسن صنیعی

مدرس دانشگاه

یک سال گذشته در بورس این کشور ،دموکراتها
بیش از جمهوریخواهان سهام خریداریشده خود
را به فروش رســاندند .همچنین ،بر اســاس اسناد
منتشرشده ،سناتورها در یک سال گذشته که دنیا
درگیر کووید 19بوده ،بیش از آنکه خریدی در این
بازار داشته باشند ،سهام خود را فروخته و در زمینه
افت بورس نقش ایفا کردهاند .در کل اینطور میتوان
نتیجهگیری کرد که بسیاری از سناتورهای آمریکایی
قبل از اینکه کرونا در این کشور جدی شود و فقط
بر اســاس اطالعات محرمانه؛ درست لحظات قبل
از فاجعــه یا ریزش بورس ،از ایــن بازار فرار کرده و
آن دسته از افراد معمولی که دور از خبرهای رانتی
بودند ،گرفتار ریزشهای فرسایشــی بورس در این
کشور تحتتأثیر کووید شدند.
شرح در صفحه ۶

گزارش «همدلی» از تناقضهای رفتاری
جریان موسوم به انقالبی

شاخهای مجازی
بهجای جامعهشناسان
یادداشت
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مخاطرات تازه برای حوزههای علمیه
حسن دادخواه

مدرس دانشگاه

همانطور که کاهش توســعه عمرانی و بروز کمبود شــغل در کشــور موجب
گرایش جوانان به بازار کسبوکارهای آزاد و بینیاز به تحصیالت عالی شده است
و این پدیده ،تعداد داوطلبان ورود به دانشگاهها را سالبهسال کمتر کرده ،به نظر
میآید که تورم نگرانکننده از یکســو و تحقق نیافتن انتظارات متعارف مردم و
نارضایتی از نحوه اداره کشــور ،دستههایی از طلبههای حوزههای علوم دینی را از
ادامه تحصیل و ورود به سلک روحانیت بازداشته یا ایشان را نسبت به دغدغههای
انقالبی و هواخواهی از گفتمان حاکم بر حکمرانی در کشور منصرف کرده است.
در روزهای اخیر ،دو ســه نفر از مدرســان و مدیران بلکــه مراجع بزرگ حوزه
علمیه قم ،نســبت به کاهش تعداد ورودی بــه برخی مدارس علمیه یا بیتفاوتی
طالب در حمایت از گفتمان حاکم بر حکمرانی در کشور ابراز نگرانی کردند.
درهرحــال ،دانشــگاهها و حوزههای علــوم دینی بهعنوان دو مرکز آموزشــی
و پژوهشــی اصیل در کشــور ،گر چه بــه لحاظ نوع داوطلبــان ورودی و تفاوت
رشتههای تحصیلی و اهداف و مأموریتها ،متفاوت از یکدیگرند ولی گویی هر دو
و هــر یک بهنوعی ،تحت تأثیر برهم خوردن نظم اقتصادی و اجتماعی قرارگرفته
و خواهوناخواه هر یک در حال چهره عوض کردن و پوســتاندازی و دســتخوش
آغاز تغییر و تحول شــدهاند .قابل کتمان و پنهانسازی نیست که پس از پیروزی
انقالب اسالمی و بهرغم خدمات فراوان دانشآموختگان دانشگاهی به جامعه ،اما
به دلیل وجود ناهمخوانیهایی در انطباق گفتمان حاکم بر دانشــگاهها و گفتمان
حاکم بر امر حکمرانی در کشور ،شاهد ابراز نگرانی و نارضایتی مقامات عالی نظام
از دانشــگاهها بوده و هستیم بهگونهای که دانشگاهیان همواره احساس بیمهری
و به حاشــیه رفتن میکنند .با این شرایط ،چهبســا بروز نارسایی و سستیهایی
در دانشــگاهها چندان موجب نگرانی مقامات عالی نشــده باشد! اما و اما جایگاه
حوزههــای علوم دینی و روحانیان در گفتمان حاکم بر حکمرانی در کشــورمان،
قابلمقایسه و سنجش با جایگاه دانشــگاه و دانشگاهیان نزد آنان نیست .مراجع
دینی و مدرســان و طالب و مدارس علوم دینی بهعنوان یکی از خاســتگاههای
اصیل انقالب اســامی و مروجان گفتمان فرهنگی و سیاســی حاکم بر گفتمان
حکمرانی در دولت و نظام جمهوری اســامی و قانون اساســی ،از بااهمیتترین
جایگاه و منزلت برخوردار اســت و نقش بیبدیل در تعیین نحوه اداره کشــور و
ترسیم نقشه راه و آینده کشور دارد .ازاینرو ،هر گونه تغییر در گفتمان حاکم بر
روحانیــان بهعنوان دانشآموختگان این مدارس و هر گونه تحول در رویکردهای
آنــان با نگرانی و حساســیت دنبال میشــود و هر گونه آســیب در آن ،نیازمند
رســیدگی فوری است .این نگرانی و حساســیت امروز ،به سطح رسانهای رسیده
است.
درهرحال ،دانشــجویان و طالب علوم دینی و دانشــگاهیان و روحانیان کشور،
بخشــی و دســتههایی از جمعیت مردم ایران هســتند و در میــان آنان روزگار
میگذراننــد و هر گونه رنج و ماللت و ریاضتی ،دیــر یا زود دامن آنان را خواهد
حال آنان با خوشــی مردم ،خوش میشــود و با ناخوشی مردم ،ناخوش
گرفتِ .
میگردد .در این میان ،شــرایط زندگانی طالب و روحانیان به لحاظ وابســتگی
و ارتباط بیشــتر با مردم ،زودتر از شرایط و وضعیت زندگانی دانشگاهیان ،تحت
تأثیر قرار میگیرد.
به ســخن دیگر ،اگر تاکنون وضعیت بد دانشــگاهها و شرایط نامناسب زیست
اســتادان دانشگاه ،هنوز نتوانســته مقامات عالی را به تجدیدنظر در روند کنونی
اداره کشــور و سیاســتهای کالن نظام وادار کند اما و اما بروز تغییر در گفتمان
و باورهــای اجتماعی و انقالبی طالب و روحانیان و بر هم خوردن نظم تاریخی و
ســبک سنتی مدارس علوم دینی شاید قادر باشد که موجب ایجاد تحول مثبت و
سازنده در کشور بشود!

واکنش به روایت حاجیزاده
همدلی| دولتهــای خاتمــی و روحانــی اگر در
رویکردهای سیاسی و اســتفاده از نیروهای سیاسی
و اجرایی مشــابهتهایی دارند ،ازنظر برخی مخالفان
سیاسی و البته برخی نهادهای نظام نیز مشابهتهایی
داشــتهاند که آنان را نگران کرده بود .خطاب و عتاب
فرماندهان دورههای مختلف سپاه پاسداران و برخی
از سرداران این نهاد به روحانی و خاتمی از آن جمله
اســت که درباره خاتمی در قالب نامــهای و البته با
هشــداری با این کلمــات همراه بــود« .در پايان با
كمال احترام و عالقه به حضرتعالي اعالم میداريم
كاسهی صبرمان به پايان رسيده و تحمل بيش از آن
را در صورت عدم رسيدگي ،بر خود جايز نمیدانيم».
این وضعیــت در رابطه با روحانــی اگرچه بهصورت
حضوری و در قالب یک جلســه بود ،اما آن نیز خالی
از هشــدار و تندی نبود .چنانچه ســردار حاجیزاده
یکی از حاضران آن جلســه جملهای را به نقل سردار
ســلیمانی خطاب به روحانی نقل میکند که نشــان
میدهد جلسه آرامی نبوده است.
آنگونه که فرمانده هوافضای ســپاه نقلی میکند،
این جمله اینگونه بود« :فکر نکن همیشــه میتوانی
این حرف را بزنی ما هم ســکوت کنیم ».روایت این
جلسه در این روزها که روحانی غایب صحنه سیاست
ایران است ،با واکنشهایی همراه شد.
حاجــیزاده در گفتوگو با کیهان این جلســه را
اینگونه روایت میکند« :در دولت دوم آقای روحانی
جلســهای با او گرفتیم .ســردار جعفری فرمانده کل
ســپاه بود .حاج قاســم ســلیمانی بود .بنــده بودم.
چندنفــری به آنجا رفتیم .آن جلســه برای چه بود؟
جلســه خیلی صریح و تند بود .حاج قاســم مخالف
دیپلماسی نبود .مخالف آن چیزی که در سطح کشور
تأییدشــده و تصویبشــده نبود .در واقــع نه موافق
بود و نه مخالف .ایشــان مخالف وابســتگی و سازش
بــود .میگفت :از این طریق بهجایی نمیرســید .در
آن جلسه حاج قاســم با آقای روحانی خیلی صریح
حرف زد.
در جلســهای که رفتیم اتفاقاً برای همین موضوع
بود .اگر یادتان باشــد رهبری صحبتی میکرد هفته
بعد آقای روحانی موضع میگرفت ،ســپاه را تخریب
میکــرد ،هر روز به خودیها حملــه میکرد .در آن
جلســه که ما رفتیم پیام جلسه این بود و همه این را
گفتیم که آقای روحانی ما کمک شــما هستیم .آدم
نباید خودزنی کند .ما توان و امکانی داریم میخواهیم
به دولت شــما کمک کنیم .برای ما مهم نیست کدام
دولت باشد هر دولتی باشــد وظیفه میدانیم کمک
کنیم .دیدید در بحرانهایی که پیش آمد مانند سیل
و زلزله و مسائل مختلف واقعاً سپاه پای کار بود .آدم
نیروی خودش را نمیزند؛ این چه حرفی اســت که
شما میزنید! بعد هم گفتیم اگر این حرفها را بزنید
برای ما قابلتحمل نیســت .شــما هر روز مخالفتی
میکنید .دفــاع از انقالب و ملــت و نظام و رهبری

خط قرمز ما اســت ،فکر نکن همیشــه میتوانی این
حرف را بزنی ما هم ســکوت کنیم .عین جمله حاج
قاســم این بود که گفت« :آقای روحانی! میخواهی
مســیر احمدینژاد را بروی؟ تو هم میخواهی مثل
او بشــوی؟ مردم به تــو رأی دادهاند و رئیسجمهور
شدی بیا دستبهدست هم دهیم کمک کنیم کشور
را درست کنیم .برای چه خودزنی میکنی؟ برای چه
هر روز به خودمان حمله میکنی؟ بیا مشــکالت را
حل کنیم».
انتشار این جلســه پس از چند سال سبب شد که
ابتدا حســامالدین آشنا ،مشاور رئیسجمهور پیشین
ایران در واکنش به این اظهارات در توییتر بنویســد:
«گفتوگو میان رؤسای جمهور و فرماندهان نظامی
بهصورت فردی یا جمعی مرسوم است؛ اما نقلقول از
جلسهای محرمانه و از شخصی دیگر در فقدان او دور
از امانتداری است .قاعدتاً جلسات رسمی ضبطشده،
اپراتور اشــتباه نکرده و چیزی هم پاک نشدهاســت.
شــما فقط مجازید بگویید که خودتان در آن جلسه
چه گفتید!»
سعید حجاریان ،چهره سیاسی و نظریهپرداز جریان
اصالحــات نیز به بهانه این دیدار و به پیامدهای نامه
سرداران ســپاه به خاتمی اشــاره کرد و در توییتی
نوشــت« :جزییاتاش بماند! زمانی کــه فرماندهان
ســپاه بهخاتمی نامه تهدیدآمیز نوشــتند ،شخصاً با
نویســنده نامه (که یکی از امضاکننــدگان هم بود)
در محلی بیطرف جلســه گذاشتم تانظامیان بدانند
دولت ضعیف و بیغیرت نیست».
احمد زیدآبادی ،روزنامهنگار ،واکنشــی متفاوت به
این جلســات داشته و در کانال تلگرامی خود نوشت:
از عجایب و غرایــب روزگار! ســردار حاجیزاده در
گفتوگو با کیهان بخشــی از صحبتهای فرماندهان
ســپاه با حسن روحانی را افشــا کرده است .به گفته
حاجــیزاده ،فرماندهان ســپاه خطاب بــه روحانی
گفتهاند:
«این چه حرفی اســت که شــما میزنید! بعد هم
گفتیم اگر این حرفهــا را بزنید برای ما قابلتحمل
نیست .شما هر روز مخالفتی میکنید .دفاع از انقالب
و ملت و نظام و رهبری خط قرمز ما اســت فکر نکن
همیشــه میتوانی این حرف را بزنی ما هم ســکوت
کنیم».
این تحلیلگر سیاســی نوشــت« :خــب ،این چه
ساختاری اســت که ازیکطرف ،رئیسجمهورش هر
هفتــه علیه نظامیان و دیگر نهادهای حاکم ســخن
میگفته و از طرف دیگر ،نظامیانش هم رئیسجمهور
را تهدیــد میکردهاند کــه اگر حرف زیــادی بزنی
حسابت با کرامالکاتبین است!»
وی در پایان به پیامدهای این بیاعتمادی اشــاره
کرد و نوشــت« :در واقع مردم شاهد همین عجایب
و غرایب بودند که در بهار امســال اکثریتشان عطای
شرکت در انتخابات را به لقایش بخشیدند!»

بر اســاس گفته رئیس ســازمان برنامهوبودجه ،در
خبرها آمده اســت که پس از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی،
بهجای یارانه نان ،بن کارت ویژهای توزیع میشــود و
مــردم نان را به همان قیمت یارانهای دریافت خواهند
کرد .ایشــان ضمناً گفته که «مــردم میتوانند با این
کارت نــان را با قیمت فعلی از نانوا بخرند و بعدا ً دولت
مابهالتفاوت قیمت واقعی و قیمت یارانهای نان را به نانوا
پرداخت میکند .به عبارتی در این شــیوه خرید نان،
همان قیمت قبلی نان از کارت نان افراد کسر میشود،
ولی به نانوا قیمت جدید پرداخت میشــود ».در این
خصوص ،ســخنم را ابتدا با این نکته آغاز میکنم که
من اقتصاددان نیستم ولی سعی میکنم بهعنوان یک
ایرانی ،که اخبار و اقتصــاد را دنبال میکند ،نکاتی را
بیان کنم.
 -۱تصــور بن کارت نان یا بهعبارتدیگر کوپن نان،
ضعیفترین شرایط اقتصادی را نشــان میدهد .نان
کوپنی یعنی وجود نان آزاد که احتماالً میتواند بهعنوان
شاخص برای سایر کاالها عمل کند .همه دولتها سعی
میکنند به هر ترتیب ممکن ،یارانه نان را تأمین کنند.
 -۲اگر دولت قصد دارد که برای تأمین کسری بودجه
خود به ســمت حذف یارانه نان یــا حاملهای انرژی
برود ،پیشنهاد میکنم که حتماً برای افزایش درآمدها،
معافیتهای مالیاتی را حذف کند و نیز بودجه نهادهای
مستقل غیردولتی که عم ً
ال بهصورت بخشش و هبه ،در
بودجههای سالیانه جای گرفتهاند ،حذف یا کم شوند.
 -۳متأسفانه شاهد هستم که هر گاه ،دولتها برای
تأمین کسری بودجه به سمت تعدیل قیمت ارز رفتهاند،
یا بهعبارتدیگر به سمت شوک قیمت ارز رفتهاند ،همه
کاالها و خدمات ،حتی خیار و گوجه ،پیاز و سیبزمینی
هم تغییر کردهاند ،مثلاینکه قیمت ارز ،شاخص اقتصاد
ایران است .قطعاً نمیتوان دالر را از سفره مردم ایران،
جدا کرد .شــاید با این کار ،مسئله کسر بودجه دولت
برای مدت کوتاهی جبران میشود ولی با این ساختار
بودجه ،مجددا ً کسر بودجه ظاهر میشود و بعد از یکی
دو سال ،دوباره شــرایط به همان نقطه صفر برگشته
است .زمانی دالر هزار تومان بود ،بنزین صد تومان بود،
االن هم دالر حدود 30هزار تومان است ،بنزین آزاد ،هم
سه هزار تومان است .تو گویی بعد از چند سال ،به نقطه
صفر رسیدهایم .این نشان میدهد که این راه ،راه درست
نیست ،دوباره بعد از چند سال ،باز به همان نقطه صفر
 ۱۴۰۰خواهیم رسید ولی با قیمت ارزی چندین برابر
قیمت ارز  ۱۴۰۰و همه کاال و خدمات هم خود را با این
شاخص تنظیم میکنند.
 -۴پیشنهاد میکنم که دولت از همه نخبگان اقتصاد
کشور استمداد بطلبد و آنان را مأمور کند بهترین راه
مدیریت اقتصادی و خصوصاً راههای جبران کسر بودجه
را پیشنهاد کنند .اگر اقتصاددانان برجسته کشور بیان
میکنند که امروز مشــکالت اقتصادی کشور ،راهحل
اقتصادی ندارند و باید چــاره کار را خصوصاً در حوزه
سیاست خارجی دنبال کرد ،باید این سخنان را شنید و
چارهای اندیشید -۵.چند روزی است کلیپی از سخنان
حجــتاهلل عبدالملکی ،وزیر فعلــی کار ،تعاون و رفاه
اجتماعی به هنگام دیدار دانشگاهیان با مقام رهبری
در سال  ۹۴منتشرشده است که اشاره میکند با توجه
به سرمایههای کشور ،میتوان کشور را به ردههای باالی
جهانی رسانید .در فضای مجازی ،این سخنان بسیار نقد
شــده ولی نگارنده اعتقاد دارد که ایران از سرمایههای
بسیار بزرگ مادی و معنوی برخوردار است که میتواند
ایران را به یک کشــور پیشرفته تبدیل کند ولی برای
آنکه راه توسعه ،برداشته شود الزم است که به همه این
سرمایهها ،بهاداده شود و همه این سرمایهها برای توسعه
کشور ،به خدمت کشور گرفته شوند .یکی از مهمترین
سرمایههای کشور ،سرمایه انسانی است .جامعه نخبگان
در دانشگاهها و حوزهها ،مؤسسات پژوهشی و فرهنگی
و رسانهها و احزاب و گروهها و همه مردم و جوانان این
کشور ،حتی ایرانیان خارج از کشور ،دغدغه توسعه ایران
را دارند .اگر از این سرمایهها استفاده کنیم و آنان را بها
دهیم ،قطعاً آنان نیز با اخالص کامل ،همه سرمایههای
مادی و معنوی خود را در خدمت کشور قرار میدهند
ولی اگر میبینید که جوانان این کشور ،دغدغه مهاجرت
دارند و امروز مهاجرت فقط بهقصد تحصیل نیست بلکه
عمدتاً مهاجرت نیروی کار است ،این نشان میدهد که
سرمایه انسانی ،شــرایط را برای حضور خود در وطن
مناســب نمیداند که علیرغم آنکه همه آدمیان به
خاک آبا و اجدادی خود ،عشق میورزند ،جالی وطن
را برمیگزینند -۶.در شرایطی که بن کارت نان یا همان
کوپن نان ،بدترین شرایط اقتصادی را نشان میدهد،
مجلس یازدهم ،ایجاد محدودیت بر فضای مجازی را
دغدغــه اصلی خود میدانــد و نمایندگان مجلس در
نامهای به دولت محترم توصیه میکنند که منتظر قانون
صیانت از فضای مجــازی مجلس نمانید .در حقیقت
قانونگذار محترم به دولت پیشنهاد میکند که بدون
قانون ،خود دستبهکار شوید یا بهعبارتدیگر ،کسانی
که باید با زبان قانون سخن بگویند ،توصیه میکنند که
قانون را دور بزنید.

