در این ماه مبارک رمضان که
ماه تهذیب نفس است و همه را
خدا به ضیافت خودش دعوت
کرده است ،ما با صاحب خانه
کاری بکنیم که عنایتش از ما
برنگردد.

اسرائیل در منطقه ،یک
غدهی بدخیم سرطانی
است که باید قطع شود
و ریشهکن گردد.
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مذاکرات فرسایشی
ضررهای مذاکرات فرسایشی و
گره زدن تمام امورات کشور به آن
علیرضا ریواز
کارشناسی ارشد برنامه
ریزی شهری

سرمقاله

جو بایدن ،رئیسجمهور آمریکا در جدیدترین
اظهار نظر خود درباره برجام تاکید کرده:
«هنوز زود است که معلوم شود مذاکرات
برای احیای توافق موفق خواهد شد یا نه.
ما برای بازگشت به توافق ،امتیازات عمده
نخواهیم داد».
در سوی مقابل عباس عراقچی ،معاون سیاسی
وزیر خارجه و رئیستیم مذاکرهکننده ایران
در وین در اظهار نظری عجیب گفت«:به
نظر میرسد تفاهم جدیدی در حال شکل
گرفتن است و اشتراک در هدف نهایی بین
همه وجود دارد و مسیری که باید طی شود
مسیری است که مقداری شناخته شدهتر
است .البته اختالف نظرهای بعضا جدی
وجود دارد .ما فکر میکنیم مذاکرات به
مرحلهای رسیده که نگارش متن ،حداقل در
حوزههایی کهاشتراک نظر وجود دارد شروع
شود».
هدف کالن آمریکا از ورود به مذاکره با
ایران تحمیل فشاری حداکثری خود است،
اما در صورت عدم تحقق این امر ،مذاکرات
و روند فرسایشی شدن آن برای واشنگتن
منافعی را به دنبال دارد .آمریکا از طوالنی
و فرسایشی کردن مذاکرات و معطل کردن
اقتصاد ایران  ،برای جلوگیری از مقاوم سازی
اقتصاد در مقابل تحریم ها و حذف شرکای
تجاری ایران استفاده می کند.مذاکره برای
آمریکا تبدیل به عامل مهار و کنترل رفتار
ایران شده است .واضح است که معطل کردن
اقتصاد کشور به مذاکرات و فرسایشی کردن
مذاکرات سمی است که آمریکا از طریق
آن می تواند با بازی دادن ایران و معطل
کردن سیاست خارجی آن ،موجب آسیب
به اقتصاد داخلی و از دست رفتن فرصتها
میشود .از طرفی فرسایشی شدن مذاکرات
راهکار همیشگی تروئیکای اروپایی برای
وقت کشی در تمام دوران مذاکرات در دهه
های مختلف بوده است .با همین راهکار پس
از خروج آمریکا از برجام ،عمال ایران را در
برجامی که مرده بود نگه داشتند .این قبیل
مذاکرات زمان خریدن برای آمریکاست و به
یک پروسه بی دستاورد برای ایران بدل شده
است .اخیرا مقم معظم رهبری در بیاناتشان
درباره مذاکرات فرمودند :تشخیص مسئوالن
این است که بروند مذاکره کنند ،اما باید
مراقبت شود که مذاکرات فرسایشی نشود،
چراکه برای کشور ضرر دارد .ولی تا به
امروز امتیازات ناچیزی مثل وام صندوق
بین المللی پول و آزادسازی بخشی از پول
های بلوکه شده ،نتیجه مذاکرات فرسایشی
و طوالنی در ازای فرصت سوزی برای ایران
بوده است .موضع ایران لزوما لغو عملی تمام
تحریم هاست نه امتیازات مقطعی ناچیز.

آزموده را آزمودن

سياست همراه با اخالق!

حقی که به حق دار نرسید
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صفحه 7

مقامات ارشد کشور پیش از این تاکید کردند
که برجام قابل مذاکره نیست و آمریکا باید
ابتدا تمامی تحریمهای ضدایرانی را یکجا و
دائمی لغو کرده و در ادامه این اقدام توسط
ایران راستی آزمایی شده و در صورت تایید،
ایران به اجرای کامل تعهدات برجامی باز
میگردد .بر همین اساس تفاهم جدید و
تنظیم متن مشترک عجیب و غیرقابل
پذیرش است و نیازی به تفاهم جدید و
متن مشترک وجود ندارد .این دولت نشان
داده است که طی مذاکرات ،همه چیز را به
آن گره می زند و با فرصت سوزی و دست
روی دست گذاشتن ،امورات مملکت را
بالتکلیف می گذارد .وضعیت فعلی کشور
نتیجه همین مدل نادرست کشورداری است.
قطعا ادامه این مذاکرات فرسایشی موجب
ایجاد موج ناامیدی ،تردید ،چند دستگی و
خطای محاسباتی در داخل کشور می شود.
وقتی که اصل موضوع و نیت شیطانی طرفین
مقابل مشخص است ،جای هیچ استخاره
نیست و اطاله نشست ها در وین به طرف
مقابل فرصت می دهد به مسائل حاشیه ای
و فرا برجامی ورود کند و با بازی دادن ایران
خطوط قرمز منافع ملی را به خطر اندازد .مع
االسف تیم دیپلماسی آقای ظریف سابقه
مطلوبی در موضوع مذاکرات ندارند.

ميالد نور

و نور را که نمیشود قایم کرد که نور حتی
اگر روزنه ای کوچک بیابد تاریکی را رسوا
خواهد کرد .ونورشمع تابان و عیان است.
آنجا که جهان در برابر عظمتتان مرعوب
میشود...
آنجا که پوتین ها ،مسیح را در چهره شما
می بینند.
آنجا که کوفی عنان ها شما را در اوج
سیاست و در اوج ایمان وصف می کنند.
آنجا که در قلب آمریکا هزاران نفر مقلد راه
شما می شوند ...نور را نمیشود قایم کرد
همانطور که نور شما در راهپیمایی های هند
پیداست و در جنبش نیجریه آشکار است
و در حزب اهلل لبنان تابان ؛ بله این نور در
گوشه گوشه دنیا جاریست...
من خدا را شکر میگویم که نعمت نور عطا

خطاست

مگر شدنيست؟!

باید به تو زنجیر کنم بند دلم را
ای نور تر از نور تر از نور تر از نور
زهرا غالمی
مهندسی بهداشت محیط

ای حضرت بهار ،ای حضرت یار ،ای حضرت
قرار ،آمدی همراه با قدمهای بهار ؛ آمدی و
آمدنت پر بود از برکت ،آمدنت را زمان قدر
میدانست ،که تو در گذر زمان  ،جهان را
روشن کردی.
آمدنت را ایران ،لبنان ،سوریه ،افغانستان
و … ؛ آمدنت را یک جهان قدر میدانست
که تو علمدار مظلومان عالم بودی .ای
پرچمدار عشق تورا به اقتدار می شناسم و
به مظلومیت ،به صالبت میشناسم و به رافت،
به شجاعت میشناسم و به عطوفت...
ای جمع نقیضین ...ای سردار 8سال جنگ و
ای موالی  40سال .بهار تو را به ما هدیه کرد
و تو به ما بهار را ...تویی که به ما نور دادی،
ایمان دادی ،نشان دادی و از آن پس بود
که بسیجی ها نشاندار های نور شما شدیم
آقاجان...

کرد و میالد نور را
در روز های بهاری
قسمت مان گرداند...
تولدتان مبارکمان
باشد حضرت نور...
الحمد هلل الذی خلق
النور بالنور...
به وقت بیست ونه
فروردین ماه

هفته نامه احرار

رنگ خدایی بگیر

در ماه رمضان تشنه بودن به آب کافی

نیست ،تشنگی روح را در پیش گیریم
زهرا دشتبانی
کارشناسی بیوتکنولوژی

اولین باری که روزه گرفتم خیلی هیجان
زده بودم.یادم هست ماه رمضان اول همه
ی روزه هایم را کامل گرفتم.وقتی یک روزه
را با موفقیت پشت سر می گذاشتم احساس
قدرت میکردم.حتی گاهی اوقات با اینکه
جانی در بدن نبود و بی حال و رمق بودم
بی جهت ورجه وورجه میکردم تا بگویم
من چقدر قوی ام ! با اینکه روزه ام  ،انگار
نه انگار!
اما حال و هوای این روز هایم زمین تا آسمان
تفاوت دارد !
روزه بودن برایم از قدیم ها خیلی سخت تر

ساختار شکنی کرونا
از موانع ورود واکسن تا تزریق به
پوست جامعه
فاطمه دهقان
نیری
کارشناسی حقوق

مقدمه:حق بر سالمتی چیست؟
حق بر سالمتی،استفاده از فرصت
ها،امکانات،موقعیت های برابر برای بهره
مندی از یک زندگی شرافتمندانه و در
راستای کرامت انسانی است.مبنای حق بر
سالمت و بهداشت ،میثاق بین المللی حقوق
اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی است که در
ماده ۱۲سند بیان شده است .هرآنچه در
شرایط فعلی برای سالمت شهروندان موجود
است،باید ارائه شود و برای تحقق شرایط
مطلوب تر تالش حداکثری میشود.
گزاره اول :هر دولتی سه تعهد در
قبال شهروندان خودش دارد؛ تعهد به
شناسایی،احترام،اجرا.
شناسایی حق سالمت در اسناد و مقررات
داخلی وجود دارد.تعهد به احترام یعنی همه
صاحبان قدرت برای این حق احترام قائل
باشند و تعهد به اجرا یعنی اقدامات الزم در
این زمینه انجام شود .تهیه ملزومات درمانی
و از جمله تولید و یا خرید واکسن از جمله
حقوق سالمت است.پس تعهد دولت در این
موارد یک تعهد بنیادین است و البته دولت
به موجب اختیارات حاکمیتی و با لحاظ
کردن منافع عمومی و مصالح جامعه می
تواند مطابق قانون محدودیت هایی را اعمال
کند که به طور مثال از کدام کشور واکسن
برای تامین منافع عامه خریداری کند.
گزاره دوم :پیشنهاد ۲۴رهبر جهان برای
تشکیل معاهده بین المللی مقابله با همه
گیری ها:
کشورهای صنعتی جهان در( راس آنها
اتحادیه اروپا و امریکا و چین) در بیانیه
نشست ساالنه سازمان جهانی بهداشت،
خواهان دسترسی عمومی و سریع و منصفانه
همگان به تمام مواد و لوازم مورد نیاز برای
مقابله با این بیماری همه گیر شده بودند و بر
اهمیت واکسیناسیون علیه کووید ۱۹به مثابه
کاالی عمومی جهانی تاکید کرده بودند .یک
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شده و دیگر ادعای قدرتی که داشتم وجود
ندارد...
شاید چون از یه جای دیگر به بعد فهمیدم
چرتکه ی خدا با ما زمینی ها خیلی فرق
میکند!مثال می گوید این بنده ی من امروز
آیا جز گرسنگی و تشنگی و جز روزه ی شکم
بودن چیزی نصیبش شد؟آیا تن روح خسته
ی خود را با روزه ی زبان طالکاری کرد؟یا با
روزه ی قلب ایمانش را جال داد؟ یا فقط ظاهر
و ظاهر و ظاهر...؟
اول ماه رمضان همیشه به خود یادآور این
جمله ی طالیی امیرالمومنین میشوم که
«روزه ی قلب بهتر از روزه ی زبان و روزه ی
زبان بهتر از روزه ی شکم!»
چه بسیار زبان هایی که با غیبت و دروغ
و ریا آلوده و تهی از محبت شده ! اما جز
گرسنگی و تشنگی چیزی از روزه نصیبشان
نمیشود...
چه بسیار قلب هایی که در ماه میهمانی خدا
شیطان را میزبان اند!آیا در روزه داری به
اندازه تشنگی مان به آب  ،روحمان را برای
نزدیک شدن به خدا تشنه میکنیم؟
روزه داری با وجود محکمات علمی و

روانشناسی یعنی من به هر چه که تو بگویی
گوش جان میسپارم؛ یعنی اینکه برای مهم
نیست که همه چه میگویند و چه میکنند و
رنگ جماعت چیست؟
من در این ماه میهمانی آمده ام که رنگ تو
بگیرم
«رنگ خداست(که به ما رنگ ایمان و
سیرت توحید بخشیده)و چه رنگی بهتر
از رنگ (ایمان به)خدا؟و ما او را پرستش
میکنیم».سوره بقره»138،که بهتر است
بگوییم خواهی نشوی همرنگ،رسوای
جماعت شو!
خدا جانم،دلم قدرتی که در بچگی داشتم
را میخواهد که روی سکوی بلندی بایستم
و سینه سپر کرده بگویم ببین مثل گذشته
چقدر قوی ام!دیدی آنجا جلوی زبانم را
گرفتم!گفتم که قلبم را روزه دار میکنم به
عشق تو!کمک کن که جز به دست کمک
همیشگی تو این گره های کور دلم باز
نمیشود!روحم با آالینده های این دنیای فانی
آلوده شده.آیا مرا راهی است؟آیا قدر های
امسال َق َدر من خواهد بود؟من به شب های
طبیبانه ی این ماه امیدوارم…!

سال بعد از آن هرچند چندین واکسن کرونا
به بازار آمده است ،کشورهای بسیاری هنوز
خیری از ان ندیده اند چرا که ظرفیت تولید
این واکسن ها پاسخگوی تعداد باالی مصرف
کنندگان نیست .با توجه به اینکه تقریبا
تمام دولت ها هزینه تهیه و توزیع و تزریق
واکسن کرونا را به عهده گرفته اند شرط
غیر قابل استثنا بودن چندین مسئله ساز
نیست .اما برای اینکه بتوان واکسن کرونا را
در تعریف کاالی عمومی جهان گنجاند باید
میزان تولید آن را نیز افزایش داد تا شرط
غیر رقابتی بودن تضمین شود.مخالفان
عمومی شدن واکسن دو دلیل عمده دارند:
نخست اینکه همانطور که شرکت های
چندملیتی داروسازی مدعی شده اند تبدیل
یک کارخانه داروسازی به کارخانه ای برای
ساخت واکسن نیازمند اعمال تدابیر ویژه
ای است که هم وقت گیر و هم دردسرساز
است.دوم اینکه واکسن های کرونا برخالف
داروهای کمک به مبتالیان به ایدز،نمونه
عمومی ندارند.پس همانطور که سازمان
پزشکان بدون مرز یادآور شده اند که ارائه
مجوز ساخت واکسن الزم است اما کافی

نیست و شرکت های سازنده باید دانش
و داده های مرتبط با پژوهش های علمی
خود را نیز در دسترس همگان قرار دهد.
دلیل نخست را می توان با اتکا به مشکالت
فنی توجیه کرد ،دلیل دوم می تواند
سیاسی باشد .این شرکت ها ممکن است
ماجرای شکست سازندگان داروهای کمک
به مبتالیان به ایدز در آفریقای جنوبی را
مد نظر داشته باشند و برآورد کنند که در
آینده سود از امتیاز ساخت واکسن به دست
نیاوردند .با بررسی انواع واکسن ،واکسن ها
را به چهار دسته ویروسی کشته ،ویروسی
ضعیف شده ،پروتئینی ،و نوترکیب ژنتیکی
تقسیم بندی کرد .برخی در فضای مجازی
انتقاد کردند که چرا رهبری ورود واکسن
را ممنوع کرده است ،غافل از اینکه واکسن
های اروپایی واکسن های ژنی هستند و این
مایه تاسف است که عده ای بدون اطالع از
ماهیت واکسن ها از آن دفاع میکنند .این
دولت های اروپایی دلسوز برای ما؛ حتی به
مردم خود هم رحم نمیکنند چرا که آنها
سرمایه دار هستند و در سیاست های ثابت
عروسک ها هستند که عوض میشوند.برای

مثال در واکسن فایزر به جای استفاده از
ویروس کشته شده یا ضعیف شده از ژن
کرونا استفاده شده است و هر پزشکی
می تواند در ارتباط با تولید واکسن نظر
بدهند.نظریه در مورد واکسن ،در تخصص
متخصصین بیولوژیک است.
نتیجه :جمهوری اسالمی ایران یک کشور
کامال مستقل است و برای جان مردمانش
ارزش قائل است
رهبری عالم و عادل دارد که مایه فخر جهان
است و واکسن،یک پدیده امنیتی است،چرا
که همه مردم از آن استفاده میکنند ،پس
نمی توان اجازه داد که هر واکسنی وارد
شود و به مردم تزریق شود،آن هم واکسن
هایی که ژنی هستند.درست است که
فناوری مهندسی ژنتیک رشدکرده است،
اما اورژانسی ساخته شدن واکسن های کرونا
جای شک و شبه زیادی در جامعه پزشکی
گذاشته است.واکسن یکی از مهم ترین
داروهایی است که با توجه به مواد بیولوژیکی
که در آن وجود دارد،به بحث امنیت ملی
برمی گردد.

هفته نامه احرار

از بزرگترین هلدینگ شرق
کشور تا ریاست یک قوه
نگاهی بر حضور سید ابراهیم رئیسی در انتخابات

محمدرضا اثنی
عشری
کارشناسی مدیریت
صنعتی

سید ابراهیم رئیسی شاید مهمترین کاندید
انتخابات  ۱۴۰۰باشد  ،کسی که تمام
کاندیداهای اصولگرا اعالم کردهاند که در
صورت حضورش در انتخابات به نفع او کنار
میروند و همین در ابهام بودن حضور یا عدم
حضور وی باعث شده که فضای ستادهای
انتخاباتی کاندیداها رکود نسبتا بی سابقهای
را تجربه کنند چرا که همه در ابهام حضور یا
عدم حضور وی هستند.
آخرین اخبار محافل غیر رسمی خبر از
حضور احتمالی وی در صورت عدم تخریب
توسط جبهه خودی میباشد اتفاقی که تا
همین یکی دو هفته اخیر و قبل از شروع
تندروانه بعضی نفرات به اسم سعید جلیلی
ولی خالف نظر وی در حال وقوع بود و اکنون
نیز مسیر هنوز برای حضور ایشان نسبتا
هموار است.
اما چرا ابراهیم رئیسی تا این اندازه در فضای

آزموده را آزمودن خطاست
تغییر رویکرد ها از  ۱+ ۵تا ۱+۴

زهرا غالمی
مهندسی بهداشت محیط
«دانشگاه علوم پزشکی»

از اولین روزهای انتخاباتی سال  ۱۳۹۲که
کلیدواژه های مذاکره،تعامل ،لغو تحریم
و ...بر سر زبان ها افتاد و ذهن ها را به خود
منعطف ساخت ؛ قریب به هشت سال می
گذرد .روزهایی که اشتیاق تعامل و مذاکره
با جهان باعث شد زمام کشور به دست
دولت امید بیفتد و آغازی باشد بر دوخته
شدن چشمها به سوی غرب ،روزهایی که
کوچکترین مسائل کشور حتی آب خوردن
به نتیجه مذاکرات ربط داده شد و افکار و
اذهان درگیر نتایج لحظه به لحظه توافقات
شدند و مردم در انتظار بهشت پسابرجام...
در آن دوران کسانی که آرمان و اندیشه
ای جز سازش یا به قول خودشان تعامل با
غرب نداشتند هزینه و زمان زیادی را صرف
مذاکرات سنگین و پیدرپی با پنج به عالوه
یک کردند .هزینه گزاف و زمان زیادی که
میتوانست صرف حل کردن مشکالت کشور
و رسیدگی به محرومیت ها و محدودیتها
شود اما نشد.
به هرحال ماحصل این تالشهای بیوقفه در
مذاکرات ،توافق هستهای موسوم به برجام
شد که به سرعت در مجلس شورای اسالمی
تصویب و همت های زیادی به عمل کردن به
آن گماشته شد.
چندی بعد با روی کار آمدن رئیس جمهور
جدید در آمریکا حرفهایی از اضافه شدن
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انتخابات تاثیر گذار شده؟! به دلیل
سابقه عملکردی بسیار مثبت ایشان در
مدیریتهای مختلف تحت نظر ایشان است
که از ریاست ده ساله بر سازمان بازرسی کل
کشور که وظیفه نظارت و سرکشی به تمام
ارگانها کشور را دارد تا تولیت آستان قدس
به عنوان بزرگترین هلدینگ شرق کشور و
مهمترین مرکز عبادی ایران و این اواخر در
قامت ریاست قوه قضائیه همه بسیار موفق و
تحول آفرین بوده است .به عنوان مثال فقط
در دوره قوه قضاییه ایشان طی دو سال ۲۰۰۰

واحد صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل را احیا
کردند کاری که حتی در قامت قوه مجریه
نیز کار سختی است چه رسد در قامت رئیس
قوه قضاییه که تقریب ًا هیچ مسئولیت اجرایی
ندارد و این یعنی یک پتانسیل بسیار قوی
برای اداره قوه مجریه.
از همه مهمتر رئیسی هم در میان مردم از
محبوبیت خیلی خوبی برخوردار است و بر
خالف بعضی کاندیداها از رای منفی کمی
حتی در میان اصالح طلبان برخوردار است و
هم توانایی اجماع سازی و استفاده حداکثری

از ظرفیت تمام نیروهای انقالب را دارد
؛ چیزی که کاندیداها دیگر چون جلیلی و
قالیباف از آن بی بهرهاند .رئیسی جز معدود
افرادی است که رهبر انقالب بارها در احکام
و سخنرانیهایی که داشتهاند از وی تقدیر
و توانایی مدیریت وی در عرصههای کالن
را تایید کردهاند که همین امر باعث شده
نیروهای انقالبی نسبت به وی دید قابل
قبولی داشته باشند.
یکی از مهمترین برگ برندههای رئیسی از
انتخابات سال  ۹۶تاکنون حفظ و گسترش
پایگاه رای خود در مسولیتهای مختلف
بوده است به نحوی که میتوان مطمئن بود
نه تنها  ۱۶میلیون رای وی در انتخابات ۹۶
از بین نرفته بلکه با اقدامات مثبتش در
قوه قضاییه این اعداد رشد قابل توجهی
کرده باشد که حتی در صورت وقوع یک
انتخابات جدی و دو قطبی با توجه میزان
آرا در انتخاباتهای گذشته مسیر سختی تا
پیروزی نداشته باشد.
در مجموع سید ابراهیم رییسی احتماال
گزینه اجماعی اصولگرایان برای انتخابات
 ۱۴۰۰خواهد بود که پیش بینی میشود با
حضور وی در انتخابات شاهد انتخاباتی مانند
انتخاباتهای ریاست جمهوری سال  ۶۰و ۶۸
باشیم و رقابت سنگینی در میان جریانات
شکل نگیرد.

بندهایی جدید به برجام می شود که بتواند
فعالیتهای موشکی و حضور منطقهای
ایران را تحتالشعاع قرار دهد و کمی بعدتر
آمریکا بدون توجه به پروسه طوالنی مذاکره
و عملکرد مثبت ایران که ناظران بین المللی
به آن اذعان داشتند به طور یک جانبه از
برجام خارج شد .و رشته امید لغو تحریمهای
آمریکا به یکباره از هم گسست .اما دولت
امید چاره را در ادامه دادن توافق هستهای
با طرفین اروپایی جست و نه خروج متقابل
از برجام...
دوباره رایزنی های جدید با اروپا آغاز می
شود دوباره به جای معطوف داشتن توجهات
به داخل همه توجه ها به پای کار آوردن
طرفین اروپایی کشیده میشود .اما ماحصل
این همه تالش جز چند عکس سلفی با

فدریکا موگرینی نتیجه چشمگیر و قابل
توجهی نیست.
تا این که روزگار دوباره ایاالت متحده را به
برهه انتخابات می کشاند و انتخابات آمریکا
ناقض ظاهری برجام را از کرسی ریاست
جمهوری بلند کرده و بایدن را بر آن می
نشاند.
با روی کارآمدن بایدن شعله امید بازگشت
آمریکا به برجام در قلوب عدهای زبانه می
کشد و این افراد در آرزوی بازگشت آمریکا
به برجام مجددا ً سخن میرانند و قلم می
میزدند.
در همین حین سال نوی ایرانی با پیام تبریک
جو بایدن و آرزوی گشایش و پایان تحریم از
طرف حسن روحانی قرین می شود.
از طرفی مقام معظم رهبری چه در جلسات

عمومی با مردم و چه در جلسات خصوصی
با آقایان مسئول بارها تاکید میکنند ،شرط
ایران برای بازگشت به همه مفاد برجام لغو
کامل همه تحریمها و سپس راستیآزمایی
این اقدام است و نه صرف ًا حرکات نمایشی
و وعده های پوچ و توخالی  .همچنین بارها
به نقض عهد های طرف آمریکایی و سستی
اروپاییها در اجرای برجام تاکید ورزیده
و آمریکا را متکبر و فاقد روی حق پذیری
توصیف میکنند
با این حال پنج شنبه ۲۶فروردین۱۴۰۰شمسی
هیئت ایرانی در سطح معاونان وزارت خارجه
عازم وین شدند تا شاید راه حلی برای نجات
این توافق در بستر مرگ افتاده  ،بیاندیشند.
این نشست که حول بازگشت احتمالی
آمریکا به برجام برگزار میشود با حضور
طرفین فرانسه ،انگلیس و آلمان ،روسیه و
چین همراه بوده است که البته آمریکا به
صورت غیرمستقیم آن را رصد خواهد کرد
اما سوال اساسی اینجاست آیا این بار عزمی
جدی برای اقدام عملی در این راستا از سوی
طرفین غربی وجود دارد؟
آیا نتیجه مذاکرات وین چیزی جز نتایج بی
حاصل قبل خواهد شد؟ و برجام را به ریل
اصلی بازمیگرداند؟!
با وجود سستی ها ،کم کاری ها و نقض عهد
های مکرر غرب و به صالح نبودن مذاکرات
فرسایشی و طوالنی مدت در شرایط فعلی
مملکت  ،سرانجام چه خواهد شد؟ و با توجه
به روح حاکم بر مذاکرات جاری کدام طرف از
مذاکرات سود خواهند برد؟
در پایان شاید اشاره به این مصرع از اشعار
حافظ شیرازی خالی از لطف نباشد که
میفرماید.
من جرب المجرب حلت به الندامة...
تاچه پیش آید زین پس...
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جوانان ،مخاطب اصلی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی

نقش آفرینی جوانان ،هسته اصلی مخاطبان گام دوم انقالب در تشکیل دولت جوان انقالبی
محمد جعفری
کارشناسی علوم سیاسی
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بیانیه گام دوم انقالب بیانیه ای راهبردی
است که در تاریخ  ۲۲بهمن  ۱۳۹۷به مناسبت
چهلمین سالگرد انقالب اسالمی توسط مقام
معظم رهبری صادر شده است .در این بیانیه
مقام معظم رهبری تصویر کالن از دستاورد
های انقالب اسالمی و چشم اندازی از چهار
دهه از انقالب به منظور جهاد بزرگ برای
ساختن ایران و تمدن بزرگ اسالمی ارائه و
توصیه هایی فرموده اند.
در این بیانیه هفت موضوع علم و پژوهش،
معنویت و اخالق ،اقتصاد ،عدالت و مبارزه با
فساد ،استقالل و آزادی ،عزت ملی ،روابط
خارجی ،مرزبندی با دشمن و سبک زندگی
مورد تاکید شده است.
مفاهیم محوری این بیانیه انقالب ،خودباوری،
اقتدار ،استقالل و آزادی جمهوری اسالمی
ایران را در بر میگیرد که وظیفه تحقق آن
بر عهده جوانان است.
در این بیانیه  ۳۲مرتبه مقام معظم رهبری
کلمه جوانان را به کار برده اند که خود حاکی
از اهمیت و نقش ویژه جوانان در پیاده سازی
این گام بزرگ است .ایشان در موضوع
اهمیت جوانان و دوران جوانی ،خطاب به
جوانان می فرمایند:
عزیزان من! هرچه می توانید ،خودتان را
با علم و عمل بسازید .دوران جوانی شما
مثل دوران جوانی نسل قبل از شما ،دوران
تعیین کننده سرنوشت تاریخی این ملت
است .نسل قبل از شما اگر تنبلی می کرد،
اگر در خانه می نشست و اگر الاُبالیگری را
پیش ه خود می ساخت ،ملت ما غرق در فسا ِد
وابستگی و ذل ّ ِ
ت فرودستی نسبت به آمریکا
ی ماند .آن نسل ایستاد ،انقالب را
باقی م 
پیروز کرد ،جنگ را پیروز کرد و از هویّت
ملی و شخصیت ملی دفاع جانانه ای نمود.
امروز هم نوبت نسل جدید است .دشمن از
ی ترسد و می داند که اگر نسل
جوانان ما م 
ایمان ما با همین ایمان در
با
ه

جوان گسترد
ِ
ِ
صحنه بایستد ،هیچ سالحی ،هیچ بمبی و
ی تواند این ملت را به زانو
هیچ موشکی نم 
درآورد .هر گامی که شما برای ارتقای علمی
و عملی و اخالقی خودتان بردارید ،مثل
گلوله ای است که به سمت دشمن شلیک
ی کنید .این جنگ و این رزم ،جهاد بزرگی
م 
است.
قشر جوان بالشک یکی از مهم ترین
نقش ها در سرنوشت جامعه هر کشوری به
حساب می آید زیرا جوانان روحیه انقالبی
و حساسیت بسیاری دارند و محافظه کاری
در عمل آنان معنایی ندارد .از جنگ تحمیلی
بعث عراق تا کنون شاهد نقش پر شور و
اساسی جوانان در مقاطع زمانی و مکانی
مختلف بوده و هستیم .ناگفته نماند مخاطب
این بیانیه امت اسالمی است اما هسته اصلی
مخاطبان را جوانان تشکیل داده اند.
از نکات مهم و قابل توجهی که نسل جوان در
تحقق این گام دوم مورد تاکید است آینده
پژوهی اسالمی است که در  ۷مورد توسط

روح اهلل احمدزاده کرمانی دکترای مدیریت
رسانه و کارشناس مسائل سیاسی بیان شده
است:
.۱سرآمد منطقه و جهان باشیم از آنجایی
پژوهش توسط نخبگان دانشگاهی میسر
میشود و این پژوهش ها در مسیر تولید
فناوری و تکنولوژی صورت پذیرد.
.۲پرداختن به معنویت و اخالق با هدف
خودسازی فردی و بازسازی اجتماعی بر پایه
تفکر شیعی است تا جامعه در مسیر تعالی
قرار بگیرد.
.۳ارتقاء معاش مردم از موضوعات دیگری که
بیانیه گام دوم انقالب به آن می پردازد؛ در
همین رابطه امیرالمومنین (ع) در نهج البالغه
فقر را بزرگترین مرگ می داند ،یا حدیثی از
پیامبر (ص) داریم که فرموده نزدیک است
که فقر به کفر بیانجامد و اینکه در آموزههای
اسالمی فقر معادل کفر دانسته شده است،
بنابراین اقتصاد یکی از مهم ترین مولفهها را
بی نیاز می کند و از نظر اسالمی ملت را از
دست مستکبران مستقل خواهد کرد.
.۴تاکید رهبری با شعار جهش تولید ،حمایت
از تولید داخلی و ملی ،اقتصاد مقاومتی هر
ساله بر اهمیت اقتصاد تاکید میکند تا رو به
فراموشی نرود ،چرا که جامعه بدون اقتصاد
پویا به سمت بن بست ناکارآمدی رفته و
نمیتوان زیرساخت تمدن سازی اسالمی را
برقرار ساخت.
.۵روی دیگر اقتصاد مبارزه با فساد مالی است،
چون انقالب اسالمی بر اساس آموزههای نهج
البالغه و اهل بیت (ع) شکل گرفت و قطعا
همان چیزی که به ایجاد و موجودیت یک
اندیشه منجر می شود ،قادر است که به بقاء
آن اندیشه کمک کند .بر همین اساس الزم
است که در حوزه اقتصاد به سمت آرمانهای
نهج البالغه بازگردیم که مبارزه با فساد و
عدالت محوری در مقام سالم سازی فضای
اداری در آن تاکید شده است.۶ .بارها مقام
معظم رهبری سبک زندگی ایرانی اسالمی را

به نسل جوان تاکید کردهاند و معتقدند که
امواج تهاجم ،ناتو و شبیخون فرهنگی در
طول این انقالب اثرات مختلفی بر جامعه
گذاشته است و باید در بیانیه گام دوم انقالب
به دفع و خنثی سازی آن اقدام کرد.
.۷برای نسل جوان باید مکرها و دشمنیهای
استکبار در این  ۴۰سال گذشته تبین و گفته
شود تا همه بدانند که دشمنان اسالم قصد
زمین گیر کردن انقالب اسالمی را دارند،
انقالب اسالمی مارکسیستی یا کمونیستی
نبود و بر اساس آموزههای اسالمی شکل
گرفت ،به همین دلیل هژمونی جهان از بین
رفت و دشمنیها آغاز شد.
رهبری نقش اساسی جوانان را طوری بیان
نموده اند که برای برون رفت از مشکالت
به تشکیل یک دولت جوان انقالبی و حزب
اللهی توصیه کرده اند البته در برداشت از
کلمه جوان رهبری منظور خود از دولت
جوان بیان کردند:
«اگر شما جوانان زمینه را برای روی کار
آمدن دولت جوان و حزباللهی فراهم کنید،
غصههای شما تمام میشود و این غصهها فقط
مخصوص شما نیست .همچنان که قب ً
ال هم در
سال گذشته تأکید کردم و مک ّرر هم گفتهام،
به دولت جوان و حزباللهی معتقدم و به آن
امیدوارم و الب ّته دولت جوان صرف ًا به معنای
این نیست که باید یک رئیس دولت جوان،
آن هم مث ً
ال جوان به معنای  ۳۲ساله داشته
باشد؛ نه ،دولت جوان ،یعنی یک دولت سر پا
و با نشاط و آمادهای که در سنینی باشد که
بتواند تالش کند و کار بکند و خسته و از کار
افتاده نباشد؛ منظور این است .بعضیها تا
سنین باال هم به یک معنا جوانند؛ حاال همین
شهید عزیز شهید سلیمانی ،بنده شب و روز
به یاد او هستم .شصت و چند سال سنّش
بود ،ایشان که خیلی جوان نبود؛ اگر َده سال
دیگر هم زنده میماند و بنده زنده می ماندم
ّ
مشخص بکنم ،او را در همین
و بنا بود که من
جا نگه میداشتم ،یعنی کنار نمی گذاشتم.

بنابراین بعضی اوقات افرادی که در سنین
جوانی هم نیستند ،کارهای جوانانهی خوبی
را میتوانند انجام بدهند .به هر حال به
نظر من عالج مشکالت کشور ،دولت جوان
حزباللهی و جوان مؤمن است که میتواند
کشور را از راههای دشوار عبور بدهد وگرنه
با توصیه و این ها کاری صورت نمی گیرد و
مشکل است».
نقش ما جوانان در بصیرت افزایی انتخابات
پیش رو و شناساندن شخص اصلح به مردم
طبق شاخصه هایی که رهبری فرمودند ،
است که در تحقق بیانیه گام دوم انقالب
اسالمی موثر واقع شویم.

هفته نامه احرار

شماره 64

انسان در آیینه دین

خالصه ایی از طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن
ُرحمون»
« َو اَطیعوا ا َ اهلل َو ال َّرسول ل َ َع َّل ُکم ت َ
اطاعت کنید از اهلل و از پیامبر ،شاید مورد
رحمت پروردگار
قرار بگیرید .خب اطاعت از خدا با اطاعت
از پیامبر تفاوتی ندارد؛ به چه مناسبت می
فرماید که اطاعت
کنید از خدا و اطاعت کنید از پیامبر؟
 .اطاعت خدا به چیست؟ به اینکه تمام
تکالیف الهی را بر دوشمان حمل کنیم ،آنچه
را که بر عهده ما نهاده شده است ،انجام
دهیم .به قول آیه شریفه قرآن؛ می فرماید:
« مومنین آن کسانی هستند که وقتی میان
آنان مشاجرهای به وقوع می پیوندد ،به تو
ای پیامبر -رجوع میکنند ،چون تو حکمیصادر کردی « ،ثُ َّم ایَجِ دوا فی اَن ُف ِس ِهم َح َرج ًا
ِم ّما َقضَ یت» دستوری که تو صادر کردی،
کمترین غبار کدورتی هم بر روح آنها
و دل آنها بر جای نمیگذاردَ « .و یُ َس ِّلموا
تَسلیم ًا « تسلیم فرمان تواَند».
این جور مومن واقعیست .اگر اینجور بود
آن وقت است که یک امت به آقایی میرسد.
آنوقت است که رحمت الهی شامل حال او
ِن َرب ِّ ُکم»
میشودَ « .و سا ِرعوا ا ِلی َمغ ِف َر ٍةم ْ
میدان مسابقه است اینجا .میدان پیشگیری
و مسارعه است .پیشی بجویید ،سبقت
بجویید« ،ا ِلی َمغ ِف َر ٍة « به سوی مغفرتی
ِن َرب ِّ ُکم» از سوی پروردگارتانَ « .و َج َنّةٍ »
«م ْ
رضُ
ماوات َو ااَرض» ،
الس
ا
ه
ع
«
که
بهشتی
و
ُ
َ
َ
َّ
ت
ِد ْ
که به پهنای آسمانها و زمین است».اُع َّ
ل ِل ُم َّتقین» آماده شده است برای باتقوایان.
دین نمیگوید نیروهایت را متوقف بگذار!
دین میگوید سرعت بگیر هرچه بیشتر ،اما
به سوی چه؟ به سوی چیزی که شایسته
توست ،نه به سوی زندگی مادی دنیا که
هرچه باشد برای تو کوچک و کم است ،روح
شما اگر در مقام تمثیل مانند جسمی باشد،
هر گناهی که انجام میدهید ،ضربتی بر روح
وارد میکند و زخمی به وجود میآورد .چرا
آقا؟ چرا میگوییم گناه ضربت بر روح است؟
برای خاطر اینکه روح باید تعالی پیدا کند و
گناه هر آن چیزی است که روح انسانی را یک
گام از تعالی و تکامل مورد نظرش بازمیدارد.
حاال باید مغفرت پیدا کند .غفران یعنی چه؟
غفران یعنی این خأل  ،این نقیصه که در
نفس او به وجود آمده است ،این برطرف
شدن .این را میگویند غفران .چطور برطرف
میشود ؟! با جبران کردن .آن کسی که با یک
گناهی جان خود را از اوج انسانیت و تکامل
و نقطه پرواز انسانی به قدری منحط کرده و
دور انداخته ،آن وقتی این عقب ماندگی اش
جبران شده است که یک مقداری برود باال.
**************************
ون
چه کسانی هستند باتقوایان؟ «اَل َّ َ
ذین یُن ِف ُق َ
السرا ِء َو َّ
الضراء» آن کسانی که انفاق
فِی َّ
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میکنند در خوشی و ناخوشی .انفاق یک
شرط باتقوا بودن است .انفاق خرج کردن
است اما نه هر خرج کردنی!انفاق آن خرج
کردنی را میگویند که با آن یک خأل ایی
پر شود؛ یک نیاز راستینی برآورده شود.
مین ال َغیظ» و فروبرندگان خشم.
« َو الکاظِ َ
فروبرندگان خشم یعنی چه؟ یعنی بر اساس
احساسات کار نمیکنند .همه جا عقل  ،اما
گاهی عقل هم با خشمهای درست همراه
است .نمیبینید در قرآن میگوید« :اَشِ ّدا ُء
َع َلی ُ
الک ّفار ُر َحما ُء بَی َن ُهم»  .اینی که میگویند
مین ال َغیظ» معنایش این نیست که
« َو الکاظِ َ
شما خیال کنید میخواهیم بگوییم خشم یک
ملت ،خشم یک انسان ،خشم یک جامعه،
علیه آن کسانی که باید بر آنان خشم گرفت؛
نیست و نابود باد! نه ،قرآن هم نمی گوید که
این خشمها را فرو خورید ،می گوید بر اساس
مین ال َغیظ»
خشم کاری انجام ندهَ « .و الکاظِ َ
فراموش کنندگان نه! فروبرندگان غیظ و
خشم ،که وقتی خشم فرونشست انسان
میتواند با عقل ،با درک ،آنچه را که شایسته
است ،انجام دهد.
العافین َع ِن النّاس» عفو کنندگان از
« َو
َ
خطاهای مردم ،از اشتباهات مردم باید صرف
نظر کرد .از آن عمل خالفی نباید صرف نظر
کرد که از روی تع ّمد و عناد انجام گرفته
العافین َع ِن النّاسَ ،و اهلل یُحِ ب
استَ « .و
َ
ال ُم ِ
حسنین» و خدا دوست میدارد مردمان
احسان کننده را.
دیگر از نشانه های باتقوا ها چیست؟ « َو
ذین ا ِذا َف َعلوا فاحِ َش ًة اَو َظ َلموا اَن ُف َس ُهم َذ َک ُر
ال َّ َ
اهلل َفس َتغ َفروا ُ
لذنوب ِ ِهم» آن کسانی که چون
کار گناه بزرگی انجام دهند یا بر خویشتن
ستم کنندَ « ،ذ َک ُر اهلل « فورا ً به یاد خدا
بیفتندَ « .فس َتغ َفروا ل ُِذنوب ِ ِهم» پس طلب
غفران و مغفرت می کنند برای گناهانشان.
در جستجو می آیند که این گناه ،این خال
التیام پیدا کند .اما همین هم بدون کمک
نوب
پروردگار ممکن نیستَ « .و َم ْن یَغ ِف ُر الذ َ
اِلاّ اهلل « و که غفران مغفرت میبخشد
گناهان را جز خدا؟! تالش از تو ،حرکت از تو
و برکت از خدا.
َ
َ
َ
« َو لَم یُ ِس ّروا َعلی ما ف َعلوا َو ُهم یَعلمون» بر
آنچه که میدانند گناه است ،اصراری نورزند.
«اولئ َ
ِن َرب ِّ ِهم» این چنین
ِک َجزائ ُ ُهم َمغ ِف َر ٌة م ْ
کسانی که از تالش و کوشش بازنمی ایستند،
استغفار می کنند ،برای گناهان اصرار نمی
کنند ،یک چنین آدمی پاداششان مغفرت
از سوی پروردگارشان استَ « .و َج َنّا ٌة تَجری
ِن تَح ِت َها النهار» و بهشتهایی که در زیر آن
م ْ
نهرها جاری است.
ِدین فیها َو ن ِ ْع َم اَج ُر العامِلین» در آن
«خال َ
جاودان اند و چه نیکو پاداش عمل کنندگان
است.

سال نهم

بهار 1400

حجت مرادی
کارشناسی علوم سیاسی

سياست همراه با اخالق! مگر
شدنيست؟!

نگرش عميق بر سياست  ،اخالق و ارتباط اين

سیاست چیست و چگونه باید باشد؟
در جامعه که بنگری می بینی بیشتر مواقع
افراد یا از سیاست حرف می زنند یا حرف
هایشان مربوط به سیاست است اما اگر
تعریف سیاست را بپرسی جواب قانع کننده
ای نصیبت نمی شود علتش هم این است که
سیاست تعریف خاصی ندارد و نظریه پردازان
این حوزه تعاریف زیادی از سیاست را مطرح
کرده اند اما می شود سیاست را به دو دیدگاه
عمده سیاست غربی و سیاست اسالمی
تقسیم کرد .دیدگاه غربی به گفته ويليام
بلوم «يك فعاليت و جريان اجتماعی است
كه شامل رقابت و همکاری در اعمال قدرت
میگردد و اوج آن در تصميمگيری برای يك
گروه ظاهر میشود» در این تعریف  ،سیاست
ابزاری برای اعمال قدرت بر روی دیگران
است اما امام خمینی در رابطه با سیاست
اسالمی می گوید « :سياست اين است كه
جامعه را هدايت كند و راه ببرد؛ تمام مصالح
جامعه را در نظر بگيرد و تمام ابعاد انسان
و جامعه را در نظر بگيرد و اينها را هدايت
كند به طرف آن چیزی که صالحشان است»
بدیهی است که دیدگاه اسالمی دیدگاه
بهتریست چرا که برخالف دیدگاه غربی که
هدفش اعمال قدرت و احاطه بر دیگر افراد
است دیدگاه اسالمی با در نظر گرفتن تمامی
جوانب هدایت بشر را در راس قرار می دهد
و راه پیشرفت را برای افراد هموار می سازد.
تفاوت این دو دیدگاه را اخالق و دین می
سازد ؛ به گفته تمامی نظریه پردازان این دو
در سیاست غربی مرده و به فراموشی سپرده
شده اما در سیاست اسالمی هدف ،آوردن
دین و اخالق در سیاست است.
برای اینکه به مفهوم اخالق در سیاست
بپردازیم اول باید اخالق را تعریف کنیم.
اخالق به معنای روش ها و منش های عملی
فرد که از باورهای او گرفته شده می باشد.
بنابراین کسی که در سیاست از اخالق پیروی
می کند کسی است که سیاست خود را بر
اساس قوانین و مقرراتی که خودش از قبل
تعیین کرده پیش می برد و از محدوده آن
خارج نمی شود نه اینکه سیاست بر اساس
هوای نفسش باشد.اگر سیاست بر اساس
هوای نفس شکل بگیرد حتی اگر نخست با
نیت و هدف درستی باشد رفته رفته نفس
تاثیر منفی خود را گذاشته و سیاست را
فاسد می کند و سیاست را ابزار اعمال قدرت
بر روی دیگران می کند همان چیزی که در
دیدگاه غرب آمده است.
علتی که اغلب سیاستمداران  ،اخالق در
سیاست را امری محال می دانند این است که
اخالق سیاست را محدود می کند و سیاستی
که محدود شده هم نمی تواند با سیاستی که
از هر نظر آزاد است رقابت کند و حتما باید
از نیرنگ و بی اخالقی در سیاست استفاده
کرد تا بتوان دیگری را شکست داد.در جواب
باید گفت اوال چه در اعمال قدرت چه هدایت
بشر سیاست وسیله ای برای هدف است نه
خود هدف بنابراین لزومی بر رقابت ندارد
؛ یکی به دنبال اعمال قدرت و دیگری به
دنبال هدایت و پیشرفت است.در واقع این
دو همدیگر را نفی می کنند نه رقابت.پیامبر

دو با هم

اکرم(صلی اهلل علیه و آله) حکومت و
سیاست مشرکان مکه را نفی می کرد و
امام خمینی هم حکومت ظالمان جهان را
.دوم اینکه محدودیت اخالق نه تنها باعث
تضعیف سیاست نمی شود بلکه مانند یک
محافظ  ،سیاست را غیرقابل فرسایش می
کند که برای این موضوع باید به تعریف دین
بپردازیم.
دین را می توان مجموعه باور های اساسی
و مقررات مبنی بر آن دانست که خوشبختی
انسان را در دنیا و آخرت فراهم می کند.پس
می توان گفت اخالق تابعی از دین است و هر
چه دین قوی تر و کامل تر باشد اخالق نیز
کامل تر می گردد .ادیان الهی مخصوصا دین
اسالم راه سیاست را مشخص کرده و نمی
گذارند سیاست از آن خارج شود.
ظالمان،ستمگران و آنهایی که سیاست را
ابزار قدرت خود می دانند سیاست دینی را
تحمل نکرده و با دو راه به مقابله با آن می
پردازند.اول دین را از سیاست جدا می کنند
و این تفکر را ترویج می دهند.دین که از
سیاست جدا شد مردم جامعه مالک درستی
سیاست را از دست می دهند و نمی توانند
درستی سیاست سیاستمداران را مشخص
کنند و باعث می شود سیاستمداران با هر
روشی که بخواهند سیاست را برای خودشان
بکار بگیرند.دوم اینکه دین سیاسی را
بصورت سیاست دینی و مذهبی تحریف
می کنند یعنی هر جا که به نفعشان باشد از
دین استفاده می کنند و هر جا که بخواهند
دین را تحریف می کنند.همین باعث شده
کسانی پیدا شوند که عکس مفاهیم اسالم
را درک کنند ،از صلح امام حسن(علیه
السالم) درس مذاکره بگیرند و از آزادی بیان
در زمان امیرالمومنین (علیه السالم) توهین
و فحاشی به رهبران را بیاموزند .همچنین
کسانی که اوایل با اندیشه های اسالم جلو
رفته اند با گذشت زمان به تدریج فاسد شده
و در زمین دشمن بازی میکنند.
در این دنیا برای کامل بودن و درست
بودن هر چیزی اصول و قوانینی الزم
است،سیاست نیز از این قاعده مبرا نیست.
اگر سیاست معیاری نداشته باشد و صرفا بر
اساس نفس خود انسان تعریف شود سیاست
ناپایدار می شود و با هر تغییری در نفس
یا خود فرد  ،سیاست شکل دیگری به خود
می گیرد.اگر دین بر اساس سیاست تعریف
شود دین بی معنا می شود و صرف ًا وسیله
ای برای توجیه سیاست قرار می گیرد.تنها
وقتی سیاست کامل می شود که بر اساس
دین تعریف شده باشد.

هفته نامه احرار

عواقب ریزش بورس
برای کشور

بررسی عواقب بیشترین ریزش تاریخ
بورس تهران
محمد جواد
طاهری سودجانی
کارشناسی مهندسی برق

صراحتا می توان گفت دولت  ،مجلس و کل
حاکمیت برای ورود مردم و سرمایه هایشان
به بورس دعوت نامه رسمی دادند و قاعدتا
مردم نیز با اعتماد به مسئولین ارشد نظام
وارد این بازار پر ریسک شدند.
به صورت کلی بورس اوراق بهادار جزء
بازار ها پر ریسک  ،با بازده باال  ،پیچیده
و نقدشوندگی باالست و اگر دستگاه های
دولتی مربوط به اقتصاد بتوانند از این بازار
به خوبی استفاده کنند می توانند مشارکت
مردمی در اقتصاد و زیر ساخت های کشور
را به حداکثر رسانده و از تزریق منابع مالی

استاد سخن

سی سال به دور دنیا با سعدی

معصومه سادات
رضوی
کارشناسی مردم شناسی

6

منت خدای را عزوجل ،که طاعتش موجب
قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت،
هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و
چون بر می آید مفرح ذات.
زندگی آدمی که با جنگ عجین شود و خو
بگیرد؛ناامیدی و بی ثباتی به دنیا،ور ِد زبان
مردم میشود و حرف شان می شود عمل.
با وجود عدم حمله ی مغول ها به شیراز و
به دلیل وجود تدابیر حاکم آن زمان،جنگ
در بیشتر طول عمر سعدی ،همچون سایه ای
دهشت انگیز ایستاده بود.آمدند و کندند و
سوختند و کشتند و بردند..
آری،جنگ؛همچون غده ای سرطانی است که
همه را درگیر خود میکند،حتی در دورترین
نقاط.
سعدی،نه اما خوشحال از این ماجرا،کمر
همت بست برای سرودن و نوشتن.
او که دانش آموخته ی نظامیه بود،سختی
و دوری از وطن را با جان و دل خرید برای
هدفی واال تر.
او زندگی کردن مانند دیگران را نه اینکه
عیب بداند ،اما کافی نمیدانست .او بعد از
اتمام تحصیالت به شغل واعظی روی آورد که
این حرفه مستلزم مسافرت بود برای روشن
ساختن آگاهی مردم و وعظ و کسب تجربه
برای خویش.
سفر و جهانگردی وی،به شام و حجاز و
آسیای صغیر خالصه نمیشود و با اشاره ی
خود وی به جهانگردی،این سفرها به سی
سال طول کشیده شده است.
با پایان سفرها و بازگشت به شیراز،سعدی
،سخن های شیرین تر از قند خود را در
،بوستان،گنجاند .
هر دم از عمر میرود نفسی
چون نگه میکنم نماند بسی
ای که پنجاه رفت و در خوابی
مگر این پنج روز دریابی
خجل آنکس که رفت و کار نساخت
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مردم از بازار های موازی و بعضا کاذب مثل
دالرو ارز و مسکن و خودرو و  ...جلوگیری
کند.
برای نقد و بررسی اتفاقی که در بورس
تهران افتاد از فروردین  ۹۸شروع میکنیم ،
فروردین  ۹۸را میتوان نقطه آِغاز رشد نجومی
بورس دانست که دالیلی همچون رکود چند
ساله بازار  ،جهش نرخ ارز  ،افزایش سرمایه
های سنگین شرکت ها و افزایش نرخ ریالی
محصوالت جهانی به واسطه رشد دالر دارد.
بعد از آن و در اواخر  ۹۸و اوایل  ۹۹شاهد
نگاه مسئولین در مورد بورس بودیم و تمامی
کارگزاری ها هم اذعان داشتند توانایی
هدایت صحیح این حجم از سرمایه گذار به
بازار سرمایه را ندارند .
 ۵ماهه اول بازار سرمایه سبز ترین دوران
بازار بود و پول سرمایه گذاران خرد با بی
خردی دستگاه های اجرایی بازار به جای
اینکه باعث جذب شرکت ها و تعمیق بازار
شود فقط باعث تشکیل صف خرید برای
سهام های مختلف شد.
اما در اواخر مرداد ماه بعد از صحبت های
زیاد مسئولین به خصوص حسن روحانی

(رئیس جمهور ) در مورد بازار با مصاحبه
وزارت اقتصاد مبنی بر لغو واگذار صندوق
ای تی اف دوم با نماد پاالیش  ،شروع یک
سقوط به پایان آغاز شد.
منتها بعد از شش ماه ریزش سنگین و بی
وقفه با نگاه به خرید و فروش های سنگین
متوجه میشوید بزرگان بازار (نهنگ ها ) در
ابعاد بزرگ سبد های سرمایه گذاری خود را
در حین ریزش و به محض جان گرفتن بازار
ویا قبل از ریزش خالی کرده بودند که خیلی
از ارگان های دولتی نیز در این بین بودند
و این به معنی واقعی کلمه سوء استفاده از
رانت خبری  ،بر هم زدن نظم بازار سرمایه
 ،پایمال کردن حقوق سهامدار خرد و همین
طور به آتش کشیدن اعتماد عمومی به بدنه
حاکمیت بود.
شاید بتوان گفت اگر در دولتی به جز دولت
اصالحات همچین اتفاقی رخ میداد رئیس
جمهور و کابینه او استیضاح می شوند ،ولی
آقای روحانی نشان داد ابزار رسانه ای کشور
در اختیار اوست.
فرصت طالیی حاکمیت و دولت برای وارد
کردن سرمایه مردم جامعه به صنایع کشور

تبدیل شده است به یک نقطه ضعف بزرگ
برای کشور که هر روز هم شاهد تجمع
معترضین به دولت و حاکمیت هستیم و
این یعنی تبدیل فرصت به معضل فقط برای
تامین کسری بودجه دولت که موقتی بوده و
سال های بعد نیز این مشکل وجود دارد.
با این حال امسال با پیش بینی دالر ۳۲۰۰۰
الی  ۴۰۰۰۰تومانی در سال  ۱۴۰۰و افزایش نرخ
ارز  ،احتمال صعود مجدد بازار تا شاخص
 ۱۵۰۰۰۰۰واحد وجود دارد ولی این بار از مردم
عزیز درخواست میکنیم تا یا به صورت حرفه
و تخصصی در بازار حضور داشته باشند و یا
اینکه از سرمایه گذاری غیر مستقیم استفاده
نمایند.

کوس رحلت زدند و بار نساخت
نمایندگان سبک عراقی در ایران
سعدی،از
ِ
بود.
خراسان رنجور و
سبکی که چون میراث،از
ِ
زخمی به عراق تقدیم شد.میراثی که با فرا ِر
شعرا از قشون و لشکر کشی های وحشیانه
ی مغول ،در امان ماند.
ِ
سبک رنجور و زخمی از خراسان به عراق
این
آمد و احیا شد.
ِ
ثابت جریانی خاص یا قاعده
سعدی طرفدا ِر
ی خاصی نبود و پیش از آنکه تابع اخالق به
صورت فلسفی باشد  ،مصلحت اندیش بود.
او با این حال در تضا ِد شعرای معاصر خود
پیش رفت و ساده نویسی و ایجاز را در پیش
گرفت.
ِ
زمان
حیات فانی و چه در
زمان
وی،چه در
ِ
ِ
ِ
حیات ابدی،مشهور شد و ماند.آثار او،همچون
بوستان مفرح بخش ،مدت ها
گلستان ادبی و
ِ
ِ
در مکتب خانه ها و مدرسه ها تدریس می
شد و همچون سرچشمه و منبعی برای طالب
و دانشجویان بود .متون و اشعار پند آموز و
مجموع این دو
عارفانه،اخالقی و عاشقانه در
ِ
کتاب ارزشمند به خوبی دیده میشود.
ِ
نهان سخنان سعدی .
طنز؛نقطه ی آشکارا و
ِ
به رسم ادب و احترام،به رسم یادبود و درود،
اولین روز اردیبهشت ماه،روز آغا ِز نگارش
نام وی،استا ِد سخن ،یاد
ِ
کتاب گلستان را به ِ
نام ُد ِر زبان فارسی،
میکنیم.تا زنده کنیم ِ

را،سعدی شیرازی.
زبان ایران عزی ِز ما
ِ
ِ
امید هست که روی مالل در نکشد
ازین سخن که گلستان نه جای دلتنگیست
حکایتی از گلستان،باب هفتم :
پارسایی بر یکی از خداوندان نعمت گذر
کرد که بنده ای را دست و پای استوار
بسته عقوبت همی کرد.گفت:ای پسر،همچو
تو مخلوقی را خدای عزوجل اسیر حکم
تو گردانیده است و تو را بر وی فضیلت
داده،شکر نعمت باری تعالی بجای آر و
چندین جفا بر وی مپسند،نباید که فردای
قیامت به از تو باشد و شرمسار بری.
بر بنده مگیر خشم بسیار
جورش مکن و دلش میازار
او را تو به ده درم خریدی
آخر نه به قدرت آفریدی
این حکم و غرور و خشم تا چند
هست از تو بزرگتر خداوند
ای خواجه ارسالن و آغوش
فرمانده خود مکن فراموش
در خبرست از خواجه عالمیان محمد
مصطفی( ص) که گفت :بزرگترین حسرتی
روز قیامت آن بود که یکی بنده صالح را به
بهشت برند ،و خواجه فاسق را به دوزخ.
بر غالمی که َطوع خدمت تست
خشم بی حد مران و َطیره مگیر
که فضیحت بود به روز شمار
بنده آزاد و خواجه در زنجیر

حضوری که معجزه می کند
مطهره السادات
انتظارقائم
کارشناسی حسابداری
«دانشگاه علم و هنر یزد»

برق نگاهتان ،سکوت کالمتان و اقتدار
درونتان  ،همان روزنه ای ست که دلخوشمان
میکند به آفتاب  ،به نور .
آمدید تا در سردرگمی های بی انتهای
اینروزهایمان  ،اسوه ی تغیی ِرنگاه به زندگی
باشید.
صدایتان حکم همان نوایی را دارد که باید
گوش جان  ،بسپاریم.
بارها و بارها به آن
ِ
در سخت ترین بحران های سیاسی و
اقتصادی و اجتماعی  ،نگاهمان به شما بود
تا با همه توان  ،سربا ِزپیشوایی باشیم که جز
مصلحت چیزی برایمان نمیخواهد.
با دلی جوان  ،به ما جوانان رسم مردانگی
و مقاومت می آموزید تا با اقتدار به ایرانی
بودنمان افتخار کنیم.
میدانیم چه شب ها که دعاگویمان هستید
و چون پدری مهربان  ،دلسوزانه برایمان
عاقبت بخیری میطلبید.
میدانیم گاهی خسته میشوید از زمانه
اما قامت راست میکنید چون سرو تا مبادا
دلهره و نگرانی آزرده خاطرمان کند.
آقاجان ! کاغذی سیاه کردیم و قلمی
چرخاندیم
تا به بهانه ی تولدتان
تشکری کنیم خالصانه  ،از وجودتان که
همیشه روشنای زندگی مان است
خادمان گوش به فرمان شما  ،جوانان گام
دوم انقالب اسالمی..
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حقی که به حقدار نرسید
حاشیه ای پررنگ تر از متن

علی قانع
کارشناسی علوم سیاسی

دو روز اخیر خبرهای متفاوتی از تزریق
سهمیه پاکبانان آبادانی در واکسیناسیون
کرونا ،به مدیران شهری خبرساز شده و
واکنشهای زیادی را در پی داشته است؛
علوم پزشکی تایید میکند ،شهردار توجیه
میآورد ،امام جمعه تزریق واکسن به خود
را تکذیب میکند و وزیر بهداشت هم پیگیر
ماجراست.
حواشی واکسیناسیون در آبادان با مصاحبه
شکراهلل سلمانزاده ،رئیس دانشگاه علوم
پزشکی آبادان با صدا و سیمای آبادان آغاز
شد .او گفت که بر اساس دستورالعمل ابالغی
وزارت بهداشت پاکبانها یکی از اولویتهای
تزریق واکسن کرونا بودند و طبق فهرستی
که از سوی مدیران شهرداری آبادان به مرکز
بهداشت ارسال شده ،افراد واکسن کووید ۱۹
را دریافت کردهاند اما متاسفانه در این میان
تعدادی از مدیران شهرداری و اعضای شورای
شهر آبادان واکسن را دریافت کردهاند وی
ادامه داد با توجه به اینکه مدیران شهرداری
و اعضای شورای شهر آبادان ،ماسک بر
چهره داشتند ،شناسایی آنان برای همکاران
ما هنگام تزریق واکسن امکان پذیر نبود
اما نامشان در فهرست ارسالی از سوی
شهرداری قرار دارد.
پس از این خبر عجیب ،واکنشها در
شبکههای اجتماعی آغاز شد و متهم اصلی
واکنشها ،مدیران شهری و اعضای شورای
شهر بودند و کاربران به آنها اعتراض داشتند
که چرا سهمیه پاکبانان را دریافت کردهاند.

چند ساعتی از خبر نگذشته بود که در
شامگاه جمعه ،شهردار آبادان به انتقادات
پاسخ داد و گفت که پاکبانها گفتند که
چرا واکسن کرونا باید روی ما امتحان شود
و درخواست کردند که من و امام جمعه قبل
از آنها واکسن را دریافت کنیم.
بعد از چهار روز از آغاز واکسیناسیون به ما
اعالم کردند که از پاکبانها کسی داوطلب
نمیشود و من به مدیران اعالم کردم که با
پاکبانها صحبت کرده و آنها را متقاعد کنند

تویتیسم

و هر مدیر که همراه پاکبانها هست اگر
متولیان امر اجازه دهند نیز واکسن دریافت
کند و  ٩نفر از مسئوالن این واکسن را
دریافت کردند.
البته شهردار درحالی پای امام جمعه آبادان
را به ماجرای دریافت واکسن کرونا کشاند
که حجت االسالم و المسلمین ابراهیمی پور،
امام جمعه از اساس این ادعا رد کرده و گفته
است :تا االن هیچ گونه واکسنی نزدم و قطع ًا
نخواهم زد تا افراد اولویت دار استفاده کنند.

منتظر خواهم بود تا واکسن ایرانی استفاده
کنم .او از فعاالن رسانهای درخواست کرد که
در پخش خبرها و حفظ آبروی افراد در ماه
شریف رمضان دقت بیشتری شود.
نکته قابل توجه در این موضوع اینست که
اگر ادعای رئیس دانشگاه علوم پزشکی
آبادان در شناسایی نشدن پاکبانان مورد
قبول باشد ،تزریق اشتباهی واکسنها دامن
مسئوالن بهداشت و درمان را نیز میگیرد
 ،درست است که تعدادی از مسئولین
شهرداری و شورای شهر آبادان اسامی خود
را به عنوان پاکبان اعالم و واکسن کرونا
دریافت کردهاند  ،ولی نباید از این نکته
غافل شویم که اسامی دریافتکنندگان
واکسن در سامانه سیب و تیتک قابل ثبت
و رهگیری است .بنابراین تمام دانشگاههای
علوم پزشکی باید نظارت دقیق تری بر روند
توزیع و تزریق واکسن داشته باشند« .
نمکی وزیر بهداشت تاکید کرده است :کلیه
کسانی که عامدا ً با این رفتار غیرمنصفانه و
سوءاستفاده همراهی کردهاند و کسانی که به
نحو ناشایست و ناعادالنه واکسینه شدهاند،
به مراجع قانونی معرفی شوند
این نکته رو هم باید مد نظر قرار داد که
واکسیناسیون پاکبانان در حالیکه هنوز
بخش قابل توجهی از اعضای کادر بهداشتی و
درمانی کشور واکسینه نشده بودند ،اقدامی
خالف سند ملی واکسیناسیون کرونا بود .در
چنین شرایطی بروز تخلفاتی چون دریافت
واکسن توسط مسئولین شهرداری بهجای
پاکبانان ،چندان هم دور از انتظار نبود.
همچنین وزیر بهداشت دستور عزل معاون
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی آبادان و
مدیران متخلف در خصوص تزریق واکسن
پاکبان ها به مدیران شهرداری و برخی
اعضای شورای شهر و برخورد قضائی با آنها
را صادر کرد.

هفته نامه سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی
و اقتصادی احرار بسیج دانشجویی
دانشگاه یزد

صاحب امتیاز:

بسیج دانشجویی دانشگاه یزد
مدیر مسئول :علیرضا ریواز
سردبیر :فاطمه اکرامی

هیئت تحریریه:

علیرضا مفتح ،فاطمه دهقان نیری،
محمد علی جعفری  ،زهرا دشتبانی،
معصومه سادات رضوی ،علی قانع،
مطهره السادات انتظار قائم ،محمد
جواد طاهری سودجانی ،حجت
مرادی ،زهرا غالمی و محمدرضا اثنی
عشری.
طراح و صفحه آرا:
علیرضا صفری دولت آبادی
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