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تئوری ها نجاتمان می دهند؟

سؤال اول به روزهایی پیش از این ایام برمی گردد. اصاًل بگذار 
مستقیم برویم صبح آن شنبه تلخ، صبحی که یک بیانیه از ستاد 
کل نیروهای مسلح همه چیز را بهم ریخت. چه اتفاقی افتاده 

بود؟
• سؤال اول: از بخت واژگون

خون  بوی  همه چیز  دقیقه،   1:20 ساعت  جمعه،  بامداد  از 
هم  بدجوری  و  بودند  گذرانده  حد  از  امریکایی ها  گرفت. 
 به شهادت رسیده بود 

ً
گذرانده بودند! شهید زنده ما حاال واقعا

و همه در بهت رفته بودیم. باورمان نشد تا پیکرشان را آوردند 
و رفتیم زیر تابوتشان و فریاد زدیم: انتقام انتقام!

ابرقدرت  زمینی  شهاب های  نرسیده،  و  رسیده  شهید  هفتم 
درهم  عراق  در  را  امریکایی  ها  مهم  پایگاه  منطقه،  موشکی 
کوبیدند. از آنچه تا اینجا گذشته می گذریم، تا برسیم به خبر 
تهران-کیف،  هواپیمای  کشور؛  از  دیگری  گوشه  در  دیگری 
کشته شدند. روزهای پایانی  کرد و تمام سرنشینانش  سقوط 
این هفته پرالتهاب، فضای اجتماعی ایران همین سه ترند را 
و  #موشک_باران_عین_االسد  #شهادت_حاج_قاسم،  داشت: 
#هواپیمای_اوکراینی. هر سه حوادث بسیار مهمی بودند که از 
قضا در یک هفته اتفاق افتادند و هر نفر از جامعه دوقطبی ساز 
و دوقطبی پذیر ایران، خیلی سریع در هر ماجرا یک طرف را 
گرفت. پیچیده ترین دوقطبی اما، دوقطبی سوم بود! به راستی 

چه بر سر هواپیمای اوکراینی آمده بود؟
کرد:  بزرگی  ادعای  و  آمد  دوربین ها  مقابل  ترودو  جاستین 
که هواپیمای تهران-کیف توسط خود ایران  شواهدی داریم 
طبق  صحبت ها  این  از  پس  است!  گرفته  قرار  اصابت  مورد 
و  گرفت  شکل  ایران  علیه  همیشگی  آرایش  همان  معمول 
کشورهای زیادی ایران را متهم کردند و موضع گرفتند. فضای 
داخل ایران بهم ریخت. هزاران فعال سیاسی و رسانه ای به 
شاید  و  بود  گرم  هنوز  شهید  پرداختند. خون  و جدل  بحث 
همین باعث می شد عده زیادی با حرارت بیشتری از سرزمینی 
که سلیمانی ها به خاطرش رفتند، دفاع کنند. حتی چهره های 
 شناخته شده ای که معمواًل موضعی به نفع ایران یا نظام 

ً
نسبتا

حاکم بر آن نمی گرفتند، حاال فرضیه ترودو را توهم می دانستند 
و دربرابر هر شاهد برای اینکه »کار خودشان است«، ده ها دلیل 

آورده می شد که »آخر چرا باید چنین کاری بکنند!«. هنوز سه 
که در یکی از عزتمندانه ترین  روز از شروع دعوا نگذشته بود 
مناقشات سال های اخیر، ورق در فضای اجتماعی کامل برگشت 
و اتهام به ایران در نطفه خفه شد. فعاالن مجازی و سیاسی، 
کارشناسان و متخصصان پرواز، حتی شخصیت های فرهنگی و 
علمی، همه برخط شدند و با هزار زبان گفتند و نشان دادند 
که هواپیما به علت »نقص فنی« سقوط کرده و موتور آن آتش 
گرفته و برای چند لحظه در آسمان خط آتش دیده می شده و 
نه انفجار و اصاًل موشک کجا بود آخر! آن هم در آسمان تهران!

حاال بنشین جای تصمیم گیر، جای مقام مسئول سیاست گذار. 
فکر کن همه انتخاب ها برعهده تو است و همه چشم به دهان 
تو دوخته اند. یک گزارش فنی روی میز تو است که تأیید می کند 
هواپیما با موشک پدافند ایران مورد اصابت قرار گرفته است، 
آن بیرون مردمی که یکپارچه و با قدرت این فرضیه )که حاال 
برای تو قطعی شده( را رد می کنند و همچنان درخواست انتقام 
خون شهیدشان را دارند، و کمی بیرون تر، کشورهای دنیا، منتظر 
جعبه سیاه... و تو میدانی که اگر این گزارش منتشر شود، میان 
گرگ های حریص و زخمی، چه بر سر کشور مظلوم و مقتدرت 
می آید. این همه آدم که در این چند روز با حسن ظن به تو نگاه 
کردند و دانسته و ندانسته از تو دفاع کردند. خون شهید، که 
هنوز انتقامش کامل نشده و جامعه جهانی، که این بار پشت 
ایران ایستاده اند و از زدن شیطان بزرگ، حمایت می کنند. و آه، 
این هواپیما. و آن اشتباه انسانی. می گویی یا نه؟ مصلحت دید 

تو چیست؟
که ارزشش به  به قول چمران، در زندگی لحظه هایی هست 
اندازه تمام زندگی است؛ و حاال در حکمرانی انتخاب هایی، به 

ارزش تمام حکمرانی! 
که با سؤال سختی شروع شد. شاید از جهاتی  قبول می کنم 
بقیه اش به این سختی نباشد. شاید هم بگویی این که سخت 

نبود! همیشه باید راستش را گفت! خب، برویم بعدی.

محمدکاظم داودی | کارشناسی روان شناسی
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•  سؤال دوم: خفاش علیه »همه آمده بودند«
یکی دو ماهی مانده تا این سال غریب و پیچیده تمام شود و 
باالخره رنگ نوروز و عید و تعطیالت دوباره به کشور بیاید و 
نفس راحتی بکشیم. طبق روال، تدابیر بازار شب عید صورت 
از این سال پرماجرا، مانده  گرفته و بلیت ها رزرو شده است. 
یک 22 بهمن، و یک انتخابات. هر دو مهم است و خیلی هم 
مهم است که در پایان کارنامه چنین سالی باز هم یک مهر قبول 
از مردم گرفته شود و -اگر نماینده خوبی باشد- باز هم نشان 
که مردم از انقالب دلسرد نشده اند و پشت این نظام  دهیم 
ایستاده اند و این حرف ها. طبق معمول همه چیز برمی گردد به 
حضور در راهپیمایی سالگرد پیروزی انقالب و انتخابات امسال، 
که پیش بینی می شود هر دو کمتر از سری قبل باشد. دوربین ها 
زوم است روی این دو و باز هم ما هستیم و یک »مقطع حساس 
کنونی« دیگر! تمهیدات برای مشارکت باالتر مردم انجام می شود 
و همه چیز باید سر جای خودش باشد؛ برنامه های راهپیمایی، 
صندوق های رأی، و البته آن ویروس موذی کوچک. بله آن هم 
باید سر جای خودش در چین بماند و اقاًل در این مدت این 
نزدیکی ها سروکله اش پیدا نشود. همین را کم داریم که مشارکت 
این دوره به خاطر یک موجود نیمه زنده میکروسکوپی خراب 

شود و دوباره زبان اجنبی به این دولت مازوخیست باز شود!
تو هم بیا و بنشین سر جایت. دو سه روز مانده به انتخابات، 
اطالعاتی می رسد که گویا این ویروس وارد کشور شده، آن هم در 
قم! نه آن قدری زمان داریم که سازوکار غیرحضوری برای انتخابات 
طراحی کنیم و نه آن قدر از این ویروس می دانیم که دستمان باشد 
چقدر جدی بگیریمش. دوباره مردم و جامعه جهانی و رسانه ها 
بیاید جلوی چشمت. به هر دو سناریو یک بار دیگر فکر کن. 
می گویی یا نه؟ شاید هم یک راه میانه ممکن باشد، مثاًل اعالم 
رسمی نشود اما اقدامات الزم شروع شود؟ حاال اگر خبردار شوی 
که بسیاری از کشورهای منطقه و حتی امریکا با جمعیت باالتر و 
سفرهای بیشتر به چین، مبتال شده اند اما اعالم رسمی نمی کنند تا 
اول خبر ایران رسمی شود و بعد بگویند ما از ایرانی ها گرفته ایم 
بیاید  یادت  اما وقتی  به نظر می رسد  بازی مسخره ای  چطور؟ 
چطور مردم کوچه و خیابان به چین و چینی ها بابت خوردن آن 
خفاش زبان بسته فحش می دادند، کمی جدی تر می شود. همین 
چند وقت پیش بسته های بهداشتی و درمانی برای کمک به چین 
ارسال شد. از آن طرف هم آن قدری برایت اعتماد عمومی نمانده 
که این را هم دیرتر اعالم کنی. خب، حاال چطور؟ مصلحت دید 

تو چیست؟

•  سؤال سوم: از شنبه همه چیز به روال عادی برمی گردد
و  شده  ایران  وارد  کرونا  شده اند.  خبردار  مردم  همه  حاال 
رسانه های بیگانه هم در بوق و کرنا کرده اند که هر روز چندهزار 
گورهای دسته جمعی دفن می شوند و از  کشته می گیرد و در 
این دست ترهات. بسیاری از متخصصان سالمت عمومی الزم 
می دانند که هر شهری که عالئم ابتال نشان داد قرنطینه کامل 
شود و بقیه شهرها هم موارد بهداشتی را رعایت کنند تا ببینیم 
این  کرونا  ویژگی  چیست.  ناخوانده  ویروس  این  درد  دوای 
 شوخی بردار 

ً
است که ساده و به سرعت منتقل می شود و ابدا

نیست. از طرف دیگر، تعطیالت نزدیک است و مردم برای سفر 
برنامه ریزی کرده اند. دیدوبازدید هم که برای ایرانی ها خیلی 
مهم است و اصاًل یک سری از فامیل را فقط همین عید به 
عید می توان دید و حالشان را پرسید. این مردم را که نمی شود 
که  به زور سرنیزه در خانه هایشان نگه داشت! از این ها هم 
بگذریم، مگر می شود چرخ ماشین ها نچرخد و چرخ اقتصاد 
کار حضوری و پایین  بچرخد؟! قرنطینه یعنی خداحافظی با 
آمدن تولید و این هم یعنی یک قدم مانده به قحطی. اصاًل 
که حق داشته باشیم برایشان چنین  ما چه کارٔه مردم باشیم 
تصمیمی بگیریم! اما دست شستن به تنهایی برای نجات کافی 
نیست و همین قرنطینه تنها راه جلوگیری از همه گیری بیماری 
که بین  کسی نیست  که فرموده اند، عاقل  است. همان طور 
خوب و بد انتخاب می کند؛ عاقل آن است که بین بد و بدتر، 
می تواند انتخاب کند. قرنطینه می کنی یا نه؟ اگر بله چگونه؟ 

مصلحت دید تو چیست؟



33

•  سؤال چهارم: اولین جمعه بدون نماز جمعه
اگر قرار به قرنطینه و تعطیلی شد، مساله مهم دیگری خواهیم 
داشت که چه مکان هایی باید تعطیل شوند و به چه ترتیب؟ 
ماجرا مثل آن چند دانش آموز آخر در پایان جلسه امتحان است 
که سراغ هرکدام می روی تا برگه را از او بگیری، همین طور که 
افتاده روی سؤاالت می گوید: آقا اول از اون بگیرید، بعد من! 
گیرم که کسی در تعطیلی مدارس و دانشگاه ها و حتی ورزشگاه ها 
و ادارات حرفی نداشته باشد، دم عید است و بازار خرید شب 
عید داغ! هم کسبه که دو سه سالی است روزهای خوبی ندارند 
و هم خانواده ها شوق  کرده اند  آخری حساب  ماه  این  روی 
خرید دارند. بازارها و مراکز خرید را تعطیل کنیم؟ مراکز تولیدی 
چطور؟ اگر آن ها هم تعطیل شوند که همه گرسنه می مانیم. 
تصمیم گیری  مراکز  و  وزارتخانه ها  اسالمی،  شورای  مجلس 
چطور؟ یعنی کار مملکت بخوابد؟ از این ها گذشته، مساجد، 
هیئت ها، نماز جمعه ها، و البته حرم های مطهر اهل بیت )ع( 
چطور؟ مرز تقدس هر کدام کجاست؟ تجمع و تراکم مردم در 
این مکان ها بیش از آنی است که بتوانیم فاصله گذاری کنیم و 
اصاًل نماز جماعت با فاصله چه معنایی می دهد؟ نماز جمعه 
از اولین روزش هیچ گاه تعطیل نبوده و هر هفته برگزار می شود. 
و حرم ها! شاید اصاًل کسی بخواهد برود برای شفا خودش را 
به ضریح بچسباند و آه... دعواهای بعدش را چه کنیم؟ حتی 
را  درب حرم ها  راحتی  به  و ضددین هم  حکومت های جور 

نمی بستند. مصلحت دید تو چیست؟

•  سؤاالت دیگر: نترسیدن، برادر مرگ است
قرنطینه را که بپذیری، مثل گفتن همان الف کالس اول است، 
دیگر باید تا تهش بروی. کلی تصمیم ریز و درشت که هر کدام 
حساسیت خودش را دارد. شاید برای همین از همان اول قبول 

کردنش سخت بود!

بخشی از مردم آن قدر از بیماری ترسیده اند که شایعات را باور 
می کنند و به انتشارشان کمک می کنند، بخش دیگری از مردم 
آن قدر جدی نگرفته اند که دارند به روال عادی زندگی شان ادامه 
می دهند و راست راست در خیابان ها می چرخند و می گویند به 
کرونا اعتقاد ندارند! جدی گرفتن بیماری از طرفی باعث همه گیر 
نشدن آن می شود و از طرفی باعث ایجاد احساس ناامنی و 
بی کفایتی حکومت. حاال تریبون های رسمی و رسانه ها را جهت 
بده: بازنمایی بیماری باید چقدر ترسناک باشد؟ چقدر به مردم 
تو  مصلحت دید  کنیم؟  مضطربشان  چقدر  و  بدهیم  آرامش 

چیست؟
باشند؟  داشته  رایگان  درمان  مردم  همه  چطور؟  درمان  برای 
سالمندان و کم شانس ها چطور؟ اگر منابع درمانی محدود باشد 

-که هست- اولویت درمان با چه افرادی است؟
اصاًل اگر بیماری ادامه پیدا کند و با یکی دو ماه هم جمع نشود 
ترجیح  داشت؟  خواهد  ادامه  هم  تعطیلی  همچنان  چطور؟ 
می دهی مدت کمتری در قرنطینه کامل بگذرانی تا شیب ابتال 
کشور به راه بیفتد و مدت بیشتری با  یا  بیاید،  سریع تر پایین 

بازگشایی هوشمند و فاصله گذاری، اما شیب مالیم تر؟
که از پس  نظام درمانی در چه حال است؟ آن قدری نیرو دارد 
همه بیماران بربیاییم؟ برای صادرات و واردات چه کنیم؟ هرچند 
با تحریم و حتی خودتحریمی هم ناآشنا نیستیم اما هنوز لوازم 
ضروری زیادی مثل دارو یا کاالهای اساسی وارد می شوند. چالش 

تهیه مواد غذایی و لوازم بهداشتی هم که به جای خود.

فقط یک سؤال دیگر مانده، اما پیش از آن...

• لب کالم اول: به قدم های بعدی فکر کنید، پیش از آنکه آچمز 
شوید

کلمه  یک  فقط  معمواًل  نمی کردند.  ُپرحرفی  ما  مثل  »امام 
می گفتند: »ادارٔه مملکت سخت است.««

بله ادارٔه مملکت ساده نیست، اصاًل هم ساده نیست. این را 
به تو می گویم که خیز برداشته ای برای پست های مهم و جذاب 
کنی  کاری  که با هر حرکت دستت  مملکت و نقشه می کشی 
کارستان! البته قبول باشد. پیش از ما هم بهتر و بدتر از ما آمده اند 
و یک جایی آن ها هم این را دریافته اند که بله، کار راحتی نیست! 
با سالم و صلوات به وزارتخانه ها برگشتند و فکر  که  وزرایی 
می کردند بر گل و بلبل مدیریت می کنند، اما دیدند شرایط سخت 
است. بعضی هایشان پیش از اینکه کار باال بگیرد بی صدا استعفا 

دادند و بقیه هم در رودربایستی هنوز مانده اند، و مشغولند. 
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•  لب کالم دوم: وقتی ســطح آب طوفانی اســت، باید به عمق 
رفت

بــرای بقــا در محیــط ناپایــدار، دســت کم، دو راه داریــم. اولــی 
ایــن اســت کــه مثــل محیــط متغیــر و منعطــف بشــوی. سیاســت 
جعبه ســیاهی اســت که برای فهم فرمول های درونی و خروجی 
بعــدی اش بایــد بــه هــر نقطــه  ضربــه ای بزنــی تا ببینی چــه اتفاقی 
می افتــد. هــر تصمیــم سیاســی، ابتــدا نیازمنــد اســکن و تحلیــل 
دقیق و ســریع محیط اســت و ســپس از آنچه در محیط داریم به 
تصمیــم می رســیم. راهبــردی کــه در هــر مرحله ســاده و کارا به نظر 
می رســد، فقــط نقطــه ضعفــش ایــن اســت کــه اگــر شــرایط دیــروز 
 موضــع و تصمیــم هــم تغییــر 

ً
و امــروز خیلــی عــوض شــود، قاعدتــا

ــری و افتضاحــات  ــد، مچ گی ــاد بیفت ــن اتفــاق زی ــر ای ــد، و اگ می کن
بعــدش... نمونه هایــش، چــه در ایــران و جهــان کــم نیســتند. 
کســانی کــه نــه تخــم می گذارنــد و نــه ســواری می دهنــد، امــا در 
هــر محیطــی می تواننــد بــه قــدرت برســند. اســم رمــز منعطف ها، 

»مصلحــت«* اســت. 
راه دوم ایــن اســت کــه یــک اصــل را بگــذاری وســط، و تــا آخــر بــا 
 هرچــه ایــن اصــل )یــا اصــول( بــه واقعیــت 

ً
همــان بــروی. طبیعتــا

نزدیک تــر باشــند، تصمیمــات مأخــوذه هــم در واقــع بهتــر کار 
می کننــد. اینجــا دیگــر آن مشــکل قبلــی را نداریــم و همیشــه 
ــی و مشــخص اســت. در عیــن حــال  مواضــع سیاســتمدار، اصول
دو مشــکل دیگــر پیــش می آیــد. اواًل، اگــر آن اصــل محــوری 
درســت نباشــد، یــا از واقعیــت )یــا اراده خالــق جهــان واقعیــت( 
فاصلــه داشــته باشــد، بــه همــان میزان در تحلیــل و تصمیم خطا 
ــی و انتزاعــی   کل

ً
ــا ، اصــول محــوری غالب

ً
ــا ــم داشــت. ثانی خواهی

هســتند، و پیــدا کــردن ارتبــاط میــان آن هــا بــا دســتورالعمل ها و 
اجرائیــات راحــت نیســت. 

فلســفه سیاســی و فلســفه اخالق و فقه و اصول، راهنماهای ما 
)اقــاًل در جمهــوری اســالمی( بــرای پیمــودن ایــن مســیر هســتند، 
امــا آنچــه جایــش پــر نشــده و مــدام گفتــه شــده و بــاز هــم کــم 
اســت، اهمیــت امتــداد دادن دانش هــای انتزاعی تــر و احــکام 
کلی تــر، تــا رســیدن بــه جزئیــات عینی و برگــه راهنما**  اســت. از 
کشــوری کــه مــدرک دانشــگاهی اکثــر رؤســای جمهــورش چنــدان 
مرتبــط بــه سیاســت نیســت، ایــن انتظــار نمــی رود کــه هــر کــدام 
بــه مثابــه یــک دانشــمند علوم سیاســی عمل کننــد، اما مشــاوران 
ارشــد و ریل گــذاران هــر مجموعــه، بایــد نسبتشــان را بــا ایــن 
اصــول )برگرفتــه از قــرآن، روایــات، قانون اساســی، سیاســت های 
کلــی و اســناد باالدســتی و...( مشــخص کننــد. فهــم شــعارها و 
آرمان هــای اصیــل یــک نظــام سیاســی و تکــرار آن در ســخنرانی ها 
کافــی نیســت و بــرای نجــات بایــد بلــد باشــیم در هــر لحظــه از 
آن هــا اســتفاده کنیــم. هرکــدام از مســیر های یــک دوراهــی فقــط 
بــا یــک مرجــح مشــخص، قابــل ترجیــح بــر دیگــری هســتند. 
ســؤاالت مهمــی کــه بــه قدمــت تاریــخ زندگــی اجتماعــی بشــر 
پرســیده شــده و تجربــه، تاریــخ و وحــی، پاســخ هایی بــرای آن ها 
دارنــد. تئوری هــا بــرای پــاس کــردن شــب امتحــان یــا فخرفروشــی 
در کافــه و محافــل فلســفی مآب نیســتند )الاقــل تنها کاربردشــان 
این هــا نیســت(! تئوری هــا از تحلیــل واقعیت هــای گذشــته و 
بــرای ســاده کــردن تحلیــل واقعیت های آینده نوشــته می شــوند، 
و ایــن همــان ســتون مطمئنــی اســت کــه هنــگام تصمیم گیــری در 
شــرایط ســخت می تــوان بــه آن تکیــه کــرد، بــه شــرط اینکــه 
ــدازه کافــی  ــه ان ــن، ب ــودن ریشــه آن در زمی ــر محکــم  ب عــالوه ب
بــه ســمت دســت های تصمیم گیــر و سیاســتمدار امتــداد داشــته 

باشند.
ــد  ــر لــب کالم را گرفتــی، حــاال می رویــم ســؤال آخــر: اگــر چن اگ
ــا صهیونیســتی واکســن  ــه آینــده یــک مؤسســه امریکایــی ی هفت
کرونــا را کشــف کنــد و بــا قیمــت و شــرایط مطلــوب خــودش 
آن را در اختیــار دولت هــای مختلــف بگــذارد، مصلحت دیــد تــو 

چیســت؟
____________________

با حقیقت و اخالق و احکام،  آن  رابطه  * توضیح: مصلحت و 
 قصد ورود به آن را نداریم. مراد از 

ً
ماجرای دیگری است که اینجا ابدا

مصلحت دید، تصمیم درست و صالح و خیر است، اما مراد از مصلحت 
در این جمله-هرچند حدودی و نادقیق- معنای عرفی و سیاسی آن، و 

به معنی نداشتن اصول محکم و شفاف است.
Cheat sheet **
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در  تهران  دانشگاه  اقتصاد  دانشکده  دانشجویی  بسیج 
در  اقتصاد  موضوع  با  را  زنده ای  گفتگوهای  اخیر  هفته  چند 
شرایط کرونا در صفحه اینستاگرام خود به راه انداخته است. 
قسمت اول این گفتگوها با دکتر علی سعدوندی، با موضوع 
»سیاست های حمایتی، پولی و مالی مناسب در شرایط کرونا«، 
قسمت دوم آن با دکتر روح اهلل ایزدخواه با موضوع »همه گیری 
کرونا و تولید؛ جهش تولید چگونه امکان پذیر است؟« و قسمت 
سوم آن با دکتر سیداحسان خاندوزی با موضوع »برای بهبود 
وضعیت کارگران چه می توان کرد؟« انجام شد. گزیده ای از این 

گفتگوها را می خوانیم.

 به نظر شما تهدیدها و فرصت های بحران کرونا چیست؟
برای  تا االن  اقتصاد ما  ایزدخواه: ساختار  دکتر 
تولید کوک نشده بود. تولید در این سی سال به 
لحاظ ساختاری در حاشیه بوده و ساختار اقتصاد 
بیشتر به نفع سوداگری و داللی و خام فروشی 
بوده است. بنابراین زنجیره های تولید، صنایع تبدیلی و فناوری 
که  این فضا  بوده است. حال در  رقابت پذیری در حاشیه  و 
وضعیت نظم جهانی به هم ریخته و مبادالت تجاری در سایه 

اقتصاد در شرایط کرونا
امیرحسین موسوی  | دانشجوی کارشناسی اقتصاد

کشورها به سمت ملی گرایی حرکت  کرونا جابه جا می شود و 
می کنند، همانطور که فروش نفت خام تحت الشعاع قرار گرفته 
است، در این شرایط آمادگی تغییر و تحول ساختاری را داریم. 
باید تولید را محور اقتصاد قرار دهیم. با توجه به ظرفیت های 
فیزیکی و اجتماعی، شرایط تغییر اقتصاد داللی و سوداگری و 
خام فروشی به سمت اقتصاد صنعتی و تولیدی واقعی با رویکرد 
مدل های  با  موضوع  این  و  دارد؛  وجود  اقتصاد  مردمی شدن 
لیبرالی یا کمونیستی امکان پذیر نیست. اقتصاد اسالمی واقعی 
اما  است  فراهم  زمینه ای  شرایط  االن  است.  مردمی  اقتصاد 
تکنوکراسی  نیست و همچنان در مدار  فراهم  شرایط دولت 
پیش می رود. نهادهای غیردولتی هم فرمانشان این نیست و 
فکر می کنند با محرومیت زدایی و افزایش جمعیت مددجو و 
را رفع می کنند. االن وقت این است  تحت پوشش مشکلی 
انجام  اقتصاد  تولیدمحورشدن  سمت  به  اساسی  ریل  تغییر 

بشود.

دکتر سعدوندی: این مسئله یک بحران جدی 
قباًل  هم  مشابهی  موارد  البته  و  است  سالمت 
داشته؛ مثل همه گیری ویروس آنفوالنزا در اول 
کشورها   در روند پیشرفت 

ً
گذشته. عموما قرن 

فرصت  از  می توان  است.  داشته  وجود  عطف  نقطٔه  یک 
همه گیری این ویروس به عنوان نقطٔه عطف در پیشرفت کشور 

استفاده کرد و سیاست ها را اصالح نمود.
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دکتر خاندوزی: در اقتصاد اشتغال و بیکاری یک 
فرع و مشتق از مسئلٔه تولید و رونق است، به 
خاطر همین هر عاملی که باعث افزایش رونق 
و  کارگران  اشتغال  به  باشد،  اشتغال  و  تولید 
کاهش بیکاری کمک خواهد کرد. هر چقدر سیاست های خاص 
سیاست های  و  توانمندسازی  مهارت آموزی،  یعنی  اشتغال 
تشویقی نیروی کار بیشتر شود، به کاهش بیکاری کمک خواهد 
کرد. به عنوان مثال پس از قضایای کرونا بسیاری از فعالیت ها 
سمت  به  که  شدند  ناچار  اقتصادی،  فعالین  کارهای  و 
فعالیت های اقتصادی دیجیتال بروند و از فضای مجازی برای 
معرفی، بازاریابی، توزیع یا حتی برون سپاری و تشکیل زنجیره 
برای  را  فعالین  و  کارگران  باید  دیگر  عبارت  به  کنند.  اقدام 

شرایط آیندٔه اقتصادی آماده کرد.

گرفت و آیا  چگونه باید از آسیب های این شرایط فاصله   
این اصالحات یک جراحی پرهزینه است یا با اصالحات آهسته 

شدنی خواهد بود؟
 در این فرآیند باید به بعضی افراد فشار 

ً
 قطعا

بیاید؛ به افرادی که سال هاست رانت گرفته اند 
هنر  بدون  که  کسانی  به  بیاید؛  فشار  باید 
گرفته اند باید فشار  سال هاست مسئولیت ها را 
بیاید. متأسفانه سیاست گذاری ما سال هاست با دلسوزی ها و 
به  آسیب پذیر  اقشار  از  حمایت  به جای  اشتباه  سیاست های 

توزیع رانت پرداخته است.

 برای برون رفت از شرایط فعلی ما نیازمند به 
یکسری تدابیر دولتی و نظام تأمین اجتماعی و 
و  فقرزدایی  سیاست های  کار،  بازار  پوشش 
توانمندسازی هستیم که به اصالح و کمک بیاید 
تا بتواند تولید را رونق ببخشد. در این شرایط هر شرکتی که 
این کار را انجام می دهد باید از سوی دولت مورد حمایت ویژه 
قرار بگیرد. عالوه بر این، برای افراد جامانده و بازمانده از بازار 
 غصٔه کارگران را 

ً
کار کشور، تدابیری اندیشیده شود. نباید صرفا

را مورد  باید بیکاران  نیز بود و  باید به فکر بیکاران  خورد و 
حمایت قرار داد.

افرادی که جاماندگان فعالیت در بازار کار هستند و نمی توانند 
 نیازمند به یک سازوکارهای 

ً
در کوتاه مدت کار پیدا بکنند، حتما

توانمندیشان  و  آن ها  از  بتوان  تا  هستند  شفاف  اطالعاتی 
که دغدغٔه  گذشته چیزی  کرد. در چند مدت  حمایت دولتی 

با  کارها  بازار  چشم انداز  که  است  این  است،  شده  مردم 
وضعیت تعدیل نیروهای آن به چه صورت خواهد بود. در 
همین ماه های جاری به جمعیت سه میلیون بیکار کشور اضافه 

خواهند شد و باید برای آن چاره ای اندیشیده شود. 
کار نمی روند و  که بیرون از بازار  مسئلٔه دیگر افرادی هستند 
شاغل هستند، اما دستمزد آن ها کفاف زندگی آن ها را نمی دهد 
و به عبارتی دیگر قدرت خرید الزم را ندارند. دستمزد واقعی 
که آن ها را به ورطٔه فقر  کرده است  آن ها اینقدر کاهش پیدا 
در  را  کشور  گریبان  این دست مسائل  و  است  کرده  نزدیک 
در  که  هست  احتمال  این  و  گرفت  خواهد  آینده  ماه های 
اوایل شش ماهٔه دوم سال، با افزایش نارضایتی های اجتماعی 

مواجه شویم.

 با توجه به رکود حاکم جهش تولید چگونه اتفاق خواهد 
افتاد؟

اخیر  سال  صد  در  که  را  کشورهایی  وقتی   
توانسته اند به سمت صنعتی شدن جهش کنند، 
کنیم،  بررسی  آمریکا،  یا  هند  آسیا،  شرق  مثل 
متوجه می شویم که در شرایط بحران و رکود این 
تصمیم را گرفته اند. روزی که کره جنوبی عزیمت کرد به سمت 
صنعتی شدن، وضعیت اقتصادی خوبی نداشت، و برای مثال 
چنین  در  می کردند.  عملگی  فارس  خلیج  در   ۵۰ دهٔه  در 
و  تولیدی   

ً
اساسا گرفتند.  صنعتی شدن  به  تصمیم  شرایطی 

صنعتی شدن یک کشور در بدو آن یک امر اجتماعی است.
گود  شما می توانید خام فروش بمانید و مردم هم در حاشیه 
که ساختار  که  تماشاچی باشند، ولی وقتی عزیمت می کنید 
اقتصاد را بر مدار تولید بچینید و زنجیره های تولید شکل دهید، 
الجرم باید دانشگاه ها، مهندسین و تکنسین ها نقش جدی 
بازی کنند. ساختارهای منطقه ای یا به تعبیر علمی خوشه های 
تولید پررنگ بشود. در هر منطقه ای مزیت هایی وجود دارد. 
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شوند.  نقش آفرین  باید  اتحادیه ها  و  انجمن ها  و  تشکل ها 
وقتی همه این اتفاقات بیفتد می توانیم بگوییم که به سمت 
اقتصاد مولد می رویم. در نتیجه این یک امر اجتماعی است. 
اقشار مختف باید بسیج شوند. برای رفتن به اقتصاد تولیدی 
زمانی  چه  کنیم.  عبور  اجتماعی  حرکت  داالن  یک  از  باید 
که االن هستیم. یعنی  شرایط مهیاست؟ در همین شرایطی 
یک بحران جهانی و ملی و فراگیر حاکم شده و تیر روش های 
دچار  کشور  خورده،  سنگ  به  خام فروشی  و  سرمایه فروشی 
بحران مدیریت اقتصادی شده و نفت هم به مدد ما نمی آید و 
با تحریم و غیرتحریم قفل شده؛ پس االن بهترین شرایط برای 
این است که این عزیمت اجتماعی را انجام دهیم. انجمن ها 
و تشکل های اقتصادی که گوشه رینگ هستند به وسط بیاوریم 
داریم،  مرغداران  تعاونی  انبوه  مثال  برای  بگیریم.  کمک  و 
اما دانه مرغ توسط یک نفر وارد می شود و انبوه تعاونی ها 
بیکار هستند. می توان این حجم از زمین ها را با شیوه هایی 
به کار گرفت. در چنین شرایطی می توان بسیج عمومی ایجاد 
که سیستم اداری قفل شده  کرد. برای مثال، بعد از انقالب 
در  مردمی  مشارکت  و  گرفت  شکل  سازندگی  جهاد  بود، 
ریزترین کارهای سازندگی بدون هیچ سابقٔه قبلی انجام شد. 
چند دانشجو با سفر به مناطقی که بی سوادی هفتاد درصدی 

داشتد، ما را در توسعه روستایی به ده کشور برتر می رسانند.

 مشکالت تولید چه عواملی است؟
نه  نیست.  کمبود  از جنس  اصاًل  تولید  مشکل 
کمبود منابع، نه سرمایه، نه شرکت، نه نیروی 
که  انسانی و نه حتی زیرساخت. هر نسخه ای 
بخواهد برود به سمت تزریق منابع غلط است؛ 
چه تزریق منابع مالی و چه زیرساخت و سرمایه گذاری منابع. 
مشکل تولید این بوده که اقتصاد کشور به سبب خام فروشی و 
رهبری  که  پولداری  بچه  یعنی همان  بوده.  بیمار  سوداگری 
فرمودند. نفت می فروختیم و رفاه را، به معنی مصرف زدگی، 
داشته  میلیاردی  پانزده  ماشین  می کردیم.  حاکم  کشور  در 
این ها همگی مصرف  کنیم.  ایجاد  نتوانیم  اما شغل  باشیم، 
تظاهری است و اسمش اقتصاد نیست. تولید واقعی فناوری 
هم  اینجا  است.  توانمندشدن  جنس  از  فناوری  می خواهد. 
همان امر اجتماعی الزم است؛ یعنی شبکه ای از عوامل؛ همین 
اکوسیستم که یعنی شبکه ای از عوامل تولید که کنار هم بتوانند 
اقتصاد مولد را بیش ببرند؛ حوزه همکاری اجتماعی. ساختار 
اقتصاد ما شامل انبوه بنگاه های خرد و کوچک است که باید 

به سمت شبکه های همکاری بروند. 
 غلط است. 

ً
دولت به یک شرکت وام می دهد و این اساسا

این ها نسخه های لیبرالی است که جواب نگرفتیم. یک بنگاه 
به تنهایی سرپا نمی ماند، بلکه در طول یک زنجیره است که 
یک بنگاه فعالیت می کند. زنجیره باید حمایت شود. محیط 
اجتماعی و نهادی می خواهیم. در شرایط فعلی باید اقتصاد 
کالن ما به سمت تولید حرکت کند. االن اقتصاد کالن ما مبتنی 
بر سوداگری است. بانک های ما به تاجر و دالل راحت تر از 
تولیدی ها وام می دهد. سیستم بانکی ما یکی از موانع تولید 
است. بانک ها حق ندارند بنگاه ها را به دلیل بدهی تعطیل 
تولیدکننده چه  از  به نوعی دیگر؛  مالیات هم  کنند. سیستم 
معلوم  مقدار؟  چه  تاجر  از  و  می شود  گرفته  مالیات  مقدار 
است در این اقتصاد همه به سمت قاچاق می روند. محیط 
کسب وکار؛ مجوزها؛ این محیط باید تغییر کند. هر راهی غیر 

این ها خطاست.
ارشاد  افتاد و معطل  اتفاق  که  شبیه همان جنبش فرهنگی 
رسانه ها  و  مستندسازها  این  بروز  نماندند.  مساجد  امور  و 
که دولت رقم  محصول دولت نبود. راهیان نور و اربعین را 
کار آمدند و دولت هم تسهیلی  نزد. فعالین و نخبگان پای 
کرد و کار اصلی را بدنه مردمی انجام داد. اقتصاد و تولید هم 
همین است. اگر عزم اجتماعی به سمت تولید انجام ندهیم و 
برای تولید منتظر بخشنامه و مصوبه بمانیم اتفاقی نمی افتد. 
به نظر بنده باید شرایط کرونا و تحریک فضا را به یک حرکت 

اجتماعی به سمت تولید سوق دهیم.

راهیان نور و 
اربعین را که دولت 

رقم نزد. فعالین 
و نخبگان پای کار 

آمدند و دولت 
هم تسهیلی کرد 

و کار اصلی را بدنه 
مردمی انجام داد. 

اقتصاد و تولید هم 
همین است.
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 آیا جهش تولید باعث افزایش فاصله طبقاتی نخواهد شد؟ 
سیاست های توزیع باید چگونه باشند تا این اتفاق نیفتد؟

تولید به سمت توزیع ثروت و تقسیم عادالنه 
منابع پیش می رود و نسبت به سیستم غیرمولد 
کنار آن الزم  به عدالت نزدیک تر است؛ اما در 
است تا برای عدالت اجتماعی فکر کنیم. بحثی 
در اقتصاد مقاومتی داریم به نام سهم بری عادالنه عوامل از 
تولید تا مصرف. در آنجا باید نسبت به حقوق کارگر، حقوق 
حاکمیت، بحث انفال، منابع عمومی، حقوق مردم و مصرف 
کنندگان فکر کنیم. برای مثال در ژاپن سهامدار به تنهایی حق 
کارگران و  کمیته ای از دولت و  کارگران را ندارد و باید  اخراج 
اجتماعی  امر  کارگر یک  اخراج  باشد.  سهامدار وجود داشته 
است. ما در این قضیه از لیبرال ها هم لیبرال تر هستیم. در بحث 
حقوق عوامل در انگلیِس لیبرال هم اگر کسی زمینی را بگیرد و 
بالاستفاده بگذارد باید مالیات بپردازد، اما اینجا زمین خواری 
هم می شود می گویند حریم خصوصی است! در اقتصاد غرب 
لیبرال هم این اتفاقات نمی افتد. ما در شرعمان هم داریم اگر 
گذاشت حاکم حقوق مالکیت  را بدون استفاده  کسی زمین 

دارد.

 برخی کارشناسان معتقدند سیاستی که در مورد بازار بورس 
اعمال شده باعث ریزش این بازار خواهد شد. نظر شما در این 

خصوص چیست؟
به عقیده بنده بورس در سال های 92 تا 97 با 
سیاست سالم سازی نقدینگی سرکوب شد. شما 
در حال حاضر مالحظه می کنید تعداد زیادی از 
هستند  فعال  بورس  بازار  در  که  شرکت هایی 
گذشته  زیان ده هستند و این به خاطر سیاست های رکودزای 

است.

علــت اصلــی رشــد بــورس ایــن اســت کــه اجماعــی در کشــور 
به وجــود آمــده در مــورد اینکــه سیاســت های تورمــی در پیــش 
گرفتــه خواهــد شــد و کســری بودجــه قــرار اســت از محــل پایــه 
پولــی تأمیــن شــود. و در شــرایط تورمــی هــم بهتریــن محــل 
گــذاری بــازار بــورس اســت. بــه همیــن دلیــل  بــرای ســرمایه 
می بینیــم کــه بــازار ســرمایه رشــد زیــادی کــرده اســت. بنــده 
کــه ایــن تصمیمــات را می گیرنــد،  احتمــال می دهــم کســانی 
ایــن  چــون  هســتند؛  ذی نفــع  بــورس  بــازار  در  خودشــان 
سیاســت ها چندمــاه بــازار را رشــد می دهــد و بعــد احتمــال دارد 

شــاهد ســقوط شــدیدی باشــیم.

بــورس هــم ســازوکاری در اقصــاد کالن اســت کــه 
ســایه  کــردم  عــرض  کــه  بیماری هایــی  اگــر 
بینــدازد، ضــد خــودش عمــل خواهــد کــرد؛ و ایــن 
در صورتــی اســت کــه بــورس محلــی بشــود بــرای 
ســوداگری، یعنــی محلــی بشــود کــه بــا یــک مــاه بــازی کــردن 
ثــروت دوبرابــر شــود و محلــی بشــود بــرای کســب ســود آنــی از 
محــل رانت هــای فعالیــت، نــه از محــل خــود فعالیــت. ایجــاد 
حبــاب بــه ضــرر اقتصــاد اســت و ایــن حبــاب روزی خواهــد 
ترکیــد و هــزاران نفــر بدبخــت خواهنــد شــد. همانطــور کــه در 
2۰۰7 در امریــکا اتفــاق افتــاد. ایــن راهــکار دارد. می تــوان بــه 
جــای اوراق بهــادار بورس هــای کاالیــی را گســترش داد. دولــت 
امــا عمــاًل  کنــد.  کنتــرل  را  اگــر بخواهــد می توانــد جذابیــت 
دولــت می خواهــد گلیــم خــودش را از آب بکشــد بیــرون و کاری 
اگــر آقایــان ذی نفــع  البتــه  نــدارد،  بــه اقتصــاد و ســاختارش 
کنیــم، دولــت  نباشــند. اگــر بخواهیــم بــا نــگاه ســالم نــگاه 
می خواهــد بنگاه هــای خــودش را اداره کنــد و می زنــد ســاختار 

اقتصاد را بیمار می کند. این نوع اداره ُمسکنی است.

 بورس در 
سال های 92 تا 
97 با سیاست 

سالم سازی 
نقدینگی

سرکوب شد. 

در انگلیِس لیبرال 
هم اگر کسی زمینی 
را بگیرد و بالاستفاده 
بگذارد باید مالیات 
بپردازد، اما اینجا 
زمین خواری هم 
می شود می گویند 
حریم خصوصی 
است!
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حلقه باز

که از سیاست های   مردم ما مشکل دارند! مشکل دارند 
دولت و اقدامات کشور در کنترل کرونا احساس افتخار و غرور 
نمی کنند؛ آن هم وقتی که آمریکا و اتحادیه اروپا این چنین در 

لجن زار کرونا فرورفته اند، ما این جا کاری کرده ایم کارستان!
کرونا به این زودی  که اگر بحران  کمتر کسی تکذیب می کند 
کشور  همه گیر نمی شد و سرتاسر جهان را درنمی نوردید، در 
که با  ما تبدیل به یک بحران سیاسی بسیار پیچیده می شد 
هواپیمایی  و  مجلس  انتخابات  بهمن،   22 کلیدواژه های 
ماهان دائما تکرار می شدند! اما ابتالی جهانی به ما فهماند 
این ویروس دیر و زود داشت و اما سوخت و سوز نه. ابتالی 
جهانی حنای رسانه های وابسته به غرب را برای بدخواهان 
بی رنگ کرد. هم بستگی مردم، کمک های دلسوزانه هیئت ها، 
پایگاه های بسیج، سپاه پاسداران، نیروهای مسلح و گروه های 
جهادی اما در این بین تجربه ای بود که در هیچ کجای جهان 
تعاون  این  ملی،  همبستگی  این  نداشت؛  وجود  مشابهش 

سراسری، کشورمان را در تمام جهان برجسته کرد.
بود.  تمام عیار  فاجعه  یک  کشور  در  کرونا  مدیریت   
حکومت ایدئولوژیک ما که جان مردم برایش هیچگاه، هیچ 
ارزشی نداشته است، با پنهان کاری راجع به ابعاد این مسئله، 
در پی کسب حفظ حداقل مشروعیت باقیمانده خود از طریق 

برگزاری راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات مجلس بوده است!
آمارهای اعالمی مبتالیان روزانه، بسیار دستکاری شده است 
و به همین دلیل قابل اعتنا نیستند. آمارهای ایران اینترنشنال 

ده ها برابر آمارهای رسمی حکومت، وضعیت وخیم کشور را 
اولیه  تجهیزات  تامین  در  کشور  بی عرضگی  می دهد.  نشان 
موردنیاز کادر درمان، بیمارستان ها را تبدیل به قتلگاه پزشکان 
خرج  روز  یک  که  پول هایی  همان  است.  کرده  پرستاران  و 
حزب اهلل و سوریه و ماجراجویی جمهوری اسالمی در حفظ 

اسد شد، امروز می توانست جان کادر درمان را حفظ کند.

نمی دانم شما معتقد به کدام یک از تفکرهای فوق هستید. 
از  فارغ  می دانید؟  واقعیت  به  نزدیک تر  را  یک  کدام  شما 
پدیده، این ها دو نوع از تفکرات کلیشه ای هرروزه ما هستند! 
کافی  کامال چیزهای متفاوتی باشند، تنها  حتی اگر پدیده ها 
کنید، تا با صورت بندی جدید این  کلمه را عوض  ا ست چند 

تفکرات راجع به پدیده های مختلف کشور روبرو شوید.
از جنگ همه جانبه پروموشن رسانه ای اگر عبور کنیم، از عهده 
فیک نیوزها اگر بربیاییم، از عوام فریبی اگر جان سالم به در 
نظر  تعیین  در  خود  ناتوانی  به  که  است  آنگاه  تازه  ببریم، 

درست خود پی می بریم!
الیه های  مستقیم مان  رفتارهای  مردم،  عنوان  به  ما  تازه 
کنید  پیدا  ا ست!  اثرگذاری مدنی و جمهوریتی  دست چندم 
آن  با  کالن  میانی و الیه  که مسئولین الیه  ابعاد فاجعه ای 

مواجهند...
حلقه باز*  مدیریت  یک  از  که  است  درازی   سالیان  کشور 
وضع  با  است  متعارض  منافعش  که  مدیریتی  می برد؛  رنج 
با آن روبرو  که  از وضعیت چالش هایی  شاخص های دقیقی 
است! مدیریت نفتی، ما را بی نیاز از طراحی این شاخص های 
دقیق کرده است. پول نفت درازای اجرای یک سیاست خرج 
آن، چند مصاحبه  نتیجه  ارزیابی  برای  نهایت  و در  می شود 
تلویزیونی و چند گزارش کلی کفایت می کند! در این وضعیت 
اسف بار، مترقی ترین ایده ها هم از آن افرادی ست که تأکید بر 

هم نشینی مسئولین با مردم و مشکالتشان دارند.
در یک چنین وضعیتی  است که صورت بندی هرکدام از تفکرات 
فوق در پدیده های مختلف، نسبت به گذشته رادیکال تر شده 

محمدحسین گلیکانی | دانشجوی ارشد مهندسی مکانیک

_______________________
 Open-loop( حلقه باز  کنترل گر  یا  حلقه باز  کنترل  سامانه   *
می شود،  نامیده  نیز  پسخورد  بدون  سیستم  که   )controller
تأثیری  کنترل  بر عمل  آن خروجی  در  که  است  کنترلی  سیستم 
مقایسه  ورودی  با  خروجی  باز  حلقه  کنترل  سیستم  در  ندارد. 
نه  و  می شود  اندازه گیری  نه  خروجی  بنابراین  نمی شود. 

پسخورانده.
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و گسست بین پیروان آن بیش از پیش  خواهد شد؛ عرصه به 
دست فیک نیوزها و فیک تحلیلگران خواهد افتاد و کشف های 

احساسی جای خالی کشف های منطقی را پر خواهند کرد.
مدیریت  این  که  فجایعی  کرونا،  پدیده  همین  در  بگذارید 

حلقه باز آفریدند و می آفرینند را با هم مرور کنیم:
اتفاق  اپیدمی  این  اولین فاجعه، در تشخیص دیرهنگام    •
که ناشی از اجرایی نشدن پرونده الکترونیک سالمت  افتاد 
بیماران بوده است! دولت چین، یک ویروس شناخته نشده 
را صرفا با اتکا به سامانه مرکزی پرونده بیماران و مشاهده 
فاصله 10  در  استان ووهان،  در  تنفسی  بیماری های  گسترش 
کشور ما اما  کرد! در  روز شناسایی و به تمام جهان معرفی 
شاخص کارآمدی وزیر جوانمان، هدیه دادن 100 گیگ اینترنت 

به مودم های خانگی ست!
• فاجعه بعدی که ابعاد آن در ماه های آینده مشخص خواهد 
شد، اتکا به آمار کامال بی معنای ابتالی روزانه و گزارش آن از 
هر دو طرف پوزیسیون و اپوزیسیون است! درحالی که شاخص 
کشور را  که فاصله بین مرگ و زندگی نظام سالمت  واقعی 
سیاست های  است.  بیماری«  انتقال  »نرخ  می کند،  تعیین 
درست وقتی اتخاذ می شوند که سیاستگذار نرخ انتقال بیماری 
را به عنوان شاخص محوری پذیرفته، به جامعه معرفی کرده 
کند. نرخ انتقال باال، یعنی فاجعه  کنترل  و در نهایت آن را 
وضعیت بهداشت در چند ماه آینده کشور در حال رخ دادن 
است و بی اهمیتی به آن، یعنی این فاجعه هیچ گونه حسی را 

برای مردم و سیاست مدار برنمی انگیزد.
• »اقتصاد ایران، زیر بار کرونا کمر خم کرده است و اکثر مردم 

به نان شب شان محتاج شده اند« / »مردم با هم دلی و تعاون 
کنند!« هر  و دست گیری از هم توانسته اند از این بحران عبور 
گزاره هایی پیشامنطقی به نظر  ِگرد و  دوی این ها حرف های 
می رسند، وقتی در جامعه مان کوچک ترین صدایی از شکستن 

استخوان های مستضعفین به گوش کسی نمی رسد!
وقتی کوچک ترین آمار دقیقی از وضعیت مشاغل آسیب دیده و 
کارگران نداریم و فقر و گرسنگی و حتی مرگشان در جامعه مان 
کاماًل بی صداست و هیچ گونه شاخصی آن را بازنمایی نمی کند، 
چگونه دولت می تواند کارنامه خود را در سیاست های حمایتی 

از مستضعفین موفق یا شکست خورده بداند؟
• معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یکی از بازیگران 
که هر از چندی در صداوسیما پز  کروناست  حاشیه ای پدیده 
کرونا  کشور را در زمینه مقابله با  یکی از دستاوردهای علمی 
می دهد؛ درحالی که کشورهای اروپایی از ظرفیت شرکت های 
ونتیالتور  تولید  برای  و حتی صنایع هوایی شان  خودروسازی 
ما  شرکت های  که  می کنند  تکرار  ایشان  می کنند،  استفاده 
که  ا ست  شرایطی  در  عرایض  این  دارند!  ونتیالتور  صادرات 
تازه در این زمینه چندین سال است که دو شرکت دانش بنیان 
 
ً
منطقا و  شده اند  ونتیالتور  زمینه  در  تولیدکننده  به  تبدیل 

تابه حال فرصت تولید تعداد اساسی و جبران نیاز زیرساختی 
وسیع نظام سالمت را به هیچ وجه نداشته اند.

مدیریت حلقه باز اگر امروز در سایه غیبت شاخص هایی دقیق 
کرونا یا هر  نقاط ضعف خود را عیان نمی کند، اما یک روز 
پدیدۀ دیگری پیدا می شود که این حلقه باز را می بندد و آن 
 می توان حسرت خورد.

ً
روز فرصت های از دست رفته را صرفا

کشور سالیان 
درازی  است که 
از یک مدیریت 
حلقه باز  رنج 
می برد؛ مدیریتی 
که منافعش 
متعارض است با 
وضع شاخص های 
دقیقی از وضعیت 
چالش هایی که با 
آن روبرو است!

وقتی کوچک ترین 
آماری از وضعیت 

مشاغل آسیب دیده 
نداریم، چگونه 
دولت می تواند 

کارنامه خود را 
در سیاست های 

حمایتی از 
مستضعفین موفق 

یا شکست خورده 
بداند؟
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آذر ماه 9۸، علی اصغر پیوندی، رئیس وقت جمعیت هالل 
احمر مستعفی و چند روز بعد به اتهام تخلفات مالی بازداشت 
و روانٔه زندان می شود و هم اکنون هم در زندان به سر می برد. 
اسفندماه 9۸ این گونه آغاز می شود: اعالم قطعی ورود ویروسی 
همه گیر با قدرت شیوع باال به کشور. کشور در وضعیتی هشدارآمیز 
و خطیر و جان هزاران، بلکه صدها هزار نفر در معرض خطر قرار 
می گیرد. درست در همین زمان رئیس مهم ترین نهاد عمومی 
حمایتی که فلسفه وجودی اش، برای همین بزنگاه های زمانی 
است به جرم دست درازی به اموال مردم پشت میله های زندان 
)بخوانید روی تخت های اقامتگاه اوین( لیوان لیوان آب خنک 
 در 

ً
سر می کشد. سهل انگارانه است بخواهیم پدیده ها را صرفا

قد و قوارٔه خودشان ببینیم، یعنی چه؟ یعنی خوش خیالی است 
همین امروزی که مشغول خواندن این نوشته هستم و فوج فوج 
کد و نق و غر می بینیم از اینکه قیمت پراید  خبر و تحلیل و 
به سقف فلک چسبیده، بخواهیم همه چیز را تقلیل بدهیم به 
قیمت قطعات و باال رفتن تقاضا و تاثیرات تحریم. ما امروز در 
وضعیتی خاص و منحصربه فرد هستیم که نه »اکنون« توان فهم 
کنیم؟«؛   »بایدچه 

ً
آن را داریم و نه درست می دانیم که واقعا

در هم تنیدگی و انباشت »مسئله« هایی که به لطف مدیریت 
فاجعه بار دو دوره دولت روحانی، در موقعیت کرونا و پساکرونا 

بیش از هر زمان دیگری گریبانگر ماست. 

پراید، علی اصغر پیوندی
و اقتصاد سیاسی

مجید قاسمی | دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

• بحرانی از دل بحرانی دیگر
اوضاع اقتصادی خوبی نداریم. نرخ رشد اقتصادی نه ماهٔه اول 
سال 9۸ بر اساس برآورد مرکز آمار منفی شش الی هفت درصد بوده 
است. سال گذشته اقتصاد کشور دو شوک عمده را تجربه کرد. 
شوک اول در بازارهای بین المللی نفت معنا پیدا می کرد. اعالم 
پایان معافیت خرید نفت ایران در دوم اردیبهشت ماه. شوک دوم 
هم، دوم اسفندماه با اعالم رسمی ورود کرونا به ایران محقق 
شد. تاثیرات اولی در چند ماه میانی سال با لحاظ منفی بودن نرخ 
رشد تا حدی روشن است. سایٔه مبهم و نگران کنندٔه ماجرا اما روی 
از این پس افتاده. تاثیرات منفی شوک دوم یعنی کرونا توام شد 
با تعطیلی اقتصادی اواخر اسفندماه و اوائل فروردین که زین پس 

اثرات ملموس و عینی شان قابل مشاهده است.
مسئله دیگر هم که از قضا دست پخت دولت و مجلس همین 
ما  امروز  برای وضعیت حساس  کم  آب و خاک است، خود، 
چالش برانگیز نیست. بودجٔه سال 99 را که بسیاری از حساب 
 دست نیافتنی 

ً
که عمدتا کتاب هایش بر اساس منابعی است  و 

هستند و در همین حال تالش کرده از هزینه های جاری و غیرالزم 
دستگاه های دولتی نکاهد، امروز کجای دلمان بگذاریم؟ آمیختگی 
سیاست و اقتصاد و تناسب و تقابل منافع، تدوین کنندگان بودجه را 
به جایی می رساند که فریاد و تقالی دلسوزان کشور مبنی بر ُپرایراد 
بودن الیحه بودجه را نمی توانند یا چه میدانم شاید نمی خواهند 
بفهمند. حال دولت منابعش را چگونه تأمین می کند؟ البد جناب 
نوبخت و سازمان برنامه و بودجه می داند و حضراتی که صحن 
علنی و کمیسیون و انتقادات را دور شمسی قمری زده اند و الیحه 
بودجه را در هیاهوی کرونا به کرسی نشانده اند. افت قیمت نفت 
ناشی از اتفاقات اخیر بازار نفت، دستیابی به قسمتی از منابع 
پیش بینی شده را عماًل ناممکن می کند. تاثیرات اقتصادی کرونا 
هم حالت خاص وضعیت را تشدید می کند. می ماند تالش دولت 
برای جبران دست نیافتنی ها با تمرکز بر حصول درآمدهای مالیاتی 
که این فقره هم محدود قابلیت دارد. کنار هم قرار دادن همٔه 
این موارد، با فرمانی که دولت فعلی در این مسیر پرچالش گرفته 

است، نماگری مهم دارد: نگرانی برای آینده.
حال ببینیم در موقعیتی با مختصات این چنین دولت چه ها 
کرده و می کند؟ یکی از کارهایی که دولت در سالهای اخیر انجام 
 سوداگرانه برای تنفس های مالی 

ً
می داده ایجاد رونق هایی بعضا

که این روزها  بوده است. نمونه تازه اش همین ماجرای بورس 
بسیاری را بیش از گذشته به تکاپو برای حضور در بازار سرمایه 
انداخته است. روند صعودی شاخص های بورس در وضعیت 
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شرایط افول رشد اقتصادی و رکود، برای بسیاری محل سؤال است 
که عاقبت چه خواهد شد؟ آیا می شود از فردا روزی در بهمن و 
اسفند 99 سخن گفت که عده ای را در خیابان ببینیم با پالکارد 
مال باختگان بورس؟ همین نگرانی ها، منتخب علوم اجتماعی 
خواندٔه مجلس آینده را به واکنش واداشته تا از ترکیدن حباب 

بورس و اعتراضاتی بزرگتر از دی 9۶ و آبان 9۸ سخن بگوید.
الیحـه  اخیـر،  روزهـای  در  دولـت  بحث برانگیـز  اقـدام  دیگـر 
مشارکت عمومی خصوصی بود که مطابق آن قرار است بسیاری 
از دارایی های عمومی همچون مدارس، بیمارستان و ورزشگاه ها 
واگذاری هاسـت.  ایـن  سـازوکار  مهـم،  مسـئله  کنـد.  واگـذار  را 
تصمیم گیـری دربـاره قیمت گـذاری و خریـدار و شـرایط اقسـاط به 
 مدیران استانی و وزیر 

ً
عهدٔه یک هیئت شش نفره است که نهایتا

در تصمیـم واگـذاری مؤثـر هسـتند.
در  ایران  ملت  طرفی  از  موقعیت.  آرایش  این  به  کنید  دقت 
چنددهه  در  خود  اقتصادی  موقعیت  مبهم ترین  و  دشوارترین 
گذشته است و از طرفی دولت در دوران کرونا و تنگناهای اقتصادی 
درصدد الیحه ای همچون مشارکت عمومی خصوصی برآمده که 
مستعد ویژه خواری و فساد است. بنگاه ها واگذار می شوند در 
حالی که مدیران بی عرضه و ناکارآمد دولتی کماکان عنان مدیریت 
به دست دارند و قرار است نزدیکان، دامادان و چاپلوس ها بر 
که می گوییم   اینجاست 

ً
کنند. دقیقا صندلی مدیریت جاخوش 

 با عدد و 
ً
ساده انگارانه است اگر بخواهیم اقتصاِد اکنون ما را صرفا

شاخص فهم کنیم، باید نسبت منتفعان وضع موجود و اقتصاد را 
درک کنیم تا از پس این معادلٔه ُپر گره و ابهام، بفهمیم چرا همین 
امروز باید پراید 9۰ میلیونی و طالی ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی 
ترند اخبار رسانه ها شوند. وقتی »ما« دغدغٔه انقالب و مردمان 
دردمند را در دل می پرورانیم و دست وپاگم کرده نمی دانیم در این 
 باید چه »کاری« بکنیم، معادالت مریض 

ً
بلبشوی بی سروته دقیقا

سیاست های اقتصادی نئولیبرال، که پس از گذشتن دو سه دهه از 
تولدش امروز بالغ تر از همیشه، مانند بلدوزر دارایی های طبقات 
کم تر برخودار که حتی پراید هم ندارند را می کاهد و از آن طرف 
به دارایی های تاجران طال و سوداگران ارز و خودرو می افزاید. این 
درحالی است که کرونا، غول نئولیبرالیسم آمریکایی-اروپایی را در 
سطح بین الملل بدجور به زانو انداخته است. دولت های غربی 
مجبور شده اند بیمارستان ها و برخی نهادهای خدماتی خصوصی را 
ملی )دولتی( اعالم کنند و پول نقد به مردم بدهند و ما سرخوشانه 
همچنان ورژن هایی از سیاست های نئولیبرال را اجرا می کنیم که خود 

غربی ها در برخی موارد تا این حد رادیکال پیش نرفته اند.

• این یعنی یک اشکالی هست
سعید لیالز اقتصاددان اصالح طلب، عضو ارشد حزب کارگزاران 
آقای  که  »اختیاراتی  می گوید:  دولت  حامیان  از  و  سازندگی 
خامنه ای به مسئولین قوا داده اگر به چوب داده بود االن یک 
 متوجه روحانی می دانم 

ً
کاری کرده بود. من مسئولیت را اساسا

که دالر را  چون از هفت هشت ماه قبل به او هشدار دادیم 
بحران خواهد گرفت«.

ساده انگارانه است اگر همٔه مسائلی که در این یادداشت ردیف 
کردیم را به عملکرد یک دولت یا یک شخص در قاموس ریاست 
جمهوری هشت ساله نسبت دهیم. منافع طبقه ای متمایز در 
سازوکاری  در  ما  اقتصادی  سیستم  در  ثروت  ناعادالنه  توزیع 
پیچیده و چندالیه به تثبیت وضع موجود منجر شده است. 
برای ترسیم چهره ای روشن و واضح از این شبکٔه نامبارک در 
ساختار اقتصادی می بایست با نگاهی تبارشناسانه و تاریخی، 
تمام این چهار دهه پس از انقالب را بررسی کرد، بلکه بتوان 
کامل از این مسئله رسید. اما قدر متیقن عوامل  به تصویری 
و  سیاست ها  در  باید  را  وضعیت  این  سازنده  زمینه های  و 
برنامه های مدیران این عرصه دانست. با نگاهی به عملکرد 
و  اول  ردیف  مدیران  گرایش های  و  فعلی  دولت  اقتصادی 
 پشتوانه تئوریک آن از جمله حلقه شریف، درمی یابیم 

ً
خصوصا

که در وهله اول هرچند نمی توان همه چیز را به دولت نسبت 
گفت این روندها از دل بسترسازی و  داد، اما الاقل می توان 

ریل گذاری مدیران اقتصادی حاصل شده است.
چالش های اقتصادی ما تا حدی متأثر از تماتیک بحران پاندمی 
کرونا در سطح بینالملل هست و به همان میزان که وابستگی 
گرفتار ناتوانی  در حوزٔه اعمال سیاست های اقتصادی داریم، 
افزون  ما  دیگر  چالش های  امروزیم.  وضعیت  تنظیم  برای 
و  مالی  حکمرانی،  حوزه های  در  اقتصادی،  چالش های  بر 
اجتماعی، پیش از آنکه به مرحلٔه »ریسک«های ُپرخطر برسند، 
می بایست در حوزٔه اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور ما شناسایی 
و درمان شوند. برمی گردیم به آبان 9۸. درآمدهای حاصل از 
افزایش قیمت بنزین می شد با تمهیدی بجا و منطقی در نظام 
تحصیل مالیات کشور تدارک شود و آن همه هزینه برای نظام 
اسالمی به بار نیاورد. اما حتی با تجربٔه تلخ سال گذشته، برای 
بودجٔه 99 هم هیچ تمهیدی برای این مهم اندیشیده نشده 
است. به نظر پاسخ به چیستی و چرایی و چگونگی های این 
مقال، تا حدی نیازمند نگرشی است مبتنی بر تحلیل اقتصاد از 

دریچٔه سیاست امروزمان.
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جهـان در آینـده بـه سـمت همـکاری مـی رود یـا انـزوا؟ آیـا کرونـا 
می توانـد داور خوبـی بـرای قضـاوت میـان اندیشـه ها شـود؟

این روزها استفاده از ترکیب »جهان پساکرونا« به قدری زیاد شده 
کـه گویـی کرونـا بـه مثابٔه یک گذر تاریخی قرار اسـت همه چیـز را 
بـه دو قسـمت قبـل و بعـد خود تقسـیم کنـد. تـالش این متن هم 
متفاوت با این طرح بحث نیست و می خواهد دنیای پساکرونا را 
با مولفٔه اندیشه سیاسی بررسی کند. در حقیقت قصد نداریم با 
نـگاه صفـر و یکـی بـه موضـوع نـگاه کنیم و یا بـه دو طیف مد نظر 
نگاه ارزشـی داشـته باشـیم، یکی را بکوبیم و دیگری را باال ببریم، 
بلکه سعی بر این است که واقع گرایانه به این جریان بیاندیشیم 

و آن را از نگاه اندیشمندان این دو حوزه ببینیم.
اندیشـمندان علم سیاسـت معتقدند بیشـتر از آنکه با یک بحران 
پزشـکی روبرو باشـیم، در مقابل یک بحران سیاسـی ایسـتاده ایم. 
نویسـنده کتـاب انسـان خردمنـد می گویـد: »کامـاًل درک می کنیـم 
کـه بـا چـه مشـکلی دسـت بـه گریبـان هسـتیم و فنـاوری و قـدرت 
اقتصـادی غلبـه بـر آن را داریـم، سـؤال ایـن اسـت که چگونـه از این 
 سیاسـی  اسـت.«

ً
امکانـات خـود اسـتفاده کنیـم؟ این سـؤال اساسـا

بـا دو سـناریوی اصلـی  ایـن بحـران،  از  بـرای خـارج شـدن  دنیـا 
مواجـه اسـت. سـناریوی اول می گویـد می تـوان ایـن بحـران را از 
طریـق »انـزوای ملـی گرایانـه« حـل کـرد و وارد ابعـاد بین المللـی و 
دادوسـتدهای جهانـی نشـد و از هزینه هـای احتمالـی در ایـن راه 

دوراهی انزوا یا همکاری
فاطمه امان گاه | دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی

گذشت، در مقابل سناریوی دیگری می گوید تنها راه برون رفت از 
این بحران همگانی، یک مساعدت همگانی  است؛ به طوری که 

»همـکاری بین المللـی« بهتریـن راه بـه حسـاب می آیـد.
همان طـور کـه در ایـن مـدت شـاهد بودیـم، کشـورهای پیشـرفته 
بیمـاری شـدند و  ایـن  درگیـر  کشـورهای جهـان سـومی  هماننـد 
چـه بسـا وضعیـت بدتـری هـم داشـتند. باالرفتـن آمـار مرگ ومیـر و 
ناتوانـی در کنتـرل ویـروس کرونـا در ایـن کشـورها، با وجود بهترین 
امکانات پزشکی، این سؤال را در ذهن متبادر می کند که اشکال از 
کجاست؟ آیا توان بشر در کنترل ویروس مشکل اصلی به حساب 
می آید یا خأل مدیریت بحران گریبان گیر این کشورها شده است؟ 
روشن است که دنیا دچار بحران تصمیم گیری شده است. درست 
نمی دانـد کـه بایـد چـه سیاسـتی را بـرای رهایـی از ایـن وضعیـت 
اتخـاذ کنـد. حـال اگـر اندیشـه سیاسـی را بـه مثابـٔه راهنمـای مسـیر 
سیاسـت در نظر بگیریم برای این روزهای ما چه نسـخه ای دارد؟

اندیشـه سیاسـی غـرب بـا رویکـرد لیبرالـی خـود ایـن روزهـا دچـار 
یـک چالـش بـزرگ شـده اسـت. بـه زبـان سـاده، در اندیشـه لیبـرال 
کـه تعییـن می کنـد مـا در هـر  سـرمایه داری، ایـن »سـود« اسـت 
موقعیتـی چـه کاری انجـام دهیـم: »تـو بـه خـود فکـر می کنـی و در 
عیـن حـال چیـزی از خـودت بـه نفـع دیگـران خـرج نمی کنی، مگر 
آن که بیشتر از آنچه داده ای کسب کنی.« در واقع این چارچوبی 
ا سـت کـه اندیشـه لیبـرال آن را بـرای هـر چیـز راه حـل می دانـد، و 
مشـخص اسـت کـه راه حل هـای برون رفـت از بحـران کرونـا در ایـن 
چارچـوب نمی گنجـد. بـرای مثـال هنگامـی کـه ایتالیـا و یـا اسـپانیا 
درگیر بحران کرونا شدند، فرانسه و آلمان مرزهای خود را بستند و 
ایتالیا و اسپانیا را در مبارزه با کرونا تنها گذاشتند، در حالی که این 
کشورها عضو یک اتحادیه به نام »اتحادیه اروپا« هستند و همان 
همـکاری قـراردادی هـم در بحران هـای جـدی دوام نیاورده اسـت. 
درمـان گزینشـی بیمـاران، کنـار گذاشـتن سـالمندان، رایـگان نبودن 
درمـان بـرای همـه و دزدیـدن محموله هـای درمانـی و بهداشـتی 
روی هواپیما از مثال های دیگر اجرای تفکری است که برای زنده 
 
ً
مانـدن خـود، دیگـران را جلـوی مـرگ می انـدازد. گویـی مجـددا

دارویـن زنـده شـده اسـت و می گویـد ایـن هـم یـک بـالی طبیعـی 
است، که تنها قوی ترها )ثروتمندان و صاحبان قدرت( از آن جان 
بـه در می برنـد و هـر کـس نتوانـد خـود را از ورطـه بیـرون بکشـد، بـا 
 در 

ً
نابودی خود و نسلش، به تکامل انسان کمک می کند. طبیعتا

چنین شـرایطی و در نظام های سیاسـی، اعتقاد به خدا، حتی اگر 
صحیح تـر از اعتقـاد بـه دارویـن نباشـد، کارآمدتـر از آن اسـت.

در این موقعیت، راه حل فعلی اندیشه غرب اتکا به عقل تجربی 
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ا سـت. در سـرمقاله واشنگن پست اشـاره شده: »تالش های علمی 
بـرای سـاختن واکسـن و دارو راه مبـارزه بـا کرونـا وجـود دارد! بـه 
غیر از علم توسـل نجویید.« گویا رقابت بر سـر آن اسـت که کدام 
کشـور زودتـر بـه دارو یـا واکسـن ایـن بیمـاری دسـت پیـدا می کند تا 
بتوانـد بـازار فـروش آن را بـه دسـت بگیـرد و »سـود« بیشـتری را بـه 
جیـب بزنـد. در ایـن اندیشـه بایـد همه چیـز را از دریچه سـود نگاه 
 کمکی به 

ً
کنیـم، پـس همـکاری یـا کمک بین المللی، اگر مسـتقیما

 محلی از اعراب ندارد. در حالی که چنین 
ً
منافع من نکند، اساسا

 »همـه یـا هیـچ« هسـتند؛ به این معنـی که اگر 
ً
بحران هایـی دقیقـا

بـرای در امـان مانـدن کشـور خـودت، کشـورهای دیگـر را در خطـر 
 خـودت هـم در امـان نخواهـی مانـد؛ بنابرایـن یـا 

ً
بینـدازی، نهایتـا

کمک می کنی تا همه از بیماری خالص شوند و یا هیچ کس رهایی 
نخواهد داشـت.

لیبرال هـا طبـق معمـول در ایـن بیـن تـالش می کننـد بـا فـرار رو بـه 
 منافعشـان بـرای تولیـد و رشـد اقتصـادی کشـورها را 

ً
جلـو مجـددا

یادآوری کنند و قبل از پس افتادن، با دست پیش گلوی کمونیسم 
و سوسیالیسـم را بچسـبند و تکـرار کننـد کـه اگـر دنیـا دسـت ایـن 
تفکـر بـود حـاال از ایـن بحـران علیه دموکراسـی ماهی می گرفتند و 
وضعمان چین مائوئیستی و شوروی تکه پاره و کوبای کاسترو شده 
بود و همین تعداد ماسک و دستکش را هم نداشتیم و... گویا تا 
 با دخالت 

ً
وقتی زمین بازی در این دوگانه شرقی-غربی، یا نهایتا

بازیگران فرعی مثل فاشیسم و نازیسم تعریف شود، از هر طرف 
کـه برویـم جز وحشـتمان نمی افزاید.

با این احوال، این روزها بهترین زمان برای این اسـت که اندیشـه 
اسـالمی خـود را مطابـق نیـاز روح حاکـم بـر جهـان، بازتولیـد کنـد 
و دانشـمندان ایـن حـوزه بایـد حرف هایشـان را هرچـه سـریع تر 
مطرح کنند. با وجود چنین دغدغه  و ظرفیتی، بحث های زیادی 
تـا بـه حـال ارائـه نشـده اسـت. دکتـر لک زایـی، مدیـر گروه فلسـفه 
سیاسـی پژوهشـگاه فرهنـگ و علـوم اسـالمی، در همیـن رابطـه 
بحث »محبت« را مطرح می کند. محبت می تواند به همبستگی 
اجتماعـی کمـک کند. مسـئلٔه نحـوه همراهـی و همکاری مـردم با 
یکدیگـر و حتـی بـا بیمـاران کرونایی می تواند محمل خوبـی برای 
بحث و گفت وگو قرار گیرد و توانایی های نظام سیاسـی اسـالمی 
که سال هاست بر همدلی و ایثار و تربیت نیروهای ازخودگذشته و 
ایثارگر تأکید دارد، نشان داده شود. توجه به این مبحث می تواند 
از پیامدهای ناخواسته این بیماری و مصائب آن جلوگیری نماید و 

یـا آن را کاهـش دهـد. 
موضـوع مهـم دیگـر موضـوع بازخوانـی خـود و محیـط پیرامونـی 

خود است. فلسفه اسالمی بر معرفت خود و معرفت اهلل تأکید 
صریحی دارد و از این رو وضعیت ایجادشده برای انسان و تنهایی 
او به جای خلق مشـکالت جدید اجتماعی و روانی، می تواند به 
گاهـی و خودشناسـی یـا بازبینـی خـود در شـرایط موجـود منتهـی  آ
شـود. اعتقـاد بـه خالـق مهربانـی کـه انسـان را تنهـا نمی گـذارد و 
صدای دعای او را می شـنود و خواسـته اش را اجابت می کند، حاال 
در جوامع غیردینی هم تقویت شده است و این همان خداجویی 

هنگام غرق کشـتی اسـت.
همچنین بیماری کرونا نقش دولت را بسیار برجسته ساخته و این 
می توانـد بـه نوعـی کارآمـدی دولت ها را در بوته نقد و مرکز توجه 
قرار دهد. بنابراین زمان آن فرا رسیده است که دولت ها با نشان 

دادن کارایی خود، مشروعیت خود را افزایش دهند.
 همه این ها به ما می گوید که نگاه و رویکرد فعلی اندیشه سیاسی 
در اسـالم یک نگاه جمعی به این جریان اسـت. در واقع اندیشـه 
سیاسی اسالمی خواستار یک همکاری و حتی همدلی بین المللی 
بـرای مواجهـه بـا ایـن بحـران اسـت و جـان هـر انسـان را بـه انـدازه 
جـان همـه انسـان ها مهـم می دانـد. معنویـت و اعتقـاد بـه آخرت 
و معـاد اجـازه نمی دهـد کـه بـرای بیشـتر زنـده مانـدن در این دنیا، 
جـان افـراد دیگـر را بـه خطر بیندازیم و حتی از حالت معکـوس آن 
و گذشتن از جان خود برای حفظ جان دیگران، استقبال می کند!
از طرفـی بـا توجـه بـه وضعیـت فعلی و آنچه از سـرقت تجهیزات 
پزشکی و بهداشتی درمانی شاهد هستیم، گویا مولفٔه بی اعتمادی 
میـان کشـورها تشـدید یافتـه اسـت. در بررسـی گفتمان هایـی کـه 
بیـن دولتمـردان وجـود دارد، محتوایـی از جنـس ناسیونالیسـم بـه 
چشـم می خـورد. مجـدد بـه سـؤال مقدمـه برمی گردیم؛ به راسـتی 
آینده جهان به سمت همکاری می رود یا انزوا؟ با این تفاسیر گویا 
جهـان میلـی بـه همـکاری نـدارد امـا نمی تـوان بـه قطـع گفـت کـه 
حرکـت جهـان بـه سـمت انـزوا خواهـد بـود، چـرا کـه چـرخ جهـان 
از نبود تعامل می ایسـتاد. برخی معتقدند که اندیشـه غرب باید 
در رویکـرد فعلـی اش تجدیدنظـر کنـد، با این وجود چون اندیشـه 
حاکم بر جهان اسـت و نگاه واقع گرایانه ای دارد شـانس بیشـتری 
نسبت به ابعاد معرفت شناختی اندیشه هایی نظیر اندیشه اسالم 
دارد. ظرایف اندیشه سیاسی در اسالم نکات انسان دوستانه تر و 
مطابـق فطـرت انسـانی دارد، امـا در نبرد با اندیشـه غـرب همواره 
کـرده اسـت. امیـد داریـم بـا توجـه بـه رخ نمایـی  در خفـا عمـل 
تفاوت هـای ماهـوی و عملکـردی ایـن دو محـور تمدنـی، شـاهد 
ظهور فصل جدیدی از این اندیشه و تغییر و تحول در معادالت 

جهان باشیم.
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با افزایش شیوع کرونا در کشور و غیرعادی شدن زندگی روزمره، 
سفرٔه بسیاری از مردم کوچک تر از قبل شد و به قدری زندگی 
ر از فشار اقتصادی شد که دیگر فرصت فکر کردن به 

ّ
آن ها متأث

کرونا را نداشتند.
گرفتند و بسیاری   تحت تأثیر قرار 

ً
بسیاری از مشاغل مستقیما

 متضّرر شدن آن ها از 
ً
نیز غیرمستقیم. مشاغلی که دولت رسما

وضعیت بحرانی کرونا را اعالم کرده است به شرح زیر است:
رستوران ها،  از  اعم  آماده  غذاهای  توزیع  و  تولید  مراکز   .۱

بوفه ها، اغذیه فروشی ها و...
2. مراکز مربوط به گردشگری از جمله هتل ها، مسافرخانه ها، 
خدماتی  و  تفریحی  و  پذیرایی  و  اقامتی  مراکز  زائرسراها، 

بین راهی
۳. حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم 

از هوایی، جاده ای، ریلی و دریایی
۴. دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
۵. تولید و توزیع پوشاک و کیف و کفش

7. مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه
8. مراکز و مجتمع های ورزشی و تفریحی
9. مراکز و مجتمع های فرهنگی و آموزشی

۱۰. مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی

از ݡݡکدام کرونا بترسیم؟
حمیدرضا خردمندنیا | دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی

کرونا  اقتصادی  تمام متضررهای  که  این بگذاریم  بر  را  فرض 
به ذهن مان  که  راه حلی  باشند، ساده ترین  ردیف  ده  همین 
چه  اما  است.  دیدگان  آسیب  به  تسهیالت  اعطای  می رسد 

تسهیالتی و با چه شرایطی؟
مسأله  این  درباره  موضوع  این  به  مربوط  مسئولین  از  یکی 
توضیحات جالب توجهی داده است. منصوری، معاون توسعه 
کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید: 
برای  می شود  ارائه  درصدی  سود ۱2  نرخ  به  که  »تسهیالتی 
بنگاه های یک نفره ۱2میلیون تومان است که شامل دستمزد و 
درصدی باقی مانده سرمایه در گردش می شود، برای واحدهایی 
که بنا به دستور تعطیل شده اند این رقم ۱۶ میلیون تومان برای 
هر کارگر است البته این موضوع مشروط به حفظ نیروهاست. 
همچنین برای وام های زیر ۱2 میلیون تومان با سفته، وام ۱2 تا 
۴۸ میلیون تومان با سفته و ضامن، وام ۵۰ تا ۱2۰ دو ضامن، 
وام تا ۱۸۰ میلیون تومان ۳ ضامن و باالتر از این رقم روال عادی 

بانک ها طی می شود.«
اعطای وام با بهرٔه 12 درصدی به مشاغلی که حداقل چند ماه 
برای مدیریت  از حداقل درآمد محروم بوده اند تدبیر دولت 
کرونا برای مشاغل آسیب دیده بوده است. این مقام  بحران 
سیستم  بودن  شلوغ  به  توجه  »با  است:  داده  ادامه  مسئول 
بانکی، وقفه کوتاهی خواهیم داشت و از هفته سوم اردیبهشت 
ماه این برنامه اجرا می شود«. البته در پیچ و خم اداری و با 
نصیب  راحتی  به  وام هم  احتمااًل همین  دولتی  سامانه های 

آسیب دیدگان نخواهد شد.
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دولت تدبیر و امید اقداماتی از قبیل کاهش نرخ بهره، خرید 
اوراق بهادار توسط دولت، ضمانت صندوق های سرمایه گذاری 
کاهش  برنامه های  را جزو  بازار سرمایه  از  مشترک و حمایت 
بسیاری  که  برنامه ای  است،  نگرفته  نظر  در  اقتصادی  فشار 
کاهش  کار و  کسب و  از دولت های غربی برای بهبود فضای 
حداکثری بحران ناشی از کرونا برای جوامع خود در نظر گرفتند.
در وضعیت بحرانی کنونی بسیاری از مردم در تالش هستند تا 
باری که دولت آن را برنداشته است، به دوش بکشند. اقدامات 
گروه های مردمی و جهادی توانست بخش زیادی از کمبودهای 
که نباید مانع از  کمک هایی  اقالم بهداشتی را پوشش دهد؛ 
مطالبه ما از دولت بشود و نباید فراموش کنیم که بازیگر اصلی 

جبران این کاستی ها مردم نیستند.
رهبر معظم انقالب در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت نیمه 
شعبان در این باره فرمودند: »ماه رمضان، ماه انفاق و ایثار 
و کمک به مستمندان است؛ چه خوب است که یک رزمایش 
برای مواسات و همدلی  بیاید  کشور به وجود  گسترده ای در 
و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا که این اگر اّتفاق بیفتد، 

خاطرٔه خوشی را از امسال، در ذهن ها خواهد گذاشت.«
مشخص نیست کرونا تا کی مهمان ناخواندٔه کشور ما باشد، 
کارآمدی دستور رئیس جمهور مبنی بر تغییر  مشخص نیست 
وضعیت از »فاصله گذاری هوشمند« به »بازگشایی هوشمند« 
که به وضوح  تا چه حد نزدیک به واقعیت باشد؛ اما امری 
مشخص است سخت تر شدن شرایط اقتصادی افراد زیادی از 
که تمام تدبیر دولت برای آن ها وامی  جامعه است. افرادی 

که حتی با وجود موفقیت در  اخذ آن، هزینه یک ماه  بود 
اجارٔه عقب افتاده صاحبان کسب وکارهای خرد و کالن را هم 
نمی دهد، چه برسد به هزینه جبران خسارت تعطیالت کرونا.

کرونای اصلی در زندگی های ما پنهان است؛ کرونایی که هفت 
سال است به جان مردم افتاده و تب تورم را باال برده و نفس 
جان  به  بی رحمانه  که  کرونایی  است؛  کرده  تنگ  را  مردم 
سفره های مردم افتاده است و افراد بسیاری را روزی چند بار 
می کشد؛ کرونای بنفشی که تیغش از کووید 19 تیزتر است و 
روزی چندین بار افراد بسیاری را زجرکش می کند، البته نه با 
تنگی نفس و تب و لرز، بلکه با 70 میلیونی شدن پراید و رشد 
250 درصدی قیمت مسکن در طول سه سال! شاید خیلی از 
که باید نانی در سفره هایشان  مردان و زنان سرپرست خانوار 
بگذارند و سرپناهی برای بچه هایشان فراهم کنند، در دوگانه 
کرونای بنفش و کووید 19 ترجیح بدهند فقط یک بار بمیرند، 
کمرشان خم تر از روز قبل  ولی هر روز زیر بار فشار اقتصادی 

نشود.
مدیریت این بحران ملی هم، مثل بقیه بحران ها، به دست 
کشور  که روزی به آن ها برای اداره این  افرادی انجام می شود 
اعتماد کردیم و خودمان یا دوستانمان به تدبیر و امیدشان باور 
داشتیم و از صندوق های رأی ما بیرون آمدند. ای کاش هر روز این 
نصیحت را با خود مرور کنیم: »هر چه انتخاب کنید برای خود 
کرده اید؛ انتخاب خوب شما به خودتان برمی گردد،  انتخاب 

انتخاب با غفلت هم بدی اش به خودتان برمی گردد«.

اقدامات 
گروه های مردمی 
و جهادی توانست 
بخش زیادی 
از کمبودهای 
اقالم بهداشتی 
را پوشش دهد؛ 
کمک هایی که 
نباید مانع از 
مطالبه ما از 
دولت بشود.

شاید خیلی از 
مردان و زنان 

سرپرست خانوار 
در دوگانه کرونای 
بنفش و کووید19 

ترجیح بدهند 
فقط یک بار 

بمیرند، ولی هر 
روز زیر بار فشار 

اقتصادی کمرشان 
خم تر از روز قبل 

نشود.
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گاه ساحتی تک بعدی نبوده است و عرصه جهاد  جهاد هیچ 
عرصه وسیعی است که گاه مالک و سلیمانی می طلبد و گاه عمار 
و مطهری. بنا نیست جهاد تنها در میدان جنگ معنا پیدا کند، بلکه 
جهاد معنای وسیعی است به بلندای آرمان. هر جا که ارزش و آرمانی 
باشد، جهاد به تعداد راه های رسیدن به آن مصداق پیدا می کند؛ 
خواه با جان باشد، خواه با مال و آبرو، خواه با فکر و قلم و زبان؛ 
ابزار جهاد هم حد و حدود ندارد و چون تکلیف است منتهایش به 

وسعت توان تعدد دارد و ما هم مأمور به افزودن توان...
از مهم ترین عرصه های جهاد، جهاد فکر و تبیین است. آن قدر 
مهم که ارزش مداد عالم ربانی را از خون آن شهید مجاهد بیشتر 
که مسئله فکر و عقیده  دانسته اند. علت این ترجیح آن است 
مبنا است و مبنا بنیان، تعیین کننده و جهت دهندٔه تمام افعال و 
نیت هاست. همان طور که اگر عمارها نبودند یا مردم توجهی به 
آن ها نمی کردند مالک ها مجبور به بازگشت از پشت خیمه معاویه 
درک  این  به  هیچ گاه  مردم  نبودند،  مطهری ها  اگر  می شدند، 
نمی رسند که باید دست سلیمانی ها تفنگ دهند تا کیلومترها آن 
طرف تر از کیان اسالم و ایران و ناموسشان دفاع کند. بنابراین اگر 
سلیمانی اسطوره جهاد و مقاومت انقالب ماست، مطهری هم 

اسطوره فکر و تبیین این انقالب است.

شهید فرقان
آروین فرشی نعیم

دانشجوی کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسالمی

تفاوتی ندارد که در کدام عرصه مشغول به جهادی، همین که در 
 لوجه اهلل شدی، مؤثر خواهی 

ً
عرصه تکلیِف خود جهادگِر خالصا

بود و مؤثر بودن همانا و مبغوض دشمن شدن همانا. خواه فرقان 
باشد و مقابل منزل، خواه پهپاد آمریکایی باشد و در خاک عراق، 
شهید می شوی و در قهقهٔه مستانه و شادی وصل نزد پروردگارت 

روزی می خوری.
و  ویژگی ها  از  تبیین است، سخن  و  فکر  اسطورٔه  اگر مطهری 
صفاتش در یک نوشته و ده نوشته جمع نخواهد شد و اگر هم 
می شد قلم این شاگرد کوچک توانش را نداشت؛ اما چه کنم که 
الزم است برخی ویژگی های مطهری بزرگ را بارها و بارها مرور 

کنیم:
1. مطهری؛ شخصیت جامع االطراف: معارف اسالمی از آنجا 
که متصل به منبع جامع است، جامع و کامل است، و عالم و 
 
ً
مبلغ این معارِف جامع، خود باید جامع االطراف باشد و اتفاقا
شرط توفیق هم در حوزه علوم و معارف اسالمی جامعیت در 
ضمن عمیق بودن است. مطهری این صفت مهم را دارا بود و 
اگر بگوییم او نماد این جامعیت است بیراه نگفته ایم، چیزی 
که امروز کمتر با آن مواجهیم. نداشتن عمق الزم و دارا نبودن 
جامعیت علمی یا به عبارتی سطحی نگری و تک بعدی گری آفتی 
 دامن برخی حوزویان و دانشگاهیان 

ً
بس بزرگ است که بعضا

امروز ما را گرفته است. همین آفت سرمنشأ بسیاری از انحرافات 
فکری و عقیدتی و تحلیل های مخرب سیاسی و اجتماعی است. 
شاید مبالغه نباشد اگر بگوییم همین صفت از مهم ترین وجوه 
تمایز مطهری با سایرین است که به این امر اهتمامی ندارند. این 

ویژگی، ویژگی مطهری است و مطهری ساز هم هست.
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2. مطهری؛ مبلغ اسالم ناب: اسالمی که مطهری فهم کرده و 
تبلیغ می کرد و بر اساس آن به نظریه پردازی می پرداخت، اسالم 
که در  ناِب بی غل وغش و بدون انحراف بود، همان اسالمی 
مکتب استادش خمینی کبیر آموخته بود. البته این به آن معنا 
کجا در برداشتش از دین نقص و  که مطهری در هیچ  نیست 
اشتباه ندارد. نداشتن نقص و اشتباه از صفات معصوم است، اما 
شاکلٔه برداشت های او از اسالم، ناب و بدون انحراف است و 
به همین جهت تولیدات او یکی از بهترین منابع برای مطالعٔه 

معارف اسالمی است.
3.نظریه پرداز انقالبی: این صفت مرکب از دو کلمه نظریه پرداز 
و انقالبی است که هر کدام حامل پیام و مطالب مهمی است.
مطهری اواًل انقالبی بود و قرائتش از اسالم نه قرائت متحجرانه 
بود و نه قرائت سکوالر و لیبرال. او با تمام وجود قائل به قرائت 
انقالبی از اسالم بود؛ همان قرائتی که اسالم را از کنج مساجد و 
پستوی خانه ها به جای جای زندگی بشر آورد و قدرت اسالم را 
در تمام جهان به نمایش درآورد. قرائت انقالبی همان قرائت 
ناب و اصیل از اسالم است که از طرفی با تحجر و از طرفی با 
لیبرالیسم و سکوالریسم زاویٔه شگرف دارد. مطهری نظریه پرداز 
و  امر شخصی  از یک  را  که اسالم  بود  از اسالم  نابی  قرائت 
روان شناختی در گوشٔه منازل تبدیل به حقیقتی عینی کرد تا آغاز 
شکل گیری تمدن نوین اسالمی و مقدمه ظهور والیت عظمی 

)عج( و پایان سیطره طواغیت شرق و غرب باشد.
که این روزها  از طرفی، مطهری یک نظریه پرداز بود. صفتی 
و  از پیش احساس می کنیم. مصرف کنندگان  بیش  را  آن  خأل 
سخنگویان علوم دیگران کم نیستند، اما تولیدکنندگان علم و 
گره گشایان از مسائل مبتالبه جامعه و انقالب اندک اند و امثال 

مطهری در سردمداران این جامعه متاسفانه اندک است.
مطهر  و  روشن  فکر  مطهر:  روشنفکری  مصداق  مطهری؛   .4
فکری است که بدون غرض و مرض به دنبال اصل حقیقت و 
معارف ناب باشد و مطهری از این دسته بود. آن فکری که با 
نام روشنفکری به دنبال ایجاد انحراف یا جذب مخاطب باشد 
و یا علومش در خدمت طاغوت و استعمار قرار گیرد روشنفکری 
متنجس است که در مقابل روشنفکری اصیل، انقالبی و مطهر 

به عرض اندام می پردازد.
5. جمِع علم، بیان، تبیین: مطهری دانشمند عمیقی بود اما 
علمش در همینجا خالصه نمی شد. او فقط مرد عاِلم بودن 
نبود، مرد میدان جهاد علمی و تبیین بود. عاِلم بحمداهلل کم 
 
ً
کم داریم. مطهری، هم عمیقا نداریم، اما عالم اهل میدان 

دانشمند و عالم بود، هم به روز و جامع االطراف بود و هم 
از همه مهم تر، اهل میدان تبیین و استدالل و اقناع بود. علم 
اگر در مرحله نفع به شخص عالم باقی بماند ناقص است و آن 
عالم و روحانی به رسالت و تکلیفش عمل نکرده است؛ چنان که 
از آیٔه تبلیغ قرآن کریم هم چنین برداشتی می شود، اما مطهری 
عالمی بود که کف میدان جهاد تبیین همیشه حاضر بود. به روز 
و مرتبط با جوانان، همواره با بیان شیوا و تبیین صحیح سعی 
بر اقناع علمی مخاطب داشت. به بیان دیگر مطهری عالوه بر 
عالم بودن، خود یک رسانه بود و این ویژگی منحصر به فرد این 

شهید واالمقام بود.
6. مطهری؛ مدافع آزاداندیشی: سال هاست رهبر معظم انقالب 
آزاداندیشی در حوزه و دانشگاه اصرار  کرسی های  بر تشکیل 
گویی  دارند، اما پس از گذشت چندین سال از این توصیه ها 
از ترس ها و واهمه های بی جا و اجتهادهای سلیقه ای مسئوالن 
و متولیان امر و بی توجهی به ضرورت آن، هنوز امر ولی در این 
زمینه آن طور که باید محقق نشده و بر زمین مانده است. مگر 
چندین بار آقا باید بفرماید که حق و باطل را در محافل علمی 
و تخصصی به رقابت بگذارید، حق خود را نمایان خواهد کرد! 
بی توجهی به کرسی های آزاداندیشی مضررات متعددی دارد که 
 
ً
از جمله آن این است که اگر فضای فکری تک بعدی شد اساسا

آن جوان انقالبی هیچ گاه احساس ضرورت و نیاز به مطالعه 
و عمیق کردن مبانی خود نخواهد داشت؛ ضرر بعدی آن این 
است که بستن فضا، بی جا و بیخودی زبان دشمن را دراز و او را 
مدعی خواهد کرد. اگر ما مدعی هستم که حّقیم و محکم ترین 
داریم، چه  آن  اثبات  برای  را  استدالل ها  متقن ترین  و  منابع 
واهمه ای از تک صدایی کردن فضا وجود دارد؟! مطهری از ابتدا 
مدافع کرسی های آزاداندیشی دوطرفه و با ضوابط منطقی بود. 
سندش هم در کتاب آینده انقالب اسالمی وجود دارد که معتقد 
الهیات حاضر  باید مارکسیست ها خودشان در دانشکده  بود 
باشند و مارکسیسم تدریس کنند و البته مطهری و امثال او هم 

باشند و نقد علمی کنند. 

مطهری اسطوره بزرگ و شاید دست نیافتنی در اندیشه و تبیین 
تربیت و ظهور مطهری ها الزمه پیشرفت  اما  انقالب است، 
کشور و انقالب و تشکیل تمدن نوین اسالمی است و این مهم 
امروز بر عهده جوانان و نخبگان انقالبی در حوزه و دانشگاه 

است.
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۳۶ سال پیش در ایام مبارک شعبان و رمضان، امام خمینی )ره( 
به درخواست عروسشان بانو فاطمه طباطبایی، نامه ای خطاب 
به ایشان نوشتند. به مناسبت ایام و لیالی نورانی ماه رمضان، 
آنچه  رفته ایم.  اخالقی-عرفانی  نامه  این  بازخوانی  سراغ  به 

می خوانید گزیده ای از این نامه است. 
• دخترم! سرگرمی به علوم، حتی عرفان و توحید، اگر برای 
انباشتن اصطالحات است -که هست- و برای خود این علوم 
است، سالک را به مقصد نزدیک نمی کند که دور می کند العلم 
هو الحجاب االکبر؛ و اگر حق جویی و عشق به او انگیزه است 
ُم ُنوٌر 

ْ
ِعل

ْ
که بسیار نادر است، چراغ راه است و نور هدایت ال

ِب َمْن َیشاُء و برای رسیدن به گوشه ای از آن 
ْ
ل
َ
ُه اهلُل فی ق

ُ
َیْقِذف

تهذیب و تطهیر و تزکیه الزم است، تهذیب نفس و تطهیر قلب 
از غیر او، چه رسد به تهذیب از اخالق ذمیمه که رهیدن از آن 
بسیار مجاهده می خواهد، و چه رسد به تهذیب عمل از آنچه 
خالف رضای او -جّل و عال- است، و مواظبت به اعمال صالحه 
از قبیل واجبات که در رأس است و مستحبات به قدر میسور و 

به قدری که انسان را به ُعجب و خودخواهی دچار نکند.
دخترم! ُعجب و خودپسندی از غایت جهل به حقارت خود و 

عظمت خالق است.
• آن که کمال -هر چه باشد- می طلبد عشق به کمال مطلق 

فاطی که ز من
نامه عرفانی خواست...

دارد نه کمال ناقص. هر کمال ناقص محدود به عدم است و 
فطرْت از عدْم تنّفر دارد. طالب علم، طلب علم مطلق می کند 
و عشق به علم مطلق دارد و همچنین طالب قدرت و طالب 
کمال مطلق است و در  انسان عاشِق  کمال. به فطرت،  هر 
کمال های ناقص آنچه می خواهد کماِل آن است نه نقص، که 
فطرت از آن ُمنزِجر است، و حجاب های ظلمانی و نورانی است 

که انسان را به اشتباه می اندازد.
• انسان که خود را محور خلقت می بیند -هر چند انسان کامل 
چنین است- در نظر سایر موجودات معلوم نیست چنین باشد، 
ْم 

َ
ّمَ ل

ُ
 ث

َ
وریة وا الّتَ

ُ
ل ذیَن ُحّمِ

َّ
و بشر رشد نیافته چنین نیست َمَثُل ال

ِحماِر. این مربوط به رشد علمی به استثنای 
ْ
َکَمَثِل ال وها 

ُ
َیْحِمل

 آمده است.
ُ

ْنعاِم َبْل ُهْم اَضّل
َ ْ
تهذیب است و در وصف او َکال

• من قائل بی خبر و بی عمل به دخترم می گویم در قرآن کریم 
این سرچشمه فیض الهی تدبر کن هر چند ِصرف خواندن آن که 
نامه محبوب است به شنونده محجوب آثاری دلپذیر دارد، لکن 
 
َ
تدبر در آن انسان را به مقامات باالتر و واالتر هدایت می کند أ

ها. و تا این قفل و بندها 
ُ
فال

ْ
وٍب اق

ُ
ل
ُ
ُقرآَن اْم َعلی ق

ْ
ُروَن ال ال یَتَدّبَ

َ
ف

بازنگردد و به هم نریزد، از تدبر هم آنچه نتیجه است حاصل 
ُقرآٌن 

َ
ُه ل

َ
َسم عظیم می فرماید: اّن

َ
نگردد. خداوند متعال پس از ق

ُروَن و سر حلقه آن ها  ُمَطّهَ
ْ
 ال

ّ
ُه اال َکریٌم فی ِکتاٍب َمْکُنوٍن ال َیَمّسُ

آنان هستند که آیه تطهیر در شأنشان نازل گردیده.
که یأس از اقفال بزرگ است، به قدر  • تو نیز مأیوس نباش، 
آب  به  رسیدن  برای  اقفال  رفع ُحُجب و شکستن  در  میسور 
زالل و سرچشمه نور کوشش کن. تا جوانی در دست تو است 
کوشش کن در عمل و در تهذیب قلب و در شکستن اقفال و رفع 
ُحُجب، که هزاران جوان که به افق ملکوت نزدیکترند موفق 

می شوند و یک پیر موفق نمی شود.
• از مکاید بزرگ شیطان و نفِس خطرناکتر از آن، آن است که 
به انسان وعده اصالح در آخر عمر و زمان پیری می دهد و 
تهذیب و توبه إلی اهلل را به تعویق می اندازد برای زمانی که 
وم قوی شده و اراده و قیام به تهذیب، 

ّ
درخت فساد و شجره زق

ضعیف، بلکه مرده است.
• از قرآن دور نیفتم، در این مخاطبه بین حبیب و محبوب و 
مناجات بین عاشق و معشوق اسراری است که جز او و حبیبش 
کسی را بر آن راه نیست و امکان راه یافتن نیز نمی باشد. شاید 
ع در بعض سور مثل »الم«، »ص«، »یس« از این  حروف ُمَقّطَ
قبیل باشد، و بسیاری از آیات کریمه که اهل ظاهر و فلسفه و 
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عرفان و تصّوف هر یک برای خود تفسیر یا تأویلی کنند نیز از 
همان قبیل است گرچه هر طایفه به قدر ظرفیت خود حّظی 
دارد یا خیالی. و شّمه ای از این اسرار به وسیله اهل بیت وحی 
که از سرچشمه جوشان وحی بر آنان جاری شده، به دیگران به 
قدر استعداد می رسد و گویی بیشتر مناجاتها و ادعیه برای این 
امر انتخاب شده است. آنچه در ادعیه و مناجات معصومین 
 به 

ً
که اکثرا -علیهم صلوات اهلل و سالمه- می یابیم، در اخبار 

کمتر یافت می شود. ولی زبان قرآن  زبان عرف و عموم است 
که هر عالم و مفّسری خود  زبانی است  زبان دیگری است، 
کتبی است  کریم از  را با آن آشنا می داند و آشنا نیست. قرآن 
که معارف آن بی سابقه است و تصور بسیاری از معارف آن 
برهان فلسفی و  با  که  از تصدیقش مشکلتر است. چه بسا 
کرد ولی از تصور آن عاجز  دید عرفانی مطلبی را بتوان ثابت 
بود. تصور ربط حادث به قدیم که در قرآن کریم در تعبیرات 
گوناگونی از آن یاد فرموده است، و کیفیت معّیت حق با خلق 
که بعضی گویند »معّیت قّیومی« است که تصور آن حتی برای 
گویندگان از معضالتست، و ظهور حق در خلق و حضور  آن 
خلقت نزد حق و اقربیت او -جّل و عال- از حبل الورید به 
ِخُر َو 

ْ
ْرِض و ُهَو االّوُل َو ال

َ ْ
مواِت َو ال مخلوق و ُمفاد اهلُل ُنوُر الّسَ

اَک  اَک َنْعُبُد َو اّیَ لَثٍة و اّیَ
َ
باِطُن و ما یکون مْن َنْجوی ث

ْ
اِهُر َو ال

َ
الّظ

َنْسَتعیُن و امثال اینها که گمان نکنم جز بر مخاطب و به تعلیم 
گونه مسائل بوده اند، تصورش  که اهل این  او به نزدیکانش 
تحقق یافته باشد. و راه یافتن به روزنه ای از آن، مجاهدِت 

مشفوع با تهذیب الزم دارد.
• دخترم! دنیا و هر چه در آن است جهنم است که باطنش در 
آخِر سیر ظاهر شود و ماورای دنیا تا آخر مراتب بهشت است 
که در آخر سیر پس از خروج از ِخْدر طبیعت ظاهر شود و ما و 
شما و همه، یا حرکت به سوی قعر جهنم می کنیم یا به سوی 

بهشت و مألاعال.
• در حدیث است که روزی پیمبر اعظم -صلی اهلل علیه و آله 
و سلم- در جمع صحابه نشسته بودند، ناگهان صدای مهیبی 
آمد، عرض شد: این صدا چه بود؟ فرمود: »سنگی از لب جهنم 
افتاد و پس از هفتاد سال اکنون به قعر جهنم رسید« اهل دل 
که هفتاد سال داشت  کافری  گفتند: در آن حال شنیدیم مرد 

اکنون درگذشت و به قعر جهنم رسید.
• ما همه در صراط هستیم و صراط از متن جهنم عبور می کند، 
انسانی  این جا هر  و در  آن عالم ظاهر می شود.  باطنش در 
در  یا  است؛  سیر  در حال  و  دارد  به خود  صراطی مخصوص 

صراط مستقیم که منتهی به بهشت می شود و باالتر، و یا صراط 
منحرف از چپ یا منحرف به سوی راست که هر دو به جهنم 
منتهی می شوند. و ما از خداوند مّنان آرزوی صراط مستقیم 
ْیِهْم 

َ
ذیَن اْنَعْمَت َعل

َّ
ُمْسَتقیم، ِصراَط ال

ْ
راَط ال می کنیم: اْهِدَنا الّصِ

یَن 
ّ
 الّضال

َ
ْیِهم که انحراف از یک سو است َو ال

َ
َمْغُضوِب َعل

ْ
َغْیِر ال

که انحراف از سوی دیگر. و این حقایق در حشر به طور عیان 
مشهود می شود.

• فطرت و خلقت انسان بر استقامت و نیکی است. ُحّب به 
خیْر سرشت انسانی است، ما خود این سرشت را به انحراف 
می کشانیم و ما خود ُحُجب را می گسترانیم و تارها را بر خود 

می تنیم.
این شیفتگان که در صراطند همه

جوینده چشمه حیاتند همه
حق می طلبند و خود ندانند آن را

راتند همه
ُ
در آب به دنبال ف

• شب گذشته اسماء کتب عرفانی را پرسیدی، دخترم! »در رفع 
ُحُجب کوش نه در جمع ُکتب«، گیرم کتب عرفانی و فلسفی را 
از بازار به منزل و از محلی به محلی انتقال دادی یا آنکه نفس 
خود را انبار الفاظ و اصطالحات کردی و در مجالس و محافل 
آنچه در َچنته داشتی عرضه کردی و حضار را فریفته معلومات 
خود کردی و با فریب شیطانی و نفس اماره خبیث تر از شیطان 
عبه ابلیس مجلس آرا شدی 

ُ
محموله خود را سنگین تر کردی و با ل

و خدای نخواسته غرور علم و عرفان به سراغت آمد که خواهد 
آمد، آیا با این محموله های بسیار به ُحُجب افزودی یا از حجب 
کاستی؟ خداوند -عّز و جّل- برای بیداری علما آیه شریفه َمَثُل 
ْوریة را آورده تا بدانند انباشتن علوم -گرچه علم  وا الّتَ

ُ
ل ذیَن ُحّمِ

َّ
ال

شرایع و توحید باشد- از ُحُجب نمی کاهد، بلکه افزایش دهد، 
کبار می کشاند. نمی گویم از  و از ُحُجب صغار او را به ُحُجب 
که این  علم و عرفان و فلسفه بگریز و با جهل عمر بگذران، 
انحراف است، می گویم کوشش و مجاهده کن که انگیزْه الهی و 
برای دوست باشد و اگر عرضه کنی، برای خدا و تربیت بندگان 
او باشد نه برای ریا و خودنمایی که خدای نخواسته جزء علمای 

سوء شوی که بوی تعّفنشان اهل جهنم را بیازارد.
• بارالها! ما را و این خانمان را از آفات شیطانی نجات مرحمت 
فرما. این چند صفحه را به تقاضاى فاطی نوشتم و من خود 
اعتراف می کنم که خود نتوانستم از مکاید شیطان بگریزم، امید 

است فاطی که نعمت جوانی را دارد این توفیق را پیدا کند.


