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برادريهاوهمراهيها
در آستانه چهل س��الگي انقالب 
اس��المي ايس��تاده ايم. 39 سال 
پيش، زحم��ات انقالبيون نتيجه 
داد و طومار دوهزار و پانصد س��ال 
س��لطنت برچيده ش��د. تجارب 
ناكام��ي مش��روطه، تلخ كام��ي 
بيست و هش��تم مرداد س��ي و دو 
و قيام مذهبي پانزده��م خرداد به كار م��ردم و انقالبي ها 
آمد و پيروزي ش��يرين و باورنكردني بيست و دوم بهمن 
پنجاه و هفت را رقم زد. يك بار ديگر تاريخ نش��ان داد كه با 
وحدت كلمه، با خيرخواهي و همراهي و فداكاري، با همت 

و حميت و...

سرمقاله

الياس حضرتي

ادامه در صفحه 15

خطاببههمهمناصباثرگذار
ب��ا ش��كل گيري اعتراضات��ي 
در كش��ور كه نش��ات گرفته از 
مش��كالت مردم بود، رسانه ها، 
نخب��گان سياس��ي و ب��زرگان 
جناح ها به بررس��ي و علت يابي 

پرداختند. 
آنها حق اعت��راض م��ردم را به 
رسميت شناختند و تاكيد كردند كه مردم اگر مشكلي 
دارند، بايد بتوانند آن را بيان كنند. به طور كلي اعتراض 
نشان از سالمت جامعه دارد. اين امر نشانگر اين است 
كه جامعه در برابر مش��كالت و تنگناهايش، واكنش 

نشان مي دهد. 

سرمقاله

غالمرضا  ظريفيان
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39 سال  خاطره و مخاطره

صفحاتويژهسالگردپيروزيانقالباسالمي

عباس  عطار

س��خنان جن��اب آق��اي جنتي، 
دبي��ر ش��وراي نگهب��ان ك��ه در 
روزه��اي گذش��ته در نشس��ت 
هماهنگي بزرگداش��ت چهلمين 
سالگرد انقالب بيان ش��د از چند 
جهت موج��ب تعج��ب گرديد و 
شايس��ته اس��ت كه اي��ن جهات 
مورد بح��ث و نقد قرار گي��رد. آقاي جنتي اظهار داش��ت 
كه »ما يك مجموع��ه وظايف عمومي داري��م و بايد مانع 
حركت ماشين هاي ميلياردي در خيابان ها باشيم. مردم 
مس��تضعفي كه نان براي خوردن ندارند اين ماشين هاي 
گران قيم��ت را در خيابان ها مي بينند؛ باي��د به فكر اينها 
بود... وضعيت معيش��تي مردم بس��يار بد است، البته من 
وارد اين حوزه نمي ش��وم چون كاري از دستم برنمي آيد 
اما زماني كه غذا مي خورم ناراحتم كه چرا ما دست مان به 
دهان مان مي رس��د ولي برخي ديگر از مردم اين امكان را 
ندارند... مسووالن بايد با وضع فقيرانه زندگي كنند تا فقرا 
از غصه دق نكنند؛ وقتي وضع معيشتي بد باشد همين فقرا 
در خيابان اعتراض مي كنند چرا كه نمي توانند زندگي را 
تحمل كنند... بايد مردم را قانع كرد تا متوجه شوند كه به 
فكرشان هستيم و اگر هم نتوانسته ايم كاري بكنيم تصميم 

داشته ايم ولي موفق نشده ايم.« اول از همه 
اين اظهار ناتواني يا ناموثر بودن ش��خص 

ايشان در حل مسائل كشور جاي تعجب دارد، زيرا هنگامي 
كه درباره جايگاه شوراي نگهبان سخن گفته مي شود ...

انقالب اس��المي ايران با حوادث 
انبوهش و ب��ا ف��راز و فرودهايش 
تجربه اي گرانس��نگ و پرمحتوا 
در سير تكاملي يك ملت زنده و با 
انگيزه است. هر يك از رويداد هاي 
بزرگ انق��الب ب��راي مردمي كه 
خط��ر كردن��د و وارد عرصه هاي 
تحول و تغيير شدند چراغ راهي اس��ت كه بايد از نور آن 
حداكثر اس��تفاده را برد و در تصحيح روش ها و رفتارها از 
آن سود جست. ملت ما در كوران حوادث ديگر يك ملت 
بي تجربه و دست بسته نيست، با چنين پيشينه اي كه در 
دوراني كوتاه )در مقياس تاريخي( به دس��ت آمده است، 
بايد خوب دريافت كرده باشيم كه چه زماني زمان فرياد، 
كدام هنگام هنگام س��كوت، كي وقت تالش و كوشش و 
تدبير و صبر و حوصله است. ما ديگر هرگز نبايد از حوادث 
عقب بيفتيم و هيچگاه غافلگير رويدادي بشويم. هر ملتي 
كه تجربه هاي مهم خود را تكرار كند و پاسخ هاي مشابه به 
حوادث جديد بدهد از پيشرفت و سعادت باز خواهد ماند و 
تماشاگر عبور ديگران و درجا زدن خود خواهد بود. ما در 
انقالب اسالمي بيش از هر زمان ديگر بر اهميت استقالل 
كشور واقف شديم، قدر آزادي را دانستيم و ارزش اخالق 

و معنويت را با گوشت و پوست و استخوان 
خود حس كرديم. ديگر در هيچ شرايطي 

نبايد حاضر به خدشه دار شدن اين مهمات شويم و خداي 
ناكرده در مواردي دچار عقبگرد شويم. 

هر س��رمايه گذاري بدون توجه 
به حج��م آن، نيازمن��د اعتماد 
وضعي��ت  ب��ه  س��رمايه گذار 
اقتص��ادي كش��ور اس��ت. در 
ش��رايطي كه ثبات اقتصادي در 
ايران وجود ندارد، سرمايه گذاري 
هم شكل نمي گيرد؛ هم در مورد 
سرمايه گذاري خرد و هم بزرگ مي توان گفت در حال 
حاضر اين اتفاق در كش��ور نمي افتد و به همين دليل 
حجم باالي فرار سرمايه از كشور و عدم سرمايه گذاري 
خارجي ديده مي ش��ود. تفاوت س��رمايه گذاران كالن 
و خرد در اين است كه س��رمايه گذاران كالن بيشتر به 
سرمايه گذاري در بخش هاي كالن و زيرساختي اقتصاد 
جلب مي شوند، اما س��رمايه گذاران خرد به بازارهايي 
چون بازار مسكن و ارز جلب مي ش��وند. از آن جايي كه 
قيمت مسكن اكنون بيشتر از ميانگين درآمد در كشور 
اس��ت، حاال اين بازار نيز جذابيتي براي سرمايه گذاران 
خرد خواهد داش��ت. س��رمايه گذاران خرد كس��اني 
هستند كه امكان ريس��ك باال ندارند چرا كه اندوخته 
اندكي دارند. پيش از اين بانك ها تبديل به مكاني براي 
گردآوري اين س��رمايه ها بود اما كاهش نرخ س��ود در 

خروج اين سرمايه ها از اين بخش موثر 
بود. در كنار اين مس��اله باي��د به نكته 

ديگري هم اشاره كرد؛ ورشكستگي موسسات اعتباري، 
اعتماد مردم به سيستم بانكي را از بين برد. 

اقدام امريكا در حمله به نيروهاي 
متحد دول��ت س��وريه در خاك 
اي��ن كش��ور، مانند هم��ه ديگر 
اقدام��ات واش��نگتن طي هفت 
س��ال گذش��ته اقدام��ي خالف 
مقررات بين المللي، غيراخالقي، 
غيرحقوق��ي و جنايت بار اس��ت. 
حمالت نظامي اخير امريكا به نيروهاي سوريه نشان از 
س��ردرگمي بيش از پيش امريكا در بحران سوريه دارد. 
بر خالف ظاه��ر امر، امريكا نه قصد و نه توان گس��ترش 
جبهه هاي نبرد در سوريه را ندارد. واقعيت ميداني نشان 
مي دهد كه امريكا، مدت هاس��ت كه جنگ در سوريه را 
باخته است. آنها بايد نتيجه حضور خود در بحران سوريه 
را بپذيرند و قبول كنند كه اين نب��رد را باخته اند. امريكا 
نيروي كافي زميني در سوريه ندارد، هر چند تالش كرد 
كه از كردها به عنوان اهرم خود به عنوان نيروي زميني 
اس��تفاده بكند، اما اين اس��تراتژي هم به نظر نمي رسد 
كه مانند ديگر استراتژي هاي شكست خورده امريكا در 
سوريه با موفقيت چنداني مواجه شود. اين بمباران ها و 
اين تجاوزات از سوي امريكا، نمي تواند كار زيادي از پيش 
ببرد. پيروزي در بحران س��وريه نيازمند نيروي زميني 

قدرتمند اس��ت، آنچه نهايتا سرنوشت 
س��وريه را رقم مي زند، نيروهاي زميني 

هس��تند و كنترل از راه دور و تجاوزه��اي ايذايي هوايي 
تعيين كننده نخواهد بود. 

اي��ن روزها ب��ا مديري��ت يكي از 
مش��اوران وزير آموزش و پرورش 
فرآيند انتخاب نمايندگان معلمان 
در هيات امناي صن��دوق ذخيره 
فرهنگي��ان در حال اجرا اس��ت و 
قرار اس��ت كس��اني كه داوطلب 
هستند در س��امانه ثبت نام كنند 
و سپس تبليغات صورت گيرد و با راي گيري اينترنتي در 
مرحله نخست نمايندگان هر اس��تان و سپس در مرحله 
دوم از ميان منتخبان استاني سه نفر به عنوان نمايندگان 
فرهنگيان عضو صن��دوق ذخيره فرهنگيان در كش��ور 
انتخاب شوند. صورت طرح روي كاغذ و به عنوان يك خبر 
در عرصه رسانه اي براي كساني كه مسائل اين صندوق را 
پيگيري نكرده اند يا اطالع زيادي از شرايط حاكم بر جامعه 
فرهنگيان ندارند شايد مثبت تلقي شود و چنين ارزيابي 
شود كه چه كار مثبت و خوبي در حال انجام شدن است و 
چقدر خوب است كه در يك بنگاه اقتصادي كه صد درصد 
سرمايه آن متعلق به فرهنگيان است حاال پس از سال ها 
در عالي ترين سطح مديريت يعني هيات امناي صندوق 
صاحبان اصلي س��رمايه صاحب نماينده مي شوند. اما با 
كمي تامل بر آنچه بر صندوق گذشته و اخبار و اطالعاتي 

كه رس��انه اي ش��ده و نحوه اجراي طرح 
انتخاب نمايندگان به اين نتيجه مي رسيم 

كه متاس��فانه اين اقدام با نش��انه هاي كه خود را نمايان 
ساخته است...

گروه هاي اليت جامعه از هر طيف 
و سليقه سياسي و با رويكرد هاي 
متفاوت نسبت به مسائل، امروزه 
بر سر يك مساله اتفاق نظر دارند، 
وضعي��ت عرصه فرهن��گ و هنر 
كشور با بحران هايي مواجه است 
و همه ما ب��ا درصد نس��بت هاي 
مختلف در ب��ه وجود آم��دن وضع موج��ود مقصريم. از 
هنرمندان و روشنفكران گرفته تا مسووالن دولتي و غير 
دولتي كه در فرهنگ دخالت مي كنن��د و تاثيرگذارند. از 
وزارت آموزش و پرورش گرفته تا زمان پذيرش و گزينش 
دانشجو در وزارت علوم، بخش هاي فرهنگي شهرداري، 
سازمان صداوسيما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي همه 

به نوعي در شكل دادن به اوضاع ايفاي نقش  مي كنند. 
براي ريشه يابي قضيه مي توان رويكرد فرهنگي، سياسي- 
اجتماعي يا حتي روانشناسي فردي را مد نظر قرار داد. از 
منظر فرهنگي نخستين مساله از آنجا ناشي مي شود كه 
براي عقايد ديگري احترام قايل نيستيم. نظرم به اين معني 
نيس��ت كه اطراف ما نمونه هاي نقض وجود ندارد، بلكه 
چنين نگرش��ي به يك باور و عادت فرهنگي ملي تبديل 
نشده و ما به حقوق ديگري مخالف احترام نمي گذاريم. به 

عنوان نمونه مشخصا اگر به عرصه تئاتر 
نگاه كنيم، خواهيم ديد به راحتي و بدون 

اجازه وارد حريم ديگران مي ش��ويم و به حقوق نويسنده، 
مولف يا مترجم لطمه وارد مي كنيم. 
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