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تيترهايامروز
رهبر انقالب در دیداراعضای مجلس خبرگان
تکالیف رسانهها در جنگ اقتصادی فعلی را
تبیین کردند

انتقاد
خیرخواهانه
الزم است

ن که
■■دعوا کردن راه اصالح نیست ،همچنا 
ایجاد تشکیالت و کار موازی با دولت نیز به
صالح و موفق نخواهد بود و تجربه ثابت کرده
است که کار باید بهوسیله مسؤوالن آن ،در
مجاری قانونی انجام بگیرد
■■راه عالج مشکالت کشور ،خالی کردن پشت
دولت و ابراز برائت از فعالیت دستگاههای
مسؤول نیست ،بلکه راه عالج ،ایجاد رابطه سالم
بین افکار عمومی و دستگاههای مسؤول ،سخن
گفتن و انتقاد کردن و درعینحال کمک فکری
و عملی کردن است
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آمریکا
مهارشدنی است
رهبرانقالبدردیداررئیسجمهوریروسیهبااشارهبهشکستواشنگتندرقضایایسوریه:

رؤسایجمهورایران،روسیه وترکیهدربیانیهپایانینشستتهران
بر پاکسازی ادلبسوریهازتروریستها تأکیدکردند
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واکاوی آخرین وضعیت پروندههای احتکار،
اختفا ،گرانفروشی و کمفروشی در گفتوگوی
«وطنامروز» با مدیرکل تعزیرات استان تهران

روزهای شلوغ
تعزیرات
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گزارش «وطن امروز» از نمایش «بینوایان»
که قرار است با بلیتهای نجومی
در هتل اسپیناس پاالس اجرا شود

بینوایانالکچری!
■■مدیرکل هنرهای نمایشی در گفتوگو
با «وطن امروز» :اجازه نمیدهیم سالنها
قیمتهاینامتعارفتعیینکنند
صفحه 13

دیدگاه

ضرورت توجه به
لکوموتیوهای اقتصادی
عباس شریفی

اگرچه مش��کالت بیرونی ،مانعی برای حرکت و
پیشرفت محسوب میشود و امکان دارد سرعت
حرکت کش��ور را کند کند اما کارکرد اصلی آن
هدف قرار دادن نقاط آس��یبپذیر است .بدون
وجود نقاط آسیبپذیر ،ضربه زدن توسط عوامل
بیرونی بسیار سخت خواهد شد ،چرا که وسعت
و پیچیدگیهای روابط بینالملل فرصت و قدرت
کافی را به معدود کش��ورهای قلدرمآب امروزی
برای تحت فش��ار گذاشتن کش��ورها نمیدهد.
این کشورها تنها با س��وار شدن بر نقاط ضعف
موجود قادر به پیاده کردن اهداف مستکبرانهشان
هستند و تجربه رفع نقاط ضعف حکایت از پوچ
ب��ودن ادعاهای بزرگ آنه��ا دارد .مثال در قضیه
حاکم ک��ردن ظالمانه دالر ،برخی کش��ورها با
درک آس��یبپذیری غیرقاب��ل جب��ران در این
حوزه ،بازنگری اساسی در مبادالت تجاری خود
را در دستورکار قرار دادند و الجرم تدبیری برای
رهایی از این سلطه خاموش اتخاذ کردند .از آنجا
که هیچ حربهای ،بدون راهحل نیست ،شکستن
چنین س��لطهای نیز هرچند س��خت و زمانبر
است اما نقطه ش��روعی الزم داشت که باالخره
باید طی میش��د ،لذا کش��ورهای شرق آسیا با
ابداع پیمانهای پولی دوجانبه ،پاسخی مناسب
به چنین حربهای دادند و با جانش��ینی ارزهای
محلی برای تسویه تجاری بین خود ،استفاده از
دالر و یورو را به حداقل رساندند تا جایی که ادعا
میشود در اين منطقه ارز غالب وجود ندارد و از
همه ارزها در تجارت فرامرزي استفاده ميشود.
وضعی��ت فعلی اقتصاد کش��ور نی��ز با همه
مشکالت موجود ،قطعا به بنبست ختم نمیشود
اما ش��رط الزمش خودباوری برای وسط میدان
آمدن و آستینها را باال زدن است؛ مسالهای که
متاسفانه در دولت فعلی بسیار کمرنگ است.
تحریم باش��د یا نباش��د ،عقل ،انس��ان را به
اولویتها هدایت میکند و از بیتحرکی برحذر
م��یدارد .برای تحول اقتصادی باید اولویتها را
شناخت .اولویتهایی که لکوموتیوهای اقتصادی
کش��ورند و در صورت حرکت آنها ،سایر اجزای
اقتصاد نیز به حرکت درمیآید.
به طور مثال با وجود تحریمها و ایجاد موانع
در تعامالت اقتصادی ایران با سایر کشورها ،در
حالی که با کاهش س��طح رفاه کشور و طبیعتا
افزایش رکود و...
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گذار از رویکرد «واکنشمحور» به «کنشمحور»

«گروه اقدام» تشکیل دهیم

نگاهامروز نوید مؤم�ن :مقامات آمریکایی
همچن��ان مان��ور تبلیغات��ی
ویژهای روی تش��کیل گ��روه اقدام علی��ه ایران
[ ]Iran Action Groupمیدهن��د .ای��ن
کارگروه ویژه که در وزارت خارجه ایاالت متحده
تشکیل شده ،وظیفه هدایت و مدیریت اقدامات
ضدایرانی کاخ س��فید و رایزنی با سایر متحدان
واش��نگتن در تقابل با کشورمان را بر عهده دارد.
منابع آمریکایی اعالم کردهاند «مایک پمپئو» وزیر
خارجه این کشور ،تمام ظرفیتهای تقابلی ممکن
ب��ا ایران را در این مج��رای جدید هدایت کرده و
صدها نف��ر در این کارگروه عضویت دارند .برخی
اهداف گروه اقدام علیه ایران به شرح زیر است:
 اس��تفاده از توانایی مشاوران و متخصصانمسائل ایران جهت پیشبرد سیاستهای ترامپ
علیه تهران
 هم��کاری و همافزای��ی نهاده��ای دولتی وغیردولتی آمریکا در مواجهه با ایران
 همکاری با دیگر بازیگران بینالمللی جهتتحدید قدرت ایران در منطقه
 حفظ و گسترش فشار اقتصادی علیه ایران مواجه��ه با دولته��ا و کش��ورهایی که ازتحریمهای ضدایرانی کاخ سفید علیه ایران پیروی
نمیکنند.
همانگونه که مشاهده میش��ود گروه اقدام
علیه ایران دارای اختیارات گستردهای در مواجهه
مستقیم با نظام و ملت ایران بوده و تقلیل آن به
یک «اتاق فکر ساده» یا حتی کارگروهی با قدرت
مانور محدود ،نوعی فرافکنی و سادهانگاری موضوع
محسوب میشود .اگرچه از دوران ریاستجمهوری
«جیمی کارتر» [زمان پیروزی انقالب اس�لامی]
تاکنون ،تشکیل چنین مجامع و گروههایی علیه
ایران در ایاالت متحده مسبوق به سابقه بوده اما
اقدام اخیر دولت ترامپ یکی از «نقاط آشکارساز»
منازعه  40ساله حکومت آمریکا با ایران محسوب
میش��ود .در این باره نکاتی وج��ود دارد که الزم
است از سوی دستگاه دیپلماسی کشورمان مورد
توجه قرار گیرد.
 -1یکی از راهکارهایی که برای مقابله با اقدام اخیر
دولت ایاالت متحده و وزارت خارجه این کش��ور
به ذهن میرسد ،تکیه بر اصل «واکنش متقابل»
در برابر «کنش طرف مقابل» است .ممکن است
برخی استدالل کنند هر گونه اقدام ایاالت متحده
علیه کش��ورمان ،باید در همان سطح و حتی به
همان سبک و سیاق پاسخ داده شود؛ با این حال
نباید فراموش کرد میان «مهرههای بازی طرفین»،
«نحوه چینش» و «میزان تاثیرگذاری آنها» بعضا

سنخیت و تناس��بی وجود ندارد .به عبارت بهتر،
ممکن اس��ت در مواردی «عکسالعمل ایران» به
گونهای نباشد که «عمل آمریکا» را جبران کرده
و ضربه متقابل همسانی به آن وارد کند .به عنوان
مثال ،ایاالت متحده در موضوع وضع تحریمهای
اقتصادی علی��ه کش��ورمان از ابزارهای تنبیهی
گستردهای در نظام بینالملل استفاده میکند که
این ابزارها عمال در اختیار ما نیست .بدیهی است
در چنین ش��رایطی نمیتوان ب��ه اصل «واکنش
متقابل» استناد کرد.
 -2بدون ش��ک ،در اینج��ا باید به اصل «کنش
هوشمندانه» متوسل شد .در کنش هوشمندانه،
«ابزارها» و «ظرفیتهای ما» تابعی از «شدت رفتار
رقیب» نخواهد بود ،بلکه تابعی از «صحنهگردانی»
ما است .در این صورت ،نهتنها رقیب قدرت مانور
ما را محدود نخواهد کرد ،بلکه بالعکس ،ما حدود
و ثغور قدرت مانور آن را تعیین خواهیم کرد .در
اصل «کنش هوشمندانه» ،ناچار نخواهیم بود به
صورت ناخواسته مختصات بازی خود را به رقیب
ارائه کنیم اما براحتی خواهیم توانست مختصات
بازی[واکنش] رقیب را تخمین زده یا حتی دقیقا
محاسبه کنیم .در یک جمعبندی کلی میتوان
گفت ما نیازمند سیاست خارجی «کنشمحور»
هستیم نه «واکنشمحور!»
 -3تش��کیل «گروه اقدام در برابر آمریکا» نه به
معن��ای الگوبرداری از اقدام اخی��ر وزارت خارجه
آمری��کا و واکنش��ی در برابر آن ،بلک��ه به مثابه
«کنش��گری ما در قبال واشنگتن» است .در این
میان مواردی وجود دارد که در تشکیل این «گروه
اقدام» میتواند مورد توجه قرار گیرد.
 -1-3الزم نیس��ت «گروه اقدام علیه آمریکا» در
ذیل س��اختار وزارت امور خارجه ما شکل گیرد،
اگرچه مس��ؤوالن وزارت امور خارجه باید در آن
حضوری فعال داش��ته باش��ند .در این گروه الزم
اس��ت نهادهای مختلف فکری ،سیاسی ،نظامی،
اقتصادی و علمی حضور داشته باشند.
 -2-3هدف از تش��کیل گروه اقدام علیه آمریکا
صرفا نباید «کنترل رفتار واشنگتن» باشد ،بلکه
بای��د همراه با «تحدید ق��درت آمریکا» از طریق
ضربه زدن به منافع آن باشد.
« -3-3آیندهپژوه��ی» رفتارهای ایاالت متحده
و به کارگیری اقدامات پیشدستانه در حوزههای
مختلف ،خمیرمایه اصلی گروه اقدام علیه آمریکا را
تش��کیل دهد .به عبارت بهتر ،در این گروه اقدام
پیشدستانه به مراتب بیشتر از «واکنش مستقیم»
اصالت و موضوعیت دارد.
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دلنوشت خس��ته از «آپارتمانیس��م» این
بدریختترین مظهر مدرنیس��م
که حقیقت��ا نفسمان را تنگ کرده ،نشس��تهایم
در خان��های ک��ه «حی��ات» دارد؛ ب��ا ت  ۲نقطه!
و «حی��اط» دارد؛ ب��ا ط دس��تهدار! خان��های که
آقاجالل ،هم معمارش ب��ود ،هم ب ّنایش! خانهای
که سیمینخانوم ،رسم امانت بهجا آورد و حفظش
ک��رد! همانطور که ب��ود! همانط��ور که جالل
خواسته بود! همانطور که جالل ساخته بود! زن
باکالس ،اینجور کالس کار مرد را حفظ میکند!
و من به این خانه ،فراتر از یک «موزه» به چش��م
یک «پناهگاه» نگاه میکنم! پناهگاهی برای این
همه آه بلند که میکشیم! بلندتر از ارتفاع کاخهای
شهر! ممنون حضرت آلاحمد ،بابت این یادگاری!
 ۵۰سال گذش��ت از آن روز که تو از اسالم ،سالم
برنگش��تی و داغت برای همیش��ه مان��د در دل
دوستدارانت اما چه خوب که در کتاب ،قلم
ت��و و در این حیاط ،قدم ت��و الیاالبد برای
ما مانده اس��ت! حرص را خودت خوردی و
ناظر بر امانتداری پسندیده همسرت ،ارث
را گذاشتی برای ما! به شهادت «سنگی بر
گ��وری» این اواخر ،هم��ه قصه زندگیات،
غصه نداش��تن بچه بود! و حاال بش��نو! این
صدای ونگونگ فرزندان تو و سیمین است!
آنهم در خانهات! یعنی دلم میخواهد زل
بزنم به آس��مان باالی این حیاط حوضدار ،بلکه
چش��مم به جمال «مدیر مدرس��ه» روشن شد!
میشنوی حضرت جالل؟! دلم حتی برای صدای
تقت��ق عصای خانم دانش��ور تنگ ش��ده! چقدر
باکالس ،عصا برمیداشت همسرت! تنها باری که
دیدمش ،در امام��زاده تجریش بود! و پیرزن تنها
بود! در جایی که عمارتش حیاط داشت و حیاطش
حوض و حوضش آب و آبش حیات! درست مثل
همی��ن جا! جایی که میتوان آس��مان را براحتی
دید و دمی به آس��ودگی نفس کش��ید! عوض آن
مرگ مشکوک ،زندگیات به شکل غریبی کوک
بود آقاجالل! و هنوز هم کوک اس��ت! روش��نفکر
بودی و متعهد بودی و منتقد بودی و مینوشتی و
میخروشیدی و فریاد میزدی که «اگر میخواهی
بفروش��ی ،همان به که بازوی��ت را؛ قلم را هرگز!»
اما قبل از همه اینها ،در وهل��ه اول «آدم» بودی!
آنقدر آدم که بفهمی کجا وقت «کس��ی» است و
کجا موسم «خسی»!ای بسا منورالفکر و روحانی
و که و که ،که فقط «کس��ی در میعاد» هستند و
هرگز به رتب ه «خسی در میقات» نمیرسند! و این
همان واالمرحل ه بندگی اس��ت! جایی که آدمی از
همه خود بگذرد و تنها خدا را ببیند! ش��گفتا! تو

حسین قدیانی

از «ح��زب توده» بریدی اما از «توده» نه! و ماندی
تا آخر ،با م��ردم! اگر چه گاه بدعتهایش��ان را
که تصور میکردند سنت اس��ت ،نقد میکردی!
ظاهرش آن اس��ت که عمر تو به انقالب ،قد نداد
ول��ی تو خود تجس��م انقالب ب��ودی! روزی علیه
ای��ن راه رفته! روزی علی��ه آن راه رفته! و دگرروز
علیه خودت! که تو تجس��م انقالب درونی بودی!
و قیام علیه نفس! و نادم و پش��یمان از سالهای
بینمازی! من هم اعتراف کنم؛ دلم میخواهد بعد
از عمری بینمازی ،چن��د رکعتی نماز بخوانم به
امامت صداقت��ت! و اقتدا کنم به بلندای حریتت!
همان حریت ناب که مظلومیت شیخ شهید عصر
مش��روطه را تاب نیاورد! و ش��جاعانه از «عالمت
اس��تیالی غربزدگی» نوش��ت! واقعا تو که بودی
آقاجالل که هم ش��اهک عاری از مهر را میزدی
و هم شاه درون خود را! و اشتباهات خود را! گاهی

مطمئن میشوم که در فرهنگ لغت منورالفکران
غربزده ،هر لغتی هست اال این عذرخواهی لعنتی!
رأیشان همه درست است و راهشان همه راست!
هدایت کن به صراط مستقیم پرهیز از منیت ،همه
ما را خدایا! کاش روحانی ما ،روراس��تی و آزادگی
طالقانی را داشت و روشنفکر ما حریت و شجاعت
ج�لال را! کجایی��د ابوذرهای مخال��ف زر و زور و
تزویر؟! خس��ته از این همه «تَکرار سیاست» دلم
«ت ِکرار صداقت» میخواست که آمدهام اینجا! اینجا
چه جای خوبی است! اینجا خانه مردی است که
به مخاطبش دروغ نمیگفت! و او را بازی نمیداد!
اینجا خانه مردی است که حتی در روزگار فرار از
دین هم هرگز خود را برتر از خدا ندید! اینجا خانه
مردی اس��ت که خودش روشنفکر بود اما چشم
بر خیانت روشنفکران نبست! حکایت مطهری که
خودش روحانی بود اما به نقد حوزه نشست! اینجا
خانه مردی است که از بس کاریزمای روشنفکری
داش��ت ،همه فراموش کردی��م ذات قلمش را! و
سبک نگارش��ش را! و ایجاز جمالتش را! و اعجاز
بیانش را! اگر «نظم نو» ب��ه «نیما» مینازد ،باید
این را هم نوش��ت که «نثر نو» تا خرخره مدیون
«ج�لال» اس��ت! اعت��راف کنیم که هن��وز هم

حجنوشتی بهتر از «خسی در میقات» نداریم! آن
روزی که زندهیاد آلاحم��د از لزوم گرداندن حج
توس��ط همه کشورهای اس�لامی نوشت ،سالها
فاصل��ه بود ت��ا حج خونین! و تا من��ای خونین! و
اغلب آثار جالل ،همین قدر مؤثر برای زمان فعلی
هستند! وقتی وعده خدا ذیل قول کدخدا تصویر
میشود و وقتی جان چشمآبی ایفلنشین از جان
کودکان یمن و بحرین و فلس��طین ،گرانتر است
و وقتی همه امور کش��ور را معطل نتیجه مذاکره
با غرب میکنن��د ،کدام کتاب را بای��د خواند اال
«غربزدگی»؟! وقتی روش��نفکر م��ا از مردم پول
میگیرد تا برای زلزلهزدگان خانهای ساخته شود و
هیچ اطالعی از سرنوشت این پول هنگفت نیست،
کدام کتاب را باید خواند اال «در خدمت و خیانت
روش��نفکران»؟! آری! جالل ،روشنفکر متعهدی
بود که دیروز اما برای امروز نوش��ت! و در قلمش
نوعی حکمت و آیندهنگری داش��ت ،بلکه
س��خنش به درد فردای جامعه هم بخورد!
و همی��ن اس��ت راز اینکه نیمق��رن بعد از
مرگ جالل ،هرگز خورشید «نون والقلم»
در ما غروب نکرده! نترس��یدن از ناسزاها و
نهراس��یدن از نقد خود و مواجهه همیشه
صادقانه ب��ا مخاطب و اعت��دال در انتقاد،
از دیگ��ر مؤلفههای جالل اس��ت! به وضع
امروز نگاه کنی��د! «کلید» قلم آزاده و قدم
حر آلاحمد بود ،نه آنچه در انتخابات ،نش��انمان
دادند! پس مهمتر از ریش ،ریش��ه اس��ت! و الحق
که جالل ،مرد ریشهداری بود! همه بدبختی ما از
آن روزی ش��روع ش��د که توهم زدیم دهه جالل
گذش��ته! و دهه شریعتی گذشته! و دهه طالقانی
و بهشتی و مطهری گذشته! و دهه کتاب گذشته!
باشد که توبه کنیم! و برای این بازگشت ،کجا بهتر
از خانه جالل؟! نه! اینجا غار اصحاب کهف نیست!
امامزاده نیست! مرده هم زنده نمیکند! اینجا فقط
یک «خانه» است اما خانه به معنای «پناهگاه»! جا
دارد از شر این مجازستان پوچ که همه ما را دارد
سطحی بار میآورد و نیز از شر این شهر شلوغ پر
از دود و بوق و دروغ ،دمی پناه بیاوریم به این خانه
اصیل! در و دی��وارش را نگاه کنید! آجرهایش را!
کتابهایش را! حی��ات و حیاطش را! حوضش را!
به خدا آن جام جم که در فضای مجازی دنبالش
میگردی��م ،در همین خانه اس��ت! گاهی بیاییم
اینجا! گاهی نفس بکشیم در خانه محبوب! اینجا
مثل همین اباطیل ،ونگونگ هم که بکنی ،بدل به
فاتحهای میشود برای شادی روح زن و مردی که
خدا میداند چقدر آرزوی بچه داشتند!
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