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تیترهای امروز
اهدای یک جلد قرآن مجید با دستنوشته
رهبر انقالب در حاشیه آن توسط رئیس رسانه ملی
به خانواده نوجوان فداکار ایذهای
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رزمایش فاتحان خیبر تنها یک پیام هشدار نیست
آنکارا و باکو میدانند در صورت اقدام عملی برای دستکاری مرزها
نیروهای نظامی ایران بالفاصله وارد خاک ارمنستان شده و فتنه صهیونیستی را عقیم میکنند
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ممنوعیت واردات لوازم خانگی چگونه میتواند
باعث ارتقای کیفی و کمی این صنعت در ایران شود

آماده
ورودیم

وقت تولید
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آبگرفتگی معابر و خسارت به زیرساختهای
شبکه برق سیستانوبلوچستان

توفانحارهای
در جنوب ایران
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نگاهی به سریالهای جدید تلویزیون که این روزها
مراحل تصویربرداری را پشت سر میگذارند

بازگشت طنازها

چگونه تذبذب اصالحطلبان در مواجهه با منافع ملی ایران
به تناقضگویی مضحک این جریان انجامید
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تعداد کل قربانیان  120880نفر

217

طی  24ساعت  217نفر
از هموطنان بر اثر ابتال
به کرونا جان خود را
از دست دادند
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نگاه

بازی انگلیسی
علیه دولت انگلیس!

نوید مؤمن :بوریس جانسون ،نخستوزیر انگلیس
س��ختترین روزهای خود را در خانه شماره 10
داونینگ استریت سپری میکند .تشدید بحران
سوخت در انگلیس و آثار اقتصادی و معیشتی آن
برای شهروندان ،سبب شده است جانسون به مانند
دیوید کامرون و ترزا میدر صف قربانیان خروج از
اتحادیه اروپا قرار گیرد! او از معدود محافظهکاران
طرف��دار خروج از اتحادی��ه اروپایی بود و پس از
رای ش��هروندان انگلیس��ی در همهپرسی سال
 2016مبنی بر خروج از اروپای واحد ،به س��ران
حزب متبوعش اطمینان داد میتواند به بهترین
نحو ممکن پروس��ه برگزیت را در سایه توافقی
مطمئن با اتحادیه اروپایی (برگزیت نرم) مدیریت
کند .بیدلیل نبود که سران حزب محافظهکار از
همان س��ال  2016درصدد جایگزینی جانسون
در مسند نخس��توزیری برآمدند اما او در سال
 2019توانست به خواسته همیشگی خود برسد!
حاال اما هراس عمومی درباره کمبود س��وخت،
انگلیس را فرا گرفته و دولت در عمل نتوانس��ته
است این بحران را مدیریت کند .برخی اطرافیان
جانس��ون به وی هش��دار دادهاند که این بحران
حداقل تا یک ماه دیگر به قوت خود باقی خواهد
ماند و میتواند منجر به آشکارسازی اعتراضات و
خشمی شود که مخالفان برگزیت از سال 2016
میالدی (زمان همهپرس��ی) آن را با خود حمل
کردهاند .جانسون اس��یر یک بازی «انگلیسی»
شده است! این بازی ،از سوی کمپانیهای بزرگ
نفتی و سران اتحادیه اروپایی طراحی و مدیریت
میشود و خروجی نهایی آن ،انهدام دولت طرفدار
برگزیت در لندن خواهد بود.
م��روری بر آنچه در انگلیس رخ داده اس��ت،
هم��ه چیز را به وضوح نش��ان میدهد .در ابتدا،
شرکتهایبزرگنفتیمانند«بریتیشپترولیوم»
و «شل» جایگاههای بنزین خود را تعطیل کردند
و سیگنال آشکار«کمبود سوخت» را به جامعه
انگی��س مخابره کردند .همچنین بس��یاری از
رانندگان حمل سوخت که تا قبل از تحقق خروج
انگلیس از اتحادیه اروپایی ،به این کشور سوخت
حمل میکردند ،از ادامه این فعالیت سر باز زدند.
آنها معتقد بودند فعالیت آنها (حمل سوخت) در
کشورهای عضو اتحادیه اروپایی به مراتب سادهتر
از انگلیس خواهد بود زیرا حدود و ثغور حقوقی
فعالیت آنها مشخص و مطابق قوانین اقتصادی و
تجاری رایج در اتحادیه است.
اکنون شهروندان انگلیسی به طعنه از جانسون
خواس��تهاند از مخفیگاه خود یعن��ی داونینگ
استریت بیرون بیاید و به آنها درباره شرایط بحرانی
و سختی که پس از خروج از اتحادیه اروپایی ایجاد
شده ،توضیح دهد.
ادامه در صفحه 6

از حریم سلطان تا دربار صفوی

صفحه 2

یادداشت مائده منصوری* :این روزها که
رهبر معظم انقالب برای حراست
از پیشرفتهای بخش لوازم خانگی ،دستور منع واردات
لوازم خانگی از  ۲شرکت خاص کرهای را صادر کردهاند،
دوباره قلمهای ناآگاه از پیشرفت اقتصادی و اقتضائات
مغالطه اینهمانی «اقتصاد

آن ،فعال شدهاند و با طرح
مقاومتی» با سیاست «آتارکی» ،جوری القا میکنند که
گویا سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،کشور را به سوی انزوا
و فقر بیشتر میکشاند .شاید بتوان یادداشتی که پیشتر
نامه تجارت فردا (23
با عنوان «تهدید آتارکی» در هفته 
مرداد  )1400منتش��ر شد را یکی از متون کلیدی در
«مغالطه اینهمانی اقتصاد مقاومتی و

راس��تای طرح
آتارکی» دانس��ت .نویس��نده در یادداشت مذکور ،ادعا
میکند که شعارهای اقتصادی سالهای اخیر با تکیه بر
«اقتصاد مقاومتی» ما را به سوی بینیازی از دنیا سوق
داده و نتیجهاش قحطی و گرانی در کاالهای ضروری شده
است! اما آیا واقعاً «اقتصاد مقاومتی» همان «آتارکی»
است؟ در این یادداشت نشان میدهیم افرادی که اقتصاد
یدانند ،نگاهی
مقاومتی را انزواطلبی اقتصادی و آتارکی م 
صفر و صدی به تجارت بینالملل دارند و اساس��ا فهم
درستی از این سیاستهای کلی پیدا نکردهاند.
آتارکی چیست؟

آتارکی نوعی سیس��تم اقتصادی است که به دنبال
انزوای کامل از محیط (س��ایر کشورها) است .برای این
منظور ،کشورها باید خودپایدار باشند و تمام کاالهای
تولیدی و نیازهای اساسی ساکنان خود را تأمین کنند.

دیدگاه

محمدحسین مهدویزادگان:

س��رانجام انتخابات سراس��ری
آلم��ان برگ��زار ش��د و اح��زاب مس��یحی ( ۲حزب
دموکرات ـ مس��یحی و سوسیال  -دموکرات) یکی از
سختترین شکس��تهای  ۳دهه اخیر خود را در آن
تجربه کردند .در مقابل ۲ ،حزب سوسیال ـ دموکرات و
سبز توانستند نمایش خوبی در انتخابات داشته باشند
و پیروز انتخابات لقب گیرند .اکنون ،مذاکرات  ۳حزب
سوس��یال ـ دموکرات ،دموکراتهای آزاد و حزب سبز
بر سر تشکیل ائتالف موسوم به چراغ راهنما (به دلیل
تلفیق سه رنگ سبز ،قرمز و زرد که نمادهای این سه
حزب محسوب میشود) ادامه دارد.
آنچ��ه برای بس��یاری از مخاطب��ان اخبار آلمان
تعجببرانگیز بود ،رویگردانی ش��هروندان آلمانی از
حزب آنگال مرکل (حزب دموکرات ـ مسیحی) بود.
این در حالی بود که برخی تحلیلگران داخلی در آلمان
معتقد بودند مرکل بهرغم کنارهگیری خودخواسته از
قدرت ،به اندازهای قدرتمند است که جانشین خود

درباره عقالنیت تجاری حاکم بر حکم اقتصادی اخیر رهبر انقالب

چرا مغالطه این همانی «اقتصاد مقاومتی» و «آتارکی» ،فرار به جلوی حامیان «تجارت آزاد» است؟
نگارنده یادداشت «توهم آتارکی» مینویسد« :ایده آتارکی

آن است که تولید اقتصادی باید تا آنجا که ممکن است
به جغرافیای دولت -ملت محدود باشد .ایده آتارکی در
تقاب��ل کامل با تئوری تجارت آزاد ق��رار دارد» .بله! در
حقیقت آتارکی ،تفکری است که در آن درهای مرز و
بوم یک کشور بسته میشود و تمام نیازهای یک ملت
باید در درون مرزهای آن پاسخ داده شود .شیوهای که
به علت محدودیتهای منابع ،کشور را به سمت تنگنا
و فق��ر و محدودیتها پیش خواهد برد .در س��الهای
مختلف ،کشورها و حکومتهای گوناگونی آتارکی را در
سیاستهای خود اعمال کردهاند و اثرات نسبتا مشابهی
به دنبال داشته است؛ کشورهایی مثل چین (در سالهای
 )1958-1961و بلوک شوروی .حتی در سالهای اخیر
سایه این تفکر را در کرهشمالی هم مشاهده میکنیم.
بنابراین نگارنده این س��طور ،در فهم مفهوم آتارکی با
نویسنده یادداشت «توهم آتارکی» همنظر است .البته
ناگفت��ه نماند که اگر چ��ه آتارکی در «تقابل کامل» با
ایده متفاوت با تجارت
تج��ارت آزاد ق��رار دارد اما تنها 
آزاد نیست .یعنی الزم نیست کسی که مخالف آتارکی
اس��ت ،حتما موافق «تجارت آزاد» باشد .همانقدر که
آتارک��ی به فقر میانجامد ،تجارت آزاد نیز حاصلی جز
توسعهنیافتگی ندارد.

نه آتارکی ،نه تجارت آزاد!

اما چرا تجارت آزاد ،به فقر و توسعهنیافتگی میانجامد؟!
پاس��خ روش��ن اس��ت .چون هیچگاه تولیدکنندهها در
کشورهای غیرپیشرفته ،امکان رقابت با غولهای تولیدی
کشورهای توسعهیافته را ندارند .بنابراین تجارت آزاد که
اسم رمز باز گذاشتن درهای اقتصاد به روی این غولهاست،
مانند باز کردن در قفس آهو به روی شیرهای گرسنه است.
خیلی زود ،تولیدیهای بزرگ خارجی ،تولیدکننده داخلی
را میبلعن��د و نابود میکنند ،کارگران را بیکار میکنند
و رش��د اقتصادی را از کشور خودی میربایند .بنابراین
نه آتارکی میتواند به پیش��رفت کش��ور کمک کند و نه
تجارت آزاد .در این میان ،راه س��ومی نیز وجود دارد که
«اقتصاد مقاومتی» سعی دارد آن مسیر را به روی اقتصاد
ایران بگشاید .سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هدف
تأمین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و
دستیابی به اهداف سند چشمانداز 20ساله در  29بهمن
 1392برای نخستینبار توسط رهبر معظم انقالب تشریح
شد .این سند خواستار تحقق اقتصادی متکی به دانش و
فناوری ،عدالتبنیان ،درونزا و برونگرا ،پویا و پیشرو بود؛
الگویی الهامبخش از نظام اقتصادی اسالم.
درونزا و برونگرا

تاکید ب��ر  ۲ویژگ��ی درونزای��ی و برونگرایی در

اقتصاد مقاومتی ،خود س��ند تضاد این سیاس��تها با
نگارنده یادداش��ت «توهم آتارکی»

آتارکی اس��ت ولی
ک��ه نمیخواهد ببیند غی��ر از «آتارک��ی» و «تجارت
آزاد» ،راه س��ومی نیز وجود دارد ،این بخش از اقتصاد
مقاومتی را سانسور میکند .اقتصاد مقاومتی ،آتارکی
نیست چون «برونگراست» و تجارت آزاد نیست ،چون
«درو نزا»ست .در ادامه ،بندهایی از سند اقتصاد مقاومتی
که صراحتا تاکید بر تجارت دارند را بررسی میکنیم.
در بند  10این سند ،بر «گسترش خدمات تجارت
خارجی و ترانزیت و زیرساختهای مورد نیاز» و «استفاده
از س��ازوکار مبادالت تهاتری برای تسهیل مبادالت در
صورت نیاز» تاکید ش��ده اس��ت که این دو ،به وضوح
بر فراهم آوردن زیرساختهای مطمئن جهت ارتباط
تجاری با خارج از کشور تاکید دارند .همچنین در بند
یازدهم این سیاستها که به توسعه حوزه عمل مناطق
بویژه اقتصادی کش��ور مربوط است ،بر «تأمین
آزاد و 
نیازه��ای ضروری و منابع مالی از خارج» تاکید ش��ده
اس��ت که هیچ ربطی به آتارکی ندارد! در بند دوازدهم
«توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و

نیز
مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان»
آمده است .بنابراین واضح است که اقتصاد مقاومتی هیچ
ربطی به آتارکی ،خودبسندگی و انزوای اقتصادی ندارد

مرکلی که شنیدیم ،مرکلی که دیدیم!

در مسند صدر اعظمی آلمان را خود تعیین خواهد
ک��رد! اما اکنون ماجرا به گونه دیگری رقم خورده و
«اوالف شولتز» رهبر حزب سوسیال ـ دموکرات خود
را برای حضور در مسند صدارت اعظمی آماده میکند.
آخرین نظرسنجی تلویزیون ( )ARDدر آلمان نیز
نش��ان میدهد اوالف ش��ولتز از حمایت  62درصد
شهروندان آلمانی برخوردار است و در مقابل« ،آرمین
الشت» رهبر حزب متبوع مرکل تنها  16درصد در
میان ژرمنها طرفدار دارد.
طی ماههای گذشته و اخیر ،رسانههای غربی از مرکل
به عنوان یک اسطوره سیاسی در سرزمین ژرمنها یاد
میکردند .حتی برخی رسانهها به وی لقب بانوی آهنین
برلین را میدادند و او را فردی بیرقیب میدانس��تند.
مرکل در  4دوره صدراعظمی خود ،توانست بر رقبای
سوس��یال ـ دموکراتی مانند فرانک والتر اشتاین مایر،
مارتین ش��ولتز و اش��تاین بروک غلبه کند و در راس
معادالت سیاس��ی و اجرایی کشورش قرار گیرد اما به
نظر میرس��د در محاسبه وزن سیاسی مرکل ،آن هم

از سوی رسانههایی که خود را صدای واقعی شهروندان
آلمانی و غربی میدانند اغراق زیادی صورت گرفته است!
اگر مرکل نزد شهروندان آلمانی دارای اعتبار سیاسی
مطلق بود ،قطعا امروز ش��اهد شکست سنگین حزب
دموکرات ـ مس��یحی و ع��دم اقبال افکار عمومی این
کشور به آرمین الشت ،رهبر این حزب نبودیم .همگان
میدانند صدر اعظم سرزمین ژرمنها ،به هیچ عنوان از
نتایج انتخابات سراسری کشورش رضایت ندارد و آن
را فاجع��های برای خود و حزب متبوعش میداند .این
بدترین بدرقهای بود که شهروندان آلمانی میتوانستند
از مرکل صورت دهند.
یکی از اصلیترین دالیل رویگردانی ژرمنها از حزب
متبوع مرکل ،چندگانگیها و پارادوکسهایی بود که
بر این حزب س��ایه افکنده بود .دموکرات ـ مسیحیها
در حوزه سیاست خارجی و امنیت بینالمللی ،مواضع
شفافی اتخاذ نمیکردند و میان رویکرد اعالمی و عملیاتی
آنها تفاوت آشکاری وجود داشت! به عنوان مثال ،مرکل
در جریان وقوع قتل جمال خاشقجی منتقد سعودی

توسط بنسلمان ،دستور داد صدور تسلیحات آلمانی به
ریاض متوقف شود .الزم به ذکر است در دوران حضور
مرکل در مسند صدارت اعظمی ،برلین از اصلیترین
حامیان کشتار کودکان یمنی توسط آلسعود محسوب
میش��د .در هر حال ،پس از اعالم ممنوعیت صادرات
تسلیحاتآلمانیبهعربستان،دولتآلمانبهشرکتهای
تسلیحاتی این کشور اجازه داد سالحهای مدنظر (جهت
صادرات به ریاض) را به کشورهای دیگری مانند مصر و
امارات منتقل کنند تا از این طریق ،به دست سعودیها
برسد! در موضوع تشکیل ارتش واحد اروپایی نیز بسیاری
از تحلیلگران ،مواضع ضد و نقیض ژرمنها را منبعث از
سردرگمی مرکل در قبال این ماجرا میدانستند .صدر
اعظم آلمان در دوران ریاستجمهوری اوباما ،ترامپ و
اکنون ،در دوران ریاستجمهوری بایدن باجهای زیادی
به واشنگتن در ناتو داد و در ابتدا ،مخالف تشکیل ارتش
واحد اروپایی (به عنوان آلترناتیوی بالقوه در برابر ناتو)
بود اما در ادامه ،یک بار تشکیل این ساختار را تایید و
بار دیگر نفی میکرد! این دوگانگی تا همین امروز ادامه

«مغالطه اینهمانی اقتصاد مقاومتی با آتارکی» تنها

و
از ذهنی بر میآید که جز «تجارت آزاد» ،هم ه چیز را
آتارکی میداند و چنین ذهنی ،حتما از یافتههای روز
دانش اقتصاد ناآگاه است و باید آثار نوبلیستهایی مانند
پیله
استیگلیتز و هاجون چانگ را به دقت بخواند تا از 
«تجارت آزاد»ی که به دور خود پیچیده ،خارج شود.
عقالنیت تجاری

رهب��ر انقالب ک��ه اخیرا فرمان من��ع واردات لوازم
خانگی را صادر کردند ،همان فردی هستند که چندی
پیش در نخستین دیدار دولت جدید ،تجارت خارجی
همه کش��ورهای
را خیلی مهم خواندند و بر تجارت با 
دنیا -جز یکی دو کشور -تاکید کردند .منتها مساله این
است که عقالنیت در تجارت باید مراعات شود .آنهایی
که بر «تجارت آزاد» و نفی هر گونه حمایت از تولیدات
داخلی تاکید میکنند باید پاس��خ دهند که اگر موانع
تعرفهای و غیرتعرفهای برداشته شود ،تولید داخلی ما
در ک��دام بخش توان رقابت با کاالی خارجی را دارد؟!
آیا کل اقتصاد ما فرو نخواهد پاشید؟! اساسا کدام کشور
پیشرفتهای ،در مسیر رشد اقتصادی بدون حمایت از
تولید داخلی ،توانس��ته پیش برود؟! آیا پیروی از ایده
همه بخشهای اقتصادی «عقالنیت
تج��ارت آزاد در 
تجاری» است؟! حتماً نیست! بنابراین به نظر میرسد
«مغالطه اینهمانی اقتصاد مقاومتی و آتارکی» ،فرار

به جلوی حامیان «تجارت آزاد» از پاسخگویی درباره
«غیرعقالنی» بودن ایدهشان باشد!
* کارشناس ارشد اقتصاد

دارد .با وجود اینکه مواضع دولت فرانسه درباره تشکیل
ارتش واحد اروپایی مش��خص است اما ژرمنها هنوز
تکلیف رسمی و واقعی خود را با این موضوع مشخص
نکردهاند! داخل آلمان نیز مرکل در  2دوره پایانی صدر
اعظمی خود ،ناچار شد با رقبای سوسیال ـ دموکرات
خود ائتالف کند تا بتواند دولت را تشکیل دهد .همین
مساله منجر به تشکیل دولتی آسیبپذیر و غیریکدست
در طول  10سال اخیر در برلین شد؛ دولتی که مطابق
نظرسنجیها ،محبوبیت آن در بهترین وضعیت ممکن
از  50درص��د فراتر نرفت و البته در مواردی نیز به زیر
 25درصد رسید.
در هر حال ،مروری بر آنچه طی سالهای گذشته
در حوزه داخلی و خارجی برلین گذشته و فراتر از آن،
خروجی نتایج انتخابات سراس��ری اخیر در آلمان ،به
وضوح نش��ان میدهد میان «واقعیت قدرت مرکل» و
«آنچه از قدرت او القا میشود» ،فاصلهای معنادار وجود
دارد .بهتر اس��ت رسانههای غربی با این تصویرسازی
خوش باشند.
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