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آخرین سال قرن و اقتصادش
دولــت خامــوش اســت و ملــت غافــل، مجلــس هــم 

کــه...
صداهایــی بــا نزدیــک شــدن بــه اخریــن ســال قــرن بــه 
گــوش مــی رســد امــا نــه بــا فرکانــس صــدای بنزیــن 
چــون معمــوال صــدای تصمیــم گیــری هــا خفیف اســت 
ــازه  ــار مــی نشــیند ت ــه ب امــا زمانــی کــه نتایــج آن هــا ب
صدایشــان بــه گــوش مــی رســد، زمانــی که دیگــر فایده 
ای نــدارد. آن وقــت اســت کــه نتیجــه مــی شــود اوضاع 
شــلم شــوربای بنزینــی، مــی شــود آتــش و تخریــب! 
ــی کــه  ــر نیســتیم، زمان ــی تقصی ــز ب قبــول کنیــم مــا نی
اجــازه مــی دهیــم هــر طــور خواســتند تصمیــم بگیرنــد، 
بایــد خــود را بــرای نتایجــش هــم آمــاده کنیــم. آخــر 
از دولــت کــه توقعــی نمــی رود، او کــه اســتراتژی اش 
چــراغ خامــوش رفتــن اســت! مجلــس هــم کــه خــود 
انــگار نیــاز بــه هدایــت و روشــنگری دارد! و اگــر در ایــن 
بحبوحــه ملــت و دانشــجوی مملکــت هــم بــه خــواب 

غفلــت بیوفتــد دیگــر چــه انتظــاری جــز بیــدار شــدن بــا 
صــدای مهیــب گرانی)ســوخت( بایــد داشــت. 

دوســتان معترضمــان بــاز هــم موقــع تصمیــم گیــری 
هــا بــه خــواب رفتــه انــد و از اوضــاع ســران کشــور بــی 
خبرنــد! آن خیــل عظیــم ایــن روزهــا صــدای تصویــب 

بودجــه آخریــن ســال قــرن را نمــی شــنوند؟
بودجــه ای کــه مــی توانــد بــا تدبیــر دولــت وضعیــت 
اقتصــادی کشــور را در بــدو ورود بــه ســده ی جدیــد 
کمــی رو بــه ســامان کنــد، اگــر وابســتگی اش را بــه 
نفــت و دارایــی هــای دولــت کمتــر کنــد، اگــر بــه چــاپ 
پــول بیشــتر و فــروش اوراق قرضــه بــه مــردم و بانــک 
مرکــزی فکــر نکنــد، اگــر درصــدی از آن بــرای ریخــت و 
پــاش هــای دولتــی و اداری کنــار گذاشــته نشــود، اگــر 
چشــم بــه صنــدوق توســعه ملــی کــه در دولــت اقــای 
خاتمــی تاســیس شــد تــا ذخیــره ای ۳۷درصــدی از 
فــروش نفــت بــرای روز مبــادای کشــور باشــد نداشــته 
باشــد، اگــر مبنــای تامیــن بخــش بزرگــی از آن مالیــات 
باشــد، آن هــم مالیــات از پزشــکان و وکال و ســلبریتی 
ها و دالل های خانه و ماشــین و موسســات آموزشــی 
و...از آنها که گردش های مالی حسابشــان میلیاردی 
اســت)مالی کــه ســاکن اســت بــدون اینکــه وارد چرخــه 
تولیــد شــود( نــه فقــط مالیــات از کارمنــدی کــه باالجبار 
از حقوقــش کســر مــی شــود یــا یــک بقــال و کارگــر و...

)آخــر ایــن هــا بــا اینکــه ۹۶ درصــد هســتند امــا کل 
مالیاتشــان حــدودا ۴ درصــدی بیشــتر نمــی شــود و 
۹۶ درصــد دیگــری کــه مــی تــوان از مالیــات تامیــن 
بودجــه کــرد در دســت همــان ۴ درصــدی هســت کــه 
ازقضــا بــا معافیــت قانونــی کــه دولــت داده یــا فــرار 
مالیاتــی پولــی نمــی دهنــد(، اگــر... امــا هیچکــدام یــک 
از ایــن اگــر هــا در بودجــه ۹۹ کــه بــه مجلــس ارائــه 
شــده محقــق نشــده اســت در حالــی کــه پیــش تــر 

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور ادعــای برخــی 
از ایــن اگــر هــا را در بودجــه ســال جدیــد داشــتند، و 
حــال دســت پیــش مــی گیرنــد کــه پــس نیوفتنــد، بــه 
هیچکــدام یــک از حــرف هــا و قــول هــای قبلــی خــود 
و هیچکــدام از نظــرات کارشناســان اقتصــادی توجــه 
نکــرده انــد و اعــالم مــی کننــد در صــورت اســترداد ایــن 
بــی تدبیریشــان خانــه نشــینی را پیــش مــی گیرنــد!الزم 
اســت بدانیــد کــه در بودجــه ســال ۹۸ گفتــه شــده 
بــود روزانــه 1.۵ میلیــون بشــکه نفــت بــا قیمــت ۵۴ 
دالر فروختــه خواهــد شــد امــا امســال روزانــه تنهــا 
در  اســت!  شــده  فروختــه  نفــت  بشــکه  هــزار   ۳۰۰
بودجــه ســال ۹۹ هــم بــاز فــروش روزانــه 1.۵ بشــکه 
نفــت را مشــاهده مــی کنیــم کــه عجیــب اســت چطــور 
ایــن تعــداد تغییــری نکــرده اســت! حــدود ۷۵ درصــد 
هاســت  ســال  کــه  دولتــی  هــای  ارگان  بــه  بودجــه 
ــان ده هســتند اختصــاص داده شــده اســت! ایــن  زی
توضیــع عادالنــه اســت؟ چــرا تنهــا ۳ درصــد از بودجــه 
بــه فعالیــت هــای فرهنگــی و آموزشــی و... اختصــاص 
دارد؟ چــرا قســمتی از بودجــه بایــد بــر روی فــروش 
ــه چــه  ــع دولتــی بســته شــود؟! آن هــم فــروش ب مناب
ــدش  ــوان خری ــد کــه ت ــر و کارمن کســی!؟ مســلما کارگ
را ندارنــد پــس بــه همــان کســانی کــه مالیــات نمــی 
دهنــد و بــا همــان مالیــات نــداده شــان منابــع دولتــی 
را مــی خرنــد و بــر ســایر ســرمایه هایشــان اضافــه مــی 
کننــد...! و بیــش از پیــش همچنــان بــه ســمت فاصلــه 

طبقاتــی و دو دســتگی جامعــه پیــش مــی رویــم...
در  کــه  ای  بودجــه  راجــب  دیگــر  چــرای  هــزاران  و 
دســتور کار مجلــس اســت و اگــر واکنشــی از جانــب 
مــا دانشــجویان مــوذن جامعــه رخ ندهــد فراینــدش را 
ــا تصویبــش مشــکالت اقتصــادی را در  طــی کــرده و ب

ســال آتــی دوچنــدان خواهــد کــرد.
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اقتصاد از تابستان ۹۷ تا تابستان ۹۸
1- گذشــت پنج ســال از رهاشــدگی اقتصــاد در داخــل، 
ســنگین  تحریم هــای  تــا  آورد  فراهــم  را  شــرایطی 
ایــاالت متحــده کــه از اردیبهشــت ســال ۹۷ اجرایــی 
گــذارد  ایــران  اقتصــاد  بــر  را  تاثیــرات عمیقــی  شــد، 
و فشــارهای ناشــی از ایــن دو عامــل بیشــتر از هــر 
ــژه اقشــار  زمــان دیگــر زندگــی و معیشــت مــردم به وی
کمتربرخــوردار را بــا چالــش مواجــه کنــد. آمریکایی هــا 
هدفــی  تاریــخ  تحریم هــای  ســنگین ترین  اعمــال  از 
جــز فروپاشــی اقتصــادی ایــران را در ســر نداشــتند 
تالش هــای  هــم  هــدف  ایــن  بــه  رســیدن  بــرای  و 
کشــورهای  همراه کــردن  ازجملــه  کردنــد،  زیــادی 
بــرای  خلیج فــارس  حاشــیه  کشــورهای  و  اروپایــی 
رعایــت تحریم هــای یک جانبــه آمریــکا علیــه ایــران، 
چنانکــه حتــی بــرای تنگ کــردن حلقــه محاصــره فــاز 
اقدامــات اطالعاتــی و عملیاتــی در بازارهــای واســط 
ارزی و دالری ایــران به ویــژه در دبــی و ابوظبــی را آغــاز 
کردنــد.در ایــن مــدت بــا الگــوی جدیــد اقدامــی کــه بــه 
بانــک مرکــزی تزریــق شــد، بخشــی از ایــن فشــارهای 
فشــار،  فزاینــده  مــوج  و  کنتــرل  داخــل  در  خارجــی 
تهدیــد و تحریــم بــا تثبیــت اقتــدار کشــور در ســطح 
متوقــف  حــدودی  تــا  بین المللــی  فضــای  و  منطقــه 
شــد؛ بــه ایــن شــکل کــه بعــد از ســاقط کردن پهپــاد 
فوق پیشــرفته گلوبال هــاوک آمریــکا و توقیــف نفتکش 
اســتناایمپروی انگلیــس بخشــی از آن حلقــه محاصــره 
گفتــه شــده در حاشــیه خلیج فــارس شکســت و بــرای 
مثــال اماراتی هــا عقــب نشســتند و میــدان را بــرای 
فعالیــت چنــد صرافــی همــکار بــا ایــران فراهــم کردنــد. 
همــکاری کشــورهایی ماننــد قطــر هــم مزیــد بــر علــت 
شــد تــا قیمــت افزایش یافتــه دالر تــا کانــال 11 هــزار 
تومــان کاهــش یابــد. از طرفــی ایــن ثبــات نســبی کــه 
قطعــا بخشــی از آن حاصــل قطــع امیــد نســبت بــه 
تعلیــق  از فضــای  و خــروج  آمریکایی هــا  بــا  مذاکــره 
بــود، باعــث شــد برخــی شــاخص های اقتصــادی نیــز 
بهبــود یابــد، بــرای مثــال تــورم نقطه به نقطــه بــا ســرعت 
قابــل مالحظــه ای کاهــش یافــت و تقریبــا بــرای همــه 
محســوس شــد کــه تابســتان و نیمــه اول پاییــز ۹۸ از 
مــدت مشــابه در ســال ۹۷ وضعیــت بهتــری دارد. در 
ــورم از ۴۸ درصــد در تیرمــاه  تابســتان گذشــته ایــن ت
بــه ۴1/۶ در مــرداد و نهایتــا ۳۵ درصــد در شــهریور 
رســید کــه به صــورت محســوس نشــان دهنده تثبیــت 

وضعیــت و کاهــش اثــرات تحریــم اســت.
چرا دالر باال گرفت؟

2 -  از مدتی پیش کاهش نرخ دالر در تهران متوقف  
شــد و اندکــی بعــد رو بــه افزایــش گذاشــت و به دنبــال 
بازارهــای  در  کاالهــا  نــرخ  به صــورت محسوســی  آن 
دیگــر، ایــن رونــد حــاال تــا جایــی پیــش رفتــه اســت کــه 
قیمــت دالر بــه 1۳۵۵۰ تومــان رســید و جامعــه هــم در 
شــک و تردیــد کــه ایــن رونــد ادامــه خواهــد داشــت یــا 
ــک مرکــزی در  ــه رئیــس کل بان متوقــف می شــود، البت
گفت وگویــی نویــد کاهــش قیمــت دالر را بــه مــردم 
داد، امــا واضــح اســت کــه بعــد از تجربه هــای مکــرر 
مــردم در ارتبــاط بــه نوســانات نــرخ ارز بعیــد اســت 

ــه وعده هــا اعتمــاد  ــی ب بــدون مشــاهده رخــداد میدان
کننــد. دربــاره اینکــه چــرا قیمــت دالر افزایــش یافــت 

حداقــل ســه عامــل موثــر را می تــوان ذکــر کــرد.
الــف( اولیــن عامــل کــه شــاید کمتریــن تاثیــر را هــم 
داشــته باشــد و هرســال هــم به نوعــی باعــث تغییــرات 
محــدودی در نــرخ ارز می شــود فــرا رســیدن تعطیــالت 
ــوی چینــی  ــد میــالدی در دی مــاه و ســال ن ســال جدی
در بهمن مــاه اســت. در ایــن زمــان یعنــی از آذرمــاه کــه 
ماه هــای نوامبــر و دســامبر میــالدی ســپری می شــود، 
بــا توقــف برخــی نقل وانتقــاالت در حســاب های ارزی 
و همچنیــن تغییــر در میــزان تقاضــای ارز، قیمت هــا 
در تهــران قــدری افزایــش می یابــد و از نیمــه بهمــن 
فصلــی  مشــکل  ایــن  می کنــد.  فروکــش  بعــد  بــه 
چنانکــه هرســاله وجــود دارد امســال هــم بــروز کــرد 
بــا آمادگی هــای نســبی کشــور به تنهایــی فاقــد  ولــی 

بــود. قابل توجهــی  تاثیر گــذاری 
ب( مراجعــه بــه تاریخــی کــه کاهــش نــرخ ارز متوقــف 
و افزایــش قیمــت آن در تهــران شــروع شــد، نشــان 
و  تهــران  در  اتفــاق  ایــن  میــان  تقارنــی  می دهــد 
آشــوب های عــراق وجــود دارد. شــاید بپرســید مگــر 
چــه ارتباطــی میــان نــرخ ارز در تهــران و اتفاق هــای 
پاســخ  بغــداد و دیگــر شــهرهای عــراق وجــود دارد. 
آنقدرهــا هــم پیچیــده نیســت؛ کمربنــد ارزی ایــران در 
منطقــه همان طــور کــه در اخبــار و روایت هــا وجــود 
دارد، در شــهرهایی از ســه کشــور امــارات، افغانســتان 
ــی، هــرات و  و عــراق متمرکــز اســت، صرافی هــا در دب
ســلیمانیه بخــش عمــده ای مبــادالت ارزی بــا ایــران را 
برعهــده گرفته انــد. ترافیــک کاری ایــن صرافی هــا در 
ایــام تحریم هــا بــا حساســیت بیشــتری رصــد می شــود 
و آنچنان کــه در ســطور بــاال هــم گفتیــم، تحــت فشــار 
و مداخالتــی هــم قــرار گرفته انــد. در چنیــن وضعیتــی 
از طرفــی شــهر ســلیمانیه و اساســا کشــور عــراق و از 
طــرف دیگــر دینــار و در دســترس بــودن آن به عنــوان 
ارز واســط تعییــن نــرخ دالر در تهــران، بــرای ایــران و 
بــازار ارزی آن حلقــه واســط مهمــی به شــمار می آینــد. 
از ایــن رو وقتــی کــه عــراق بــه آشــوب کشــیده می شــود، 
به صــورت واضــح و مشــخصی فعالیت هــای اقتصــادی 
قفل شــدن  اثــر  در  و  می شــود  اختــالل  دچــار  هــم 
برخــی معامــالت و محدودیــت دسترســی بــه دینــار، 
ارزهــای وابســته بــه آن ماننــد ریــال، بــا افزایــش نــرخ 
بــه  نمی خواهیــم  اینجــا  شــد.در  خواهنــد  مواجــه 
ایــن مســاله ورود کــرده و ثابــت کنیــم وقایــع عــراق 
سازماندهی شــده و به صــورت مســتقیم بــرای ضربــه  
زدن بــه مســیر همکاری هــای اقتصــادی بغداد-تهــران 
روی داد ولــی قاعدتــا ساده اندیشــانه اســت کــه تصــور 
کنیــم ایــن دو موضــوع بی ارتبــاط بــا یکدیگــر هســتند، 
را  قابل توجهــی  تاثیــر  واقعیــت  میــدان  در  چراکــه 
شــاهدیم، به خصــوص اینکــه طوالنی شــدن ناآرامی هــا 
در شــهرهای مختلــف عــراق بــه ایــن موضــوع نیز دامن 
زده اســت. البتــه در ایــن زمــان بانــک مرکــزی ابتــدا 
نظاره گــر میــدان تحــوالت بــود، چنانکــه گمــان هــم 
نمی رفــت ناآرامی هــای عــراق و متاثــر شــدن بازارهــای 
ارزی ایــران از ایــن وقایــع در طوالنی مــدت ادامــه یابــد، 
امــا بــا تــداوم وقایــع در همســایه غربــی، بانــک مرکــزی 
ــه کار  ــازار ب ــرل ب ــرای مدیریــت و کنت ــری را ب هــم تدابی
گرفــت، بــا ایــن تدابیــر کــه در کمربنــد ارزی کشــور 
بــه کار رفــت و بعضــا ورودهایــی کــه صــورت گرفــت، تــا 
حــدودی فضــا کنتــرل شــد و نــرخ ارز نه تنهــا از شــتاب 

افتــاد کــه بــرای چنــد روز نزولــی هــم شــد.
ج( بانــک مــرزی بــه هــر زحمتــی کــه بــود بــا تدابیــر 
مختلــف در ایــن ایــام اخیر توانســت فشــارهای حاصل 
از ناآرامی هــا بــه مســاله ارز و تبــادالت آن را مدیریــت 
و کنتــرل کنــد و رونــد افزایــش نــرخ ارز هــم گویــای 
ایــن اســت کــه بعــد از یــک رونــد صعــودی بــرای مدتــی 
ایــن فرآینــد متوقــف شــد. امــا به واقــع چــه شــد کــه 
افزایــش قیمــت دالر در تهــران دوبــاره شــدت گرفــت، 
بــا وجــود اینکــه دو عامــل قبلــی تــا حــدود قابل قبولــی 

مدیریــت شــده بودنــد؟

پیشــنهاد می کنــم بــه نمــودار نــرخ دالر در بــازار تهــران 
در آبــان و آذر مراجعــه و نواســانات آن را بــا وقایــع 
کــف  کنیــد.  قیــاس  کشــور  اجتماعــی  و  اقتصــادی 
قیمــت دالر در هفتــه اول آبان مــاه قــرار دارد کــه رقمی 
حــدود 112۰۰ تومــان را نشــان می دهــد. بــا افزایــش 
ناآرامی هــا در عــراق، به صــورت محــدود و بــا شــیب 
کــم ایــن رقــم تــا نیمــه آبان مــاه قــدری افزایــش یافتــه 
و بــه  11۴۰۰ تومــان تــا 2۳ آبــان می رســد، فرآینــدی 
کــه گویــای تالش هایــی در داخــل بــرای مدیریــت نــرخ 
ارز اســت و هنــوز کنترل هــای نســبتا قابل قبولــی روی 
دالر وجــود دارد.در ایــن میــان امــا بــا پایــان هفتــه و 
آغــاز هفتــه جدیــد یعنــی شــنبه 2۵ آبان مــاه، ناگهــان 
نــرخ ارز یــک جهــش حــدودا ۵۰۰ تومانــی دارد و بــه 
11۹۰۰ می رســد و در روزهــای بعــد یعنــی دوشــنبه و 
سه شــنبه بــا یــک جهــش بــزرگ دیگــر، مــرز 12۳۰۰ 

تومــان را نیــز رد می کنــد. 
امــا یــک ســوال مشــخص؛ ایــن روزهــا چــه اتفاقــی 
افتــاده کــه چنیــن جهش هایــی در نــرخ ارز روی داده 
اســت؟ بامــداد جمعــه 2۴ آبان مــاه اولیــن شــوک را 
دولــت بــه کشــور وارد می کنــد و بــدون اطالع رســانی 
و زمینه ســازی، قیمــت بنزیــن را ناگهــان چنــد صــد 
عصــر  از  اتفــاق  همیــن  می دهــد.  افزایــش  درصــد 
جمعــه اعتراض هایــی را در نقاطــی از کشــور در پــی 
همــراه  اغتشــاش  بــا  اعتــراض  شــنبه  روز  از  و  دارد 
شــده و در برخــی نقــاط کشــور آرامــش از میــان رفــت. 
دقیقــا در همــان روز هــم نــرخ ارز ۵۰۰ تومــان جهــش 
کــرد. در روزهــای یکشــنبه و دوشــنبه ایــن اغتشاشــات 
بــه اوج خــود رســید و وضعیــت کشــور بــه کلــی متغیــر 
شــد. مراجعــه بــه ارقــام بــازار گویــای ایــن اســت کــه 
را  بزرگــی  روز دوشــنبه هــم جهــش  قیمــت دالر در 
تجربــه کــرده اســت. قاعدتــا نمی خواهیــم بگوییــم نــرخ 
بنزیــن به صــورت مســتقیم روی نــرخ دالر تاثیر گــذار 
به صــورت  کــه  اســت  چندمین بــار  بــرای  امــا  اســت 
تجربــی و مشــاهدات میدانــی می بینیــم ناآرامــی بــر 
بــازار  ماننــد  بازارهــای حساســی  در  قیمتــی  ســطوح 
توضیح دهنــده  آنچنان کــه   می گــذارد.  تاثیــر  ارز 
از  بازشــده  کانال هــای  از  تجــاری  مبــادالت  کاهــش 
ســوی اماراتی هــا بــا ایــران پــس از ماجــرای بنزیــن و 
ناآرامی هــای بعــدی آن اســت، همــان کانال هایــی کــه 
بــا ســاقط کردن پهپــاد و توقیــف نفتکــش بــاز شــده  
بودنــد و از ایــام اغتشــاش و تزلــزل درونــی، آنهــا نیــز 
متزلــزل شــده اند. عالوه بــر ایــن، آمارهــا و مــرور وقایــع 
و روندهــای اقتصــادی هــم در ماه هــای گذشــته از ایــن 
حکایــت داشــت کــه رونــد خــروج ســرمایه از کشــور 
ــه ثبــات و بهبــود فضــا  ــود و اعتمــاد ب متوقــف شــده ب
در حــال شــکل گرفتــن بود.بایــد توضیــح داد در ایــن 
مــدت آن مفهــوم مدیریــت میدانــی و موثــری کــه از 
اقدامــات ایــران بــرای کنتــرل پارامترهــای اقتصــادی 
برداشــت می شــد و بــروز خارجــی آن کاهــش تاثیــر 
بــه قــول صنــدوق بین المللــی  یــا  فشــارهای آمریــکا 
ــر  ــود، تغیی ــم ب ــه فشــارهای ناشــی از تحری ــول، تخلی پ
مخــدوش  بی ثباتــی  بــا  کشــور  نمــای  دوبــاره  کــرد، 
بــه  مراجعــه  شــد.  معکــوس  انتظــارات  جهــت  و 
به خوبــی  غربــی  رســانه های  و  منطقــه  رســانه های 
روایــت برداشــت های خارجــی را از اغتشاشــات ایــران 
ــران در ادامــه  نشــان می دهــد، جایــی کــه تحــوالت ای
وقایــع لبنــان و عــراق توصیــف شــده و حتــی مدعــی 
شــده اند ایــن وقایــع و تــداوم احتمالــی آن می توانــد 
منجــر بــه تضعیــف جــدی پایه هــای حکومــت شــود. از 
ــد  ــرخ ارز و همچنیــن افزایــش فرآین ــن رو افرایــش ن ای
خــروج ســرمایه از کشــور کــه اطالعاتــی از آن بــه گــوش 
ــان از  می رســد و متاســفانه تصویر کننــده عــدم اطمین
آینــده اســت، در همیــن پارادایــم قابــل تحلیــل خواهــد 

بــود.
آینده قابل پیش بینی است؟

۳- درمــورد آینــده حــرف زدن بســیار دشــوار اســت، 
بــر  خارجــی  فشــار  هــم  کــه  فضایــی  در  مخصوصــا 
کشــور و همســایه های آن وجــود دارد و هــم در داخــل 

پيام گران شدن دالر پس از گرانی بنزين چيست ؟
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بــاری دیگــر پاییــز خواهــد آمــد و خاطــرات دانشــجویی 
ات را بــرگ بــرگ ورق خواهــد زد و در اوج لبخندهــای 
مرموزانــه ات بــه گذشــته ات شــاید، فراتــر از اندکــی ، 

دانشــجو جــان مبــارک  روزت  بــورزی...!  حســادت 

دانشــگاه هــای کشــور تبدیــل بــه ســالن انتظــاری بــرای 
مــورد  بهشــت  بــه مقصــد  التحصیالنشــان  فــارغ  پــرواز 
ــم  ــا یعنــی ظل ــه تمــام معن ــن ب نظرشــان شــده اســت و ای

!...
وقتــی یــک نفــر مــدرک تحصیلــی اش را بــا خیــال آســوده و 
مغرورانــه روی میــز دار الترجمــه مــی کوبــد و بــا پــوز خنــد 

گریختــن هرچــه زودتــرش را مــی طلبــد 

وقتــی دانشــجویی ترجیــح مــی دهــد فرســنگ هــا دور تــر 
از خانــه پــدری اش در کارواش کار کنــد یــا همبرگــر بــه 

دســت  مشــتری بدهــد 
وقتــی مــی شــود در محــل فــالن میــدان یــا خیابانــی کیلــو 
کیلــو مقالــه و پایــان نامــه خریــد و آشــکارا علــم را بــه 

ُســخره گرفــت 
انجــام  بــه  ملــزم  را  دانشــجویانش  اســتادی  وقتــی 
تحقیقاتــی مــی کنــد کــه صرفــا تســهیل کننــده ی انجــام 

باشــد  خــودش  ی  پــروژه 

وقتــی از غذاهــای بســیار لذیــذ ســلف و دیگــر خدمــات 
رایگانشــان بــه ســتوه آمــده ای 

ــه  ــی ات ب ــارغ التحصیل ــرت کــردن کاله ف ــی بعــد از پ وقت
بــاال، ســرت گیــج میــرود و بــا خــود میگویــی :حــال چــه 

کنــم؟؟؟؟

وقتــی کالس هــای درس ،محفلــی بــرای دیــد و بازدیــد 
هــای مجــازی و ســینمای دانشــجویی شــده و صــد حیــِف 
ایــن چشــمان تــو کــه لحظــه ای بــر رو ی ایــن صفحــه ی 
مجــازی قفــل شــود و.... ایــن هــا همــه اش ظلــم اســت !

ــد ؟   ــه راســتی دانشــجو جــان دیگــر صدایــت در مــی آی ب
رمقــی بــرای پژوهــش کــردن و اطلبوالعلــم برایــت باقــی 

مانــده؟

امــا بــدان کــه  هرآنچــه کــه ازتــو گرفتنــد یــک چیزبرایــت 
باقــی مانــده و آن، نــامِ روزت در ایــن تقویــم بــی ســرو 

ســامان اســت 
پس روزت خیلی خیلی مبارک...!

شمع شدی 
شعله شدی 

سوختی 
بعد ۸ ترم ، هیچ ، نیاموختی!

"چــادرم را روی صورتــم انداختــم وروی ســنگ مــزار 
افتــادم و زار زدم.و زمزمــه کــردم.. . ســالم برتــو وقلــب 
شکســته ی تــو آن زمــان کــه مــادرت زهــرا را درکوچــه 
مــی زدنــد و تــو مــی دیدی.ســالم برتــو آن زمــان کــه 
طنــاب برگــردن پــدرت علــی انداختنــد وقلــب کوچــک 
تــو مــی شکســت ونظــاره مــی کردی.ســالم برتــو آن 
گلــوی  روی  را  خنجــر  بــرق  تــل  بــاالی  از  کــه  زمــان 
ــو کــه  ــدی وضجــه زدی .ســالم برت ــرادرت حســین دی ب
شــاهد اســارت فرزنــدان بــرادرت بــودی وآن زمــان کــه 

دربیابــان هــای ســوزان کربــال روان شــدید...
ســالم بــردل پــر درد تــو زینــب جــان! " امــان از دل 

تو....امــان..."

ایــن جملــه هــارااز کتاب"خداحافــظ ســاالر" میخواندم.
همدانــی  حســین  شــهید  همسرســردار  خاطــرات 
.مربــوط بــه زمانیکــه  درســوریه  بــرای غبــار روبــی مرقــد 

حضــرت زینــب)س( داخــل ضریــح شــده بودنــد...
حلقــه  درچشــمانم  هااشــک  جملــه  ایــن  باخوانــدن 
زد.بــه یــاد ســفراربعین افتادم.حــدود عمــود هفتصــد 
بودیم.ســختی هــای راه _گرمــا و تشــنگی .بــی آبــی و 

زخــم تــاول هــا کــه برپــای مــان مــی نشســت ..
چگونــه   داشــتند!  اســتقامت  زینــب  .چقدرحضــرت 

کنــی؟ تحمــل  را  ایــن همــه مصیبــت  میشــود 
اال  رایــت  "مــا  بگویــی:      هــا  آن  ی  دربــاره  وبعــد 

جمیــال...!"

یکــی  یکــی  هاهــم  سفرســختی  شــروع  محــض  بــه 
باخودشــان مــی آیند.انگارطــی کــردن ایــن راه بــدون 
ســختی کشــیدن ومصیبــت دیــدن نمیشــود...درمیان 
همهمــه ومحشــری کــه همــه را بــه ســوی کربــال فرامــی 
خوانــد گاه گاهــی گوشــه وکنارهــارا نظــاره مــی کــردم... 
.هنوزصــدای شــیون زن هــا درفــراق کــودکان گــم شــده 
درایــن بیابــان هــا مــی ایــد .صــدای ســیلی وتازیانــه 
هایــی کــه برجســم بــی جــان وپاهــای زخــم کــودکان 

ــوز... ــد... هن مــی ای

وتو هیچ چیز جز زیبایی نمی بینی..!
ســرما خــورده بــودم و باپــای زخمــی خرامــان خرامان راه 
مــی رفتــم .هــوا خــاک الــوده وگرمــای راه بــود وعطش... 
بچــه هــااز گرمــا وتشــنگی گریــه مــی کردنــد ومــن بــی 
اختیــار کل روزهــا را ازدیــدن ایــن صحنــه هــا اشــک مــی 

ریختــم ...
ــا رناامیــد شــدم وگفتــم محــال اســت باایــن  چندیــن ب
وضــع بــه کربــال برســیم... جلــوی درب موکــب نشســته 

بــودم نســیم خنکــی وزیــد...
لحظاتــی بعــد دلــم مثــل کبوترهــای حــرم حضــرت راهی 

شــد... صدایــی تکــرار مــی شــد: خــوب ببین!
اعظمهــا...!    مــا  ..مصیبتــا  اعظمهــا  مــا  مصیبتــا 

... مصیبتــا...   

امان از دل زینب )س(...دلم آرام گرفت .اشک هایم 
را پــاک کــردم . بــه یقیــن رســیدم کــه مــارا آورده انــد تــا 
ازنزدیــک بــه مــا نشــان بدهنــد... بــه مــا بچشــانند... 
ــه هایــی! چــه محشــری! بجــز زیبایــی هیــچ  چــه صحن

نمــی دیــدم!

تنهــا رفتــه بودم_بایــد تنهــا باشــی تــا بفهمــی ! بــدون 
ــرو! ــا ب ــا بفهمــی ... تنه ــرادر  باشــی ت ــدون ب محــرم و ب

کربــال رفتــه هــا مــی داننــد آنجــا نــگاه نامحــرم یعنــی 
چــه...   ذکرمصیبتــی ازایــن باالتــر میخواهــی؟ !

امان از دل زینب )س(
بیــاد بانــوان رشــید صبرواســتقامت کــه همگــی رســالت 

زینبی داشــتند...

روزت خیلی خیلی
مبارک

رئیــس آن می گویــد  کــه  اســت  دولتــی مســتقر 
مــن هــم صبــح جمعــه از افزایــش قیمــت بنزیــن 
مطلــع شــدم.  در چنیــن فضایــی کــه بی اعتمــادی 
نســبت بــه فضــای بین المللــی و ایضــا اقدامــات 
دولــت مســتقر وجــود دارد، نمی تــوان ا ز آینــده بــا 
اطمینــان صحبــت کــرد، امــا واقعیــت ایــن اســت 
کنتــرل  قابــل  می توانــد  دالر  نــرخ  افزایــش  کــه 
باشــد اگــر دولــت بــه ســمتی حرکــت کنــد کــه اوال 
از خلــق هرگونــه شــوک )ماننــدن آنچــه در بنزیــن 
بــه  نگرانــی  و  آوردن اضطــراب  وارد  و  روی داد( 
حتــی  دیگــر  ســوی  از  و  شــود  اجتنــاب  جامعــه 
کاهــش  به ســوی  هــم  فعلــی  در همیــن فضــای 
ــه افزایــش آن را  اعتراضــات حرکــت کــرده و زمین
فراهــم نکنــد. بــرای مثــال همیــن اتفاقــات عجیبــی 
کــه درخصــوص پرداخــت یارانــه بنزینــی هــر روز 
مشــاهده می شــود و همچنــان تعــداد زیــادی از 
بــه  می توانــد  نکرده انــد،  دریافــت  را  آن  مــردم 
اعتراضــات عمومــی دامــن بزنــد. چنانکــه حرکــت 
پایــان فصــل  تــا  ایــن ســمت ممکــن اســت  بــه 
تعطیــالت میــالدی و چینــی و عادی شــدن جریــان 
مــراودات ارزی، می توانــد کمــک بزرگــی بــه ثبــات 

اقتصــادی کشــور کنــد.
حاشیه ای که نمی توان از آن گذشت

گمانه هــای  کــه  اســت  ایــن  آخــر  نکتــه   _۴
تاییدنشــده ای دربــاره چرایــی اقــدام بنزینــی دولت 
)کــه حــاال ثابت شــده تاثیــر مســتقيمي در تامیــن 
کســری بودجه کارشناســان سیاســی و رســانه ای را 
آزار می دهــد. چنــد روز پیــش اســحاق جهانگیــری 
حرف هــای  کشــور  اقتصــادی  وضعیــت  دربــاره 
گلوگاه هــای  »تمامــی  گفــت:  و  زد  عجیبــی 
اقتصادی کشــور بســته اســت، کشــورهای دوســت 
هــم جــرات خریــد نفــت از ایــران را ندارنــد و... .« 
ــم مــي دهــد و   ــه تحری ــوي گــرا ب ــی کــه ب حرف های
باعــث خواهــد شــد پیــام ضعــف داخلــی و تاثیــر 
چنیــن  در  شــود.  منتقــل  بیــرون  بــه  تحریم هــا 
ــر در عرصــه  ــه تحــوالت اخی ــا توجــه ب ــی و ب فضای
ــه تهــران و  ــوی ب سیاســت خارجــی، از ســفر بن عل
تبــادل دو زندانــی میــان ایــران و آمریــکا گرفتــه 
تــا ســفر قریب الوقــوع حســن روحانــی بــه توکیــو 
دربــاره  گفت وگــو  به منظــور  می شــود  گفتــه  کــه 
تهــران  میــان  شــینزو  آبــه  دوبــاره  واســطه گری 
گمانه زنی هــا  برخــی  بــود،  خواهــد  واشــنگتن  و 
ــراز می کننــد کــه برخــی نزدیــکان بــرای تســهیل  اب
ــکا و مجاب کــردن فضــای  ــا آمری مســیر مذاکــره ب
داخلــی بــرای ایــن گفت وگــو ناخشــنود از افزایــش 
اوضــاع  کــردن  توصیــف  وخیــم  و  اعتراضــات 
کنــار  از  به ســادگی  لــذا  نیســتند،  هــم  داخلــی 
هــم فضایــی  اگــر  و  برخــی موضوعــات گذشــته 
دســت دهــد، می تواننــد نســبت بــه دامــن زدن 
بایــد  ایــن رو  از  کننــد.  اقــدام  شــرایط  ایــن  بــه 
ایــن مســاله را هــم مدنظــر داشــت کــه هرگونــه 
خطــای این چنینــی در مواجهــه بــا غــرب و آمریــکا 
و  ســخت  را  کشــور  اقتصــادی  فضــای  می توانــد 
ســخت تر کنــد بــدون آنکــه ســودی بــرای مــردم 

داشــته باشــد.
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دوهفته نامه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
چهارم دی ماه
چــــــاپ ســـــوم

از زمانــی کــه چشــم بــر جهــان هســتی گشــودیم 
فهمیدیــم  و  یافتیــم  تشــخیص  قــدرت  اندکــی  و 
دختریــم. دریافتیــم بنابــر اقتضــای جنســیتمان بــا 
یکســری محدودیــت هــای برســاخته ی اجتماعــی 
عجیــن شــده ایــم. محدودیــت هایــی کــه در هــر 
مرحلــه از زندگــی بــه نحــوی خــاص خودنمایــی مــی 
کنــه. البتــه جــای شــکر و هــزاران شــکر نیــز باقــی 
ســت و مــا خیلــی خــوش شــانس بودیــم کــه در ایــن 
دوران و مــکان بــه دنیــا آمدیــم و زنــده زنــده چــال 
نشــدیم!!. هرچــه بــزرگ تــر مــی شــدیم محدودیــت 
هامــون هــم بــزرگ تــر مــی شــد تــا پــا بــه دانشــگاه 
بلـــــــه اینجــا هــم برامــون کــم  گذاشــتیم دیدیــم 

نذاشــته بودند،دستشــون دردنکنــه!
اولــش کــه وارد خوابــگاه و اتاقمــون شــدیم متوجــه 
نبودیــم بــه قولــی داغ بودیــم نفهمیدیــم امــا هرچــی 
زمــان مــی گذشــت بیشــتر بــه ایــن حقیقــت پــی می 
بردیــم کــه زندانــی ایــم!!. بلــه زندگــی دانشــجویی بــا 

محدودیــت هــای زندانی وار!! 
در عصر آزادی در قرن 21!

بــه ســاختار ســاختمان هــای خابــگاه  خــوب کــه 
دقیــق مــی شــوم بــه ایــن نتیجــه مــی رســم کــه 
نقشــه خوابگاه طوبی رو از روی نقشــه زندان کپی 
کردنــد. انــگار قصــد داشــتند بــه هــر طریــق ممکــن 
راه ورود نــور را بــه داخــل اتاقهــا ببندنــد. و انصافــا 
هــم موفــق بــوده انــد. زیــرا بــا وجــود فضــای بازی که 
در اطــراف ایــن ســاختمان موجــود اســت ولــی حتی 
روزهــا هــم بــدون روشــنایی المــپ اتاقهــا تاریکــه و 
بــی روحــه. اخــه  تــو اتاقامــون پنجــره کــه چــه عرض 
کنــم!!! یــک دریچــه هــم نیــس، فقــط برای هــر اتاق 
یــه تــراس درنظــر گرفتــن کــه لباســامون رو رخــت 
آویــز کنیــم. تــراس هــا انــدازه ایــه کــه خــود تــاب 
لباســی هــم کامــل بــاز نمیشــه تــازه اگــه بــاز هــم 
بشــه دیگــه در تــراس رو نمــی تونیــم بــاز کنیــم. 
یعنــی پهــن کــردن لباســهای شســته روی تــراس 
بــرای خــودش داســتانیه تــازه خــدا نکنــه چنــد نفــر 
از بچــه هــا باهــم لبــاس بشــون اونــوخ کــه دیگــر 
مــا هیــچ.... مــا نگاه)بــا ایــن مضمــون: االنــم وقــت 
لبــاس شســتن بــود اخــه(...... بقیــه قســمت تــراس 
بــازه هــم  رو هــم پوشــوندن یــک قســمتش کــه 
ــاق مــا  ــه کار گذاشــتن خالصــه تنهــا منظــره ات میل
آسمانیســت از پشــت میلــه هــا! ســاعت حضــوری 
هــم کــه همیشــه دربــاره اش بحــث شــده و راه 
بــه جایــی نبــرده. خداروشــکر االن تــو نیمــه دوم 
ســال هســتیم و هــوا دیــر تاریــک مــی شــه. نیمــه 
اول ســال درب هــای زنــدان قبــل از تاریکــی هــوا 
بســته مــی شــوند آخــه ســاعت حضــوری مــا ســاعت 
2۰:۳۰هســت خدانکنــه یکبــار بدشانســی بیاریــد و 
یــک ربــع دیرتــر بــه خوابــگاه برســید اونوقتــه کــه 
ــا  ــد و اگــه نامــه هــا ســه ت نامــه تاخیــری مــی گیری

بشــه دیگــه بگیــر و ببنــد خیییلــی میشــه....
 حــاال مــن از شــما مــی پرســم بــا این همــه امکانات 
و کیفیــت!!!! مــا بایــد هزینــه خوابــگاه خودگــردان 

بدیم؟؟؟
کالم آخر با مسئولین دانشگاه:

مسئوالن محترم دانشگاه
 بــی تردیــد هــدف شــما از وضــع قوانیــن حضــور 
در ســاعت مشــخص ایجــاد نظــم و ارامــش خیــال 
بــرای خانــواده هایــی اســت کــه فرزنــدان عزیزشــان 
ــر امــدن و  ــی هــر دی ــزد شــما امانــت هســتند. ول ن
بیــرون ماندنــی الزامــا بــد و بــه قولــی مفســده انگیــز 
هــا  خانــواده  امــروز  اقتصــادی  شــرایط  نیســت. 
نیــازی بــه توضیــح نــدارد. بســیاری از دانشــجوها 
معیشــتی  ســخت  شــرایط  ایــن  در  انکــه  بــرای 
بتواننــد هزینــه هــای خــود را تامیــن کنند و از فشــار 
بــر خانــواده بکاهنــد خــارج از دانشــگاه بــه دنبــال 
کار هســتند ولــی بعضــا بــا ایــن مقــررات موجــود 
خوابــگاه بــه مشــکل بــر مــی خورنــد. لطفــا از ایــن 
منظــر هــم بــه موضــوع نگریســته و تمهیــدات الزم 

اندیشــیده شــود. 

بابــا کنترلــو دســتش گرفتــه بــود و بــی هــدف کانــاال رو 
بــاال و پاییــن میکــرد، مامــان شــال گــردن مــی بافــت، 
امیــر بــد و بیــراه میگفــت. گوشــی موبایلشــو گرفتــه 
بــود دســتش و بــه هــر خبــر بــه نــدرت خــوش و اکثــرا 
ناخوشــی کــه میخــورد بــه پســت چشــماش واکنــش 

ــر لــب لعنــت میفرســتاد. نشــون میــداد و زی
اونــا  زعــم  بــه  و  مــا  اعتــراض  از  ام  یــه هفتــه  هنــوز 
اغتشــاش نگذشــته بــود و حــال و روزِ روزامــون روال 

نبــود ..
درگیــری کشــته  تــو  گنــاه  بــی  عــده  یــه  گفــت  امیــر 
شدن.گوشیشــو برگردونــد ســمت ما..عکــس یــه پســر 

جــوون.
اشــک مامــان چکیــد رو شــال گردنــی کــه مــی بافــت، 

بابــا کانــاال رو عــوض میکــرد، مــن نــگاه میکــردم.
بــه اینجــا برســیم؟انقدر حقیــر  کــی فکرشــو میکــرد 
بشــیم کــه حتــی حــق حــرف زدنــم نداشــته باشــیم. 
حــق اعتراض..حــق اینکــه بگیــم آقــا کاری کــه داریــن 

میکنیــن ظلمــه ناحقــه
کــی جــون آدمــا انقــدر بــی ارزش شــد؟کجای دنیــا بــه 
مردمــی کــه خواســتن یــه قــدم بــردارن بــه امیــد بهتــر 

شــدن گفتــن اغتشاشــگر؟
پــووف بلنــدی کشــید و اخمــاش رفــت توهــم  امیــر 

مامــان گفــت بــاز چــی شــده مــادر؟
سر امیر افتاد پایین و گوشیش برگشت سمت ما

پســربچه ای بــود کــه انداختنــش تــو ســطل زبالــه و 
بهــش خندیــدن

مامــان آه کشــید و زیــر لــب گفــت خــدا لعنتشــون 
کنه.بابــا کانــاال رو عــوض میکــرد مــن نــگاه میکــردم

هیچــی نمیگفتــم امــا ســرم داغ شــده بــود و اشــک 
حلقــه زده بــود تــو چشــمام. مــدام تصویــر اون پســر 
بچــه میومــد تــو ذهنــم و بــه آنــی گــم میشــد.دیگه 
حتــی یــادم نمیومــد چــی دیــدم امــا حــس اون لحظــه..

اون لحظــه ی لعنتی..وقتــی پســرک پاشــد و نــگاه کــرد 
تــو دوربیــن و دیــد کاری از دســتش برنمیــاد.

شــاید شــبیه ماها..تمــوم ماهایــی کــه یــه عمــر تــف 
تــو ســطل آشــغال مشــکالتی کــه خودمــون  شــدیم 
چشــمای  بــا  و  پاشــدیم  بــازم  نبودیم..امــا  باعثــش 
تمــوم  زندگی.مــث  دوربیــن  تــو  زدیــم  زُل  خیــس 
بــه  ماهایــی کــه ســکوت کردیــم و مظلــوم موندیــم 
امــا  میســوزه  دلشــون  و  میفهمنمــون  اینکــه  خیــال 

رفتــن. و  خندیــدن  بیچارگیمــون  بــه  تهــش 
مامــان نگاهــش یــه جــای دوری گــم بــود امــا دســتاش 
انــگار از حفــظ مــی بافــت ، امیــر گوشیشــو گذاشــته 
بــود کنــار و بــا چشــمای بــاز خیــره شــده بــود بــه ســقف 
و بابــا همچنــان کانــاال رو عــوض میکــرد و بــه هیــچ جــا 

نمیرســید.
همینــه.. همیشــه  دیــدم  و  کــردم  نــگاه  بهشــون 

یــک لحظــه  هممــون همینیم.تــو لحظــه آتیشــیم و 
بعــد خاموش.دیــدم اینجــا دیگــه آدمــی بــه امیــد زنــده 
نیســت..به لطــف عــادت زنــده اس.عــادت بــه تمــوم 
چیزایــی کــه آزارش میده.چیزایــی کــه یــه زمانــی فکــر 

میکنــه دیگــه بدتــر از اون اتفــاق نمــی افتــه
ولــی میافتــه و قبلیــا رو فرامــوش میکنــه و بــه زندگیش 

ادامــه میده 
چون چاره ای جز این نداره..اینه قانون آدمیزاد

پاشدم نگاه کردم به بابا
حتی سرشم تکون نمیداد

گفتــم کار خوبــو شــما میکنــی باباجــان ..اون تو...تــو 
تلویزیــون همــه چــی بهتــره..

راه افتادم سمت اتاقم. سرِ بابا برگشت: کجا؟
نگاش کردم:

میــرم بخوابــم اگــه فــردا روز خوبــی بــود منــم بیــدار 
کنیــد

توییتــر دغدغــه  تــوی  روز   هــر 
و  فرهنگــی  سیاســی،  هــای 
میبینیــم  قشــنگی  اجتماعــی 

ولــی مســئله مهــم هــر روز مــا یــخ 
اقتصادمونــه کــه هــر روز داره بیشــتر 

آب میشــه؛ چــه بــا فشــار خارجــی و بیشــتر بــا 
ــه  عــدم فشــار داخلی)ینــی شــل گرفتــن کــه ی
عــده ببــرن!(... شــکم گرســنه گمــراه میشــه و 
بیراهــه میــره پــس یکــی بیــاد مــچ دزدهــا رو 

کوتــاه کنــه:(
 مجموعه های دولتی به شــدت بد حســابن... 
خدانکنــه بخــوان بهــت پرداختــی بــدن؛ چــه 
حقوقــت باشــه و چــه فاکتــوری کــه براشــون 

کار کــردی... دهنــت سرویســه!

# دانشگاه_علوم_پزشکی

 کاش این مســاله را درک کنند 
کــه، هرکــدام از مــا بــه عنــوان 
حــق  کشــور،  ایــن  شــهروند 

داریــم تــا ســر تــا پــای سیســتم 
موجــود را نقــد کنیــم، امــا وقتــی پــای 

دخالــت بیگانــگان، ثبــات کشــور و حفــظ ایــران 
وســط می آیــد تــا ســر حــد جــان خــود از ســرتا 

پــای آن دفــاع میکنیــم!
آن نقــد و ایــن دفــاع، هیــچ تعــارض و تناقضــی 

باهم نــدارد!

کســی کــه طعــم زبــان عســل 
را نمیفهمــد

بخواهــی  چــه  هــر  هــم  تــو 
نمیفهمــد غــزل  

حکایت نرود مثل میخ اهنین در سنگ
مخوان که سنگ ضرب االمثل نمیفهمد

 يكــي از زشــت تريــن تقســيم 
مرســوم  كــه  هايــي  بنــدي 
شــده و عمــل خيــر را ضايــع 
تقســيم  #نيازمنــدان  ميكنــد 
ــد و  ــه دو گــروه نيازمنــدان  #ابرومن ب

بــي ابروســت.
در مقامــی نيســتيم كــه ســهم افــراد از ابــرو را 
تعييــن كنيــم برفــرض اگــر بــي ابرويــي بــه بــار 

امــده جــز از ســر فقــر و تهــي دســتی اســت؟

دوهفته نامه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :رضا کریمی

هیات تحریریه: سمانه دهقانی، فاطمه کارگر
فاطمه رضایی، رضا کریمی

فریبا میرجلیلی، زینب کارگر

با ما در ارتباط باشید.

naghos_yazd

طوبی یک دختر قانون آدمیزادها


