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وضعيت ويژه در بازار ارز
با دس��تگيري و برخورد با افرادي 
كه به نظ��ر مي رس��د ب��ازار ارز را 
در كش��ور داغ نگ��ه مي دارن��د، 
مش��كالت اين بازار در بلندمدت 
برطرف نمي شود، بلكه تنها براي 
كوتاه مدت التهاب اندكي فروكش 
مي كند. مش��كل در بازار ارز تنها 
اين نيس��ت كه قيمت ارز مرتبا باال مي رود، مشكل مهم 
اين است كه مردم باور دارند كه دولت توان مديريت بازار 
را ندارد و پيامد ناش��ي از تداوم چنين باوري در بلندمدت 

فضاي نامناسبي را بر اقتصاد حاكم مي كند. 
نوس��انات بازار ارز يك اتفاق تازه در ايران نيست؛ در ميانه 
دهه 70 هم اين بازار با تالطم هاي گوناگوني مواجه شد، در 
آن زمان نيز سياستگذاران براي مقابله با اين تحوالت اقدام 
به دستگيري سوداگران بازار كردند و بسياري از صرافي ها 

تعطيل  شدند. 
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با كمال تشكر از محضر مراجع عظيم الشأن تقليد، علماي 
اعالم، مقامات عالي كش�وري و لش�كري، اقشار مختلف، 
احزاب و نهادهاي مدن�ي، نمايندگان مجلس و ش�وراهاي 
اس�المي، مطبوعات و ش�بكه هاي اجتماعي كه در س�وگ 
همش�يره اينجانب، به صورت هاي مختلف اظهار همدردي 
فرمودند، به اطالع مي رساند مراسم هفت آن بانوي مجاهد 
و خواه�ر ش�هيد روز ش�نبه 28 بهمن ماه س�اعت 3:30 تا 
5 بعدازظهر در مس�جد اميرالمومنين)ع( واقع در خيابان 
م�رزداران برگ�زار مي گردد. س�روران و عزي�زان حقير، با 
حضور گرم خود، لطف و بزرگواري خويش را به اتمام رسانده 

و موجب شادي روح آن فقيده خواهند شد.

 اناهلل و انااليه راجعون

رسول منتجب نيا

گفت وگو با محمد قائد 
 درباره كتاب »آدم ما 

 در قاهره« /   روزگار عبث 
و تنهايي عرفانچي دلتنگ 

امريكا در كرانه نيل
12 و 13

به دستور روحاني تشكيل شد
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گشت دالر
حضور نيروي انتظامي در صرافي ها

تدابير دولت براي كنترل  بازار ارز 

از شيربرنج تا آزادی!
طنز و ذهن های خط کشی شده

نگاهي فرا سوي مسائل اقتصادي 
روزنامه زنده است

سفر به چشمه حيوان
داستان
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شعر
خط جاري لحظه ها

 مهمان 
دوست كهن

من اصالح طلب��م و آمد و رفتم بيش��تر با 
تشكل هاي سياس��ي اصالح طلبان است. 
ولي از زماني كه خبر خودكش��ي بهت آور 
مرحوم س��يد امامي اعالم ش��د، با فعاالن 
نهادهاي مدني محيط زيس��تي در فضاي 
آنالين و فضاي واقعي بيش��تر آشنا شدم. 
به نظر من شايس��ته اس��ت كه حاكميت 
و دولت روحاني ب��ه نگراني عميقي كه در مي��ان حامالن اين 
نهاد هاي محيط زيس��تي، پ��س از اين اتفاق اخي��ر، به وجود 

آمده، توجه كند. 
اين نگراني چيست؟ اعالم ش��ده كه سيد امامي جاسوس بوده 
و خودكش��ي كرده اس��ت. اغلب حاميان محيط زيست اما در 
پذيرش اين خب��ر ترديد دارن��د. حتي ع��ده اي معتقدند اين 
فضاي سنگين امنيتي كه عليه دستگير ش��دگان به راه افتاده 

در اصل متوجه حاميان محيط زيست و اقليم ايران است. 
آنه��ا مي گويند اي��ن انجمن ه��اي محيط زيس��تي بودند كه 
نگ��ران تعرض ها ب��ه محيط زيس��ت بودن��د، اي��ن تعرض ها 
را داي��م به مقامات گ��زارش مي دادن��د يا در عرص��ه عمومي 
اطالع رس��اني مي كردند. حاال با ماجرايي كه پيش آمده، آنها 
نگرانند چش��م ناظران محيط زيست به روي اتفاقات مخرب و 
سرنوشت س��ازي كه در اقليم ايران در شرف وقوع است، بسته 

شود. 
بعد من از آنها مي پرس��يدم چرا اين طور فك��ر مي كنيد؟ آنها 
جواب مي دادند كه ش��ما به محتواي تبليغات صدا  و س��يما و 
اش��خاص ذي ربط توجه كنيد؟ در اين تبليغات حساس��يتي 
راجع به حفاظ��ت از محيط زيس��ت و اقليم اي��ران و اهميت 
تقوي��ت نهادهاي مدني كه چش��م ناظر بر محيط زيس��ت اند 
نمي شود. مستقيم و غير مس��تقيم، به طور موازي دارد تبليغ 
مي شود كه كس��اني كه دنبال حفظ محيط زيست و حيوانات 
در طبيع��ت هس��تند اينها هم��ه بالقوه نوعي جاس��وس اند و 
سرنوش��ت نافرجامي دارند. در اين آش��فتگي رسانه اي كسي 
نمي گويد كه ما با كس��اني كه در نگهداري دكتر س��يد امامي 
قصور داش��ته اند، برخورد قانون��ي مي كنيم بلك��ه عمدتا و به 
خصوص صدا و س��يما فقط روي جاسوسي و خودكشي تاكيد 

مي كند. 
آنها مي گويند منابع رانت در ايران فقط »نفت« نيس��ت بلكه 
»اقليم« ايران يك��ي از منابع رانت اس��ت و تع��رض به منابع 
طبيعي ب��دون حضور و نظ��ارت انجمن هاي محيط زيس��تي 

آرزوي نيروهاي رانت خوار است. 
اين انجمن ها به شدت نگران آينده انجمن هاي محيط زيستي 
و نحوه برخورد با فعالين محيط زيستي هستند. آنها بيم دارند 
كه اثبات جرايم جاسوسي براي عده اي فعالين محيط زيست 
تا آنجا پيش برود ك��ه حتي اصل فعاليت حفظ و حراس��ت از 

محيط زيست تحت الشعاع قرار گيرد. 

 نگراني تشكل هاي محيط زيستي
نگاه روز

حميدرضا    جاليي پور

چهره شهر اهواز روز سه شنبه كامال آكنده 
از گرد و غبار بود و شعاع ديد هم حداكثر به 
50 متر مي رسيد. اين شديدترين آلودگي 
بر اثر ريزگردها در س��ال 1396 بود. منشأ 
ريزگردها هم كانون هاي داخلي است. هر 
چند اين پديده چند وجهي است و مقابله 
با آن هم نيازمند مجموع��ه اي از برنامه ها 
در بلندمدت اس��ت اما فوري ترين كاري كه بايد در اولويت قرار 
گيرد تامين حقابه تاالب هاس��ت. با تامين حقاب��ه واقعي مورد 
نياز تاالب هاي اس��تان مي توان تا حدود قابل توجهي آثار منفي 
خش��ك ش��دن آنها را تحت تاثير قرار داد و در نتيج��ه هوا هم 
تلطيف شود. متاس��فانه در سال هاي گذش��ته بر اثر نوع بينش 
مديران به مفهوم توس��عه، بس��ياري از تاالب هاي مان از دست 
رفت. تاالب هورالعظيم يكي از تاالب هاي مهم ما است كه حفظ 
آن براي حيات اجتماعي دش��ت آزادگان و اهواز و سوس��نگرد 
بسيار ارزشمند اس��ت. اين تاالب در حوزه مشترك نفتي ايران 
و عراق قرار دارد و ايران هم نمي خواهد تجربه ناموفق و تلخ حوزه 
مش��ترك با قطر دوباره برايش تكرار ش��ود كه به اندازه كافي از 
منابع آنجا برداش��ت نكرد. براي همين ما با خشك كردن تاالب 
نفت برداشت مي كنيم. در كش��وري مانند امريكا مي بينيم كه 
حتي برداش��ت نفت در تاالب ها با رعايت اصول زيست محيطي 
و بدون خشك كردن تاالب انجام مي شود. اما در كشور ما چنين 
نيست. درباره شيوه برداشت نفت در هورالعظيم شائبه اي وجود 
دارد كه خشك كردن تاالب و بعد اس��تخراج نفت هزينه ها را تا 
يك چهارم كاهش مي دهد و به همين دليل از تجربه هاي جهاني 
در اين زمينه بهره گرفته نشده اس��ت.  در حال حاضر بر خالف 
تبليغات سازمان محيط زيس��ت كه هميشه قسمت هاي پر آب 
را به خبرنگاران نشان مي دهند؛ بخش مهم هورالعظيم خشك 
است. ريزگردهايي كه از سطح خشك شده تاالب بلند مي شوند 
بسيار ريز و خطرناكند و به گفته برخي پزشكان متخصص استان 
عامل بسياري از بيماري هاي سخت در استان خوزستان به شمار 
مي روند. ما براي كار توريس��تي و گرفتن عكس يادگاري حقابه 
تاالب ها را نمي خواهيم. بلكه تاالب نقش ريه تنفس��ي استان را 
ايفا مي كند. در اين شرايط شائبه ديگري هم وجود دارد كه براي 
تعطيلي مدارس هم محدوديت هايي تعيين شده تا از ضررهاي 
اقتصادي و... پيشگيري شود و براي همين مي بينيم كه بسياري 
از دانش آموزان و ساير گروه ها به اجبار بايد از خانه بيرون شوند. 
اميدوارم در سياس��ت هاي فعلي به گونه اي بازنگري ش��ود كه 
سازمان حفاظت محيط زيس��ت به جاي اينكه بگويد در استان 
آب مازاد وجود دارد حقابه هاي زيس��ت محيطي را دريافت كند 
و از طرف ديگر به جاي نهال كاري هاي بي فايده در جنوب شرق 
اهواز طرح هاي واقع بينانه تري در دستور كار قرار گيرد. چرا كه 
در حال حاضر بسياري از اين نهال ها در منطقه خشك شده اند و 

بي فايده بودن اين روش هم روشن است. 

تامين حقابه ها؛ اولويت اول
جامعه - 1

شبنم  قنواتي زاده 

از س��ال 1390 تا بهمن 1395، در چند مقاله 
بلند و يادداشت پي در پي تالش كرده ام توضيح 
دهم كه انتظارات، بيشتر از متغير مورد عالقه 
قريب به اتفاق همكاران اقتصاددانم، يعني تورم، 
بر افزايش نرخ ارز در شرايط همراه با تنش هاي 
سياس��ي مرتبط با پرونده هس��ته اي و اكنون 
موشك هاي بالستيك و همين طور تنش هاي 
منطقه اي ميان ايران و عربستان در مورد سوريه و يمن تاثير دارد. موج 
جديد فشارهاي فزاينده در بازار ارز را هم مي توان تا حد زيادي در اين 

تنش ها كه ابعاد و اشكال جديدي به خود مي بيند جست وجو كرد. 
انتظارات موجب به وجود آمدن تقاضاي س��فته بازانه بيش از اندازه از 
موقعيت عادي براي ارز مي شود؛ چرا كه بر اثر تنش ها انتظار افزايش 
نرخ ارز وجود دارد. اين انتظار و تقاضاي سفته بازانه همراه با آن، موجب 
افزايش نرخ ارز مي شود. با تحقق پيش بيني صورت گرفته، دور جديدي 
از انتظارات و تقاضاي سفته بازانه همراه با آن به وجود مي آيد و در گذر 
زمان تشديد مي ش��ود. تنها راه بازگرداندن آرامش به بازار ارز و دارايي 
نقد پذير طال كه ارزشش تحت تاثير قيمت جهاني طال و نرخ ارز است، 
رفع تنش هاست. در غير اين صورت، برخورد فيزيكي با معامله گران ارز 
تنش ديگري را به تنش هاي جاري اضافه مي كند كه نتيجه آن افزايش 
نرخ ارز اس��ت، چرا كه اين پيام را به اقتصاد و بازار ارس��ال مي كند كه 
توانايي بانك مركزي و دولت در مديريت بازار ارز به روش هاي معمول از 
جمله تزريق ارز، به تحليل رفته است و بنابراين ناچار از برخورد فيزيكي 
مي شود. اين خود، انتظار افزايش نرخ دالر را تقويت مي كند و بر تنور 
تقاضاي سفته بازانه براي ارز مي دمد. همين طور، تقاضاي واقعي ارز را 
به جلو مي اندازد كه موجب تالطم بيش��تر اين بازار مي شود. ترديدي 
نيس��ت كه توزيع نابرابر نقدينگي جاري در اقتص��اد ميان گروه هاي 
اجتماعي مختلف نيز يكي از داليل موج هاي ارزي در چنين شرايطي 
با چنين ابعادي است. اگر توزيع نقدينگي ميان بخش هاي اقتصادي 
و همين طور ميان گروه هاي اجتماعي برابرتر بود، نقدينگي جاري در 
اقتصاد، چنين با شتاب زياد، سر از بازار ارز در نمي آورد. اگر در گذشته 
از طريق سازوكارهاي مختلفي چون زمينه سازي براي جذب نقدينگي 
در رش��ته فعاليت هاي مولد صنعتي و كش��اورزي و همين طور نظام 
مالياتي پيش��رفته تصاعدي معطوف به توزيع عادالنه ثروت و درآمد 
ميان گروه هاي اجتماعي، در جهت برابرسازي هر چه بيشتر نقدينگي 

اقدام شده بود اينك كمي راحت تر مي شد بازار ارز را مديريت كرد. 
يك راهكار، همان راهكاري است كه در عربس��تان اخيرا دنبال شده 
اس��ت. يعني، سياس��ت بازتوزيع ثروت و درآمد در چارچوب طرحي 
جدي تر و اساسي تر از طريق گفت وگو با صاحبان ثروت هاي بسيار زياد 
در جهت واگذاري بخشي از ثروت ش��ان به خزانه دولت با هدف براي 
مثال كمك به اليه هاي پاييني نظام اجتماعي. اما، مساله اين است كه 

در شرايط كنوني و موقعيت جاري ما، چنين اقدامي 
با اقدام برخورد فيزيكي با چن��د معامله گر ارز تفاوت 

اساسي دارد كه مي تواند موجب آشفته تر ش��دن شرايط اقتصادي و 
خروج سرمايه بشود كه تاثير آن افزايش بيشتر نرخ دالر است. 

اثر معكوس برخورد فيزيكي
اقتصاد

ادامه در صفحه
04

علي   ديني تركماني

وقتي در رسانه ها ش��نيدم كه وزارت آموزش و 
پرورش پس از س��ال ها انتظ��ار، حركتي موثر 
و مفيد براي ارتقاي س��طح دان��ش و فرهنگ 
كش��ور انجام داده و اقدام به حذف آزمون هاي 
مضر و ناصواب كرده اس��ت بس��يار خوشحال 
شدم. س��ال ها پيش )حدود سال هاي 1371( 
زماني كه در دانش��گاه تربيت مدرس مشغول 
تحصيل در مقطع فوق ليسانس در رشته فلسفه بودم از محضر يكي 
از اساتيد بنام روانشناسي مرحوم آقاي دكتر شعاري نژاد بهره مي بردم. 
ايش��ان به مناس��بتي ضمن تحليل و نقد دردمندان��ه اي از وضعيت 
آموزش و پرورش به اين نكته ظري��ف پرداختند كه چرا نظام آموزش 
و پرورش ايران اصرار بر ك��ج روي و ادامه مس��يرهاي غلطي دارد كه 
سال ها پيش در اكثر كشورهاي جهان منسوخ شده است. يكي از اين 
اقدامات اشتباه راه اندازي مدارس استعدادهاي درخشان است. ايشان 
با همان لهجه ش��يرين و جذاب تركي خوي��ش مي گفتند همين كه 
دانش آموز مي خواهد قدم به اين مدارس بگذارد و چشمش به تابلوي 
سردر مدرسه مي افتد باورش مي شود كه با ديگر دانش آموزان خيلي 
تفاوت دارد و از استعداد ويژه، ممتاز، متفاوت و برتري برخوردار است. 
او احساس مي كند يك س��ر و گردن از بقيه دانش آموزان باالتر است و 
چنين ذهنيتي عواقب و آثار بس��يار نامطلوب روحي، رواني دارد الزم 
است در اينجا اضافه كنم كه مدت هاي مديدي است كه در نظام هاي 
آموزش��ي مدارس جهان تفكيك و طبقه بندي دانش آموزان منسوخ 
ش��ده اس��ت. بهترين چينش براي دانش آموزان »نه چي��دن« و »نه 
برگزيدن« آنهاس��ت. امروزه در مدارس، كالس��ي بهترين بهره وري 
را دارد كه همه نوع دانش آموز با خصوصيت ها، س��ليقه ها، توانايي ها و 
استعدادهاي مختلف و متفاوت را در درون خود پذيرا باشد. در چنين 
نظام هايي اصل بر اين اس��ت كه دانش آموز محور و پايه باشد و معلم 
نقش راهنما و مش��اور را ايفا كند و نه بالعك��س. دانش آموز منفعل و 
مس��تاصل نه تنها آموخته و كارآزموده نيس��ت بلكه فرهيخته و اهل 
مدارا و گفت وگو هم نيست و صرفا و منفعال از معلم خويش محفوظات 
را مي آموزد و آن هم چه آموختني؟ بهترين و باالترين سطح يادگيري 
همكاري و همي��اري دانش آموزان ب��ا يكديگر زيرنظر معلم اس��ت. 
دانش آموزان قوي تر )در انواع س��طوح و نه فقط آموزشي بلكه تربيتي 
و مهارتي( ياد مي گيرند چگونه بدون اينكه احساس غرور كاذب داشته 
باشند مفاهيم يا مهارت هاي خود را به دانش آموزان ضعيف تر منتقل 
كنند. دانش آموزان ضعيف تر هم ياد مي گيرند )كه البته اين يادگيري 
ظريف تر، حساس تر و شايد مهم تر از قبلي است( چگونه بدون اينكه 
احس��اس ضعف و ذلت كنند از دانش آموزان قوي تر فراگيرند. به نظر 
مي رس��د اين تعاون، همدلي، كارگروهي و مشاركت جمعي از صرف 
يادگيري مفاهيم و مهارت ها بنياني تر باش��د. چيزي كه متاسفانه در 
نظام آموزش و پرورش ما كمتر مورد توجه قرار گرفته است. به هر حال 
اميدوارم وزير محترم آموزش و پرورش و ساير دست اندركاران اين امر 
خطير، قدم بعدي كه حذف مدارس غلط موازي مانند اس��تعدادهاي 
درخشان است را هرچه سريع تر با شجاعت و درايت اعالم و اقدام كنند. 

نياز به  قدم سريع تر وزير
جامعه - 2

محسن طاليي ماهاني

سياس��ي  مع��اون  جب��ارزاده،  اس��ماعيل 
وزارت كش��ور از تدوين منش��وري به دستور 
رييس جمهور خبر داده كه قرار اس��ت فضاي 
وفاق و گفت وگوي سياس��ي را در سطح ملي 
فراهم كند. به گفته اين مقام وزارت كشور در 
راستاي تحقق اين امر مهم، جلسات متعددي 
با حضور صاحب نظران تشكيل شده و محصول 
آن به زودي در قالب بخش��نامه اي به اس��تانداران سراسر كشور ابالغ 
خواهد ش��د. تدوين منشور گفت وگوي سياس��ي را بايد اقدام جدي 
دولت و به ويژه رييس جمهور، براي عملياتي كردن پروژه گفت وگوي 
ملي دانست. ترديد ندارم كه اهالي رسانه به ويژه روزنامه نگاران سياسي 
منصِف معتدل با توليد محتوا به استقبال تالش دولت در اين زمينه 
خواهند رفت. چرا كه گفت وگو ميان عقايد مختلف، حتي اگر محصول 
مشتركي هم نداشته باشد، مي تواند ادراكي واقع بينانه را براي طرفين 
گفت وگو به دنبال داشته باشد. البته اميد آن است كه اين منشور كه 
با تالش دولت و همكاري مديران جريان ها و گروه هاي سياسي تهيه 
و تدوين مي ش��ود، مورد مفاهمه جناح ها قرار بگيرد و به مرور اخالق 
و كردار سياس��تمداران مان تغيير كند و اگر اينگونه شود فبها المراد. 
اما پرسش اصلي اين اس��ت كه سياس��تمداران محترم تا به امروز از 
طريق چه بلندگوهايي نظرات و عقايدش��ان را به گوش رقباي خود 
مي رساندند و مي رسانند؟ آيا آنان همواره براي بيان ديدگاه هاي خود 
دور يك ميز مي نشينند و پس از سالم و عليكي محترمانه، با ضوابط و 
استانداردهاي اخالقي با يكديگر گفت وگو و مذاكره مي كنند يا آنكه 
انتقاد و تحليل رقيب را از طريق حنجره هاي كاغذي و مجازي به هم 
منتقل مي كردند و مي كنند؟طرح اين پرسش به اين علت است كه 
روزنامه ها همواره نقش پيغام رساني را براي بازيگران سياسي داشته اند 
و نظ��رات و ديدگاه هاي آنان را به جامعه مخاب��ره كرده اند.  پس بهتر 
نيس��ت براي باال بردن ش��انس موفقيت گفت وگوي ملي، اين پروژه 
ابتدا بين رسانه هاي جناح ها در مقام تريبون هاي آنها آغاز شود تا اگر 
موفقيت آميز بود و تغييري در تحليل و رويكرد طرفين حاصل شد، 
اين پروژه ميان جناح ها كليد زده ش��ود؟ به تعبيري ديگر بايد گفت 
ما روزنامه نگاران و اهالي رس��انه، بيش از همه به سياستمداران مورد 
عالقه مان شباهت داريم. اسم هاي مان با هم متفاوت است اما يك رسم 
و آيين را دنبال مي كنيم و منظومه فكري و عقيدتي مان فرق چنداني 
با هم ندارد. تفاوت، فقط در كنشگري ها و مسووليت هاي مان خالصه 
مي شود. سياستمداران كار سياسي مي كنند و ما كار سياسي را تفسير 
و تحليل مي كنيم. البته با تعطيلي احزاب، روزنامه ها و روزنامه نگاران 
كار و بار احزاب را هم به دوش كش��يدند تا سياست و بازي سياسي از 
رونق نيفتد. پس روزنامه ه��ا و روزنامه نگاران مانند سياس��تمداران 
مي توانند براي انجام گفت وگو با يكديگر گام برداشته و محكي جدي 

بخورند. اگ��ر نظ��ام ارزش��ي-عقيدتي روزنامه هاي 
اصالح طلب و اصولگرا با بازيگران سياسي شان قرابت 

دارد، پس مي ش��ود اين پروژه را هم ميان روزنامه هاي جناحي مورد 
آزمايش قرار داد. 

رسانه ها و  گفت وگو ي ملي
سياست

مجتبي حسيني
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كميته چهارنفره دولت 
براي پيگيري حوادث 

بازداشتگاه ها


