
رانت، ارتشا، شبکه سازی، پول شویی، 
در  تصـرف  منابـع،  غیرمجـاز  برداشـت 
سـرمایه،  بـازار  در  اخـال  بیت المـال، 
افـراد  انتخـاب  نجومـی،  حقوق هـای 
غیرمتخصـص و فامیلـی؛ این هـا تنهـا 
گوشـه ای از ده هـا اتهـام شـرکت فـوالد 
گـزارش  در  به تازگـی  کـه  اسـت  مبارکـه 
معـادن  و  صنایـع  کمسـیون  نهایـی 
وقتـی  اسـت.  شـده  منتشـر  مجلـس 
می گذاریـد،   92 کنـار  را  صفـر   12 شـما 
می شـود 92 هـزار میلیـارد تومـان عـدد 
که در این شـرکت صورت گرفته  تخلفی 
چـه  یـا  چیـزی  چـه  به راسـتی  اسـت! 
اسـت؟  مقصـر  اتفـاق  ایـن  در  کسـی 
خصوصی سـازی یکـی از چالش هایـی 
همـواره  اسـامی  جمهـوری  کـه  بـوده 
تخلفـات  و  اسـت  بـوده  روبـه رو  آن  بـا 
می گرفتـه  صـورت  امـر  ایـن  در  فراوانـی 
اسـت. همین مشـکل در شـرکت فوالد 
مبارکـه نیـز، خـود را نشـان می دهـد. اما 
دولتـی  شـرکت  یـک  متفاوت تـر؛  کمـی 
کـه نیمه خصوصـی شـده اسـت، امـا آیـا 
به خودی خـود  خصوصی سـازی  گـر  ا
مشکلی ندارد پس چرا چنین تخلفاتی 
صـورت می گیـرد؟ شـاید بتـوان جـواب 
در  کـه  اشـتباهاتی  در  را  سـؤال  ایـن 
گرفتـه اسـت و نواقـص  قانـون صـورت 
قوانینـی  مجموعـه  کـرد؛  پیگیـری  آن 
کـه همـواره راه دورزدن آن وجـود دارد 
را  راه هـا  ایـن  به خوبـی  متخلفیـن  و 
و  نواقـص  فقـط  آیـا  امـا  می شناسـند. 
اشـتباه های قانونـی، چنیـن تخلفاتـی 
را بـه وجـود آورده اسـت یـا مسـائل مهم 
دیگری نیز مطرح است؟! شرکت فوالد 
مبارکـه اصفهـان یـک شـرکت خصولتی 
- یعنـی ترکیبـی از دولتـی و خصوصـی 
سـرمایه های  کـه  به گونـه ای  اسـت،   -
و  دولتـی  سـرمایه های  از  ترکیبـی  آن 

عمومـی و خصوصـی اسـت و مدیریـت 
می باشـد؛  دولـت  عهـده ی  بـر  آن 
ازایـن رو نهادهـای دولتـی نظیـر وزارت 
صمـت و وزارت رفـاه، وظیفـه تعییـن 
هیئت رئیسـه ایـن شـرکت را عهـده دار 
می باشـند، امـا هیچ کـدام از ارگان هـای 
مبارکـه  فـوالد  قضیـه ی  در  بـرده  نـام 
نداشـتند  ؛  انتصاب هـا  در  دخالتـی 
بلکـه افـرادی از دفتر ریاسـت جمهوری 
ریاسـت جمهوری  معاونـت  و  سـابق 
انتصابات این شرکت را انجام داده اند. 
بـه نظـر می رسـد دخالت هـای بی مورد 
کـه   - شـرکت  ایـن  بـه  بی ربـط  افـراد 
در دولـت سـابق مسـئولیت هایی نیـز 
داشـتند - زمینه هـای برخـی تخلفات 
جملـه  از  اسـت؛  آورده  وجـود  بـه  را 
بـه  غیرمجـاز  سـرمایه گذاری های 

در  سـابق  رئیس جمهـور  دسـتور 
تأمیـن  دیگـر،  شـرکت های 

خودروهای معاون اول 

صمـت،  وزیـر  و  سـابق  رئیس جمهـور 
ایـن  مدیـران  انتصابـات  در  دخالـت 
شـرکت و مـوارد بسـیاری ازاین دسـت. 
البته طبق معمول این افراد، همیشه 
اتهامات خود را تکذیب و نسـبت های 
خـود بـا متهمـان را رد کردنـد! از جملـه 
کـه ایـن شـرکت  فعالیت هـای دیگـری 
جهـت افزایـش نفـوذ و قـدرت سیاسـی 
خـود انجـام داده اسـت؛ قرارداد بـا افراد 
سیاسـی پرنفـوذ، چـون وزیـر سـابق راه 
رئیس جمهـور  رئیس دفتـر  همسـر  و 
سـابق، پرداخت هایـی بـه دفاتـر ائمـه 
و  نمازجمعـه  اقامـه  سـتاد  و  جمعـه 
به کارگیـری دوباره بازنشسـتگان و افراد 
که  ذی نفوذ در دولت سـابق می باشـد 
ایـن اقدامـات بی تأثیـر در تخلفـات آن 
نبـوده و نوعـی اطمینـان خاطر بـه این 
شـرکت بـرای فعالیت هـای خـود 
داده است. در مورد این 
شـرکت با خیال راحت 

می تـوان گفـت کـه پشتشـان بـه دولت 
گـرم بـوده و فعالیت هـای خـود  سـابق 
را زیـر سـایه ی آن هـا و بعضـًا بـه دسـتور 
آن هـا انجـام داده اسـت. ازایـن رو بایـد 
کمـه ی چنین شـرکت هایی  گفت محا
طبعًا دشـوارتر از باالرفتن از دیوار چین 
کـه حتـی حـرف زدن  اسـت! به گونـه ای 
در مورد این شـرکت ها در دولت سـابق 
اصـاح  اسـت.  نبـوده  امکان پذیـر  نیـز 
قوانین موجود و به روزرسـانی و تدوین 
آن هـا در مسـئله ی خصوصی سـازی، 
تقویـت جریـان ضدفسـاد و جلوگیـری 
صـورت  امـر  ایـن  در  کـه  فسـادی  از 
از  جلوگیـری  در  می توانـد  می گیـرد، 
کنـد.  کمـک شـایانی  چنیـن تخلفاتـی 
دولـت  و  قضاییـه  قـوه ی  اسـت  امیـد 
سـابق  دولـت  برخـاف  سـیزدهم 
و  افـراد  چنیـن  بـا  مقابلـه ی  قـدرت 
داشـته  را  آنـان  دست نشـانده های 
کمـه ی اینـان بپـردازد. باشـد و بـه محا
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و  ومیـت  حمر و  فقـر  درد  کـه  هسـتند  مـا  بـا  خـط  آخـر  تـا  آهنـایی  تهنـا 
گرداننـدگان  اسـتضعاف را چشـیده باشـند. فقـرا و متدینـن یب بضاعـت 
پادارنـدگان واقعـی انقالهبـا هسـتند. مـا بایـد متـام تالمشـان را بنمایـم  و بر
یل دفـاع از مسـتضعفن را  کـه ممکـن اسـت خـط اصـو یت  تـا بـه هـر صـور
ین  کنـم ... مـا بـرای احقـاق حقـوق فقـرا در جوامـع بشـری تـا آخر حفـظ 

کـرد. قطـره خـون دفـاع خواهـم 

برخی انجام تحوالت اقتصادی در کشور 
گره می زدند و  کامل به برجام  را به طور 
اقتصادی  را  برجام  بدون  اقتصاد  عمًا 
شکست خورده و ناموفق می دانستند. 
دولت  یک ساله  فعالیت  درحالی که 
سیزدهم عکس این موضوع را نشان داد 
و در این مدت شاهد تحوالت اقتصادی 
که بدون برجام محقق شده،  متعددی 
کاهش 18 درصدی  اولین مورد  بودیم: 
نرخ تورم در دولت سیزدهم است، چرا 
که نرخ تورم در خرداد امسال 41 درصد 
بود که 18 درصد کمتر از نرخ تورم ابتدای 
دولت سیزدهم )59 درصد( است. حذف 

ارز رانتی 4200 تومانی در خردادماه باعث 
اثرات  اما  شد،  تورمی  شوک  یک  ایجاد 
تورمی حذف این ارز در خردادماه و تیرماه 
کم شد و ازاین پس شاهد تورم  به تدریج 
نزولی تر خواهیم بود. دومین تحول بدون 
 39 رشد  سیزدهم،  دولت  در  برجامی 
هفت  از  بعد  خارجی  ترانزیت  درصدی 
کاهش بود. مسیر رشد ترانزیت در  سال 
گذشته، ازسرگرفته شد و با عبور 12  سال 
کاالی خارجی از  میلیون و 650 هزار تن 
در  درصدی  رشد 68  شاهد  کشورمان، 
حوزه ترانزیت بودیم. همچنین در دوماهه 
از  خارجی  ترانزیت  جاری  سال  نخست 

این  که  کرد  رشد  درصد  کشورمان، 39 
موضوع نوید رسیدن به حدنصاب باالی 
کاالی عبوری خارجی از  15 میلیون تن 
کنون  که تا کشور در سال 1401 را می دهد 
بوده  بی سابقه  کشورمان  تاریخ  کل  در 
بدون  اقتصادی  تحول  سومین  است. 
ساخت  رونق  سیزدهم  دولت  برجام 
که یکی از وعده های  مسکن است، چرا 
اصلی و انتخاباتی دولت ساخت ساالنه 
و  است  بوده  مسکن  میلیون  یک 
مشاهده می کنیم که در دولت سیزدهم 
ساخت 1.5 میلیون مسکن در حال اجرا 
است. چهارمین تحول اقتصادی بدون 

صحیفه امام؛ ج 21، ص87- 86

لزوم دفاع از مستضعفان

برجام دولت، پرداخت وام بدون ضامن 
دولت  رئیس  وعده  از  پس  می باشد. 
بر  اعطای تسهیات  بر  سیزدهم مبنی 
کاهش فساد و  اعتبارسنجی، و  اساس 
معوقات بانکی، شاهد افزایش تسهیات 
سوی  از  ضامن  بدون  شده  پرداخت 
تا  به طوری که  هستیم،  مرکزی  بانک 
 50 و  هزار   314 تعداد  مرداد ماه،  اوایل 
تسهیات خرد به مبلغ 289،96 میلیارد 
ریال با سرانه پرداختی 31 میلیون تومان 
به متقاضیان اعطا شده است. افزایش 
تولید برق در دولت سیزدهم پنجمین 
تحول است، کم کاری های دولت گذشته 
کشور،  برق  تولید  ظرفیت  توسعه  در 
سبب شده بود که پس از دو دهه مجددًا 
خاموشی ها به مردم تحمیل شود، اما 
با  سال  یک  همین  در  سیزدهم  دولت 
افزایش 6 هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاهی 
افزایش  وجود  با  پرمصرف ها،  کنترل  و 
خاموشی های  برق،  مصرف  و  قیمت 
که در دولت قبل شاهد  وقت و بی وقتی 
را متوقف ساخت. ششمین  بودیم  آن 
دستاورد اقتصادی کاهش رشد نقدینگی 
است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی در 
کی از تداوم  خردادماه ۱۴۰۱، بررسی ها حا
روند کاهشی این متغیر همچون ماه های 
دستاورد  شش  این  است.  گذشته 
تنها  اقتصادی  عرصه  در  تحول آفرین 
کنونی است  گوشه ای از موفقیت دولت 
که بدون امضای برجام و حصول توافق 
کرات هسته ای موفق به کسب آنها  در مذا
شده است. موفقیت در برجام و حصول 
گره زدن  منافع آن چیز بدی نیست اما 
بهانه امضای  به  کشور  کردن  و معطل 
است. استعدادها  هدردادن  برجام 

تحوالت اقتصادی بدون برجام
علی اکبر حسینی
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باز  را  آب خانه تان  شیر  روزی  گر  ا
بدبو  و  گل آلود  آب  آن  از  و  کنید 
پیدا  احساسی  چه  شود،  خارج 
عصبانی  و  ناراحت  می کنید؟ 
حل  دنبال  به  آیا  نمی شوید؟ 
اعتراض  نمی روید؟  قضیه  این 
گر این مسئله روزها  نمی  کنید؟ ا
از روز  طول بکشد چه می کنید؟ 
این  مردادماه،  شانزده  یکشنبه 
مشکل برای شهرکرد و چند شهر 
رخ داده  آن  اطراف  روستای  و 
گروه های  ابتدا  همان  از  است. 
جهادی و بسیجی برای آب رسانی 
اما  شدند؛  میدان  وارد  مردم  به 
مسئولین استانی اقدامی جدی 
در این زمینه انجام ندادند. ُنه روز 
پس از قطعی آب، مردم روبه روی 
جمع  استانداری  ساختمان 
شدند، تا صدای  خودشان را به 
تجمع  این  برسانند.  مسئولین 
باالخره  تا  شد  باعث  اعتراضی 
آقای استاندار در رسانه ها حضور 
پیدا کنند. از جمله توضیحاتی که 
مسئوالن دررابطه با علت قطعی 
که  است  این  داده اند،  ارائه  آب 
شدن  گل آلود  موجب  سیاب 

آب ها شده است، به همین دلیل 
امکان استفاده از آن وجود ندارد؛ 
که شهر های  این در حالی است 
اصفهان و شهرکرد یک سرچشمه 
استان  برای  مشکلی  و  دارند 
است.  نشده  ایجاد  اصفهان 
سیل های  شهرکرد  همچنین 
کرده ،  تجربه  را  این  از  شدیدتر 
مشکلی  چنین  با  تابه حال  اما 
دیگر  یکی  است.  نشده  مواجه 
کارشناسان  که  تحلیل هایی  از 
برای پاسخ به علت رخ دادن این 
که  است  این  می گویند،  مشکل 
دچار  شهرکرد  تصفیه خانه های 
مشکل شده و توان تصفیه آب را 
ندارد. از همین رو، مسئولین باید 
به صورت شفاف و رودررو با مردم 
این  اصلی  و علت  کنند  گفت وگو 
اتفاقات را توضیح دهند؛ به دلیل 
اینکه تنها آورده ی صادق نبودن 
بحران  شدن  طوالنی  و  مردم  با 
آب بی اعتمادی مردم، قرارگرفتن 
زیرا  است.  یکدیگر  روبه روی  آنها 
آن  مشکل  که  بحران  هایی  ذات 
و  درگیری  است،  منابع  کمبود 
دعواست. حال باتوجه به تمامی 

بسته شـــــــــــــــــــــــــدن  صفحه ی 
گرام، ماجرایی آشـــناست  اینستا
دوباره  است  مدیدی  مّدت  که 
و دوباره تکرار می شــــود. برخی 
 – نبرد  همچــــون  را  ماجرا  این 
قلمداد   - مجازی  نبردی  اّما 
می کنند؛ راست و دروغ و صّحت 
و سقمش به کنار، اّما این قضیه 
شهدای خاص خودش را دارد. 
فراوانی  صفحات  می توان  مثًا 
قسمت  در  که  کرد  مشاهده  را 
شرح حال کوتاه خود نوشته اند: 
پیچ قبلی شهید شد! این شبه 
شهادت اّما دامن افراد زیادی را 
گرفته و ِعده و ُعده زیادی را به 
کشانده  ورطه ی جنگ و قتال 
است. مثًا محّرم همین امسال 
میثم  حاج  صفحه  که  بود 
 - اهل بیت  مداح   - مطیعی 
رجزخوانی اش  کلیپ  به خاطر 
بسته شد )یا به عبارتی نوظهور، 
شهید شد!( راه دور هم نرویم. 
چـــــــند روز پیش بود که صفحه 
نشریه  یعنی  نشریه–  همیـــــن 
از قافله عقب نماند  – هم  فتح 
بیان  آزادی  ایادی  توّسط  و 
شاهد  شد!  فتح  آمریکایی 
مثــــال برای این قصه ی پرغصه 
بسته شدن  اّما  است.  فراوان 
گرام تنها  صفحه توسط اینـــــــستا
محدود به قشر حـــــزب اللهی ها، 
هیئتی ها، بسیجی ها، منکرین 
یهـــــــــــــــود  هولوکاست،  وقوع 
چندی  نیست.   ... و  ستیزان 
میان  مشاجره ای  که  پیش 
 - قاسمی  شاه  احسان  دکتر 

بی مسئولیتی در بحران آب

باید به دنبال  این توصیفات، ما 
به ویژه  آب  بحران  واقعی  راه حل 
نظر  به  باشیم.  شهرکرد  مشکل 
برای  موقتی  اقدامات  می رسد 
استان های  که  آبی ای  مشکات 
اصفهان،  چهارمحال وبختیاری، 
خود  درگیر  را  خوزستان  و  یزد 
این  اصلی  راه حل  است،  کرده 
ما  مسئوالن  نیست.  مشکات 
ملی  نگاهی  بحران  این  به  باید 
داشته باشند و دست از مرکزگرایی 
بردارند؛ اینکه خبری از مشکات 
آبی در رسانه ها نیست، نمونه ای 
است.  گرایی ها  مرکز  همین  از 
دیگر  و  چهارمحال وبختیاری 
شهر  همانند  کشور،  استان های 
مرفه  مناطق  به خصوص  تهران 
نشین آن، جزئی از ایران هستند 
حل  به  نسبت  باید  مسئوالن  و 
مشکات آنها دغدغه داشته باشند 
و به عنوان مسائل حاشیه ای به آن 
که  مشکات نگاه نکنند. تا زمانی 
بحران آب برای ما مسئله ای ملی 
نشود، نمی توانیم از پس آن بر آییم 
و بی توجهی به آن، فقط باعث کور 
می شود. بحران  این  گره  شدن 

ی سید علی علمدار

آزادی نداریم!
محمدحسین قدمی
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استاد ارتباطات - و طرف داران 
کره ای در فضای  موسیقی پاپ 
دکتر  بود،  شکل گرفته  مجازی 
شاه قاسمی پس از بی اعتنایی 
اعتراض های  به  گرام  اینــــــــستا
برخی  توهین های  برابر  در  او 
پاپ  موسیقی  طرف داران  از 
نوشت:  عصبانیت  با  کره ای، 
شبکه های  در  بیان  آزادی 
اجتماعی توهمی بیش نیست. 
رفتارهای  به  کنــــش ها  وا
مستبدانه ی  و  تهاجـــــــــمی 
طیف  به  طیفی  از  گرام  اینستا
دیگر متفاوت است. عده ای با 
تمسک به نگرشی رایج از جهان 
آزادی  مفهوم  باتکیه بر  و  غرب 
سیاست های  بیان،  آزادی  و 
گرام را متناقض قلمداد  اینستا
سکه ی  دیگر  روی  می کنند. 
دوباره  نگرشی  هم  ماجرا  این 
به مفهوم آزادی است. در ایـــــن 
آزادی  فیلسوفانه  نسبتًا  نگاه 
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وه ها دبیر کارگر

مطلق، بی معنا و دست کم در 
است.  غیرممکن  جهان  این 
محدودیت  با  همواره  آزادی 
درآمیخته و اصًا با محدودیت، 
انتها و نرسیدن معنا می شود. 
رهایی  با  آزادی  از  تعریفی  هر 
سویی  به  زدن  قید  و  سویی 
است؛  همراه  ماجرا  از  دیگر 
رفتارهای  تعریف،  بنابراین 
بستن  در  گرام  اینستا عجیب 
برخی از صفحات نوعی تناقض 
جدیدی  تعریف  بلکه  نیست؛ 
آزادی  از  نوعی  است.  آزادی  از 
که  آمریکایی   - گرامی  اینستا
و  بروز  اجازه ی  حقایقی  به 
از  برخی  و  می دهد  ظهور 
ذبح  بسم اهلل  بدون  را  حقایق 
می کند. اینکه شبکه اجتماعی 
اهداف  جهت  در  گرام  اینستا
می رود  پیش  صهیونیست 
طول  در  حتی  نیست.  شکی 
زمان شاهـــــــد پیشرفت هوش 

عّزت را به ذّلت ماندن ترجیح 
گروهی نیز همچون  می دهند. 
استداللشان   - مردم  سایر 
ترک  قصد    - باشـــــد  چه  هر 
اپلیکیشن مـــــــــحبوب این روزها 
بر  کدامشان  که  را ندارند. این 
باید  رویکرد  کـــــــدام  و  حق اند 
اصلی  دغدغه ی  گردد،  اتخاذ 
و اّولیه نیســــــــــت. بلکه عامل 
نگران کننده، مــــــــشخص نبودن 
در  ثابت  عملی  منطق  یک 
که  مقابل چنین رفتاری است 
می شود. تکرار  روز  هر  و  روز  هر 

شنایایی  الگوریتم  و  مصنوعی 
محتواهایی که به مذاق شبکه 
خوش  گرام  اینستا اجتماعی 
که حتی روی  نمی آید هستیم 
هم  کلمات  و  صداها  از  برخی 
در  گر  ا و  است  شده  حساس 
شود  کار  استوری  یا  پست 
اّما  می کند!  حذف  را  آن  فورا 
بودن  گنگ  مهم تر،  مسئله ی 
مقابل  در  کنشگری  فضای 
چنین رویه ای از سوی صاحبان 
با  گروهی  است.  گرام  اینستا
گرام،  اینستا ترک  بر  پافشاری 
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