برخورد روسای شورای رقابت و بورس
در دو راهی صنعت خودرو

آقای شیوا ،با مردم صادقانه و شجاعانه سخن بگویید! 6

هربامداد در سراسر کشور
ایجاد اختالل در آموزشهای الزم به دانش آموزان
با توجه به تعطیلی مدارس

امان مردم از گرانی بریده است

خداحافظی

چهارشنبه سوری امسال

باخریدکیلوییمیوه

خطرناکتر است؟
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نگاه

محمود احمدی بیغش نماینده مجلس در گفتگو با آفتاب یزد
در واکنش به پیگیری و اصرار پلیس بر شکایت از عنابستانی

فکری به حال
گرانیهاکنید

چرا مردم با نماینده مجلس

نادر صادقیان
جامعهشناس

افزایش سرسامآور قیمت کاالها شرایط را برای
بسیاری از مردم آن هم در آستانه سال نو دشوار
کرده است به طوری که قدرت خریدشان را از
دست داده اند.

برخوردکردند؟!
با احتســاب  ۱۹روزی که از اسفند ماه گذشته و مبدأ ماجرا یعنی
حادثه تلخ یعنی درگیری عنابستانی

سوم بهمن ،۹۹حاال ۴۶روز از آن
وسربازنیرویانتظامیمیگذرد.پلیسمصرانهپیگیرشکایتخود
از نمایندهی خاطی است اما محمود احمدی بیغش در گفت و گو
با آفتاب یزد روی چند موضوع دست میگذارد؛ انفعال مجلس،
واکنش ســریع و بیدلیل رئیس مجلس که تــاش کرد عوام را
اقناع کند نه این که ماجرا کنکاش شود ،خطای محرز آن شخصی
که فیلمی ناقص از ماجرا را در فضای مجازی منتشر کرد و اوضاع
بد اقتصادی جامعه .عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه
مجلس یازدهم میگوید« :ده سال قبل اگر بود آن سرباز راه را باز
میکرد و بفرما هم میزد ،بگردید دنبال ریشههای اجتماعی ماجرا
نه محکوم کردن یک نمایندهی مجلس!»

ادامه در صفحه 2

یادداشتها

زمزمه حذف مناظره
از انتخابات۱۴۰۰

مجید ابهری

رفتار شناس

بارها در فضای مجازی شــاهد تصاویــر و فیلمهایی از هجوم و
کشــمکش افراد برای تهیه روغن خوراکی بودهایم؛ اتفاقی که
حتی در دوران جنگ تحمیلی و درســت در زمانی که بسیاری
از اقــام خوراکی کوپنی بود کمتر مثل آنهــا را دیده بودیم.
خیلیها یادشان نیســت که در آن زمان ورقه کوچک کاغذی
که به آن کوپن میگفتند به ما میدادند و هرماه با اعالم ســتاد
بسیج اقتصادی برای گرفتن مثال نفری ۴۵۰گرم روغن به صف
شده و ضمن پرداخت قیمت دولتی آن ،روغن را گرفته و به خانه
میبردیم .خوشبختانه با اتمام جنگ تحمیلی زندگی کوپنی هم
جمع شد ودر تاریخ بایگانی گردید .اما متاسفانه با دیدن تصاویر
ناراحتکننده هجوم مردم بعضی از شهرها به مغازهها برای خرید
روغن ،باز به داالن تاریخ پرتاب شدیم و خاطرات آن روزهای تلخ
در ذهنها زنده شدند .اما غمانگیزترین بخش از این فاجعه ،نمایش
بخشی ازاین فیلمها در شبکههای معاند ودشمن ساز بود .کشوری
که هشت سال جنگ تحمیلی را با سر فرازی وعزت ملی سپری
کرد و چهل سال اســت که تحریمهای ناجوانمردانه را تحمل
میکند ،چرا در دوران صلح وآرامش به چنین روزی افتاده است؟
به نظرم این حرکتها به سفارش دشمنان وبا دست دوست نمایان
به اجرا در آمده و میآید تا به عزت ملی و شأن اجتماعی خدشه
وارد کنند .یکی از کارشناسان مزدور در شبکههای سعودی ساز
گفته بود کشوری که نمیتواند روغن مورد نیاز مردم را درایام عید
فراهم کند چگونه ادعای نجات افراد تحت ستم را میکند؟ باید
خطاب به او بگویم :اف برغیرت و شــرف شما که ۸سال جنگ
تحمیلی و چهل سال تحریم را دیدید و مدیریت خوب و موفق
کشور را هم مشاهده کردید و خفه شدید حاال زبانتان بازشده؟ از
همین جا به مدیران ارشد و برنامهریزان کالن کشور اعالم میکنم؛
دستهایی از بیرون ودرون درکار هستند که در حرکت چرخهای
کشور ترمز ایجاد کنند .فردا نوبت گوشت ،مرغ و تخم مرغ است.
مبادا کرونا حواس مارا از این رفتارها دور کند.

مشکالت
حاشیهشهرمشهد

علی اکبر پیوندی

دریک قدمی
نوروز

مناظره دیگر اصل نیست
اما نمیتواند برگزار نشود

محمدعین اله زاده

داروی ایرانی؛
کیفیت یا تجارت؟

صفحه 11

محمد هاشم پور
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یادداشت2 -

چرا از مواد محترقه
در چهارشنبه سوری استفاده میشود
امان اهلل قرائی مقدم

جامعهشناس

چهارشنبه سوری یکی از آیینهای ایرانی است که در شب آخرین
چهارشــنبه سال برگزار میشود .سالهاست که در چنین روزی به
خاطر اســتفاده از مواد محترقه بسیار خطرناک و بعضاً دست ساز
شاهد مصدومیت بسیاری از افراد که غالباً با قطع عضو همراه است،
هستیم .امسال به خاطر شرایط کرونا انتظار میرفت که کمتر شاهد
مصدومان چهارشنبه سوری باشیم اما متاسفانه هنوز این روز نرسیده
رئیس سازمان اورژانس کشور میگوید تعداد مصدومان چهار شنبه
سوری نسبت به سال گذشته افزایش داشته است و این یعنی نگرانی
بسیار هم بابت ابتال به کرونا و هم خطراتی که جوانان در آن روز با آن
روبهرو میشوند .اصوالً پاسداری از سنن و میراث فرهنگی مسئلهای
است که در قلب و روح مردم نهادینه شده است .چرا که پاسداری
از ســنتها یکی از عوامل انسجام اجتماعی است یعنی بزرگترین
عاملی است که میتواند انسانها را به یکدیگر نزدیک کند و مردم
احساس تنهایی و بیهویتی نکنند .حتی میتواند از نابسامانیهای
اخالقی نیز جلوگیری کند .اما اینکه هنوز چهارشنبهسوری نشده و با
مصدومان بسیاری روبهرو هستیم به این دلیل است که نسل حاضر
نسل جوان است و چون چیزی برای شادی برایشان نگذاشتهایم با
چنین رفتارهای بعضا خطرناکی میخواهند خودشان را شاد کنند.
از ســوی دیگر هنوز جوانان موضوع کرونا را جدی نگرفتند و فکر
میکنند که اگر مبتال شوند به علت جوان بودنشان اتفاق خاصی
برایشان نمیافتد .بنابراین متاسفانه در چهارشنبه سوری امسال هم
همانند ســالهای گذشته از مواد محترقه استفاده میکنند که هم
شادیشــان را نشان دهند و هم نوعی بخواهند دهن کجی کنند
که قید و بندها برایشان مهم نیست .اساساً بحثی که مطرح است
اینکه چرا جوانان در چهارشنبه سوری به استفاده از مواد محترقه
روی آورده اند؟ به این دلیل که دولتها محدودیتهایی را در این
روز در نظر گرفتند مثل از آتش پریدن .وقتی که مانع از این موضوع
شدند که مردم به شادی کم خطرتر بپردازند آنها هم مواد محترقه
خطرناک را جایگزین آن کردند.
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توزیع عادالنه واکسن کافی نیست؛
قیمتهمبایدمنصفانهباشد

صفحه 5

موافقت سازمان برنامه با کمک فوری به هما
روغن کرونایی
یا کرونای روغنی

قربانعلی تنگ شیر

حسین نقاشی ،فعال سیاسی اصالحطلب
در گفتگو با آفتاب یزد:

پیرو انتشار گزارشها و یادداشتها در روزنامه «آفتابیزد» به سرانجام رسید

یادداشت1 -

درباره
اندیشه ورزی

علی علی پور فالح پسند

در شرایطی که تورم ایران  ۲۵درصد اعالم شده است

6

زنان  ،دروازه های
سالمتجوامع

تورم افغانستان فقط  4/1درصد
یادداشت3 -

واکسن کرونا
ابزارژئوپلیتیکی
فتح اله دهقان

دانش آموخته جغرافیای سیاسی

از ســپیده دم آغازحیات بشــر بــر کره زمیــن رقابت میان
انســانها آغاز شده اســت .رقابت مثبت و ســازنده از عناصر
و عوامل پیشرفت وتوســعه جوامع بشری است .با پیچیده و
تخصصیشــدن دنیا ،رقابتهای جهانی نیز تودر تو و مشبک
شده اســت .در دنیای مدرن و در بازیهای سیاسی پیچیده
بینالمللی کنونی ،قدرتها در استفاده از هر ابزاری برای پیشی
گرفتن از حریف دریغ نمیکنند.
رقابت درمیان قدرتها در ابعاد اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی،
نظامی و ...همواره در جریان بوده و هست.
با پیشرفتهای بیســابقه علمی در جهان و دسترسی بشر به
تکنولوژیهای محیرالعقول ،ســاحهای استراتژیک بیولوژیک
با قدرت تاثیرگذاری وحشــتناک نیز در خدمت قدرتها قرار
گرفته است.
در هنگامه رقابت و در مراحل حســاس دوئل ،وسوسه منافع
قدرتها را به خروج ازچارچوب پذیرفته شــده و تعریف شده
بازی سیاسی میکشــاند .در این راســتا قدرتها از هر ابزار
ژئوپلیتیکی برای تأمین منافع خود بهره میگیرند .استفاده از
گندم به عنوان ابزاری ژئوپلیتیکی علیه شوروی از سوی آمریکا،
استفاده از ابزار ژئوپلیتیکی انرژی علیه اروپا و اوکراین از سوی
روسیه ،تحریم غذایی و داروئی ایران توسط امریکا شاهدی بر
این ادعا میباشد .در برهه کنونی نیز از سویی رقابت در باشگاه
قدرتمندان جهان در جریان اســت ،از ســوی دیگر ویروس
کرونای محصول رقابت این قدرتها ،مصیبتها و مشــکالت
بیسابقهای برای بشریت به ارمغان آورده است.
مردم مستأصل از وحشت وترس ویروس کرونا به مثابه غریقی
که برای نجات به هر جسم شناوری چنگ میزند برای خالص
شدن از شر ویروس بیرحم کرونا چشم به واکسن دوختهاند.
ولی واکســن کرونا نیز از ســوی قدرتها به عنــوان ابزاری
ژئوپلیتیکی مورد استفاده قرار میگیرد.
نگاهی به تحرکات احزاب و جریانهای سیاســی ،کنشــگران
سیاسی و سیاستمداران در کشورهای مختلف جهان نشان
از استفاده ابزاری واکسن کرونا در راستای منافع وبرای کسب
قــدرت ،به قیمت بازی با جان مــردم بیگناه دارد( .عملکرد
ترامپ پوپولیســت در کار زار و کمپینهای انتخاباتی آمریکا
شاهد این مدعا است).
قدرتها در استفاده از واکسن کرونا به عنوان ابزار ژئوپلیتیکی
در روابط میان کشورها و روابط بینالملل نیز دریغ نمیکنند.
به عنوان مثال بنا بر اخبار منتشــر شــده در برخی رسانهها،
رژیم صهیونیستی برای فلسطینیها ،سوریها واکسن روسی
خریداری نموده وبه عنوان ابزاری برای تشویق کشورهایی که
بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسند
سود میبرد .رقابت قدرتهای جهانی برای ربودن گوی سبقت
ساختن واکســن کرونا نیز خاطره رقابت آنها برای ساختن
بمــب اتم و فتح کره ماه را در اذهان جهانیان زنده کرد .البته
حرف و حدیثها در مورد تأثیرات ژنتیکی واکســن کرونا در
آینده نیــز در صورتی که به واقعیت بپیوندد وجهه دیگری از
استفاده ابزاری و ژئوپلیتیکی از واکسن کروناست که قضاوت
در این خصوص را باید به آینده موکول کرد.
ادامه در صفحه 6

محمد هاشمی

یادداشت4 -

بیتوجهیعمومی
به مصوبات فرهنگستان
علی مصلحی

باور کنیم اگر کســی «پلمب»  -قطعه فلزی که حکم قفل
قضائــی یک مکان را دارد  -را بهجای «پلمپ» به کار ببرد،
کــره عرش به زمین نمیآید .اما اگــر کره عرش هم پایین
آمد ،برای عدهای اصال مسئلهای نیست ،این که چند نقطه
اضافهگذاشتن برای یک کلمه است.
این روزها زیاد میبینیم که دانشــگاههای علوم پزشکی یا
ماموران بهداشــت ،مغازه یا محل کسبوکار شمار اندکی از
اصناف و مغازهدارانی که پروتکل یا شیوهنامههای بهداشتی
را رعایت نکرده و به اخطارها و تذکرها هم توجهی نشــان
ندادهاند ،را «مهروموم» میکنند.
برای «مهروموم» کردن جایی ،پیش از اینها از قطعه فلزی
اســتفاده میکردند که نه به انــدازه «موم» نرم بود و نه به
اندازه «فوالد» سخت .بنابراین میشد به آسانی مهری روی
آن حک کرد و آنرا رو قفل یا چفت و بست مغازه چسباند.
این کار حکم «قفل قضائی» مغازه را داشت و صاحب مغازه
بدون اجازه مقام قضائی حق بازکردن قفل و چفت و بســت
مغازه ،یا برداشتن مهروموم را نداشت.
بعدها واژه فرانســوی «پلمب» « »polombو نه «پلمپ»
« »plompبیشتر در نوشــتار و گفتار متداول گشت و به
جای «مهروموم» کردن میگویند «پلمب» شــد و بهجای
برداشتن مهروموم هم میگویند« :فک پلمب».
ایــن روزها دیگر از آن نخ و ســیم و فلزی که مهری رو آن
حک شده بود ،برای «مهروموم» استفاده نمیکنند ،بلکه از
کاغذهایی که یکطرف آن چســب دارد و روی آن نوشته
شــده این مکان به فــان علت «مهروموم» یــا «پلمب»
شــد اســتفاده میکنند و عموما این برچســب را طوری
میچســبانند که اگر مالک یا هرکس دیگری بخواهد آنرا
باز کند ،این برچسب از وسط پاره شود و با این وصف مالک
بدون اجازه مقام قضائی وارد مکان نشود.
اینکه ما یــک واژه بیگانه ناملموس و نامأنوس را جایگزین
یک کلمه فارســی مأنوس و ملموس استفاده کنیم خودش
یک خطاســت ،اما اینکه در این جایگزینی ،درست کلمه
جایگزینشده را هم بهکار نبریم و بهجای «پلمب» بگوییم
و بنویســیم «پلمپ» خطایی اســت بزرگتــر و این خطا
وقتی روی برگههای مخصوص مهروموم یک دانشگاه علوم
پزشــکی باشد که چندین دانشــکده را مدیریت میکند و
چندیــن معاونت و حــوزه و روابط عمومــی و ...هم دارد و
نظارتی بر کار چاپ یک اعالمیه اصلی آن نیســت ،خودش
را خیلی بزرگتر نشــان میدهد ،اما بــاز هم کره عرش به
زمین نیامدهاست.
اما اگر متوجه باشــیم که در این کشــور دستگاهی عریض
و طویل به نام «فرهنگســتان زبان و ادب فارســی» وجود
دارد که ســاالنه مبلغ قابلتوجهی بــرای همین ایرادها و
واژهسازیها بودجه دریافت میکند ،و در عین حال بیشاز
۹۰درصد نهادهای رسمی کشــور ،کمترین توجهی به این
قواعد ،واژهسازی و رسمالخط ندارند ،آنوقت است که بسیار
متاثر میشویم که آنهم بودجه به سادگی از جیب ملت به
چاه ویل بیتوجهی میرود و...
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یادداشت5-

جوان ایرانی در یوغ
اسارت فضای مجازی
داود خاضعی نسب

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت

در چنــد دهه اخیر در کشــور مــا با علم به
اینکــه رســانه و فضــای مجــازی همچون
شمشــمیری دولبه در مســیر رشد و تکامل
شــخصی و توسعه کشــور شــمار میروند
توجه ویژه و انتظــار خاصی برای بهرهمندی
از آن بــه خصوص در حوزه فرهنگ شــکل
گرفته است.
انتظاری که چندان هــم بیجواب نمانده و
ثمرات مثبت فرصتهای حاصله از توســعه
فضای مجــازی در کشــور فراتــر از حوزه
فرهنگــی در حوزههــای دیگــری همچون
اقتصاد نیز قابل تامل و توجه بوده است.
امــا امروزه بیش از هر زمان دیگری شــاهد
ظهور و آثار آســیبهای ناشــی از لبه دیگر
این شمشیر یعنی تهدیدات فضای مجازی بر
پیکره جامعه هستیم.
تهدیداتی که بنا بــه ماهیت فضای مجازی
فرهنگ جامعــه را بیش از هر حوزه دیگری
مورد هجمه و تضرر قرار داده است.
در واقع در سایه توسعه و نفوذ سریع فضای
مجازی در دنیا و همچنین رویکرد منفعالنه
جامعه مــا در جهــت مقابله بــا تهدیدات
آن ،شــاهد گســترش حاکمیت و ســیطره
فضــای مجازی بــر افکار و رفتــار مردم به
ویــژه جوانان با بیشــترین حضور در فضای
مجازی هســتیم جوانانی که تصور و انتظار
به خدمت گرفتن فضای مجازی برای رشــد
و تکامل خود را در سر داشتند اما امروزه در
آستانه اسارت و بردگی نوین فضای مجازی
قرار گرفته اند.
رســانهای که بــا تغییر ذائقه و ســبکهای
زندگــی باعث تغییر آداب و روش زیســتن
و شــکاف فرهنگی شــدید بین نســلهای
مختلف جامعه بویژه در خانوادهها شده است
به گونهای کــه رفتارهای فردی و اجتماعی
بســیاری از جوانان ما برخالف گذشته دیگر
متاثر از الگوهای تربیتی خانوادهها ،مدارس
و یا فضاهای آموزشــی دولتی نبوده و حجم
قابل توجهی از این رفتارها برگرفته و تحمیل
شده از سوی محتوای تولیدی فضای مجازی
همچون اینستاگرام میباشد.
اینستاگرامی که گاهاً با چالشها و کلیپهای
با محتوای مذموم و غیراخالقی به اشــتراک
گذاشته شده در آن به سادگی و در کمترین
زمان ضمن جــذب جوانــان و تاثیرگذاری
بــر آنها ،منجر به ترویــج ابتذال در جامعه
و همچنیــن تهدیــد و فروپاشــی کانــون
خانوادههای ایرانی نیز شده است.
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