رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار امیر قطر و هیات همراه:

توقع از جهان عرب ورود صریح به میدان عمل سیاسی
در مقابل جنایات رژیم اشغالگر است
صفحه 2
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بورل پس از بازگشت مورا از تهران:

پنجره مذاکرات هستهای دوباره باز شده است


دبيركل حزب مردمساالري با اشاره به سفر امير قطر و آنريكه مورا به تهران :آقاي رئيسي؛ آيا برجام احيا مي شود يا همچنان بايد شاهد كاهش ارزش پول ملي باشيم!؟

صفحات  2و 3

نمایشگاه نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمیتهران
با سخنان قالیباف افتتاح شد

آغاز نمایشگاهیکه
فقط در اسم بینالمللی است
صفحه10

درگذشت
شیخ خلیفه بن زاید

صفحه11

رئیسجمهور در بازدید از یکی از مراکز بزرگ توزیع مرغ:

هرگز اجازه نخواهم داد مردم از طرح
عادالنهسازی یارانهها آسیب ببینند!
صفحه2

جدیدترین وضعیت بازارهای روغن ،لبنیات ،مرغ و تخممرغ

یارانههای جدید
حریف گرانیها میشود؟

واکنشها به طرح حراج اشیاء تاریخی در مجلس حداقلی ادامه دارد

تالش برای بازگشـت به دوره قاجاریه!
سرمقاله

تحریم در کجای معادالت ذهنی رئیس مجلس است؟

حمیدرضا شکوهی

شــاید پس از حواشــی اخیر دربــاره خرید
سیسمونی برای نوه محمدباقر قالیباف و رسوایی
سیسمونی گیت ،رئیس مجلس شورای اسالمی
بدتریــن انتخاب برای ســخنرانی در مراســم
افتتاحیه بیست و ششمین نمایشگاه نفت تهران
بود .امــا قالیباف روز جمعه به نمایشــگاه نفت
رفت و درباره گاز ســخنرانی کرد و البته نشــان
داد درباره مشــکالت صنعت گاز کشور اطالعات
چندانی ندارد.
قالیبــاف با اشــاره بــه اینکه فــروش نفت
ایران شــامل تحریم شــد ،اما گاز دارای چنین
محدودیتی نبود و گاز کشــور در زمان تحریم به
ترکیه و عراق رفت ،گفت« :اعداد و ارقام اینگونه
نشان میدهد که ما در مجموع دارای بزرگترین
ذخایر نفــت و گاز جهان هســتیم و هماکنون
فرصت جهاد تصمیمگیری اســت .تجارت انرژی
کشــور هماکنــون مبتنی بر نفت خام اســت و
نــه گاز ،گاز طبیعی به دالیــل مختلف از جمله
دور زدن تحریم بســیار مهم است ،بنابراین باید
جهتگیری تغییر کند و این سوخت پاک مبنای
تجارت قرار گیرد».
اما به نظر میرســد اطالعاتــی که به رئیس
مجلس یا نویسنده سخنرانی او دادهاند ،اطالعات
کاملی نبوده اســت .این که گاز ایران در شرایط
تحریم به ترکیه و عــراق رفت ،فقط بیان نیمی
از واقعیت اســت .طبیعی است که صادرات گاز
از طریق خط لوله قابل مقایســه با صادرات نفت
نباشــد چراکه میتوان جلوی صــادرات نفت را
گرفت اما تا وقتی که جایگزین مطمئنی برای گاز
پیدا نشود ،نمیتوان گاز را مشمول تحریم کرد.
آقــای قالیباف فراموش نکند که عراق با دریافت
معافیت تحریمــی از آمریکا همچنان میتواند از
ایــران گاز خریداری کند امــا دو نکته دیگر هم
هست که یا آقای قالیباف از آنها خبر ندارد یا اگر
دارد ،طور دیگری نشان میدهد.
نخســتین نکته این که عراق مدتهاســت به
دنبال جایگزینی برای گاز ایران اســت .چرا که
اوال به دلیل همان تحریم ،به ســختی میتواند
پــول گاز ایران را پرداخت کنــد و ثانیا به دلیل
کاهش صادرات گاز ایران به عراق ،از تابســتان
ســال گذشته دچار مشکالت فراوانی شده است.
چرا؟ چــون مصرف داخلی گاز در کشــور ما به
شــدت رشــد کرده و همین امر صادرات گاز به
عراق را از تابستان گذشته به شدت کاهش داده
است .مهمترین نیاز عراق به گاز ،تامین سوخت
نیروگاههای برق اســت که در تابستان ،به دلیل

کمبود گاز ،این کشور با قطع برق مواجه شد که
اعتراضات فراوانی را در آن کشــور ایجاد کرد و
حاال عراق به دنبال تامین برق از طریق عربستان
است .پس بر خالف آنچه که آقای قالیباف گفته،
صــادرات گاز ایران در دوران تحریم ،چندان هم
کم دردسر نبوده است!
اما نکته دوم و مهمتر ،کمبود گاز در کشــور
اســت که آن را میتوان حاصل دو عامل دانست.
نخســت این که تحریم مانع از جذب فناوری و
سرمایهگذاری خارجی برای توسعه میادین گازی
کشور شده و همین امر چشمانداز افزایش تولید
گاز در کشــور را مبهم کرده است .از سوی دیگر
میادین گازی در کشــور کم کم دچار افت فشار
میشوند و کاهش تولید از آنها آغاز شده است و
زنگ خطر را به صدا در آورده .هم توسعه میادین
جدیــد گازی و هــم جلوگیری از افت فشــار،
نیازمند ســرمایهگذاری و فناوری خارجی است
که در شرایط تحریم ،تقریبا غیرممکن است .آیا
رئیس محترم مجلس به این موضوع توجهی دارد
و اصوال آیا پیش از آنکــه از نقش گاز در مقابله
با تحریم ســخن بگوید ،درباره نقش تحریم در
کاهش شتاب افزایش تولید گاز در کشور تحقیق
کرده است؟!
دوم ایــن که میزان مصرف در کشــور ما به
شدت رشد کرده که بخش اعظم آن حاصل عدم
اجرای صحیح قوانین بهینه سازی مصرف انرژی
در بخشهای مختلف است .جالب اینجاست که
در این حوزه کشــور ما چندان مشــکل کمبود
قانون ندارد ،بلکه مشــکل اجــرا و نظارت دارد.
دو وظیفــه مهم مجلس ،قانونگــذاری و نظارت
اســت .آقای قالیباف که برای صنعت گاز کشور
نســخه میپیچد و گویا اصال اطالعی از رشــد
مصرف داخلی و کاهش سرمایهگذاری در توسعه
میادین گازی یــا جلوگیری از کاهش تولید گاز
ندارد ،بهتر اســت به این پرسش پاسخ دهد که
مجلس برای نظارت بر اجرای صحیح قوانین در
حوزه بهینهسازی مصرف انرژی از جمله گاز چه
کرده است و وظیفه نظارتی خود را در این حوزه
چگونه انجام داده است؟
کلیگویی ،فراموش کردن مشــکالت اصلی
صنعت نفت همچــون تحریم و نســخه پیچی
بــرای صنعت گاز بدون احاطه به شــرایط کلی
این صنعت در شرایط کنونی ،تنها برای پر کردن
وقت ســخنرانی مناسب است و عمال تاثیری در
بهبود اوضاع ندارد .آقای قالییاف و همکارانشــان
در مجلــس اگر فرصت کردند ،بــرای نظارت بر
اجرای صحیح قوانین حوزه بهینهســازی مصرف
انرژی تالش کنند و در کنار کارهایشــان ،نقش
تحریــم را در بالیی که بر صنعت نفت و گاز این
مملکت نازل کرده ،فراموش نکنند.

صفحه5

صفحه2

یادداشت
به خجستگی  ۲۵اردیبهشت روز فردوسی

اشکان زارعی

شاهنامه هست بیاغراق قرآن عجم
رتبه دانای طوس رتبه پیغبری
(ملک الشعرای بهار)
ابناثیر رخدادنگار سده ششم هجری در کتاب،
ب و الشاعر ،ازشاهنامه
المثلالســائر فی ادبالکات 
فردوســی با نام «قرآن عجم» یــاد میکند .این
نگرش ســتایشآمیز نشان میدهد که شاهنامه را
باید فراتر از یک آفرینش ادبی نگریست .از اینرو
فردوســی را همواره زنده کننده زبان فارســی و
نگاهبان شناســه (هویت) ملی ایرانیان دانستهاند.
چنانکه در دهه  ۳۰خورشــیدی حسنین هیکل
نویســنده مصری در پاســخ به این پرســش که
چگونه مصریان قبطینژاد با آن پیشینه درخشان
فرهنگی ،عرب زبان شدند؟! میگوید :برای اینکه
ما فردوسی نداشتیم.
به راســتی سرشــت تمدن ایرانــی دارای چه
ویژگی اســت که دیگران در درازنای تاریخ از آن
بیبهره بوده ،به آســانی در برابــر بیگانگان درهم
شکسته و از هم پاشیدهاند؟ چنانکه هم ه مردمان
کهن از شــامات تــا رود نیل از زبــان و فرهنگی
شــکوهمند برخوردار بودند اما افزون بر اســام٬
عربیــت را نیز به آســانی پذیرفتنــد .حال آنکه
ایرانیان نه تنها شناســهملی خویش را پاســداری
نمودند که در برابر رویکرد نژادپرســتانه بسیاری
از خلفا جانانه ایســتادگی کرده ٬جایگاهی شگرف
و بیهمتا در پدیداری وبالندگی تمدن اســامی و
عربی به دوش کشیدند.
در ایــن زمینه ســخن ابنخلدون نویســنده
عربزبان ســده  ۸هجــری بهترین گواه اســت:
«دارندگان علم در اســام غالبا ایرانیان هســتند.
تنها آنها به کار حفظ دانش و نوشــتن کتابهای
منســجم علمــی میپرداختند ٬اگــر دانش در
باالترین نقاط آسمان آویخته باشد ٬ایرنیان به آن
دست خواهند یافت».
اکنون باید پرســید ،شــوند (دلیل) ماندگاری
شناســه ملی ایرانیــان را بایــد در چامههایی که
فردوســی پیرامون آیینها ،استورهها و بخشی از
تاریخ ایران به زبان فارسی سرود جستجو کرد؟ یا
آن که وی به جســتارهای بنیادیتری پرداخت تا
بدینگونه خودباوری را به هازمان (جامعه) ایرانی
سده  ۴هجری بازگردانده ٬از یکسو به آنان بگوید
شــما همواره دارای اندیشــه و بینش بودهاید و از
ســوی دیگر به انیرانیانی که بــه نام دین به خان
ومان این ســرزمین تاختــه ،مردمانش را گنگ و
موالی خواندند این پیشــینه درخشان را یادآوری
کند.
بیگمان آنچه شناســه ملی ایرانی را از دیگر
تمدنهای باســتانی ممتاز میسازد ٬جهانبینی
نهفته در آن اســت که بر سه ستون خداشناسی،
هستیشناسی و انسانشناسی با بهرهگیری از خرد
و داد استوار بوده و فردوسی هوشمندانه آنها را در
شاهنامه بازگو کرده است.

خداشناسی

به گواه تاریخ ٬ایرانیان باستان نخستین مردمان

شاهنامه ،فراتر از یک آفرینش ادبی
خداپرست جهان به شمار میآیند .آنان آفریننده
گیتی را «اهورامزدا» به چم (معنای) «بزرگترین
ی بخــش» میخواندنــد .ازاینرو
دانــای هســت 
پادشاهان نیز فرمانهای خود را با همین نام آغاز
میکردند .ایرانیان خداونــد را دارای هفت فروزه
جاودان ه همچون بهمن (اندیشه نیک) ،اردیبهشت
(بهترین راستی) ،شهریور (شهریاری اهواریی) و....
به نام امشاسپندان میدانستند.
همچنین در گاهشــماری پیش از اسالم ،برای
خجستگی و شگون ٬نخستین روز هر ماه را هرمز
یا اورمزد ٬نامگذاری کرده ٬در همه آیینهای خود
به پرستش و سپاســمندی خداوند میپرداختند.
چنانکــه در ماه دی یا َدذو کــه به چم «آفریدن
و آفریدگار» است ســه جشن دی بآذر ٬دیبمهر
و دیبدین در نکوداشت خداوند برگزار میگردید.
شگفتآورتر آنکه واژه جشن که در فرهنگهای
دیگر بازتاب دهنده ُسرور ٬و خوشگذارنی است اما
در ادبیات پارسی به چم ستایش و نیایش است.
از این رو فردوســی با نگاهی تیزبینانه نگرش
خداپرستانه ایرانی را با به کار بردن واژههای چون:
یــزدان ،کیهان خدیو ،دادار ،جهان آفرین ،اورمزد،
دادگر ،داور ،جهاندار پــروردگار ،کردگار جهان و
ایزد یادآوری میکند .چنانکه وقتی رستم ،اکوان
دیو را شکســت میدهد از خداوند سپاســگزاری
میکند:
ستایش گرفت آفریننده را
رهانیده از بدش هر بنده را
بر آسود و بگشاد بند میان
بر چشمه بنهاد ببر بیان
منوچهر هنگام چیرگی بر تور و کشتن او دست
به نیایش خداوند میبرد:
نخست از جهان آفرین کرد یاد
خداوند خوبی و پاکی و داد
سپاس از جهاندار فریاد رس
نگیرد به سختی جز او دست کس
بهرام گور پادشــاه ساسانی این گونه ایرانیان را
به خاقان چین میشناساند:
همه یکدالنند ،یزدان شناس
به نیکی ندارند از کس هراس
افــزون بر چامههــای پیش گفتــه نمونههای
دیگری از خداگرایی ایرانیــان در بخش گوناگون
شاهنامه بارها آمده است:
که اوست برتر ز هر برتری
توانا و داننده از هر دری
به فرمان او گردد این آسمان
که او برترست از مکان و زمان

هستیشناسی

در اندیشــه دینی ایرانیان باســتان ٬آفرینش
هســتی که بــه آن گاهنبار و گهنبــار میگفتند
در شــش گاهان یا زمان انجــام گرفته ٬خداوند
آســمان ،آب ،زمین ،گیاهان ،جانوران و انسان را
یکی پس از دیگری آفریده اســت .به همین شوند
(دلیل) مــردم ایران چرخه شــشگانه گهنبار را
که هریــک ویژه یکی از دادههــای خداوندی بود
را با نامهــای «میدیوزرگاه»« ،میدیوشــهمگاه»،

«پیتهشهیمگاه»« ،ایاســرمگاه»« ،میدیاریمگاه»
و «همسپت میدیــمگاه» در ارجگزاری پروردگار
جشن میگرفتند .همچنین به باور ایرانیان ،جهان
از چهــار گوهر آتــش ،آب ،هوا و خاک ســاخته
شده که زندگی انســان نیز به آنها وابسته است.
فردوســی نگرش بیهمتا و اندیشمندانه ایرانی را
پیرامــون پیدایش جهان که دانش امروز نیز آن را
پذیرفته در جای ٬جای شاهنامه گوشزد میکند.
پدید آمد این گنبد تیزرو
شگفتی نماینده نو به نو
فلکها یک اندر دگر بسته شد
بجنبید چون کار پیوسته شد
چو دریا و چون کوه و چون دشت و راغ
زمین شد به کردار روشن چراغ
ببالید کوه ،آبها بردمید
سر رستنی سوی باال کشید
گیا ُرست با چند گونه درخت
به زیر اندر آمد سرانشان ز بخت
وزان پس چو جنبنده آمد پدید
همه ُرستنی زیر خویش آورید
خداوند کیوان و ناهید وهور
خداوند پیل و خداوند مور
یکی آتشی برشده تابناک
میان آب و باد از بر تیره خاک

انسانشناسی

پیــروزی خوبی بــر بدی یکــی از آرمانهای
بنیادیــن جهانبینی ایرانی اســت کــه پیوندی
تنگاتنگ با خردگرایی داشــته ٬که نشانهای آن
را میتوان در نوشتارها و ن ُسکهای (کتاب) دینی،
داستانها ،جشنها ،باورها و چهرههای استورهای
آشــکارا دید .خرد در زبان فارســی به چم هوش،
دانش ،دریافت ،فراست ،کاردانی و زیرکی است که
در اندیش ه ایرانی جایگاهی شگرف در زندگی دارد.
براین پایه انســان آزاد آفریده شده که میتواند
با پیروی از خرد از یکســو راه رستگاری خود را
فراهم ساخته و از سوی دیگر به پاالیش هازمانش
(جامعــهاش) و زدودن پلیــدی و اهریمنی یاری
رساند.
از این رو ســخن راســتین «اندیشــه نیک»٬
«گفتار نیک» و «کردار نیک» و پیکر ه فروهر را در
این راستا باید واکاوی نمود .بیگمان برخورداری
از« فــر» ٬فــروغ ایزدی که انســانهای خردمند
ونیکمنش را با پشــتیبانی خداونــد ،نیرومند و
پیــروز میگرداند در همین جرگه باید دانســت.
بنابراین در فرهنگ ایرانی شناســایی انسان خوب
و بد بهرهگیری از خرد و داد اســت .فردوسی نیز
باور دارد که سرنوشت انسان ،بسته به خرد اوست.
خرد رهنمای و خرد دلگشای
خرد دست گیرد به هر دو سرای
ازو شادمانی و زویت غمیست
و زویت فزونی و زویت کمیست
در نگاه فردوسی «خرد» ترازوی شناخت انسان
اســت که با کمک آن میتواند خود را بشناســد،
توانش را فزونی دهد و برای پدیداری جهانی آباد
بکوشد.

پذیرنده هوش و رای و خرد
مر او را دد و دام فرمان برد
ز راه خرد بنگری اندکی
که مردم به معنی چه باشد یکی
مگر مردمی خیرهخواهی همی
جز این را نشانی نداند همی
از این رو در سراسر شاهنامه ٬فردوسی سنجش
انســانهای خوب را همــواره پیــروی از خرد و
دادگری میداند .فریدونشاه یکی از آنها است که
فردوسی از زبان او ویژگی انسان خوب را اینگونه
بازگو میکند.
ازیرا که پرورده پادشا
نباشد که باشد مگر پارسا
سخنگوی و روشندل و پاکبین
به کاری که پیش آیدش پیشبین
زبان راستی را بیاراسته
خرد خواسته ،گنج ناخواسته
داستان فریدون و پســرانش سلم ،تور و ایرج
یکی از نمونههای انسانشناسانه جهانبینی ایرانی
است که فردوسی به زیبایی مرز میان خردمندی
و نابخردی در رفتار ســه بردار را نشــان داده که
چگونه رو در روی یکدیگر میایستند .داستانی که
ویلیام شکســپیر با برداشتی از آن نمایشنامه شاه
لیر یا لیرشــاه (  )King Learرا نوشته و آکیرا
کوروســاوا نیز فیلم آشــوب را بر پای ه آن ساخته
است .بنابر آنچه گفته شد نامگذاری شاهنامه را
با فرنام (لقب) قرآن عجم از سوی ابناثیر سخنی
پربیراه نبوده است.
زیرا فردوسی با ژرفبینی بیمانندی به بازآفرینی
جهانبینی ایرانی در سه بخش استورهای ،پهلوانی
و تاریخی به زبان فارسی پرداخت تا گنجینهای از
همه روزگاران به یادگار گذاشــته،
ایرانیت را برای 
ملت بودن ما را نشــان دهد .چنانکه ژاله آموزگار
وی را «آرشــی» میداند که هم ه هستی و جان و
روانش را در سرودن کتابش نهاد تا فرهنگ ایرانی
زنده بماند.
فردوســی را باید زبان گویای رودکی ،دقیقی
توسی ،یعقوبلیث ،مازیار ،بابک خرمدین ،ابومسلم
و هم ه کســانی دانســت که برای «ملتبودن» و
«ملت ماندن» ایرانیان تالش بسیار کردند .ازاینرو
وی در هزار سال گذشته نماد ملیگرایی ایرانی و
بخشــی از حافظه تاریخی ایرانیان ٬ایرانیتباران و
پارسیزبانان بوده است.
برتلس ،خاورشــناس روس در این باره چنین
گفته اســت« :مادام که در جهــان مفهوم ایرانی
وجود خواهد داشت ،نام پرافتخار شاعر بزرگ هم
که تمام عشق سوزان قلب خود را به وطن خویش
وقــف کرده بــود ،جاوید خواهد ماند .فردوســی
شــاهنامه را با خون دل نوشــت ،و به این قیمت،
خریدار محبت و احترام ملت ایران به خود شد».
بیگمان  ۲۵اردیبهشــت افزون بر نکوداشــت
فردوســی ،پاسداشــت ملــت بــودن ایرانیان و
بزرگداشــت اندیش ه ایرانشــهری است که همانا
برآمده از خداشناســی ،دینبــاوری ،خردگرایی و
دادگستری ایرانیان است.

