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دفاع مقدس اقتصادی
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ghassem_tg@yahoo.com

تحریم و فش��ار اقتصادی کلی��د واژهای تکراری از
سوی مقامات آمریکایی است که اعتیادوار بر زبان
میآورن��د و اجرا میکنند .البته نباید فراموش کرد
که برخی کش��ورهای اروپایی نیز هر چند در ظاهر
مخالفت خود را با تحریم اعالم میدارند اما در عمل
به سیاست تحریم میپردازند و خط به خط آمریکا
به تحریم مل��ت ایران میپردازند .رفتاری که خطر
اروپا را همس��نگ آمریکا نشان میدهد چرا که در
قبال آمریکا با رفتار عملی و آش��کار مواجه هستیم
و در قب��ال اروپ��ا با رفتاری موزیان��ه با لبخندهای
ظاهری و خنجر از پشت زدنهای مکرر.
در این میان یک اصل همچنان مطرح اس��ت و آن
اینک��ه چگونه میتوان با این رون��د مقابله کرد ،به
ویژه اینکه غیرقابل اعتماد بودن آمریکا و اروپا اثبات
شده است و حتی غرب گرایان نیز غیرمنطقی بودن
مذاکره را مطرح میکنند .آنچه از سوی بسیاری از
مس��ئوالن و کارشناسان به درستی مطرح میشود
آن اس��ت که غرب جنگی اقتص��ادی را علیه ایران
به راه انداخته اس��ت .حال این س��وال مطرح است
که چگونه میتوان در این جنگ اقتصادی تس��لیم
دش��من نشد؟ پاسخ به این پرس��ش را با تجربه 8
س��ال دفاع مقدس میتوان داد که برگ زرینی در
کارنامه ملت ایران به ثبت رسانده است .نکته اصلی
و مهم آن اس��ت که آنچه در ب��اب دفاع مقدس از
سوی تحریف کنندگان صورت گرفته آن است که
تالش کرده اند واژه  8سال جنگ را به جای  8سال
دفاع مقدس ادبیات سازی کنند.
ش��اید در ظاهر این دو واژه تفاوتی نداشته باشند
اما در عمل و در هس��تی شناس��ی کامال متفاوت
میباش��ند .جنگ به طور معمول ب��رای درگیری
نظامی میان دو یا چند کش��ور به کار برده میشود
که با هدف کشور گش��ایی و توسعه طلبی صورت
گرفته و بیشتر ماهیت منافع و منفعت طلبی دارد؛
حال آنکه دفاع مقدس مفاهیمی ورای این مفاهیم
است .دفاع مقدس یعنی ایستادگی و تسلیم نشدن
در براب��ر متجاوزان و س��لطه گ��ران ،یعنی مردم و
مس��ئوالن در کنار هم و دوشادوش هم برای دفاع
از میه��ن از جان خویش بگذرند و جایگاه و مرتبه
افراد نه بر اس��اس س��متها و پستها که براساس
میزان جان فش��انی در راه وطن و مردم س��نجیده
میش��ود ،یعن��ی ایثار و گذش��ت برای ه��م نوع و
جان دادن ب��رای آنکه به دیگران جان دهند ،دفاع
مقدس یعنی اینکه رها کردن منفعت شخصی برای
رس��یدن به س��عادت و آزادی جمعی و تن ندادن
به ذلت و حقارت تس��لیم ش��دن در برابر دشمن،
دفاع مقدس یعنی بدون چش��م داشت به بیرون از
مرزها با تکیه بر داش��تههای درون در برابر دشمن
ایس��تادن و تس��لیم وعدهها و در باغ س��بز نشان
دادنهای فریبکارانه دش��من نشدن .دفاع مقدس
نتیجه اش میشود  5مهر  1360و شکستن حصر
آبادان ،میشود آزادس��ازی خرمشهر ،سوسنگرد و
مه��ران و  ....با توجه به ای��ن حقایق امروز به جای
واژه جنگ اقتصادی در گام نخس��ت باید یادداشت
ک��ه در دفاع مق��دس اقتصادی ق��رار داریم .دفاع
مقدسی که نتیجه آن میشود جهش تولید با تکیه
ب��ر توان و دانش ایرانی .ایرانی که در زمان ش��یوع
کرونا توانس��ت تحریم را شکسته و خودکفایی در
تهیه ماس��ک و مواد ضدعفون��ی کننده را رقم زند.
نکته بسیار مهم آنکه در طول  8سال دفاع مقدس
نیز می��ان فرماندهان نظام��ی و گردانندگان دفاع
مقدس ،اختالف س��لیقههایی وجود داش��ت حال
آنکه این اختالف نظرها برخالف آنچه دشمن سعی
دارد القاء س��ازد ،نه برگرفته از اختالفات درونی و
چند دستگی ،بلکه برگرفته از اصل آزادی اندیشه و
گفتمان همگانی بوده که نتیجه آن نیز هم افزایی
فکری برای رس��یدن به تصمیمات��ی واحد بود که
به عملیاتهای بزرگ و سرنوش��ت ساز ختم شده
اند .اکنون نیز در دف��اع مقدس اقتصادی اختالف
سلیقهها باید به گفتمان واحد در راه جهش تولید
و دفاع از کشور و در برابر طراحان جنگ اقتصادی
علیه ایران و ملت ایران مبدل گردد که دستاورد آن
راهبردهای منس��جم و همسان در راه تحقق دفاع
مقدس اس��ت که تکرار پیروزی در  8س��ال دفاع
مقدس نظامی را در عرصه دفاع اقتصادی به همراه
خواهد داشت.
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مشکالت ارزی به رغم وعدههای
متولیان ادامه دارد

بازار ارز در زندان
انحصار طلبی
سفته بازان

ترامپ ضمن تاکید بر سرکوب تظاهراتهای ضد نژادپرستی عنوان کرد

معترضان درآمریکا بهدنبال
نابودی سرمایه داری

یادداشت

سایه شما را بید نزند!

حسن روانشید

روزنامه نگار پیشکسوت

آن روزها وقتی پدری دارفانی را وداع میگفت ،میراثخواران که تا آن لحظه پیدایش��ان نبود از
درودیوار باال میرفتند تا س��هماالرث خود را هرچه چربتر به دس��ت آورند! البته امروز هم این
روش همچنان و حتی به تناسبی افزونتر وجود دارد اما روشها تغییر کرده زیرا در گذشته وقتی
معدودی تصمیم داشتند حقوق صغیر را هم با قدرت کبیری خود باال بکشند ،با یک خروسقندی
و یا کیسهای نخودچی و کشمش کار حل بود اما زمانه فرق کرده و بچهها هم تا حدودی به برکت
اینترنت توانس��تهاند اطالعات جامعتر از دیگر وارثان بهناحق خود کس��ب نمایند .بنابراین نهتنها
نخودچی و کش��مش و خروسقندی کارساز نیست بلکه ممکن است کار دست کسانی بدهد که
نیتشان پاک نباشد!
آنچ��ه در طول تمام دهههای گذش��ته از بعضی امانتداران آحاد جامعه کس��بش��ده عالوه بر
معدودی دستدرازی در امانت ،بیتوجهی و سهلانگاری و از همه بدتر فقدان معلومات و داشتهها
پیرامون وظیفهای است که به عهده گرفتهاند و باید قبل از همه بدانند این ارگانها نهتنها دولتی
نیستند بلکه منتقد آنند زیرا مطالبات ب ه حق آنها را در تمامی این سالها به ثمن بخس تبدیل
و با تهاتر بدهیها و شرکتهای ضرر ده لوث نمودهاند.
سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از اهم مظلومانی هستند که متولیان آن
هنوز نتوانستهاند بپذیرند سرمایهای که در اختیارشان است متعلق به کارگران و کارمندان کشور
و حاصل س��الهای جوانی آنهاس��ت که برای روز پیری ذخیره شده است! و امروز شاهدیم این
اندوختهها همانند الشهگوش��ت قربانی و یا نذری است که هرکس به سویی کشیده و کارگزاران
شاغل در آن بجای حفظ و صیانت از امانت صاحبان اصلی ،طرف دولت را گرفته و سعی بر حل
مشکالت آن از این طریق دارند! از آنسو متولیان نیز که دولت را ولینعمت خود میدانند گوش
ب ه فرمان هس��تند و با دیگر خصولتیها نیز از محل جیب بازنشس��تگان معامله میکنند تا عالوه
بر آنچه که امانتهای در دس��ت آنهاست سری هم به پساندازها زده و از محل آن سوداگری
نمایند! پیامکهای دریافت ش��ده توس��ط بازنشستگان کشوری طی روزهای  27و  ۲۸شهریور
مکمل فروش اقس��اط با بهره توس��ط فروش��گاههای زنجیرهای رفاه در سراسر کشور است که
لقم��ه را دولپ��ه قورت میدهند تا اجن��اس خود را گرانتر عرضه نماین��د و امروز این صندوق
مژده میدهد تا بازنشس��تگان که اکثرا ً با بیماریهای زمینهای متعدد دستب ه گریبان هستند
برخالف پروتکلهای بهداش��تی س��تاد مقابله با کرونا عازم سفر ش��وند تا از  ۵۰درصد تخفیف
هتلها و مهمانس��راهای جهانگردی که اکثرا ً از فرط بیکاری پش��ه میپرانند اس��تفاده کنند! و
این در حالی است که هتلهای  5ستاره تاپ در سراسر کشور نمایندگان خود را در پایانههای
مس��افرتی مس��تقر کردهاند تا مس��افران را به هر قیمتی که توافق کنند راهی این اقامتگاهها
نمایند! صندوق بازنشس��تگی کش��وری باید بهتر بداند مس��تمری و حقوق بازنشستگی فعلی
تکافوی دارو و درمان و تأمین ملزومات بهداش��تی فرهیختگان را نمیدهد که بخواهند در این
دوران خطرآفرین عزم س��فر کنند .چه خوب بود متولیان این امر برای یکبار هم که ش��ده این
جامع��ه را به حال خود ره��ا میکردند و هرروز فکر تازهای بهمنظ��ور خالی کردن جیب آنها
نداش��تند و حاال این گروه که از ش��گردهای شرکت پرشین گلف وابس��ته با حضور کووید ۱۹
آسوده شدهاند اجازه دهند ممر مختصر درآمد را صرف سالمتی خود نمایند.
راس��تی اگر جامعه فرهیختگان خدمات دولتی صندوق بازنشس��تگی کشوری نداشتند چگونه
میتوانس��تند ب��ه زندگی خود ادام��ه که هنوز پولی باب��ت برابری حقوقه��ا دریافت نکردهاند
کیسهاش را دوخته است؟! اگرچه این صندوق در این روزها چالش تازهای را تحت عنوان طرح
یکی از بزرگترین س��رمایههای بازنشس��تگان یعنی صنایع تن و صادرات ماهی بندرعباس را به
حراج گذاشته تا از اینسو بتواند دست دولت را بگیرد اما هوشیاری دادستان این استان آگهی
حراج را منتفی نموده که قابلتقدیر است و بار دیگر باید به مدیران صندوق بازنشستگی کشور
گفت با این همه خدمت صادقانه امیدواریم سایه شما را بید نزند!
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سرلشکرموسوی:

مسائلی در دفاع مقدس وجود
دارد که هرکدام یک نورافکن
برای آینده کشور است
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