پیشخوان

چالش قیمتگذاری دستوری برای تولیدکنندگان
مرغ و تخممرغ چیست؟

تالش برای جلوگیری از
لوکسشدن تخممرغ!

مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:

سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد

سخنگویشوراینگهبان:

ثبتنام ایران برای پیش خرید امیدواریم هر شهر میزبان
یکی از هنرهای تجسمی شود
واکسن کرونا
صفحه 3

صفحه 9

صفحه 4

صحت مرحله دوم انتخابات
مجلس تایید شد

صفحه 2

زنگ خطر برای صنوف پرخطر!

گروه بازار و سرمایه  -ویروس کرونا از اواخر سال گذشته وارد کشور شد و تاکنون با روند
نگرانکنندهای در حال گسترش است .با گسترش دامنه این بیماری ،کسب و کارها دچار
آسیبهای فراوانی شدند ،برخی از آنها با کاهش نیرو و هزینهها همراه با محدودیتها
نفسهای آخر خود را میکشند و این در حالی است که بسیاری از صاحبان مشاغل به
اجبار روزگار را با خانهنشینی میگذرانند و به امید بازگشایی کسبوکار خود هستند .حال

سرمقاله

ش چهره
جالل خو 

ن روزها خانهنشین شدهاند چه زمانی
مهمترین پرسش این است که صاحبان مشاغلی که ای 
فعالیتهای خود را از سر میگیرند؟ با شیوع کرونا در  2ماه پایانی سال گذشته ،بسیاری از
واحدهای صنفی به اجبار کرکره مغازههایشان را پایین کشیدند .درپی شیوع این ویروس
از اسفندماه صنوف پرخطر تعطیل شدند ،اما روند اینگونه ادامه پیدا نکرد و ...
شرح درصفحه 10

خشاب ترامپ ،پر یا خالی؟
دیدگاهها درباره اقدام واشنگتن برای فعال کردن «سیستم
ماشه» دوگانه است؛ برخی آن را اسلحهای با خشاب خالی
تعبیر میکنند .برخی دیگر اقدامی ماجراجویانه و برخاسته
از ساختار هژمونیک نظام سیاسی ایاالت متحده که اکنون
ابرقدرت بیرقیب جهان بهشمار میآید .این دو دیدگاه
پیامدهای متفاوتی را در تشدید تنش روابط میان ایران و
آمریکا در توالی انتخابات ریاست جمهوری ایاالتمتحده در
نوامبر (آبان ماه) آینده پیشبینی میکنند.
هنوز نمیتوان درباره آینده تنش روبه تزاید ایران و
آمریکا روشن و محکم پیشبینی داشت .دلیل این امر
میتواند مانورهای تاکتیکی هر یک از دو بازیگر و دیگر
عوامل محیطی آن در موقعیت پیش رو باشد .اما آنچه
روشن است اینکه واشنگتن در تالش برای وادار کردن
تهران به قبول خواستهایش مقید به رویه حقوقی و
قواعد جاری در نظام حاکم در تعامالت بینالمللی نیست.
«اراده مبتنی بر قدرت» همچنان در دستور کار دولت
«دونالد ترامپ» قرار دارد .مخالفان سیاستهای ترامپ
عالوهبر تفسیر دالیل اقدامهای او در نزدیک شدن به
انتخابات نوامبر ،از پیامد آنچه به پایان برجام میانجامد
توجه داشته و اوضاع کنترل ناپذیر آینده را خطر جدی
برای امنیت جهانی میشمارند .نادیده گرفتن رویههای
حقوقی و ناکارآمد شدن توافقهای بینالمللی به معنای
بیاعتباری نهادهایی است که وظیفه حفظ صلح را در
جامعهجهانی به عهدهدارند.

مرگ قاضی و حاشیههای جدید ،انتخابات
آمریکا را تحت تاثیر قرار میدهد؟

دور و نزدیک
انتخاب دوباره ترامپ
صفحه 11

رهبر انقالب اسالمی در ارتباط تصویری با مراسم تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس تبیین کردند

ابعاد فرماندهی بینظیر امام خمینی
و دفاع عقالنی ملت ایران

خبر

ارتش جمهوری اسالمی ایران به مناسبت چهلمین سالگرد هفته دفاع
مقدس بیانیهای صادر کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از ارتش ،متن بیانیه به این شرح است :جنگ
تحمیلی با توطئه قدرتهای غربی و فریب رژیم بعثی عراق آغاز شد.
اگرچه جنگ تحمیلی خسارتهای زیادی به کشورمان وارد کرد ،اما  8سال
دفاع مقدس که موفقترین تجربه گام اول انقالب اسالمی بود ،تجربیات
ارزشمندی پیشروی انقالب اسالمی ایران قرار داد.
مهمترین تجربهای که از دفاع مقدس به دست آمد ،اثبات دشمنی
قدرتهای غربی با انقالب اسالمی ایران است ،دشمنیای که با گذشت
 4دهه از دفاع مقدس همچنان و حتی به بهای بیاعتبار شدن در نظام
جهانی ادامه دارد .در عین حال ،دفاع مقدس ثابت کرد در گام دوم انقالب
اسالمی نیز میتوان با اتکا به جوانان مومن و انقالبی و مقاومت در مقابل
دشمن از چالشها و مشکالت به سالمت عبور کرد.
امروز دشمنان جمهوری اسالمی ایران به رهبری آمریکا با تشکیل ائتالف
تالش میکنند مانع تداوم پیشرفتهای ایران اسالمی در حوزههای مختلف
و به خصوص تقویت قدرت منطقهای آن شوند .بدون تردید ،در چهلمین
سالگرد دفاع مقدس وضعیت دفاعی و نظامی جمهوری اسالمی ایران در
باالترین سطح قرار دارد ،به گونهای که اقتدار و توانمندی الزم را هم در
عرصه دیپلماسی و هم در بعد نظامی برای دفاع از خود و انتقام سخت
از دشمن دارد.
توانمندی امروز دفاعی جمهوری اسالمی ایران از تجربیات گرانبهای
دفاع مقدس و رهبری و هدایت حضرت امام خمینی(ره) و همچنین رهبری
امامگونه مقام معظم رهبری نشأت میگیرد .مرور و بازخوانی خاطرات و
رخدادهای سالهای دفاع مقدس به عنوان گنجینهای عظیم برای نسل
جوان ما که جنگ را درک نکردهاند ،به مثابه دانشگاهی بزرگ است که
میتواند آنها را به تداوم توسعه و پیشرفت در گام دوم انقالب اسالمی
راسختر سازد.
ارتش جمهوری اسالمی ایران که در دفاع مقدس با تقدیم  48هزار شهید
و صدها جانباز و آزاده با همه توان خود برای دفاع از این مرز و بوم عمل
کرد ،ضمن تبریک فرا رسیدن چهلمین سالگرد دفاع مقدس ،آمادگی خود
را برای جانفشانی و دفاع از استقالل ،تمامیت ارضی و نظام جمهوری
اسالمی و امت بزرگ ایران و تحت فرامین فرماندهی معظم کل قوا ،امام
خامنهای (مدظله العالی) اعالم میدارد و با همراهی نیروهای مسلح ،قویتر
از همیشه چون ید واحد ،حافظ حریم مقدس نظام سربلند اسالمی خواهند
بود.

رئیس سازمان انرژی اتمی:

برجام با خروج آمریکا
در یک وضعیت شبه بن بست
گرفتار شده است

صفحه 2

ادامه درصفحه 2

بیانیه ارتش ب ه مناسبت چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس

(ره)

سهشنبه  1مهر  4 - 1399صفر  22 - 1442سپتامبر  - 2020سال هفدهم  -شماره  12 - 4642صفحه  2000 -تومان

«ابتکار» چالشهای پیشروی صاحبان کسبوکارها در دوران کرونا را بررسی کرد

صفحه 11

رئیس قوه قضائیه:

بخشی از مشکالت ناشی از چشم دوختن به لبخند یا خشم خارجیها است
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه بخشی از مشکالت امروز
کشور ناشی از چشم دوختن به لبخند و یا خشم خارجیها
است ،گفت :ممکن است برخی به لفظ نگویند ولی عمال
امیدشان به نتیجه انتخابات فالن کشور باشد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه ،سید ابراهیم
رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه ،با گرامیداشت
هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای گرانقدر جنگ ۸
ساله ،بر لزوم بازخوانی تاریخ دفاع مقدس برای بهره گیری
از آموزهها و عبرتهای آن تأکید کرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به همزمانی چهلمین سالگرد
دفاع مقدس با اوجگیری تقابل جریان مقاومت اسالمی
با آمریکا و صهیونیستها ،تصریح کرد :نسخه دفاع
مقدس ملت بزرگ ایران به عنوان یک الگوی فرهنگساز و
تاریخساز در مردم و مسئوالن ما تبلور یافته و مورد توجه
جهانیان قرار گرفته است.
رئیسی افزود :دفاع مقدس تجلی ایمان و اخالص ،صبر
و توکل ،دشمن شناسی و دشمن ستیزی و والیتمداری
و فتح الفتوح ملت ایران بود که به الگوی مقاومت برای

جهانیان تبدیل شده و کسانی که به عزت و اقتدار حاصل
از این رویداد عظیم بیتوجهند ،باید به عبرتهای آن توجه
کنند.
رئیس قوه قضائیه« ،تولید قدرت» را از مهم ترین
دستاوردهای دفاع مقدس عنوان کرد و با تأکید بر استفاده
هوشمندانه از ابزار قدرت برای ابراز قدرت ،گفت :جهشی
که از نظر صنعتی و علم و فناوری در کشور به وجود آمده،
در پرتو دفاع مقدس شکل گرفته و توان موشکی امروز ما
محصول مجاهدت ،خودباوری و ایثارگری بهترین فرزندان
این سرزمین است.
رییسی افزود :باید برای نسل جوان گفته شود که چگونه
ملتی که در شرایط سخت اقتصادی و سیاسی و نظامی قرار
داشت ،با دست خالی اما با ایمان و اراده در برابر دشمن
و جبهه متحد کفر جانانه ایستاد و به پیروزی و موفقیت
های بزگ دست یافت.
رئیس قوه قضائیه« ،انسانسازی» را یکی دیگر از ابعاد
و دستاوردهای مهم دفاع مقدس دانست و گفت :مکتب
شهید سلیمانی در پرتو دفاع مقدس شکل گرفت و تربیت

یادداشت
کورش الماسی
آنچه از مفاهیم بهشت و دوزخ آموختهایم این است که ساکنان بهشت زیستی
آرام ،امن و با رفاه دارند .و ساکنان دوزخ زیستی همراه با عذاب و رنج بی پایان
را تجربه می کنند .در آموز های گوناگون وعده وجود آرامش ،امنیت ،رفاه (غذا،
سرپناه ،امنیت و ،)...زیبایی ،شادی ،اخالق ،عدم خشونت و ...در بهشت به
انسانها داده شده است .دور از واقعیت نیست اگر گفته شود که همه این
وعدهها در کشورهایی که حاکمیت قانون و نه اراده ها مستقر شده است ،به
طور نسبی محقق شده است .با توجه به انواع چالشهای اجتماعی و ملی که
زیست بسیار دشواری را برای شهروندان ایران زمین رقم زده است ،الزم است
پرسش شود شهروندان ایران چگونه میتوانند از دست این همه چالش رها
شوند؟
انواع چالش ها اجتماعی و ملی در عرصه های گوناگون به ویژه معیشتی که
روح و روان شهروندان را بسیار افسرده و آشفته کرده است ،به تعبیری ،زیست
مدنی را از آنچه عقالنی و قابل فهم استف پیوسته دور می کند .یقیناً ،بازگشت
و توسل به خرد جمعی تنها و کم هزینه ترین مسیر برون رفت از شرایط کنونی
است .در این موجز تالش می شود به راهگشا بودن یکی از تولیدات خرد جمعی
یعنی قوانین اجتماعی اشاراتی کلی و مختصر شود.
قوانین اجتماعی پدیده های ذهنی برآیند درک و تشخیص انسانها از محیط
زیست بسیار خشن ،ناامن و خوف انگیز طبیعی است .هر فردی که دارای ذهنی
سالم ،رها از اندیشه ها و آشفتگی های تاریخی ،صادق و میهن دوست ،باشد،
به سهولت می تواند در تصورات خود زیست طبیعی خارج از مرزهای مدنیت را
بازتولید کند .کامال ًکاربردی و عینی خواهد بود اگر بگویم زیست خارج از مدنیت

انسان های در تراز انقالب اسالمی در کشور و حتی فراتر
از مرزها ،از برکات و توفقیات جنگ بود که نمونه بارز آن
شهید ابومهدی المهندس است.
رئیسی افزود :پیوندی که بین هویت اسالمی ما ،هویت
ملی ما و هویت انقالبی ما به وجود آمده ،در پرتو دفاع
مقدس حاصل شده و اگر ابعاد دفاع مقدس به طور
دقیق تبیین شود ،میتوانیم با تکیه بر فرهنگ ایثار ،جهاد
و خودباوری بر مشکالت امروز نیز قائق آییم و کشور را
بسازیم .رئیس قوه قضائیه ،گره زدن حل مشکالت با
تحوالت خارجی را اشتباه راهبردی جدی دانست و گفت:
برخی ممکن است به لفظ نگویند اما حل مسائل کشور
را منوط به روشن شدن نتیجه انتخابات کشورهای دیگر
میدانند اما هر جا به دستان خارجیها و اخم و لبخند آنها
نگاه کردیم ،دچار مشکل و وقفه شدیم.
رئیسی با تأکید بر «گره گشا بودن روحیه جهادی در همه
عرصهها و در تمام دورهها» ،تصریح کرد :مشکالت کشور
در پرتو ایمان و اخالص و صبر و روحیه جهادی حل شدنی
است و هر جا مردم و نیروهای انقالبی با روحیه جهادی

وارد عرصه شدند ،نتایج خوبی به دست آمده است.
رئیس قوه قضائیه با انتقاد از بدعهدی آمریکا در
نقض قوانین بینالملل و حقوق معاهدات ،سیاستهای
سردمداران کاخ سفید را شکست خورده دانست و با تأکید
بر مطالبهگری از اروپاییها ،به اروپاییها نیز توصیه کرد به
جای سخنرانی و صدور بیانیه ،به تعهدات خود عمل کنند.
رئیسی همچنین عادیسازی روابط برخی کشورهای
عربی با رژیم صهیونیستی را «نمایش حقارت حکام
خودفروخته» این کشورها توصیف کرد و گفت که این
اقدام ذلت بار سودی برای این کشورها ندارد و تنها
راهبرد کارآمد امروز« ،مقاومت فعال و مقتدرانه در برابر
دشمنان» است.
رئیس قوه قضائیه ،مهم ترین موضوع برای دستگاه
قضایی را مصالح مردم و دفاع از حقوق عامه و عمل به
موازین قانونی و شرع در اجرای عدالت عنوان کرد و خطاب
به کسانی که دنبال فضاسازی علیه نظام و سیستم قضایی
هستند ،متذکر شد که هیچ حد و مرز و مانعی نمی تواند
خللی در مسیر دستگاه قضایی به وجود آورد.

قانون ،دروازه بهشت
(فقدان قوانین جمعی) همان دوزخی است که قرنها است متولیان و کارشناسان
متافیزیک و تاریخ درمورد آن برای انسانها (شهروندان) تبیین کردهاند و اینکه
زیست اجتماعی مبتنی بر قوانین اجتماعی مصداق آن جهان رویایی (بهشت )
است که در آن امنیت ،رفاه و آرامش وجود دارد .چراکه ،خردمندانه و پایدار ترین
منشاء امنیت ،آرامش و رفاه اجتماعی ،وجود قوانین اجتماعی (قانون اساسی) یا
بیانی دیگر ،حاکمیت قانون است .مدنیت پایدار و توسعه یافته بدون مدیریت
کالن مبتنی بر قوانین اجتماعی برآمده از فهم چیستی ،اهمیت و ضرورت منافع
ملی یک توهم یا یک رویا است .اگر استدالل فوق عقالنی و قابل فهم تلقی شود
آنگاه می توان ادعا کرد که بهشت همان زیست مدنی مبتنی بر حاکمیت قانون
و دوزخ همان زیست طبیعی (فاقد قوانین خرد بنیاد) است .به این دلیل ساده
که تمام ویژگی های رویایی و مطلوب بهشت که هزاران سال وعده آنها به انسان
داده شده است در مدنیت توسعه یافته در برخی کشورها مبتنی بر حاکمیت
قانون ،به شکل ملموس و عینی ،اگر چه نسبی ،محقق شده است.
اگر باور داشته باشیم که فلسفه وجودی حکومت ها؛ ایجاد آرامش ،رفاه و
امنیت برای شهروندان تحت حمایت خود است ،آنگاه میتوانیم بنابر ،شواهد و
تجربیات عینی ،معاصر و حتی تاریخی ادعا کنیم که حکمرانی مبتنی بر قوانین
(برآمده از منافع ملی) و نه ارادهها دروازه بهشت است.
از آنجاکه قوانین اجتماعی برآیند خرد جمعی هستند .بنابراین مقبولیت،
مشروعیت و کاربرد قوانین ،منوط به پذیرش قوانین توسط همه شهروندان است.
به عبارتی فلسفه و ذات قوانین اجتماعی (قانون اساسی) جمعی ،به معنای
محصول مشترک همه اعضای جامعه و نه یک گروه یا جناح کوچک است.
حاکمیت قانون و نه حاکمیت اراده ها دروازه بهشت است .چراکه در جهانی

که قانون و نه اراده ها ،حاکم نباشد ،هیچ موجودی نه اقتدار و نه امنیت خواهد
داشت .ذات قوانین اجتماعی جمعی و نه جناحی است .بنابراین حاکمیت قانون
(قانون اساسی ملی) تنها راهکار برونرفت از مخمصه ناکارآمدی مدیریت کالن
است.
به دو دلیل قوانین اجتماعی (قانون اساسی) نمیتوانند ریشه در یا مبتنی بر
تاریخ (اندیشهها و وقایع قرون پیشین) یا آینده (رویاها ،آرزوها یا توهمات) باشد:
 -1قوانین اجتماعی قرار است انواع و انبوه مشکالت انسانها (شهروندان) موجود،
واقعی و زنده را حل و فصل کنند .یا اهداف ،خواسته ها ،آرزوها و....شهروندان
یک جامعه زنده و عینی را محقق کند -2 .به همین دلیل قوانین برآیند درک،
تشخیص و تحلیل امور عینی ،ملموس و قابل ارزیابی موجود در یک زمان ،مکان
و یک جامعه مشخص و نه انسانها و امور متعلق به قرون پیشین یا قرون آینده
هستند .به بیانی کاربردی بستر یا تنها دلیل وجودی قوانین اجتماعی منافع ملی
(جمعی) است .بنابراین اگر یگانه هدف حکومت ها تحقق منافع ملی نباشد،
این پرسش پیش می آید که کاربرد یا لزوم قوانین اجتماعی چیست؟ قوانین
اجتماعی قرار است کدام اهداف یا اهداف چه کسانی را محقق کنند؟
نجات ایران در گرو پرهیز از حشنوت ،دشمنی ،منفعت طلبی و توسل به خرد
جمعی میتنی بر عشق به ایران است .خرد انسانی (جمعی) تنها ابزار کم هزینه
برای حل و فصل انواع چالش هایی است که میتواند هستی نظام و کشور را
با مخاطرات غیر قابل پیش بینی و غیر قابل کنترول مواجه کند ،است .تاریخ
جوامع مملو از شواهد و تجربیاتی حاکی از سرنوشت سخت جوامعه ای است که
نخبگان آنها قادر نبودند ،از خرد انسانی (جمعی) برای حل و فصل چالشهای
اجتماعی و ملی استفاده کنند.

