
   پرويز اميني:
قبول قطعنامه ۵۹۸ از جمله عقالني ترين و 
راهبردي ترين تصميمات كالن جمهوري 
اسالمي است كه آرمانگرايي را با واقع بيني 
جمع كرد. سال هاي طوالني اين عقالنيت 
كوبيده و در ح��د خيانت از آن ن��ام برده 
مي شد كه همين مسئله يكي از مصاديق 

اصلي تحريف دفاع مقدس است. 
  فرشاد كرباليي:

سخنراني رهبر انقالب باعث خنثي سازي 
عمليات روان��ي چند روز اخي��ر »جريان 
تحريف« شد و همچنين پاسخ كوبنده اي 
به حيله گري ه��اي اخير BBC فارس��ي 

درمورد جايگاه زنان در دفاع مقدس بود. 
  ساالر ساليوان:

رهب��ري دارند به ضع��ف كار فرهنگي در 
دفاع مقدس اشاره مي كنند. واقعاً در زمينه 
فيلم و سريال دفاع مقدس ضعيف بوديم. 
اين همه داس��تان هاي واقعي بي نظير از 
جنگ هس��ت بايد تا به حال صدها فيلم 

ساخته مي شد!

  محمد خجسته:
كار ويژه امثال محمدحسين كريمي پورها 
چيزي نيست جز تحريف. در دفاع مقدس 
ايران يكپارچه بود پس همه برديم. امروز نيز 
همه با هم باشيم مي بريم. البته قطعاً كاسبان 

تحريف نمي خواهند ايران باشد. 
  ابوالفضل احمدي:

حضرت آقا: »خطر تحري��ف دفاع مقدس 
جدي است؛ بايد آنچه را كه حقيقت است 
گفت؛ تحريف امر جدي و خطر بزرگي است 
و دس��ت تحريف وجود دارد.« اگه امروز از 
دفاع مقدس تعريف نشه حتماً فردا تحريف 
ميشه و اون وقته كه نه شهيد همت خواهد 

ماند و نه شهيد سليماني. 
  حامد كاشاني:

بدون زين العابدين و زينب كبري )سالم اهلل 
عليهما( چه بسا طوفان تحريف، تمام حماسه 
عظيم عاشورا را به محاق مي برد. امروز نيز 
ماييم كه بايد جلوي تحريف دفاع مقدس، 
حقايق عظمت انق��الب و آن فكر آرماني را 
بگيريم و راهي نيست جز جهاد تبيين و تأسي 

به آن دو بزرگوار. سالم خدا بر شهيدان. 
  احسان منصوري:

نه تنها هش��ت س��ال ص��دام را با س��الح 
شيميايي و تصوير ماهواره اي و پول و سالح 
و حمايت ش��وراي امنيت تقوي��ت كردند 
كه ۳۰ س��ال اس��ت از تالش براي تحريف 
تاريخ و جابه جا كردن جاي متجاوز و قرباني 
دست برنمي دارند. زهي خيال باطل! دفاع 
مقدس تا ابد منشأ غرور و افتخار و سربلندي 

و همبستگي ما باقي مي ماند. 
  مجيد بامري:

تحريف، يكي از كليدواژه هايي است كه مقام 
معظم رهبري در سال هاي اخير بارها به آن 
تأكيد كرده اند.  در سخنراني خود نيز بيان 
كردند   تحريف در كمين تاريخ دفاع مقدس 
است. اميدواريم بيشتر از قبل به اين هشت 

سال ايثار و رشادت پرداخته بشه. 
  رضا شجاعي:

جنگ تحميلي نماد عزت ايرانيان و همدلي 
اين ملت مسلمان است و ما اجازه نمي دهيم 
حقايق آن روز ه��ا را تحريف كنن��د و چيز 

جديدي بسازند. حواسمان به دشمنان باشد. 
  پيمان رجبي:

دفاع مقدس را با تكيه بر توان داخلي در برابر 
كلكسيوني از مستكبران دنيا پيروز شديم. 
جنگ اقتص��ادي امروز را ني��ز مي توانيم با 
تكيه بر اراده، توليد داخلي، اقتصاد مقاومتي 
و درون زا از يك طرف و كن��ار زدن جريان 

تحريف از سوي ديگر پيروز شويم. 
  مهدي باقري:

وقتي صحبت از دفاع مقدس مي ش��ود ياد 
صحبت معروف حاج حسين خرازي مي افتم 
كه مي گفت: »مطبوعات جنگ را درش��ت 
مي نويسند! درست نمي نويسند.« يعني خط 

تحريف در زمان جنگ هم وجود داشته. 
  مصطفي شاه كرمي:

آقا فرمودند با تقويت و توليد آثار اقتباس��ي 
در حوزه دفاع مقدس نمايشنامه هايي توليد 
كنيد كه در سراسر دنيا و توسط خارجي ها 
روي صحنه بروند مثل آثار چارلز ديكنز و. . . 
كه در تئاتر ما روي صحنه مي روند. اين يعني 

مقابله عملي با جريان تحريف. 

كانال تلگرامي »صدانت« مقاله اي را از »مجله 
علمي ايلياد« به اشتراك گذاشت. در اين مقاله 
مي خوانيم: فرقي نمي كند در كتاب فروشي ها 
دنبالش باش��يد، س��رچ در گوگل يا قسمت 
جست وجوي ش��بكه هاي اجتماعي... كافي 
است عبارت »جمالت انگيزش��ي« را سرچ 
كنيد؛ تعداد بي شماري جمله  انگيزشي پيدا 
مي كنيد كه ظاهراً چراغ راهنمايي براي تمام 
مردم جهان، در ه��ر موقعيت، ميزان هوش، 
درك، توانايي و سن و سالي براي رسيدن به 

قله هاي موفقيت است. 
اگر بيش��تر جس��ت وجو كنيد، مي توانيد 
س��مينارهايي بيابيد كه ف��ردي در مقام 
گوينده، چنان شما را با افق روشني مواجه 
مي كند كه گوي��ي در يك قدمي موفقيت 
هستيد. اما سؤال اساس��ي اينجاست؛ آيا 
جمله هاي انگيزش��ي واقعاً در م��ا انگيزه 

ايجاد مي كند؟
بگذاريد جواب آخر را همين اول بدهيم »خير«.

اكثر مردم ع��ادي جهان، دوس��ت دارند 
اين جمالت را بخوانند و در خود احساس 
خوبي ايجاد كنند، اما غافل از اين هستند 
كه شايد اين احساس خوب، باعث بي اعتنا 
شدن بيشتر آنها نسبت به مشكالت واقعي 
زندگي و اطراف ش��ان مي ش��ود، چراكه 
در ذهن آنه��ا س��رابي از خوش��بختي و 
موفقيت ترسيم ش��ده  و آنها را از حقايق 
تلخ مش��كالت پيرامون ش��ان دور كرده 
اس��ت. تحقيقات علمي روانشناسان نيز 
همين موضوع را تأييد مي كند كه خواندن 
جمالت انگيزشي، همان حسي را در انسان 
ايجاد مي كند كه به نتيجه رسيدن آن كار 

در واقعيت ايجاد مي نمايد. 
به عبارت ديگر، حس خ��وِب خواندن اين 

جم��الت با ح��س ب��ه نتيجه رس��يدن در 
واقعي��ت برابري مي كن��د. اي��ن واقعاً يك 
فاجعه اس��ت،چراكه فرد از خ��ود رضايتي 
كاذبي خواهد داشت و كمتر به انجام دادن 
كار هايش تمايل دارد؛ از طرفي فرد با خواندن 
اين جمالت، آن چنان حس خوبي از خود و 
مفيد بودن پيدا مي كن��د كه ديگر نيازي به 

كوشش بيشتر در خود احساس نمي كند. 
هر انساني در حد توانايي هايش داراي هنر، 
دانش و خالقيتي است كه مي تواند بسته 
به ميزان اين داشته ها به اهداف خود برسد. 
شايد بگوييد اهداف بلندپروازانه تر چه؟ بر 
هيچ كس پوشيده نيست كه جرقه  ايجاد 
اهداف بلندپروازانه، به خاطر داشتن انگيزه 
يا انگيزه هايي در ذهن فرد ايجاد مي شود و 
همان انگيزه ها كافي است تا انسان را براي 
رسيدن به اهدافش ترغيب كند؛ از طرفي 
ايجاد انگيزه هاي كاذب ممكن است باعث 
ايجاد طمع يا ترس در وجود فرد شود و او 
را ناخواسته از اهدافش دور كند. پس اگر 
در خود توانايي هاي فوق العاده اي مي بينيد 

كه براي رسيدن به آرزوهايتان كافي است، 
پس دس��ت به طناب پوس��يده  جمالت 

انگيزشي نگيريد. 
  آيا تم�ام جمالت انگيزش�ي پوچ 

هستند؟
جواب اين سؤال نيز »خير« است، چراكه 
برخي از اين جمالت از بزرگان، فالس��فه 
و دانشمندان هستند و س��ال ها تجربه و 
دانش در پس آن نهفته اس��ت. اما مشكل 
جاي ديگري است؛ بدانيد افرادي كه يك 
جمله  انگيزش��ي زيب��ا را مي بينند و آن را  
روي تصويري زيبا از افق دريا قرار مي دهند 
و در صفحه  خود منتش��ر مي كنند، تنها 
همان جمله را خوانده اند. آنها هرگز دهها 
يا صدها جمله  قبل و بعد آن  در كتاب منبع 
را نخوانده ان��د و درك درس��تي از منظور 

نويسنده  آن جمله ندارند. 
  چه چيزي بايد الهام بخش ما باشد؟

همچنان كه داشتن تصورات مثبت كاذب 
مانند ادعاهاي موجود در كتاب و مستند راز، 
ما را به موفقيت و خوشبختي نمي رساند، 

ش��نيدن و خوان��دن جمالت انگيزش��ي 
نيز نباي��د الهام بخش ما براي رس��يدن به 
اهداف مان باشد. اينكه برخي افراد اعتقاد 
دارند با گفتن و تكرار كردن جمالت مثبت 
انگيزش��ي مي توانند فرد خوبي باش��ند، 
اش��تباهي بزرگ مرتكب مي شوند. فرض 
كنيد جواني دانش��جو روزانه بارها و بارها 
به خود بگويد »م��ن باهوش ترينم.« پس 
از گذش��ت مدتي او در خود به اين نتيجه 
مي رسد كه بسيار باهوش است و نيازي به 
كسب دانش بيشتر يا تالش در زمينه هاي 
درسي نمي كند و آخر ترم تحصيلي اش به 
سد سخت دروس خود مي رسد. بيشترين 
كاري كه اين جمله ها مي كنند، اين است 
كه در واقع راه را براي رس��يدن به اهداف 

تحصيلي اين جوان مي بندند. 
  چه چيزي ما را به موفقيت مي رساند؟

وقتي ش��ما زندگي خود را دوست داشته 
باشيد، قطعاً براي آن برنامه ريزي خواهيد 
كرد و اين خود در ش��ما ايج��اد انگيزه اي 
مي كند كه براي رس��يدن به اهداف تان، 
هر هزينه اي را پرداخت كنيد. فكر كردن 
به مس��ير رس��يدن به آن اهداف در شما 
ايده هايي ايجاد مي كن��د كه بهترين ابزار 
براي محق��ق ش��دن آرزوهاس��ت. پس 
توانايي هاي ذهني و دانش خود را دست كم 
نگيريد، با بزرگ تر هاي با تجربه تر مشورت  
و با كمك آنها براي رسيدن به اهداف خود 

تالش كنيد. 
نكته  جالبي كه وجود دارد اين اس��ت كه آيا 
تمام نويس��ندگاِن جمالت انگيزشي خود 
افرادي موفق بوده اند؟ اگر اين جمله ها مؤثر و 
كارآمد بود، قطعاً موفق ترين و خوشبخت ترين 

افراد در جهان نويسندگان بوده اند. 
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 دفاع مقدس اگر امروز تعریف نشود
فردا تحریف می شود

بازتاب هشدار رهبر انقالب به تحريف دفاع مقدس در شبکه های اجتماعی

رهبر معظم انقالب در ارتباط تصويري با شركت كنندگان در آيين تجليل از پيشکسوتان 
دفاع مقدس، ضمن گراميداشت هفته دفاع مقدس و تأكيد بر لزوماً كار فرهنگي ويژه، جهت 
اشاعه فرهنگ دفاع مقدس، به خطر تحريف تاريخ آن دوران اشاره داشتند و فرمودند: »از 
لحاظ معرفت بايد به دفاع مقدس نزديك تر ش�ويم؛ چرا؟ چون تحريف در كمين اس�ت، 
دست هاي تحريف گر در كمينند. خب شماها كه مردان جنگيد االن حضور داريد، باالخره 
شماها يك چيزي مي گوييد، يك دفاعي مي كنيد، اما 20سال ديگر خيلي  از اين جمعيتي كه 
امروز حضور دارند نيستند،30 سال ديگر عده  بيشتري نيستند. دست تحريف، اين بخش پُر 

درخشش تاريخ ما را ممکن است مخدوش كند؛ لذا بايد كار كنيم، معرفت ما بايد زياد شود، 
ادبيات دفاع مقدس بايد تقويت شود.« اين سخنان واكنش بسياري از كاربران شبکه هاي 
اجتماعي را برانگيخت و آنها نيز ضمن اس�تقبال از فرمايش�ات رهبر انقالب به مقابله با 
جريان تحريف تأكيد كردند. كاربران معتقدند هدف جريان تحريف غيرعقالني جلوه دادن 
تصميمات آن دوران و به محاق بردن حقايق عظيم انقالب و آرمان هاي دفاع مقدس است. 
آنها همچنين اذعان داشتند راه مقابله با جريان تحريف دفاع مقدس استفاده از قالب هاي 
هنري من جمله رمان، فيلم، تئاتر و... است. در ادامه بخشي از اين واكنش ها را مي خوانيد. 

چرا ترامپ در نيروهاي مسلح امريكا 
اقبالي ندارد؟

rTask & Pu »محمد جهت پور ترجمه بخش��ي از گزارش س��ايت 
pose« در خصوص »افزايش محبوبي��ت بايدن در ارتش امريكا« را در 
كانال تلگرامي »جهت« به اشتراك گذاشت. در اين گزارش مي خوانيم: 
اختالف رؤساي جمهور و فرماندهان نظامي اياالت متحده بارها و بارها 
دردسرساز ش��ده اس��ت اما اين بار، محبوبيت رئيس جمهور امريكا در 
ميان ارتش اين كشور به ش��دت كاهش يافته است. جمهوري خواهان 
در مقايسه با دموكرات ها معموالً با نيروهاي مسلح امريكا، رابطه بهتري 
دارند، اما براساس يك نظرس��نجي، اقبال به بايدن روز به روز در ميان 

نظاميان امريكا رو به افزايش است.  
براساس يك نظرس��نجي كه اخيراً ميان نيروها و پرس��نل ارتش امريكا 
انجام و در مجله آتالنتيك نيز منتشر ش��ده است، دونالد ترامپ برخالف 
ديگر رؤساي جمهور جمهوري خواه امريكا نس��بت به رقيب دموكراتش 
محبوبيت و اقبال كمتري دارد. اين كاهش محبوبيت به صورت مشخص 
به دليل اظهارات تحقيرآميزي اس��ت كه ترامپ در م��ورد فرماندهان و 
نيروهاي نظامي امريكا داشته است. از جمله او به سناتور مك كين توهين 
كرد و كشته هاي جنگ عراق و افغانس��تان را »بازنده« و »بي دست و پا« 
خواند.  به رغم وعده هاي ترام��پ در مورد سياس��ت هاي نظامي به ويژه 
افزايش بودجه دفاعي و كاهش نيروهاي نظامي خارج از امريكا كه هر دو 
سياست هاي محبوبي در ارتش هستند، ترامپ حتي به آستانه محبوبيت 
رؤساي جمهور جمهوري خواه امريكا نيز نزديك نشده است. براساس يك 
نظرسنجي در ميان پرسنل ارتش امريكا، 4۹/۹ درصد از مشاركت كنندگان 
ديدگاه نامطلوبي نسبت به ترامپ داشتند و تنها ۳۸ درصد حاضر بودند 
به او رأي دهند. اين نظرسنجي با همكاري دانشگاه سيراكيوز انجام شده 
بود و عمده مشاركت كنندگان از ميان سربازان و افسران رده هاي پايين 
نظامي بودند.  با اين همه همچنان محبوبيت ترامپ از اوباما در سال آخر 

رياست جمهوري اش يعني سال 2۰17 باالتر است. 
نظرسنجي هاي مستمر پايگاه خبري »ارتش تايمز« نشان مي دهد اوباما 
در ژانويه 2۰17، تنها ۳6 درصد محبوبيت داشت. طبق اين نظرسنجي 
جديد، بايدن 41/۳ درصد از نظر مثبت ارتش��ي ها را به خود جلب كرده 
و ۳7/4 به ترامپ رأي خواهند داد و جالب است كه 12/۸ درصد ترجيح 
مي دهند به گزينه ثالث رأي دهند.  انتقاد علني از كهنه سربازان و توهين 
به فرماندهان عالي رتبه نظامي، دليل اصل��ي تنفر ارتش از ترامپ عنوان 
شده است. اگرچه تفاوت در روش هاي نظرس��نجي و به ويژه پرسش از 
سربازان و نه فرماندهان و بدنه ارتش نيز دليل ديگري است كه بايد بدان 
توجه كرد. مجادله او با س��ناتور مك كين و ژنرال ج��ان آلن كه او را يك 
ژنرال شكس��ت خورده ناميد و همچنين اظهارنظر ت��ازه ترامپ مبني بر 
اينكه پنتاگون چيزي جز جنگ دوست ندارد تا بمب ها و هواپيماهايي كه 
شركت هاي نظامي ساخته اند، به فروش رود؛ از جدي ترين داليل رويكرد 

منفي نظاميان به ترامپ است.

اين زمانه و زمانه بعد!
غالمرضا صادقي��ان در كانال تلگرامي »عقل غيور« نوش��ت: بچه هاي 
زمانه ما پولشان را براي »پلي فايو« مي دهند. كتاب اگر بنويسند درباره 
»بن تن« مي نويسند. فهميده اند كه مجري ها »حرف عالي« نمي زنند. 
به گمان شان معلم ها r با اين همه آسان  گيريr مشق زياد مي دهند و 

نهايتاً سهم خدا و دين و پيغمبر يك »بغل حسابي« است!
شايد دلخوش باش��يم كه در اين ميان برنده اصلي آن عشقي است كه 
به آغوش كشيده ايم، هرچند پول مان را نظام سرمايه داري مي برد! اما 
گمان مي كنم آن بغل هرچقدر هم كه حس��ابي باشد، كفاف آن همه 
همزيستي با بن تن و پلي فايو را نمي كند! اين صفحه آخر كتاب تابستان 

امير محمد دانش آموز سال سوم دبستان است. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عکس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بکه های 

اجتماعی در عرصه مکتوب هم ديده شود.

 وزش نسيم محبت دوست 
در هواي دفاع مقدس

آيت اهلل جوادي آملي:
آنچه در طول هشت سال دفاع مقدس براي رزمندگان اسالم در ايران 
اسالمي به دست آمد و آن راه طوالني كه جوانان اين مرز و بوم در فرصتي 
كوتاه پيمودند و به مقصود رسيدند، رهاورد و موهبت الهي است كه در پي 
نسيم محبت دوست، حجاب هاي تاريك نفساني و تعلقات پست دنيايي 
را برچيد و بي پرده، جمال يار برايشان آشكار شد، در اين موهيت، سخن 
از دست و پا و كمك از ديگر اعضا نيست، بلكه سيري است كه حال و 
واي ديگري و دست و پاي ديگري و سرود و نجواي ديگري دارد كه »چرا 

دست يازم چرا پاي كوبم/ مرا خواجه بي دست و پا مي پسندد«
منبع: كانال تلگرامي »آيت اهلل العظمي جوادي آملي« به استناد 

كتاب »صورت و سيرت انسان در قرآن« صفحه ۳1۵

   سبوي دوست

حجت االس��الم دكت��ر رس��ول جعفري��ان، 
تاريخ پژوه و استاد دانش��گاه تهران، در كانال 
تلگرامي خود نوشت: يك وقتي آقاي ديناني 
مي فرمود: اخيراً فيلسوفي در اروپا آمده است 
كه مي گويد، هيچ كس، ح��رف هيچ كس را 
نمي فهمد! ويتگنشتاين هم گفته بود: »اگر 
شير سخن بگويد، ما نخواهيم فهميد.« درباره 
انواع زبان ها، به لحاظ فلس��في بارها و بارها 
نظرياتي مطرح شده است، اما اينكه آدم آن 
فلس��فه ها را كف خيابان ببيند، جالب است. 
به طور كل��ي بايد گفت هميش��ه قاعده اين 
بوده است كه ادبيات كالمي و بياني گروه هاي 
مختلفي كه مرجع مردم هس��تند، متفاوت 
بوده است. روشن اس��ت كه توده هاي مردم، 
با طيف نخبگان و تحصيل ك��ردگان، زباني 
متفاوت را طلب مي كرده اند. حتي در حديث 
است كه نحن معاشر االنبياء نكلم الناس علي 
قدر عقولهم. در اين باره بحث است كه قرآن 
در س��طح كدام يك از مردم سخن گفته و از 
اين زوايه محل بحث اس��ت ولي راستش، در 
س��ال هاي اخير، اين تفاوت كالمي و بياني، 
در جامعه ما خيلي زياد و عميق شده است، به 
حدي كه افرادي كه در يك چارچوب فكري 
هستند، اصالً و ابداً متوجه فرمايشات گروه هاي 
ديگر نمي شوند. به عبارت ديگر فاصله زباني 

ميان مردم بسيار زياد شده است. 
يك بار ديگر هم نوشتم، اينكه گروهي در تلگرام 
هستند و گروهي در »و غيره« خودش به مقدار 
زيادي اين فاصله هاي زباني را بيشتر كرده است. 
آنها هر روز چيزهايي مي خوانند كه اين گروه 
عكس آن را مي خوانند. اينكه گروهي پاي منبر 
مي نشينند و گروهي اصاًل و ابداً به اين سمت 

نمي آيند، نمادي براي زياد ش��دن اين فاصله 
است. بخش قابل توجهي از آن، به دوگانگي نظام 
تعليم و تربيت ما هم برمي گردد، همان وحدت 
حوزه و دانشگاه كه خيلي هم تالش و هزينه شد، 

اما ظاهراً اثر چنداني نداشته اشت. 
حاال طوري شده است كه بس��ياري از افراد، 
ب��ه كليپ هاي��ي از روحانيون ك��ه مطالب 
خاصي در آنها عنوان مي ش��ود، به تمسخر 
گوش مي دهند، باقي م��ردم هم حرف هاي 
روشنفكرانه را نمي فهمند. كسي هم نيست 
كه از نظ��ر زباني ميان اينه��ا صلح و صفايي 
بياورد. در اين ميانه دو گروه اصلي هس��تند 
كه مطلقاً دوست ندارند حرف هاي يكديگر 
را گوش بدهند و اگر هم بدهند، نمي فهمند 
و اگر بفهمند عصباني مي شوند. معلوم است 
كه بحث س��ر زبان و الفاظ نيست، بحث سر 
فلسفه و علم و اخالق و ارزش ها و آداب و رسوم 
و بسياري از مس��ائل در ذيل اينهاست. اينها 
گاه جرئت گفت وگو با يكديگر را هم ندارند و 

وحشت زده به همديگر نگاه مي كنند. 
مس��لماً و به تدريج اگر راهي براي مصالحه 
نباشد، اين فاصله بيشتر ش��ده و هر كدام از 
دو طرف كه جمعيت بيشتري را هوادار خود 
س��ازند، غلبه خواهند كرد. مث��اًل اگر امروز 
پشتوانه حرف هايي كه يك گروه مي زند، به 
سمت چيزي باشد كه طرف ديگر سكوالريسم 
مي نامد، الجرم، اگر هوادارانش بيثشتر شود، 
به تدريج غالب خواهد آمد. معلوم نيست اين 
غلبه، اتفاق بيفتد يا اگر افتاد، دوباره برنگردد، 
بحث اين است كه اين بازي ها قواعدي دارد كه 
در صحنه جامعه خود را نشان خواهد داد. زبان 

غالب، مثل سيل عمل مي كند. 

بهروز ملكي در كانال تلگرامي »اقتصاد به زبان 
ساده« نوش��ت: نرخ ارز داراي دو اثر متضاد بر 

قيمت مسكن است:
r1 افزايش نرخ ارز، سطح عمومي قيمت ها را در 
اقتصاد كالن و اقتصاد مسكن افزايش مي دهد. اين 
عامل، اثري همسو بر قيمت مسكن مي گذارد. در 
اين حالت، ارز به منزله عامل تورم و بالطبع شاخصي 
براي قدرت خريد است، در نتيجه افزايش نرخ ارز 

موجب افزايش قيمت مسكن مي شود. 
r 2بازار ارز، يكي از جايگزين  هاي بازار مسكن 
اس��ت. بنابراين، افزايش نرخ ارز باعث كاهش 
تمايل سرمايه )به ويژه سرمايه هاي سوداگرانه( 
براي ورود به بازار مسكن مي شود. اين عامل اثري 
ناهمسو بر قيمت مسكن مي گذارد. در اين حالت، 
ارز به منزله رقيب مسكن است، در نتيجه افزايش 

نرخ ارز موجب كاهش قيمت مسكن مي شود. 
دو نيروي فوق، هم جهت نيستند اما شواهد يك 
دهه اخير بازار مسكن كشورمان حاكي از قوي تر 
بودن نيروي اول نس��بت به نيروي دوم اس��ت 
بنابراين در مجموع، قيمت مسكن همسو با نرخ 
ارز حركت كرده و خود را با آن تطبيق داده است. 
به گونه اي كه از سال 1۳۹۰ به اين سو، قيمت هر 
متر مربع مسكن در تهران حول و حوش 1۰۰۰ 

دالر )۸۰۰ تا 12۰۰ دالر( بوده است. 
براين اساس انتظار مي رود بازار مسكن بيش از 
طرح هاي پرطمطراقي كه رسانه اي مي شوند، 
از بازار ارز تأثير بپذيرد. در مجموع هرچند تأثير 
ساير متغيرها بر بازار مسكن، قابل انكار نيست 
اما مي توان بازار ارز را قطب نماي نس��بتاً كم 

خطايي براي بازار مسكن در نظر گرفت. 

حرف زدن شيرها و نفهميدن ما

قطب نماي ارزي بازار مسكن

در جلسه گزارش تيم اعزامي به مراسم تحليف زلنسكي، ترامپ سرانجام ۹۰ روز به پِري 
در مسئله اوكراين فرصت داده بود. حرف ها و شايعاتي مطرح بود كه پِري قرار است 
در آينده اي نزديك از دولت برود و بر اساس اين حرف ها اصرار پِري براي گرفتن مدت 
زمان ۹۰ روزه موجه به نظر مي رسيد. در واقع اينطور فهم مي شد كه پري به دنبال اين 
بود كه در اين مدت دستاوردي براي خودش در مسئله اوكراين دست و پا كند. چند 
هفته بعد، سناتور جانسون درباره اين جلسه با ترامپ گفت: »جواب رئيس جمهور واقعاً 
من را غافلگير و شوكه كرد.« من اما اينطور فكر نمي كردم و اين جلسه را نيز مانند همه 

جلسات هر روزه كاخ سفيد معمولي مي دانستم. 
به هر صورت، در هفته هاي بعد، س��اندلند كه گويا كار كردن با مقر مركزي اتحاديه 
اروپا در بروكسل برايش كافي نبود، مداوماً فشار مي آورد تا زلنسكي هر چه زودتر از 
واش��نگتن ديدار كند. در هر صورتي پمپئو چندان اهميتي به اين مسئله نمي داد و 
معلوم بود چندان عالقه اي هم ندارد كه ساندلند را كنترل كند. اين در حالي بود كه 
پمپئو معموالً اصرار داشت كه سفرا مستقيماً به ش��خص خودش گزارش دهند و از 
گزارش مستقيم و بدون اجازه او به رئيس جمهور خودداري كنند. آنها هم عموماً از 
طريق دستياران وزير همين كار را مي كردند. اين دقيقاً منطبق با سبك مديريت پمپئو 

در وزارت خارجه بود: مديريتي با اجتناب از هر گونه درگيري. 
ترام��پ دقيقاً پيش از س��فر به انگلي��س در ماه ژوئيه، مس��ئله ديدار با زلنس��كي، 
رئيس جمهور اوكراين را با گفتن »تا پاييز خبري از ديدار نيست« تعيين تكليف كرد. 
از ديدگاه من نيز كار او كاماًل درست و بجا بود. كشورهاي اصلي اروپا نيز در خصوص 
آينده حكومت داري زلنسكي احتياط مي كردند. وزير خارجه آلمان، هايكوماس و وزير 
خارجه فرانسه ژان ابولودريان، با وجود اينكه در اواخر ماه مي در كي يف با زلنسكي 

ديدار كردند اما به هيچ جمع بندي قاطعانه اي نرسيدند. 
وقتي ترامپ در 6 ژوئن با رئيس جمهور فرانسه مكرون ديدار مي كرد، مانند آنچه از در 
ديدار مركل با ترامپ در اوزاكا در حاشيه نشست سران G7 برمي آمد، به نظر مي رسيد 
مكرون نيز داشت مانند مركل به زلنسكي دلگرم مي شد، اما تماس اخير ترامپ با پوتين 
نشان مي داد حداقل پيش از برگزاري انتخابات رادا، به صورت قطع هيچ نشانه اي مبني 
بر آمادگي پوتين براي بحث درباره كريمه يا دانبس وجود نداشت. تا آنجا كه به خاطر 

دارم تا 2۵ ژوئن ديگر بحثي با ترامپ در خصوص اوكراين نداشتم. 

 پاورقي »جوان«  
از» اتاق حوادث« جان  بولتون
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 ترامپ گفت تا پایيز 
خبري از دیدار  با زلنسكي نيست

آيا جمالت انگيزشي ما را به موفقيت مي رساند؟
   تحلیل


