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بهادریجهرمیسخنگویدولت:
 سیاست های  مختلفی بانک  مرکزی اتخاذ شد و قرارگاهی برای مقابله با این جنگ ترکیبی 

در حوزه های مختلف شکل گرفت. 
 قرارگاهی که برای جنگ اقتصادی شکل گرفت متولی آن بانک مرکزی بود و تحت 
نظارت معاون اول بود اختیارات الزم در جلسات و نهادهای مختلف به بانک  مرکزی اعطا 
شد و با راه اندازی بازار متشکل نرخ سازی از دالل ها گرفته شد و برخی اقدامات امنیتی و 

قضایی صورت گرفت.

ترامپ: رکود اقتصادی بزرگی در انتظار آمریکاست

پلیس   ۱۴۰۲ نوروزی  رزمایش    
 ۲۳ شنبه  سه  روز  صبح  راهور 
اسفند ماه ۱۴۰۱ با حضور سردار 
کل  فرماندهی  رادان  رضا  احمد 
فراجا و سردار سید کمال هادیان 
در  فراجا  راهور  پلیس  رئیس  فر 

دانشگاه انتظامی امین برگزار شد.

به نقل از رویترز، رئیس جمهور سابق آمریکا پیش بینی کرد که این کشور در آستانه تجربه یک رکود 
اقتصادی دیگر است.

»دونالد ترامپ« رئیس جمهور سابق آمریکا با انتقاد از شرایط اقتصادی این کشور، اعالم کرد که »جو 
بایدن« رئیس جمهور کنونی آمریکا مقصر شرایط فعلی نامساعد اقتصادی در این کشور است.

رئیس جمهور سابق آمریکا در پیامی در حساب کاربری شبکه اجتماعی خود »تراس سوشیال« نوشت: 
با توجه به اتفاقی که در اقتصاد ما رخ می دهد و با طرح هایی که در مورد بزرگ ترین و احمقانه ترین 
افزایش مالیات در تاریخ آمریکا ارائه می شود، جو بایدن »هربرت هوور« )رئیس جمهور آمریکا در سال های 

۱۹۲۹-۱۹۳۳( در عصر مدرن خواهد بود.

کیانیان و زیباکالم در مسیر دادسرا 

بررسی الیحه  بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور 
در شورای نگهبان به پایان رسید

خون شهدا سرمایه و پشتوانه ای برای کشور در مقابل 
توطئه ها و دشمنی ها

یادداشت

هادیطحاننظیفسخنگویشورای
نگهباندرتوئیترنوشت:

پیاپی،  و  فشرده  جلسه  از ۱۶  پس   
 ۱۴۰۲ سال  بودجه  الیحه  بررسی 
کل کشور در شورای نگهبان به پایان 
در  شورا  ایرادات  و  ابهامات  و  رسید 
خصوص این الیحه به مجلس ارسال 

خواهد شد.

تشکیل قرارگاه اقتصادی

رزمایش نوروزی ۱۴۰۲ پلیس راهور

 حضور رئیس سازمان بهزیستی در اجالس 
جهانی حقوق بشر

روز گذشته ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اعالم جرم درباره رضا کیانیان و 
صادق زیباکالم گفت: در ارتباط با افرادی که نام برده شد، نسبت به آقای کیانیان باید بگویم، مع االسف 
که مشاهده می کنیم برخی از افراد نشر اکاذیب می کنند و بارها هم عنوان می کنیم افراد رعایت کنند، 
پرونده ایشان در مرحله تحقیقات مقدماتی در شعبه دادسرای عمومی تهران در حال رسیدگی است و 

اتهام ایشان نشر اکاذیب است. 
ستایشی در ادامه سخنان خود در مورد زیباکالم، یکی دیگر از افرادی که به سخنان خارج از قاعده و 
بی اساس مشهور است گفت: در خصوص آقای زیبا کالم باید بگویم  قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده 
به دادگاه کیفری ۲ ارسال شده است. اتهام این افراد تشویش افکار عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام 

است که قرار منع تعقیب صادر شده است.
در همین راستا یادآوری می کنم یکی از خصوصیات افراد چهره اظهارنظر در موارد مختلف برای زنده 
ماندن در رسانه ها و فضای مجازی است، اما برخوردهای دوگانه آنها در مواقع مختلف از چشم  مردم و 
جامعه پوشیده نبوده و نیست. به طور مثال این افراد هیچ وقت در چهارشنبه سوری به یاد گرسنگان و 
محرومان جامعه نمی افتند و شما شاهد استوریی هایی در مورد خرج پول مواد محترقه برای محرومان 
جامعه نیستید یا در مورد سفر قشری از جامعه به ترکیه، ارمنستان، گرجستان و ... در شب عید 
کوچکترین پیامی از سلبریتی ها شنیده نمی شود؛ اما همین افراد به اربعین یا دهه محرم که می رسند، 
برای خرج سفر به کربال و نذری هیات ها، با استوری های متعدد و متفاوت به اعتقادات مردم حمله 

می کنند.

آیتاهللرئیسیدرمراسمگرامیداشتروزشهید:
 امنیت، وحدت، انسجام، عظمت و اقتدار جمهوری اسالمی ایران حاصل خون مطهر شهیدان است.

شهدا نه با حرف، بلکه با عمل به ما آموختند که می توانیم با اتکا به خدا بر مشکالت فائق شویم.
وصیت نامه شهدا منبع الهام بخشی برای اقدام و عمل همه مسئولین و دستگاه ها و نهادهای نظام است.

خون مطهر شهدا را سرمایه و پشتوانه عظیمی برای کشور در مقابل توطئه ها و دشمنی هاست. امروز که 
دشمنان با ابزارهای مختلف می خواهند افکار و رفتار جاهلیت مدرن را بر جوامع حاکم کنند، این خون 

مطهر شهداست که از جامعه ما جهل زدایی می کند.

رئیس سازمان بهزیستی در پنجاه و دومین اجالس جهانی حقوق بشر در مقر اروپایی 
سازمان ملل در ژنو شرکت کرد.

در این نشست، رئیس سازمان بهزیستی کشور در کمیته حمایت از حقوق افراد دارای 
معلولیت، شمول سازی اجتماعی این افراد در جامعه و نقش پذیری آنان در توسعه جوامع 

شرکت و بیانیه سازمان بهزیستی جمهوری اسالمی ایران را قرائت کرد.

چهار  شنبـــه 
15 March  2023

 نماینده سابق مجلس شورای اسالمی:

8 صفحــه       5هزار تومان       دوره اول      سال اول           شماره هفتـاد و نـــه

24   اسـفنــد  1401         22  شعبان  1444

تفكـر دولتـی بـزرگ تـریـن مانـع  خصوصـی سـازی استتفكـر دولتـی بـزرگ تـریـن مانـع  خصوصـی سـازی است

سـرشـاخ قـوه قضاییه سـرشـاخ قـوه قضاییه 
بـا سلبـریتــی هـا بـا سلبـریتــی هـا 

   کیانیان و زیباکالم در مسیر دادسرا   

درصفحه5بخوانید

w w w . a s r g h a n o o n i r



2 March 2023 2415  اسفند  1401         22 شعبان 1444
چهار شنبه

دوره اول       سال  اول        شماره هفــتاد و نــه سیا   سـت

1. ايران در يك سال و نيم گذشته بي سابقه ترين توسعه ها 
را در صنعت هسته اي ايجاد كرد. گازدهي به سانتريفيوژها را 
انجام داد، غني سازي را تا 60 درصد افزايش داد، نظارت ها را 
در محدوده پادمان قرار داد، اجراي پروتكل الحاقي را متوقف 
كرد و دوربين هاي برجامي را خاموش نمود. روابط با آژانس 
را منطقي كرد و به آنها فهماند نبايد از مسير فني به اغراض 
سياسي منحرف شود. با اين حال همه پيش بيني مي كردند، 
شوراي حكام با اين پيشرفت ها موضع سختي بگيرد اما در 
آخرين نشست شوراي حكام از صدور قطعنامه ضدايراني 
خبري نشد. مفهوم اين موضع اين است كه زبان اقتدار با 
زبان التماس متفاوت است و هر كدام پاسخ خاص خود را 

دارد.
2. جمهوري اسالمي ايران و عربستان سعودي پس از 7 
سال، توافق كردند. ظرف مدت دو ماه روابط ديپلماتيك خود 
را از سر گيرند و سفارتخانه هاي خود را بازگشايي نمايند. 
اين توافق، فصلي نو در ديپلماسي منطقه اي در غرب آسيا 
رژيم صهيونيستي  و  آمريكا  هژموني  به  كاري  ضربه اي  و 
محسوب مي شود. اين توافق كه در پكن انجام شد معناي 

بسياري دارد.
آمريكا و رژيم صهيونيستي بسيار از اين رخداد ناخشنود 
هستند چراكه اين روابط مي تواند ظرفيت هاي جديدي براي 

روابط ايران با كشورهاي منطقه و جهان اسالم پديد آورد.
يك  عنوان  به  توافق  اين  از  صهيونيستي  رژيم  مقامات 
را  آن  و  كردند  ياد  تل آويو  خارجي  سياست  در  شكست 

»باخت، باخت و باخت« براي آمريكا دانستند.
ناظران غربي از اين توافق به عنوان اراده عربستان براي 

اتخاذ سياست خارجي مستقل از غرب ياد كردند.
مورد  در  حكام  موضع گيري  عدم  و  آژانس  موضع   .3
پيشرفت هاي هسته اي و نيز توافق ايران و عربستان براي 
عادي سازي روابط درست زماني روي مي دهد كه طراحان و 
عامالن و آمران اغتشاشات پاييز گذشته با پذيرش شكست 
در جنگ شناختي و ادراكي جديد فهميدند در ايران با يك 
حكومت پايدار، يك دولت مستقر و مقتدر روبه رو هستند و 
نمي توانند تمام تخم مرغ هاي خود را در سبد اپوزيسيوني 

بگذارند كه حتي نمي تواند زير يك پرچم جمع شود.
كدخدا  اذن  بدون  مي گفتند  گذشته  در  كه  كساني   .4
نمي شود كاري كرد رفتند برجام را امضا كردند، تحريم ها 
رقباي  به  كردند،  برابر  چندين  بلكه  برنداشتند  نه تنها  را 
خود مي گفتند شما زبان دنيا را بلد نيستيد، بدون برجام 
نمي شود حتي آب خورد! االن چه حرفي براي گفتن دارند؟ 
دولت رئيسي با چه زباني معادالت منطقه و جهان را به هم 
ريخته است؟ اين مذاكرات نشان داد آسيايي ها زبان هم را 
مي فهمند و روابط خود را در مذاكرات كامال آسيايي بدون 

مزاحمت اروپا و آمريكا مي توانند تنظيم كنند.
5. توافق ايران و عربستان براي ازسرگيري روابط 5 پيام 

ويژه براي دوستان و دشمنان نظام داشت:
الف( شكست توطئه هاي رژيم صهيونيستي در برهم زدن 

روابط ايران با اعراب؛
ب( شكست سياست »انزواي تهران« كه توسط بوق هاي 

صهيونيستي فرياد مي شد؛
ج( سياست هاي منطقه اي مي تواند به دست بازيگران اصلي 

بدون دخالت غرب تنظيم شود؛ 
د( كم رنگ شدن نقش آمريكا در غرب آسيا؛

هـ ( اقتدار منطقه اي، پيشرفت هاي نظامي و به طوركلي 
ميدان را مي شود يا مي توان با ديپلماسي جمع كرد.

نشان  بود  برخي محال  به زعم  كه  عربستان  با  توافق   .6
داد فرصت سوزي دولت هاي گذشته در دولت روحاني در 
تنظيم روابط و همكاري با شرق چه زياني براي ديپلماسي 
خارجي دارد. تعامل با شرق از موضع اقتدار مي تواند برخي از 

همسايگان را سر عقل بياورد.
با  ديدار  در   1401 آبان  در  رهبري  معظم  مقام   .7
تغيير  دارد  جهان  كنوني  »نظم  فرمودند:  دانش آموزان 
مي كند« بعد فرمودند: در اين تغيير سه خط اساسي وجود 

دارد.
خط اول: انزواي آمريكا؛

خط دوم: انتقال قدرت سياسي و اقتصادي و فرهنگي حتي 
علمي از غرب به آسياست؛

خط سوم: جبهه مقاومت در برابر زورگويي آمريكا گسترش 
مي يابد كه مبتكرش جمهوري اسالمي است.

به زودي اخباري خواهيم شنيد كه اين سه خط بيش از 
پيش فعال خواهد شد. 

نظم جديد جهانی يك فرصت است. نرمش قهرمانانه واقعی 
و ديپلماسی اقتدار جايگاه جمهوری اسالمی ايران را در اين 

نظم تعيين می كند.

ديپلماسی  اقتدار

میزی که ایران چید منهای آمریکا

 تایید خرابکاری در دو هواپیما 
در روزگار آشوب ها

گفت  آمریکا  رئیس جمهور  که  روزگاری  از  است،  فاصله  سال  1. شش 
»عربستان گاو شیرده ماست«، تا اینکه نیویورک تایمز نوشت »آمریکا پشت 
دِر مذاکرات ایران، چین و عربستان ماند«. ادبیات ترامپ، توهین آمیز بود، اما 
او صرفا با صدای بلند فکر می کرد و باطن نگرش آمریکا به دیگران در طول 
دهه ها را بیرون می ریخت. ترامپ گفته بود: »عربستان برای ما مانند گاوی 
شیرده است که هر وقت دیگر نتواند دالر و طال بدهد، دستور ذبح آن را صادر 
می کنیم و این واقعیتی است که همه دوستان و دشمنان آمریکا به ویژه خود 
مقامات سعودی از آن آگاهند. عربستان، باید سه چهارم ثروتش را به آمریکا 
بابت حمایت های ما بپردازد«. اما شش سال بعد، روزنامه نیویورک تایمز خبر 
می دهد آمریکا در مذاکرات ایران و عربستان با میزبانی پکن، پشت در مانده 

است.
۲. رفتار درست و رو به جلوی عربستان را با ادبیات برخی سیاسیون غربگرا در 
ایران مقایسه کنید که بالفاصله پس از انتشار خبر توافق نوشتند و گفتند ایران 
باید بدون فوت وقت سراغ مذاکره با آمریکا درباره برجام و FATF و اوکراین 
برود و گرنه توافق با دیگران بی فایده است)!( اینها همان جریان سیاسی هستند 
که اواخر شهریور 1399 در نشریه »صدا« و درباره مذاکره توهین آمیز ترامپ 
با رئیس جمهور صربستان نوشتند: »از نگاه منتقدان، عکسی که ترامپ از 
مذاکره  کننده می پسندد، این است: همچون بّره  ای در مذبح و برده  ای در مسلخ. 
آیا اقداماتي از این جنس را باید مایه شرمساری دانست؟ فرض کنیم سیاستمدار 
صرب همچون متهمي در اتاق بازجویي و حتي یك برده نشسته؛ اگر منافع، 
چنین اقتضایی کند، باید آن را تمسخر کرد، یا عقالنیتي سیاسي خواند؟«! 
آنها همان روز برای رویکرد موهن دولتمردان آمریکایی جیغ و هورا کشیدند 
و سیگنال دادند که حاضرند گاو شیرده و راهی مذبح باشند. )بماند که برخی 
بی مایگان غربزده، بارها در فضای مجازی نوشتند: »کاش گاوی بودم در مزارع 
سوئیس تا اینکه انسانی در ایران«، »هر روز با خودم میگم کاش یه گاو بودم 
تو مزارع اروپا«، من واقعا کارم ازین حرفا که کاش از اول در آمریکا یا اروپا به 

دنیا میومدم گذشته، کاش یه گاو بودم تو سوییس«!(.
3. غربگراها در طول چند ماه گذشته، در حالی به دفعات گفتند »با آمریکا 
مذاکره کنیم«، که مقامات آمریکایی مثل بلینکن، جان ُکربی، رابرت مالی، ند 
پرایس و دیگران تاکید داشتند: »احیای برجام، ماه هاست در دستور کار قرار 
ندارد«، »آمریکا وارد مذاکرات غیرمستقیم با تهران نخواهد شد. امروز هیچ 
شانسی برای بازگشت به میز مذاکره وجود ندارد،«، »موضوع احیای توافق 
با ایران در دستور کار کاخ سفید قرار ندارد«، »دولت آمریکا تمرکز خود را به 
جای مذاکرات احیای توافق هسته  ای، بر سیاست تحریم و فشار قرار می  دهد«، 

»تمرکز ما روی برجام نیست، بلکه روی اتفاقات داخل ایران متمرکزیم«.
۴. سؤال تاریخ گذشته ای است که بپرسیم چرا مواضع برخی محافل در 
ایران، کامال با مواضع آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی هماهنگ است؟ 
سؤال درست تر این است که چرا هماهنگ نباشند؟! از رژیم صهیونیستی 
بدنام تر که نداریم. معاون وزیر ارشاد در دولت خاتمی و سردبیر روزنامه آفتاب 
امروز )رمضانپور(، در حالی سردبیری شبکه ضدایرانی »اینترنشنال« را پذیرفت 
و اعتراضی از هم طیفان نشنید که ساختار صهیونیستی شبکه آشکار بود؛ چنان 
که »باراک راوید« خبرنگار صهیونیست عنوان کرد »موساد از شبکه ایران 
اینترنشنال، به  عنوان بازوی جنگ اطالعاتی علیه ایران استفاده می  کند«. قبال 
هم »یوسی میلمان« تحلیلگر اطالعاتی  هاآرتص گفته بود: »ایران اینترنشنال، 
شبکه متعلق به موساد به   شمار می   رود. موساد مطالبی را که نمی   خواهد به 
نام خود منتشر کند، از طریق این شبکه منتشر می  کند«. موساد، سیا و ام آی 
سیکس چرا به این افراد اعتماد کردند و چرا دوستان آنها در داخل، زبان به 

اعتراض نگشودند؟
5. غربگرایان ماموریت دارند حقارت شخصیت خود را به ملت ایران نسبت 
دهند و حال آنکه ایران، در حال دوران  سازی و تغییر معادالت جهانی است. 
بر اساس گزارش دویچه وله از نشست »شورای آتالنتیك« در واشنگتن در 
تاریخ ۲۲ آذر 1390: »برژینسکی، برنت اسکوکرافت و جیمز جونز، سه تن از 
مشاوران امنیت ملی در دولت های کارتر، فورد، بوش پدر و اوباما گفتند جهان 
در نقطه عطف تاریخی از هنگام فروپاشی شوروی قرار گرفته و جنبش فراگیر 
در خاورمیانه نشانه این دوره است. برژینسکی گفت یکی از دلهره آورترین 
موضوعات این است که ما در مقایسه با گذشته با چالش های پیچیده تری 
مواجهیم«. شش سال بعد، مایك پمپئو رئیس سازمان سیا در گفت و گو با 
MSNBC اظهار داشت: »نفوذ ایران در خاورمیانه، در مقایسه با ۷سال 

گذشته بسیار فراگیر تر شده و همه  جای منطقه حضور دارد«.
۶. غرب و شرق، نقش منحصر به فرد جمهوری اسالمی ایران در دگرگونی 
نظم جهانی را می شناسند؛ هر چند که محافل دنباله رو غرب، انکار نمایند و 
ایران را منفعل وانمود کنند. در این جا واقعیتی غیر قابل انکار برای ارزیابی 
ادعای طرفین وجود دارد. تصور کنید که ایران پس از فروپاشی شوروی، در 
برابر تاخت و تاز آمریکا، ناتو و اسرائیل تدبیر نمی کرد، به مقاومت فعال کشورها 
سامان نمی داد و غرب بر منطقه چنبره می زد. در این صورت، چین و روسیه و 
هند و دیگران باید برای مراودات معمول دیپلماتیك و خرید یك بشکه نفت 
یا صادرات یك کانتینر از محصوالت خود، از آمریکا اجازه می گرفتند. اما حاال 
همین دولت ها می توانند در جهانی متکثر، با کشورهای منطقه مراوده کنند. 
متغیر مهم، ضربه راهبردی به سلطه بالمنازع آمریکا پس از فروپاشی شوروی 
و اشغال افغانستان و عراق است که با محوریت ایران انجام گرفته است؛ تا 
جایی که حتی عربستان که در طرف تیم بازندگان )آمریکا( قرار داشت، تصمیم 
می گیرد از آن موقعیت فاصله بگیرد. دگرگونی های اساسی در نظم وابسته به 
اخم و لبخند آمریکا، پس از آن اتفاق می افتد که سلسله جنگ ها در منطقه )از 
افغانستان و عراق و سوریه تا لبنان و فلسطین و یمن/ جنگ جهانی سوم و 
چهارم به تعبیر محافل آمریکایی- صهیونیستی( مغلوبه شده و ابهت بانیان آن 
فرو ریخته است. این مهندسی مستحکم و ضمنا منعطف، اصالتا ایرانی است.

۷. رهبر انقالب در بحبوحه مذاکرات هسته ای از تعبیر »نرمش قهرمانانه« 
استفاده کردند که شاید با سوء تفاهم نزد غرب و پیروانش مواجه شد. این 
تاکتیك البته از سوی دولت وقت به درستی فهمیده و استفاده نشد تا بتوانند 
منافع ملت ایران را در برجام تامین کنند؛ اما با وجود کج کارکردی برخی 
از  کشور  عبور  موجب  انقالب  رهبر  حکیمانه  راهبری  دولت،  آن  اجزای 
بحران افکنی دشمن و پیشبرد راهبرد کالن نظام در سطح منطقه و جهان 
شد. محاسبه دشمن درباره برجام، استحاله خاموش انقالب اسالمی بود؛ چنان 
که جان ساورز رئیس وقت MI6، از آن به عنوان »نُرمالیزاسیون انقالب« 
یاد کرد. اما مسیر تحوالت به سمت دیگری رفت و در حالی که آمریکا و 
اروپا خیال می کردند سر ایران کاله بزرگی گذاشته و گرفتار برجامیزاسیون و 
نُرمالیزاسیون کرده اند، خود گرفتار نقشه بزرگ تر ایران شدند. نقشه تنگ کردن 
حلقه محاصره ایران با اشغال افغانستان و عراق، جنگ نیابتی داعش، و نهایتا 
آشوب افکنی همزمان در ایران و عراق و لبنان کجا؟ و انتقال کانون بحران از 
سوریه و عراق و افغانستان به اروپا )اوکراین( و آشوب زدگی رژیم صهیونیستی 

و برخی دولت های اروپایی کجا؟ 
۸. وبسایت الجزیره اواخر تیر 139۴ یادداشت قابل تأملی به قلم یکی از 
اعضای اپوزیسیون جمهوری اسالمی )حمید دهباشی( منتشر کرد که همچنان 
خواندنی است: »طبق تعریف توماس فریدمن، دکترین اوباما این است که 
مشارکت دادن ایران بیش از انزوا قادر به برآوردن نیازهای آمریکاست. آنچه از 
نگاه جمهوریخواهان و نومحافظه کاران، تالش برای به دست آوردن دل ایران 
تلقی می  شود، در حقیقت نوع بسیار زیرکانه  تری از امپریالیسم است. مثل یك 
شطرنج باز که از ضعف  ها و قوت  ها، واکنش های عصبی و امیال پنهان همه 
بازیگرانش آگاه است. اوباما به سعودی  و ترکیه اجازه می  دهد کار خودشان 
را در یمن یا سوریه پیش ببرند... اگر توافق با ایران از نقشه  های کنگره یا 
مخالفان در ایران جان سالم در ببرد، گل سرسبد دستاوردهای اوباما به عنوان 
تجلی قدرت هوشمند خواهد شد... به تعبیر جوزف نای، این ترکیب قدرت نرم 
و سخت است. دکترین اوباما اهدافی فراتر از ایران و برنامه هسته ای  اش دارد؛ 
اما همیشه میان نیات مؤلف یك دکترین و شیوه  خوانش و شکستن ساختار 
آن توسط دیگران اختالف وجود دارد. برای دکترین اوباما هر نامی که انتخاب 
کنید، او و جوزف نای باید کوله  بار خود را ببندند و به قم بروند تا بفهمند قدرت 
هوشمند چیست... از همان مرزهای ُپرنفوذی که قرار است بازرسان سازمان 
ملل )و در میان آنها جاسوسان اسرائیل( به ایران بروند و تأسیسات هسته  ای را 
بازرسی و رصد کنند، از همان مرزها قاسم سلیمانی خیلی زودتر نفوذ کرده و 

اوباما و نای را دور زده است«.
9. محافل غربگرا که این بار توافق با عربستان را بهانه کردند، نمی خواهند 
ببینند رشته تحوالت از دست آمریکا در رفته و خارج از نظم مطلوب او اتفاق 
می افتد. بنابراین انبوه تحلیل هایی از این دست را نمی بینند: »رویترز: توافق 
آحارنوت:  »یدیعوت  بود«؛  بایدن  دولت  بر صورت  سیلی  ریاض،  ـ  تهران 
واشنگتن،  بار دیگر متحمل سیلی شد«؛ »وبسایت آمریکایی ُوکس: توافق 
تهران ـ ریاض، نمایانگر خاورمیانه پسا آمریکایی است«؛ »باربارا اسالوین، 
حامیان  می کند:  سرخورده  را  گروه  دو  تحول،  این  آمریکایی:  تحلیلگر 
از  رئیس بنیاد دفاع  اسرائیل«؛ »مارک دوبوویتز،  و  ایران  در  تغییر حکومت 
به دولت آمریکاست«؛ »میشل پل  توافق، ضربه جدی  این  دموکراسی  ها: 
خبرنگار رادیو فرانسه در اسرائیل: برآیند نگاه رسانه  های اسرائیل به این توافق، 
یك خبر بد و سیلی واقعی به دولت تل آویو است«؛ »گیوم نوَدن خبرنگار رادیو 

فرانسه در آمریکا: واشنگتن در قبال این توافق، شگفت  زده و منفعل است.«
10. ماجرا ابعاد دیگری هم دارد و آن، تداوم سلسله موفقیت های کشور 
بدون آویزان شدن از آمریکاست. این طیف اگر مروت و انصاف داشتند، باید 
اذعان می کردند که موفقیت های بزرگی بدون موکول کردن مسئولیت ها به 
برجام و FATF به دست آمده، از جمله: »واکسیناسیون فراگیر و کاهش آمار 
قربانیان کرونا از ۷09 نفر به زیر پنج نفر«، »رونق دیپلماسی اقتصادی و رشد 
31 درصدی تجارت خارجی«، »شکست تحریم ها و افزایش صادرات نفت 
به باالترین سطح طی ۴ سال اخیر )1.۴ میلیون بشکه در روز(«، »راه اندازی 
پاالیشگاه های فرا سرزمینی«، »افزایش چشمگیر تولید گندم که موجب شد 
فائو، ایران را سیزدهمین تولید کننده بزرگ گندم جهان در سال ۲0۲۲ معرفی 
کند«، »بهره برداری از طرح ۶0 کیلومتری انتقال آب به سنندج که از بهمن99 
تا امسال، 15 درصد پیشرفت داشت«، »بهره برداری از تونل 3۶ کیلومتری 
و انتقال ساالنه 300 میلیون متر مکعب آب برای احیای دریاچه ارومیه«، 
»بهره برداری از ۶ نیروگاه برق در مناطق مختلف کشور«؛ »راه  اندازی طرح 
غدیر و تامین آب ۴.۷ میلیون نفر در ۲۶ شهر و 1۶0۸ روستای خوزستان«، 
»بهره برداری از فاز 1۴ پاالیشگاه پارس جنوبی با ظرفیت تولید روزانه ۷5هزار 
بشکه میعانات گازی، و 50 هزار میلیون متر مکعب گاز شیرین و درآمد 3 
میلیارد دالری در سال«، »رونمایی از انواع موشك های فوق مدرن و موشك 
ماهواره بر، و انواع پهپاد های پیشرفته«، »بهره برداری از خط انتقال گاز ایرانشهر 
به چابهار به طول ۲90 کیلومتر، با هزینه ۴10 میلیون دالر«، »بهره برداری 
از راه آهن زاهدان- خاش به طول 155 کیلومتر، به عنوان یکی از قطعات 
خط ریلی ۶۴0 کیلومتری چابهار- زاهدان«، »کاهش چشمگیر کسری بودجه 
۴۸0 هزار میلیارد تومانی سال گذشته که با لحاظ تورم ۴0 درصدی باید 
امسال به باالی ۷00 هزار میلیارد تومان می رسید، اما زیر ۲00 هزار میلیارد 
کنترل شد«، »تسویه 110 هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت قبل؛ و ضمنا 
متناسب  سازی حقوق معلمان )و بازنشستگان و کارمندان( با بار مالی بیش از 
۶0 هزار میلیارد تومان«. اینها مشت نمونه خروار است و نشان می دهد که 
ایران مدت هاست از حصار برجام و FATF خارج شده است. به تعبیر حافظ: 
»برو این دام بر مرغی دگر نِه- که عنقا را بلند است آشیانه«. و البته که این 

مسیر متعالی، از مسیر »مرتع و مذبح و مسلخ« جداست.

در رویدادهای تلخ پاییز، چند خبر منتشر شد که همان روزها مسووالن تکذیب 
کردند. یکی از این خبرها خرابکاری منافقین و گروهك های تروریستی با هدایت 
یك افسر عامل خارجی در خرابکاری در راه آهن تبریزـ  تهران بود و دیگری هم 
خرابکاری در دو هواپیمای مسافربری که در واقع، در یك مورد تیراندازی به سمت 
این هواپیما توسط گروهك های تروریستی مسلح وابسته به منافقین مفلوک بوده 
است. هر دو خبر آن روزها توسط مقامات استانی و کشوری به شکل ناشیانه ای 
تکذیب شد و باعث گردد تا ما هم به عنوان منتشرکنندگان خبر با حمالت معمول 

و فحش های برخی ها مواجه شویم. 
 اما وزارت اطالعات به مناسبت هفته سربازان گمنام امام زمان)عج( با برپایی 
یك نمایشگاه، بخشی از مهمترین اقدامات خود در چند ماه ناآرامی کشور پس 
از فوت مهسا امینی را به نمایش گذاشت. خوشبختانه در این نمایشگاه که 
شامل غرفه های مختلفی است که در آنها برنامه ریزی دشمن و اقدامات وزارت 
اطالعات در خنثی سازی و بی اثر کردن اهداف دشمن را روایت شده است. با 
توجه به وقوع ناآرامی های کشور و نقش دستگاه های جاسوسی دشمن در این 
ناآرامی ها، این نمایشگاه سهم موثری در بازخوانی اقدامات دشمن و روشن ساختن 
سهم وزارت اطالعات برای مقابله با این اقدامات دارد. از جمله به خرابکاری در دو 

هواپیمای مسافربری هم اشاره شده است. 
 در بخشی از این نمایشگاه، اقدامات دشمن در روزهای اغتشاشات از جمله 
تقویت رسانه های فارسی زبان بیگانه، افزایش بودجه فیلترشکن ها، طرح انفجار 
آموزش  مسافربری،  هواپیمای  دو  در  خرابکاری  مرکز حساس صنعتی،  یك 
براندازی، تشویق اعتصابات و تحریم ها، حمالت سایبری و ده برابر کردن ظرفیت 
انتشار پیام در توییتر تشریح شده است. در یك بخش دیگر از این نمایشگاه انواع 
سالح های سرد و گرم و تجهیزات و مهمات مکشوفه از اراذل و آشوب گران در 
معرض دید عموم قرار گرفت. در یك غرفه نیز با تشریح اقدامات نرم آمریکا 
علیه کشورمان به نقش بنیاد سیامك پورزند، عبدالرحمن برومند، موسسه اتحاد 
برای ایران، U4I و NED برای براندازی در ایران از طریق فعالیت های مدنی 

پرداخته شده است.
 فیلم مستند »عملیات بزرگ« نیز در یکی از غرفه های این نمایشگاه به نمایش 
در آمده، این عملیات برای خرابکاری در یکی از مراکز صنعتی اصفهان توسط 
دیوید بارنیا رئیس موساد طراحی شده بود و عناصر کومله مسئول اجرای آن بودند 
که آنها قبل از انجام عملیات در دام افتاده و این عملیات به شکست انجامید. 
همچنین اسناد و مدارک مختلفی از تیم های عملیاتی کومله که قصد عملیات 
در ایران داشتند به نمایش درآمد. فیلم دیگری که در این نمایشگاه به نمایش در 
آمد؛ درباره شناسایی و دستگیری تیم تروریستی حمله کننده به حرم شاه چراغ بود.

 اقدامات دشمن برای آموزش جنگ ترکیبی که فرماندهی آن در وزارت خارجه 
آمریکا و متولی دوره های آن CIA بوده است با سرفصل های شبکه سازی، 
توانمندسازی زنان، تولید بهانه های حقوق بشری، توانمندسازی سندیکاها، آموزش 
نافرمانی مدنی، آموزش خبرسازی، آموزش امنیت ارتباطات در فضای مجازی، 
ترویج شهروند خبرنگار تشریح شد. این دوره ها در کشورهایی از قبیل ترکیه، 
امارات، هلند، ارمنستان، گرجستان، مالزی، اندونزی، تایلند، چك، آمریکای جنوبی 

و ایتالیا برگزار شده است.

تحلیلی درباره تفاهم
 ایران و سعودی در پکن

 پس از خروج آمریکا از برجام رهبر انقالب گفت: نه جنگ می   
شود و نه مذاکره )با آمریکا( می کنیم

تحوالت یکسال اخیر در ایران و منطقه تا همین روز قبل خبر از قریب الوقوع بودن 
یك رویارویی نظامی در منطقه که قطعا یك ضلع آن ایران بود می داد. خیلی ها 

منتظر ساعت صفر بودند و چگونگی رخداد آن را تحلیل می کردند.
از طرفی بعد از ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی خروج آمریکا از منطقه به عنوان 
اصلی ترین راهبرد و انتقام از ترور او توسط سران نظام ایران و سید حسن نصراهلل 

مطرح و در 3 سال گذشته پیگیری شد.
بعد از ضربات کوچك و بزرگ در این سه سال؛ بیانیه صادره شده در چین یك 
ضربه ناک اوت به آمریکا آن هم با مشارکت نزدیکترین متحدش در منطقه یعنی 

عربستان سعودی بود.
امروزه در یمن متحدان ایران )شیعیان زیدی با ۴0 درصد جمعیت( به حداکثر آنچه 
که می توانستند در عرصه میدانی و ائتالف با قبایل تاثیر گذار رسیده اند. و کنترل ۸0 

درصد مناطق مهم را در دست دارند.
در لبنان نیز وضعیت مشابه است. و حزب اهلل به عنوان دست برتر تثبیت شده است. 

و طبیعت لبنان ضرورت توافق همه جریان ها برای ثبات است.
در سوریه؛ ترکیه راهی جز آشتی با حکومت بشار اسد ندارد و کشورهای مختلف 
عربی برای برقراری روابط با دولت سوریه صف کشیده اند. البته طراحی ایرانـ  روسیه 
ـ سوریه خروج نیروهای آمریکا از مناطق کردنشین سوریه در ماه های آینده را رقم 

خواهد زد.
در عراق هم پروژه آلترناتیو شیعه ضد ایران با رهبری مقتدا صدر شکست خورد. و 

افراد نزدیك به ایران دولت را به دست گرفته اند. و تا اینجا موفق هم بوده اند.
ظهور جریان مبتذل زن زندگی آزادی آخرین شانس تیر و کمان اینها بود. که با 
عدم اقبال مردم و راهپیمایی ۲۲ بهمن  عمال شکست خورد. و عمله های رسانه ای 
آنها هم تا اطالع ثانوی باید برای بقا در سطح پایین هرم مازلو اینور آنور دریوزگی 

کنند. 
در قضیه فلسطین نیز رهبر انقالب چند سال پیش گفتند که قضیه فلسطین توسط 

خود فلسطینی ها باید حل شود. و این رویکرد پیگیری شده است.
امروز دولت نتانیاهو در یك وضعیت بحرانی قرار دارد. بیش از یك ماه است که هر 
شب ده ها هزار نفر در خیابان های تل آویو و حیفا اعتراض می کنند و روزی نیست 
که یك اقدام استشهادی توسط جوانان خودجوش فلسطینی در کرانه باختری و 

سرزمین های 19۴۸ انجام نشود.
این وسط زلزله ترکیه هم یك امداد غیبی برای جمهوری اسالمی بود تا اردوغان 
حداقل تا مشخص شدن وضعیت انتخابات اردیبهشت 1۴0۲ و یکسال پس از آن 
توانایی دخالت در آذربایجان و سوریه ... نداشته باشد و عمال راهی جز هماهنگی با 

محور ایران و روسیه نداشته باشد.
فارغ از مذموم بودن جنگ؛ ادامه نبرد اوکراین به نفع کارت بازی ایران در دیپلماسی 

خواهد بود.
در سیاه ترین بازنمایی که برای ایران در رسانه های داخلی و خارجی به مخاطبین 

خود القا کرده بودند جمهوری اسالمی؛ آس خود را رو کرد.
آیت اهلل خامنه ای بار دیگر ثابت کرد که ایرانی ها مخترع بازی شطرنج هستند. و 

روزها و هفته های آتی این بازی را جذاب تر خواهد کرد.

محمد ایمانی

محمدكاظم انبارلويی
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دو سال پیش در کنفرانس امنیتی مونیخ نیز این بحث مطرح شد. سبك 
مشخصی که این کنفرانس ها دارند به این ترتیب که در طول سال روی متنی 
کار می کنند و زمان برگزاری کنفرانس، این متن را ارائه می دهند. افرادی که 
در کنفرانس حضور دارند نیز درباره متن نظر می دهند. یعنی برگزار کنندگان 
کنفرانس کارشان را با یك متن پایه آغاز می کنند. دو سال قبل عنوان این 
کنفرانس و متن پایه آن »ِوست لِس نس« بود. کلمه مذکور نه یك کلمه 
انگلیسی که یك کلمه ابداعی است. حداقل تا دو سال پیش در دیکشنری ها 
این کلمه وجود نداشت. در انگلیسی کلمه ویت لِس نس را داریم که به معنی 
بی وزنی است و ِوست لِس نس به معنی بی غربی است؛ یعنی در مهم ترین 
کنفرانس امنیتی دنیا که در کشوری غربی و اروپایی چون آلمان برگزار شده، 
گفته می شود که جهان به سمت حالت بی غربی می رود و مقصود آن همان 
چندقطبی شدن دنیاست. در بخشی از متن کنفرانس بحث انتقال قدرت به 

شرق در آن به  شدت برجسته است. 
 نشات تحوالت اخیر سیاسی جهان، از افول  آمریکا 

اشاره به افول آمریکا در فرمایشات حضرت آقا هم زیاد شنیده می شود. 
استادان نیز در این باره کتاب نوشته اند. چارلز کوپچین، استاد دانشگاه جورج 
تاون کتابی دارد با عنوان جهانی که متعلق به هیچ کس نیست او هم از این 
پیچ تاریخی حرف می زند. من در داخل آمریکا کارشناسی را نمی شناسم که در 
این حوزه کار کند و معتقد به این موضوع نباشد. یعنی چه جمهوری خواه، چه 
دموکرات و چه افراد بی طرف روی این موضوع اجماع دارند. حقیقت این است 
که اگر نتوانیم قدرت را مدیریت کنیم، از دست خواهد رفت. در آمریکا نهادهایی 
ایجاد شد که چهار قدرت نظامی، اقتصادی، سیاسی و قدرت نرم که منتج از 
آن سه قدرت است را مدیریت می کرد. با این  حال آمریکا در این حوزه ها دچار 

چالش شد، پس به تدریج افول کرد. 
مهم ترین شخصیتی که در طول یکی دو دهه گذشته آمریکا را در حوزه 
نظامی دچار چالش کرد حاج قاسم سلیمانی بود. آمریکایی ها درمنطقه میلیاردها 
دالر هزینه کردند. به گفته ترامپ خرج شان هفت یا هشت تریلیون دالر بوده، 

اما کاری از پیش نبردند. آمریکا در افغانستان، عراق، لبنان، سوریه وحتی یمن 
که ضعیف ترین کشور بود، کاری از پیش نبرد. حاج قاسم، کلید سرعت گرفتن 
افول آمریکایی ها در منطقه را زد و به همین دلیل مورد غضب آنها قرار گرفت.

مرکز  توسط یك  آنها  از  بعضی  که  دارد  وجود  متعددی  نظرسنجی های 
نظرسنجی آمریکایی به نام پیو ارائه می شود. در این نظرسنجی ها روندهای 
جهانی نگاه به آمریکا همواره در حال پایین رفتن است. حتی امروز جریان 
غربگرا در کشور ما هم زیاد مایل به حمایت از آمریکا نیست، معموال این گروه 
در جهان با تاخیر مردد می شود، اما اکنون تردید حتی به آنها هم رسیده است. 

 سخنرانی های 50 سال قبل شهید مطهری تحت عنوان عنصر تبلیغ در 
نهضت حسینی یادآور گفته های نظریه پردازهای غربی علم ارتباطات، مثل آقای 
گرونیج بود که البته دو دهه بعد از شهید مطهری نظریاتش را ارائه داد. باید به 
چنین گفته هایی بیشتر توجه شود چرا که دعوای اصلی ما از روز اول انقالب، 
دعوای تبلیغاتی است و آمریکایی ها از دولت کارتر تاکنون در این حوزه تمرکز 
کرده اند. هیچ رسانه ای در دنیا نیست که ایدئولوژیك نباشد. اتفاقا آمریکایی ها در 
حوزه رسانه ایدئولوژیك ترین آدم های دنیا هستند. در حوزه تبلیغات، سیاست و 
امور نظامی هم این گونه هستند؛ در تمام امور قصد دارند مفهومی را منتقل کنند. 
اسرائیل با چالش های جدی مواجه است و این نمایش هایی که برگزار می کند، 
مشکل را حل نخواهدکرد. اگر مسئوالن اسرائیلی متوجه موضوع باشند هم 
عمال نمی توانند کاری کنند؛ چون به پیروزی در انتخابات عالقه دارند و اگر 
بخواهند این قبیل مشکالت را حل کنند، در انتخابات بعدی با مشکل مواجه 
خواهندشد. از این جهت به  نظر من، آینده روشن است. البته نهادهای نظامی 
ما باید هوشمند باشند اما در درازمدت آن پیش بینی ۲5 ساله محقق می شود. 
امروز افکارعمومی ملت های عرب نمی پذیرد سران عرب و وزرای خارجه شان 
به زیارت قبر بن گوریون بروند. رهبر معظم انقالب نیز همواره اشاره داشته اند 
که اگر جهان عرب بیدار شود، داستان اسرائیل تمام است. دنیا در حال تغییر 
است و در مناطق مختلف دنیا به این تحول و چرخش تاریخی توجه می شود؛ 
اما راهکارهایی که برای مواجه شدن با این تغییر ارائه می شود، ریشه ای نیست.

هشدار! 
سلبریتی ها در کمین اند!  

گزیده گفت وگوجام جم با دکتر فواد ایزدی درباره انتقال قدرت از غرب به شرق 
دنیا در حال تغییر است و وضعیتی که ما اکنون شاهد آن هستیم شاید کمتر در 
دهه های گذشته تجربه شده است. سؤال این است که دنیا در حال حرکت به 
چه سمتی است؟جایگاه آمریکا چیست؟ کشورهای دیگر چه وضعیتی دارند و 
وضعیت ما چگونه خواهد بود؟ »نشنال اینتلیجنس کنسل« به عنوان یکی از 
1۷نهاد اطالعاتی آمریکا به دنبال یافتن جواب همین سؤال هاست. این نهاد کمتر 
شهرت دارد، به این دلیل که کار ویژه ای انجام می دهد. این نهاد با صرف بودجه 
چندصدمیلیونی هر سه  چهار سال یك بار بعد از انجام یك کار پژوهشی، متنی 
حدود 1۶۷ صفحه تولید می کند. در مقدمه آن آمده است که مثال برای تنظیم 
این متون به 150 کشور مختلف سفر و با ۲000 کارشناس صحبت کرده ایم. در 
قسمت ابتدایی یکی از این متون، برآیندی از روندهای جهانی در سال ۲030 ارائه 
داده و اعتراف می کند که در آن زمان، آمریکا هیچ نوع قدرت هژمونی ندارد و 
جایگاهش را از دست می دهد. کشور دیگری هم توان پرکردن این جای خالی 

را نخواهد داشت. 
 در جواب این سؤال که وضعیت جهان چه خواهد شد؟ باید گفت ساختار 
قدرت تغییر می کند و به شبکه ها و ائتالف ها در یك جهان چندقطبی منتقل 
می شود. درواقع دنیا در حال چند قطبی شدن است. البته نه به دلیلی که آمریکایی ها 

می گویند. 
نقل به مضمون می کنم که حضرت آقا چند سال پیش در مورد پیچ تاریخی 
و بحث چندقطبی شدن دنیا فرمودند: »دفعه قبل که این پیچ تاریخی طی شد، 
سر جهان اسالم بی کاله ماند. این بار نباید چنین اتفاقی حادث شود.« بعد از 
جنگ جهانی دوم دنیای دوقطبی را داشتیم. پس از آن شوروی فروپاشید و دنیا 
تك قطبی شد. اکنون دوباره در حال چندقطبی شدن است. این چند قطبی شدن 
در همه جای دنیا تبعاتی خواهد داشت و برای ما هم همین طور است اما این دفعه 

جهان اسالم باید مسیری خالف دفعات قبل را بپیماید. 
دومین متنی که می خواهم براساس آن صحبت  کنم، متعلق به وزارت دفاع 
 Global« انگلیس است. انگلیسی ها نیز به صورت مرتب متون مشابهی با عنوان
Strategic Trends« یعنی چرخش های راهبردی جهانی تولید می کنند. متن 
مورد نظر من درباره مولتای پوالریتی یا همان چندقطبی صحبت می کند و به 
وجود چهار شاخص در جهان آینده اشاره دارد که یکی از آنها بحث شبکه ها یا 
همان نت ورکز است. در دنیای دوقطبی، جمهوری اسالمی با هر دو قطب یعنی 
آمریکا و شوروی درگیری مشخصی داشت. در دوره تك قطبی همچنان حالت 
درگیری با آمریکا برای ما وجود داشته اما اکنون که دنیا درحال چندقطبی شدن 
است جمهوری اسالمی باید روشن کند که آیا می خواهد درگیری با آمریکا را با 
قطب های دیگر نیز داشته باشد یا این که قصد دارد روابط خوبی با آنها برقرار 
نماید. در صحنه بین الملل، اتفاق های تازه ای در حال وقوع است و انتخاب های 
جدیدی وجود دارد. اگر قرار است قرن پانزدهم خورشیدی، قرن شکوفایی تمدن 
نوین اسالمی باشد و جایگاه جهان اسالم و جمهوری اسالمی دردنیا ارتقا یابد 
و جهان اسالم به یکی از قطب های جدید در عرصه بین الملل تبدیل شود این 
بحث ها اهمیت بیشتری پیدا می کند. این مسأله که موضع ما با قطب های دیگر 

جهان چه  خواهد بود، بسیار حائز اهمیت است. 
سند سوم، متنی که در ماه فوریه سال ۲0۲۲ توسط »آفیس آف دایرکت آف 
نشنال اینتلیجنس« آمریکا تهیه شد. تمام این متن ها در ژانویه و فوریه هر سال 
به سنا ارائه می شود. در ابتدای این متن نیز به این نکته اشاره می شود که دنیا در 
حال تغییر و تحول است. به دلیل تغییر محاسبات قدرت که در دنیا ایجاد شده، 
بازیگران نیز در حال بازبینی جایگاه خود هستند و در کشور ما نیز این اتفاق در 
حال وقوع است. کشورهای مختلف جایگاه و توانمندی های خود را در جهانی که 
به شدت به  سمت چند   قطبی شدن می رود، بازبینی می کنند. اکنون دنیا در حال 

اجماع روی این موضوع است.

پروپاگاندای آمریکایی در برابر هژمونی ایرانی

درباره حوادث  ماه های گذشته  در  از جنبه هايی كه  يكی   
به آن پرداخته شده، سويه های  1401 در گفت وگوها كمتر 
دينی اين حوادث بوده است. سوال اين است كه آيا پايگاه های 
حوادث  اين  با  نسبتی  بيرونی  مرجع  به مثابه  دين  و  دينی 
داشت و آيا از رفتارها، شعارها و مواضع ليدرها و كنشگران 

اين حوادث می توان نكته ای در اين باره استنتاج كرد؟
عضو  صبوريان،  محسن  سراغ  سواالت  اين  به  پاسخ  برای 
رحمانی  جبار  و  تهران  اجتماعی  علوم  دانشكده  هيات علمی 
عضو هيات علمی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت 
علوم رفتيم. مشروح اين نشست را در ادامه از نظر می گذرانيد.
جنبش  اين  برخی  كه  ديده ام  تحليل ها  در  رحمانی:  جبار 
را به نزاع بين دين و بی دينی و نزاع بين اخالق و بی اخالقی 
به  و  نيست  درست  تحليلی،  كليشه  اين  می دهند.  تقليل 
تعبيری برای فهم واقعيت موجود كليشه ای غيراخالقی است. 
دين  ايرانی  جامعه  در  كه  نمی دهد  نشان  موجود  داده های 

امری خنثی باشد. 
محسن صبوريان:حس من اين است كه جامعه ما سكوالرتر 
شده است. براساس مدل ها و ابعاد مختلف سنجش دينداری 
جنبش  اين  است.  بوده  مشهود  جنبش  اين  در  مساله  اين 
برخی  دليل  همين  به  دقيقا  داشته،  قابل توجهی  گستردگی 
بعد  ايران  ما در  انقالب كرده اند.  ادعای  و  انداخته  به خطا  را 
از حوادث سال 88 از نظر دوام و بلندمدت بودن، حادثه ای 
با آن حادثه مقايسه  اگر بخواهيم  اين وسعت نداشته ايم.  به 
كنيم، به نظر من سويه های دينی كامال غايب بودند و با گزاره 
دكتر رحمانی چندان موافق نيستم كه اين جنبش سويه های 
دينی و سويه های الهياتی داشته و جنگ خدايان بوده است.

يعنی از يك جهت اين جنبش را شكل و امتدادی از جنبش 
می 1۹68 می دانم كه به نوعی با خوش باشی قرين بود، يعنی 
محدود  را  آزادی هايشان  كه  قيودی  از  می كنند  سعی  افراد 
می كند، رها شوند. اين وضعيت در موضوعات مختلف ديده 
می شود كه يك وجهش حجاب است ولی محدود به حجاب 

نيست.
به نظر می رسد از همان جايی كه خيلی سخت می شود، اسم 
از آن می شود، اسم شان  را جنبش گذاشت و سخت تر  اينها 
و  ايدئولوژی  و  رهبری  خالصه  به طور  يا  گذاشت  انقالب  را 
راهبرد ارزشی برايشان قائل شد، به همان نسبت هم به سختی 
می توان قائل به اين شد كه اينها نسبتی با دين برقرار كرده اند.

دين  با  نسبتی  قضيه،  اين  اصلی  كنشگران  نه  و  سران  نه 
من  می داد.  را  شهادت  اين  ميدان  كف  كنش  نه  و  داشتند 
حس می كنم حداكثر تالش كسانی كه در اين جنبش درگير 
بودند، اين بود كه منازعه خيلی سختی با دين پيدا نكنند تا 
اينها در  با  ندارند هم  با حكومت رابطه خوبی  ديندارانی كه 
نيفتند ولی از آنجا كه در اين مرحله هم چندان موفق نبودند، 

دينداران تالش چندانی نكردند تا طرف آنها باشند.
اگر بخواهيم سراغ پيمايش های دينداری برويم، آنها نشان 
و  قواعد  همان  طبق  است.  ديندار  ايرانی  جامعه  می دهند 
گويه هايی كه از دل شريعت آمده است ما به عنوان اصحاب 
خوانده  دين  به عنوان  جامعه  در  را  آنچه  اجتماعی  علوم 
می شود، دين می گيريم. اينكه اصحاب الهيات آن را قبول دارد 

يا ندارند، اين مناقشه الهياتی است و آن را كنار می گذاريم.
اگر مساله سكوالر، دال سياسی و دال اقتصاد سياسی نهاد 
دين باشد، بله جامعه سكوالر شده است و می گويد نهاد دين 

جامعه نمی خواهد بی دین باشد

صفحه ی  در  فردی  كه  شنيده ايد  هم  شما  حتما   
اينستاگرام خود، رفتاری مشمئزكننده داشته است. برای 
فرقی  تنفر  يا  محبوبيت  است،  مهم  شهرت  سلبريتی، 
از  حاصل  اقتصادی  سود  و  ديده شدن  به  ميل  نمی كند. 
سلبريتی ها  كه  رفتارهايی  از  بسياری  می شود  باعث  آن، 
محتوای  مصداق  می دهند،  بروز  اجتماعی  رسانه های  در 
پيدا می كند  بيشتری  اهميت  باشد. موضوع، زمانی  مضر 
كه بدانيم سلبريتی ها بر دنبال كنندگان خود مؤثر هستند. 
هجوم  برابر  در  چاره انديشی  يادداشت،  اين  اصلی  هدف 
به قول دكتر  بی اَمان فرهنگ شهرت است، فرهنگی كه 
همه ی  و  نمی نشيند  عقب  هيچ گاه  شاه قاسمی،  احسان 

جوانب زندگی را به ابتذال می كشد.
این ُملک صاحب دارد  

فضای بی ضابطه ی كنونی، بهشتی برای سلبريتی هاست. 
يك سلبريتی برای زلزله ی سرپل ذهاب پول جمع می كند، 
اما پول مردم را كاماًل خرج نمی كند، ديگری هر خبر جعلی 
منتشر می كند،  و محتوای گمراه كننده ای كه می خواهد 
بدون اينكه در قبال تبعاِت آن مسئول باشد. تاكنون احكام 
برابر آسيب های  در  عاّمه  از مصالح  برای صيانت  حقوقی 
سلبريتی وضع نشده، لذا دستگاهی نيز به طور مشخص، 
قانون گذار  نيست.  آشفته بازار  اين  به  ساماندهی  مسئول 
می تواند عالوه بر نگاشت نهادی و تعيين وظايف دستگاه ها، 
ماليات متغير  ابزارهای مالی همچون وضع  از  استفاده  با 
ناظر به عملكرد سلبريتی ها، شفافيت مراودات مالی، تعيين 
سقف قرارداد، وضع جريمه و در نظرگرفتن مسئوليت های 

مدنی و كيفری، حقوق عامه را تضمين كند.
داد  گزارش  جاری  سال  ژانويه   27 رويترز،  خبرگزاری 
 )ACCC( استراليا   و مصرف كننده  رقابت  كه كميسيون 
بررسی بيش از 100 سلبريتی استراليايی را در رسانه های 
اجتماعی آغاز كرده است. علت اتخاذ اين تصميم، شكايت 
مصرف كنندگان از توصيه های گمراه كننده ی سلبريتی ها 
اعالم شده است. جينا كاس گوتليب، رئيس اين كميسيون 
روزافزون  تعداد  مورد  در  »جامعه  است:  كرده  اعالم 
تكنيك های بازاريابی فريب كارانه در رسانه های اجتماعی 
يا  كاال  خريد  به  مصرف كنندگان  اجبار  يا  اغوا  برای  كه 
خدمات طراحی شده اند، نگران است«. قرار بر اين است 
كه جريمه نقض قوانين حقوق مصرف كننده اين كشور از 

سوی سلبريتی ها، تا سقف 1,78 ميليون دالر باشد. 
برجسته سازی ممنوع!  

موضوع ديگر، دامن نزدن به فرهنگ شهرت است. مثال 
سلبريتی محور  صداوسيما  برنامه های  عمده ی  بايد  چرا 
باشند؟ چرا بايد كمپين های انتخاباتی جوالنگاه سلبريتی ها 
برای  سياست  و  رسانه  حوزه ی  فعاالن  اشتياق  باشند؟ 
استفاده از شهرت سلبريتی ها، اگر كنترل نشود، فرهنگ 
به  مشكل،  اين  راه حل  می كند.  افسارگسيخته  را  شهرت 
بر  »ساترا«  همچنين  و  صداوسيما«  بر  نظارت  »شورای 
بی مهابای  حضور  با  می بايست  نظارت،  شورای  می گردد. 
چهره ها در برنامه های تركيبی و گفتگومحور برخورد كند. 
ساترا نيز می بايست با تدقيق مقررات تبليغات انتخاباتی، 

مانع از سوءاستفاده ی احزاب سياسی از چهره ها شود.
جنبش سواد رسانه ای  

خط مشی مهم ديگری كه جوامع از آن بهره مند می شوند، 
ارتقای سواد رسانه ای است. سواد رسانه ای مخاطب را از 
كه  هرچند  می رهاند.  رسانه ای  پيام های  برابر  در  انفعال 
دولت ها در خصوص ترويج سواد رسانه ای نقش دارند )برای 
نمونه، برنامه ی سواد رسانه ای آفكام كه توسط دولت بريتانيا 
تأمين مالی می شد( اما خانواده ها نيز بايد درخصوص سبد 

مصرف رسانه ای خانواده ی خود دغدغه مند باشند. 
مردان میدان  

بينش، گرايش و ُكنش(  الگوپذيری )در سطح  به  ميل 
انفعال  با  بنابراين  داشته  است،  وجود   انسان  در  همواره 
ساير  و  دانشگاه  و  حوزه  ُفَضالی  همچون  فكری  مراجع 
امتداد  باز  می شود.  برای سلبريتی ها  فرهيختگان، ميدان 
ولنگاری وضعيت امروز سلبريتی، به جامعه ای ختم می شود 
كه مردم به جای فضيلت، برای شهرت ارزش قائل می شوند 
و اگر خدای نكرده چنين شود، بايد فاتحه ی آن را خواند!

دکتر فواد ایزدی

میزگرد »فرهیختگان« با جبار رحمانی و محسن صبوریان درباره دین و وقایع 1401

حريم خود را داشته باشد و اين همه جامعه را به تصاحب خود درنياورد. 
ولی از همين منظر به نظر من جامعه نمی خواهد بی دين باشد و چنين 
جانب  از  اتفاقا  و  باشد  بی اخالق  نمی خواهد  جامعه  نشد.  صادر  پيامی 

اكثريت مردم برخورد ها اخالقی است.
را  اين  جامعه  آيا  ولی  دارد  زيادی  تكثر  روحانيت  رحمانی:  جبار 
هميشه  ديده ايد؟  روحانيت  از  ديگری  روايت  تلويزيون  در  آيا  می داند؟ 
تصوير واحدی وجود داشته يك روحانيت داريم و يك مرجعيت داريم 
برای  و كاری جز دعا  و مخلصا در خدمت حاكميت هستند  كه خالصا 
دارد  وجود  تكثر  روحانيت  در جامعه  ندارند. من هم می دانم  حكمرانی 
ولی جامعه اين را نمی داند مگر اينكه در اندرونی حوزه باشيد و ببينيد 
چه سازوكار های نابرابری در همانجا وجود دارد، لذا اين تصوير مهم است 
ولی جامعه آن تصوير را ندارد چون حاكميت هميشه يك تصوير را نشان 
داده است. اگر بخواهيم پراگماتيسمی برخورد كنيم، اگر حكمرانی دينی 
در جمهوری اسالمی می توانست زندگی متعادل و معقولی را برای جامعه 
رقم بزند و ما را اين همه بيهوده در معرض تباهی قرار ندهد مردم اين طور 

به دين واكنش نشان نمی دادند چون كارآمدی اش را می ديدند.
مساله بر سر اين نيست كه ما دچار بحران هستيم مساله بر سر اين 
است كه می دانيم اين بحران قابل حل است و به دليل منافع شخصی 
تحميل  جامعه  بر  وضعيتی  ديگری،  تشخيص های شخص  يا  گروهی  و 

می شود كه من بايد هزينه اش را بدهم.

 فاطمه اکرار رمضانی

محمدحسین نظری 
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دوره اول       سال  اول        شماره هفــتاد و نــه
بین الملل

هم  به  بسیار  اشغالی  سرزمین های  در  اجتماعی  و  سیاسی  وضعیت 
ریخته است. جامعه ده ها پارچه ای مهاجر صهیونیستی که با نگاه تشکیل 
»کشوری« در یك »کشور« دیگر با زور سالح، قتل، تهدید و با حمایت 
از مهمترین  بودند، حاال دچار یکی  به فلسطین آمده  قدرت های غربی 
بحران های چند دهه ای خود شده اند؛ بحرانی که برای چندین دهه وجود 
داشت اما به دالیل مختلف مجالی برای بروز و ظهور پیدا نمی کرد. این 
بحران در حقیقت از زمان ترور اسحاق رابین کلید خود و آرام آرام نشانه های 
خود را در ترکیب پارلمان این رژیم بروز داد تا که امروز مشاهده می کنیم 
پارلمان این رژیم به صورت کامل در کنترل همان جریان هایی قرار گرفته 

که سه دهه پیش رابین را ترور کردند.
 این جریان ها از ابتدای تشکیل این رژیم جعلی وجود داشتند، اما تا زمانی 
که دولت های مستقر خواسته ها و سیاست های این جریان های تندروی 
وحشی را جامه عمل می پوشاندند، آن ها وارد عرصه قدرت نمی شدند. یکی 
از دالیلی که همه دولت های حاکم در تل آویو در کارنامه خود جنایت های 
وحشیانه ای دارند و دست شان به خون هزاران هزار انسان بی گناه آلوده 
شده، فارغ از خوی وحشی گری و سبوعیت صهیونیستیـ  یهودی، به این 
مساله بر می گشت که می خواستند به این جریان های قدرتمند پیام بدهند ما 
»کار« را انجام می دهیم و نیازی به حضور شما در دولت و پارلمان نیست.

 اما با تغییر موازنه قوا پس از پیروزی انقالب اسالمی، به ویژه از زمانی 
که پیمان های اسلو و مادرید امضا شد، این جریا ن ها که تمامیت خواه بوده 
و هنوز و هم دنبال »نیل تا فرات« بودند، متوجه شدند که بازی به شکل 
دیگری در حال رقم خوردن است. با توجه به این اصل مهم که اصل حیات 
این رژیم در توسعه طلبی و جنگ نهفته است، با گذشت زمان، ناکامی ها 
و شکست های وارد شده به این رژیم وضعیت تغییر کرد. جریان قدرتمند 
پشت پرده به ویژه پس از شکست سال ۲000 و ۲00۶ فهمید که دیگر 
دوران توسعه طلبی به پایان رسیده و این رژیم در مرزهای اشغالی سال 

19۴۸ و 19۶۷ باید محدود بماند.
 رویدادها و اتفاقات منطقه آسیای غربی در سال های بعد، باعث شد تا احزاب 
تندروی صهیونیستی بیش از پیش پا به عرصه بگذارند و این مساله نشان 
از افکار حاکم بر این رژیم داشت و اینکه بر خالف تبلیغات صورت گرفته 
و تالش برای نشان دادن شکل و شمایلی مترقی، اکثریت شهرک نشینان 
گروهی وحشی هستند که هیچ موجود زنده ای را جز خود بر نمی تابند. بحران 
توسعه طلبی و هویتی در کنار بحران اقتصادی و معیشتی باعث شد که 
این رژیم بیش از پیش دچار بحران شود. عمده بحران اقتصادی هم ناشی 
از ناتوانی آمریکا در تداوم حمایت ها از این رژیم بود. در واقع، کمك های 
مالی مستقیم بخشی از حمایت های واشنگتن از رژیم اشغالگر است و بخش 

وسیع تری از این کمك ها در شکل های دیگر ارائه می شود.
 همین چند روز پیش وقتی بانك سیلیکون ولی امریکا اعالم ورشکستگی 
کرد، اثرات عجیبی بر بیش از ۲00 شرکت مستقر در فلسطین اشغالی 
داشت. در حقیقت، بخشی از کمك های امریکا به صهیونیست ها در قالب 

رژیم  این  در  که  کمپانی هایی صورت می گیرد  به  مالیاتی  معافیت های 
سرمایه گذاری کنند. این معافیت ها که در واقع نوعی مشوق  های مالی به 
شمار می روند باعث می شود خیلی از شرکت های فنآوری امریکایی بخشی 
از زنجیره تولید و توسعه خود را با فلسطین اشغالی منتقل کنند تا جایی که 
ده ها هزار نفر در این حوزه مشغول به کار هستند. به عنوان مثال، یکی 
از مهمترین خطوط تولید گوشی های شرکت اپل در فلسطین قرار دارد و 

همین مساله هم باعث شده تا این رژیم راه نفوذ به آن را پیدا کند.
 هر چه بحران اقتصادی در امریکا وخیم تر شود، بر وضعیت اقتصادی 
در فلسطین اشغالی اثرات بیشتری دارد و این فرصت را برای گروه های 
تندروی که همواره پشت پرده قرار داشتند بیش از پیش مهیا می کند تا به 
شکل عملی وارد عرصه قدرت شوند. موضوع مهمی که کمتر کسی به آن 
اشاره می کند، میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی این رژیم است تا جایی 
که بخش تندروِی مذهبی صهیونیست ها در چند دهه گذشته مشارکت 
چندانی در انتخابات نداشتند و یك اقلیت آن ها پای صندوق های می رفتند 
که چند نفری از لیدرهای تندرو را به کنست بفرستند. در مقابل، یك گروه 
35 تا ۴0 درصدی از لیبرال های شهری با مشارکت در انتخابات، همواره 

کنترل دولت ها را به دست داشتند.
سرزمین های  در  شده  برشمرده  بحران های  شکل گیری  با  همزمان 
اشغالی، به ویژه در پی ناکامی چند دوره برگزاری انتخابات، جریان های 
تندروتر تعارف را کنار گذاشته و وارد عرصه عملی قدرت شدند. تبلیغات 
آن ها باعث شد تا از همان گروه 35 تا ۴0 درصدی لیبرال های شهرنشین 
نشین نیز بتوانند یك جامعه رای برای خود تدارک ببیند. موضوعی که 
عامل مهم روی کار آمدن نتانیاهو با وزرای بسیار تندرویی شد که در چند 
ماه گذشته رفتارها و اقدامات آن ها را شاهد بوده ایم. اما این چیزی نبود 
که کاخ سفید بخواهد و همین مساله عاملی شد تا لیبرال های شهرنشین 
خیابان ها بریزند و اصالح قوانین قضایی را بهانه ای برای تحت فشار قرار 

دادن دولت حاکم کنند.
 همانگونه که پیش از این هم نوشتیم، پشت این تجمعات شبانه کاخ 
سفید قرار دارد. چند روز پیش هم یکی از رسانه های امریکایی تایید کرده 
بود که نتانیاهو در کاخ سفید »عنصر نامطلوب« به شمار می رود و رفتارهای 
دولت او باعث شده تا قدرت نرم و سخت امریکا در منطقه به صورت کامل 
زیر سوال برود. در چند ماه گذشته ده ها مقام مختلف امریکایی با سفر به 
تل آویو تالش کردند تا سیاست این دولت را تغییر دهند، اما به نظر می رسد 
که این خواسته روی نخواهد داد و ما سه دهه پس از ترور اسحاق رابین، 
شاهد یك تطور ماهیتی در میان صهونیست ها خواهیم بود که اگر امریکا 
حمایت خود را از آن کم کند، می تواند مشکالت بسیار زیادی را برای این 

رژیم به وجود بیاورد. 
 شاید برخی در ایران بگویند که آنچه در سرزمین های اشغالی در حال 
اختالفات و شکاف  اگر  اما  فیلم صهیونیست ها است  روی دادن است، 
اجتماعی سیاسی روی داده پس از انتخابات سال 13۸۸، حوادث 139۸ و 
1۴01در ایران فیلم است، آنچه آنجا هم در حال 
اتفاق افتادن است، فیلمی بیش نیست. واقعیت 
این است که ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی 
که مبتنی بر جنگ، اشغال، تجاوز، نژادپرستی و 
به صورت کامل، حکومت پادگانی است دیگر 
قدرت ادامه مسیر را ندارد. بسیاری از ابزارهای 
قدرتی که صهیونیست ها تا همین دو دهه پیش 
در اختیار داشتند و با آن اقدامات خود را توجیه 

می کردند، از دست شان خارج شده است.
 در این زمینه روزنامه هاآرتص به عنوان یکی 
از نشریات صهیونیستی »چپ گرا« در گزارش 
کارشناسان  از  گروهی  که  نوشته  توجه  قابل 
اکنون در حال بررسی جایگزین های احتمالی 
دست  هستند.  موجود  حاکم  سیستم  برای 
اندرکاران این مطالعه به خوبی می دانند که امور 
در دولت چگونه مدیریت می شود و به دنبال آن 
آیا می توان ساختاری جدید  بدانند  هستند که 
و مؤثر برای این سیستم حکومتی ایجاد کرد؟ 
در این گزارش آمده است که کارشناسان هنوز 
آماده انتشار گزینه هایی نیستند که همچنان در 
حال بررسی هستند، زیرا هنوز در مراحل اولیه 
خود قرار دارند. با این حال، آنها قصد دارند با 
سطح  در  صهیونیستی  رژیم  اینکه  به  توجه 

»فروپاشی« آخرین راه برای رژیم صهیونیستی
سیاسی به بن بست رسیده است، در مورد گزینه های احتمالی برای جایگزینی 

سیستم موجود گفت وگوی سراسری برقرار کنند.
 ماه فوریه یادداشتی از مورخ معروف صهیونیستی یووال نوح هراری، استاد تاریخ 
در دانشگاه عبری در قدس اشغالی منتشر کرد که تصویری تیره و تار از وضعیت 
رژیم صهیونیستی ترسیم کرد و در آن اعتراف کرد به دلیل دگرگونی سیستم در 
نظر دارد اراضی اشغالی را ترک کند. هراری در یادداشت خود نوشت: »در مورد 
آنچه طرف مقابل می خواهد شك ندارم. آنها می خواهند دموکراسی را ریشه کن 
کنند«. وی خاطرنشان کرد که کسانی که به »دموکراسی« اعتقاد ندارند در اراضی 
اشغالی اکثریت شده اند. که به نظر می رسد منظور او، همان جریان های نژادپرست 
و جنگ طلبی است که در طول چند دهه گذشته در تاریکی نشسته و وارد عرصه 

سیاست نشده بودند. 
 هراری معتقد است، دولت رژیم صهیونیستی گام های محکمی برای ریشه کن 
کردن »دموکراسی« برمی دارد و تاکنون فقط تعداد کمی از شهروندان اسرائیلی 
هستند که در برابر آن مقاومت واقعی نشان می دهند. حتی اگر این بار تالش برای 
ریشه کن کردن موفق نشود آنها دوباره حداکثر ظرف دو سال شاید بعد از پنج یا 10 
سال تالش خواهند کرد. مبارزه طوالنی و دشوار خواهد بود و هیچ کس نمی تواند 
نتیجه آن را تضمین کند! به نوشته هاآرتص؛ ناامیدی که هراری از آن صحبت 
ناشی می شود.  از شرایط ویرانگر  از ترکیبی  ناامیدی  این  می کند دردناک است. 
رژیم صهیونیستی اکنون به سرعت در حال از دست دادن تعادل بین یهودیت 
رئیس سابق  ریولین،  به گفته روون  نوشت،  روزنامه  این  و »دموکراسی« است. 
رژیم صهیونیستی، این رژیم به چهار قبیله تقسیم شده است؛ اما دو قبیله یهودیان 
تندرو و صهیونیست های مذهبی به سرعت در حال رشد هستند و قبیله دوم اصول 
دموکراسی را به فرزندان خود آموزش نمی دهند. همین مساله باعث تضعیف اساس 
پیکره رژیم صهیونیستی به عنوان »دولت لیبرال دموکراتیك« شده است. به نوشته 
هاآرتص دو قبیله دیگر یهودیان سکوالر و عرب ها هستند. هر چند تعداد یهودیان 
سکوالر که در باال ما از آن ها به عنوان »شهرنشینان لیبرال« یاد کردیم در ظاهر 
کم نیست، اما حقیقتی که هراری به شکل تلویحی به آن اشاره کرده، تندرو شدن 
فرزندان آن ها در جامعه ای است که سیستم آموزشی دست همان جریان تندرو است. 
آن  در  که  افراطی،  یهودیان  جمعیتی  سریع  رشد  می افزاید،  هاآرتص   روزنامه 
میانگین نرخ باروری در میان زنان ۶.5 فرزند به ازای هر زن است، باالترین میزان 
در جهان است که مشکالت زیادی را بر جای می گذارد. چرا که این گروه آموزش 
الزم را دریافت نمی کنند، در اقتصاد شرکت نمی کنند بلکه از نفوذ سیاسی خود برای 
گرفتن پول از دولت استفاده می کنند و همین موجب شده آنها بدون نیاز به کار 
زندگی کنند و در نتیجه رژیم صهیونیستی به سمت سقوط اقتصادی مورد انتظار 
پیش خواهد رفت. یهودیان افراطی تا سال ۲0۶0 یك سوم جمعیت اراضی اشغالی 
را تشکیل می دهند که تهدیدی برای اقتصاد اسرائیل محسوب می شوند »زیرا هیچ 
دولتی نمی تواند رفاه خود را حفظ کند وقتی که یك سوم شهروندانش به جای کار 

به مزایا وابسته باشند«.
 البته امیدواری این روزنامه به دیدن تاریخ ۲0۶0 بیشتر نوعی خوش خیالی مداوم 
است؛ اگر بخواهیم مبنا را گفته های هراری و نوشته هاآرتص هم در نظر بگیریم، 
وضعیت این رژیم چند پارچه بی ماهیت خیلی خیلی زودتر از این گفته ها و مسائل 
به پایان می رسد. در جامعه ای که توازن اقتصادی به هم بخورد، توازن اجتماعی 
و سیاسی نیز به هم خواهد خورد. یك عمر صهیونیست ها مفت و مجانی سالیانه 
نزدیك به 15 تا ۲0 میلیارد دالر از امریکا دریافت می کردند، اما آیا امریکا هنوز 
می تواند این پول را به این جامعه تزریق کند؟ آیا آینده اقتصادی به شرکت های 
امریکایی اجازه می دهند همچنان در فلسطین اشغالی حضور داشته باشند؟ این ها را 

در کنار مشکالت امنیتی بگذارید تا متوجه سختی کار شوید. 
 هاآرتص نوشت، ناامیدی هراری مورخ بخشی از آگاهی گسترده تر در میان عموم 
مردم است که اسرائیل به سمت خودویرانگری پیش می رود. حتی اگر فردا اصالحات 
قضایی متوقف شود و یك دولت وفادار و غیر افراطی انتخاب شود، باز هم نمی توان 
انتظار داشت که نگرانی ها در مورد ثبات اراضی اشغالی و آینده سیستم حکومتی 
لیبرال آن از بین برود! این همان شکافی است که در باال از آن صحبت کردیم و 
مشخص می کند که این شکاف هایی که همیشه وجود داشته بودند اما به دالیل 
مختلف سربسته ماندند، حاال دارند آرام آرام خودشان را به منصه ظهور می رسانند. 

 با این حال، آنچه این روزنامه در پایان گزارش خود نوشته، روایت بسیار تلخ تری 
برای صهیونیست ها به شمار می رود؛ هاآراتص می نویسد: دولت در تالش است تا 
گزارش های مربوط به فرار پول به خارج را به عنوان بخشی از یك کارزار ایجاد 
رعب و وحشت جلوه دهد؛ اما واقعیت کامال برعکس است و نگرانی های واقعی 
در این زمینه وجود دارند. خسارتی که به این رژیم وارد شده جبران ناپذیر است؛ 
پولی که رفته هیچ وقت برنمی گردد، خروج ارز، انتقال شرکت های داخلی به خارج 
و فرار مغزها پدیده ای دائمی و مستمر خواهد بود.... تبعات این اتفاقات را می توان در 
»معاهده پکن« دید، جایی که صهیونیست ها دیدند نمی توانند روی دیوار اشغالگری 

صهیونیست ها یادگاری بنویسند. 

جامعه خبری تحلیلی الف-  »نوام چامسکی« نظریه پرداز و اندیشمند مطرح 
آمریکایی معتقد است که رژیم صهیونیستی نمی تواند برای همیشه روی 
کمك واشنگتن حساب کند زیرا اقدامات تل آویو طی سال های اخیر باعث 

شده نظر افکار عمومی در ایاالت متحده نسبت به آنها برگردد.
توسعه  و  حقوق  امور  در  »شاهد«  اندیشکده  با  گفت وگو  در  چامسکی 
فلسطینیان، با اشاره به اینکه دولت آمریکا به ریاست »دونالد ترامپ« هیچ 
راهکاری برای تاسیس دولت مستقل فلسطین ندارد، گفت: »دولت ترامپ 

فقط به حمله به ایران می اندیشد«.
وی با بیان اینکه حمایت ها از رژیم صهیونیستی در آمریکا، به شدت روی 
کلیساهای پروتستان و حزب نژادپرست ملی گرا )ضد مسلمانان( مبتنی است، 
 )BDS( توضیح داد: »که بیشتر آنها در برنامه جنبش های ضد اسرائیلی
با تمرکز ویژه ای روی شرکت های آمریکایی دخیل در اشغالگری، شرکت 

کرده اند«.
این دانشمند آمریکایی با اشاره به آگاهی رو به رشد تل آویو از وابستگی های 
در  استراتژیك  امور  تحلیلگران  قبل،  استراتژیك خود، گفت: »چند سال 
اسرائیل فهمیدند که بیش از این نمی توانند به کمك کشورهایی که در آن 
نیم نگاهی به مسائل حقوق بشری وجود دارد، وابسته باشند و باید بیشتر به 
سمت بخش های ارتجاعی و اقتدار نزدیك شوند، امری که بیشتر از چند سال 

طول نکشید«.
چامسکی درباره امکان برون رفت از موانع فعلی در امر توافق سازش، توضیح 
داد: »مذاکرات مادرید شکست خورد زیرا هیأت فلسطینی به ریاست دکتر 
حیدر عبدالشافی روی پایان یافتن سیاست اسرائیل در توسعه شهرک های 
غیرقانونی پافشاری کرد. آمریکا و اسرائیل با چنین چیزی موافقت نخواهند 
کرد. یاسر عرفات روی این مسئله اصرار نکرد، در واقع روی هیچ چیزی غیر 

از به رسمیت شناخته شدن سازمان آزادی بخش فلسطین پافشاری نکرد«.
وی راهکار خروج رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی اش از بن بست 
مسئله فلسطین را اینگونه بیان کرد: »پیوستن به دیگر کشورهای دنیا در 
موافقت با نسخه قابل قبولی از راهکار دو دولتی مبتنی بر مرزهای رسمی 

بین المللی )خط سبز( به همراه تبادل عادالنه و محدود اراضی«.
این نظریه پرداز آمریکایی در پاسخ به سوالی درباره اینکه فلسطینی ها در 
قبال راهکار دو دولتی چه کاری باید انجام دهند، گفت: »در کوتاه مدت، 
دو گزینه وجود دارد، 1( اجماع بین المللی روی )راهکار( دو دولتی، ۲( برنامه 
اسرائیل برای ایجاد »اسرائیل بزرگ« و ادغام هرجایی که از کرانه باختری 
می خواهد که منجر به گرفتار شدن فلسطینی ها در کانتون ها غیرمعتبر و 
شرایط سخت خواهد شد. امکان صحبت درباره راهکار یك دولتی هم وجود 

دارد اما بر عکس گزینه اول، از حمایت بین المللی برخوردار نیست«.
چامسکی با زیر سوال بردن مشروعیت مرزهای تعیین شده در سال 19۴9 
)خط سبز( اظهار داشت: »زیرا آنها توسط بریتانیا و فرانسه برای منافع خودشان 
تحمیل شده بودند... بهترین امیدی که می توان امروز برای فلسطینی ها داشت، 
ایجاد فشارهایی برای راهکار دیپلماتیك، همکاری با اسرائیلی ها هم نظر با آنها 
و حمایت خارجی ها است... مهمترین مسئله البته آمریکا است و گمان می کنم 
فرصت های قابل توجهی برای ایجاد تغییرات مهم در سیاست های آمریکا 

وجود دارد«.
وی درباره شباهت مبارزه فلسطینی ها برای حقوق خود و مبارزه مردم 
آفریقای جنوبی علیه رژیم آپارتاید توضیح داد: »شباهت هایی وجود دارد اما 
تفاوت های مهمی نیز هست. این قیاس کامل نیست. در اسرائیل تبعیض های 
شدیدی وجود دارد اما در آپارتاید اینطور نیست. در سرزمین های اشغالی 
وضعیت بسیار بدتر از آپارتاید است. اسرائیل اساسا می خواهد فلسطینی ها 

از بین بروند، چیزی که یك نورم برای جوامع استعماری و اشغالگری است.
این اندیشمند آمریکایی در پاسخ به سوالی درباره اینکه راهکار دولت ترامپ 
برای سازش و توافق قرن چیست، گفت: »آنها هیچ نشانه ای )از داشتن 
راهکار( بروز نداده اند اما طبق گزارش ها اگر راهکاری وجود داشته باشد، که 
نیست، احتماال بسیار مضحك و عجیب خواهد بود. هدف استراتژیك دولت 
)آمریکا( تحکیم ائتالف در حال توسعه اسرائیل و کشورهای عربی جهت 
پیوستن آنها به تقابلش با دشمن مشترک، یعنی ایران است که هژمونی و 
سلطه طلبی آمریکا در منطقه را تهدید و آزادی اسرائیل برای توسل به خشونت 

را محدود می کند«.
رژیم  حمالت  تداوم  و  برجام  از  آمریکا  خروج  تاثیر  درباره  چامسکی 
صهیونیستی به سوریه، توضیح داد: »البته شکی نیست که ایران می خواهد 
نفوذش در منطقه را افزایش دهد، به همان شکلی که تمام قدرت ها خواستار 
آن هستند. تجاوزات آمریکا )اما( فرصت های جدیدی برای ایران در عراق 
و افغانستان ایجاد کرد. ایران از دولت اسد )در سوریه( و حزب اهلل در لبنان 
اسرائیل و  آمریکا،  پذیرش  اما هرگز مورد  این تحوالت  حمایت می کند. 

کشورهای حاشیه خلیج )فارس( نبوده است«.
وی با بیان اینکه حتی سازمان های اطالعاتی آمریکا هم پایبندی ایران به 
توافق هسته ای را تایید کرده بودند، افزود: »خروج ترامپ از توافق )هسته ای( 
به طرز مشهودی تنش ها در منطقه را افزایش داد. معلوم نیست ایران با 
از سرگیری غنی سازی اورانیوم پاسخ دهد. اگر این کار را کند، آمریکا و 
اسرائیل به بهانه )ساخت بمب اتمی( حمله را نظامی، حمالت سایبری و 
ترور دانشمندان را در دستور کار خود قرار دهند. عواقب چنین امری شوم و 

وحشتناک خواهد بود«.

رژیم اسرائیل از آپارتاید هم بدتر است

شبكه 7 تلويزيون رژيم صهيونيستی اعالم كرد كه امارات تصميم دارد 
در واكنش به اظهارات اسموتريچ وزير تندرو رژيم صهيونيستی در مورد 
شهرک حواره و تعرض به مسجد االقصی، قرارداد تسليحاتی با اين رژيم 

را فعاًل لغو كند.
شبكه 12 تلويزيون رژيم صهيونيستی هم تاكيد كرد كه اين تصميم 
امارات در واكنش به حوادث و رخدادهای اخير در اراضی اشغالی و 

ناتوانی نتانياهو در كنترل دولت متبوعش اتخاذ شده است.
پيشتر وزير دارايی رژيم صهيونيستی اعالم كرده بود: روستای »حواره« 
بايد از روی زمين محو شود و من فكر می كنم دولت اسرائيل بايد اين 

كار را انجام دهد.
اين در حالی است كه كمتر از يك ماه پيش، امارات متحده عربی و رژيم 
صهيونيستی از نخستين شناور نظامی بدون سرنشين ساخت مشترک 
در چارچوب همكاری شركت صنايع هوايی اين رژيم و گروه »ايدج« 
امارات رونمايی كردند. بر اساس اين گزارش، رسانه های صهيونيست 
دريايی  صنايع  نمايشگاه  جريان  در  كه  شناور  اين  كه  كردند  اعالم 
»ناودكس« در ابوظبی رونمايی شد مجهز به حسگرها و سامانه های 
تصويربرداری پيشرفته است و برای نظارت و مراقبت، شناسايی و مين 

يابی كاربرد دارد.
در پی روی كار آمدن تندروترين كابينه رژيم صهيونيستی، اختالفات 
داخلی اين رژيم روز به روز بيشتر می شود و اين رژيم بيش از پيش به 

سمت تنش و درگيری داخلی پيش می رود.
شب گذشته نيز بيش از 300 هزار اسرائيلی در مناطق مختلف اراضی 
اشغالی با حضور در خيابان ها خشم خود نسبت به اصالحات قضائی كه 

امارات بدنبال لغو قراداد تسلیحاتی با رژیم صهیونیستی

كابينه نتانياهو به دنبال اجرای آن است را نشان دادند.
در حالی اعتراضات عليه سياست های كابينه رژيم صهيونيستی در 
حال حاضر وارد دهمين هفته خود می شود كه تحليلگران معتقدند 

شدت اين اعتراضات بيشتر شده است.
از  تعدادی  اشغالی  اراضی  در  گذشته  تظاهرات شب  جريان  در 

معترضين توسط نيروهای صهيونيست بازداشت شدند.

هفته گذشته نيز منابع عبری زبان اعالم كرده بودند كه صدها هزار 
نفر در نهمين هفته اعتراضات عليه نتانياهو، مجدداً عليه نخست وزير 
رژيم صهيونيستی و كابينه افراط گرای وی به خيابان ها آمده و دست 
به تظاهرات زدند. رسانه ها گزارش داده بودند كه با حضور گسترده 
250 هزار نفری معترضان، ركورد اعتراضات گذشته جابجا شد و 
بزرگترين تظاهرات عليه نتانياهو طی سال های اخير ثبت شده است.

نوام چامسکی

 دولت ترامپ فقط به حمله به ایران می اندیشد
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اقتصاددوره اول       سال  اول            شماره هفــتاد و نـــه

قيمت دالر طی يك هفته اخير به شكل محسوس ريزشی شد. 
اين ريزش، دو علت داشت: يكی تدابير تازه بانك مركزی و ديگری 
تحركات گسترده ديپلماتيك چند هفته اخير كه يك نمونه آن 
توافق با رياض در متن راهبرد فراگير ديپلماسی ايران در منطقه، 

بدون آمريكا و غرب بود.
برخی محافل غربگرا اصرار دارند ريزش نرخ ارز را هم به موضوع 
مذاكره حوالت دهند و خرج گزاره ايدئولوژيك خود درباره ضرورت 

مذاكره و توافق با آمريكا كنند؛
اين در حالی است كه ريزش اخير ارز، همزمان با جا گذاشتن 
آمريكا در روند تعامالت آسيايی اتفاق افتاده؛ و نه رفتن به سمت 
مذاكره و توافق با آمريكای عهد شكن. نيويورک تايمز درباره توافق 
ايران و عربستان به صراحت نوشت: »آمريكا بيرون از اتاق مذاكره 

ماند«.
بله ديپلماسی هم می تواند در كاهش التهابات ارزی موثر باشد، اما 
نه با رفتن زير سايه و فشار و مديريت آمريكا، بلكه روند مثبت اخير 
با جا گذاشتن آمريكايی رخ داده كه از اواخر شهريور ماه به واسطه 
كليد زدن اغتشاشات و فشار به كشورهايی مانند عراق، سعی داشت 

بی ثباتی روانی و بحران ارزی- اقتصادی توليد كند.
ضمنا مذاكرات هسته ای )برجامی( وين، قريب يك سال است كه 
تعطيل شده، اما بحران اخير ارزی، از اوايل پاييز امسال، مقارن با اوج 

گيری اغتشاشات پديد آمد.
اجماال اين كه می توان با ديپلماسی منطقه ای در ابعاد سياسی و 
اقتصادی و ارزی هم بر ابعاد خارجی چالش ارزی فائق آمد و نبايد 
سراغ آدرس انحرافی »بستن به هر قيمت با آمريكا« رفت. گفتنی 
است صادرات نفت ايران هم به تازگی به باالترين سطح ظرف چهار 

سال گذشته رسيده است.
در  وابسته سازی  و  روند شرطی سازی  درست خالف  روند،  اين 
برجام است و تعميق و گسترش آن، می تواند نقش مهمی در تنوع 

بخشی و با ثبات سازی اقتصاد كشور ايفا كند.

مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت اقتصاد و امور دارایی در پاسخ به 
مطلب ۲۶ اسفندماه روزنامه اعتماد با عنوان “چرا همچنان خودپرداز ها پول نقد 
ندارند؟ ” توضیح داد: بر اساس بند ب از ماده 10 قانون پولی و بانکی هدف 
بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و 
تسهیل مبادالت بازرگانی و کمك به رشد اقتصادی کشور است. بر این اساس 
بانك مرکزی راستای ایجاد شرایط و امکان دسترسی آسان اقشار مختلف مردم 
به ابزار پرداخت مناسب برای انجام مبادالت روزمره )شامل اسکناس، مسکوک 

و ایران چك و نیز ابزار های پرداخت غیرنقدی( اقدام می کند.
بانك مرکزی از ابتدای دهه هشتاد کوشیده است تا با ایجاد انواع سامانه های 
ساتنا، پایا، شتاب، شاپرک، چکاوک و انواع کارت های بانکی، پایانه های فروش 
)POS( و درگاه های پرداخت مجازی )IPG( امکان استفاده و دسترسی آسان 
عموم مردم به ابزار ها را فراهم کند. در حال حاضر تمامی مبادالت روزمره مردم 
از خرید های خرد تا پرداخت های کالن با استفاده از ابزار های پرداخت مبتنی بر 
فناوری های نوین به صورت کامل امکان پذیر شده و مورد استقبال گسترده اقشار 

مختلف مردم نیز قرار گرفته است.
در سال های اخیر با توجه به افزایش ضریب نفوذ بانکداری الکترونیك در 
بیشتر مبادالت مالی کشور )حتی مبادالت خرد روزمره مردم( نسبت اسکناس 
و مسکوک در جریان به کمتر از دو درصد نقدینگی رسیده بود با این حال در 
ماه های اخیر به دلیل بروز برخی پدیده های اقتصادی و اجتماعی شاهد تغییر 
رفتار عموم مردم و تمایل بیشتر به استفاده از وجه نقد در انجام مبادالت روزمره 

هستیم.
با توجه به افزایش روند تقاضا برای وجه نقد در سطح جامعه که در پی 
طرح موضوعاتی از جمله اجرای مقررات جدید در حوزه مالیات استانی و اتصال 
پایه های فروش به سامانه مالیاتی کشور و نیز تفکیك حساب های تجاری و 
شخصی، واکنش هایی را در بین صنوف مختلف در پی داشته و باعث بروز 
کمبود هایی به صورت مقطعی در حوزه نظام توزیع وجوه نقد کشور شده است؛ 
لذا بانك مرکزی با رصد و پایش مستمر وضعیت گردش وجوه نقد بانك ها 
نسبت به انتشار و توزیع انواع اسکناس و ایران چك متناسب با میزان تقاضا 
اقدام کرده است به طوری که حجم وجوه نقد منتشره در 11 ماه نخست سال 

جاری بسیار بیشتر از مدت مشابه در سنوات گذشته بوده است.
گفتنی است است با توجه به نزدیك شدن به ایام پایانی سال و تعطیالت 
نوروز، بانك مرکزی تمهیدات و تدابیر الزم را ایجاد کرده و با آمادگی کامل به 
مرور اقدام به توزیع انواع اسکناس و ایران چك از طریق شبکه بانکی می نماید 
تا در ایام مذکور از بابت تامین وجه نقد مورد نیاز در شعب و خودپرداز های بانکی 

مشکلی برای هم وطنان به وجود نیاید.

مدیرکل سابق سازمان برنامه وبودجه و کارشناس مسائل اقتصادی در مصاحبه 
با برنامه »گفتگوی اقتصادی« رادیو گفت وگو درباره مداخالت دولتی در مالکیت 
و مدیریت بنگاه های اقتصادی گفت: بنگاه های اقتصادی در ایران به سه بخش 

دولتی، خصوصی واقعی و عمومی غیردولتی طبقه بندی می شوند.
دکتر حسن خوشپور افزود: سهم شرکت های عمومی غیردولتی )خصولتی( 
هم  بخش  یك  البته  و  است  بیشتر  هم  دولتی  شرکت های  سهم  از  حتی 

شرکت های تعاونی هستند که سهم اندکی دارند.
در  و  است  دولتی  شرکت های  سهام دار  دولت  اینکه  به  اشاره  ضمن  وی 
چارچوب نظام حاکمیت شرکتی در این شرکت ها دخالت می کند درعین حال 
گفت: ازآنجایی که مدیریت شرکت های دولتی یك مدیریت حرفه ای نیست در 

نتیجه این دخالت هم حرفه ای نیست.
بخش  شرکت های  در  حکومت  و  دولت  نهاد  دخالت  داد:  ادامه  خوشپور 
خصوصی واقعی که سهمی هم در اقتصاد ندارد از طریق قوانین و مقررات مانند 
قانون مالیات ها و تجارت است؛ اما زمانی که دولت در شرکت های خصولتی 

دخالت کند منجر به ازبین رفتن نظام حاکمیتی این شرکت ها خواهد شد.
وی یادآور شد: با وجود تصویب سیاست های کلی اصل ۴۴ در دهه هشتاد 
هنوز هیچ اصالحی در بخش کسب وکار و بنگاه داری دولتی و خصوصی صورت 

نگرفته و دولت همچنان در شرکت های خصوصی و خصولتی دخالت می کند.
مدیرکل سابق سازمان برنامه وبودجه معتقد است که دلیل اصرار دولت به 
دخالت در شرکت های دولتی، وجود گروه های ذی نفوذ در بخش دولتی است که 
در اداره این شرکت ها منافعی دارند یا اینکه دولت می خواهد معضالت اقتصادی 

را از طریق این شرکت ها حل کند.
با مسائل  ایشان با بیان اینکه مباحث اقتصادی و فرایند کسب وکار صرفاً 
فرهنگی حل نمی شود گفت: دخالت دولت در بنگاه های اقتصادی و اقتصاد 
به صرفه نیست و به ضرر اقتصاد کالن کشور است؛ اما حوزه های فرهنگی 

اهمیتی به این موضوع نمی دهند.
وی با بیان اینکه فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد صرفاً در حوزه اقتصادی 
خالصه نمی شود و به مسائل سیاسی هم برمی گردد اظهار کرد: کشورهایی 
که بخش خصوصی پرقدرتی دارند، بخش خصوصی آن ها در سیاست هم 
دخالت می کند؛ اما در نظام اقتصاد سیاسی ما، دولت عالقه ای به دخالت بخش 

خصوصی در سیاست ندارد.
خوشپور با انتقاد از اینکه نظام سیاسی ما حکمرانی اقتصادِی متأثر از حکمرانی 
سیاسی را باور ندارد گفت: ما تا قبل انقالب فقط 1۶۷ شرکت دولتی داشتیم 
با  انقالب  بعد  اما  باید دولتی می بودند؛  این شرکت های دولتی هم عمدتاً  و 

مصادره هایی که صورت گرفت تعداد این شرکت ها به 500 عدد رسید.

مداخالت دولتی به ضرر 
اقتصاد كالن است

افزایش ۲۰ درصدی تجارت ایران و 
عراق در ۱۱ ماه ۱۴۰۱

اسکناس در شعب و خودپردازها 

 نرخ ارز ریخت اما بدون آمریکا 
و خالف نقشه او

ايرج روحی، مشاور وزير و مجری طرح توسعه ارتباطات روستايی 
ضمن نمايش نقشه آخرين وضعيت پوشش اينترنت روستايی در 
كشور گفت: با اتصال 3225 امين روستا از ابتدای دولت سيزدهم 
به شبكه اينترنت، ميزان پوشش اينترنت در روستا های باالی بيست 

خانوار از مرز ۹1 درصد عبور كرد.
درصدی  صد  پوشش   1402 سال  افق  در  اينكه  بيان  با  وی 
افزود:  است،  شده  گرفته  نظر  در  خانوار  بيست  باالی  روستا های 
پوشش صد درصدی به اين معناست كه مشكالت ارتباطی به طور 
كامل برای روستا های دارای زيرساخت پايه مانند برق حل می شود. 
هرچند برخی نقاط كم پوشش يا كم كيفيت باقی خواهد ماند كه 

مشكل آن ها را نيز با احداث سايت های جديد رفع خواهيم كرد.
روحی با اشاره به اينكه كمترين ميزان پوشش اينترنت در گذشته 
مربوط به استان خراسان جنوبی با كمتر از 60 درصد پوشش بود، 
تصريح كرد: در اين مدت توانستيم بيش از 1۹ درصد پوشش آن 
را افزايش دهيم و اكنون پوشش روستا های اين استان باالی 7۹ 

درصد است.
مجری طرح توسعه ارتباطات روستايی با وضعيت پوشش روستا های 
خراسان جنوبی در گذشته را خيلی نامناسب توصيف كرد و گفت: 
خوشبختانه اين استان شرايط روبه رشدی را پشت سر می گذارد و 

بيش از 188 روستای اين استان به اينترنت متصل شده اند.
مشاور وزير ارتباطات با بيان اينكه تالش وزارت ارتباطات برای 
توسعه عدالت محور ارتباطات در همه شهر ها و روستا ها به يك اندازه 
اين دارند كه  بر  تاكيد  نمايندگان  اوقات  اظهار كرد: برخی  است، 
پوشش حوزه انتخابی شان به 100درصد برسد، در حالی كه شيوه ما 
برای توسعه ارتباطات به اين شكل نيست. اولويت ما توسعه روستا های 

كم برخوردارتر و پس از آن ارتقای اينترنت در مناطق با پوشش باال 
است. اعتقاد ما اين است كه روستاييان نيز مانند هم وطنان ما در شهر 
بايد از امكانات فناورانه يكسان بهره مند شوند. تالش وزارت ارتباطات 
در دولت سيزدهم اين است كه عالوه بر ارتقای پوشش و كيفيت 
اينترنت در شهر های كشور، برای مناطق روستايی نيز اين امكان 
را فراهم كند تا آن ها نيز مانند ساكنان مناطق شهری به اينترنت 

پرسرعت و باكيفيت دست پيدا كنند.
اينكه  به  اشاره  با  زيرساخت  ارتباطات  عضو هيات مديره شركت 
استانی در كشور نداريم كه پوشش آن كمتر از 7۹ درصد باشد، 
خاطرنشان كرد: اكنون حدود 200 روستا داريم كه خود روستا فاقد 
برق بوده و نياز داريم اين مشكل زيرساختی برطرف شود و پس از 
آن توسعه ارتباطات را آغاز كنيم. در اين روستا ها به طور كلی برق 
وجود ندارد و تأمين آن كاری نيست كه از عهده ما برآيد. البته در 
اين بخش نيز باز هم دست روی دست نگذاشتيم و با بخش توسعه 
روستايی وزارت نيرو مكاتبه كرديم و منتظر هستيم تا با همكاری 

آن ها كار برق رسانی به اين روستا ها انجام شود.
بنا به اين گزارش، در ابتدای شروع به كار دولت سيزدهم ميزان 
پوشش ارتباطات روستايی، 81 درصد بود كه 1۹ درصد روستا های 
باقی مانده جزو مناطقی به حساب می آيند كه بعضا صعب العبور، بدون 
جاده و برق هستند كه اتصال اين روستا ها عالوه بر پيچيدگی های 

فنی، نيازمند صرف زمان و هزينه بيشتری نسبت به قبل است.
توسعه ارتباطات و فناوری اطالعات مناطق روستايی در قالب برنامه 
تكميل پروژه اتصال روستا های با جمعيت بيش از بيست خانوار به 
شبكه ملی اطالعات جزو اولويت های اصلی وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات در دولت سيزدهم است.

دکتر محمد حسینی نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی و کارشناس مسائل 
درباره  گفت وگو  رادیو  اقتصادی«  »گفتگوی  برنامه  با  مصاحبه  در  اقتصادی 
مداخالت دولتی در مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی گفت: علت فراوانی 
بزرگ ترین  که  است  این  کشور  در  دولتی  داری  شرکت  و  دولتی  بنگاه های 

درآمدها در اختیار دولت است.
وی افزود: ازآنجایی که منابع نفتی به عنوان عظیم ترین منابع درآمدی دولت، 
در اختیار دولت است؛ لذا دولت هم شرکت هایی را ایجاد کرده تا از طریق آن ها 

مشکالت خود را حل کند.
نماینده ادوار مجلس خاطرنشان کرد: با رشد منابع درآمدی نفتی شرکت های 
دولتی زیادی ایجاد شد؛ اما ازآنجایی که بحث سود و زیان شرکت ها برای مدیران 
دولتی اهمیت چندانی نداشت؛ لذا فقط به انجام مأموریت خودشان اکتفا کرده و 

به رشد و توسعه شرکت توجهی نداشتند.
حسینی قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ و خصوصی سازی را یك قانون 
مترقی خواند و گفت: این شرکت ها به قدری بزرگ شدند که دولت در مقام عمل 

نمی تواند از مدیریت و مالکیت این شرکت ها کنار بکشد.
کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: طبق قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ 
و آزادسازی اقتصاد دولتی، واگذاری شرکت های دولتی باید تا سال 1391 تمام 
می شد؛ اما این کار تا به االن اجرایی نشده و دلیلش هم حاکم بودن تفکر دولتی 

بر بدنه سازمان خصوصی سازی و مجلس و دولت است.
وی معتقد است برای تحول در اقتصاد کشور باید سیاست های پولی و مالی 
طوری تنظیم شوند که هم بخش خصوصی و هم بخش فراموش شده تعاونی ها 
در اقتصاد فعال تر شده و تدوین و اجرای قوانین هم تحت نظارت عالیه و با 

رویکرد توجه به بخش خصوصی و اشتغال زایی صورت گیرد.
بین المللی  مدیرعامل شرکت  عزیز محمدی  مهندس محمدعلی  ادامه،  در 
مهندسی ایران و کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اقتصاد به سه بخش 
دولتی، خصوصی و تعاونی طبقه بندی می شود گفت: تمام کشورهای دنیا به این 

نتیجه رسیدند که اقتصاد دولتی راندمان پایینی دارد و پاسخگو نیست.
وی افزود: ما متأسفانه فقط در حرف از خصوصی سازی حمایت می کنیم؛ اما 
در مقام عمل آن گونه که باید کاری صورت نگرفته و با وجود تصویب قانون 
اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، همچنان در اجرای این قانون 

موفق نیستیم.
مدیرعامل شرکت بین المللی مهندسی ایران خاطرنشان کرد: طبق بررسی های 
انجام شده بر روی تعدادی از واگذاری ها، ۸5 درصد از واگذاری ها موفق نبوده 

و دلیلش هم عدم اهلیت و نبود حمایت های الزم از بخش خصوصی است.
عزیز محمدی همچنین ضرورت عزم و اراده جدی دولت برای حمایت از 
بخش خصوصی را نیز یادآور شد و گفت: ما در شرایط کنونی چاره ای نداریم 
جز اینکه اقتصاد را به سمت اقتصاد آزاد حرکت دهیم و اقتصاد را با واقعیت های 

کنونی دنیا تطبیق دهیم.
وی با بیان اینکه واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی و 
مردم میزان بهره وری و سطح اشتغال جوانان را باال می برد افزود: اگر شرکتی 
کارایی الزم را نداشته باشد باید با شرط اهلیت و حمایت به بخش خصوصی 
واقعی واگذار شود تا پویایی الزم را به دست بیاورد نه اینکه در همان ابتدای کار، 

بخش تحقیق و توسعه شرکت و واحد صنعتی را تعطیل کنیم.

پوشش اینترنت روستا های باالی 2۰ خانوار
 از  ۹۱ درصد عبور کرد

تفكر دولتی بزرگ ترین مانع  خصوصی سازی است

دكتر حسن خوشپور

دكتر محمد حسینی

سيد احسان خاندوزی در يك بخش خبری سيما با بيان اينكه 
سياست دولت مبنی بر ديپلماسی همسايگی و منطقه ای در سال 
گذشته، آرام آرام به ثمر نشسته است، اظهار كرد: در مراودات تجاری 
خود با عراق در 11 ماه امسال، شاهد 20 درصد افزايش تجارت بين 

دو كشور هستيم.
پنجمين  در  كه  شد  تالش  افزود:  دارايی  و  اقتصادی  امور  وزير 
كميسيون مشترک ايران و عراق، برخی از موانع را رفع كنيم از جمله 
در حوزه انرژی بحث های مربوط به برق و آب، طرح های مشتركی كه 
برای سرمايه گذاران كشور وجود داشت، همچنين در حوزه ترانزيتی 
حل و فصل مسائل كريدوری بين ايران و عراق، خط آهن شلمچه 
ـ بصره در حوزه شهرک های صنعتی، سه شهرک صنعتی در نقاط 
مرزی مشترک بين دو كشور و همچنين در برخی موانع مالی و 
بانكی موجود مورد بحث قرار گرفت كه نتايج و قدم های خيلی خوبی 

با زمان بندی مشخص و دقيق مورد توافق قرار گرفت.
خاندوزی ادامه داد: بعد از كميسيون مشترک در ديدار با نخست 
وزير عراق، سرعت بخشيدن به اجرای اين مصوبات مورد تاكيد قرار 

گرفت و پيام رئيس جمهور به ايشان به شكل شفاهی بيان شد.
وی اضافه كرد: همچنين در ديدار با فعاالن اقتصادی كه در عراق 
دچار برخی موانع و مشكالت بودند هم در صادرات خدمات فنی و 
مهندسی و هم در ساير رشته فعاليت های اقتصادی و سرمايه گذاری 
با رئيس  اين مشكالت احصا شد كه  از  البته تجارت، فهرستی  و 
عراقی كميسيون مشترک كه وزير صنعت عراق است آن ها را مطرح 
كردم؛ برخی هم كه ناظر بر شرايط داخلی ايران بود مقرر شد از 
طريق پيگيری های شبكه بانكی كشور، حوزه گمركی، مالياتی و ديگر 

حوزه ها، به سرانجام برسد.

بانك سيلورگيت در 48 ساعت  و  بانك سيليكون ولی    سقوط 
گذشته سيستم مالی اياالت متحده را در بحبوحه عدم اطمينان 

اقتصادی قرار داده است.
رابرت كيوساكی يكی از كارشناسان خبره اقتصادی در ابن رابطه 
گفته است كه، انتظار می رود اين وضعيت بدتر شود، او در 10 مارس 

توييت كرد كه اين وضعيت به نفع فلزات گرانب ها خواهد بود.
او همچنين درباره سقوط بالقوه سومين بانك اياالت متحده يعنی 

بانك ليمن برادرز ) Lehman Brothers( هشدار داد.
پيتر شيف، اقتصاددان نيز به دارندگان ارزهای ديجيتال هشدار 
می دهد كه سيستم بانكی اياالت متحده در آستانه يك فروپاشی 
بزرگتر از بحران سال 2008 است و برداشت های انبوه وجوه توسط 

سرمايه گذران می تواند باعث ورشكستگی بانك ها شود.

احتمال ورشکستگی
 سومین بانک در آمریکا 

آمریکا در آستانه فروپاشی بزرگ اقتصادی
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دوره اول       سال  اول        شماره هفــتاد و نــه
هنر و ادبیات

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق)ع( با حضور در برنامه ارغنون رادیو 
گفت وگو با بیان اینکه در فضای فرهنگ به چیزی سند و سیاست مدون 
می گویند که به عنوان یك ابزار در حوزه کاری مورد استفاده قرار گیرد، گفت: 
از طریق این ابزار کارکردهایی را دنبال می کنیم. مثال بین نهادهای مختلف 
می توان هماهنگ هایی را صورت داد و اولویت هایی که حاکمیت در نظر دارد 

را در تعامل با مصرف کننده و مخاطباِن تولیدات فرهنگی مدیریت نمود.
نادر جعفری  با بیان اینکه خط مشی و سند در زمینه فرهنگ و موسیقی 
می تواند به مسئله شناسی بیانجامد، گفت: مثال در زمینه سند موسیقی انتظار 
داریم مسائل اصلی مرتبط با موسیقی شناسایی شده و دسته بندی و طبقه 
بندی گردد. ازطرفی در سند موسیقی باید راهکارهای تحقق اهداف و رفع 
مسائل دیده شود؛ لذا آن چه به عنوان سند دنبال می شود، در زمینه موسیقی 

و سایر حوزه های هنر، کارکردهایی را اجرایی خواهد کرد.
به سان بسیاری کشورها، سرمایه گذاری و  نیز  ایران  به گفته جعفری 
بودجه های قابل توجهی را برای هنر صرف می کند و مدیران نیز می خواهند 
این هزینه ها تابِع جهت گیری هایی باشد و این مسئله، از کارکردهای سند 

موسیقی است.
این دکترای تخصصی فرهنگ و ارتباطات در پاسخ به این پرسش اساسی 
که هم اینك از سند موسیقی کشور چه خبری در دست می باشد، گفت: ابتدا 

نیاز به یك سیر تاریخی داریم تا شناخت بهتری به دست آید.
وی یادآوری کرد: اولین سند کالن فرهنگی کشور پس از انقالب که 
انتظار می رفت به یکی از زیر مجموعه های فرهنگ ـ موسیقی ـ بپردازد، 
با نام اصول سیاست های فرهنگی کشور تدوین شد که به سال 13۷1 باز 
می گردد. این سند بندهای اولویت دار حوزه فرهنگ را در اختیار مسئوالن 
قرار می دهد و 50 اولویت نیز در حوزه فرهنگ برشمرده شده و تنها اشاره 
به موسیقی یك بند را به خود اختصاص می دهد و آن هم به استودیوهای 
ارشاد  بزرگ موسیقی مرتبط است که احتماال ذیل ساختاِر وقِت وزارت 

می باشد.
جعفری در مصاحبه با رادیو گفت وگو، ادامه داد: بعد از این سند تا ۲0 
سال، هیچ سند باالدستی مرتبط با موسیقی نداشتیم و طی دو دهه سکوت 
حاکمیت را نسبت به موسیقی آن هم به صورت شفاف و رسمی شاهد 

بودیم.
وی افزود: از آن پس نقشه مهندسی فرهنگی کشور در سال 9۲ توسط 
شورای عالی انقالب فرهنگی تصویب که پس از فرایندی ۶ ساله ابالغ شد 

و به حوزه های مختلف و هنر ورود کرد.

سوره آفلین
 روایتی متفاوت از روزهای انقالب

نشست نقد و بررسی رمان »سوره آفلین« نوشته ابراهیم   
اکبری دیزگاه در راستای مجموعه نشست های »روایت داستانی 
از امر قدسی« به همت گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشه اسالمی  با حضور احمد شاکری، محمدرضا جوان آراسته، 

دکتر محمدرضا سنگری و نویسنده اثر برگزار شد.
 در ابتدای اين نشست دكتر احمد شاكری، عضو هيات علمی 
اسالمی  انقالب  گفت:  اسالمی  انديشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه 
و  ارزش ها  و  دينی  مرجع  رهبريت  اسالمی،  مبانی  واسطه  به 
آرمان های بلند انسانی، واقعه ای قدسی است. ادبياتی كه به اين 
واقعه می پردازد می تواند با توجه به اجزاء و جوانب اين واقعه 
اشكار كند. مرحله نخست در  را  اين حقيقت  ان،  و كنشگران 
اين رخداد و گام دوم، قدرت  به  نگرانه  واقع  اين مسير روايت 
روايی و نمايشی در انتقال ان به مخاطب است. سوره آفلين، به 
واسطه توجه به موضوع انقالب اسالمی در گونه ادبيات داستانی 
انقالب اسالمی می گنجد. اما به واسطه رويكرد معنايی، انتخاب 
از  اين هدف فاصله گرفته است.  از  نمايشی  شخصيت و هدف 
جمله خصوصيات اين داستان فاصله گرفتن از مولفه های ادبيات 
واقع گرا است. بخشهايی از داستان بدون تمهيد مقدمات و جعل 
واقعيت درونی از ساحت واقعيت خارج شده و عالم وهم را وارد 
جهان داستانی شخصيت اصلی می كند. وهمی تلخ و سياه كه 
خليل بارها در وصف ان از تعبير "ديوانگی" ياد می كند. »امشب 
انگار« يا »]خطاب به  اند  ]12بهمن 1357[ مردم ديوانه شده 
انقالبی ها[ همه ما نفرين شده ايم. همه ما« سگی كه اينده را 
پيش بينی می كند. مردانی كه به گربه تبديل می شوند. مردی 

كه بر دوشش مارهايی روييده اند از جمله اين مقوالت هستند.

وی ادامه داد: شخصيت اصلی داستان "خليل" نامی است كه 
گرايش اشكاری به انجمن حجتيه دارد و در طول داستان دلش 
با انقالبيون نيست بلكه با عمل انها مخالف است و دائما با تعبير 
"ارام تر انقالب كنيد" انها را هشدار می دهد. زاويه ديد داستان 
تنها بر ذهنيت و عينيت خليل تمركز می كند و به صورت طبيعی 
تصوير خاص عمل و انديشه خليل را در جهان داستان برجسته 
می كند. تصويری كه راوی با تمركز بر خليل از انقالب اسالمی 
ارائه می كند با واقعيت انقالب اسالمی تطبيق ندارد. انقالب در 
عقالنيت  از  كه  است  شور  پر  و  احساسی  حركتی  تصوير،  اين 
و منطق الزم برخوردار نيست. نويسنده از زبان شخصيت های 
متعددی كه خليل در خيابانهای تهران با انها مواجه می شود اين 
مضمون را تكرار می كند كه اگر امام بيايد همه مشكالت حل 
ای  ايده  دنبال  به  مردم  گويا  می شود.  بهشت  ايران  و  می شود 
ذهنی و غير قابل تحقق و رويايی شيرين در حركت هستند كه 
امكان تحقق ندارد. وجه ديگر تاكيد داستان بر وجوه خشونت 
اميز انقالب است. مردمی كه به دنبال پاسبان ها و ساواكی ها 
افتاده اند و قصد كشتن انها را دارند و اين جزو بارزترين اوصاف 
تصويری  با چنين  ان هستند.  انجام  در حال  است كه  انقالبی 
"آفلين" كه به معنای غروب كنندگی و ناپايداری است با چه 
تفاسير می توان  از  قابل تطبيق است؟ در يكی  يا وصفی  گروه 
به  داد كه مردم  نسبت  ارمانهايی  و  تصورها  به همان  را  افلين 
دنبال ان هستند. »فردا اقای خمينی امد چه می شود. همه مردم 
نماز خوان می شوند. راست گو می شوند. هيچ  خوب می شوند. 
نمی خورد.  را  كسی  حق  نمی كند.  دغل  نمی كند.  دزدی  كس 
همه پول نفتشان را می گيرند و زندگی می كنند. اگر همه خوب 
بشوند ايران بهشت می شود.«.طبعا خواننده ای كه در دهه پنجم 
را  خياالت  اين  تنها  نه  می خواند  را  رمان  اين  اسالمی  انقالب 
تحقق يافته نمی يابد بلكه چنين تصوری از سوی انقالبيون را 
كودكانه می پندارد. اما در شب 12 بهمن كه مردم منتظر امدن 
"اقای خمينی" هستند خليل يعنی شخصيت اصلی داستان چه 
می كند؟ او نه تنها با انقالبيون نيست بلكه به دنبال اين است كه 
پسرش اسماعيل را از ميان انقالبی ها پيدا كند و به خانه ببرد تا 

اتفاق ناگواری برايش نيفتد.
شاكری افزود: نويسنده تالش داشته با بيان نشانه های متعدد 

از نام خليل گرفته تا بت شكنی و داشتن فرزندی به نام اسماعيل 
و غيره خليل را با ابراهيم نبی عليه السالم پيوند زند. در حالی كه 
به نظر می رسد هيچ سنخيتی ميان اين دو شخصيت وجود ندارد 
و عمال نبی الهی توسط نويسنده ان هم در جهتی كه با انقالب 
اسالمی همراه نيست مصادره شده است. نويسنده در پايان – 
"روح اهلل"  با  را  پايانی- تالش داشته خليل  پنج صفحه  چهار 
پيوند زند و او را به رهبری انقالب نزديك كند. با جمله "ال تياسوا 
من روح اهلل". اما به نظر می رسد در اين كار موفق نبوده است 
و اين جمالت قادر نيست تصويری كه بيش از دويست و شصت 

صفحه به نادرستی از انقالب اسالمی ارائه شده را ترميم كند.
دكتر محمد رضا سنگری، مدير گروه ادبيات انديشه پژوهشگاه 
بينديشيم  سواالت  اين  به  بايد  ابتدا  در  گفت:  نشست  اين  در 
امروز احضار  آيا اجازه داريم گذشته را برای پرداخت های  كه 
پاسخ مثبت است؛  داريم چنين كاری كنيم؟  كنيم ؟ رخصت 
ها  االلباب در قصه  اولی  برای  است  قران همين  دعوت روشن 
عبرت وجود دارد: »لََقْد َكاَن فِي َقَصِصِهْم ِعْبَرٌة أِْلُولِي اأْلَأْلَْباِب« 
عبرت از عبور گرفته شده است تدبر هم همين است. امام علی 
می فرمايد:»َمن أْحَكَم التَّجاِرَب َسلَِم ِمن الَمعاِطِب ، َمن َغِنَي َعِن 
التَّجاِرِب َعِمَي عِن الَعواقِِب«؛ هر كس بدرستی تجربه آموزد از 
هالكتها جان سالم به در می برد و هر كس از تجارب بی نيازی 
جويد عواقب امور را نمی بيند.گذشته چراغ راه اينده ماست بهره 
گيری از گذشته الزم است. مسائل دائما در تاريخ يكی است و 
تكرار رخ می دهد مكان عوض می شود اما همان موضوع محل 

نظر است. در سوره افلين اين موضوع مورد تاكيد قرار دارد.
وی ادامه داد: در اين داستان چند نماد وجود دارد؛  اول داستان 
ضحاک است كه دكتر شريعتی هم از اين داستان استفاده كرده 
دومين  است.  )ع(  ابراهيم  حضرت  داستان  نماد  دومين  است. 
قران  در  ايشان  نام  بار  است 65  ايشان  قران  در  قدسی  چهره 
امده است و 8-۹ قصه در مورد ايشان وجود دارد. در اين داستان 
خليل حجتی با حضرت ابراهيم تطبيق شخصيت داده شده است 
در اينجا سوال مطرح می شود كه آيا ما اجازه تنزل شخصيت 
داريم؟ خليل حجتی امام زمان را قبول دارد اما انقالب اسالمی 

را زير سوال می برد.
گفت:  ادبی(  جوان آراسته)منتقد  رضا  محمد  االسالم   حجت 
امر قدسی معنای آشكاری دارد اما با اين حال بايد ملتفت اما 
و اگرهای پيرامونی آن شد. تا هنر داستان از اصالت خود خارج 
نشود و به سمت شعارزدگی پيش نرود. در اين صورت قوام هنری 
اثر در می آيد و معناگرا می شود. اگر از ساحت ابزارزدگی خارج 
شويم و به هنر بودن هم اصالت دهيم، هم نشينی هنر و معنا 
رخ می دهد. هنر می تواند خادم يك معنا شود و در اين زمينه 
بايد از ظرفيت های آن استفاده كرد. گاهی اوقات روايت وابسته 
به خود امر دينی است مانند اثر سه كاهن نوشته مجيد قيصری 
كه درباره پيامبر)ص( است. گاهی روايت سنت ها ذيل امر قدسی 
انسان  توسط  استكبار  اگر  گفته می شود  مثال  صورت می گيرد 
ورزيده شود، شكست می خورد. داستان سوره آفلين از موضوع 
درک جهان واقع شروع می شود و از آفرينش و خلقت انسان از 
خاک و در ادامه ابعاد روانشناختی بيشتری ناظر به اين موضوعات 
به مخاطب می دهد.3فصل ابتدايی بدون فضای سوررئال به پيش 

می رويم اما در مجموع با يك داستان سوررئال مواجهيم.
محمد حسن شاهنگی، عضو شورای علمی گروه ادبيات انديشه 
نوشته  نوكرها  همه  داستان  خالف  بر  داشت:  بيان  پژوهشگاه 
آفلين  داشت، سوره  مذهبی خاص  مخاطب  كه  اقای حدادپور 
به مخاطبان خاكستری نظر دارد و دامنه ان وسيع تر است و به 
همين دليل قهرمان داستان آن هم شخصيتی خاكستری دارد 
تا هم ذات پنداری با مخاطب رخ دهد؛ اين موضوع را می توان 
در لحن، انتخاب واژگان، شخصيت پردازی ها و... مشاهده كرد. 
 اين داستان اشاراتی به تفكر انجمن حجتيه ای دارد كه امروزه 
نماينده تفكر بی تفاوتی و دست روی دست گذاشتن در قبال 
حوادث اجتماعی است. ايده تك خطی داستان بر روی دوگانه 
و  می چرخد  ملت  فدای  يا  فرزندم  فرزندم  فدای  ملت  جذاب 
شخصيت های داستانی با محوريت همين موضوع نقش آفرينی 

می كنند.
ابراهيم اكبری ديزگاه گفت: سوره آفلين نه سوررئال است و 
نه فرماليست؛ من اين داستان را از نظريه عالم خيال ابن عربی 
گرفته ام، ابن عربی بحث می كند كه عالم خيال و داستان چه 
نسبتی با هم دارند. البته ابن عربی هم اين نظر را از قرآن گرفته 
است. من سعی می كنم كه در داستان هايی كه می نويسم سويی 
از قران وجود داشته باشد و خودم را يك طلبه داستان نويس 
می دانم. شاه كشی من هم در همين فضاست. اين اثر جلد دومی 
هم به نام سوره تولد دارد كه هنوز منتشر نشده و اين اثر هم 
داستان  اين  در  بهمن  و فضاست كه شب 12  در همين حال 
هم محور است. 12 بهمن مهم ترين شب 100 سال اخير برای 
ماست شبی است كه مردم منتظرند تا رهبر و امام برگردد و اين 

شب آميخته با قيامت است.

ممکن    توت های سفید«  »فصل  در  »فروغ«  زندگی  داستان 
است داستان زندگی هر کدام از مخاطبان این کتاب باشد که بر 
سر دو راهی خواست جامعه یا تدبیر و اختیار خود قرار گرفته است.
»فصل  كتاب  تازگی  به  ادب  شهرستان  مؤسسه  انتشارات 
توت های سفيد«، اثر عذرا موسوی را منتشر كرد و در دسترس 

عالقه مندان به حوزه ادبيات داستانی قرار داد. 
كتاب جديد موسوی داستان زنی را روايت می كند كه هرچند 
متعلق به روزگار نزديك به ماست، اما در واقع تصويری است از 
تكامل زن ايرانی در جريان تاريخ. زنی كه تالش كرده است در دو 
راهی های مهم زندگی خود منفعل نباشد و پخته تر و سنجيده تر 

عمل كند. 
روايت  را  »فروغ«  زندگی  داستان  سفيد«  توت های  »فصل 
می كند، اما گاه گذری نيز بر وقايع تاريخی دارد. شخصيت اصلی 
در بازه زمانی داستان، بر سر يك دو راهی قرار می گيرد؛ نمی داند 
به سمتی حركت كند كه جامعه او را به آن سمت می كشاند يا به 
مسيری حركت كند كه برخالف آن است. از اين منظر، داستان 
زندگی فروغ می تواند داستان زندگی هر كدام از آدم هايی باشد 

كه پای ماجرای او نشسته  و با او همراه شده اند. 
در معرفی اين اثر آمده است: اتهام گناه به يك زن از موضوعات 

ادبيات  طرفدار  پر  هميشه 
داستانی است و تالش قهرمان 
برای مبرا كردن خود، چالشی 
اين  با  را  است كه خوانندگان 
می كند.  همراه  آثار  از  دسته 
فروغ در روايتی از روزهای دهه 
پيچيده ای  بر گذشته  بنا   ،50
كه داشته، با اتهامات سنگين و 
طرد اجتماعی مواجه می شود و 
»بهروز« بی رحمانه در پی آن 
است كه شكستی ابدی برای او 

رقم بزند.
در اين ميانه »امير« فداكارانه 

و سلحشورانه به حمايت از او برمی خيزد. عالقه مند شدن تدريجی 
فروغ به متن زندگی امير، سبب می شود كه فروغ با كنجكاوی 
وارد ماجراهايی در ارتباط با سرنوشت امير شود.  »فصل توت های 
سفيد« اثری است با چند محور كه نويسنده سعی دارد با بيان 

جزئيات عاطفی و روايی، وحدتی پذيرفتنی بدان ببخشد. 
موسوی، نويسنده اين اثر، در گفت وگويی درباره انتخاب بازه 
زمانی دهه 50 برای روايت داستانش گفت: فكر می كردم بايد 
داستانی با موضوع انقالب بنويسم؛ در واقع اين بازه تاريخی برای 
من مهم بود. از سوی ديگر، داستانی كه در ذهنم پرورش داده 
بودم، حتماً بايد در آن برهه تاريخی رخ می داد. از آنجا كه تاريخ 
يك رشته به هم پيوسته است و منطقع نيست و هر پديده ای 
در پديده ديگر مؤثر است؛ بنابراين ناگزير می شدم كه گاه نقبی 

به تاريخ بزنم.
وی با بيان اينكه برای روايت اين دوره تاريخی، نيازمند پژوهش 
و استفاده از تجربيات ديگران بود، افزود: هر منبعی كه من را 
می توانست به آن سمت ببرد، در اين مسير مطالعه كردم. هم 
بی تفاوت  می كردم،  مطالعه  كه  داستانی  كتاب های  به  نسبت 
نبودم و هم نسبت به منابع تاريخی و پژوهشی؛ به همين دليل 

يك آورده قابل اعتنايی را برای خود فراهم كردم.
نويسنده كتاب »فصل توت های سفيد« درباره دايره گسترده 
برای  كتاب  اين  در  اصطالحات  و  ضرب المثل ها  واژگان، 
كرد:  اضافه  و  داد  توضيحاتی  نيز  كتاب  متعدد  شخصيت های 
پرورش داستان، نيازمند پرداختن به زبان نيز هست؛ با توجه به 
همين امر تالش كردم زبان شخصيت ها را هم متناسب با آنها 
بسازم و با توجه به شخصيت ها، دايره واژگانی آنها را تعيين كردم. 
موسوی به نقش و عملكرد متفاوت زنان داستانش اشاره كرد و 
گفت: تاريخ يك رشته به هم پيوسته است. وقتی فروغ با دختر 
لهستانی برخورد می كند، ذهنش به ماجرای حضور لهستانی ها 
در ايرانی ها برمی گردد. در برهه ای از تاريخ ايران برنامه ای برای 
حضور در جنگ نداشته است، اما كسانی كه جنگ را مديريت 
می كنند، ايران را وارد بازی می كند كه هيچ تمهيدی برای آن 
نينديشيده است؛ بنابراين كشور از هر طرف كه ايران را گوشت 

قربانی كرده اند، ضربه می خورد. 
وی ادامه داد: برخی از زنان نمی توانند حركت جدی در اين 
مسير از خود بروز دهند. وقتی جنگ تمام می شود و سربازان به 
سراغ زندگی خود می روند، همچنان تعدادی از زنان نيز در پوسته 
منفعل خود باقی می مانند و سرنوشت زنان پس از خود را نيز رقم 
می زنند. اما وقتی فروغ با اين موضوع مواجه می شود، فكر می كند 
كه اگر متفاوت عمل نكند، شايد سرنوشتش مانند اين دسته از 
زنان شود؛ بنابراين او تصميم می گيرد كه يك وجه ديگری از 
زنانگی خود را نشان دهد؛ بنابراين دست به عمل می زند و تالش 

می كند سرنوشت خود را به شكل ديگری رقم بزند. 
انتشارات شهرستان  كتاب »فصل توت های سفيد« از سوی 
ادب در 175 صفحه و به قيمت 88 هزار تومان منتشر شده 

است. )تسنيم(

 فصل توت های سفید 
داستان زنانی که جهان خود را تغییر دادند

آمار تماشاگران اسکار امسال 1۸.۷ میلیون نفر بود که به معنی 1۲ درصد باالتر 
از سال پیش است.

در نود و پنجمین دوره مراسم اسکار »همه چیز همه جا یك باره« با کسب ۷ 
جایزه از مراسم بیرون رفت. اجرای این مراسم را جیمی کیمل برای سومین بار 

برعهده داشت. وی آخرین بار سال ۲01۸ میزبان این برنامه شده بود.
این مراسم یك رقیب سخت تلویزیونی داشت که پخش هم زمان »آخرین 

بازماندگان ما« در اچ بی او بود.
در همین حال تصاویری از دنزل واشینگتن و اسپایك لی که در همان زمان 
به تماشای مسابقه لس آنجلس لیکرز در ورزشگاه کریپتو آرنا رفته بودند تا بازی 

بسکتبال را از نزدیك ببینند خبرساز شد.
مراسم سال پیش اسکار را 15.3۶ میلیون نفر تماشا کردند. البته برنامه سال پیش 

را 1۶ میلیون نفر هم به صورت ویدیویی در توییتر و یوتیوب تماشا کرده بودند.
اسکار ۲0۲3 از ساعت ۸ شب )به وقت محلی( به صورت زنده پخش شد و تا 

ساعت 11:39 ادامه داشت.
آمار تماشاگران اسکار در سال های اخیر بسیار پایین آمده و سال ۲0۲1 با 10.5 

تماشاگر به پایین ترین حد خود رسیده بود.
بزرگ ترین رکورد تماشای اسکار مربوط به سال 199۸ است که 55.3 میلیون 
نفر به صورت مستقیم به تماشای آن نشستند. در آن سال »تایتانیك« بهترین فیلم 
شد. تا سال ۲01۴ اسکار مخاطبی ۴3.۶ میلیون نفری را حفظ کرده بود و آن سال 
»1۲ سال بردگی« به عنوان برنده انتخاب شد. آخرین باری که رقم تماشاگران 
اسکار بیش از 30 میلیون نفر بود سال ۲01۷ بود که »مهتاب« برنده شد و 33 

میلیون نفر مراسم را به صورت مستقیم تماشا کردند.
آخرین باری که آمار تماشاگران باالی ۲0 میلیون نفر بود هم قبل از شروع کووید 
و برنامه سال ۲0۲0 بود که ۲3.۶ میلیون نفر آن را تماشا کردند و سال پیروزی 

»انگل« بود.

تماشگران اسکار  12 درصد باالتر

سكوت دو دهه ای حاكمیت 
در  قبال موسیقی

دکتر نادر جعفری

رقیه زهرا پرندآور 
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دوره اول       سال  اول            شماره هفــتاد و نـــه
اجتماع

شبکه های اجتماعی؛ 
دشمن سالمت روان کودکان

نتايج تحقيقات فايننشال تايمز، حاكی از آن است كه بين 
سال های 1۹۹4 تا 2010، ميانگين نوجوانان بريتانيايی كه 
نسبت به خود احساس منفی داشتند، بين 6 و 4 درصد 
متغير بوده؛ اما اين آمار از سال 2010 بيش از دو برابر شده 
است. از سوی ديگر، طی سال های اخير، تعداد افرادی كه 
خود را شكست خورده می دانند، بی دليل نگران هستند و از 

زندگی خود ناراضی اند نيز به شدت افزايش يافته است.
اين آمار برای اغلب كشورهای جهان صادق است. تعداد 
اياالت متحده كه تصور می كنند  دانش آموزان دبيرستانی 
زندگی شان بی معنی است در 12 سال گذشته افزايش يافته 
است. ميزان افسردگی در بين جوانان 15 تا 24 ساله فرانسه 

در دهه گذشته چهار برابر شده است.
سالمت  فروپاشی  آغاز  نقطه  كه  می دهند  نشان  داده ها 
روان جوانان سال 2010 و همزمان با فراگيری گوشی های 
تأثير مخرب حضور در رسانه های  تئوری  است.  هوشمند 
اجتماعی و استفاده از اقالم ديجيتال كه 24 ساعت شبانه 
روز و 7 روز هفته در دسترس كاربران هستند، اتفاق تازه ای 
نيست. مدافع اصلی اين تئوری ژان تونگ، استاد روانشناسی 
دانشگاه ايالتی سن ديگو و نويسنده ده ها مقاله پژوهشی در 

اين زمينه است.
با اين حال، تئوری ياد شده تا پذيرش جهانی راهی طوالنی 
در پيش دارد. گاهی كارهای تونگ و جاناتان هايت مورد 
انتقاد قرار گرفته است؛ اما بسياری از كارشناسان معتقدند 
كه شواهد مؤيد استدالل های آن ها در طول سال های اخير 

افزايش يافته است.
با  ديجيتالی  معاشرت  جايگزينی  شواهد،  اين  جمله  از 
حضور در اجتماعات است. آمار نشان می دهد تعداد نوجوانان 
آمريكايی كه بين سال های 1۹۹0 تا 2010 كمتر از يك بار 
در ماه با دوستان خود مالقات می كردند، تنها 3 درصد بود؛ 
اما اين آمار از سال 2010 تا 201۹ به 10 درصد رسيده 
است. اين در حالی است كه 46 درصد افراد در جهان امروز، 

به صورت مداوم آنالين هستند.
بر اساس مطالعات صورت گرفته، وخامت وضعيت سالمت 
روان نوجوانان با زمان استفاده آن ها از شبكه های اجتماعی، 
نسبتی مستقيم دارد. گزارش های آماری حاكی از آن است 
كه سالمت روان دختران از آن جهت كه زمان بيشتری را 
نسبت به پسران در رسانه های اجتماعی می گذرانند، وضعيت 

نامساعدتری دارد.
تفاوت نرخ افسردگی ميان طرفداران ديدگاه ها و احزاب 
سياسی گوناگون نيز شرايط مشابهی دارد. برخی معتقدند 
كه فرزندان خانواده های ليبرال به دليل نگرانی دائمی نسبت 
به بی عدالتی، افسرده تر از فرزندان خانواده های محافظه كار 
زمان  ليبرال  نشان می دهد جوانان  تحقيقات  اما  هستند؛ 
بيشتری را نسبت به جوانان محافظه كار در فضای مجازی 

و شبكه های اجتماعی می گذرانند.
برخی معتقدند كه آمار نگران كننده در مورد سالمت روان 
نوجوانان، ناشی از افزايش امكان بحث در مورد اختالالت 
افزايش  با  ارتباطی  و  است  مدرن  جوامع  بستر  در  روانی 
شيوع آن ها ندارد. اين در حالی است كه طبق آمار، نوجوانان 
بريتانيايی كه روزانه پنج ساعت از زمان خود را در رسانه های 
اجتماعی می گذرانند، دو تا سه برابر بيشتر از همساالن خود 
در معرض خطر آسيب به خود هستند. در اياالت متحده نيز 

شرايط مشابهی حكم فرما است.
نتايج تحقيقات بسياری نشان می دهد كاهش زمان فعاليت 
در رسانه های اجتماعی سالمت روان را بهبود می بخشد. به 
عقيده بسياری از متخصصان، »آموزش فرزندان و والدين« 
اصلی ترين راهكار موجود برای حفظ سالمت كودكان در 
برهه حساس كنونی محسوب می شود. با اين وجود، تجربه 
جامعه  در  دخانيات  استعمال  و  مضر  خوراكی های  ترويج 
در  عمومی  اطالع رسانی  كمپين های  كه  است  داده  نشان 

مواجهه با اعتياد كم اثر هستند.
تنظيم گری  امور،  متوليان  پيش روی  ديگر  گزينه 
برای  افزايش محدوديت سنی  است.  اجتماعی  رسانه های 
كه  شركت هايی  مجازات  و  اجتماعی  شبكه های  كاربران 
محدوديت های ياد شده را اجرا نمی كنند، از جمله مقرراتی 
است كه می تواند در كاهش مخاطرات نقشی مؤثر ايفا كند. 

)زاويه(

چرا زودباور می شویم؟!

نهادسازی مناسب الزمه تأسیس تمدن نوین اسالمی  
در پس ذهن چنين تصور اقتدارگرايانه ای از مقوله تأسيس تمدن 
اسالمی ولو آن را تئوريزه و به اصطالح تئوريك نكرده باشد، ممكن 
است بگوييم اين تصويری كه از اين پارادايم ارائه شد، خيلی راديكال 
و سخت گيرانه است لذا می توان تقرير معتدل تری از اين پارادايم 
اقتدارگرايی تمدنی، ارائه كرد؛ با حفظ اين نكته كه مقوله ساخت 
تمدن و تأسيس تمدن اسالمی را يك برساخت حاكميتی بدانيم 
و بيان اينكه تقويت اقتدار حاكميتی و به چنگ آوردن مولفه های 
قدرت و اين كه امر تأسيس تمدن اسالمی يك برساخت حاكميتی 
الزم، اما كافی نيست؛ يك وجه نرم افزاری ديگری هم الزم است كه 

آن مسئله »نهادسازی مناسب« است.
نهادسازی باید با انگیزه های جامعه پیوند بخورد  

بار به دوش حاكميت است، اما حاكميتی كه نخواهد به هر وسيله 
ای مولفه های قدرت را تحكيم ببخشد بلكه در عينيت جامعه و در 
حوزه اقتصاد، روابط اجتماعی و سياسی نهادسازی های مناسب كند 

كه اين نهادسازی در واقع يك امر نرم افزارانه است.
تفسير »نهادسازی مناسب« قرائت معتدل تری از آن پارادايم ارائه 
می دهد، اّما ادعای من اين است كه حتی اين تفسير معتدالنه كه امر 
تمدن سازی نوين اسالمی را فقط و فقط در مولفه های قدرت در 
ابعاد مختلف نمی بيند و معطوف به وجه نرم افزارانه تمدن )عبارت 
از نهادسازی( است، اما با اين حال با يك مشكل جدی روبرو است و 
آن مشكل اين است كه در هر جامعه، نهادسازی بايد با انگيزه های 

جامعه پيوند بخورد.
هنوز با حقیقت دموکراسی و مردم ساالری فاصله داریم  

 مردم ساالری بعد از انقالب با قبل از انقالب، قابل مقايسه نيست، 
احزاب  سياسی  فرهنگ  هم  هنوز  داريم.  فاصله  خيلی  هنوز  ولی 
و  حاكمان  سياسی  فرهنگ  نخبگانی،  سياسی  فرهنگ  سياسی، 
كارگزاران، فرهنگ سياسی مردم و آگاهی های اجتماعی متناسب، با 

شكل مطلوب، فاصله دارد. 
 آنچه بنده از آن دفاع می كنم اين است كه بايد به تمدن نوين 
اسالمی، رويكرد فرهنگ گرايانه داشته باشيم، اين رويكرد فرهنگ 
گرايانه در واقع، مركز ثقل امر تمدنی را روی دوش آحاد جامعه قرار 
می دهد و طبقات مختلف جامعه را متوجه پيش  نيازهای نرم افزارانه 
تمدنی و لزوم فرهنگ سازی می كند. مسئله كاركردهای حاكميت 
در سر جای خودش مهم است يعنی احدی نمی تواند منكر اين شود 
كه تمدن ساحت های مختلفی دارد، بخشی از مسئله تمدن سازی 
بر می گردد به جهت گيری های نهادهای مختلف قدرت سياسی در 

اين كه به سمت آن اهداف و آرمان ها و جهت گيری ها حركت كنند. 
بنابراين ما در عين حال كه معتقديم مقوله تمدن سازی وجه باال به 

پايين دارد، دارای وجه عمودی نيز هست.
بر فرايندهای تصميم سازی و تصميم گيری  بايد  رويكرد تمدنی 
حكومت و برنامه ريزی ها و تدوين قوانين و مقررات و نهادسازی های 
اجتماعی حاكم باشد. در واقع اينگونه نيست كه بگوييم ما فقط با 
مقوله فرهنگ و كار فرهنگی به دنبال تمدن نوين اسالمی هستيم 
چرا كه مقوالت مربوط به حكمرانی و انجام وظايف حاكميتی، وجه 
باال به پايين هم دارد، اما مسئله ای كه می خواهم عرض كنم مسئله 
»وزن دهی« است، ما چقدر به اقدامات حاكميتی و مقوله فرهنگ 

سازی وزن دهی كرديم؟!
فرهنگ حاكمان، كارگزاران، تصميم گيران و تصميم سازان بايد 
تمدنی شود و مردم و بدنه مردم و اقشار مختلف مردم كه ركن 
اساسی تمدن سازی است، اگر در باور، انديشه، گرايش و نظام ارزشی 
همسو و همراه با اقتضائات تمدنی نوين نباشند، حقيقت پيشرفت 

تمدنی حاصل نمی شود.
مطالعات معطوف به تمدن نوين اسالمی ابعاد بسيار متنوعی دارد 
و آسيب شناسی وضعيت كنونی جامعه به لحاظ تمدنی تا عرصه های 
جهات  به  مربوط  حوزه های  و  تمدنی  فرهنگ سازی  به  مربوط 

حاكميتی تمدن ساز، ضروری است. )شفقنا(

به پیام های »انسان ساز و جامعه ساز« دین توجهی ویژه داشته باشیم  
حجت االسالم و المسلمين دكتر احمد واعظی در سخنرانی با عنوان 
»تأمل انتقادی بر اقتدارگرايی تمدنی و دفاعيه ای از رويكرد فرهنگ 
گرايانه به تمدن نوين اسالمی«، اظهار داشت: وقتی صحبت از تمدن 
نوين اسالمی و ايجاد تمدن نوين اسالمی می شود، پارادايمی در اذهان 
جّدی  دفاع  اسالمی  نوين  تمدن  از  كه  كسانی  اذهان  خصوص  به 
می كنند، شكل می گيرد و آن پارادايم اين است كه فرايند ايجاد تمدن 
اسالمی يك فرايند عمودی است يعنی يك فرايندی از باال به پايين 
است و در واقع اقتدارگرايی حاكميتی و توان نهفته در حكمرانی اگر 
به درستی به خدمت گرفته شود و با اقتدار توأم باشد، مسير تأسيس 

تمدن شكل می گيرد.
به تعبير ديگر اعتقاد به اينكه تحقق مولفه های قدرت برای يك 
جامعه است كه می تواند آن جامعه را متمدن كند و اگر می گوييم 
تمدن نوين اسالمی يعنی بايد حركت كنيم به سمت اينكه مولفه های 
قدرت را در جامعه اسالمی ايجاد كنيم؛ اين مولفه های قدرت اعم 
از قدرت نظامی، قدرت اقتصادی، تسلط هژمونيك بر منطقه و حوزه 
روابط سياسی تا اطاعت پذيری از نظم اجتماعی حاكم، و تقويت انقياد 
اجتماعی نسبت به اقتدار سياسی است. يعنی رويكرد اقتدارگرايانه به 
امر تمدن و اين كه تمدن را يك فرايند از باال به پايين يا يك فرايند 

عمودی ببينيم.
اگر باز بخواهم تفنن در تعبير داشته باشم، می توانيم بگوييم اين 
پارادايم در واقع امر تمدن و تمدن سازی را يك برساخت حاكميتی می 
كند، يعنی ايجاد تمدن يك امر تفويض شده به حوزه قدرت سياسی 
است و مطالبه تأسيس تمدن اسالمی يك مطالبه ای است كه بايد 
سمت و سويش متوجه حاكميت باشد و حاكميت اگر بخواهد درست 
و حسابی باشد بايد حاكميتی باشد كه كارويژه آن احداث تمدن است 
و به دنبال ايجاد آن مولفه های قدرتی باشد كه برآيند آن مولفه های 

قدرت اگر همه جانبه محقق شد، تمدن نوين اسالمی شكل می گيرد.
 تاكنون متفكری تمدن نوين اسالمی را اينگونه تئوريزه نكرده است؛ 
در عين حال بايد توجه داشت كه اين پارادايم در پس ذهن تمام كسانی 
است كه مسئله تمدن اسالمی را مطرح می كنند و هيچ عطف توجهی 
به حوزه فرهنگ و اينكه بار اصلی تمدن سازی بر دوش آحاد جامعه 
است، وجود ندارد. وقتی توجهی به اين امر ندارند يعنی در غيبت كامل 
هستند نسبت به آنچه در عينيت و اذهان جامعه يا به اصطالح در 
فرهنگ جامعه می گذرد و معتقدند واقعيت های عينی جامعه فقط و 
فقط معطوف به مولفه های قدرت هستند و بر اساس آن امارات تأسيس 
تمدن نوين اسالمی را نزديك و نزديكتر می دانند چرا كه شاهدند در 

اين زمينه ها يك حوزه اقتداری حاصل می شود.

دکتر احمد واعظی

پايگاه خبری الف در مصاحبه ای درخصوص شرايط كنونی كشور با 
دكتر محسن ردادی عضو هيات علمی گروه مطالعات انقالب اسالمی 
پژوهشكده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه 
اسالمی به بحث و گفتگو پرداخته است كه مشروح اين مصاحبه در 

ادامه از منظرتان می گذرد.
محسن ردادی در اين زمينه به الف گفت: رهبری معظم شبهه 
را نوعی فرصت و بستر برای جبهه انقالب تعبير كردند، اما برای 
تبيين بهتر چگونگی رسيدن به اين مكانيسم مثالی را از امام خمينی 
و بعد از رهبری ارائه می دهم تا مقدمه ای برای بسط و گسترش 
موضوع باشد. جمله معروفی است كه حضرت امام جنگ را »نعمت« 
خواندند. طبيعی است كه ظاهر اين عبارت شايد تعجب برانگيز به نظر 
برسد چرا كه جنگ به خودی خود چيزی جز كشته شدن و خرابی 
و بحران به بار نمی آورد. اما مرحوم امام در ادامه چگونگی نعمت 
بودن جنگ را توضيح دادند و بيان كردند آن همبستگی و اتحاد 
برآمده از جنگ توانست در دراز مدت دستاورد قابل توجهی برای 
كشور به ارمغان بياورد كه بعدها در اليه های مختلف خودی نشان 
داد. به عنوان نمونه تهديد نظامی و امنيتی فرصتی شد تا ايران با 
اتكا به خود و وجوب رفع تهديد در شرايطی قرار بگيرد كه به عنوان 

قدرت های اصلی نظامی منطقه محسوب شود.
وی افزود: رهبری نيز چنين تعبيراتی را در مورد تحريم به كار 
بردند كه بستری برای خودكفايی كشور و خالصی از وابستگی به 
در  انكار  غيرقابل  برخی دستاوردهای  علی رغم  است.  نفت  فروش 
عصر تحريم اما همچنان ما بيش از اين كه از فرصت تحريم بهره مند 
شويم از تهديد آن رنجور شده ايم. همچنان مسئولين گشاده دستانه 
ول خرجی می كنند و برنامه مشخص و مدّونی برای آن ندارند و  از 
آن سو فرهنگ صرفه جويی در اجتماع نهادينه نشده است و مردم 

همانطور كه مشاهده می كنيم از وضع اقتصادی ناراضی هستند.
ردادی بيان كرد: شبهه هم چنين وضعيتی دارد. ابتدا بايد گفت 
شبهه از دو كانال گسترش پيدا می كند، اول از اخبار دروغ و دوم 
از بيان ناقص موضوعات و نتيجه شبهه در سطح سياسی و كالن 
جامعه بدبينی مردم نسبت به حاكميت و مسئولين است و در همين 
راستا آنان را زودباور و سطحی بين می كند. مثالً درمورد دالر كه اين 
روزها بحثش داغ است مردم فقط ناكارآمدی دولت را نگاه می كنند، 
درصورتيكه در كنار اين ضعف مديريتی، تحريم غرب، فشار در ورود 
دالر و... از ساير عواملی است كه وضعيت دالر را به اينجا كشانده است.
او اشاره كرد: حال حاكميت بايد در راستای بيان واقعيت و باال 
بردن سطح فكر و تحليل مردم وارد ميدان شود و پاسخ را به شكل 

شفاف و به دور از كليشه گويی بگويد. اگر اين اتفاق از سوی حاكميت 
رخ ندهد تل انبار شدن سؤاالت و شبهات عماًل ذهن مردم را تسخير 
كرده و با عرض پوزش بايد بگويم آنان را به ورطه حماقت می كشاند! 
سر قضيه مسموميت دختران مدرسه ای برخی می گويند كار نظام است! 
به تعبيری جمهوری اسالمی كه تازه از بحران پاييز 1401 بيرون  آمده 
است به دنبال بلوای جديد است تا مردم به خيابان ها بيايند و بار ديگر 

فضای كشور امنيتی بشود!
پژوهشگر حوزه انقالب اسالمی گفت: در وهله اول دولت و حاكميت 
بايد »پاسخ گو بودن« به مردم را بپذيرد؛ يعنی در بزنگاه های حساس 
با حضور فراگير رسانه ای سؤاالت و شبهات را پاسخ بگويد و سعی كند 
شبهه و ابهام را به جای استفاده از روش های مرسوم قضايی و امنيتی از 
راه اقناع جمعی رفع كند. مرحله بعد كه سطح مردمی است قشرهای 
بين  در  معموالً  كه  تصوری  بيايند.  ميدان  به  بايد  مردمی  مختلف 
حزب اللهی ها رايج است اين است كه دولت خود سواالت و شبهات را 
پاسخ می گويد و نيازی به ما نيست اما اساساً بستر و نعمت بودن شبهه 
به همين امر برمی گردد كه فرصت است تا افراد از تضارب آرا استفاده 
كنند تا طريق و روش صحيح شناخته شود. به تعبير اميرالمؤمنين »هر 
كس از نظرات مختلف استفاده كند خطاها و راه درست را می شناسد«.
وی افزود: نمونه ای از اين سطح را بايد در شخصيت مرحوم عالمه 

مصباح ديد. بروز شبهات دوم خرداد و اشاعه قرائت های خاص از دين 
مثل روشنفكری و سياست مثل سكوالريسم، بستر پاسخ گويی و تبلور 
شخصی چون ايشان را فراهم آورد كه به بركت اين حضور آثار مختلف 

در حوزه های گوناگون شد.
ردادی در پايان گفت: واقعيت امر اين است كه ما اصال و ابدا آن طور 
كه بايد از اين فرصت شبهه در اتفاقات اخير استفاده نكرديم. بلوای 
1401 می توانست فرصتی باشد تا رابطه ضعيف مردم با صداوسيما 
تقويت شود، اما صداوسيما برای پاسخ به شبهات با تقرير ناقص از 
شبهات و نقد همان چيزی كه بيان كرده است نتوانست اعتماد عمومی 
بعضاً  كه  پنبه  پهلوان  مغالطه  از  بهره گيری  كند.  به خوبی جلب  را 
در رسانه ها ديده می شود اصال امر مطلوبی نيست، چرا كه موجبات 
كليشه گويی و سطحی بينی را فراهم می كند. بايد گذاشت شبهه كامل 
تقرير و بيان شود و سپس آن را پاسخ گفت؛ به نظر می رسد برخی 
از مسئولين به حقانيت تفكر انقالب اعتماد ندارند و نوعی ترس از 
پاسخ گويی وجودشان را گرفته. من می گويم به فرض در شبكه ملی ده 
دقيقه تريبون به برخی چهره های منتقد هم داده شود و آن ها حرف 
خودشان را بزنند، آيا جمهوری اسالمی توان پاسخ  گفتن به اين ها را 
ندارد؟ بايد فضای طرح سؤال و شبهه ايجاد شود و ترسی از اين بابت 

نداشته باشيم.

تأمل انتقادی بر اقتدارگرایی تمدنی و دفاعیه ای از رویکرد فرهنگ گرایانه به تمدن نوین اسالمی

دکتر محسن ردادی

فرهنگ حاکمان باید تمدنی شود
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نقطه آغاز فروپاشی سالمت روان جوانان سال 
2010 و همزمان با فراگيری گوشی های هوشمند 
رسانه های  در  مخرب حضور  تأثير  تئوری  است. 

اجتماعی و استفاده از اقالم ديجيتال ...

اسالمی،  مبانی  به واسطه  اسالمی  انقالب 
آرمان های  و  ارزش ها  و  دينی  مرجع  رهبريت 

بلند انسانی، واقعه ای قدسی است ...

      سبک زندگی قرآنی
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روابط عمومی فدراسيون دوچرخه سواری،  از  نقل  به 
امروز آخرين مرحله تور سه مرحله ای اسپانيا با حضور 
ايرانی  لژيونر  ماندانا دهقان  و  برگزار شد  ركابزن   85

حاضر در اين رويداد نتيجه قابل قبولی كسب كرد.
 BTC باشگاه  و  كشورمان  نماينده  دهقان  ماندانا 
توانست با عملكردی قابل قبول در مجموع سه مرحله 

به مقام بيست و سومی دست يابد.

اجرايی  هيات  نشست  پانزدهمين 
با  امروز  صبح  المپيك  ملی  كميته 
رئيس  وفا  خسروی  محمود  رياست 
كميته برگزارشد كه نظر به گراميداشت 
اسالمی  انقالب  شهدای  شامخ  مقام 
بخصوص شهدای مدافع حرم و شهيد 
بزرگوار محسن حججی، كاروان اعزامی 
نوزدهمين  به  ايران  اسالمی  جمهوری 
دوره بازيهای آسيايی هانگژو به عنوان 
كاروان »شهيد حججی« نامگذاری شد.

هيات  امروز  نشست  در  همچنين 
تشريفات  مدير  سالمی  حميد  اجرايی 
چگونگی  دستورالعمل  ارائه  به  كميته 
به  اعزامی  ورزشكاران  از  استقبال 
رويدادهای المپيكی، جهانی و آسيايی 
نيز  اجرايی  هيات  اعضای  كه  پرداخت 
و  پرداخته  خود  نظرات  نقطه  ارائه  به 
اصالحات  از  پس  شد  مقرر  خاتمه  در 
نهايی،دستورالمعل فوق جهت تصويب 

مجددا در هيات اجرايی مطرح گردد.
در  ايران  ورزش  كاروان  نام گذاری 
بازی های آسيايی به نام »شهيد حججی«

نوزدهمين دوره بازيهای آسيايی 2022 اول تا شانزدهم مهرماه سال 1402به ميزبانی هانگژو چين برگزار خواهد شد.
شهيد محسن حججی از شهدای گرانقدر مدافع حرم مرداد ماه سال 13۹6در كشور سوريه به شهادت رسيد.

نام گذاری کاروان ورزش ایران در بازی های 
دوچرخه سوار ایرانیآسیایی به نام »شهید حججی«

 در تور اسپانیا بیست و سوم شد

پول  از  میلیارد  یك  گفت:  قایقرانی  فدراسیون  رییس 
استراماچونی مشکل رشته های مدال آور را حل می کند.

به گزارش شفقنا، علیرضا سهرابیان مقدم در گفت وگو با  آنا، 
درباره شرایط این روز های فدراسیون قایقرانی اظهار داشت: 
خدا راشکر همه چیز عالی است، زیرا اگر اینطور نباشد در آن 
صورت این نشان دهنده ضعف من و همکارانم در فدراسیون 
است و سعی هم می کنیم تا بتوانیم به بچه ها که در اردو 
هستند ماهانه که ۷۴ قایقران هستند پول تو جیبی بدهیم. 
فکر می کنم جزو معدود رشته هایی باشیم که هنوز اردوهایمان 

قطع نشده و ادامه دارد.
مسابقات  در  حضور  برای  را  خودشان  بچه ها  افزود:  وی 
جوانان آسیا در ازبکستان مهیا می کنند و مطمئن هستم که 
بهترین نتیجه را می گیرند. امیدوارم برای نخستین بار تابو 
المپیك  شکنی کنیم و در مسابقات جهانی کسب سهمیه 

داشته باشیم.
 به بچه هایم ایمان دارم که می توانند در شرایط   

سخت همیشه سربلند بیرون بیایند
رییس فدراسیون با اشاره به اینکه قایقرانان به او قول کسب 
سهمیه المپیك داده اند، گفت: رسیدن به کسب سهمیه المپیك 
اتفاق سختی نیست و بچه ها به من قول داده اند و من هم به 
جامعه ورزش قول داده ام که می توانیم از دل مسابقات جهانی 
به سهمیه برسیم. من به بچه هایم ایمان دارم که می توانند در 

شرایط سخت همیشه سربلند بیرون بیایند. در چهار سال پیش 
قول آبروداری ورزش ایران از جانب فدراسیون قایقرانی در 
بازی های آسیایی دادم اگر کمك کنند با قدرت بیشتری این 
کار را پیش می بریم و اگر هم کمك نکنند زیر حرفم نمی زنم 
و سعی می کنیم بهترین اتفاقات را برای فدراسیون قایقرانی 
المپیك  انتظارما از وزارت ورزش و کمیته ملی  رقم بزنیم. 
نیست بلکه انتظارمان از کسانی است که به باشگاه های فوتبال 

کمك می کنند و همان اشخاص هم به ما کمك کنند.
یک مدیر باید با داشته هایش برنامه ریزی کند  

سهرابیان با اشاره به اینکه به آن ها از تبصره مجلس پول 
زیادی تعلق نگرفته است، گفت: به ما هم متاسفانه پول زیادی 
تعلق نگرفته هر چند که حامیان اصلی ما یعنی وزارت ورزش 
و کمیته ملی المپیك تا حد ممکن هوای ما را دارند. البته از این 
شرایط چندان راضی نیستم اما یك مدیر باید با داشته هایش 
از جا های  تا  برنامه ریزی می کنیم  ما هم  برنامه ریزی کند، 
دیگر برای فدراسیون پول بیاوریم. جزو معدود فدراسیون هایی 
هستیم که هنوز اردوهایمان قطع نشده است و از این بابت 

احساس خوشحالی می کنیم.
نباید از بودجه بیت المال برای استراماچونی خرج کنند  

باشگاه  به  کمك  برای  دولت  مسئوالن  از  انتقاد  با  وی 
داشت:  اظهار  استراماچونی  بدهی  پرداخت  برای  استقالل 
چندان قشنگ نیست که قراردادی با یك مربی خارجی منعقد 

کنند و از پول بیت المال خرج فوتبال شود. می پذیرم فوتبال 
رشته جذابی است و عالقه مندان زیادی هم دارد، اما نباید از 
بودجه بیت المال برای آن خرج کنند. به همان اندازه که برای 
آن هزینه می کنند از آن هم انتظار داشته باشند تا نتیجه بگیرد. 
اگر این پول را برای ورزشکاران ایرانی خرج می کردند من 
هیچ انتقادی نداشتم، اما اکنون برای مربی که اجنبی است 

خود باشگاه استقالل باید این پول را بدهند.
آن    بخوریم  و حرص  بجنگیم  کنیم،  باید تالش 

بدون  و  کنند  منعقد  قراردادی  استراماچونی  با  وقت 
نتیجه خاصی هم از ایران برود

و  دارد  جذابیت  فوتبال  افزود:  قایقرانی  فدراسیون  رییس 
عالقه مندانش هم بیشمار است، اما سوال من این است که 
آیا این پول حالل است؟ خود من به نوعی نیازمند مبلغی در 
حدود 3 یا ۴ میلیارد تومان هستم آن وقت باید به استراماچونی 
بیش از 100 میلیارد تومان پول بدهند؟ اگر یك میلیارد از این 
پول را به من تخصیص بدهند خیلی از مشکالت ما و خیلی 
دیگر از رشته های مدال آور حل می شود. ما باید تالش کنیم، 
بجنگیم و حرص بخوریم آن وقت با استراماچونی قراردادی 
منعقد می کنند و بدون نتیجه خاصی هم از ایران  می رود. 
معتقدم باید این پول تامین معاش ورزشکاران مدال آور شود نه 
خرج مربی که با این پول می خواهد به زندگی خود بپردازد و 

واقعأ از نظر من این پول حالل نیست.

نباید از بودجه بیت المال برای استراماچونی خرج کنند

سهرابیان تصریح کرد:دولت محبت کند همانطور که پول استراماچونی را می دهد به همان اندازه هم 
به فدراسیون های مدال آور که دچار مشکالت زیادی هستند کمك کند. به دلیل اینکه مردمی هستیم که 
مشکالت اقتصادی جامعه را درک می کنیم، اما باز خم به آبرو نمی آوریم. ما هم شایستگی این را داریم که 
پول به ما تزریق شود نه اینکه به یك باشگاه پول هنگفتی برای تسویه حساب با مربی اش بدهند که برای 
آن ها مشکلی پیش نیاید. اگر نمی توانستند پس چرا واقعا او را آوردند و اگر هم نشد پس چرا اجازه دادند که 
برود؟ من هم می توانم بروم و یك مربی خوب آلمانی بیاورم و با وی قرارداد یك میلیون دالری ببندم آیا 

این درست است؟

یک میلیارد از پول استراماچونی مشکل رشته های مدال آور را حل می کند

صعود تیم ملی هندبال ساحلی
به مرحله نیمه نهایی قهرمانی آسیا

تیم ملی هندبال ساحلی ایران ظهر دیروز سه شنبه ۲۴ اسفندماه در سومین دیدار خود 
در رقابت های قهرمانی آسیا مقابل فیلیپین به میدان رفت و با کسب پیروزی ۲ بر صفر 

مقابل این تیم حضور خود در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا را قطعی کرد.
ملی پوشان هندبال ساحلی ایران در گیم نخست این دیدار موفق شدند ۲1 بر ۲0 به 
پیروزی دست یابند و در گیم دوم نیز با ارائه یك نمایش زیباتر موفق به کسب پیروزی 
۲۷ بر 1۶ مقابل حریف شدند تا در نهایت این دیدار ۲ بر صفر به سود تیم ملی هندبال 

ساحلی ایران به پایان برسد.
شاگردان قشقایی راد که جوان ترین تیم این دوره از مسابقات قهرمانی آسیا را با 
میانگین سنی 1۸ و ۶ دهم تشکیل می دهند در آخرین دیدار مرحله گروهی چهارشنبه 
۲۴ اسفندماه از ساعت 1۲ ظهر به وقت ایران به مصاف قطر پرافتخارترین تیم هندبال 

ساحلی آسیا خواهند رفت.
دیدار فینال و رده بندی رقابت های هندبال ساحلی قهرمانی آسیا روز ۲۸ اسفندماه 

برگزار خواهد شد.
گروه بندی مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی آسیا به شرح زیر است:

نهمین دوره مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی آسیا تا 19 مارس )۲۸ اسفند( به 
میزبانی بالی اندونزی برگزار می شود.


