طرح تعطیلی دو روزه آخر هفته آماده ورود به صحن علنی مجلس؛ پنجشنبه تعطیل شود یا شنبه؟
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هربامداد در سراسر کشور

تنها  ۵آسانسور  ۱۵۰بیمارستان
استان تهران استاندارد است
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از پخش کلیپ یاد بود
در مراسم ترحیم تا سنگ قبر آرایی

بازی با
جان مردم!

روایتی واقعی از

«چند میگیری گریه کنی»؟
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همتی:

خودروسازی فشل را

تا ِکی میخواهیم
ادامه دهیم؟
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موبایل
گران میشود؟
آفتاب یزد گزارش میدهد

قیمت در سراسر کشور  2000تومان

سرمقاله

یک نماینده مجلس :امارات  ۷۰۰میلیون دالر پول بلوکه شده ایران را آزاد کرد

امارات؛ نرمش یا چرخش؟!

فرصتهاوتهدیدهای
نفوذ روسیه
دکتر سیدمحمد حسینی

سفير سابق ايران در عربستان

2

آفتاب یزد به بررسی پیام اصلی اصرارهای مکرر
حسن روحانی به برگزاری همه پرسی میپردازد

رویای رفراندوم
یک رئیس جمهور!

6

بازیباجانکودکان
با احداث
دکلمخابراتی
در نزدیکی مدارس

فیاض زاهد:

بخشی از اصرار روحانی یک ُکنش سیاسی است
و بخشی دیگر یک رسالت تاریخی

3

گزارشخبری-تحلیلیآفتابیزد
دربارهتغییرنامقماربازمحسنچاوشی
کهپسازمدتهامجوزگرفت

آلبومیکه
بی نام است

3

آنقدر برگزاری رفراندوم در مورد موضوعات
مهم پیچ در پیچ است که انجام آن به عمر هیچ
رئیسجمهوری قد نمیدهد

صفحه9

عمومی کردن
امر خصوصی
اکبر زمانی

آنچهکهبهواسطهرسانههایمجازیدرحالرخدادن
است به نوعی عمومی کردن امر خصوصی است.
این دقیقا فردگرایی وابســته به جمع اســت که
عنصر عمیق رســانه های مجازی بــر مبنای آن
در حال گســترش است؛ عنصری که تا قبل از آن
وجود نداشــت یعنی به نوعی ارائه دادن است فرد
گمان می برد آنچه که ســلیقهاش ایجاب میکند
انجام میدهد در صورتی که کامال وابسته به دیگری
و دیگران و یا همان اجتماع می باشد و در حال ارائه
امر خصوصی خود است.
در گذشته آلبوم عکس وجود داشت فقط خانواده و
اقوام نزدیک می توانستند آلبوم را بازکنند و عکس ها
را ببینند .فضای مجازی همچون اینستاگرام دقیقا
عمومی کردن خصوصی ترین عکس ها است! اینکه
شام چه چیزی میل کردیم؟ کجا مسافرت رفتیم؟
به چی فکر میکنیم؟ و هزاران واقعه خصوصی دیگر
را بیان میکنیم و در قالب عکس و کپشن توضیح
می دهیم .پس باید در نظر داشته باشیم که وقتی
امر خصوصی را عمومی می کنیم حرفهای زیادی
از تعریف و تمجید تا نقد و توهین را خواهیم شنید.
مابههرمکانیکهمیرویمسعیداریمکهبهعمومیکردن
آن بپردازیــم در واقع هــدف اصلی عمومی کردن
مکان و زمانی است که در آن قرار داریم! ازین جهت
امر خصوصیای که تسلیبخش روان و جان انسان
باید باشد ،مبدل به دغدغه میشود .تمام دغدغه ما
هم این اســت که چگونه عکس بگیریم و هدف از
عکس گرفتن هم عمومی کردن امر خصوصی است.
برای مثال تصور کنید متین ستوده بازیگر سینما و
تلویزیون با پوشش عجیب و حرکات غریب در اکران
فیلم "مسخره" حاشیهساز شد! که کاری به پوشش
و نحوه پوشش هم ندارم! اما بازخورد دیگری داشت
که جالب توجه است؛ وی به استوری اینستاگرامی
یکی از کاربران که به نحوه پوشش وی نقد داشت،
پاسخ حیرت انگیزی داد ستوده در جوابیه استوری
از واژگانی چون "فضولی کارهای ما به شما مربوط
نیســت" " ،خیلی بیجــا کردی این اســتوری را
گذاشــتی" "فضول" "بینهایت عقده ای " یا "حاال
خودتو بکش یه پست دولتی بهت بدن" و !...
وقتی در جای عمومی با لباســی عجیب خودمان
را ظاهر میکنیم و یا برای مثال در فضای مجازی
عکس خصوصــی را عمومی میکنیم پس عموم
میتوانند هر نظری دارند را بیان کنند! نباید بگوییم
که فضولی کارهای ما به شما مربوط نیست!
یا اینکه وقتی به کاربر میگویی خودت را بکش تا
پست دولتی بهت بدن! یعنی هر کسی نقدی بر نوع
پوشش کند به دنبال پست دولتی است؟ اصال خانم
ستوده شما که بازیگر سریال های تلویزیونی شده اید
و کامال به واسطه همین رسانه توانستید نامی برهم
بزنید چرا این حرف را می زنید!؟

ادامه در همین صفحه

یادداشتها

زبان روسی و
ِ
نای هفت بند!

فرصتها و تهدیدهای
نفوذ روسیه

ادامهاز همینصفحه :
مداخله مؤثر روسیه در جنگ سوریه و فعال شدن
دیپلماسیمتقابلکشورهایحاشیهجنوبیخلیجفارس
با روسیه نشان از نفوذ تدریجی روسیه در غرب آسیا
دارد.نفوذروسهاچهتأثیریبرجایگاهمنطقهایایران
خواهدداشت؟دراینیادداشتبانگاهیبهآیندههای
محتمل نفوذ منطقهای روسیه در خلیجفارس به تأثیر
دیپلماسیخاورمیانهایمسکوبرایرانمیپردازیم.
حفظ پرستیژ بینالمللی ،مدیریت مناطق پیرامونی
روسیه و تالش برای گسترش منطقه نفوذ روسیه در
سایر مناطق با کمترین هزینه ،راهبرد اصلی سیاسی
خارجی روسیه را تشکیل میدهد .روسیه بویژه در
دوران پوتین تالش میکند تا در قامت یک قدرت
بزرگ بینالمللی خود را احیا نماید با این تفاوت که
در طول جنگ سرد نقش برتری شوروی با پرداخت
هزینههای گزاف بینالمللی صورت میگرفت اما
در دوران فعلی مبنای عمل در سیاســت خارجی
روسیه،محاسبهعقالییهزینه-فایدهاست.شوروی
در دوران جنگ ســرد مجبور بود برای ایفاء نقش
هژمونی شرقی خود هزینههای هنگفتی بپردازد تا از

رقابت با آمریکا عقب نیفتد .رقابتهای تسلیحاتی
و ماهوارهای شوروی را مجبور میکرد روز به روز
سفرهمردمخودرانصفکندتاازآمریکاعقبنیفتد.
بر این اساس مردم شوروی در صفهای طوالنی
برای خرید نان با نگرانی میایستادند اما شوروی در
رقابتموشکهایفضاپیماازآمریکاعقبنمیماند.
روسیهاماچنیننقشیرابرایخودنمیپذیرد.مالک
نهاییبرایروسیهکسببیشترینمنفعتباکمترین
هزینه است .به همین دلیل روسیه زمانی وارد جنگ
سوریهشدکهطرفهایدرگیردچارفرسایشمادی
و روحی شــده بودند و روسیه ضربات آخر را به
تروریستها وارد کرد و در کنار ایران به مهمترین
بازیگر خارجی در سوریه نیز تبدیل شد .دیپلماسی
پوتین در عربستان و امارات را نیز باید از همین منظر
تحلیلنمود.
در سطح ملی ،عربستان و امارات سعی در کاهش
وابســتگی امنیتی خود به آمریکا دارند و سیاست
تنوعبخشی در روابط خارجی خود را دنبال میکنند.
گسترش روابط با روســیه و چین در دستور کار
سیاست خارجی امارات و عربستان است .روسها
به این سیاست خوشامد گفتهاند و با عقد قرارداد در
زمینههای نظامی و احتما ً
ال تجاری منافع سیاسی و

اقتصادیبرایخودحاصلمیکنند.اینروابطدارای
منافعمتقابلبرایاعرابوپوتیناست.اعرابدرجه
وابستگی امنیتی خود به آمریکا را کاهش میدهند و
با وارد کردن یک قدرت مداخلهگر خارجی دیگر
شعاعنفوذمنطقهایایرانرامحدودمیکنندوروسیه
از این روابط منافع مادی حاصل میکند.
در سطح منطقهای نفوذ روسیه در غرب آسیا این
کشور را به بازیگری مهمتر از گذشته تبدیل خواهد
کرد .روسیه دروازه نفوذ خود به خاورمیانه را سوریه
و لیبی میدانست ،حاال با گسترش روابط با امارات و
عربستانشعاعنفوذروسهابیشترمیشود.گسترش
روابط روسیه با اعراب مسکو را به عنوان میانجی
ایران و اعراب تعریف خواهد کرد .این مسئله در
کوتاه مدت به سود ایران خواهد بود اما در بلند مدت
مخاطراتیرادربرخواهدداشت:
 -1روسیه با نفوذ منطقهای در خلیج فارس ،محیط
امنیتی خلیجفارس را به محیط امنیتی خزر نزدیک
میکند.آنگاهایرانمجبورخواهدبودبرایتنشزدایی
با اعراب وفعالکردن روسیه بهعنوانمیانجیصلح،
امتیازاتیناخواستهبهروسیهواگذارنماید.
 -2نفوذ روسیه در منطقه به تداوم نفوذ آمریکا در
منطقه نیز منجر خواهد شد؛ چرا که آمریکاییها

حاضر نخواهند بود منطقه نفوذ خود را به راحتی
به مهمانــان دیگر واگذار کنند .ایــن رویداد نیز
برخالف منافع ملی ایران است چرا که چشمانداز
سیاست خارجی مطلوب ایران در منطقه ،کاهش
نفــوذ قدرتهای بزرگ در منطقه اســت .در آن
زمان است که فنر قدرت ایران در ابعاد فرهنگی و
سیاســی آزاد میشود و سیاست همسایگی مؤثر
خواهدافتاد.
 -3نفوذ روســیه در خلیجفارس رقیبی تازه برای
جمهوریاسالمیایجادمیکندوباتوجهبهتعارض
ایران و آمریکا و حمایت روسیه از ایران در تقابل
تهران و واشنگتن ،رقابت با روسیه در خلیجفارس،
حکم رقابت ایران با روسیه در خزر را پیدا خواهد
کرد.
در سطح بینالمللی نفوذ روسیه در خلیجفارس،
برگه چانهزنی مسکو در برابر اروپا ،چین و بویژه
آمریکا خواهد بــود .روسها از اهرم خلیجفارس
در دیپلماسی انرژی با آمریکا و اروپا بهره خواهند
برد و در قبال چین نقش همکاری -رقابت را اتخاذ
خواهند کرد .چین و روسیه در تقابل آمریکا و اروپا با
یکدیگرهمکاریمیکنندامادرحوزهنفوذمنطقهای
بایکدیگررقابتخواهندداشت.
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مهدیمالمیر

رفراندوم
زهر هالهل نیست!

9

علی نظری

پارککنید،
پنچرمیشود!

محمد ماکویی

7

یادداشت 1-

منطقه پرآشوب غرب آسیا عرصه نقشآفرینی
دهها بازیگر امنیتی دولتی و غیردولتی در سطوح
ملی،منطقهایوبینالمللیاست.منافعمشترک،
متقابل و متعارض این بازیگران ،کالف امنیتی
در غرب آسیا را روز به روز پیچیدهتر میکند و
پیشبینیرابرایتحلیلگرانپرریسکمینماید.
به جای پیشبینی اما میتــوان به آیندههای
محتمل و سناریوها اندیشید ،آنچنان که راس
داوســون میگوید« ،در دوران آشوب سعی
در پیشبینی رویدادها نداشته باشید بلکه به
طور نظاممند به اکتشــاف آیندههای ممکن
بپردازید».نفوذ تدریجی روسیه طی سالهای
اخیر در غرب آسیا دارای پیامدهای مهم امنیتی
و سیاسی برای جمهوری اسالمی ایران و از این
رو محل تأمل و درنگ برای تحلیلگران سیاسی
خارجی است.
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یادداشت 2-

زبان روسی و
نای هفت بند!
ِ

مهدی مالمیر
روزنامه نگار

از قدیــم و ندیم ها گفته انــد که حنجره یا به
اصطالح نای هفت بند دارد .اســتاد باســتانی
پاریزی هم کتابی منتشر کرده اند به نام «نای
هفت بند» .این اصطالح گویا از صدای مرغکی
وحشــی برگرفته شده و یک نوع ساز بادی هم
به این نام و نشان داریم اما در بنیاد ،این عبارت
کنایتی اســت به اینکه حرف را پیش از بر زبان
جاری ساختن و از حنجره خارج کردن ،باید از
هفت بند گذراند و ســخن را بارها سنجید و از
هفت بند و دروازه گذر داد و حک و اصالح کرد
تا پس از آن ،گوینده دچار خسران و پشیمانی
و خدای نخواســته انگشت نما شدن نشود .این
نصیحت خوبی است برای ما مردم عادی .همه ما
از بزرگ و کوچک هم تجربیات گزندهای داریم
از حرفهای نپخته و سخنان نیم جویدهای که
بر زبان راندیم و ...
ادامه در صفحه9

