دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

درخواست چین برای شروع مجدد در روابط با آمریکا

وزیر امور خارجه چین اظهار کرد ،آمریکا و کشورش در صورت
ترمیــم روابط آســیب دیده خود میتوانند در زمینه مســائلی
همچــون تغییــرات آب و هوایــی و همهگیــری کروناویروس
همکاری کنند .به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز،
وانگیی ،وزیر خارجه و مشاور دولت چین اظهار کرد ،پکن آماده
از سرگیری گفتگوی سازنده با واشنگتن بعد از آن که روابط بین
دو کشــور در زمان دولت دونالد ترامپ ،رئیس جمهور سابق به
پایینترین سطحش در چند دهه اخیر تنزل یافت ،است.

وانــگ یــی همچنین از واشــنگتن خواســت تا
تعرفههــای مربــوط به کاالهای چینــی را حذف
کرده و همچنین دســت از آنچه که او ســرکوب
غیرمنطقی بخش فنآوری چیــن خواند ،بردارد؛
گامهایی که به گفته وی «شــرایط الزم» را برای
همکاری ایجاد خواهند کرد .قبل از آنکه وانگ در یک اجالس
برگزار شــده با پشــتیبانی وزارت امور خارجه چین سخنرانی
کنــد ،مقامها تصاویری از «دیپلماســی پینگ پنگی» مربوط
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سیاسی

به ســال  ،۱۹۷۲زمانی که تبادیل بازیکنان تنیس
روی میز راه را برای ســفر ریچارد نیکسون ،رئیس
جمهــور وقت آمریکا به چین همــوار کرد ،پخش
کردند .وانگ از واشنگتن خواست به منافع محوری
چین احترام بگذارد ،افترا زدن به حزب کمونیست
چین را متوقف کند ،دســت از مداخلــه در امور داخلی پکن
و همچنین مســامحه کردن با نیروهــای جدایی طلب حامی
استقالل تایوان بردارد.

تهران ضمن اجرای قانون مجلس با آژانس بینالمللی انرژی اتمی هم توافق کرد

هنردیپلماسیمقتدرانه

عبدالرضافرجی راد استاد ژئوپلیتیک دانشگاه در گفتگو با آفتاب یزد در واکنش به بیانیه مشترک ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی و برخی انتقادها در مجلس:
حاکمیت در جمهوری اسالمی ایران هم مصوبه مجلس را در نظر گرفت و هم اینکه اجازه نداد دشمنان که خواهان ایجاد تنش بینالمللی و تحریک تیم آمریکایی هستند
سوءاستفاده کنند .لذا در مجموع یک مهلت کوتاه سه ماهه حداقل در بازرسی و نظارت داده شد و اصل هم این است که ایران فعالیتهای هستهای را سهماه ضبط میکند
و اگر در این سه ماه آمریکا به تعهدات خود برگشت و تحریمها را برداشت روند قبل و نوشته شده در برجام انجام خواهد شد .اگر نه ،بعد از سهماه تکلیف روشن میشود.
بنابراین من تصور میکنم توافقی که با آقای گروسی صورت گرفت توافق خوبی بود
آفتاب یزد  -رضا بردســتانی« :ایران ما وحدت میخواهد ».این
واکنــش جهانگیری ،معاون اول رئیس جمهور به انتقادات مجلس از
توافق با آژانس اســت .این در حالی است که یک استاد ژئوپلیتیک
دانشــگاه به آفتاب یزد گفت« :تصمیماتی در چنین سطح ،قطعا با
مشورت با بزرگان نظام اتخاذ خواهد شد و این برداشت که دولت به
تنهایی پای در چنین ورطهای گذاشته ،برداشت ناصحیحی است».
> دیپلماسی مقتدرانه یعنی بن بستشکنی

عبدالرضافرجی راد میافزاید« :اصال مصوبهی مجلس بود که غربیها
را به تکاپو انداخت و اگر خوب به موضوع دقت کنیم خواهیم دید عین
مصوبهی مجلس رعایت شده با این تأکید که در دیپلماسی نمیتوان
به یک باره تمامی دربها را بست».
معاون اول رئیس جمهور نیز در توضیحاتی میگوید« :توافق ایران با
آژانس ،در چارچوب قانون و اصول حکمت ،عزت و مصلحت است».
و نیــز اضافه میکند« :نظارتهای فراپادمانی متوقف شــد ،درعین
حــال ایران بار دیگر حســن نیتش را به جهان و آژانس نشــان داد.
هنردیپلماســی مقتدرانه بن بست شکنی نیز هست .هوشیار باشیم
هدف دشمنان تشدید دشواریها بر ملت ایران است .ایران ما وحدت
میخواهد».
> بیانیهی مشترک ایران و آژانس

سازمان انرژی اتمی ایران با انتشار بیانیهای ،دربارۀ سفر رافائل گروسی،
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران و توافقات حاصل شده
میــان این دو نهاد توضیحاتی داد .در توضیحات این ســازمان آمده
است که سفر آقای گروسی به ایران بر اساس درخواست خود او انجام
شــده و جمهوری اسالمی ایران نیز این درخواست را پذیرفته است.
بیانیه اعالم مــیدارد که در جریان این گفتگوها «آژانس بر ضرورت
احتــرام به قانون مجلس و اجرای آن تاکید کرده» و بر این اســاس
توافق شده است:
 -۱اجرای پروتکل الحاقی و دسترسیهای برجامی به طور کامل متوقف
شــود و صرفاً تعهدات پادمانی ایران اجرا شــود .بر این اساس ،طبق
قانون مجلس هیچ دسترســی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد
و هیچگونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمیشود.
 -۲در موضــوع تداوم نظارتهای ضروری بر فعالیتهای هســتهای
تهــران نیز مطابق این توافق ،ایران به مــدت  ۳ماه اطالعات برخی
فعالیتها و تجهیزات نظارتی را (که در پیوست توافق مشخص شده)
ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت .در این مدت ،آژانس به این
اطالعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطالعات ،منحصرا ً نزد ایران
باقی میماند .چنانچه ظرف  ۳ماه تحریمها به طور کامل لغو شــود،
ایران این اطالعات را در اختیار آژانس میگذارد .در غیر این صورت،
اطالعات برای همیشه پاک خواهد شد.
 -۳ســازمان انرژی اتمی در پایان اعالم کرد که «به دلیل مالحظات
حفاظتــی و ضرورت پنهان ماندن مکان تأسیســات کلیدی ایران»
پیوست این توافقنامه که شامل فهرست این تأسیسات است ،محرمانه
خواهد ماند.
> مصوبهی مجلس علی رغم ضعف زمانی ،مصوبهی خوبی بود

عبدالرضافرجی راد ،مدرس دانشــگاه معتقد است« :مصوبه مجلس
که توسط نمایندگان مردم شکل گرفت علی رغم داشتن ضعفهایی
مثل زمان کوتاهی که گذاشتند و همان موقع هم اشاره کردم مصوبه
خوبی بود .در مجموع همین مصوبه سبب شد بعد از روی کار آمدن
دموکراتها در آمریکا ،غربیها به واکنش واداشته شدند و برایشان
نگرانی به وجود آمد که اگــر اقدامی نکنند قطعاً نمیتوانند ایران را
متقاعد کنند».
وی ادامــه میدهد« :از طرفی دشــمنان جدی ایــران مثل برخی
کشورهای عربی و اسرائیل خوشــحال شدند .یعنی با این فرض که
ایــران نیروهای آژانس را بیرون میکنــد و پروتکل الحاقی را معلق
میکند و دوباره جنگ لفظی و تنش و تشویش شروع میشود .زمان
اجرایی شدن مصوبه رسید آژانس هم فعال و نگران شد و درخواست
دادند به ایران بیایند و گفتگو کنند (همان گونه که در متن بیانیهی
مشترک نیز صراحتاً آورده شده است ).در این گفتگو این نتیجهگیری
شــد که این مصوبه مجلس به عنوان قانون باید اجرایی شود و شد و
دولت و شــورای عالی امنیت ملی هم تالش خود را کرد چون بعید
میدانم این دعوت از طرف دولت بدون هماهنگی و مشورت و تایید
شورای امنیت ملی انجام شده باشد».

> مهلت سه ماهه یعنی حسن نیت ایران و تحت فشار قرار دادن آمریکا

این اســتاد ژئوپلیتیک دانشگاه خاطرنشــان میکند« :حاکمیت در
جمهوری اسالمی ایران هم مصوبه مجلس را در نظر گرفت و هم اینکه
اجازه نداد دشمنان که خواهان ایجاد تنش بینالمللی و تحریک تیم
آمریکایی هستند سوءاستفاده کنند .لذا در مجموع یک مهلت کوتاه
سه ماهه حداقل در بازرسی و نظارت داده شد و اصل هم این است که
ایران فعالیتهای هستهای را سه ماه ضبط میکند و اگر در این سه
ماه آمریکا به تعهدات خود برگشت و تحریمها را برداشت روند قبل و
نوشته شده در برجام انجام خواهد شد .اگر نه ،بعد از سه ماه تکلیف
روشن میشود .بنابراین من تصور میکنم توافقی که با آقای گروسی
صورت گرفت توافق خوبی بود یعنی صحنه جهانی در زمینه برجام به

یک آرامش رسید؛ هم اعتبار مجلس حفظ شد هم کسانی که قصد
سوءاستفاده داشــتند نتوانستند سوء استفاده کنند و هم به حرکت
به سمت برجام و رفع تحریمها که بسیار کند بود سرعت بخشید».
سفیر اسبق ایران در نروژ با اشاره به برخی واکنشهای آنی از سوی
برخی کشــورها و مثبت ارزیابی کردن آنها ادامــه میدهد« :االن
هندیهــا اعالم کردند مــا بازمی گردیم و نفت ایــران را میخریم
سوئیسیها درخواست دادند دوباره شرکت هایشان فعال شود .کره
جنوبی بیان کرد ایران تا حدود زیادی میتواند از منابعش اســتفاده
کند .این مسائل خوب است و معتقدم آمریکاییها باید سریع تحریمها
را بردارند».
> توافق اخیر راستی آزمایی نیات آمریکاییها را آسانتر کرد

این تحلیلگر مسائل بینالملل با اشاره به این موضوع که« :اما مشکلی
در ایــن میان وجود دارد آمریکاییها میگویند ما به ایرانیها اعتماد
نداریم ابتدا شــما به تعهدات برگردید ایران هم میگوید ما به شما
اعتماد نداریم چون شــما ابتدا برجام را نقــض کردید و حرف ایران
درست است ».اظهار میدارد:
«در اروپا جلسه  ۴+۱با میزبانی آلمان تشکیل شد و گفتند آمریکا به
عنوان مهمان شرکت کند .در این جلسه اگر خوب عمل شود زمانی
تعیین خواهد شــد که در آن زمان و ساعت خاص هر دو به تعهدات
خود برگردند .اگر توافق با آژانس صورت نمیگرفت مطمئنا دشمنان
جنجالهایی را راه میانداختند که نه آن جلســه دیگر نتیجه بخش
خواهــد بود و نه گشــایشهایی که به کندی در حال شــکلگیری
است رخ میداد .اعالم نظرهایی که کشورهای مختلف عنوان و ذکر
کردند به واسطه همین توافق با آژانس است .با این توافق در کشورها
جسارتی ایجاد شد که میشود آمریکا را تست کرد و کارشان را آرام
آرام با ایران شروع کنند .بنابراین نباید ناراحت باشیم به نظر من نظام
تصمیم گرفته و البته برخی نماینــدگان مجلس مخالف این توافق
هســتند که باید همه متحد شوند و مسئله را به سمت جلو هدایت
کنند و وضعیت مشوش نشود و هر چه زودتر تحریمها برداشته شود
که راهکار دیگری هم وجود ندارد .مهمتر از همه مردم امید بسیاری
بســتند که در روزهای آتی تغییر قابل توجهی را ببینند و گشایش
اقتصادی صورت گیرد.
> مخالفت مجلس طبیعی و جزئی از ذات پارلمانها است

عبدالرضا فرجی راد با اشــاره به این موضوع که در جهان نیز چنین
اتفاقاتی رخ میدهد و ممکن است پارلمانها با دولتها همراه و همسو
نباشــند میگوید« :نظرات مخالف و موافقی که در این زمینه وجود
دارد طبیعی است و تعدادی از نمایندگان هم مخالف هستند .شیوه
کار مجلس همین است نمایندگان در هر کشوری آزادانهتر میتوانند
صحبت کنند .در اکثر کشــورها که روند دموکراتیک در آنها وجود
دارد میبینیم نظر نمایندگان با دولتمردان متفاوت است .بنابراین این
مسائل طبیعی است و نباید آن را بزرگ کنیم».
این استاد دانشگاه اظهار میدارد« :نمایندگان مجلس محترم هستند
و باید نظرات خود را بدهند اتفاقا در همین نظرات مثبت و منفی است
که مسائل پخته میشود و طرف مقابل هم حواسش را جمع میکند
که در ایران هم کار راحت نیســت دیدگاههای مختلفی وجود دارد و
اگر سرعت عمل نداشته باشیم مجلس مصوبه میدهد .آقای ترامپ
زورگو بود و میلیاردها دالر به ایران خسارت زده است اگر میخواهند
برگردند خسارت ایران را باید بپردازند .بنابراین هر چه طرف مقابل ما
تعلل کند باعث میشود که کار در ایران سختتر شود .ما باید با کمک
اروپاییها کار را پیش ببریم اکنون اوضاع آرامتر شــده و امیدواریها
بیشتر شده است».
سفیر اسبق ایران در مجارســتان میگوید« :از دو ماه پیش در اکثر
مصاحبهها دید خوش بینانه به مســئله داشــتم و کار هم در حال
پیشروی است اما ُکند .در هر صورت تابوی ترامپیسم در حال شکسته
شدن است .اروپا کم کاری میکند بنابراین بایستی به اروپاییها فشار
بیاوریم که هر چه زودتر این شکستن رخ دهد و جهان سومیها مثل
هند وارد بازار شــوند و به نفعشان هم هست .قیمت باالی نفت برای
برخی کشــورها مشــکالتی را به وجود آورده است با این کار قیمت
پایین میآید و به نفع کشورهای دیگر هم میتواند باشد».

> خطرناکترین برخورد ،برخورد انتخاباتی با مسائل هستهای است

عبدالرضــا فرجی راد ضمن رد شــائبههای انتخاباتی در مخالفت با
توافقات هستهای اخیر تأکید میکند« :اگر آقای روحانی میتوانست

دوباره کاندیدا شــود این حرف درســت بود اما رئیس جمهور فعلی
که نمیتواند کاندیدا شــود .مسئلهای که رسانهها مطرح میکنند و
شخصی را به عنوان کاندیدای دولت در انتخابات معرفی میکنند که
بعید میدانم اصال شرکت کند و شانسی برای برنده شدن داشته باشد.
در مســئله هستهای و آژانس و برجام دولت یک سوی قضیه است و
مراکز قدرتمند دیگری در ایران هستند و در نهایت هم باید به شورای
عالی امنیت ملی برود و جمعبندی و نهایی شود».
وی تأکید میکند« :نخست این که ،مسائل کالن سیاست خارجی با
رهبری است و دوم همه این مسائل را شورای عالی امنیت ملی تجزیه
و تحلیــل میکند که مقامات متعــددی در آن حضور دارند .این که
مجلس امروز آقای شمخانی را خواسته ،نشان میدهد شورای عالی
امنیت ملی مسئله را مورد مداقه قرار داده است .بنابراین نمیتوانیم
بگوییم مسئله انتخاباتی شود .یادمان باشد و دقت کنیم که رهبری
گفتند اگر یک ســاعت بتوانیم مســئله را جلو اندازیم و گشایش در
معیشت مردم رخ دهد نباید کوتاهی کرد .بنابراین مسئله انتخاباتی
نیست و اگر برخی انتخاباتی جبهه میگیرند باید فکر کنند و بدانند
ارتباطی با دولت ندارد ضمن اینکه همه میدانند این مسئله مسئله
حاکمیتی است و در بخشهای مختلف بررسی میشود و در مورد آن
تصمیم گرفته میشود».
> اعتراض مجلس

در اولین واکنشها به توافقات حاصله میان دو طرف ،مجلس شورای
اسالمی در جلسه روز دوشنبه خود ،بررسی بیانیۀ مشترک بین سازمان
انرژی اتمی ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی را در دستورکار خود
قرار داد و جایگزین برنامۀ پیشــین یعنی رسیدگی به بودجه ۱۴۰۰
کرد .این جلسه از ساعت  ۸بامداد بصورت غیرعلنی و سپس از  ۱۰و
 ۱۰دقیقه بصورت علنی برگزار شــد .همزمان با برگزاری این جلسه،
محمد باقر قالیباف ،رئیس مجلس شورای اسالمی در پیامی توییتری
اعــام کرد« :مطابق قانون مجلس ،اجــرای پروتکل الحاقی از روز ۵
اســفند به طور کامل متوقف خواهد شد و هر نوع دسترسی فراتر از
پادمان مطلقاً ممنوع و غیرقانونی است .هر نوع همکاری فراپادمانی با
آژانس در آینده نیز طبق ماده  ۷مستلزم تصمیمگیری مجلس است.
ماده  ۹قانون ،اجرای دقیق آن را تضمین خواهد کرد».
> اظهارات ذوالنور

مجتبی ذوالنور رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی
مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی قوه مقننه و در جریان بررسی
بیانیه مشــترک سازمان انرژی اتمی و آژانس بینالمللی انرژی اتمی،
گفت :هفت سال است که همه مســائل کشور به برجام گره خورده
و زندگی و اقتصاد کشور شرطی شده است .رئیس کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی عنوان کرد :مجلس است که تصمیم میگیرد
دولــت تعهدات برجامی را به اجرا بگذارد یا خیر در حال حاضر دولت
پالسهایی به دشمن داد و خالف قانون عمل کرد .زمان تعیین شده
توسط نمایندگان ایران منقضی شد اما دولت هیچ عملی انجام نداد.
ذوالنور اضافه کرد :این توهین به ملت است که نوکر خود ،گروسی را به
ایران بفرستند که با دولت قراردادی امضا کند و قانون مجلس را نادیده
بگیرد .نمایندگان برایعدم اجرای قانــون راهبردی مجازات تعیین
کردهاند و در این قانون ،رئیس جمهور اجراکننده شناخته شده است.
در حــال حاضر در بیانیهای که بین ایران و آژانس امضا شــده ،نقض
صریح قانون راهبردی اجرا شده .اگر قرار است مجلس قانون برای اجرا
نکردن تصویب کند ،بنابراین همه هزینههایی که میکنیم نامشروع
است .این نماینده مجلس همچنین عنوان کرد :در حال حاضر در حال
جمعآوری امضا برای بیانیهای هستیم که طبق آن افرادی که قانون
مجلس را اجرا نکردهاند طبق ماده  ۲۳۴آیین نامه داخلی مجلس به
قوه قضائیه معرفی میشــوند تا آن قوه با او برخورد کند .مجلس باید
بایســتد اینکه فالن شــخص بیاید و به نمایندگان توهین کند و سر
نمایندگان شــیره بمالد ،جایز نیست تا زمانی که این توافق نامه پاره
نشود هیچ مقام دولتی اجازه حق ورود به مجلس را ندارد.
> نظر زاکانی

علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی نیز در
جلسه علنی مجلس شورای اسالمی و در جریان بررسی بیانیه مشترک
رئیس سازمان انرژی اتمی و مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی هستهای
اظهار داشــت :بیانیه آژانس و ســازمان انرژی اتمی حاوی پیامهای
مختلفی است ،پیام نخست آن رهایی آمریکا و اروپا از چالش و انفعال
اســت اما باید بدانند آنهایی که پشت این تفاهمنامه هستند دیگر
با تنفس مصنوعی نمیتوانند زنده بمانند لذا پیام سیاسی این بیانیه
فوقالعاده مخرب و به ضرر مصالح انقالب و منافع ملی اســت .وی با
بیان اینکه بیانیه مذکور خالف نص صریح بیانات مقام معظم رهبری
اســت ،اظهار کرد :پیش از این هم شاهد آن بودیم که رئیس جمهور
پــس از بیانات صریح مقام معظم رهبری مواضعی را اتخاذ کردند که
در ذهن مردم کام ً
ال آشکار است و برخالف مصلحت عمومی جامعه و
مردم است .زاکانی تصریح کرد :پیام مشخص قانون مجلس این بود
که تحریمها باید از کشور رخت بربندد و به جای انفعال ،ابتکار عمل در
دستان مردان سیاست خارجی کشور قرار گیرد اما این تفاهمنامه همه
این موضوعات را زیر پا گذاشــته و مسیری را دنبال کرده که ماحصل
آن خسرانی بزرگتر از برجام بر جای خواهد گذاشت.

گوترش:

جهان در پی کرونا با پاندمی نقض حقوق بشر مواجه است

دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد :از زمان شروع پاندمی کووید ۱۹-در
حدود یک سال پیش ،کامال روشن بود که جهان ما با چیزی بیش از
یک اضطرار در وضعیت سالمت عمومی روبروست .بزرگترین بحران
بینالمللی در طی چند نســل به سرعت به یک بحران اقتصادی و
اجتماعی تبدیل شد .با گذشت یک سال ،واقعیت بارز دیگری بهطرز
فجیعی مشــهود شده اســت؛ جهان ما با یک پاندمی از نقضهای

حقوق بشری روبروست .به گزارش ایسنا ،آنتونیو گوترش ،دبیرکل
ســازمان ملل در مطلبی برای روزنامه گاردین نوشت« :کووید۱۹-
شکافها ،آســیبپذیریها و نابرابریهای موجود را عمیقتر کرده
و شــکافهای جدیدی از جمله خطاهای نقض حقوق بشــر را باز
کرده است .این همهگیری ،ارتباط متقابل خانواده انسانی ما و طیف
کاملی از حقوق بشر را نشان داده است؛ مدنی ،فرهنگی ،اقتصادی،

سیاســی و اجتماعی .وقتی هر یک از این حقوق مورد حمله قرار
گیرند ،دیگران در معرض خطر قرار میگیرند .این ویروس رشــد
کرده اســت زیرا فقر ،تبعیض ،تخریب محیط طبیعی ما و ســایر
ناکامیهای حقوق بشری باعث ایجاد شکنندگی عظیمی در جوامع
ما شــده است .زندگی صدها میلیون خانواده زیر و رو شده است؛ با
ازدست دادن شغل ،بدهی سنگین و افت شدید درآمد.
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درخواست ملک سلمان از بایدن :گزارش مرگ خاشقجی را منتشر نکنید!
منابع آگاه از پیام محرمانه پادشاه عربستان به رئیس جمهوری آمریکا و درخواست از وی برای
منتشر نکردن گزارش مرگ روزنامهنگار منتقد سعودی پرده برداشتند .به گزارش ایسنا ،چند
منبع آگاه در گفتوگو با سایت ویکی لیکس سعودی فاش کردند که ملک سلمان بن عبدالعزیز،
پادشاه عربستان سعودی در پیامی محرمانه از جو بایدن ،رئیس جمهوری آمریکا خواسته است
که گزارش تهیه شده درباره قتل جمال خاشقجی ،روزنامهنگار منتقد سعودی را منتشر نکند.

امروز؛ همان فردای دیروز است

ُ
«برگزین»روزنامههایایران
در این ستون ـ بیهیچ دخل و تصرفی ـ گزیدهای از مطالب روزنامههای سراسری کشور را،
فردای انتشار میتوانید مطالعه کنید.
همشهری :راه دراز پیشروی روزنامهنگار معلم
ِ
ِ

روزنامهنگا ِر پیشکســوت
معلــم محجــوب
و
ِ
روزنامهنــگاری ،دکتر مهدی فرقانی ،براســاس
قاعده اداری بازنشسته شدند .برای من و بسیاری
دیگــر ،کالس درس گزارشنویســی بــا جزوه
«گزارشنویســی ،چشــم عقاب روزنامهنگاری»
مهدی فرقانی آغاز شده است؛ جزوهای که بعدها
به کتابی آموزنده تبدیل شد و این روزها در قفسه
کتابخانه خیلی از روزنامهنگاران جایگاهی ثابت
دارد .استاد فرقانی ازجمله روزنامهنگار-معلمهایی
اســت که خاک تحریریه خوردهانــد .برای این
نسل ،روزنامهنگاری از تالش برای یافتن صندلی
در تحریریه کیهان آغاز شــده و در ســالهایی
طوالنی و با نوشتن و نوشتن و نوشتن همراه بوده
است .نسلی که مشق و عشــق روزنامهنگاری را
از تحریریه به مدارس روزنامهنگاری آوردند و در
نهادسازی آکادمیک رشته-حرفه روزنامهنگاری در
دانشگاه کوشیدند و تالش کردند و کالس درس
روزنامهنگاری آنها آمیختــهای از تجربه-فن و
همیشه با مثالهایی ملموس و تجربههایی عینی
همراه بود.
نام مهدی فرقانی بــرای روزنامهنگاران جوانتر،
بیشــتر با دانشــکده علوم ارتباطات اجتماعی
پیوند خورده اســت .مهمترین میراث دانشگاهی
روزنامهنگاری ایران که از آرزوهای دیرین مرحوم
دکتر کاظم معتمدنژاد ،پدر بزرگوار علوم ارتباطات
نیز بوده است .فرقانی در سالهای اخیر با تالش
بسیار در توسعه و قوام دانشکده کوشید و دربرابر
نامهربانیهــا و بداخالقیهــا -هرچند معدود و
انگشتشــمار -همواره پدرانه لب َگزید و لبخند
زد و نگذاشت نخ تسبیح دانشکده علوم ارتباطات
گسسته شــود .این روزها مهدی فرقانی «استاد
بازنشسته» دانشگاه عالمه طباطبایی شده است.
ولــی حال خراب این روزهــای روزنامهنگاری ما
بیش از همیشــه به کســانی مانند او نیاز دارد؛
معلمی که وقتــی روزنامهنگاری تحقیقی درس
میداد فراتــر از واژههای کتــاب ،از تجربههای
زیستهاش میگفت .وقتی از راهحلگرایی به مثابه
ستون کلیدی روزنامهنگاری توسعه میگفت ،دهها
گزارش و تجربه عملیاتی مثال میزد و تحریریه
منبع درســی بود .برای دکتر
برایش مهمترین
ِ
مهدی فرقانی ،راه تازه آغاز شده است .نسلهای
جوانتــر روزنامهنگاری به تجربیاتِ زیســته او
بیشاز همیشه نیاز دارند .سنتهای روزنامهنگاری
در توفــان تحول دیجیتال نیاز بــه بقای همراه
با نوســازی دارند و در چنین مسیری بدون اتکا
به ســرمایههایی مانند فرقانی ســخت میتوان
پیشرفــت .در کنار همه اینهــا ،تجربه بیش از
نیمقرن روزنامهنگاری و معلمی باید ثبت و ضبط
و منتشر شود؛ حاالحاالها با شما کار داریم استاد
مهربانروزنامهنگاری.
ِ
ابتکار :شکست دوبارهی سیاستگذاری فیلترینگ

هفتــهای کــه گذشــت با دو
خبر متضــاد همراه بــود .در
یکــی از موارد ،یــک نماینده
مجلس خواستار محدودسازی
رسانههای مخربی همچون توئیتر و اینستاگرام
شد! وی در دفاع از گفته خود مطرح کرد که این
کار موجب باز شدن فضا برای رسانههای انقالبی
میشــود! اما خبر بعدی ،کامال در تضاد جدی با
گفته نماینده مذکور بود؛ پیام رسان بیسفون در
اطالعیهای رســمی اعالم کرد که از  ۱۵اسفند
تعطیل میشــود و به فعالیتهای خود در ایران
پایان خواهد داد و امیدوار اســت که پس از رفع
مشــکالت مجددا روزی بازگردد! بیســفون در
کنار دو پیام رسان بومی دیگر ،همان پیام رسان
منتخبی بود که توســط وزارت ارتباطات مورد
حمایت قــرار گرفــت و از وام  ۵میلیارد تومانی
برای اجرای سیاســتگذاریهای خــود در ایران
و محدودســازی تلگرام ،بهره برد .این مجموعه
حمایت دولت ایران را به همراه داشــت و پس از
هشت سال ،حال گویا قرار است که دیگر فعالیتی
نداشته باشد .این پرسش مهم به وجود میآید که
چرا ما از چنین وقایعی درس نمیگیریم؟ علیرغم
مسدودسازی تلگرام با بیش از  ۴۰میلیون کاربر،
علیرغم حمایت تمام قد ملی مادی و معنوی از
نرم افزارهای داخلی ،چرا باز هم شــاهد استقبال
کم جامعه از این شبکهها هستیم؟ چرا بیسفون به
فعالیت خود علیرغم گذر از چند ده هزار کاربر (به
نقل از تجارت نیوز تا شهریور  )۹۹پایان میدهد؟
الزم به ذکر اســت این نوشــتار در نقد عملکرد
فعالیتهای نرمافزار بیسفون نیست ،چرا که قطعا
ایــن نرمافزار دالیل منطقی خــود را برای پایان
فعالیتش دارد؛ بلکه به صورت گسترده به دنبال
کشــف این پرسش مهم است که چگونه سیکل
سیاســتگذاری معیوب فیلترینگ بارها در ایران
ادامه پیدا میکند و میلیاردها تومان از سرمایه این
مردم به هــدر رفت میرود و در پایان هیچ کس
پاسخگو نیســت و حتی خواهان ادامه دار شدن
روند فیلترینگ نیز هستند! بدیهی است نگارنده
پاسخ این سواالت را میداند و سالها در رابطه با
آن نوشته است و برای یک بار هم شده مسئولین
مربوطه باید به دنبال پیدا شدن راه حلی منطقی

برای غلبه بر چالشهای اجتماعی باشــد و یا به
گفته متخصصین دلسوز گوش بسپارند.
وقتی شــبکههای داخلی موفق به جذب مردم
نمیشــوند و اختالف فاحش چند ده میلیونی با
دیگر شبکههای اجتماعی خارجی در عضوگیری
ایرانیان دارند؛ آشکار است که خواست مردم چیز
دیگــری به غیر از گفتههــای برخی نمایندگان
مجلس اســت؛ کســی که خود را نماینده مردم
ایران میداند ،موظف به گوش سپاری به خواست
واقعی مردم است و کوبیدن بر طبل فیلترینگ،
چیزی مغایر با دموکراســی است .وقت آن است
که از رویدادهای اخیر درس بگیریم .فیلترینگ
تلگرام ،تنها یک نتیجه داشــت و آن این اســت
که بخش گســتردهای از مــردم را به واتساپ و
اینستاگرام سرازیر کرد؛ نتیجه دیگر مهم آن نشان
دادن خواســت واقعی مردم است .حقیقت این
است که فیلترینگ اینستاگرام ،نتیجهای جز تکرار
سرنوشت تلگرام ندارد و فرهنگ مردم ایران این
موضوع مهم را اثبات کرده است که جامعه همواره
در برابر اجبار ایستادگی میکند ،و تنها نتیجه رقم
خوردن نتایجی معکوس به غیر از خواست عوامل
فیلترینگ است .آیا قرار است بار دیگر میلیاردها
تومان هزینه شــود و نتیجه مثبتی رقم نخورد؟!
آیا حســاب کردهایم چند صد میلیــارد تومان
در سالهای گذشــته برای سیاستگذاریهای
نامطلوب خــرج کردهایم و نتیجه نگرفتهایم؟ آیا
قصد جــدی برای خرج کــردن این منابع مالی
در راستای ریشه کن کردن فقر مطلق که شعار
همیشگیمان بوده را نداریم؟
سیاست روز :پایان مهلت و گام اول

بحثهای زیادی در زمینه
برجــام و نحــوه برخورد
آمریکا در دوران جو بایدن رئیس جمهور جدید
ایــاالت متحده مطرح شــده اســت ،اما به نظر
نمیرسد که او تصمیمی برای بازگشت به تعهدات
برجامی آمریکا داشته باشد .آمریکای در حال افول
همچنان تصور میکند که قدرت اول دنیا است ،به
همین خاطر نمیخواهد به برجام بازگردد بدون
آن که امتیازی از ایران بگیرد .آمریکا گرچه ادعا
کرده اســت که اگر ایران به تعهدات کامل خود
بازگردد ،به برجام باز خواهد گشت ،اما سیاست
ایران براســاس آنچه بیش از ایــن آمریکا و اروپا
برسر توافق هســتهای آوردند ،منطقی و معقول
است چرا که اکنون نیز هیچ اعتماد و اطمینانی
به آنها وجود ندارد .آمریکا در دوران دونالد ترامپ
بــدون هزینه از برجام خارج شــد و اروپا نیز در
تبعیت از آن ،تعهدات خود را اجرا نکرد و اکنون
از ایــران توقع دارد .اگر میخواهد آنها به برجام
بازگردند ،گام اول را باید بردارد.
به نظر میآید یک زورآزمایی میان ایران و آمریکا
شکل گرفته که در این زورآزمایی دو طرف قصد
دارند تا حرف خود را به کرسی بنشنانند ،اما کدام
طرف حق دارد ،روشن است که جمهوری اسالمی
ایران به خاطر پایبنــدی به برجام و اجرای همه
تعهدات خود ،محق است و آمریکا به خاطر خروج
از توافق هســتهای و بدعهدی در اجرای تعهدات
خود ،هیچ حقی در این میان ندارد.
کوتاه آمدن و امتیاز دادن به آمریکا و اروپا باعث
خواهد شد اگر مذاکراتی در میان است ،بازگشت
ایران به تعهــدات خود پیــش از آن که آمریکا
تحریمها را لغو کند ،یک امتیاز برای ایاالت متحده
محســوب شــود که او میتواند از آن در جریان
مذاکرات به عنوان اهرم فشار علیه ایران استفاده
کند ،چرا که تصور آمریــکا از کوتاه آمدن ایران
براساس ضعف است.
ایران در حالگذار از شرایطی است که آمریکا به
وجود آورده اســت ،شــرایطی که هدف آن وادار
کردن جمهوری اسالمی به تبعیت از خواستههای
آمریکا است .آمریکاییها قصد بازگشت به برجام و
اجرای تعهدات خود را ندارند بلکه در پی دستیابی
به توافقی بر سر توانمندی موشکی و نفوذ منطقهای
ایران هســتند ،پس از دستیابی به این اهداف ،با
تکرار یک پیمان مانند برجام تعهدات خود را اجرا
نخواهند کرد و تحریمهای اقتصادی همچنان باقی
خواهد ماند و اگر چنین اتفاقی بیفتد ،بازنده این
بازی ایران اســت .در این مسیر ایران هم فناوری
هســتهای را از دست خواهد داد و هم توانمندی
موشکی و نفوذ منطقهای خود را که چنین اتفاقی
محورهای اولیه خواسته ایاالت متحده است.
پس از اجرای چنین فرایندی ،ایران خلع ســاح
شــده و آنگاه اســت که آمریکاییها با همراهی
متحدان خود عملیات بعدی را آغاز خواهند کرد.
نقشه آمریکا برای منطقه از قبل چیده شده است
و همچنان براساس همان نقشه حرکت میکند.
تقویت گروههای تروریســتی در سوریه و عراق و
اعزام تروریستهای داعش به یمن برای مشارکت
در جنگ علیه مــردم این کشــور و انصاراهلل از
برنامههای بایدن برای فشار به جمهوری اسالمی
ایران و تضعیف جبهه مقاومت است.
اما آمریکاییها باید بدانند که ایران نیز برنامههایی
در دســتور کار خود ارد کــه در زمان خود اجرا
خواهد شد و همچون گذشته ،اهداف و برنامههای
خود را به آمریکا تحیل خواهد کرد ،البته برخی از
آنها در حال اجراست.

