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سرمقاله

غفلت مجلس از ذکاوت
رسانهایافکار عمومی

علی بیگدلی استاد دانشگاه در گفتگو با آفتاب یزد
اصلیترین درخواستهای آمریکا از چین را تشریح کرد

پیشنهادهاییبهرئیسی
برای خروج از بن بست

ازایران فاصله بگیر
با روسیه مهربان نباش!

منصور مظفری

مدیر مسئول

ریچارد هاس ،رئیس شــورای روابط خارجی امریکا تحــت نظریه؛ «همکاری
ابرقدرتها برای مهار قدرتهای منطقه ای» ،تالش میکند تا به دخالت و تجاوز

به کشورهای مخالف غرب مشروعیت بخشد .سیدوحیدکریمی( ،دیپلمات) در

گفتگویی تحلیلی به آفتاب یزد متذکر میشود« :این همان«نظریه اغفال چرچیل

و بلر» برای استفاده ابزاری از قدرت سخت امریکا است » .کریمی ،در روزهایی
که تقریب ًا کابینهی رئیسی در حال کامل شدن است با طرح این دو سؤال که؛ «آیا
وزیر خارجه دولت آقای رئیســی برای اجرای طرحی جدید در سیاست خارجی

آمادگی دارد؟» و نیز این که« :آیا آقای رئیسی نظریه تئوریک در سیاست خارجی
دارد؟» به این نتیجه میرسد که «وزیر امورخارجهی دولت سیزدهم» مهمترین
رکن دولت سیدابراهیم رئیسی و تعیین کنندهترین است

آفتاب یزد گزارش میدهد

باتصویب«طرحصیانتازحقوقکاربرانفضایمجازی»80میلیونمجرممیسازید!
2

یادداشت2 -

یادداشت1 -

ارزشهای
اعتدال
قربانعلیتنگشیر

فرمان،
قانون نیست!
خدایار سعیدوزیری

مدرس دانشگاه

میانه روی فضلیتی است که مانع افراط و تفریط در امور میشود
و ما را از تنفر و تکبر پیامدهای نامطلوب ناشــی از خوشیهای
ناپایدار و بیثباتیهای هیجانی محافظت میکند .این فضیلت از
چهار مولفه تشکیل شده است که عبارتاند از :بخشش ،فروتنی،
آیندهنگری و کنترل خود.
-۱بخشش :رشد توانایی بخشش در فرد سبب میشود که وی
نقایص و کاســتیهای دیگران را بپذیرد و به آنها برای جبران
خطایشان فرصت دهد .در برابر وسوسه انتقام جویی و تالفی
مقاومت کند .چنین فردی تحت تاثیر هیجانات و احساســات
ناشی از خشم قرار نمیگیرد و در نهایت فرد خاطی را میبخشد.
 -۲فروتنی :به معنای آن است که فرد کماالت خود را پوشیده
نگــه دارد و در مورد آنها صحبت نکند .با آنکه اعتماد به نفس
افراد متواضع پایین نیست غالباً از جلب توجه دیگران اجتناب
میکنند .انســانهای فروتن از کاستیها و محدودیتهایشان
آگاهی دارند و با خود صادق اند .میدانند که ممکن است همه
تصمیماتشان درست نباشــد و از پیشنهادات و مساعدتهای
دیگران خوشحال میشوند.
 -۳آینده نگری :ایــن ویژگی به معنای جهتگیری عملی در
مورد اهداف آینده اســت .این خصیصه در فرد سبب میشود
که وی در تصمیماتی که میگیرد محتاط باشــد .از زیســتگاه
بیمورد پرهیز و همیشــه اهداف اصلی خود را به خاطر داشته
باشد و بر مبنای آن تصمیم بگیرد .افراد آیندهنگر رفتار تکانشی
خود را بررســی و پیامدهای اعمالشان را پیشبینی میکنند.
آینده نگری مترادف با کوته بینی و احتیاط پیش از حد نیست
بلکه به معنای هوشمندی ،توانایی برنامه ریزی برای رسیدن به
اهداف مهم زندگی است.
-۴کنترل خود :به فرآیند کنترل به اعمال خود برای دستیابی به
اهداف ویا عمل طبق هنجارهای جامعه اطالق میشود.
ادامه در صفحه 7

ادامه در صفحه 7

تعداد ( 10نفر) جوان دیپلمه (آقا)
جهت توزیع کاال (به همراه راننده با
وانت)( ،به طور تمام وقت)( ،با ضامن
معتبر) با (بیمه و مزایا) به همکاری
دعوتمیشوند.
خیابان استاد نجات الهی (ویال) باالتر
از طالقانی پالک 159
ساعات مراجعه 9صبح تا 4بعدازظهر

درباره خشک کردن
هورالعظیم

خبر

حساسیت انتخاب وزیر جهادکشاورزی
دولت سیزدهم برای امنیت غذایی کشور

کارشناس انرژی

در روزهایی از مردادماه که به نام مشــروطه و یادآور خواســت
صدساله ملت ایران برای حاکمیت قانون است ،مجلس شورای
اســامی بررســی طرحی براســاس اصل  ۸۵قانون اساسی را
از تصویــب گذراند که به زعم بســیاری تحدیدکننده حقوق و
آزادیهای مشــروع شهروندان و از آن مهمتر مورد انتقاد جدی
مردم و فعاالن فضای مجازی اســت که نمود این مخالفت را به
وضوح میتوان در شبکههای اجتماعی مشاهده کرد و قطعا افراد
حاضر در شــبکههای اجتماعی از این بابت که ذینفعان چنین
طرحیاند ،بیش از هرکس صالح به اظهار نظر در این خصوص
هستند .در این یادداشت قصدی بر بررسی طرح مذکور و محتوای
آن نیست ،بلکه سخن از اصل قانونگذاری و مشروعیت چیزیست
که به آن قانون میگوییم!
حاکمیت قانون امری نهادین و مکانیکی نیست که به صرف طی
مسیری پیشبینی شده بتوان حاکمیت قانون را محقق دانست،
بلکهمستلزممشروعیتیاجتماعیازسویکسانیاستکهنسبت
به آنــان اعمال خواهد گردید ،وگرنه خیلی زود به خیل قوانین
متروک خواهد پیوست.
در حقیقت نمیتوان از جامعه انتظار ایستایی و تکرار بیچون و
چرای افکار و اندیشههایی را داشت که خرد جمعی جامعه از آنها
عبور کرده و آن را پشت سر گذارده است .همچنین بشریت در
تجربهای چندهزارساله از زندگی اجتماعی و مدنیت پی برده است
که برای نظمدهی به جامعه و بهبود کیفیت زندگی الزم اســت
قوانین و مقرراتی روابط اجتماعی را تنظیم نماید تا از ناهنجاریها
و بینظمیها در جامعه جلوگیری شود .این دو مهم یعنی پویایی
جامعه و لزوم تنظیم روابط اجتماعی با قوانین و مقررات ،مستلزم
آن اســت که این قوانین همگام با تحوالت و دگردیسی جامعه
توســط قانونگذاران به صورت عقالیی و منطقی و متناسب با
شرایط روز اصالح و متحول شود و...

استخداممامورتوزیعکاال
(فوری)

یادداشت3 -

حمیدرضا شکوهی

حقوقدان

تحصیلدارموتورسوار
(فوری)

شرکت معتبری چند نفر جوان
دیپلمه که دارای موتورسیکلت
و ضامن معتبر باشند را به طور
تمام وقت با مزایای مکفی و بیمه
به همکاری دعوت مینماید.
خیابان استاد نجاتالهی (ویال)
باالتـــر از طالقانی پالک 159
(روزهای اداری)
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این روزها فیلمی کوتاه از ســخنان یکی از معاونان ســازمان
محیط زیست در فضای مجازی منتشر شده که میگوید در
زمان دولت احمدینژاد ،با مجوز شــورای عالی امنیت ملی،
هورالعظیم برای اســتخراج نفت توسط چینیها خشک شد!
این فیلم کوتاه بسیار پربازدید شده ،چرا که اوال به خشکسالی
در خوزســتان مربوط اســت که این روزها بسیار مورد توجه
مردم اســت ،ثانیا به دلیل نام بــردن از چینیها که به دلیل
مسائل مربوط به قرارداد ۲۵ساله و شایعات مختلف درباره آن
با حساســیت افکار عمومی مواجه هستند ،مورد توجه مردم
قــرار گرفته و ثالثا یکی از بخشــهای حاکمیت یعنی نفت را
هدف انتقاد قرار داده و مردم در شرایط بیاعتمادی نسبت به
حاکمیت ،اصوال از مقصر نشــان دادن هر بخشی از حاکمیت
توسط بخشی دیگر -اینجا نفت توسط محیط زیست -استقبال
میکنند .اما واقعیت آن اســت که این سخنان ،چندان کامل
نیســت و به عنــوان فردی کــه از نزدیک تحــوالت نفت و
خوزستان را دنبال میکنم و در سیل دو سال پیش هم سفری
به خوزستان داشــتم ،وظیفه خود میدانم که تا حد امکان،
اطالعات درست را ارائه دهم.
نکته اول این که توســعه میدان نفتی آزادگان توسط شرکت
اینپکس ژاپن با مجوز سازمان محیط زیست در مرداد ماه سال
 ۸۴همراه بود و هیچ نهاد باالدستی هم در صدور مجوز دخالت
نداشت اما به دلیل تحریم ،ژاپن جای خود را به چین داد.
دوم اینکه اصوال هر اقدامی که بر خالف اصول محیط زیست
باشــد محکوم اســت و جای دفاع ندارد .مجوز خشک کردن
بخشی از هورالعظیم برای استخراج نفت توسط چینیها هم
بعدا مصوب شــد اما نکته اینجاست که این مصوبه عمال اجرا
نشد چراکه در آن زمان ،هورالعظیم و کل منطقه جنوب غرب
ایران و کشورهای اطراف همچون عراق با خشکسالی شدیدی
مواجه بودند و همان سالها بود که شاهد ریزگردهای گسترده
در منطقــه بودیــم .مصوبه برای فعالیت نفتــی چینیها در
پایین دست تاالب هورالعظیم بود که آن زمان آبی نداشت و دو
مخزن باالیی دارای آب بود .طی آن ســه سالی هم که مهلت
اجرای مصوبه بود ،عمال خشکسالی مانع از جاری شدن آب در
مخازن پاییندســت تاالب شده بود .بنابراین نیازی هم برای
خشک کردن تاالب ایجاد نشد .در واقع هرگاه آب در مخازن
اول و دوم در باالدســت هورالعظیم پر شود ،وارد پایین دست
میشود که به دلیل کم آبی مخازن باالدست ،این اتفاق در آن
سالها رخ نداد .این را هم در نظر بگیرید که تقسیم هورالعظیم
به پنج مخزن هم اصال ارتباطی به اســتخراج نفت ندارد و در
زمــان جنگ با عــراق به خاطر ایجاد جادههای دسترســی،
هورالعظیم تقســیم شد و همانگونه باقی ماند .طبق اطالعات
تصاویر ماهوارهای ،در ســالهای بعد ،عراق قســمت جنوبی
هورالعظیــم در خاک عراق را بــه خاطر میدان نفتی مجنون
خشک کرد؛ کاری که هیچگاه در طرف ایرانی انجام نشد.
نکته سوم از نکات قبلی مهمتر است .فرض کنیم که اصال آن
سال هورالعظیم ،آب هم داشته و به خاطر پروژه نفت خشک
شده است؛ که همانگونه که ذکر کردم اینطور نبود .این موضوع
چه ارتباطی با خشکسالی اخیر دارد؟!
ادامه در صفحه 4

محســن سیــــــروس نـــــایب رئیــس انجــــــمن
تولیدکننــدگان کودهــای کشــاورزی کشــور در گفتگو با
فارس گفت :باتوجه به اینکه انتخاب وزیر جهاد کشــاورزی در
برهه حساس کنونی ارتباط مستقیم به امنیت غذایی کشور پیدا
میکند ،رئیس جمهوری منتخب باید نســبت به این موضوع
حساســیت بیشــتری به خرج دهد و در انتخاب وزیر جهاد
کشاورزی از آزمون و خطا اجتناب کند و همچنین اجازه ندهد
افرادی که سابقه متناسبی ندارند ،سکاندار این وزارتخانه مهم
شــوند .وی افزود :وجود یارانههای متعــدد ریالی و ارزی و از
همه مهمتر اختصــاص دالر  ۴۲۰۰تومانی به واردات کاالهای
اساسی کشاورزی و دولتیسازی بخشهای مختلف تجاری در
هشت سال گذشته در وزارت جهاد کشاورزی آن چنان فسادی
در بخش ایجاد کرده که متعاقب آن امنیت غذایی کشــور در
ســالهای اخیر با چالشهای خطرناکی مواجه شده است ،در
حالی که کشاورزی یک کشور بهدلیل تامین امنیت غذایی یکی
از راهبردیترین بخشهای حاکمیتی است که باید با باالترین
ضریب امنیت و دقت الزم توسط بخش خصوصی واقعی راهبری
شود و روزنههای فسادی در آن وجود نداشته باشد.
وی افزود :متاســفانه در چند ســال گذشــته عملکرد بخش
کشاورزی در تامین نهادههای مورد نیاز دام و طیور ،نهادههای
کشــاورزی ،ماشین آالت ،قیمتگذاری دســتوری و خارج از
عرف کاالی مصرفی جامعه و قیمتگذاری غیرمنصفانه خرید
تضمینی محصوالت کشاورزی و بسیاری از دیگر موارد مرتبط
با دخالتهای مخرب دولت در اقتصاد کشــاورزی کشور موید
این ادعاست که در برههای حســاس قرار داریم و باید وزیری
متناسب با مقتضیات زمان برای جلوگیری از تضییع حق ملت
بزرگوار ایران و در راس آنها بهرهبرداران بخش کشــاورزی بر
مسند امور تکیه زند.
ســیروس گفت :تجربه دولتهای یازدهم و دوازدهم نشان داد
هرجا که فرصتی برای واردات کاال پیدا شــود افرادی در بدنه
وزارت جهاد کشــاورزی از این فرصت سوء استفاده کردهاند و
با دســتاندازی به بیتالمال و بدون توجه به منافع ملی اقدام
به واردات گسترده اقالم مختلف کاالهای مرتبط با سازمانهای
تحت مدیریت خود کردهاند و هرگاه اعتراضی نسبت به عملکرد
آنها شــده اســت نیز با توجیههای غیرمنطقی و شلوغکاری
و شــانتاژ به ادامه وضع و اســتفاده از منافــع کالن وارداتی و
سوء استفاده از اوضاع کشور پرداختهاند و بسیاری از فرصتهای
طالیی توسعه بخش کشاورزی و زیرمجموعههای آنرا با تهدید
مواجه کرده و یا به کلی نابود کردهاند و کار را به جایی رساندهاند
که امروز در روزهای پایانی دولت دوازدهم شاهد تشکیل قرارگاه
مرغ و تخم مرغ و ...هستیم.
ادامه در صفحه 7

ِ
ماننــد قطع برق،
در گرماگــرم موضوعاتی
مشکالت بیمارســتانی کروناییها به ویژه در
سیســتان و بلوچستان ،واکســن و سؤاالت
بیجوابِ آن ،کمبــود برخی کاالها و گرانی
ویرانکنندهیمصالحساختمانیازجملهسیمان
و میلگرد ،نوسان همچنان پرتنش سکه و طال و
ارز و بازی سبز و قرمز بورس؛ مجلس تصمیم
میگیرد به جای رسیدگی به مشکالت انباشت
شدهی خوزستان ،طرحی را به صورتی عجیب و
درجلسهایغیرعلنی بررسیکندکه از«شوری»
صدای برخی مجلس نشینان را نیز درآورد.
واکنشها به این طرح از پیش معلوم بود و نیز
این که افکار عمومی در کنار «ذکاوت رسانه ای»
که به مدد همین فضای مجازی به دست آورده،
ضمن آن که همچنان پیگیر مشکالتی است که
گوشــههایی از آن فهرست شد ،شدیدا به این
طرح واکنش نشــان داد تا جایی که بسیاری
از فعاالن سیاسیِ حتی اصولگرا نیز دست به
نصیحت مجلس زدند که شکاف به اصطالح
دولــت  -ملت با چنین طرحهــای از پیش
شکست خوردهای نه تنها کاهش پیدا نمیکند
که رو به فزونی خواهد گذاشت!
سلبریتیها،هنرمندان،جامعهیسیاسی،اجتماعی
و رسانهای با تأکید بر این موضوع که حواسمان
جم ِع مشکالتی است که مجلس از روزی که بر
سر کار آمده بدان نپرداخته! این طرح را ناپخته،
بدونهرگونهتوجیهونیزغیرقابلاجراتشخیص
دادند و این باعث شد حتی طراحان و شخص
رئیس مجلس نیز به وضوح عقب نشینی کند و
اصل طرح را تصویب نشده اما شروع بررسیها
را تصویب شده اعالم کنند.
قصد نداریم در این مقــال و مجال کوتاه به
اصل طرح بپردازیم و با مراجعه به طرحهایی
تمام ًا هزینهزا و شکست خورده به نام حمایت
از اپلیکیشنهای بومی و داخلی بیفایدگی این
گونه حرکات را پیش چشــم بیاوریم اما چند
موضوع داریم به مجلسی که آمده بود تا در میان
مردم ،مشــکالت مردم را با کمک و خواست
مردم رفع کند:
 -۱سواد رســانهای اینک تبدیل به ذکاوت
رسانهای شده است یعنی دوران راهنمای راست
زدن و به چپ پیچیدن گذشته است به تعبیری
ساده تر ،در بحرانهایی مانند بیآبی خوزستان
و قطعی برق و دیگر گرانیها و مشــکالت؛
روی اوردن به این گونه مســائل صرف ًا مردم
را عصبانیتر ،از اعتماد تهیتر ،حساستر و
پیگیرترمینماید.
 -۲مجلس به خوبی میداند چنین طرحهایی
چون در دایرهی علم و نه نظریهپردازی میتواند
صــورت حقیقی به خود بگیــرد پس بدون
زیر ساخت ها ،آب در هاون کوبیدن و مشت بر
ِ
دولت پیش از این
سندان زدن است .مجلس و
مجلس جز این که به اسم حمایت از شبکههای
اجتماعی داخلی نظیر ایتا و ســروش و غیره
میلیاردها تومان وامهای بیحساب و کتاب به
برخی و بعضی دادند چه دستاوردی داشتند؟
 -۳فیلترینگ تلگرام پیش چشــم همه است
آزمودهای که قطع ًا آزمودنش خطا اســت اما
اگر خیال میکنند جامعه با چنین رویکردهایی
دچار حواس پرتی میشود بهتر است چرخی در
فضایمجازیبزنند!
 -۴حل مشــکالت خوزستان ،فکری به حال
بیآبی پاییز و قطعی برق در تابستان سال آینده
کردن ،گرانیها را کنترل و تورم را مهارکردن
قطعــا از اوجب واجبات اســت جز این اگر
اندیشهای در سر دارند ره به خطا میبرند والغیر!
 -۵مجلس به معنای واقعی کلمه بنزین بر آتش
خشم مردم میریزد چه بسیاری از مشاغل در
اوضاع اسفناک کرونا که ناشی از کم کاری و
وعدههای پوچ دولت و سعید نمکی است صرف ًا
تنها پناه و امیدشان همین فضای مجازی است
کههرگونهایجادمحدودیتمیتواندرگحیاتی
قشری عظیم را مسدود کند و نتیجه ناگفته و
نانوشتههویدااست.
 -۶این که با هزار توضیح و تحلیل و به اصطالح
قسم حضرت عباس(ع) جامعه قانع نمیشود
خود گواهی است بر همین مسئله که ره از بیراهه
بازشناخته نشده است .مجلس نه تجدید نظر که
به گمانم به دلیل وحشتی که در دل جامعه افکند
باید از مردم رسما عذرخواهی کند.
 -۷رسانه وقتی مجلس را تنها گذاشت معنای
تلخی دارد .حال مجلس نمیخواهد این قرار
گرفتن در موقعیت ضعف و اقلیت را متوجه
شود به خودش مربوط است!

