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فرجی راد استاد ژئوپلیتیک دانشگاه در گفت و گو با آفتاب یزد
با اشاره به سفر «انریکه مورا» معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران

کالسهایحضوری؛
استقبال رسمی از کووید۱۹

فضایگفتوگوهابویتوافقمیدهد
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بابک خطی

ریشه آسیبها را
بخشکانید

شادان کریمی

انریکه مورا با اختیارات به تهران سفر کرده است

1

یادداشت1-

ریشه آسیبها را
بخشکانید
شادان کریمی

جامعهشناس

«آسیبهای اجتماعی دروازه ورود به جرایم
اســت ».این حرفی را که امــروز مدیران و
مســئولین میگویند ،سالهاست که ما آن را
تکرار میکردیم اما گوش شــنوایی برای آن
نبود.
ســال هاســت که میگوئیم فقر که افزایش
یابد فحشــا افزایش مییابد .سال هاست که
میگوئیم آســیب که گســترش یابد جرائم
بیشــتر میشــوند و سال هاســت که تکرار
میکنیم ریشه هر بزه کاری را در آسیبهای
اجتماعی دنبال کنید اما هیچ گوشی شنوای
این موضوع نبود .جامعهشناسان و کارشناسان
حوزه آسیبشناسی سال هاست که میگویند
آسیبهای اجتماعی را کنترل کنید تا دروازه
ورود به جرائم بسته شــود اما هر بار با بگیر
و ببندهــای ضربتــی مواجه میشــویم که
خودشان به تنهایی آسیبزا هستند.
یادم میآید وقتی در باره کودکان کار حرف
میزدیم بارها گفته بودیم که باید فقر کنترل
شود تا از کودکان کار کم شود اما نتیجهاش
گرفتن و زندانی کردن کودکان کار بود.
اگــر بخواهم کمی واضحتر بگویم ،باید گفت
فقر ریشــه اصلی همه آسیبهای اجتماعی
اســت که دروازه جرائم محسوب میشوند،
بنابراین اگر قرار اســت دروازه را ببندید در
ابتدا باید ریشــه را بخشــکانید یعنی فقر را
از بین ببرید تا آسیبهای اجتماعی کاهش
یافته و دروازه جرائم بسته شود.
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اقتصادواقعیبنیاناقتصاددیجیتال:

دلیل پاکسازی اخیر چین
ِ
از زیادهرویهای سرمایهداری
فرشیدفرحناکیان

دکترای حقوق نفت و گاز

نعمت احمدی حقوقدان در گفتگو با آفتاب یزد :آقای رئیسی رئیس قوه مجریه است بنابراین اگر بخواهد میتواند خیلی از این شوراها را منحل کند

2
یادداشته ا

آفرین بر
وزیر گردشگری

سرمقاله

یادداشت2-

آفرین بر
وزیر گردشگری
مجید ابهری

رفتار شناس

تاریخ هر ملت حاوی اســناد وشواهد ضروری
بــرای یافتن راههای رشــد و تکامل در آینده
اســت .یک ملت بدون تاریخ ،هویت و جایگاه
نداشــته وهمواره با دیگر اقوام وملل در چالش
وکشــمکش اســت .اینکه در بین چهرهها و
حاکمان گذشــته ،افراد ظالــم ،زورگو و دوراز
منطــق وجود داشــتند را نمیتــوان به همه
افراد مانده در تاریخ تســری داد .در بسیاری از
کشورها با ساخت فیلمها وسریالهای تاریخی
و بزرگنمایی افراد وپادشــاهان گذشته حتی
انتصــاب نکات واقعا کذب کــه هیچ ردی در
کتب تاریخی آن کشورها وجود ندارد ،سعی در
معرفی گذشته خود دارند .متاسفانه در کشور،
اصحاب سینما خیلی کمتر به وقایع وچهرههای
تاریخی میپردازند .گاهی نیز با چاشنی طنز
وتمســخر اینگونه افراد و حوادث را به تصویر
میکشــند .برخی از دست اندرکاران هنرهای
نمایشــی تالش مینمایندعدم تمایل خودرا
که ناشــی از کمبود مطالعه یا دشواری انجام
اینگونه کارها میباشــد را به گردن دولت و یا
سازمانهای مسئول در این زمینهها بیندازند.
معلوم نیست نســلهای آینده در مورد تاریخ
کشور وجامعه خود برای فرزندانشان چه نکاتی
را بیان خواهند کرد؟ اگر در مورد وقایع تاریخی
وبعضی از جنگها و پیروزیها ،حقایق را برای
فرزندان خود و مخاطبان جهانی بیان نکنیم،
اتفاقاتــی رخ میدهند که باعــث محو آثار و
چهرههای تاریخی خواهند شد.
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آفتاب یزد
تلفنیآگهی
میپذیرد

09128197782

یادداشت3-

اسپاسم
در قفقاز
رامین نخستین انصاری

وضعیت احزاب سیاسی و رسانهها در آذر بایجان،
گــواه بر عقــب گــرد از دمکراســی در این
کشور است .ساختارهای دموکراتیک همچنان
در همسایه شمالی ما نادیده گرفته میشود و
رسانهها و جامعه مدنی در تحت کنترل دولت
قــرار دارد .آذربایجان سالهاســت کــه از نظر
دموکراسی و حقوق بشر در سراشیبی نزولی قرار
دارد و موارد متعدد و مستندی از نقض حقوق
بشر به ویژه در رابطه با احزاب مخالف ،رسانههای
مستقل و ســازمانهای جوانان در این کشور
وجود دارد .سازمانهای بینالمللی حقوق بشر
و گزارشگران بدون مرز که وضعیت آذربایجان
را زیر نظر دارند ،همواره و در گزارشات خود به
صراحت هر چه تمام دولت کنونی آذربایجان را
دشمن مطبوعات قلمداد میکنند و درارتباط با
آزادیهای سیاســی و مدنی در قعر کشورهای
جهان به شمار میرود و در این میان هیچ کشور
و ســازمان بینالمللی در جهان وجود ندارد که
حکومت استبدادی آذربایجان را مستقل و واقعی
ببیند .هر گاه جامعه مدنی و فعاالن سیاسی و
وبالگ نویسان از وضعیت سیاسی در این کشور
اعتراض میکنند و از فســاد نهادینه در جامعه
سیاسی و مقامات ارشد انتقاد میکنند ،متعاقبا
مورد ضرب و شــتم و تحت پیگرد قانونی قرار
گرفته و در نهایت بازداشــت میشوند .ناظران
بینالمللی از اتحادیه اروپا گرفته تا ایاالت متحده
آمریکا همــواره نگرانیهای خــود را در مورد
سیستم سیاسی این کشور که برگرفته از سیستم
اتحاد جماهیر شوروی و سازمان کا گ ب است
اعالم کرده اند .دولت آذربایجان از شکلگیری
برخی از احزاب سیاسی مخالف ممانعت میکند و
این امر مهم نشاندهنده نقض آشکار حقوق بشر
در دولت کنونی کشــور آذربایجان است .مردم
بزرگ ایران بخصوص جمعیت بزرگ آذری زبان
در کشور بزرگ و شکوهمند ایران به شدیدترین
شکل ممکن خواســتار احترام به دموکراسی و
حمایت از حقوق بشــر در آذربایجان هستند.
کشوری که سرشار از منابع غنی نفت و گاز است
و اکثریت به اتفاق ملت آذربایجان خود را ایرانی
هم میدانند باید به فکر پیشــرفت ودرراستای
تحکیم دموکراسی و بهبود توسعه دموکراتیک
و ارتباط استراتژیک با همسایه واقعی خود ایران
باشد .با توجه به پیروزی این کشور در جنگ با
ارمنستان و به عقب راندن این کشور از مناطق
اشغالی در قره باغ ،دولت کنونی این کشور باید
متوجه این امر مهم باشــد که راهی دشــوار و
سخت در پیش روی حکومت اذربایجان است.
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یادداشت4-

تغییرات
انسانها
قربانعلی تنگ شیر

مدرس دانشگاه

ریشهی ما همان فهم ما است.
ما اشتباه میکنیم که درک نمیکنیم لحظهها برای
گذشتن هستند و آدمها برای رفتن .اشتباه میکنیم
که فکر میکنیم آدمها آمدهاند که برای همیشه
بمانند ،اشتباه میکنیم که فکر میکنیم آنها حق
ندارند ما را ترک کنند .اشتباه فکر میکنیم آدمها
ثابت میمانند زیرا انســانها محکوم به تغییرات
هستند .باید تغییرات را در زندگی پذیرفت و از آن
در راه تکامل زندگی استفاده کرد .ریشهی انسانها
فهم آن هاست .همواره به خاطر بسپارید که تغییر
نیازمند تمرین و تکرار اســت تا عادتهای جدید
و موثر شــکل گیرند .باید در زندگی یاد بگیریم با
احمق بحث نکنیم ،با وقیح جدل نکنیم ،از حسود
دوری کنیــم و تنهایی را به بودن به جمعی که به
آنها تعلق نداریم ترجیح دهیم .سه چیز را هرگز
فرامــوش نکنیم (به همه نمیتوانیم کمک کنیم
 همه چیــز را نمیتوانیم عوض کنیم -همه منرا دوست نخواهند داشــت) ما ذاتاً راجع به ارزش
خودمان دچار تردید هستیم؛ در نتیجه برای آنچه
دیگران درباره ما فکر میکنند ارزشی قائلیم .ما مدام
از کارهایی که درگذشته انجام ندادهایم یا آنها را بد
انجام دادهایم گالیه میکنیم طوری که انگار این کار
فایدهای دارد .چرا خودمان را نمیبخشیم و بگوییم
ما تالشــمان را کرده ایم .اینگونه هویتمان اسیر
قضاوتهای کسانی میشود که در میانشان زندگی
میکنیم.اگرتحسینمانکننداحساسشایستگی
میکنیم و اگر نکنند به خودمان شک میکنیم و
دچار بیارزشی میشویم .رشد واقعی در زندگیمان
زمانی شروع میشود که تمام قد اشتباه خودمان را
قبول کنیم و شــخص دیگری را تحت فشار قرار
ندهیم؛ این بزرگترین بخش رشــد زندگی است.
عزت نفس انسانها به رها بودن و درجه تغییرا ت
در زندگی وابسته است .زندگی همه ما بدون استثنا
کمی دیرتــر ،کمی زودتر یک دفعه ناگهانی تمام
میشــود .قبل از ما میلیاردها انسان روی این کره
خاکی راه رفته اند .قبل از ما هم کسانی زیستهاند
که هم زیبا بودهاند و هم دلفریب همه این کینه ها،
تلخیها،زخمزبانزدن،تهمتزدنهاازیادمیرودو
هیچ ســودی ندارد جز اینکه زندگی را سختتر
میکنید .لطیف باش تا حال جهان بهتر شود هرچه
زمانه سختتر میشود تولطیفتر شو زیرا لطافت
نوعی تدبیر اســت زیرا بهترین قضاوتکننده در
خصوص رفتارهای اخالقی خود شخص است زیرا
فرهنگ هر انسان احترام به مخالف آن باید باشد.
بی احترامی به دیگران نکنیم به مخالفین هم احترام
بگذاریم و در انتها ماهرانه زندگی کنیم .قدرتمند و
پر انرژی خودت را برای تغییر و تبدیل به هر آنچه
بهترین تو میباشد آماده کن .اصل باشید نه کپی
برابر اصل.

یادداشت5-

کالسهای حضوری؛
استقبال رسمی از کووید۱۹
بابک خطی

طبیب و فعال اجتماعی کودکان

«مدارس از نیمــه دوم آبان بهصورت حضوری
بازگشاییمیشود»
ایــن پیــام رســمی صــادر شــدهی
وزارت آموزش پرورش باعث شگفتی فراوان و در
عین حال بسیار نگرانکننده است.
باز شدن مدارس حتی درصورت تحقق وعدهی
واکسینه نمودن حدود  ۶۰درصد از دانشآموزان
نه فقط اقدامی اشتباه که میتواند بازی با سالمت
و جان میلیونها دانشآموز و خانوادههای آنان
باشد.
در ابتدا باید این مســئله مهم و محوری در این
بحث تبیین گردد که واکسنها در پیشگیری از
ابتال به بیماری کووید هرگز اثر قطعی نداشته
و روی باسکول اثربخشــی نیز نسبت به سایر
آیتمها مثل جلوگیری از موارد بستری متعاقب
بیمــاری و کاهش مرگ و میــر و عوارض آن
نمرههای کمتری دارند .بنابراین سرکالس رفتن
دانشآموزان هر چقدر هم که با تعداد روزهای
اندک و حضور حداقلی دانشآموزان هم که باشد،
مانع ابتالی مطلق دانشآموزان ،که سرمایهها و
آینده سازان جامعه هستند نخواهد شد.
این نکته مهم را نیز به تمثیــل قوز باالی قوز
شــدن باید اضافه کرد که ماهیت سن و سال
و دورانــی که دانشآموزان در آن هســتند در
جنب و جوش و بازی بوده ،در چنین بســتری
رعایت پروتکلهای بهداشتی -در حد پیشگیری
موثر از انتقال بیماری -بسیار سخت و تقریبا در
حد محال خواهد بود.
از سویی در کودکان به طور معنیداری حضور
ویروس در بســیاری از موارد بــه صورت ناقل
بیماری و خصوصا ناقــل طوالنی مدت بوده و
ناقل به این معنی اســت که فرد حامل ویروس
درحالیکه عالمتی ندارد و سالم به نظر میرسد،
میتواند بیماری را به سایرین منتقل کند.
بنابراین یــک کودک ناقل بدون اینکه عالمتی
داشته باشــد-که باعث هشدار و رعایت بیشتر
از سوی بقیه شود-مثل یک ماشین بدون توقف
انتقال ویروس به والدین و سایر افراد نزدیک مثل
مادر و پدربزرگها عمل میکند که از قضا گروه
اخیر به خاطر شرایط کبر سنی و احتمال باالتر
وجود بیماریهای مزمن ،استعداد باالتری برای
ابتال به کرونا و شرایط سختتری درصورت ابتال
به آن دارند.
همهی اینها اگر به محیط بستهی کالسها به
اقتضای فصل سرما و تشدید این وضعیت به خاطر
نبود تهویه مناسب -با احتمال زیاد-اضافه گردد،
طبعا شرایط بیش از پیش به سمت وقوع هرچه
شدیدتر فاجعهای غیرقابل جبران خواهد رفت.
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رهبری ایاالتمتحــده در نظم بینالمللی
که پــس از جنگ دوم جهانــی ایجاد و
پس از جنگ سرد تثبیت شد بر سه عامل
مهم تکیه داشت :اول) توانایی تبدیل قدرت
اقتصادی به نفوذ سیاسی؛ دوم) حفظ مزیت
نوآوری نسبت به بقیۀ جهان؛ سوم) ظرفیت
شکلدهی به نهادهای کلیدی بینالمللی و
تعیینقوانینکلیدیرفتارجهانی.هماکنون
چین نیز به دنبال تکرار این عوامل اســت
(تجارت فردا ،ش ،۴۲۶ .ص.)۴۵ .
این امر با گســترش جاهطلبی آشــکار
چین بــا ابتکار یک جــاده ،یک کمربند
()The Belt and Road Initiative
در سراســر اوراسیا و آفریقا آغاز میشود.
ایجاد و تأمین مالی زیرساختهای فیزیکی،
چین را در مرکز شبکهای از روابط تجاری
و اقتصــادی قرار میدهد کــه قارههای
متعددی را در برمیگیرد .جزء دیجیتالی
این تالش؛ یعنی جاده ابریشــم دیجیتال
( ،)Digital Silk Road Initiativeبــا
اعالم فنّاوریهای بنیــادی چینی ،ایجاد
استانداردها در نهادهای بینالمللی و تأمین
مالی بلندمدت ،هدف اعالمشدۀ چین مبنی
بر تبدیلشدن به ابرقدرت سایبری را پیش
خواهد برد .ترکیب این موضوع با سیاست
اقتصادی تهاجمی به همراه سرمایهگذاری
داخلی گسترده برای نوآوری ،چین را تبدیل
به بازیگری مهــم در فنّاوریهای نوین از
هوش مصنوعی تا کامپیوترهای کوانتومی و
بیوتکنولوژیخواهدکرد(همان).
چین در این مســیر مجموعه اقداماتی را
صورت داده که از قضا بســیاری از آنها
درچارچوب تفکر و تعامل ســرمایهداری
انجام شده است؛ اگرچه در داخل اسم آن
را سوسیالیســم گذاشتهاند (همان منبع،
ص!)۴۷ .
 )۱پاکسازی اخیر چین
ِ
از زیادهرویهای سرمایهداری

شــی جینپینگ (رئیسجمهور چین) با
مشــکالتی واقعی ()Real Problems
ســروکار دارد که بسیاری از آنها اشکالی
موازی ( )Parallelsدر غرب دارند .نابرابری
( )Inequalityیکی از آنهاســت .شعار
کنونی حزب کمونیست چین «شکوفایی
مشــترک» ()Common Prosperity
است .نگرانی دوم به قدرت و سلطه غولهای
فنــاوری ()Clout of Tech Giants
مربوط میشــود که متهم هستند رقابت
ناعادالنــه ()Unfair Competition
دارند ،جامعه را به فســاد میکشــند و
دسترســی نامحدود به دادههای شخصی
()Unfettered Access to Personal Data

پیداکردهاند درحالیکه این دسترســی
باید در انحصار دولت باشــد .مشــکل
ســوم آســیبپذیری راهبــردی
( )Strategic Vulnerabilityاســت.
این تهدیدِ خاص وجود دارد که دشــمنان
دسترســی چین بــه کاالهــای تجاری
( )Commoditiesو فنّاوریهای حیاتی
( )Vital Technologiesرا سد کنند.
هفتهنامه اکونومیســت اخیرا ً در مطلبی
()China’s new reality is rife with danger
به کارزاری پرداخته است که آقای شی آن را
با هدف کاستن از این نگرانیها و پاکسازی
چیــن از زیادهرویهای ســرمایهداری
( )China’s Capitalist Excessesبه راه
انداخته است .رئیسجمهور چین اوجگیری
بدهی را محصول ســمی سفتهبازی مالی
()The Poisonous Fruit of Financial Speculation
و میلیاردرها را مایۀ تمسخر مارکسیسم
( )Mockery of Marxismمیدانــد.
کارزار او ازنظر دامنه و اهداف بسیار بزرگ
است .این کارزار در سال  ۲۰۲۰و زمانی آغاز
شد که مقامات جلوی عرضۀ عمومی اولیه
( )Initial Public Offeringگــروه انت
( )Ant Groupوابســته به غول فنّاوری
علیباباراگرفتند.
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