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جمهوریت تنها حضور پای صندوق 
رأی نیست

رئیس مرکز بررســی های اســتراتژیک ریاســت 
جمهــوری با اشــاره به لــزوم تبییــن گفتمان 
جمهوریت و عدالت دولت، گفت: جمهوریت فقط 
به معنای حضور مردم پای صندوق رأی نیســت. 
به گزارش ایســنا، محمدصادق خیاطیان با بیان 
اینکه حوزه اطالع رسانی در واقع یک »اکوسیستم 
اطالع رسانی« اســت، اظهار کرد: »ما با زیست بوم 
متکثری از فعاالن حوزه رســانه مواجه هستیم و 
اگر نتوانیم خودمان را در این اکوسیســتم خوب 

جاگذاری کنیم، ضرر خواهیم کرد.«
 وی ادامــه داد: »بایــد از این فضــای غبارآلود 
رســانه ای که غالباً از خارج کشور ایجاد می شود، 
خارج شــویم. در فضایی که حق را ناحق نشــان 
می دهنــد، خالقیت هــا، حــس مســئولیت ها و 
واکنش های ســریع رســانه ای نیازمندیم. نه تنها 
دولت بلکه نظام به کمک رسانه ها نیازمند است.« 
خیاطیان در ادامه با اشــاره به مأموریت های مرکز 
بررسی های اســتراتژیک ریاست جمهوری گفت: 
»یکی از این مأموریت هــا تبیین گفتمان دولت؛ 

یعنی گفتمان، عدالت و جمهوریت بود. 
در همین راســتا مردمی کــردن اقتصاد، مردمی 
کــردن حوزه فرهنگ و مردمی شــدن سیاســت 
داخلــی و خارجی باید دنبال شــود کــه نیازمند 
تبیین و تولیــد ادبیات و محتواســت. از دیدگاه 
مــا جمهوریت فقط به معنای حضــور مردم پای 

صندوق رأی نیست. 
جمهوریتــی که امام و رهبری گفتند حضور مردم 
در همه صحنه هاســت.« رئیس مرکز بررسی های 
اســتراتژیک ریاست جمهوری اظهار کرد: »امتداد 
اجتماعــی یافتن موضوع گفتمــان یکی از دیگر 
اهداف اســت. حضور رئیس جمهــور میان مردم 
اســتان های مختلف یکی از جنبه هــای گفتمان 
دولت اســت که این حضور حتماً اثر مثبت دارد. 
ایــن را نظرســنجی ها و کارشناســان می گویند. 
بااین حــال تمــام هدف مــا در مــورد گفتمان 
جمهوریت، حضور میان مردم نیست، بلکه ارتباط 
با نخبــگان و مردمی کردن همه موارد یادشــده 
نیازمند فضاسازی و الگوسازی است، زیرا متأسفانه 

در گذشته الگو وجود نداشته است.« 
خیاطیــان در پایان با بیان اینکــه پایش و رصد 
سیاســت ها از دیگر اقدامات مرکز بررســی های 
اســتراتژیک ریاست جمهوری است، گفت: »برای 
مــا اهمیت دارد کانال ارتباطــی ای میان مردم و 
دولت وجود داشته باشد و رسانه ها می توانند ایجاد 

این فضا را رقم بزنند.«

دشمنان به دنبال القای  وضعیت 
بحرانی هستند

سردار شریف گفت: دشمن در جنگ نرم به دنبال، 
بی هدف و بی فایده نشــان دادن انقالب اســت؛ تا 
بگویید مشکالت امروز همه ناشی از انقالب است.

به گزارش تســنیم، سردار رمضان شریف، با اشاره 
به اهمیت جنگ نرم و نقش خبرنگاران بســیجی 
در میدان نبرد، اظهار کرد: »دشــمن در خیلی از 
عرصه ها با انقالب جمهوری اسالمی ستیز داشته و 
دارد؛ اما تنها عرصه ای که دشمن امیدواری باالی 
به آن دارد، حوزه جنگ نرم و تغییر افکار عمومی 
اســت«. وی با اشــاره به جنایت ها و خیانت های 
صــدام علیــه ملت ایــران افزود: »دشــمنان در 
حوزه های مختلف با نظام هماوردی داشــته است 
کــه صدام و جنــگ تحمیلی بخشــی از طراحی 
دشمن علیه انقالب بود ولی در این حوزه ناموفق 
بودنــد؛ چراکه انقالب از جنگ توانســت فرصت 

توسعه و صدور انقالب را ایجاد کند.« 
ســردار شــریف با بیان اینکه »انتقال ارزش های 
اصیل انقالب به نسل جدید ضروری است«، گفت: 
»دشــمن به حوزه جنگ نرم امید زیادی بســته 
اســت و در ســه محور اصلی علیه نظام فعالیت 
می کند.« وی به نخستین هدف دشمن در جنگ 
نرم اشــاره کرد و گفت: »دشمن در جنگ نرم به 
دنبال، بی هــدف و بی فایده نشــان دادن انقالب 
اســت؛ تا بگویید مشــکالت امروز همه ناشی از 
انقالب است.« این مقام مســئول درباره سومین 
هدف دشمن در جنگ نرم علیه ملت ایران، گفت: 
»دشمن در عرصه رسانه به دنبال القای ناامیدی و 

ناامید کردن جوانان است.
 در حالی کشــور پیش از انقالب مستعمره غرب 
بود و اکنون روبه جلو است و این گزاره ای است که 

حتی غربی ها به آن اذعان دارند«. 
سردار شریف در ادامه با بیان اینکه »سردار دل ها 
را که قهرمان مبارزه با تروریســت بود را دشــمن 
ذلیالنه ترور کرد«، افزود: »دشــمن در عرصه ها و 
صحنه های واقعی مقابل نظام شکســت خورده اند؛ 
اکنون با جنگ رسانه ی می خواهد مردم را ناامید 
سازد.« وی به نقش رسانه در بیان واقعیات اشاره 
و گفت: »ایران جزیره امن و باثبات و قدرتمند در 

منطقه است. 
امروز هیچ مســئله ی در غرب آسیا بدون ایران و 
کمک ایران قابل حل نیست. این مسائل را دشمن 

نمی خواهد گفته شود.«

خبر

همدلی| تغییر در تقســیمات کشوری شاید 
موضوعی ساده به نظر بیاید اما تبعات بسیاری 
می تواند به همراه داشــته باشد. در سال های 
گذشته بارها شــاهد تنش ها و درگیری های 
مناطــق مختلف کشــور بر ســر موضوعات 
تقسیمات کشوری بوده ایم. موضوعی که دولت 
گذشته سعی در حل آن به وسیله روش های 
نوین داشــت اما به نظر می رســد با روی کار 
آمدن دولت سیزدهم برنامه های درازمدت و 
نیمه تمام دولت قبل نیز به فراموشی سپرده 
شــد و در مقابل دولت ابراهیم رئیسی صرفاً 
ســعی دارد با وعده ایجاد استان های جدید، 
به صورت مقطعی و گــذرا نظر مردم مناطق 
عموماً کم برخوردار و توســعه نیافته را جلب 
کند. ابراهیم رئیســی در ســفر اخیر خود به 
اســتان کرمان موضوع تقسیم استان کرمان 
بــه دو اســتان را مطرح کرد. ایــن اظهارات 
موجب واکنش امام جمعه بم شــد. او دیروز 
در خطبه های نماز جمعه اش ضمن تبریک به 
مردم جنوب استان کرمان گفت: »هیچ کس 
بــا محرومیت زدایــی مخالف نیســت، این 
نظام متعلق به مردم اســت؛ وظیفه نظام نیز 
محرومیت زدایی است اما توجه داشته باشید 
محرومیت فقط در یک منطقه خاص نیست.« 
امام جمعــه بم کــه از نادیده گرفته شــدن 
ظرفیت های شهرســتان های شــرقی استان 
کرمان گالیه داشت، خطاب به رئیس جمهور 
گفت: »البته باید این اعالم اســتان شدن در 
روال قانونــی خودش انجام می شــد، چون 
ابتدا پیشنهاد هیات دولت به مجلس شورای 
اسالمی است و در صورت تصویب در مجلس 
و تایید از سوی شورای نگهبان آنگاه باید اعالم 
می شد.« وی در ادامه عنوان کرد: »توقعی از 
دولتمردان در دولت های گذشــته داشتیم از 
این دولتمردان و شــخص رئیس جمهور نیز 
بیش از دیگران داریم؛ رییس جمهور، رییس 
قــوه عدلیه بودند و ارتبــاط تنگاتنگی با قوه 
قضاییه دارند؛ آنچه مردم ما در شــرق استان 
از شــخص حضرت عالی توقع و انتظار دارند، 
عدالت است.« موضوع ایجاد استان های جدید 
در ماه های اخیر جسته وگریخته مطرح شده 
بود اما نظر نمی رســید که موضوع جدی ای 
باشد، چراکه نمایندگان مجلس عموماً چنین 
موضوعاتــی را بــرای جلب نظــر حوزه های 
انتخابیه خود مطرح می کنند. در ســال های 
پس از انقالب اســالمی، یکــی از وعده های 
اصلی کاندیداهای انتخابات مجلس شــورای 
اسالمی خصوصاً در مناطق کمتر برخوردار و 
توسعه نیافته کشور، ارتقای روستا به شهر، شهر 
به شهرستان، ایجاد بخش جدید و در نهایت 
جدا شدن از استان زیرمجموعه و تبدیل شدن 
به استان جدید بوده است، چراکه این موارد را 
نشانه ای از سرازیر شدن امکانات و پول به شهر 
و منطقه موردنظر می دانستند؛ اما نمایندگان 
مجلس گاه به دنبال دستیابی به منافع خود 
دســت به تهییج قومی و نژادی هم می زدند 
که نمونه های آن بارهــا موجب درگیری دو 
شهر یا روســتا شده است؛ مردمی که تا قبل 
از طرح چنین ایده هایی به خوبی در کنار هم 

زندگی می کردند و به یک باره برای رســیدن 
به امکانات و مزایای بیشتر با هم وطنان خود 
درگیر می شــدند. آخرین نمونه آن ماجرای 
ســال 97 در شهرستان کازرون استان فارس 
بود که به درگیری های چندروزه مردم شــهر 
انجامید. بارها نیز ماجراهای درگیری دو شهر 
برای تقســیم استان را شــاهد بودیم، مانند 
ماجرای جدای شــدن استان قزوین از زنجان 
که تنش های زیادی در پی داشــت. در واقع 
در ســال های پس از انقــالب، در هر یک از 
درگیری ها  کشــوری،  تقسیمات  موضوعات 
و تنش هایی به وجــود آمده که نتیجه آن ها 
صدمات مالی و جانی بســیاری بوده اســت. 
اما در دولت حســن روحانــی موضوع الیحه 
تقسیمات کشوری که برای سال های طوالنی 
مســکوت و مورد مناقشــه بود، مجدداً روی 
میز گذاشــته شد. رحمانی فضلی وزیر کشور 
وقــت بارها اعالم کرد که دولت دیگر طرحی 
برای ایجاد اســتان های جدید ندارد. رحمانی 
فضلی حتی در دولت دوازدهم چند بار تلویحاً 
بــه برخی از نمایندگان مجلس هشــدار داد 
تا از طرح چنیــن موضوعاتی اجتناب کنند 
و برای به دســت آوردن نظــر حوزه انتخابیه 
خود، وزارت کشور را برای پیشبرد نظراتشان 
تحت فشار قرار ندهند. رحمانی فضلی همان 
زمان اشــاره کرده بود که حدود 15اســتان 
متقاضی ایجاد اســتان جدید هستند اما به 
گفته مدیرکل وقت تقسیمات کشوری دولت 
برنامه ای برای ایجاد اســتان جدید نداشت. 
در همان ســال ها طرح ایجاد استان اصفهان 
شــمالی به مرکزیت کاشان یا تقسیم استان 
سیستان و بلوچستان به دو استان مطرح شد 
اما با مقاومت دولت و وزارت کشــور مواجه و 
فراموش شــد. یکی از اقدامات دولت حسن 
روحانی در بحث تقســیمات کشوری، طرح 
منطقه بندی کشــور بود. عبدالرضا رحمانی 
فضلی وزیر کشور وقت درباره این طرح گفته 
بود: »طرح منطقه ای کردن استان های کشور 
و تقسیمات جدید کشــوری از سوی وزارت 
کشــور در دست بررســی و مطالعه است اما 
اجرای این طرح نیازمند اصالح قانون است و 
مسیر طوالنی خواهد داشت، اما وزارت کشور 
به شکل قراردادی برای هر چهار یا پنج استان 
کشور به صورت یک منطقه برنامه ریزی کرده 

است.« با این طرح کشور به پنج منطقه تقسیم 
می شــد که این امر نه برای ایجاد تقسیمات 
کشــوری جدید بلکه برای ساماندهی کشور، 
تمرکززدایی و مرکز زدایی بود و یکی از اهداف 
اصلــی آن این بود که دولت به جای توســعه 
استان ها، منطقه ها را توسعه دهد. گرچه این 
طرح مخالفانی نیز داشت اما با توجه به بررسی 
نمونه های جهانی به نظر می رسید جای خالی 
چنین تقسیماتی در کشور احساس می شود 
و با ایجاد این مناطق، اســتان های ذیل یک 
منطقه با همکاری یکدیگری در راستای توسعه 
متــوازن و پایدار قدم برخواهند داشــت. این 
طرح تا حدودی اجرا شد و برخی از موضوعات 
از ســوی دولت به مناطق سپرده شد تا خود 
با همکاری یکدیگر موضوع را حل وفصل و به 
نتیجه برسانند.  در این میان الیحه تقسیمات 
کشوری نیز در دولت حســن روحانی دو بار 
از ســوی وزارت کشور بررســی، اصالح و به 
هیات دولت ارسال شد. به گفته سعید جاللی 
مدیرکل وقت تقسیمات کشوری وزارت کشور 
»اهمیت و حساسیت تقسیمات کشوری اقتضا 
می کرد تا مواجهه با آنچه از نوع تغییر مفاد و 
رویکــرد و چه اصالح متنی، کامالً بامطالعه و 
هدفمند صورت گیرد و رویکرد وزارت کشور 
در این زمینه بررسی، مطالعه و تعدیل و اصالح 
متن بود که انجام شد و دو بار به دولت ارسال 
گردید.« جاللی همچنین در ادامه اشاره کرد 
که »با توجه به رویکرد اصالحی وزارت کشور 
به جای الیحه تقسیمات کشوری هیات دولت، 
بر اصالح موارد هدف تأکید داشتند و این کار 
در حال انجام است.« بااین حال وضعیت الیحه 
تقسیمات کشوری در دولت یازدهم و دوازدهم 
به نتیجه ای نمی رســد تا اینکه یک ماه پیش 
معاون سیاســی وزارت کشور دولت سیزدهم 
خبر داد که یکی از برنامه های یک سال پیش 
روی ایــن وزارتخانه تدوین این الیحه خواهد 
بود. به هرحال با روی کار آمدن دولت ابراهیم 
رئیسی، رویکرد دولت در مقابل مناطق کمتر 
برخوردار تغییر کرده اســت. به نظر می رسد 
ایده منطقه بندی کشــور که تــا حدودی به 
سرانجام رسیده بود، به کل کنار گذاشته شده 
اســت و دولت ترجیح می دهد در مرکز امور 
به تمامی اســتان ها و مسائلشــان رسیدگی 
کند. از ســوی دیگر، طرح ایجاد استان های 

جدید نیز مجدداً زیر نظر نمایندگان مجلس 
موردبررسی قرارگرفته است و این امر موجب 
شده تا مناطقی که از سال های پیش در تالش 
برای تشکیل استان جدید بودند و با مخالفت 
صریح دولت قبل روبرو شــده بودند، مجدداً 
مطالبه های خود را مطرح می کنند. در همین 
راســتا چندی پیش ابوالفضل ابوترابی، عضو 
کمیسیون شوراها و امور داخلی مجــــلس 
شورای اسالمی اشاره کرده بود که چند طرح 
در این کمیسیــــون به منظور تشکیل چند 
اســتان جدید در حال بررسی است. ابوترابی 
در این زمینه گفته بود: »تقسیم استان ها در 
بوروکراسی  راســتای تمرکززدایی و کاهش 
اداری مطرح شده است.« او همچنین به این 
موضوع پرداخته بود که ایجاد استـــان های 
جدید بسیاری از مشکالت نظام اداری پیچیده 
و بوروکراســی کنونی را کاهــش می دهد و 
تقسیم استان هایی مانند سیستان وبلوچستان، 
اصفهان و کرمان از ســوی کارگروه طرح های 
تقسیمات کشوری کمیسیون شوراها و امور 
داخلی کشور یکی از راهکارهای تمرکززدایی 
اســت.« وی با بیان اینکه »با طرح هایی که 
در کارگروه طرح هــــای تقسیمات کشوری 
کمیـــــسیون شوراها در حال بررسی است 
5استان جدید ایجاد می شــود«، یادآور شد: 
»در حال حاضر سه طرح از سوی نمایندگان 
برای تقســیم اســتان سیستان وبلوچستان، 
استان اصفهان و کرمان ارائه و به کمیسیون 
شــوراها ارجاع شــده که در حال بررســی 
جزئیات کارشناســی آن هــا از ابعاد مختلف 
هســتیم.« نماینده نجف آبــاد در مجلس در 
تشریح بخشــی از جزییات طرح های مذکور 
عنوان کرد: »بر اســاس این سه طرح، استان  
سیستان وبلوچستان به چهار استان، اصفهان 
به دو اســتان، )اصفهان و گلساران( و کرمان 
به دو استان کرمان شمالی و جنوبی تقسیم 

می شود.«
باید دید تغییر در تقسیمات کشوری و ایجاد 
استان های جدید تا چه حدی در بهبود شرایط 
این مناطق تأثیرگذار بوده است و خواهد بود. آیا 
تقسیم استان کرمان یا سیستان و بلوچستان 
موجب رونق و توسعه این استان خواهد شد 
یا بیشتر موجب تنش و درگیری میان مردم؟ 
برای پاسخ به این سؤال می توان به نمونه های 
گذشــته رجوع کــرد، مانند خراســان های 
جنوبی، شــمالی و رضوی آیا شرایط مناطق 
کمتر برخوردار در این اســتان ها پیش و پس 
از تقســیمات جدید کشوری تغییری داشته 
است؟ به هرحال مســئله تقسیمات کشوری 
به مانند معضلی اســت که نیــاز به آگاهی و 
همت همگانی مردم و مسئوالن برای حل آن 
دارد و با توجه به اینکه مشــکالت ساختاری 
عدیده ای در طرح های اولیه ایجاد استان ها از 
همان ابتدای امر یعنی از قریب به 100سال 
گذشــته تا کنون وجود داشته، با کوچک تر و 
تقسیم کردن استان های کشور تنها مشکالت 
چندپاره می شــوند و در واقع مســئله اصلی 
تغییر نمی کند بلکه صورت مسئله شکل جدید 

به خود می گیرد.

بررسی تصمیم جدید رئیس جمهور به مردم جنوب کرمان؛

پیامدهای وعده ایجاد استان جدید

همدلی| در چند سال گذشته ظهور و بروز برخی از چهره های 
عمدتاً سیاسی اما با پوسته و ادعای فرهیختگی و دانش در برخی 
از حوزه ها جلب توجه کرده اســت. برخی از این افراد که عمدتاً 
سخنرانان زبردست و تهییج کننده ای هستند و معموالً نیز با 
تفکر عمیق و طبقه بندی شده میانه ای ندارند و کتاب و مقاالت 
تایید شــده ای در حوزه های موردبحث خــود ندارد، در نقش 
نظریه پردازانی قهار ظاهر می شوند و برخی از جوانان و نوجوانان 
جویای نقش در اجتماع و سیاست را به دنبال خود می کشانند. 
ابن افراد که در یک دهه گذشــته با انتشار سخنرانی های خود 
از طریق مراکزی که تأســیس کرده و گاه نیز و بودجه هایی از 
راه های رسمی و غیررسمی جذب می کنند، در نقش مدعیانی 
برای تربیت نیروی سیاسی و فرهنگی کشور ظاهر شده اند. این 
موضوع روز گذشته دســتمایه تحلیل سعید حجاریان؛ چهره 
سیاسی و نظریه پرداز جناح اصالح طلب قرار گرفت. حجاریان 
در مقاله ای که در وب ســایت مشق نو منتشر کرد، با اشاره به 
جعل برخی عنوان های دانشگاهی، علمی و حوزوی نوشت: »من 
بنا را بر این گذاشته ام که همه معمم ها آیت اهلل و مجتهد هستند 
و همه مکال ها دکتر و مهندس؛ مگر آن که عکسش ثابت شود؛ 
زیرا ممکن است در مقام گفت و گو با کسی فراموش کنیم این 
القــاب را به کار ببریم و بی حرمتی کنیم. به تازگی نیز مدارک 
ایرانــی هم صفایی ندارد و الزم اســت از بــالد فرنگ مدرکی 
ممهور به مهر یک دانشــگاه های معتبر بیاورند.« او با اشاره به 
حرص این افراد برای نمایش مدرک و مرتبه علمی، نوشت: »از 
این ها گذشته، عده ای خود را پروفسور می خوانند و گمان دارند 
این عنوان باالتر از آیت اهلل و دکتر اســت. پروفسور یعنی استاد 
دانشگاه؛ کسی که اصطالحاً استاد تمام است و به عنوان مرجع 
دانشجویان مقاالت معتبری در ژورنال ها منتشر کرده و می کند. 
مضاف بر این به لحاظ فنی نیز عنوان دکتر فقط به اطبایی که 
بالفعل به امر طبابت مشغول اند، اطالق می شود و به کسانی که 
پروانه طبابت دارند اما به کار ساخت و ساز مشغول اند یا به فروش 
لوازم پزشــکی روی آورده اند یا آن قدر پیر شده اند که پراتیک 
پزشــکی از آن ها برنمی آید، نمی توان دکتر گفت.« این چهره 

سیاسی با اشاره به برخی اصطالحات جدیدی که در این عرصه 
خلق باب شده و به کار گرفته می شود ادامه داد: »اما چند سالی 
اســت در ایران لفظ جدیدی باب شده است که عجیب وغریب 
می نماید و آن »دکترینال« اســت. من گمان می کنم بهتر آن 
باشــد به آن بگوییم »این دکترینال« زیرا برازنده تر است. حال 
ببینیم این لفظ چه ریشه ای دارد و به چه کاری می آید؟ من واژه 
)indoctrination( را به »ُمخ زنی« ترجمه می کنم و معتقدم 
وظیفه مراکز مخ زنی سیاسی القا و اغوای سیاسی اذهان عمومی 
در جهت ایده های فرقه ای و ایدئولوژیک است.« حجاریان همه 
این تمهیدات را مقدمه ای برای »مخ زنی سیاسی« مخاطبانی 
خاص می داند و می نویسد: »اولین وظیفه مخ زن های سیاسی 
در پروژه شان تخلیه ذهن مخاطب است از هر آنچه آموخته اند؛ 
همان  عملی که به شست و شوی مغزی معروف است. در کشور 
ما اکنون اتمسفری حاکم شــده است که تا حد زیادی دنبال 
شست و شوی مغزی است. دقیقاً شبیه لحظه ای که نوار کاست 
در معرض میدان مغناطیسی قوی قرار می گیرد و تمام اطالعات 
آن پاک می شــود و آماده بازنویسی می شــود. در اینجا اذهان 
در چنین وضعیتی قرار می گیرند و همچون لوح ســفید آماده 
بازنویســی ایده های جدید می شوند. کلمه  لوح سفید مفهومی 
قدیمــی و ترجمه ای از مفهوم معرفت شــناختی »تابوال رازا« 
اســت. حامیان ایده تابوال رازا اعتقاد دارند بشر خالی الذهن پا 

به جهان خلقت می گذارد حال آن که مخالفان معتقدند فطرت 
بشر از پیش، ساختارها و باورهایی را در ذهن او ساخته وپرداخته 

است.«
او در ادامه توضیح می دهد: »بعد از آن که ذهن کاماًل پاک شد، 
نوبــت به ایجاد انگیزه برای دریافت ایده های جدید می رســد. 
اگر مرحلــه اول را به تعبیر عرفا »تخلیه« بنامیم، مرحله دوم 
»تجلیه«، به معنای صیقل دادن نام می گیرد. در این مرحله ذهن 
آماده دریافت ایده هاست.« حجاریان سومین و آخرین مرحله را 
»تحلیه« می نامد و می نویسد: »در این مرحله ذهن بسیط آماده 
دریافت ایده های مختلف است. اگر توجه کرده باشید، سازمان 
مجاهدین خلق برای جذب اعضا از ابتدا همین مســیر را طی 
کرده بود و البته بعدها شماری از اعضا با مطالعه کتاب هایی از 
جمله »ذهن دستکاری شده« از راه طی  شده شان بریدند.« وی 
مکانیسم کنونی شبکه های داخلی، شبکه های فارسی زبان خارج 
از کشور و فضای مجازی را در همین مسیر ارزیابی می کند. او 
در پایان راه حل هایی برای »جامعه  گسیخته« و »انسان  تنهای 
گرفتار این تورها« یا در معرض این گرفتاری ارائه می دهد: الف. 
راه حل نخســت آن است که ذهن انسان ورودی ها را کنترل و 
مسدود کند. عده ای هســتند که اساساً تلویزیون را از زندگی 
خود حذف کرده اند و حتی با شــبکه های مجازی هم سروکار 
چندانی ندارند ولی به هرتقدیر ممکن اســت از طریق مردم و 

روابط اجتماعی شان تحت تأثیر قرار بگیرند.
ب. راه حل دوم آن اســت که مردم تــوان پردازش اطالعات را 
کســب کنند و بتوانند با عقل نقاد ســره را از ناسره تفکیک 
کنند. این کار تخصصی، دشــوار و مســتلزم صرف وقت است 
و برای عده ای خاص ممکن اســت. پ. راه حل سوم اعتماد به 
اشخاص معتبری است که وثاقت آن ها در طی زمان ثابت شده 
اســت؛ یعنی مرجع هایی که دست کم اخبار نادرست را بازتاب 
نمی دهند. مردم ما در زمینه اقتصاد به این فن مجهز شده اند اما 
در زمینــه اطالعات ذهن خود را اجاره داده اند؛ گاه به جزمیات 
میل می کنند و گاه دچار تلّون می شــوند لذا باید لنگرگاهی از 

میان مرجع های موثق اختیار کرد.

ارزیابی سعید حجاریان از عملکرد برخی از سخنرانان جنجالی

مخ زنی سیاسی

سعادتی: در موضوع ارز 4200تومانی 
عجله کردیم

نماینده مردم بابل در مجلس گفت: »اعتقاد بنده 
این اســت که ما )مجلس و دولــت( باهم وحدت 
و هدف مشــترک و مقدســی داریم اما در بعضی 
از جاها مثاًل در همیــن موضوع ارز ۴۲00تومانی 
به شــخصه معتقدم که ما یک مقدار عجله کردیم. 
می شــد از بخش های دیگری شــروع کنیم که به 

مردم کمتر فشار بیاید.«
به گزارش ایلنا، مهدی ســعادتی عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شــورای 
اســالمی، در رابطه با عملکرد یک ساله دولت در 
پایان سال اول و همین طور میزان همکاری دولت 
با مجلس یازدهم در این مدت گفت: »جمع بندی 
شــخص من این اســت که در کالن موضوع این 
وحدت و انســجام کاماًل امتیــاز مثبت می گیرد، 
اما باالخره در شــیوه ها، روش ها و برنامه ها شاید 
مثاًل یــک وزارتخانه یا اجــرای قوانین و مقررات 
و برنامه هایــی که مجلس مشــخصاً مصوب کرده 
است شاید کوتاهی، قصور، کمبود منابع یا اختیار 
و مشکالت و موانعی باشــد.« وی ادامه داد: »اما 
در مجموع به این ارتباط دوسویه ما امتیاز مثبت 
می دهیم و قطعاً هم این رو به رشــد اســت و هر 
چه هم می گذرد متأسفانه به دلیل تحویل گرفتن 
یک ســری خرابی هــا، در بخش هــای مختلف با 
آســیب هایی که ما در دولت قبــل دیدیم، کارها 
به ســختی انجام می شــود.« نماینده مردم بابل با 
اشــاره به مشــکالت کار برای دولت، عنوان کرد: 
»در حــوزه همیــن ارز ۴۲00تومانی حرف های 
ناگفته بسیاری وجود دارد و انحرافاتی که مافیاها، 
ســلطان ها و دالالنی که ۸0درصد ارز را به سمت 
بنگاه های خودشــان بردند و ۲0درصد به ســمت 
ســفره مردم آوردند. یا در حــوزه بودجه عمرانی 
انحرافاتی وجود داشت که برای مثال شما ببینید 
5۳5 هزار میلیارد تومان اوراق بدون پشتوانه بانک 
مرکزی منتشــر شــد. خب با این ها واقعاً فشاری 
روی ایــن دولت به وجود آمد یــا میزان بدهی و 
کســری بودجه هایی کــه وجود داشــت و موارد 
متعدد، طبیعتاً باید یک فرصتی برای ســاماندهی 
اوضــاع اقتصادی قائل شــویم. همچنین جا دارد 
کــه در اینجا ما به عنوان خادم مردم در مجلس از 
مردم عزیز عذرخواهی کنیم که وضعیت اقتصاد و 
معیشت مردم خوب نیست. باالخره هر جراحی و 
تحولی یک ســختی هایی دارد ان شاءاهلل در آینده 
نزدیک با وحدت و انســجام بیشتر بین مجلس و 
دولت شرایط بهتر خواهد شد.« وی افزود: »اعتقاد 
بنده این است که ما )مجلس و دولت( باهم وحدت 
و هدف مشــترک و مقدسی داریم اما در بعضی از 
جاها مثــاًل در همین موضــوع ارز ۴۲00تومانی 
به شــخصه معتقدم که ما یک مقدار عجله کردیم. 
می شــد از بخش های دیگری شــروع کنیم که به 
مردم کمتر فشار بیاید«. سعادتی گفت: »در بحث 
مسکن قانون جهش تولید و تأمین مسکن از جمله 
مصوباتی بود که انتظار داشتیم با توجه به منابعی 
که مــا مصوبه کردیم که در اختیــار وزارت راه و 
شهرسازی قرار گیرد، شــرایط برای اجرای قانون 
فراهم شود که تاکنون چنین نشده است. دو هفته 
قبل جلسه ای در کمیســیون عمران تشکیل شد 
که بنده هم علیرغم اینکه عضو کمیســیون نبودم 
به دلیل حساسیت موضوع در جلسه شرکت کردم 
و تذکر الزم را به وزیر راه و شهرســازی و رئیس 
سازمان برنامه وبودجه دادیم. اگر چه آقای قاسمی 
دارد با قدرت و سرعت کار می کند اما برای منابع، 
بانک هــا کوتاهی کردند و مــن معتقدم که بانک 
مرکزی باید بانک ها را به خط می کرد.« وی اظهار 
کــرد: »در بحــث ارز ۴۲00تومانــی و اصالحات 
اقتصادی که مدنظر دولت است، معتقدم که بسته 
نجات اقتصادی باید همه باهم انجام شود، حرکت 
جزیــره ای و بخشــی کار را حــل نمی کند. حاال 
موضوع کاالبرگ الکترونیکــی که مدنظر مجلس 
بود یا اینکه برای چهار قلم کاالی اساسی تدابیری 
اتخاذ شد و شــاید مناسب هم باشد اما نظارت بر 
ســایر بخش ها و گرانی ها که واقعاً به نظر می آید 
هم سودجویان داخلی متأســفانه در این شرایط 
نقش دارند و دامن می زنند هم فضای بیرونی. اگر 
مــا بتوانیم خوب برنامه ریــزی و اجرا کنیم حتماً 
شــاهد این خواهیم بود که اتفاقــات مبارکی رخ 

خواهد داد.«

رونمایی از روزنوشت های سال ۷۸ رئیس 
وقت مجمع تشخیص

خاطرات جدید هاشمی در راه است
تازه تریــن جلــد از خاطرات روزنوشــت آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی با نام حضور و انصراف رونمایی 
می شــود. به گزارش ایلنا، مراسم رونمایی از این 
کتاب که ناگفته های مهمی از حوادث سال 1۳7۸ 
را در بــر دارد، هم زمان با ســی و دومین ســال 
پیــروزی ایران در جنگ تحمیلــی، در خانه موزه 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی واقع در محله جماران 
تهــران برگزار می شــود. برخی شــخصیت های 
سیاسی و فرهنگی در این مراسم که روز سه شنبه، 
۲5مرداد از ســاعت 1۸ برگزار می شــود، حضور 
خواهنــد داشــت. ۲5مرداد ســال 1۳۶9، روزی 
است که سرانجام پس از هشت سال دفاع مقدس 
رزمنــدگان و تالش های دیپلماتیــک جمهوری 
اسالمی ایران، صدام حسین، رییس حکومت بعثی 
عراق در نامه ای به آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی، 
رییس جمهور وقت، اعالم کرد همه خواسته های 
ایران، به ویژه تثبیت قرارداد 1975 الجزایر، آزادی 
اسرا و بازگشت به مرزهای بین المللی را می پذیرد.
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