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دموکراسی مستقیما ،ولی ناقص!
 عباس عبــدی ... :اقدامــی که چنــد نفر از
نمایندگان مجلس هنگام بررسی الیحه مربوط به
الحاق به  FATFکردند ،نمونه بارزی از توصیه به
تعطیلی عقل و منتفیکردن مسئولیت نمایندگی
و کوشــش برای صحنهســازی جهت پیشــبرد
اهداف معدودی از آنــان و گروههای ذینفع در
بیــرون از مجلس اســت . ...متأســفانه فقط در
ایــران میتوانیــم ببینیم که عــدهای بدون آنکه
کوچکترین آشــنایی با مســئلهای داشته باشند،
در موافقــت یا مخالفت با آن مســئله با صدای
بلند داد ســخن میدهند ،درحالیکه بلد نیستند
نام آن مســئله را بهدرســتی تلفظ کنند . ...بعید
است تعداد کسانی که از خوب و بد این موضوع
اطالع دارند ،به بیشتر از صدها نفر برسد .چگونه
ممکن اســت که مردم عادی با دیدن یک طومار
له یا علیه آن نظر صائبی دهند؟  ...یکی از عللی
کــه برای مخالفــت برخی افراد بــا  FATFبیان
میشود ،کوشش برای تنگکردن حلقه محاصره
تحریمها و مشروعکردن تحریمهای آمریکاست.
تا بلکه نیروهای فاســدی کــه از طریق دورزدن
تحریمها به ثروتهای کالن رسیدند ،دوباره وارد
میدان شوند .شــاید هیچکدام از نمایندگان از این
چارچوب بــه مخالفت بــا  FATFنپرداختهاند،
ولی دستهای پشــتپرده را میتوان در تشدید
اینگونــه موضوعات جســتوجو کــرد .منافع
حاصــل از تحریمها حرف یک قــران و دو قران
نیست ،بحث هزاران میلیارد است.

سمتوسوی مسکن در بیست کامنت
 نتایج نظرســنجی ]از صاحبنظــران[ درباره
علل پرشهای مکرر قیمت مســکن و همچنین
افزایــش تقاضــای ســرمایهگذاری در صحنــه
معامــالت ملک نشــان میدهد پنــج فاکتور از
جمله شــوکهای ارزی ،نرخ سود بانکی و نوعی
نااطمینانــی عمومــی بــه آینده اقتصــاد باعث
رخدادهــای اخیر در بازار ملک شــده اســت. ...
خطــری که هماکنون رونق معامالت مســکن را
تهدید میکند ،تبعات تکرار رشــد شــدید قیمت
اســت .آنطورکه کارشناســان در این نظرسنجی
کامنت دادهاند ،افزایش بیشــتر قیمت مســکن
بازی باخت-باخت را در معامالت رقم میزند و
نتیجه آن بازگشت زودهنگام رکود به بازار خرید و
فروش آپارتمان در تابستان خواهد بود .مهمترین
راهکارهای توصیهشده برای کنترل تورم مسکن،
بر »سیاستگذاری چهارضلعی برای آینده بازار،
بهکارگیری اهرمهای مؤثر مالیاتی برای مقابله با
سفتهبازی و همچنین انتشار سیگنالهای مثبت
در جامعــه برای کاهش تورم انتظــاری و تغییر
احساس منفی به آینده« تأکید دارد.

مشکل ما کمبود دانش نیست
 در گفتوگو با عیســی کالنتری :به نظر من ما
در کشور پتانسیل علمی کافی را برای حل مسئله
آب داریم و با کشورهای توسعهیافته دنیا فاصله
معناداری نداریم .یعنی میخواهم بگویم مشکل
ما نبود دانش نیست بلکه ما از نبود اراده سیاسی
قوی برای اجرای تصمیمهای بزرگ رنج میبریم
و این هم یک موضوع داخلی اســت و ربطی به
بیگانگان ندارد .یعنی اگر خودمان عقالنی عمل
کنیم ،پایداری ســرزمینمان را تضمین میکنیم.
بایــد تصمیمهای بزرگ بگیریــم و خودمان را با
شــرایط کمآبی تطبیق بدهیــم .دولت در این راه
مصمم اســت امــا کار دولت بهتنهایی نیســت.
ملت و مجموعه قوا باید برای اجرائیشــدن این
تصمیمهای بزرگ متحد و هماهنگ عمل کنند.
politics@sharghdaily.ir

به گفته وی ،استدالل تندروهای آمریکایی مخالف برجام با نظر تندروهای
داخل ایران ،مشــابه اســت! و این زمانی بود که شخصی مثل پمپئو نماینده
جمهوریخواهان در کنگره بود.
از سوی دیگر ،اوباما در همین سال گفته بود» :اگر بتوانیم مسئله هستهای
را حل کنیم و ایران از فشــار تحریمها خالص شــود ... ،فرصتهای بیشتری
برای مردم ایران فراهم میشــود کــه نهایتا میتواند به قدرتیابی بیشــتر
میانهروهای ایران منجر شود«.
از البهالی رویدادها و رویکردها ،تمایالت رادیکالهای وطنی ،اینطور درک
میشود :نباید ،افتخار ترقی و توسعه و تفاهم با قدرتهای جهانی بهویژه با
آمریکا به نام کسی جز خودمان ثبت شود! تا مردم ،آنان را قهرمان نپندارند!
هر تدبیری و هر گشایشی باید به سرانگشت تدبیر ما )یعنی اصولگرایان(
نوشته یا انجام و توافق شود!
حال سه راه بر روی دولتمردان و اصالحطلبان )اگر این دو را با یک درجه
اغماض در یک جبهه فرض کنیم( باقی مانده؛
 -۱به پیروی از روش رهبر کرهشمالی ،بساط گفتوگو و مذاکره را با دولت
رادیکال ترامپ پهن کنند.
 -۲کنار بکشــند و ریش و قیچی را تماموکمال در سیاســت خارجی به

ﻧﻘﻰ آﻗﺎﻟﻮ
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر
پیام اصلــی و دقیق آمریــکا که ســیگنالهای آن در البهالی ســخنان
مردان اول تا ســوم این کشور شنیده شــده و قبال در رویارویی دموکراتها با
جمهوریخواهان اعالم شده بود ،دو جمله زیر است:
»همفکــران و همقطاران ایرانی ما! بجنبیــد و دولت فعلی را کنار بزنید
تا بتوانیم با خیال آســوده ،رودررو ،مسائل مورد اختالف را بررسی کنیم و در
همهچیز به تفاهم برسیم!«.
به یاد بیاورید ســپتامبر ســال  ۲۰۱۵را که ســنای آمریکا ،صحنه درگیری
موافقــان و مخالفان برجام بود ۴۲ .ســناتور از صد ســناتور بــه حمایت از
توافقنامه برخاســتند ،اما  ۵۶ســناتور مخالف بودند و دو سناتور باقیمانده
موضع ممتنع گرفتند.
این در حالی بود که جاش ارنســت ،ســخنگوی وقت کاخ سفید ،گفت:
»تندروهای ایران و آمریکا ،در یک جبههاند«.

دست ناتوان رادیکالهای وطنی بسپارند!
 -۳همیــن رفتار کجــدار و مریز فعلی را ادامه دهند که عبارت باشــد از
ادامه ارتباط با اتحادیه اروپا و تالش در زندهنگهداشــتن برجام بدون آمریکا
و ...تا چه پیش آید!
اما درباره امکان اجرای چارههای سهگانه مذکور ،چند نکته وجود دارد:
اول :دولتمردان فعلــی ایاالت متحده ،همتایان خــود را برای مذاکرات
میطلبند!
دوم :دولــت و اصالحطلبان باید با چه توجیــه و منطقی ،خود را از متن
قضایا کنار بکشــند؟ با چه رو و دالیلی ،مردم ،طرفداران و رأیدهندگان را به
کنارهگیری ،متقاعد کنند؟
سوم :و البته رفتار کجدار و مریز فعلی هم به گمان قریب به یقین خیلی
از نیروهای کارآمد ،ره به جایی نمیبرد!
بنابراین تمام ویژگیهای یک مشکل سیاسی ،آشکار شده و همه را گرفتار
کرده است!
به گمان نویسنده ،این وضعیت اوال هرچه زودتر باید گشوده شود.
ثانیا ،دیوار بنبســت جز با تغییر پارادایم سیاست خارجی و داخلی ایران
گشوده نمیشود.

ترودو به مخالفان احیاي رابطه با تهران پیوست

تصمیم کانادایي علیه ایرانیان کانادا
جاســتین ترودو ،در رابطــه با تهــران  ۱۸۰درجه
چرخش کرده اســت .نخســتوزیر جــوان کانادا روز
گذشته اولین فردي از جناح لیبرال بوده که در حمایت
از طرح توقف احیاي رابطه با تهران قیام کرد.
مجلس عوام کانادا روز سهشنبه طرح توقف همه
مذاکرات با ایران براي ازســرگیري روابط دیپلماتیک را
تصویب کرد .طبق این مصوبه ،ســپاه پاسداران ایران
در »فهرست گروههاي تروریســتي« قرار گرفته است.
کانادا در سال  ۲۰۱۲بســیج و سپاه پاسداران را تحریم
کرده بود .ســال  ۹۵نیز آمریکا ،ســپاه پاسداران را در
فهرست گروههاي تروریستي قرار داده بود.
هنگام رأيگیــري درباره این طــرح که به صورت
قیام و قعود انجام شــد ،ابتــدا نمایندگان محافظهکار
بهعنــوان حمایــت از این طرح قیام کردند .جاســتین
ترودو ،نخســتوزیر کانادا ،نیز نخســتین کســي بوده
کــه از جناح لیبرال بهعنوان موافــق با این طرح قیام
کــرد .اعضاي کابینه نفرات بعــدي بودند .قیام ترودو
و موافقت او با این طرح موجب شــگفتي بســیاري از
رسانهها شده اســت .ترودو نخستوزیري است که از
زمــان رويکارآمدن دنبال احیــاي رابطه اتاوا -تهران
بوده از همین رو ،چندین دور مذاکره کارشناســي بین
کارشناسان دو کشور نیز برگزار شده است .طرح توقف
احیاي رابطه تهران -اتاوا به پیشنهاد گارنِت جـِـنِس،
نماینــده محافظهکار ،در مجلس عــوام کانادا مطرح
شد.
روزنامه »تورنتوسان« حمایت جاستین ترودو از این
طرح را غیرمنتظره دانسته و نوشته است :ماه گذشته
جناح لیبرال در سنا باعث ناکامي طرح مشابهي شد و
محافظهکاران در مجلس عوام کانادا انتظار نداشــتند
لیبرالهــا از این طرح حمایت کننــد؛ اگرچه این طرح
هنوز نهایي نیســت و براي تصویب نهایي باید به سنا
برود.
قدمبهقدم موفق خواهیم شد
طــرح توقــف احیاي رابطــه با تهــران ،آنهم در
کشوري که ایرانیان مقیم آن جمعیت و تکاپوي باالیي
دارند ،بــدون بازتاب نخواهد بود .کنگره ایرانیان مقیم
کانــادا ،براي مواجهــه با این طــرح کمپین مخالفت
راه انداخــت و مذاکراتي نیز انجام داد .ســه روز قبل،
رئیــس کنگره ایرانیــان کانادا در توییتر خود نوشــت:
»نیمســاعت پیش مطلع شدیم محافظهکاران ]سناي
کانــادا[ طرحي را علیه ایران در مجلس کانادا به رأي
خواهند گذاشت .بخشــي از این طرح از دولت کانادا
ميخواهــد هرگونه گفتوگو و مذاکــره دیپلماتیک با
ایران را متوقف کند« .او ســپس از مخاطبان خواست
بــه کمپیني کــه علیه این طرح درســت شــده بود،
بپیوندنــد .او همچنیــن گفت که با وجــود تالشها،
برخي نماینــدگان احزاب دیگر مجلــس کانادا نیز از
طرح پیشــنهادي محافظــهکاران حمایــت ميکنند؛

خطای راهبردی
ســخنگوی وزارت امــور خارجه تصویب طــرح محدودکننده روابط با ایران در مجلــس عوام کانادا و
مطرحکــردن برخی ادعاها و اتهامات علیه نهادهای نظامی کشــورمان در خالل آن را محکوم کرد .بهرام
قاسمی درباره اقدام مجلس عوام گفت» :هرچند تصویب این طرح در مراحل اولیه قرار داشته و تا تبدیل
آن به قانون باید مراحل دیگری را طی کند ،اما در صورت تصویب نهایی ،بیشــک یک خطای راهبردی و
اساســی با آثاری مخرب خواهد بود« .او تصریح کرد» :مطرحشدن چنین طرحی ناشی از فقدان اطالعات
دقیق و کافی قانونگذاران کانادایی از مواضع روشــن و منطقی جمهوری اسالمی ایران در مقابله با پدیده
شــوم تروریسم اســت« .به گفته قاسمی ،مردم ایران در دهههای گذشــته ،خود یکی از قربانیان تروریسم
خشــن و افسارگســیخته مورد حمایت برخی کشــورهای خارجی مشخص هســتند؛ ازاینرو و با توجه به
مبانی اخالقی و آموزههای فرهنگی اصیل خود ،بهخصوص در دوران اخیر و به موازات رشــد افراطگرایی
و تروریســم در سطح منطقه و جهان ،همواره پیشگام مبارزه با این پدیدههای نامبارک بوده و خواهند بود
و افکار عمومی جهان ،انتساب اتهامات واهی و نادرستی مانند حمایت ایران از تروریسم را هرگز نخواهند
پذیرفت.
ســخنگوی وزارت خارجه با هشدار نسبت به پیامدهای تصویب چنین طرحهای ناسنجیده و بیپایهای
ابراز امیدواری کرد که دولت کانادا با آگاهی کامل از سیاستهای روشن جمهوری اسالمی ایران و با درک
شرایط خطیر امروز منطقه و جهان ،مانع تصویب نهایی این طرح و تأثیر مخرب آن بر روابط دو کشور شود.
ولي بازهم مخاطبان را تشــویق به پیوستن به کمپین
و گذاشــتن پیام براي نمایندگان مجلس کرد ۱۳ .ژوئن
امــا روز خوبي براي ایرانیان مقیم کانادا نبود .احمدي
نوشــت» :سعي خودمان را کردیم؛ اما متأسفانه طرح
پیشــنهادي محافظهکاران رأي آورد .نمایندگان حزب
نئودموکرات و حزب سبز رأي منفي دادند .هزاران نفر
از ایرانیان کانادا در  ۲۴ســاعت گذشته براي اعتراض
به این طرح با نمایندگان خــود تماس گرفتند .از آنها
متشــکرم و اطمینان دارم قدمبهقــدم موفق خواهیم
شد«.
مصوبه مجلس کانادا الزامآور نیست
بــه گــزارش ایرنــا ،تارنمــاي خبري تورنتوســان
دراینبــاره نوشــت :طرح یادشــده بــا محکومکردن
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شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات بهره برداری و نگهداری ،کنترل ایمنی و پایداری سدهای استان کرمانشاه )(۲۰۰۹۷۱۲۳۲۰۰۰۰۰۸
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .لذا از شرکت های دارنده گواهینامه صالحیت )معتبر( فعالیت در زمینه بهره برداری  ،نگهداری و کنترل
ایمنی ســدها از مدیریت منابع آب ایران در صورت تمایل با توجه به مشــخصات زیر دعوت می شود نســبت به تهیه اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت اقدام نمایند.
 -۱مبلغ برآورد اولیه ) ۹/۲۵۵/۴۰۰/۱۵۴ :نه میلیارد و دویست و پنجاه و پنج میلیون چهارصد هزار و یکصد و پنجاه و چهار( ریال
 -۲محل ا جرای پروژه  :سطح استان کرمانشاه
 -۳مدت اجرای عملیات  ۱۲:ماه.
فرایند مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس
 www.setadiran.irانجــام خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گــران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در ســایت مذکــور و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  ۹۷/۳/۲۴می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  ۱۲روز پنج شنبه  ۹۷/۳/۲۴لغایت ساعت  ۱۳/۳۰روز پنج شنبه ۹۷/۳/۳۱
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:ساعت  ۸روز یکشنبه  ۹۷/۴/۱۰لغایت ساعت  ۱۴/۳۰روز سه شنبه ۹۷/۴/۱۲
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  ۹صبح چهارشنبه ۹۷/۴/۱۳
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف  :آدرس کرمانشاه – میدان سپاه پاسداران )نفت( بلوار زن –ضلع غربی پاالیشگاه – شرکت آب منطقه ای کرمانشاه و تلفن  ۰۸۳۳۸۳۷۰۱۳۵و ۰۸۳۳۸۳۷۰۱۶۳
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :-مرکز تماس ۰۲۱-۴۱۹۳۴
ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﯼ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
دفتر ثبت نام  ۸۸۹۶۹۷۳۷:و ۸۵۱۹۳۷۶۸

»حکومت ایــران« خواســتار »توقف فــوري هرگونه
مذاکرات یــا گفتوگو با تهــران براي احیــاي روابط
دیپلماتیک« شــده اســت .این مصوبه گرچه الزامآور
نیســت ،اما حمایت حزب حاکم و نخســتوزیر کانادا
از آن ميتواند نشــاندهنده چرخش مواضع در قبال
تهران باشــد .مشخص نیســت چه موضوعي موجب
این چرخش ناگهاني شــده است .شاید آنطور که یک
منبع امنیتي گمانهزني ميکند ،رئیسجمهوري آمریکا
در اجــالس گروه هفت ،تــرودو را در این زمینه تحت
فشار گذاشــته باشــد .دلیل دیگر هم ميتواند کسب
حمایت جامعه ایرانیان مخالف جمهوري اسالمي در
کانادا باشد که نارضایتيشــان از ترودو رو به افزایش
گذاشته است .هفتهاي که گذشت اجالس گروه هفت،
با نتایج نه چندان خوشــایندي به پایان رســید ،جنگ
آمریکا با کانادا و کشورهاي اروپایي بر سر تعرفهها در
این اجالس شــدت گرفت و مالقات ترامپ و ترودو نیز
بدون دستیابي به نتایج مثبت برگزار شد.
البي پرقدرت اسرائیل
کانادا سال  ۲۰۱۲اندکي قبل از انگلیس در گرماگرم
دولت احمدينژاد ،رابطهاش با ایران را قطع کرد۱۷ .
شهریور ) ۹۱هفتم سپتامبر  (۲۰۱۲وزارت امور خارجه
دولت تندروي وقت کانادا ،ســفارت خود در تهران را
تعطیل کرد .کانادا کارمندان سفارت ایران در این کشور
را »عنصر نامطلوب« توصیف کرد و به همه کارمندان
ســفارت ایران در خاک کانادا مهلــت داد بعد از پنج
روز خاک این کشــور را تــرک کنند .آنهــا همان زمان
حضور ایران در ســوریه و تالش براي حفظ بشار اسد
و برنامه هستهاي ایران را بهانه این قطع رابطه اعالم
کردند .اما از کســي پوشیده نبود که دولت وقت کانادا
بهشدت تحتتأثیر اســرائیل و البيهاي این رژیم بود.

پس از رويکارآمدن دولت لیبرال »جاســتین ترودو«،
او ابــراز عالقه کرد که رابطه با تهران را از ســر بگیرد
چه آنکه ،بخشي از پایگاه رأي او ،ایرانیان مقیم کانادا
بودند .تهران و اتاوا براي ازسرگیري روابط دیپلماتیک
وارد گفتوگوهاي اولیه شدند .بهتدریج نشستهایي
با حضور مقامهاي دو طرف برگزار شــد و ســرانجام
وزیــران امــور خارجه دو کشــور در حاشــیه مجمع
عمومي ســازمان ملل متحد در سال  ۲۰۱۶با یکدیگر
دیدار کردند .این دیدارها در ســطوح کارشناســي نیز
ادامه یافت ولي بــا وجود مثبتبودن دیدارها و نتایج
آن هیــچ گامي عملي ،براي ازســرگیري رابطه انجام
نشد .یک کارشناس در این حوزه به ما ميگوید »اگرچه
از سوي دولت کانادا ،براي ازسرگیري رابطه ابراز عالقه
ميشد ،اما هیچ اقدام عملي انجام نگرفت« .به عنوان
مثال در حاليکه مذاکرات وارد مرحله فني شده بود،
با وجود رایزني وزیران خارجه دو کشور ،ایرانیان مقیم
کانادا ،امکان شــرکت در انتخابات ریاستجمهوري را
پیدا نکردند .آمارهاي رســمي حاکي از این اســت که
بیــن  ۴۰۰تا  ۵۰۰هــزار ایراني مقیم کانادا هســتند که
به دلیل داشــتن تابعیت ایراني ،براي مسائل کنسولي
با مشــکالت مختلفي مواجه هســتند .همچنین البي
اســرائیلي در این کشــور پرنفــوذ اســت و عمدتا در
طرحهاي ضد ایراني دولت یا مجلس این کشور نقش
دارد .دولت پیشــین کانادا ،بهشــدت تحت تأثیر البي
اســرائیل بود و بســیاري قطع رابطه تهران – اتاوا در
آن دوران را تحتتأثیر البي اسرائیلي ميدانند .برخي
در تحلیل اقدام مجلس نیز معتقدند که این اقدام به
دلیل رفتارهاي ضد اسرائیلي اخیر ایران است.
موضــوع دوتابعیتيها و پروندههــاي قضائي آنها
و چند مــورد ممنوعالخروجي آنها از جمله همســر
کاووس ســیدامامي نیز از مســائلي اســت که به نظر
ميرسد تصویب این طرح را دامن زده است.
گره کور مصونیت سیاسي
کانادا در جریــان قطع رابطه با ایــران ،مصوبهاي
در مجلس گذراند و مصونیت سیاســي اماکن متعلق
بــه ایران در کانادا را لغو کــرد .همین مصوبه موجب
شــد تا رأيگیري براي انتخابات هم شــدني نباشــد.
چــون کانادایيها معتقد بودند ایــن کار باید در اماکن
دیپلماتیک ایران انجام شــود .جمهوري اسالمي ایران
معتقد است که عالوه بر مصونیت دیپلماتیک موجود
فعلي ،مصونیت سیاســي اماکن متعلــق به ایران نیز
باید بازگردانده شــود تــا رابطه احیا شــود اما دولت
کانــادا ميگوید قادر به تغییر مصوبه مجلس مبني بر
لغو مصونیت سیاسي نیستند .برمبناي لغو مصونیت
سیاســي از اماکن متعلق به ایــران چندي پیش چند
ساختمان ایراني مصادره شد .دستیار وزیر امور خارجه
پیشتر در گفتوگو با »شرق« درباره این حکم توضیح
داده بــود که »در حکم حقوقــي دادگاه کانادا مطرح
شــده که یکي از آنها ســاختماني متعلــق به وزارت
علوم و ســاختمان دیگري متعلق به سازمان فرهنگ
و ارتباطات اسالمي بوده که آنها مدعي هستند که این
اموال دیپلماتیک نیست؛ ازاینرو مصادره شدند؛ اما ما
ایــن حکم را قبول نداریم و مطابق قوانین بینالملل و
کنوانسیون وین ،به این حکم اعتراض کرده و وکالي ما
در حال پیگیري حقوقي موضوع هستند«.
از همین رو ،مذاکرات کارشناسي بین ایران و کانادا،
با وجود اینکه در چهار دور انجام شــد ،اما بيثمر بود.
برخي رســانهها یکــي از دالیل طــرح مجلس عوام
را همیــن بينتیجهبــودن مذاکرات دانســتهاند .یک
کارشــناس که مســائل ایران و کانادا را بهدقت دنبال
ميکنــد ،درباره این طرح به »شــرق« ميگوید که این
طرح علیه ایرانیان مقیم کانادا است و  ۴۰۰تا  ۵۰۰هزار
ایرانــي مقیم کانادا را تحتتأثیــر قرار ميدهد .دولت
ایران در تالش بود تا مشــکل رابطه براي دسترســي
کنسولي این اتباع بهسرعت رفع شود.

راز این سی روز
جوانک بیاعتنا به ســمت در مســجد رفت و
گفت من وضو ساختم و نمازی به شتاب خواندم
که فقط به خــدا بگویم ،قبولت دارم و در برابر تو
عصیانگر نیســتم و جزء بندگان تو هستم و عجالتا
همین مرا کافی است .این را نمیدانم که آن عالم
در این باب چه پاسخی دادند و چه عکسالعملی
داشتند ،شاید ناراحت شد یا افسوس خورد به این
همه معنویت ســاده! رســول مکرم اسالم بعثت
خود را بعثتی سهله و ســمحه میداند .در پایان
بیشــتر دعاهای یومیه ماه مبــارک رمضان خدا را
میخوانیــم که کارهایمان را آســان کند و عذر ما
را در ارتــکاب ذنوب بپذیرد و بــه جهت مهربانی
خود نســبت به بندگان صالح ،ســنگینی گناه را از
روی ما بردارد .واژه فطر به معنی گشودگی است؛
یعنی گشــودگی به عالم حقیقت و انسانیت .عید
فطر تمهید رهتوشــهای برای ایام دیگر سال است،
روز فرح و شادمانی از سپریکردن موفق ضیافت
مــاه عظیم خــدا ،روزی مســعود و فرخنده برای
عبادتگزاران شــهر صیــام ،روزی بزرگ که تعهد
میکنیــم در میثاق عهد خدا و مردم باشــیم .روز
عید اســت و من امــروز در این تدبیــرم /که دهم
حاصل ســیروزه و ســاغر گیرم /چند روزی است
که دورم ز رخ ساقی و جام /بس خجالت که پدید
آید از این تقصیرم!

هراس اخالقی
در شبکههای اجتماعی
هــراس اخالقــی ] [moral panicیکــی از
ترفندهــای جذب مخاطب در رســانهها اســت.
به این مفهــوم که برخی موضوعــات اجتماعی
که برای شــهروندان حســاس هســتند ،به قدری
بزرگنمایی میشــوند که همه شهروندان نسبت
به موضوع احســاس خطر میکنند؛ درصورتیکه
شــاید ســوژه اســتثنا یــا فوقالعاده محــدود و
غیرقابلتعمیم باشد.
در سالهای دور موضوع هراس اخالقی تحت
عنوان »خفاش شب« ازســوی رسانهها برجسته
شد که سوژه ،فردی بود که با اغفال زنان خیابانی
و سپس قتل آنان ،وحشت زیادی را در کشور ایجاد
کرد؛ بهنحویکــه بانوان در شــهرهایی که حتی
بیش از هزار کیلومتر با شهر مورد نظر نیز فاصله
داشتند ،جرئت خروج از منزل را در شب نداشتند.
درصورتیکــه مشــخص بود این قتلهــا فقط در
شــهری خاص رخ میدهنــد و دلیلی برای ترس
شهروندان دیگر شهرها وجود ندارد.
این ترفند رســانهای جذب مخاطب ،ناخواسته
و ناآگاهانه بهوسیله شبکههای اجتماعی در حال
اســتفاده اســت؛ به این مفهوم که در مدرسهای
معاونــی ،اقدام بــه پخش فیلمهای نامناســب
برای کــودکان ميکنــد و رســانههای اجتماعی
به جای بررســی موضوع از دیدگاه روانشناســی
و محرومیت یا ســوابق اخالقي این شــخص که
جنبه فــردی دارد ،آن را بــه موضوعی اجتماعی
تعمیم میدهند و تبدیــل میکنند .به تعبیر دیگر
شخصی با نداشتن احتماال تعادل اقداماتی خالف
هنجارهــا و اخــالق انجــام میدهد کــه این امر
موضوعی فردی اســت و میتواند در هر اجتماع
دیگری نیز رخ دهد و تنها کاری که میشــود کرد،
آموزش مناســب به کودکان در محافظت از خود
و همچنین سیســتمهای نظارتی برای کاهش این
موضوع است.
اما برخالف این فرایند انتشــار خبر ،ســوژهای
فــردی تبدیــل بــه موضوعــی اجتماعــی و
هراسبرانگیز میشــود و با پروبالدادن به آن در
شــبکههای اجتماعی و تفاســیر گوناگون و البته
منفی ،سوژه تبدیل به »هراس اخالقی« میشود؛
بهنحویکه شــهروندان و بهویــژه مادران جرئت
فرستادن کودک خود به کوچه و خیابان را ندارند
و حتما سعی میکنند حتی برای یک خرید کوچک
خود نیز با کودکشــان همراه شوند .درصورتیکه
هیچگونــه آمار و ارقامــی ،افزایش جرم و جنایت
نسبت به کودکان را گزارش نداده است .به تعبیر
دیگــر هرچند رســانههای اجتماعــی در همهجا
حضــور دارند ]مانند این مدرســه[ و آمار ثبتی در
تمامی دستگاهها ایجاد شده است که موارد پنهان
گذشــته را امروزه علنی کردهاند ،بازهم شواهدی
دال بر افزایش آمار مربوطه دیده نمیشود.
در نهایــت بایــد عنایــت داشــت که بیشــتر
شــهروندان که خود ادارهکنندههای شــبکههای
اجتماعــی هســتند ،از تکنیکهــای رســانهای و
پیامدهای آن آگاهی ندارند و فقط الگوهایی را از
رسانههای دیگر آنهم به صورت ناخودآگاه تقلید
میکنند که این امر اگر در کنار پایینبودن »ســواد
رســانهای« مخاطبان قرار داده شــود ،نتیجه آن
میشود که برخی مســائل پیشپاافتاده و استثنا،
در کشــور تبدیل بــه بحران اجتماعی میشــوند؛
درصورتیکه وظیفه رســانههای بــزرگ و معتبر
این اســت کــه  -۱شــهروندان را بــا تکنیکهای
رسانهای آشنا کنند که از هر روشی برای انعکاس
و بازنشــر اخبار رویدادها استفاده نکنند  -۲سطح
سواد رسانهای شهروندان را ارتقا بخشند تا تحت
تأثیر هــر پیامی قرار نگیرند و بــا نگاهی انتقادی
پیامهــا را گزینش و تحلیل کننــد  -۳از مباحثه و
کامنتگذاشتن بهعنوان یک عادت برای هر پیامی
اجتناب ورزند که این کامنتها خود باعث تشدید
تأثیر سوء پیام در شبکههای اجتماعی خواهد بود.

