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نگران ،ناامید ،خسته*

نگــران؛ ناامیــد؛ خســته؛ توصیــف اجمالی از وضعیــت کنونی
جامعه ایران اســت .توصیفی که شــاید برخــی را خوش نیاید.
نگاه
در گذشــته ،هیــچ گاه نــه نگــران بودم ،نه خســته و نــه ناامید.
دوســت نداریم این ســخنها را بگوییم چون بیم آن داریم که
به افزایش نگرانی و خســتگی و ناامیدی منجر شود .ولی چاره
چیست؟ تا کی میتوان زبان در کام کشید؟ اگر سکوت و نگفتن
چارهساز بود ،تاکنون چاره کرده بود.
عباس عبدی
نگرانیــم .با هر کس که ســخن میگوییم ،نســبت به آینده
روزنامه نگار
کشــور و ایــران نگران اســت .برخــی از گذشــتههای دور نگران
بودهاند ،ولی بســیاری نیز در سالهای اخیر بویژه در یک سال
گذشته نگران شدهاند .نگرانی بسرعت در روان و ذهن ما ریشه دوانده است .بحث
اصلــی نیز وجود توطئه و فشــارهای خارجی علیه کشــور نیســت ،هرچند این مورد
مهم اســت ،ولی ریشــه نگرانــی در داخل اســت .جامعه ما زیر فشــارهای مختلف
ضعیف و ناتوان شــده اســت .جامعه ما از وحدت و انســجام اولیه خود دور شــده و
شــاید در تنها موضوعی که وحــدت نظر داریم ،نگرانی از آینده اســت .اجازه دهید
پاســخ به دو پرسش یکی از آخرین نظرسنجیهایی را که در همین روزها در تهران
انجام شــده است تقدیم کنم .از مردم پرسیده شده است مهمترین موضوعی که
این روزها موجب نگرانی شــما میشود ،چیســت؟ فقط  1/1درصد اظهار داشتهاند
کــه چیزی موجب نگرانی آنان نمیشــود .نکته مهم این اســت کــه اکثریت قاطع،
مســائلی را موجب نگرانی خود دانســتهاند که حل آنها خارج از اراده شخصی آنان
اســت .در ادامه پرســیده شــده که آیا این نگرانی در آینده کمتر میگردد یا بیشتر یا
همین طور میماند؟ فقط  6درصد اظهار داشــتهاند که کمتر میشــود 85 ،درصد
گفتهاند بیشــتر و  9درصد هم اظهار داشــتهاند همین طور میماند .متأسفانه باید
گفت که این پاسخها در نگرانیهایی که به امور شخصی برمیگردد ،خوشبینانهتر
است و در اموری که خارج از اراده فردی است ،بسیار بدبینانهتر.ناامیدی رویه دیگر
این نگرانی اســت که بازتاب آن را در این نحوه پاســخگویی شــاهد هستیم .مردمی
ناامید که انتظار آیندهای خوب را ندارند.
خســتهایم .این خســتگی پس از انتخابات ســال گذشــته نمود بیشــتری یافت.
آخریــن بــار که مردم به پــای صندوق رأی آمدند ،امید بســیار داشــتند که تغییری
جــدی در رویههــا و سیاســتها روی میدهد ولــی وقتی میبینند کــه چیزی تغییر
نکــرده ،خســته شــدهاند .آنهــا از اینکــه هر بــار تــاش میکننــد و در پــای صندوق
خواستشان را بیان میکنند ولی نادیده گرفته میشود ،خسته شدهاند .حاال به هر
بهانه بزرگ و کوچکی ،موجه و غیرموجه به خیابانها میآیند و اعتراض میکنند.
گویی صندوق رأی را دیگر آخرین راه نمیدانند .گویی که حضور در این انتخابات را
به مثابه عبور از آخرین گردنه برای رسیدن به مقصد میدانستند؛ تا تمام خستگی
راه از تن خارج شــود ،ولی معلوم شــد که این نه گردنه پایانی که حرکت روی دایره
اســت و در روی دایــره هرچــه ســریعتر حرکت کنیم تــا از نقطه موجود دور شــویم،
سریعتر به آن نزدیک خواهیم شد.
با وجود این همچنان یک نقطه روشن هست .اتفاق نظر نسبی در وجود نگرانی
دربــاره آینــده و اینکــه ادامه مســیر فعلی و گذشــته دیگر ممکن نیســت .واقعیت
ایــن اســت که بــه نظر بنده مســأله امروز ایــران ،هیچ را ه حــل جزئی و فنــی ندارد.
در ســطح هیــچ یک از قوا نیســت و باید در ســطح ملی حل شــود .بایــد در نگاه به
جامعه و رابطه قدرت و مردم اصالح اساسی صورت گیرد .باید ضمن به رسمیت
قدرت مردم،
شناختن همه نگرشها و گرایشهای موجود در جامعه ،به بازسازی ِ
همــت گماشــت و روح امیــد را در ایــن کالبد خســته و ناامیــد دمید .بــه عنوان یک
فعــال رســانهای معتقدم اولین جایی که چنین اصالحی بایــد بازتاب پیدا کند ،در
رســانه است .وضعیت امروز رســانه در ایران بسیار خطرناک و حتی تهدیدی علیه
امنیت ملی اســت .از یک سو با رســانههای رسمی مواجه هستیم که فاقد استقالل
و اثرگذاری هســتند و از ســوی دیگر با شــبکههای اجتماعی مواجهیم که هیچ حد و
مــرز اخالقــی و حرفهای و قانونی بر آنها حاکم نیســت و ایــن دو وضعیت به ظاهر
متناقض ،در اصل دو روی یک ســکه هســتند .امروز فضای رســانهای از ارکان دفاع
از امنیت ملی اســت .اگر فضای رســانهای ملی به شــکلی که االن هست ادامه پیدا
کند ،به رقابت بینالمللی رســانهای میبازیم همچنان که پیش از این باختهایم و
این باخت رسانهای به زیان امنیت ملی است .مقدمه الزم برای مبارزه با تبعیض
و فســاد در کشــور که متأســفانه نظاممند نیز شده اســت ،در اصالح نظام رسانهای
است .برخالف تصور سادهانگارانه نزد برخی افراد؛ تفوق سیاسی و روانی نظامهای
توســعهیافته ،در درجه اول محصــول قدرت اقتصادی و نظامی برتر آنها نیســت،
بلکه محصول قدرت و اثرگذاری نظام رســانهای آنها اســت .نظام رسانهای کارآمد
در جهــان امــروز ،هیچ تناســبی با نگــرش موجود و «بــوقواره» ما به رســانه ندارد.
 30ســال پیش در ابتدای مقدمهای که بر یک پژوهش درباره رســانهها انجام شده
بود ،نوشــتم که در ایران هیچ پدیده مدرنی به اندازه رســانه ،به صورت سنتی مورد
بهرهبرداری قرار نمیگیرد .امروز تشــت این نحوه رفتار نابخردانه از بام رســانه ،بر
زمین جامعه افتاده است.
با وجود همه اینها باید امید داشت ،چرا که محکوم به امید هستیم ،مبادا بعداً
پشــیمان شویم که اگر امیدمان را از دست نمیدادیم ،به مقصد میرسیدیمَ .فرج
بعد از ش ّدت روزنه امید ماست پنجره آن را بر خودمان نبندیم.
* متن سخنان عبدی در حضور رئیس جمهوری
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وزارت خارجه  :طرح محدودیت روابط با ایران خطای راهبردی کانادا است
سخنگوی وزارت خارجه تصویب نهایی
طــرح محدودیــت روابــط بــا ایــران در
مجلس کانــادا را یک خطــای راهبردی
خواند و ابــراز امیدواری کــرد دولت این
کشــور مانــع تصویــب نهایی ایــن طرح
و تأثیــر مخــرب آن بــر روابــط دو کشــور
شــود.بهگزارش «ایران» بهرام قاســمی
ضمــن ابــراز ناخرســندی از ایــن اقــدام

غیرسازنده گفت«:هر چند تصویب این
طــرح در مراحــل اولیه قــرار داشــته و تا
تبدیــل آن به قانون باید مراحل دیگری
را طی کند ،اما در صورت تصویب نهایی
بیشــک یک خطای راهبردی و اساسی
با آثاری مخرب خواهد بود ».ســخنگوی
وزارت خارجــه در رد ادعــای کانادا مبنی
بر حمایت ایران از گروههای تروریســتی

افزود«:مردم ایران طی دهههای گذشته
خــود یکــی از قربانیان تروریســم خشــن
و افسارگســیخته مــورد حمایــت برخــی
کشــورهای خارجــی مشــخص هســتند؛
از ایــنرو بــه مــوازات رشــد افراطگرایــی
و تروریســم در ســطح منطقــه و جهــان
همواره پیشگام مبارزه با این پدیدههای
نامبــارک بــوده و خواهــد بــود و افــکار

عمومی جهان ،انتســاب اتهامــات واهی
و نادرســتی همچــون حمایــت ایــران از
تروریسمراهرگزنخواهندپذیرفت».
قاســمی با هشــدار نســبت بــه پیامدهای
تصویــب چنیــن طرحهــای ناســنجیده و
بیپایهای ابراز امیدواری کرد دولت کانادا
بــا آگاهــی کامــل از سیاســتهای روشــن
جمهوری اســامی ایران و با درک شرایط

خطیر امروز منطقه و جهان مانع تصویب
نهایی این طرح و تأثیر مخرب آن بر روابط
دو کشور شود.واکنش وزارت خارجه در پی
آن صــورت گرفت که نمایندگان مجلس
عــوام کانادا روز سهشــنبه بــه طرحی رأی
دادهانــد کــه بر اســاس آن ،مذاکــرات این
کشــور بــرای ازســرگیری روابــط بــا ایــران
متوقــف میشــود .کانــادا در ســال 1390

ســفارت خــود را در ایران تعطیــل کرد و
روابــط خــود را با ایران بــه حالت تعلیق
درآورد .مجلــس عــوام کانــادا همچنین
در مصوبــهای ،ســپاه پاســداران انقــاب
اسالمی را وارد فهرست گروههای حامی
تروریســم کرده است .نخستوزیر کانادا
و اعضــای دولــت او به ایــن مصوبه رأی
مثبت دادهاند.

اتحاد رسانه ای علیه جنگ روانی
ëëادامه از صفحه اول
رئیس جمهوری با بیان اینکه باوجود
نگرانیها و مشــکالتی کــه در بخشهای
مختلــف کشــور وجــود دارد چــرا بایــد
بــه آینده کشــور ،نظــام و انقــاب ناامید
باشــیم ،تصریح کرد :ما امروز با شــرایط
جدیدی در کشور روبهرو هستیم.
وی با اشــاره بــه برخی اظهــار نظرها
نســبت بــه اینکــه عنــوان میکننــد پــای
صنــدوق رأی رفتیم و نتیجهای ندیدیم،
افــزود :هم صندوق انتخابات ســال  92و
هم صندوق سال  96دستاوردهای بسیار
روشنی دارد که نمونه آن ،آمار اخیر بانک
مرکــزی درباره رشــد اقتصادی اســت که
براســاس آن در ســال  4.4 ،96دهم رشد
اقتصادیداشتیم.
رئیــس جمهــوری افــزود :مــا از رشــد
منفی در کشور به رشــد مثبت اقتصادی
رســیدهایم و چــرا بایــد از صنــدوق رأی
ناامیــد باشــیم .روحانی با بیــان اینکه در
ســالهای قبل از دولت یازدهم اشتغال
خالص حدود  12هزار نفر بوده و این رقم
در سال گذشته  800هزار نفر بوده است،
گفت :ما کــه در کشــور وارد کننده گندم و
بســیاری از نیازمندیهــای دیگــر بودیم،
 3ســال اســت که نیاز به وارد کردن گندم
نداریم و امسال حتی در شکر و دانههای
روغنی نیز این نیاز برطرف شــده اســت.
رئیــس جمهــوری ادامــه داد :پیشــرفت
روستاهای کشــور در بخشهای مختلف
از جملــه بــرق ،راه و گاز ،قابــل مقایســه
بــا زمان قبــل از دو صندوق رأی گذشــته
نیست.
وی تأکیــد کــرد :باوجــود مشــکلی
کــه در برجــام پیــش رو داریــم و یکــی از
امضاکننــدگان از توافــق خارج شــده ،اما
خوشــحالیم که نظام جمهوری اسالمی
بــه گونــهای رفتــار کــرده کــه امــروز همه
کشــورها بجز چند کشور که تعدادشان از
انگشــتان دست هم کمتر اســت ،امریکا
را محکــوم کــرده و ایران را مــورد تجلیل
خــود قــرار میدهنــد و ایــن در  40ســال
گذشته بیسابقه است که قریب به اتفاق
کشــورهای جهــان کار ملــت را تجلیــل و
اقــدام بدخواهان را محکوم کنند .رئیس
جمهــوری تأکیــد کــرد در تاریخ شــورای
امنیت ،کدام کشــور اســت که پرونده آن

در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان
ملل متحد به شورای امنیت رفته باشد و
بتواند بدون ذلت از آن خارج شود؟
روحانی اظهار داشــت :ما نگذاشتیم
که جنگ بر ما تحمیل شود و سر در برابر
دشمن نیز فرود نیاوردیم.
رئیس جمهــوری گفت :بــرای اولین
بــار در تاریــخ ســازمان ملــل متحد حق
غنیســازی برای ایران لحاظ شــده البته
اســتفاده صلحآمیــز از انــرژی هســتهای
حق همه کشورهاست ،اما تاکنون شورای
امنیت این حق را به کشوری نداده و تنها
برای جمهوری اســامی ایــران این حق
را تصریــح کرده اســت .وی ادامه داد :در
تولید گازوئیل به خودکفایی رسیدهایم و
در تولید بنزین نیز با برنامهریزی صحیح
در مصــرف تا پایان ســال بــه خودکفایی
خواهیم رســید .وضعیت سرمایهگذاری
در کشــورمان امــروز برخــاف ســالهای
قبلتر مثبت شــده است .روحانی افزود:
با وجود همه فشــارها ،فضای مجازی در
اختیــار مردم را گســترش دادیم و شــما
بــه عنــوان اصحاب رســانه ،نظــر بدهید
کــه آیــا ایــن دســتاورد دولــت بــا وجــود
مخالفتهای فراوان و سنگین کار بزرگی
نبــوده اســت .رئیــس جمهوری بــا طرح
این ســؤال که چرا باید موضوع پشیمان
بــودن از صنــدوق رأی را مطــرح کنیــم،
اظهار داشــت :صندوق رأی تنها راهحل
مشــکالت پیش روی ماست و جدا شدن
از صندوق یعنی جنگ داخلی و تسلیم
شدن در برابر دشمن .شاید حل بعضی
از مشــکالت سخت باشــد ،اما برای حل
همین مشــکالت نیز راهی جــز رجوع به
صنــدوق آرا نداریــم .روحانــی تصریــح
کــرد :هیــچ گاه ناامیــد نبوده و نیســتم و
امــروز نیــز بــا وجود فشــارهای ســنگین،
امــا از آینده کشــور ،مردم و نظــام ناامید
نیســتم و کامــاً و بســیار هــم بــه آینــده
امیدوارم.
رئیــس جمهــوری خاطرنشــان کرد:
نبایــد مســأله جدید یــا دشــمنان جدید
بســازیم بلکه باید مســائل را شــناخته و
حــل و فصــل کنیم و بــا شــناخت دقیق
دشــمن بــرای پایــان دشــمنیها تالش
کنیم .نبایــد در رســانهها توقعات مردم
را بیجــا بــاال ببریــم ،چــرا کــه بــاال بردن

صندوق رأی تنها راهحل مشکالت پیش
روی ماست و جدا شدن از صندوق یعنی
جنگ داخلی و تسلیم شدن در برابر
دشمن .شاید حل بعضی از مشکالت
سخت باشد ،اما برای حل همین مشکالت
نیز راهی جز رجوع به صندوق آرا نداریم
بیحســاب توقعات مردم یعنــی ایجاد
ناامیــدی در آنهــا ،بلکه بایــد توقعات را
در حــد مقــدورات و توان ملی ســامان و
پاسخ دهیم.
روحانــی بــا بیــان اینکــه امــروز بــار
ســنگینی برعهده شــما اصحاب رســانه
قــرار دارد ،گفــت :امــروز مشــکل اصلی
مــا ،مشــکل اقتصــادی ،فرهنگــی یــا
امنیتــی نیســت ،بلکــه مشــکل اصلــی
امروز ما جنگ روانی اســت .بزرگترین
غــم بــرای یــک ملــت زمانــی اســت که
رســانههای بیگانــه مرجــع او باشــند.
در کمتــر جایــی دیــدهام کــه یــک ملت
ایــن گونــه بــه رســانههای بیرونــی اعتنا
کننــد ،ایــن وضعیت باید اصالح شــود و
رســانههای داخلی مرجع اطالعرســانی
به مردم باشند .رئیس جمهوری اضافه
کــرد :مرجــع افــکار عمومی مــردم باید
رســانههای داخلــی و رســانههای دارای
نام و نشــان باشند نه رســانههای بی نام
و نشــانی کــه در فضای مجــازی براحتی
هــر چــه میخواهنــد ،میگویند و بــا القا

و تخریــب باعــث انحــراف مســیر افــکار
عمومــی میشــوند .وی اظهــار داشــت:
دولــت همــواره از انتقــاد مشــفقانه و
دلســوزانه اســتقبال کــرده و آن را به نفع
دولــت و کشــور دانســته و میدانــد ،امــا
تخریــب ،تهمــت و دروغ نــه تنها باعث
تضعیــف دولت و نظام بلکه باالتر از آن
باعــث تخریــب مبانی اخالق میشــود؛
انتشــار اخبار دروغ دادن آدرس غلط به
مردم و ناامید کردن آنها از آینده است.
رئیــس جمهــوری از همــه رســانهها
خواســت کــه تمــام تــوان و تــاش خــود
را بــرای صداقــت و ادای امانــت بــه کار
گیرنــد و تصریــح کــرد :شــما اصحــاب
رســانه امانتدار افکار مردم هستید .اصل
و جوهــره دیــن ،صداقــت و ادای امانــت
اســت و شما باید بیش از هر کسی به این
مهــم توجــه کنیــد .روحانی خاطرنشــان
کرد :به عنوان رئیس جمهوری امانتدار و
زیر دین میلیونها رأیی هســتم که مردم
بــه من دادنــد و معتقــدم کاری که امروز
باید انجام دهیم ،این است که باید همه

در انتظار گزارش جهانگیری به مردم
«بایــد بعــد از مــاه رمضــان در مــورد
شــرایط کشــور بــا مــردم صحبــت کنیم
تا مــردم در جریان شــرایط دولــت قرار
بگیرنــد»؛ ایــن وعــدهای اســت کــه روز
سهشــنبه اســحاق جهانگیــری ،معاون
اول رئیــس جمهــوری در مراســم
گردهمایــی خیریــن مدرسهســاز کشــور
مطــرح کــرد .موضوعــی کــه چنــد باری
مــورد تأکیــد و حتــی درخواســت رئیس
جمهــوری هــم قــرار گرفته بود .حســن
روحانی از ســال گذشــته تاکنون در چند
مقطع گالیههایــی مطرح کرده مبنی بر
اینکه برخی از دولتیها آن طور که توقع
میرود ،برای دفاع از برنامههای دولت
وارد میــدان نمیشــوند .از جمله در 16
خــرداد  ،96در ضیافــت افطــار بــا وزرا،
رؤسای سازمانها ،مدیران و استانداران
گفته بود« :بعضیها گیوه را بر کشــیدند
و به میدان آمدند ،آستینها را باال زدند
و به میدان آمدند .اما بعضیها پاشــنه
گیوهشــان خوابیده بــود و بر نکشــیدند.
لخ لــخ کردند .یــک مقــدار راه آمدند و
مســیر را آمدنــد و زحمــت کشــیدند» و
«بعضیهــا سختشــان بود دفــاع کنند،
خیلــی نــرم حــرف میزدنــد و آرام .اگر
در تنگنــای  ۳۰خبرنگار قرار میگرفتند،
در آن تنگنــا یک کلمــهای میفرمودند.
حرف نمیزدند و سینه سپر نمیکردند.
نمیشــود؛ ما یک بار ســنگینی بر دوش
داریم .هر کســی که آماده اســت این بار
را بر دوش بگیرد ،باید داوطلب باشد».
اســحاق جهانگیــری کــه حــاال وعده
ســخن گفتــن دولت بــا مردم و تشــریح
شــرایط کشــور را میدهــد؛ کمــی بیــش
از یک ســال پیــش در قامــت مهمترین

مدافع حسن روحانی وارد گود انتخابات
شــد تا او را در مقابل رقبا تنها نگذاشــته
باشــد .حاال او در شــرایطی ایــن وعده را
مطــرح کــرده که نقــاط ابهــام در اذهان
عمومی شــاید حتی بیشــتر از ســال قبل
هم شده باشد .نقاط ابهامی که هر کدام
ســؤاالتی پر تعداد و احتماالً پاسخهایی
مفصل را میطلبند؛ از وضعیت برجام
و دعوا بر ســر موضوعی چــون  FATFتا
وضعیــت تالطم بازارهای ارز ،طال و کاال
و وضعیت ایجاد اشتغال در کشور.
در ماههای اخیر دولت بیشــتر بابت
ایــن دســت مســائلی کــه بــه آن اشــاره
شــد ،زیــر ضــرب مخالفــان خــود رفتــه
اســت .فشــاری کــه البتــه خیلــی فراتــر
از چارچوبهــای سیاســی معمــول و
پذیرفتــه شــده اســت .معــاون رئیــس
جمهــوری و رئیــس ســازمان انــرژی
اتمی کشــور بابت تصمیمــی که رئیس
جمهــوری امریــکا گرفتــه ،مــورد حمله
واقــع شــده و «خائــن»« ،وطنفروش»
و «سازشــکار» خوانــده میشــود .آن
هــم در یــک راهپیمایــی کــه قرار اســت
نمــاد وحدت نه تنهــا ایــران بلکه تمام
آزادیخواهان جهان در برابر اشغالگران
قدس باشــد .تقریباً در اتفاقی با فاصله
زمانی بســیار کوتــاه صحــن مجلس در
یک جلســه علنی محل نمایشی توسط
مخالفــان دولــت میشــود کــه هیچگاه
ســابقه نداشــته؛ آنهــا طومارهایی چند
ده متری علیه لوایح دولت را در صحن
مجلــس پهــن میکننــد و نظم جلســه
را کامــاً به هــم میریزند تــا لوایحی که
تصویــب آنهــا را چندیــن ماه اســت که
«خیانت» به کشور خواندهاند ،از دستور

دســت به دســت هــم دهیم تــا بر جنگ
روانی دشمن فائق شویم.
رئیسجمهوریباتأکیدبراینکهملت
ایــران در جانب حق قــرار دارد و بر باطل
پیروز خواهد شد ،گفت :درست است که
همه دولتهای امریکا از ابتدای پیروزی
انقالب تاکنون دشمن ملت ایران بودند،
اما دشــمنی هم حد و چارچوبی دارد .ما
در تاریــخ قاتل کــم نداشــتهایم اما همه
آنها شــمر نبودند ،خائن زیاد داشــتهایم
اما ابــن ملجم یکی بیشــتر نداشــتهایم؛
همــه دولتهــای امریــکا دشــمن ملت
ایــران بودنــد ،امــا رئیــس دولــت فعلی
بدتر ،خبیثتر و با نقشــههای شــومتر از
دولتهای قبلی است.روحانی با تأکید بر
اینکه باید بدخواهانی را که خواستشان
شکســتن ملــت ایــران اســت ،شکســت
دهیم ،افزود :شما اصحاب رسانه باید بار
ســنگین مقابله با جنگ روانی دشمن را
که امروز باالتر و مؤثرتر از جنگ اقتصادی
و فرهنگی علیه مــا جریان دارد ،برعهده
بگیرید.رئیــس جمهــوری بــا اشــاره بــه
نوسانات در بازار ارز ،خودرو و سکه در ایام
اخیر ،گفت :آمار مستند گواه آن است که
تولید خودرو ،ســکه و تأمیــن منابع ارزی
کشــور نســبت بــه پارســال حتــی از رشــد
برخوردار بوده و نوســانات و تالطمهایی
که این روزها در بازار شــاهد آن هســتیم،
بیــش از آنکــه ریشــه در واقعیت داشــته
باشد ،ناشی از جنگ روانی است.
روحانــی اصحــاب رســانه را نیروهای
خــط مقدم جبهه جنــگ روانی توصیف
کرد و اظهار داشت :امروز آزمایش بزرگی
پیش روی شــما اصحاب رســانه و دولت
قرار دارد .اینکه رســانه شــما چقــدر تیراژ
دارد یــا چــه تعــداد خواننــده دارد ،مهم
است ،اما مهمتر از آن این است که کسی
کــه اخبار و مطالب شــما را میخواند ،در
پایــان کار امیدش افزایش یافته یا ناامید
شده است.
رئیــس جمهــوری افــزود :اگــر پایــان
یک برنامه رســانه ملی ،افزایش اعتماد،
انسجام ملی و ســرمایه اجتماعی باشد،
میتــوان گفــت این رســانه موفــق بوده،
امــا اگــر حاصــل کار افزایــش ناامیــدی
باشــد ،قطعاً باید عملکرد آن را ناموفق
ارزیابــی کنیم .روحانــی تصریح کرد :رمز

موفقیت ما مقاومت و ایســتادگی است.
اگر بترســیم یا سســت وخسته شویم و یا
احساس شکســت کنیم ،پیروز نخواهیم
شــد .منکــر وجود مشــکالت نیســتم ،اما
میخواهم به قدرت بزرگ رسانهها اقرار
و تأکیــد کنــم و بگویم که اگر همه دســت
به دست هم بدهیم ،پیروز خواهیم بود.
پیــش از ســخنان رئیــس جمهــوری
در ایــن دیــدار چنــد تــن از اســاتید
روزنامهنگاری و مطبوعات و پیشکسوتان
و پژوهشــگران رسانه و مسائل اجتماعی
به بیــان دیدگاههــا و نقطه نظــرات خود
پرداختند.عبــاس عبــدی ،روزنامهنگار و
پژوهشــگر مســائل اجتماعی با اشــاره به
اوضــاع جامعــه در بخشهــای مختلف
به ضرورت تقویت وحدت و انســجام در
راســتای رفــع نگرانیها و حل مشــکالت
کشور ،تأکید کرد.
بیژن مقدم ،روزنامهنگار و پیشکسوت
عرصــه مطبوعــات بــا اشــاره بــه خــروج
امریــکا از برجــام ،تعامــل بــا جهــان را
سیاســتی حکیمانه و همیشــگی دانست
و گفــت :تعامل با جهان هرگز به معنای
ســازش و غفلــت از ظرفیتهای داخلی
نیســت و ملت ایــران میدانند که امریکا
جز دشــمنی بــا این ملت هــدف دیگری
نــدارد .وی افــزود :معتقدیــم کســانی
کــه بــرای شکســت دولــت روزشــماری
میکننــد ،نــه دل در گرو انقــاب دارند و
نه به فکر مصالح کشور هستند .از این رو
باید تــاش کنیم تا به دولت در راســتای
پیشبرد برنامههایش کمک کنیم .مهدی
رحمانیــان ،مدیرمســئول روزنامه شــرق
بــا اشــاره به برخــی مشــکالت رســانهها
از جملــه در حــوزه اقتصــاد رســانهای به
بیــان دیــدگا ه و پیشــنهادات خــود بــرای
بــرون رفــت از این مشــکالت پرداخت و
از دولــت و مســئوالن کشــور خواســت تــا
نســبت به شــنیدن نظــرات متخصصان
و فرهیختــگان اهتمــام بیشــتری نشــان
دهند .خانم عذرا فراهانی ،روزنامهنگار و
پژوهشگر مطبوعات نیز با اشاره به برخی
از مشــکالت روزنامهنگاران و خبرنگاران
از جملــه عدم امنیت شــغلی ،تعطیلی
نشــریات و رســانهها به واسطه مشکالت
اقتصادی ،خواستار توجه بیشتر دولت به
این قشر شد.

جام جهانی؛ فرصت گفتوگو برای صلح
کار خــارج کننــد .ایــن تالشهــای روی
صحنه ســؤالی جدی را رقم میزند؛ آیا
قــدری از شــرایط فعلی کشــور ناشــی از
تحرکات پنهان داخلی نمیتواند باشد؟
آیا کســانی که در عیــان و در یک رخداد
فراملــی ،بــه شــخصیتهای دولتــی با
الفاظــی تنــد و خشــن حملــه میکنند،
پتانسیل و انگیزه الزم را ندارند تا در خفا
موانعی بــه مراتب جدیتر برای دولت
ایجاد کنند؟
صحبــت رو دررویــی کــه اســحاق
جهانگیــری وعــده انجــام آن را داده
اســت ،میتواند امیدواریهای زیادی را
به وجــود آورد که عامه مــردم هم کمی
بیشتر از حقیقت وضعیت کشور مطلع
شوند .وضعیتی که خصوصاً جریانهای
شــهره بــه تنــدروی مدتهاســت تمام
تالشهــای خــود را بــه کار بســتهاند تــا
تمــام بار مســئولیت آن را گــردن دولت
بیندازنــد .شــاید عیانترین مثــال برای
ایــن تــاش ماجرایــی مانند مؤسســات
مالی و اعتبــاری غیرمجاز باشــد .همان
مؤسســاتی کــه در دولــت قبل و بــا نفوذ
ت پــردهای که
و قــدرت دســتهای پشــ 
عمومــاً از طیف مخالفــان دولت فعلی
هســتند ،شــکل گرفتنــد و توانســتند بــا
تکیــه بر قــدرت پنهان خود ،ســرمایهای
هنگفــت از مــردم را جــذب کننــد.
ســرمایهای که نهایتاً دود شد و هوا رفت
تــا دســت آخر چنــد هــزار معتــرض در
سراســر کشــور به عنــوان نتیجــه کار این
مؤسســات باقی بماننــد .دولت یازدهم
و دوازدهــم تا اینجای کار  11هزار میلیارد
تومــان از بدهــی ایــن مؤسســات کــه نه
شــکلگیری آنها و نه بدهــی آنها ربطی

به او نداشــت را پرداخــت کرد اما نتیجه
ایــن کار دو طرح ســؤال مخالفان دولت
از رئیس جمهوری شــد و مهمتــر از آن،
اعتراضات دیماه گذشــته که از مشــهد
کلیــد خورده بود .از همان شــهری که به
عنوان پایتخــت مخالفان دولت شــهره
اســت و اکنون نیز انگشــت اتهام ارســال
ک تهدیدآمیز به هر کدام
چندصــد پیام 
از نماینــدگان بابــت بررســی موضــوع
 FATFدر مجلــس به ســمت این شــهر
نشانه رفته است.
معلوم نیســت دولت میتواند چند
روایــت از ایــن دســت روایتهــا دربــاره
واقعیت شــرایط کشور داشــته باشد .اما
مســأله معلوم و قطعی این است که در
شرایطی که قســمت عمده تریبونهای
رســمی و پــر مخاطب در اختیــار جریان
مخالــف دولــت اســت ،دولتیهــا بایــد
از محــل جایــگاه حقوقــی کــه دارنــد ،به
عنوان یک تریبون بهره گرفته و با مردم
حــرف بزننــد .کاری کــه قطعــاً طــرف
مقابــل تمایلــی بــه انجــام آن نــدارد؛
نمونه مشخص آن هم بحث فیلترینگ
تلگرام با آن وضعیت و شکل خاص بود
که با وجود تمام مخالفتهای دولت با
یــک حکم قضایی انجام شــد .همه این
فشارها نشــان میدهد که اگر زمانی نیاز
به سخن گفتن و صحبت کردن بی پرده
دولتیهــا بــا مردم باشــد ،دقیقــاً همین
زمانی اســت که در آن قرار داریم .زمانی
کــه خیلیها امید دارند تا وعده اســحاق
جهانگیــری رنــگ تحقق به خــود ببیند
و میــدان اینقدرها هم بــرای ضربه زدن
یــک طرفــه رقبا بــه اعتبار دولــت خالی
نباشد.

ëëادامه از صفحه اول
اکنــون مــردم ما بــا دینهــا ،زبانهــا ،تاریخهــا و ویژگیهــای متفاوت
خــود فرصتــی دارنــد تا بــا «زبانــی جهانی» ،با خــود و دیگران ســخن
بگوینــد و ارزشهایــی کــه در چند هزارســال زندگی و مبارزه به دســت
آوردهاند ،به دنیا نشــان داده و به شــیوهای جهــان وطنانه و امروزی با
مردم جهان ســخن بگویند و نشــان دهند که این مــردم نه تنها ایران،
زادگاه ،وطن و ســرزمین خود را دوســت میدارند ،بلکه دوستدار همه
ملتهــا و فرهنگهــا و دینها و زبانهــا هســتند و میخواهند در پرتو
صلــح جهانــی با همــه ملتها زندگــی کننــد و از راه مســالمتآمیز با
آنان مبادله ،معادله ،معاشــرت و همزیســتی انسانی و جهانی داشته
باشند.
جــام جهانــی فرصتــی اســت تــا آذربایجانیهــا ،خوزســتانیها،
مازندرانیهــا و بلوچهــا و همه اقــوام ایرانی به این بیندیشــند که در این
لحظه چگونه میتوانند از این موقعیت بسیار دشوار سربلند بیرون آییم
و نــه تنها آینده امروز ایران را امیدبخش و ســازنده بســازیم ،بلکه کمک
کنیم خاورمیانه و تمام جهان در نوعی صلح و آرامش زندگی کنند.
مــا مانند همــه ملتهای دیگر بایــد تالش کنیم تا بــه نوعی به همه
سیاســتمداران ،جنــگ طلبــان ،گروههــا و کســانی کــه منافــع خــود را در
خشــونت ،افراطگــری ،ویرانگــری و خون ریــزی میدانند ،نشــان دهیم
کــه راههای انســانیتر و بشردوســتانه دیگری نیز برای رســیدن به منافع
و زندگــی جمعــی وجــود دارد .جــام جهانــی فرصــت اجتماعــی اســت
برای تشــکیل محفلها و موقعیتهای تفســیری که در آن درباره نقش
و جایــگاه ورزش ،هنرهــا ،دیپلماســی و دیگــر فرصتهــای اقتصــادی،
اجتماعــی و سیاســی بــرای همزیســتی و صلــح ،هــم در ســطح ملــی و
منطقهای و جهانی با یکدیگر سخن بگوییم.
جام جهانی موقعیتی است که باید دردهای مشترک را با هم در میان
بگذاریم .این مســابقات برای این نیست که بتوانیم قدرت را به نمایش
بگذاریم ،بلکه فرصتی برای به نمایش گذاشــتن فضیلتهاســت .شاید
در میــان همــه فضیلتهــای اجتماعــی باالتــر ،گفتوگــو بــرای صلح و
همزیســتی میان مردم و ملتها باشــد .به امید اینکــه جام جهانی ما را
سرگرم نسازد بلکه هوشیار و بیدارتر کند و همه برای زندگی بهتر و عبور
از این بحران ،بیندیشیم و گفتوگو کنیم.

