از سوی دبیر شورای عالی امنیت ملی مطرح شد

هشدار نسبت به اقدامات مشکوک
هستهای با دالرهای نفتی
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صفحه3

با حکم رهبر انقالب اسالمی

حجتاالسالمشعبانیموثقینماینده
ولیفقیه و امامجمعه همدان شد
صفحه2

کواکبیان:

برخی از مخالفان فعلی  FATFزمان
احمدینژاد اصرار به اجرای آن داشتند

آیتاهلل سیستانی در دیدار حسن روحانی مطرح کردند

قدردانی از کشورهای دوست عراق در تحقق شکست داعش
بازتاب سفر روحانی به عراق و «پیروزی دیپلماتیک ایران» در رسانههای بینالمللی

صفحه1

طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برای دومینبار در پارلمان رد شد

حذف تحقیرآمیز «می» از برگزیت

صفحه2

صفحه11

«مردمساالری آنالین» بررسی میکند

در اولین جلسه دادگاه چند موسسه مالی مطرح شد

فقر ،عامل رشد آمار خودکشی در ایران

تغییر نام موسسات مالی
آرمان و امیرالمومنین
برای اطاله دادرسی!

صفحه4

«مردمساالری آنالین» بررسی میکند

چشمانداز نفت ایران تا  ۲۰سال دیگر
صفحه9

آغاز اکرانهای نوروزی از  25اسفند ماه

سرمایهگذاران چهار موسسه مالی  ۹۱هزار نفر هستند که  ۶هزار و  ۳۶نفر از آنها برای شکایت مراجعه
کردهاند .در اولین جلســه رسیدگی به پرونده موسســات مالی «البرز ایرانیان» « ،ولیعصر»« ،فردوسی» و
«آرمان» اعالم شد که کل سرمایه گذاران این موسسات  ۹۱هزار نفر هستند که...
صفحه2

سرمقاله

معرفی  ۷فیلمی که پیروز شدند
صفحه10

یادداشت

اصالحطلبان ،بیمها و امیدها

رسانه ملی و حاکمیت «ثروت»

علی اکبر مختاری

نزدیــک به یکســال تــا انتخابــات مجلس
ی در اسفند ســال  98باقیست.
شــورای اســام 
در این روزها حرکت و پویایــی در بین نیروهای
سیاســی اصالحطلب شروع شده است و سوالهای
گوناگونی در اذهان متبادر میشود که با توجه به
شــرایط بد معیشــتی و بحران اقتصادی و تجربه
همکاری و پشتیبانی از دولت تدبیر و امید جایگاه
اصالحطلبان در نزد افکار عمومیچگونه اســت؟
آیا مردم به اصالحطلبان اعتماد دارند و چهرههای
شاخص اصالحات توان بسیج مردمیرا دارند؟ آیا
اعتمــادی برای فعالیت مجدد و مشــارکت توده
مردم بجا مانده یــا گفتمان اصالحات نیز همانند
دیگر گروههای سیاسی اعتبار خود را از دست داده
و به حاشیه رفته است؟ انتخابات مجلس در سال
آینده مهم و اساســی است یا خیر؟ برای پیروزی
در انتخابــات پیش رو باید تــاش کرد یا امیدی
به اصالحات و تغییر نیســت و باید سکوت کرد و
حالت انزوا گرفت؟ و به طور کلی نیروهای سیاسی
اصالحطلب به دنبال آنند تا در این یکسال باقی
مانده چه استراتژی را در پیش بگیرند تا به احیای
چهره مردمی و محبوب اصالحطلبی و تاثیرگذاری
حداکثری در سپهر سیاسی برسند؟
اصالحطلبــان با توجه بــه چالشهایی که با
هســته اقتدارگرایی در حاکمیــت و اصولگرایان
داشــتهاند ولی به نظام سیاســی وفادار بوده و با
توجه به پایــگاه اجتماعی خــود در هر دوره در
انتخابــات یکی از جریانهای اصلــی بوده و نقش
بیبدیلی در بســیج مردمی و تعیین مشــارکت
مردمــیایفا کردهانــد .جریــان اصالحطلبی در
تحوالت سالهای اخیر در سپهر سیاسی ایران دو
ضربه سخت را تجربه کرده که موجب بیاعتمادی
نخبگان و حامیان این طیف شــده اســت .یکی
اعتماد به دولت و دل بســتن به وعدههای دولت
تدبیــر و امید که در وعدههــای انتخاباتی مواضع
ایشان طبق مشی اصالحات بود که این وعدهها نه
تنها بر آورده نشد بلکه بر خالف آن وعدهها انجام

رضا سین

شــد و ســرخوردگی و انفعال چهرههای محبوب
اصالحطلبی را بههمراه داشــت .دوم افرادی که با
لیســت اصالحطلبی در انتخابات دوره دهم وارد
مجلس شــورای اسالمی شدند و رای گرفتند ولی
در عمل نه تنهــا عملکرد و مشــی اصالحطلبی
نداشــتند بلکه با رفتار و گفتار خود نشــان دادند
که در حلقه رابطــه و رانت و قدرتطلبی تفاوتی
با رقبــای اصولگرای خود ندارنــد و از این منظر
گفتمان اصالحــات مورد تخریــب و چالش قرار
گرفت .شاید چندین سال دوری از قدرت سیاسی،
اصالحطلبان را محکوم بــه اخذ چنین تصمیمی
کرده است و برای رسیدن به اهدافی باالتر نیاز به
انجام چنین هزینهای داشتند .با این توصیف چند
نکته برای بازیابی و برگشــتن به جایگاه شایسته
اصالحطلبان در جامعه پیشنهاد میشود.
جامعه ایران همیشه از ویژگی خاصی در سپهر
سیاست برخوردار بوده و آن برخورداری از دولتی
بزرگ و متمرکز و فربه در مقابل جامعهای کوچک
و چندپاره و نحیف اســت و تمامیمشــکالت و
ناموزنی در سیاســت بعلت عدم تحدید و کنترل
دولت توسط جامعه است .بطور بنیادی هر مسئله،
معضل یا تصمیمیدر ایران با حکومت گره خورده
اســت و در نهایت تــاوان آن را باید ملت بدهد.
لذا گفتمــان اصالحات باید به طــور ویژه بر این
موضوع متمرکز شــود و همه تالش خود را برای
جابجایی این وضعیــت و تقویت و توانمند کردن
جامعــه در تاثیرگــذاری در سیاســتها همچنین
رهایی از سرســپردگی و وابســتگی به ارتزاق از
حکومت داشــته باشــد .البته این امر مهم نیاز به
فرهنگســازی و برنامههای دراز مدت و کمک و
مســاعدت همه نخبگان و مردم دارد ولی ضروری
و حیاتی است.
نکته دوم برجسته کردن فعالیت سیاسی تحت
عنوان حزب و گروه سیاســی به جای افراد است.
چنانجــه اصالحطلبی به مدرنیتــه و خرد جمعی
اعتقاد دارد باید در عمل نسبت به اصالح ساختار

درونی خود یعنی گذر از مشروعیت کاریزماتیک و
گام برداشتن به سوی مشروعیت جمعی و عقالنی
قدم بردارد و همانگونه که در سطور پیشین بیان
شد تقویت جامعه و گردش نخبگان با سازماندهی
مردم و تشــکیالت و برآمدن احزاب فراگیر و قوی
محقق میشود .در طول تاریخ غالبا شخصیتهای
محبــوب و اصالح گر توســط حکومتها حذف و
تخریب شدهاند ولی احزاب برای همیشه ماندگار
و تاثیرگذار بودهاند.
موضوع مهم دیگر که در طول چهل سال اخیر
جامعه و دولت را بشــدت تحت تاثیــر قرار داده
معضل بیثباتی و بحرانهای اقتصادی است .جدا از
اینکه اقتصاد ایران رانتی و نفتی است و وابستگی
به درآمد نفتی ،اقتصاد را به خارج از مرزها وابسته
کرده است ولی جریان اصالحات با توجه به اینکه
در دورهای قوه مجریه را در اختیار داشته و تجربه
اجرایی دارد الزم اســت با تشــکیل یک حلقه از
نخبــگان اقتصــادی و مالی یک برنامــه جامع و
کامل برای شــیوه توزیع عادالنه ثروت یا تاسیس
شــبکه مطلوب توزیع کاال ،بــرای بخش داخلی
اقتصــاد و اجرای عدالت اجتماعی برنامه داشــته
باشــد .چون بخش بزرگی از فشارهای اقتصادی
معلول بیمدیریتی عامدانه یا رانتخواری شــبکه
بزرگ ســرمایهداری تجــاری اســت .باید برای
ایــن تفکر یا این شــبکه که ایدئولوژی سیاســی
ندارد و با همه دولتها همنشــین اســت در همه
دورهها در شــیوه توزیع یارانــه ،تصمیمگیریها و
تصمیمســازیها در مجلس و دولــت نفوذ دارد
چارهاندیشی کرد.
لذا شایســته اســت گفتمــان اصالحطلبی با
آسیبشناســی همــه تجربیات تلخ گذشــته و
عبرتگیــری از آن و تــاش مجدد بــر مبنای
عقالنیت ،جوانگرایی و خرد جمعی با اولویت دادن
به جامعــه ،با اصالح ســاختارهای درونی و ارایه
الگوی جدید اقتصــادی ،مرزبندیهای خود را از
گفتمان رقیب برجسته کند.

تقریبا در همه رسانههای دنیا رابطهای تعریف
شــده بین رســانهها و بنگاههای اقتصادی برقرار
است .سطح این رابطه هم در تعاملی حساب شده
بین ماهیت پیامها و هویت رســانه است که شکل
میگیرد.
در ایــن تعامل ،رســانههای دولتــی با پخش
برنامههایــی اثرگذار ،در راســتای عمل دولت به
تعهــدات خود در قبــال مالیاتدهندگان ،به فکر
منافــع عمومی مــردم ،آگاهی بخشــی و ارتقای
فرهنگ عمومی هســتند و رســانههای خصوصی
که وابسته به بودجه عمومی کشور نمیباشند نیز
تالش میکنند تا بــا تولید برنامههای باکیفیتتر
و دیــده شــدن بیشــتر ،جذابیت خــود را برای
اسپانســرها ،هرچه بیشــتر افزایش دهند .در این
بیــن مخاطبین هم بــا اتخاذ «رژیم رســانهای»
مناســب ،به اختیار ،شــبکههای مطلوب خود و
خانوادهشــان را انتخــاب میکننــد .در ایران اما
اوضاع تا حدی متفاوت از این قاعده کلی اســت.
رسانه ملی همانطور که از نامش پیداست سازمانی
دولتی محسوب میشــود که بخش اعظم بودجه
آن بطور مســتقیم از بودجه عمومی کشور تامین
میشــود و قبل از هر چیز باید دغدغه اصلی آن
منافع عمومــی مردم و ارتقــای فرهنگ عمومی
باشد .با این نگرش ،وابستگی بیش از حد رسانه به
درآمدهای غیر دولتی (اسپانسرها) و تولید برنامه
به سبک شــبکههای خصوصی دنیا و در راستای
اهداف ســفارش دهندگان نمیتواند دارای توجیه
ساختاری باشد.
از طرفی دیگر ،صداوســیما رسانهای انحصاری
در حــوزه رادیو و تلویزیون محســوب میشــود.
این امر باعث شــده تا در یک فضای غیر رقابتی،
مدیران شــبکهها ،اغلب کمترین توجه را نسبت
به نــوآوری و ارتقــای کیفیت برنامهها داشــته
باشــند و هرجا هم که خواستهاند تا قدمی در این
مســیر بردارند به تقلیدهای سطحی از برنامههای
ماهوارهای بســنده کنند .به این ترتیب ،بینندگان

یا باید شــاهد بازپخش مسلســلوار سریالهای
تکراری از شــبکههای رنگارنگ موازی باشــند یا
نظارهگر کپیبرداریهای ناقص از شبکههایی که
ماهیت آنها با ماهیت و هدف گذاری رســانه ملی
با محوریت «افق رسانه» فرسنگها فاصله دارد.
این روند متناقض از آنجا آغاز شــد که رسانه
ملی تصمیم گرفت تا با توجیه کمبود منابع مالی
الزم برای تولید برنامهها و اداره ســاختار بســیار
فربه خود به سوی راهبرد «برنامههای مشارکتی»
گام بردارد اما خیلــی زود این راهبرد جای خود
را بــه «آنتن فروشــی» داد و همانطور که از ابتدا
هــم انتظار میرفــت این رویه به ســرعت باعث
«حاکمیت ثروت» بر ســاختار و محتوای تولیدی
برنامهها شد.
اکنون با نهادینه شدن این روند در شبکههای
سراســری و اســتانی ،بیش از هر زمــان دیگری
صدا و ســیما از جایگاه «دانشــگاه عمومی» خود
فاصلــه گرفتــه و به ســمت بنگاهــی اقتصادی
متمایل گشــته که در آن اسپانسرها میتوانند در
یک فرآیند تجاری شــده ،خــود یا محصول خود
را تعرفه کرده و با طراحی «ســاختار» و «محتوا»
بر «هــدف» تاثیری مســتقیم بگذارنــد .در این
فرآیند بطور طبیعی سرمایهســاالران متمایل به
تولید گونههایی خاص از «ســرگرمی» میشوند
که بیش از ســرگرمی ،تضمین کننده برگشــت
«سرمایه» اســت و جامعه را به «مصرف زدگی»
بیمارگونهای سوق میدهد که با ارزشهای جامعه
فاصله دارد .از جمله مصادیق این موضوع میتوان
به برنامههای پیامک محور به ســبک التاریهای
غربی و شــبکههای بســیار نازل ماهوارهای اشاره
کرد که اغلب توسط بازیگران سینما و چهرههای
نام آشــنا اجرا میشــود .همچنین تبلیغ کاالها و
خدماتــی غیر مفید متصل بــه مافیای کنکور که
تنها امتیاز شان توانایی دسترسی به رسانه است نه
کیفیت و خدمات .این در حالی است که در تمام
دنیا رســانههای معتبر و در رأس آنها شبکههای

رادیــو تلویزیون ملی ،وظیفه بســیار مهمتری به
نام «اطالع رســانی» و «آگاهی بخشی» را هم در
کنار نوع تعریف شــده ای از «سرگرمی» بر عهده
دارند .متاســفانه نهادهای ثروت بــا تأثیرگذاری
عمیق بر محتوای تولیدات شــبکهها ،نازل ترین
شــیوه را برای ســرگرم نمودن مــردم در پیش
گرفته و با تخدیر جامعه و هدف گرفتن شــأن و
منزلت انسانی بینندگان ،ضمن «سلبریتی محور»
نمــودن جامعــه ،مخاطبین را بــه تامین کننده
منابع مالی اسپانسرها در ازای آرزوی برنده شدن
جوایز افســانهای تبدیل کرده اند .در این نگرش
تهیه کنندگان که قرار بود به عنوان اســاتید این
دانشگاه عمومی به تولید اندیشه و محتوا بپردازند،
اکثرا به پــل ارتباطی بین «رســانه» و «ثروت»
تبدیل میشوند و کســانی هم که نتوانند خود را
بــا این مدل هماهنگ ســازند ناگزیر به تدریج از
صحنــه حذف میگردند و دقیقا همینجاســت که
در همنشــینی «ثروت» و «رســانه»« ،فساد» در
اشــکال مختلف خود از جمله فســاد اقتصادی و
سیاسی شکل میگیرد .به نظر میرسد برای عبور
از این شرایط باید مسئوالن و آحاد جامعه ،بسیار
مســئوالنه تر به موضوعات و مشکالتی اینچنین
توجه کنند .بیشک اگر جامعه را همچون کشتی
بزرگی فرض کنیم و خود را مسافران این کشتی،
نهادهای مهمی همچون صداوســیما ،دانشــگاه
و آموزش و پرورش ،بادبان ،ســکان و موتورخانه
این کشتی را تشکیل میدهند و اگر به هر دلیلی
ساختار این کشــتی بزرگ فروریزد و یا در مسیر
آن اخاللی ایجاد شــود همه آسیب خواهیم دید.
لذا امروز بیــش از هر زمان دیگری ،الزم اســت
تا نهادهای آموزشی و تشــکلهای مردم نهاد به
ارتقای «سواد رسانهای» مردم بپردازند تا در پیچ
و خم آسیبهای رســانهای ،جامعه درگیر تخدیر
و «بی حســی مغزی» نشــوند .ظاهرا حاال دیگر
نباید تنها نگران رســانههای خارجی و شبکههای
ماهوارهای باشیم!

خبر
مصطفی کواکبیــان نماینده مردم تهــران ،ری،
شمیرانات ،اسالمشــهر و پردیس در مجلس شورای
اســامی گفت :برخی از افرادی که امروز به مخالفان(
 FATFگروه ویژه اقدام مالی) تبدیل شــدهاند ،زمان
دولت احمدینژاد به اجرای آن اصرار داشتند.
به گزارش ایرنا ،وی روز چهارشنبه در جلسه تبیین
ابعاد مختلف برگزاری انتخابات ســال آینده مجلس
شورای اسالمی به صورت اســتانی که در شهرستان
قرچک اســتان تهران برگزار شــد افزود :حتی وزیر
اقتصاد احمدی نژاد پای این ســند را امضا کرد ،حال
چه شده که همه این افراد به مخالفان  FATFتبدیل
شدهاند؟
کواکبیان با اشاره به برخی سنگاندازیهای افراد
در داخل کشــور گفــت :برخی افراد بــه خاطر یک
دســتمال ،قیصریه را به آتش میکشند؛ درست است
که با تصویب  FATFهمه چیز گل و بلبل نمیشود

کواکبیان:

برخی از مخالفان فعلی  FATFزمان احمدینژاد اصرار به اجرای آن داشتند
ولی به طور قطع با نپذیرفتن آن مشکالت ما دو چندان
و تمامی سیستمهای بانکی ما قفل میشود.
وی اظهارداشت :تمامی این مسائل در بدتر شدن
وضعیت اقتصادی کشور ،گرانیهای روز افزون و ناامید
کردن مردم تأثیرگذار اســت و باعث میشود مردم از
حضور در انتخابات مأیوس شوند.
انتخابات استانی و تقویت مجلس

این نماینــده مجلس همچنین گفــت :برگزاری
انتخابات مجلس به صورت اســتانی ،عالوه بر قانونی
کردن فهرست احزاب ،موجب ارتقای مجلس شورای
اسالمی نیز میشود.
وی افزود :قرار بود دولت سالها قبل ،الیحه جامع
انتخابــات را به مجلس ارائه دهد که این امر به تازگی

صورت گرفته و اعالم وصول شــده است؛ الیحهای که
برگزاری انتخابات خبرگان ،شوراهای اسالمی ،مجلس
شــورای اسالمی و ریاست جمهوری را شامل میشود
ولی طرح کــه اکنون در کمیســیونهای تخصصی
مجلس در دست بررســی قرار دارد مختص برگزاری
انتخابات به صورت استانی است .این نماینده مجلس
گفت :در اجرای این طرح ،حوزه انتخابیه اصلی مرکز
استان و شهرستانها و حوزههای انتخابیه قبلی ،حوزه
فرعی محسوب میشــود؛ هر کس در حوزه انتخابیه
فرعی  15درصد آرا را کسب کند و باالترین رأی حوزه
اصلی در سطح استان را به دست آورد ،نماینده همان
حوزه فرعی میشود و در اصل حوزههای شهرستانها
به طور کلی از بین نمیرود.

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شورای اسالمی اظهارداشت :در این طرح مردم
میتوانند به افراد رأی دهند یا لیست احزاب مورد تأئید
وزارت کشور را انتخاب کنند که این امر تحول عظیمی
را در انتخابات و رسمیت بخشیدن به احزاب به همراه
دارد.
کواکبیان تاکید کرد :با اجرای این طرح ،بخشــی
نگری و محدودنگــری نماینده که فقط به فکر حوزه
انتخابیه خود باشــد برطرف میشــود؛ امروز برخی
نمایندگان جنبه ملی خود را از دست دادهاند و سرگرم
کار عمرانی و آسفالت کردن خیابانها که وظیفه ذاتی
فرماندار ،بخشدار و شهردار و شوراها است شدهاند.
وی تصریح کرد 40 :سال است که عادت کردهایم

نماینده برای برآورده شــدن نیازهای حوزه انتخابیه
سرش را پایین بیندازد؛ درحالی که پارلمان و نماینده
مجلس در برابر کل مردم مسئول است و باید پاسخگو
باشد.
مردم نارضایتی دارند

کواکبیــان همچنین گفت :امروز کشــور بیش از
هر زمان دیگر نیازمند مشــارکت مردم به حضور در
انتخابات اســت ولی فضای امروز کشور برای برگزاری
انتخابات مناسب نیست و مردم نارضایتیهای زیادی
دارند .نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر
و پردیس در مجلس شــورای اســامی اظهار داشت:
بخشی از ایجاد رضایت به عملکرد دولت باز میگردد،
درست است که ما با افتخار به دولت تدبیر و امید رأی

دادیم ولی بــه برخی از عملکردها انتقاد داریم ،دولت
نیازمند تحرک بیشتری اســت تا وضعیت اقتصادی
مردم بهبود یابد.
وی تصریح کرد :اینکه همه مشــکالت را به گردن
ترامپ بیندازیم نیز همه واقعیت موضوع نیست ،درست
است که با خروج آمریکا از برجام ،گرفتاریهایی برای
کشــور به وجود آمد ولی بخشــی از ایــن ماجرا به
دستگاهها و ارکان مدیریتی کشور نیز باز میگردد .وی
در پایان با اشاره به نهایی نشدن طرح انتخابات استانی
و ارجاع برخی مواد به کمیسیون شوراها گفت :احتمال
اینکه در برخــی حوزههای باالی یــک نفر نماینده
موضوع تناسبی شدن انتخابات هم تصویب شود زیاد
است که البته باید منتظر تصویب نهایی این موضوع در
شورای نگهبان باشیم.
کواکبیان در پایان ممنوعیت نمایندگی بیش از سه
دوره متوالی را خالف قانون اساسی ندانست.

