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اظهارات عجیب نجفقلی حبیبی ،از اصالحطلبان
باسابقه و رئیس شورای هماهنگی اصالحات درباره
ارزش فرهنگ��ی ع��زاداری اباعبداهلل الحس��ی 
ن(ع)،
واکنشهای گستردهای در محافل مذهبی داشته
اس��ت .به گزارش «وطن امروز» حبیبی پنجشنبه
ش��ب در برنامه «دیروز ،امروز ،ف��ردا» که قرار بود
درباره ریشهیابی معضالت فرهنگی و...
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بازاریاندیشیفرهنگی
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رضا ملکزاده :نسل س��وم ارتباطات موبایلی را به
گفتوگوی آنالین تصویری میشناسیم که پیش
از ای��ن در انحصار قانونی یک اپراتور قرار داش��ت.
در پای��ان مردادماه زمان انحص��اری رایتل به اتمام
میرس��د و از اول شهریور وزارت ارتباطات تصمیم
دارد پروانه جدید ارتباط نسل سوم یا  3Gرا برای
اپراتورهای تلفن همراه متقاضی ارائه این سرویس
صادر کند .واعظی در جشن  20سالگی همراه اول
عمال از تالش خود برای رفع تبعیضات برنامهریزی
ش��ده میان  2اپراتور بزرگ کشور پرده برداشت و
پس از س��ر و صدای به راه افتاده به جهت افشای
ماجرای برتری دادن اپراتور شبه خارجی منتسب
به یک البی خاص در کش��ور ،ایجاد فضای رقابتی
را به سود همه اپراتورها دانست! مباحث اقتصادی
پیرامون عمومیسازی ارتباط نسل سوم در کشور و
اپراتور برنده این ماجرا ،یک بخش از جریان است اما
بحث کالن باالدستی در این حوزه کماکان مشرف
بر دغدغههای فرهنگی است.
فراهمسازی امکان ارتباط تصویری آنالین برای
جامعه بزرگ ایرانی ،قطعا بخشی از طی طریق در
مسیر توسعه کشور به شمار میرود و از این منظر
عمومیسازی ارائه خدمات به مردم قابل تقدیر است
اما گس��ترش  3Gیعنی رهاسازی یک جامعه در
شاهراه ارتباطات آنالین و قطعا چنین پیشرفتی با
توجه به اقتضائات اجتماعی پیرامونی ،پیامدهای
فرهنگی مثبت و منفی با خود به همراه خواهد آورد.
کمتر از یک س��ال پیش رهبر انقالب در دیدار
اعض��ای ش��ورایعالی انقالب فرهنگ��ی ،در حضور
رئیسجمهور روحانی فرمودند« :فرهنگ ،حاشیه و
ذیل اقتصاد و سیاست نیست بلکه اقتصاد و سیاست
حاشیه و ذیل فرهنگ هستند».
ایشان با تاکید بر لزوم وجود پیوست فرهنگی
برای همه موضوعات و مس��ائل مهم در عرصههای
مختل��ف افزودن��د« :برخ��ی اوقات ممکن اس��ت
تصمیمگیریه��ا و مصوبات اقتصادی ،سیاس��ی،
اجتماع��ی و حتی علمی ،تبع��ات منفی فرهنگی
در جامعه بهوجود آورد که دلیل آن نبود پیوس��ت
فرهنگ��ی اس��ت .ب��رای فعالیته��ای فرهنگی،
برنامهریزی ضروری است و نمیتوان انتظار داشت
فرهنگ کش��ور اعم از فرهن��گ عمومی ،فرهنگ
نخبگان و فرهنگ دانشگاهی ،به خودی خود پیش
برود».
با این حس��اب هم��ان اندازه که توس��عه انواع
س��رویسهای ارتباطی همچون راهاندازی امکانات
ارتباط تصویری آنالین حق مردم به شمار میرود ،به
واسطه تضییع احتمالی حقوق فرهنگی -اجتماعی
مردم در جامعه ،نیازمند «پیوس��ت فرهنگی» پر و
پیمانی است.
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آزمون شیردلی و بزدلی در مجلس
سیدعابدین نورالدینی

بیمقدمه س��ر اصل ماج��را بروی��م .وزارت علوم
در اختیار فتنه اس��ت .همان زمانی که دولت اعتدال
دانشگاه را به فتنه داد؛ ارزیابیهای امنیتی از چینش
کابینه آالرم هش��دار میداد .در واقع دانش��گاه سهم
حمایت فتنه در انتخابات نبود بلکه دانش��گاه عرصه
نقشآفرینی جدید فتنه در معادالت سیاس��ی کشور
شد .به مرور مشخص شد این ارزیابی امنیتی بیشتر
از سایر تحلیلها قریب به واقعیت است .طی یک سال
اخیر مش��خص شد مدیریت دانشگاهها یک مدیریت
علمی نبوده اس��ت .محیط دانشگاه در اختیار افرادی
ق��رار داده ش��د که بیش��تر از آنکه به دنب��ال ارتقای
مکانیسمهای علمی باشند؛ جدیدترین متد عملیات
روانی در عرصه سیاسی را به منصه ظهور میگذاشتند.
موضوع فرجیدانا نیست .ماجرا طراحیهای خطرناک
برای دانشگاه است .ماجرا آن است که مدیریت وزارت
علوم بهجای دغدغه علم دغدغه سیاست دارد .شاهد
آن رکود و توقف ایران در نمودار تولید علم در دنیا طی
یک سال اخیر است .ماجرا بازگشت محیط دانشگاه به
شرایط دوران اصالحات اس��ت ،دورانی که در نمودار
جهانی تولید علم ،ایران حرفی برای گفتن نداشت اما
خیابانها با یک اشاره پر میش��د! ماجرا ناامنسازی
محیط علمی است .ماجرا تغییر ماهیت دانشگاه است.
ماجرا فتنه است.
باز هم بیمقدمه سر اصل ماجرا برویم .آقایانی که
تا دیروز در مذمت افش��اگری یا اصطالحا «بگم بگم»
میگفتندومینوشتند؛اینروزهامجلسرابهافشاگری
تهدید میکنند .معاون پارلمانی رئیسجمهور مجلس
را تهدید میکند که در صورت رأی مجلس به برکناری
وزیر ،در وزارتخانه بر همان پاشنه فتنه خواهد چرخید.
مش��اور فرهنگی رئیسجمهور هم صراحتا مجلس را
تهدید به افش��اگری در روز استیضاح کرده است .این
رویه جدید دولت است .اس��تراتژی جدید این است:
«حمله ،بهترین دفاع است» .با چنین هوچیگریهایی
چه باید کرد؟ تمام ش��عارهای شیک و ملوس خود را
فراموش کردهاند .میخواهند دست به یقه شوند .آقایان
تهدید به افشاگری در روز استیضاح میکنند .با اینها
چه باید کرد؟ تنها یک کار میتوان کرد .بسماهلل! این
گوی و این میدان .آنهایی که ادعای شیردلی دارند به

میدان بیایند .افشاگری کنید .از بورسیههای تحصیلی
غیرقانونی تا ران��ت و ...هرچه دارید به میدان بیاورید.
قطعا نمایندگان مجلس استقبال میکنند.
بگذاری��د صری��ح باش��یم .پش��تپرده ماجرای
افشاگری فتنه در مجلس را همه میدانیم .استراتژی
التهابآفرینی در جامعه به قصد انحراف افکار عمومی
از «فاجعه اصلی» را همه میدانیم .همه میدانیم چه
کس��انی با چه اهدافی به دنبال شلوغکاری در جامعه
هستند و استیضاح را فرصت مناسبی برای کلید زدن
این جنجالآفرینی یافتهاند .خب! چه باید کرد؟ آیا باید
از بازی در میدان آنها اجتناب کرد؟ آیا باید آبروریزی
تاریخی کرسنت را فاش کرد یا پشتپرده هستهای را؟
نه! افش��اگری بازی خوبی اس��ت اما این بازی یک
بازی  2لبه اس��ت .پس باید درب��اره لبه دوم فکر کرد.
ماج��را ،ماجرای «ب��زن در رو» نیس��ت .بگذارید روز
استیضاح کارشان را بکنند .راست و دروغ ،هرچه دارند
بگوین��د اما هنگامی که پرده از ادعای اخالق و اعتدال
افتاد؛ هنگام اقدام اس��ت .باید به عص��ب زد .در میان
نمایندگان استیضاحکننده هستند برخی نمایندگانی
که جزو استیضاحکنندگان کردان مرحوم هم هستند.
هستند در میان مجلسیان کسانی که در جریان تحقیق
و تفحص از دانشگاه آزاد ،اطالعات ذیقیمتی از مدارک
فاقد ارزش برخی آقایان را در اختیار دارند .راستی یک
وزیر علوم اس��بق هم در مجلس حضور دارد که به هر
حال ماجراهایی از م��دارک تزئینی را میداند اما گل
سرس��بدی در این میان هست که اگر اش��ارهای ولو
مختصر به آن شود؛ همه جلسه استیضاح و بورسیهها
و پروژه به انحراف کشاندن افکار عمومی را به حاشیه
میبرد .این همان برگ برنده ماست .این همان فرصت
طالیی اس��ت که این استیضاح برای ما ایجاد میکند.
این همان فرصتی است که «بزدل» و «شیردل» واقعی
را مش��خص میکند و حداقل پاس��خ محکمی است
به گوشهایی که مدتی اس��ت نمیشنوند .استیضاح
فرجیدانا استیضاح پرهزینهای است.
آقای حس��امالدین آشنا که نمایندگان را از میراث
 8سال گذشته میترساند؛ آیا از هزینههای بزرگ این
اس��تیضاح باخبر است؟ چهارش��نبه بهارستان دیدنی
است .شاید این بار خزان «بهار آشنا» در بهارستان باشد.

بازگشت همه بهسوي اوست
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جناب آقای سیدمهدی جوادی
مصیبت وارده را تسلیت گفته
برای آن مرحومه رحمت و غفران الهی و برای شما
و خانواده محترم صبر و اجر مسألت مینماییم.

وطن امروز
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کرس��نت ،دادگاه بینالملل��ی
الهه ،اعتراض ب��ه حکم صادره
و ...اینها کلمات کلیدی هستند
ک��ه در چن��د روز گذش��ته از
زبان مس��ؤوالن ش��نیده شده
اما اطالعاتی به ما نمیدهد .گویا قرار هم نیس��ت
مناب��ع دولتی در این زمینه اطالعاتی به ما بدهند،
چرا که مسؤوالن در مواجهه با سؤال خبرنگاران به
چند جمله نامفهوم مانند «وظیفه من نیست نتیجه
دادگاه کرس��نت را اعالم کنم و باید از نهاد ریاست
جمهوری این خبر اعالم شود» یا «رای صادر شده
اما ما نمیتوانیم بگوییم رای چه بوده اس��ت اما به
آن اعتراض خواهیم کرد» بس��نده میکنند .اینها
نشان میدهد مهمترین منبع خبری یعنی دولت
ب��رای انتش��ار اطالعات جدی��د از موضوعی مانند
کرس��نت محدودیت قائل میشود .از طرفی دولت
راه انتشار اخبار از سایر منابع خبری را هم محدود
کرده اس��ت تا جایی که نمایندگان مجلس بارها و
بارها به این موضوع اعتراض کردهاند .اینها در حالی
است که مسؤوالن دولت یازدهم کرارا از جریان آزاد
اطالعات سخن گفتهاند و اینگونه نشان دادهاند که
مدافع سرسخت این جریان هستند .این تناقضها
در گفتار و رفتار ذکر چند نکته را ضروری میکند.
1ـ ف��رض میکنیم مخاطبان رس��انهها و حتی خود
رسانهها از موضوعی مانند کرسنت چیزی نمیدانند
ام��ا منابع خبری بیگانه خبری مبن��ی بر صدور رای
فاجعهآمیز علیه ایران میدهند .در صورت الزام ایران به
اجرای این رای باید کشورمان مبلغ هنگفتی به طرف
اماراتی بپردازد .آیا مردم و رسانهها حق دارند از صحت
یا عدم صحت این خبر مطلع ش��وند یا خیر؟ موضوع
صدور رای رسمی دادگاه بینالمللی الهه ،مانند اخبار
پیش پا افتاده دیگر رس��انههای خارجی نیس��ت که
ارزش پرداختن نداشته باشد ،چراکه پای منافع ملی
وسط میآید و قطعا خبر بااهمیتی محسوب میشود.
ادامه در صفحه 3

