
انسان »معتدل« باشيم!
كانال رسمي »بنياد شهيد مطهري« در تلگرام، بخشي از فرمايشات استاد 
شهيد را به استناد صفحه 50 كتاب »انسان كامل« به اشتراك گذاشت. 
استاد مي فرمايند: »اشتباه نكنيم كه فقط يك ارزش را بگيريم و ارزش هاي 
ديگر را فراموش كنيم. ما نمي توانيم در همه ارزش ها قهرمان باشيم، ولي 
در حدي كه مي توانيم، همه ارزش ها را با يكديگر داشته باشيم. اگر انسان 
كامل نيستيم، باالخره يك انسان متعادل باشيم. آن وقت است كه ما به 

صورت يك مسلمان واقعي در همه ميدان ها در مي آييم.« 

مهم تر از بعد فني خرابكاري در نطنز
سيدياس��ر جبرائيلي توئيت كرد: بعد فني خراب��كاري اخير در نطنز 
مهم است اما تمام مس��ئله نيس��ت. اين اتفاق را بايد از منظر رسانه و 
افكارعمومي نيز مورد بررسي قرار داد. چند وقتي است كه ايجاد حس 
بي اعتمادي نسبت به برنامه هسته اي ايران و خدشه در صداقت، ايمني و 

فايده آن در قالب اقدامات تركيبي زنجيره اي در حال پيگيري است. 

اتحاد؛ رمز گمشده پيروزي
محبوبه نياوراني در توئيتر نوش��ت: به خبر مهم دي��روز توجه كرديد، 
عقب نش��يني اس��رائيل از طرح الحاق كران��ه باختري. ام��ا علت اين 
عقب نشيني نه سالح بود نه دالر؛ اتحاد بود، اتحاد ميان فتح و حماس 
كه از هر سالحي براي گنبد آهنين خطرناك تر است؛ اتحادي كه رمز 

گمشده پيروزي در كشورهاي اسالمي است.  

موج تبديل شبه پول به پول راه مي افتد؟
مجيد شاكري، اقتصاددان در توئيتر نوشت: اگر بازده غيرعادي بازار بورس 
كنترل نشود )كه نشده( و بازده بورس مالك بازده مورد انتظار سرمايه گذار 
شود )كه شده( هيچ چيز جلودار موج تبديل شبه پول به پول نخواهد بود. 

   علي خيبري:
سؤال: مش��كل ماده ۱۲۲ و امثالهم چيه؟ 
پاس��خ: حتي اگر اكث��ر نماين��دگان اين 
مجلس منصفان��ه عمل كنن��د و از اين راه 
فرارها استفاده نكنند، چه تضميني هست 
در اين مجلس و دوره ه��اي بعدي، افرادي 

سوءاستفاده نكنند؟
   حامد ابازي:

جز مسائل امنيتي و جنگي، همه چيز بايد 
در مجلس شفاف باشد. هر طرح و بندي كه 
دايره  شفافيت را از اين كوچك تر كند به هيچ 

وجه قابل قبول نيست. 
   محمد عبداللهي:

طبق تبصره م��اده ۱۲۲ طرح ش��فافيت 
آراي نمايندگان اگر ۱5نماينده درخواست 
رأي گيري مخفي كنند، رأي گيري مخفي 
خواه��د بود. بس��يار هم عال��ي؛ قطعاً اين 
مانع بن بست خواهد ش��د. فقط خواهشاً 

يك تبصره ب��ه اين تبص��ره بزني��د تا نام 
درخواست كننده ها ش��فاف و علني پيش 

از رأي گيري اعالم شود. 
   محسن عيار:

ترس��ناك ترين بخش صحبت رائفي پور با 
اميرآبادي جايي بود كه رائفي پور پرسيد اگر 
شفافيت با تبصره تصويب شود چه تضميني 
وجود دارد كه نمايندگان دائم از آن استفاده 

نكنند؟ و ايشان گفت: هيچ!
   س. موسوي:

از مردم خواس��تيد بي كم وكاست به همه  
ليست رأي بدهند. حاال مردم مي خواهند 

بي كم وكاست به شفافيت رأي بدهيد. 
   اكانت انديش�كده »شفافيت براي 

ايران«:
اگ��ر پرس��يدند منظورت��ان از ش��فافيت 
نمايندگان چيست؟ بگوييد تعداد زيادي 
شاخص از جمله شفافيت اموال، شفافيت 

توصيه نامه ها، شفافيت آرا و شفافيت مشروح 
مذاكرات صحن علني و كميسيون ها. راستي 
به اين موضوع هم دق��ت كنيم كه حضور 
خبرنگار صداوسيما در كميسيون شفافيت 
محسوب نمي شود! شفافيت بدون راه فرار. 

   جواد محمدزاده:
نمايندگان محترمي كه مردم با اميد بهتر 
شدن كشورشون بهتون رأي دادن و حاال 
مجلس نشين شديد به لطف اعتمادشون 
خواسته و دغدغه همون مردم رو بشنويد؛ 
خواسته مردم شفافيت بدون راه فرار هست. 

بسم اهلل. 
   فاطمه شكري:

آقا و خانم نماينده كه با وعده شفافيت رأي 
گرفتي و نشستي روي صندلي سبز مجلس. 
همين مردم شفافيت بدون ماده۱۲۲ را قبول 
دارند نه آن راه دررويي كه بهش اضافه كرديد. 
اگر طرح شفافيت بدون راه فرار رأي نياورد هر 

كار ديگري هم انجام دهيد قابل قبول نيست. 
   فهيم قفراني:

آقايان نماينده نبايد مي گذاشتند كار به اينجا 
برس��د كه ما طوفان توئيتري راه بيندازيم. 
كاش همان طوري كه مردم را به اسم انقالبي 
بودن اميدوار كردي��د پيش مي رفتيد ولي 
االن هم دير نشده ما منتظر تصويب قانون 
ش��فافيت بدون راه فرار كه شفافيت بدون 

ماده ۱۲۲ است، هستيم. 
   علي جعفري:

ش��فافيت يعني ش��ناختن تاجگردون ها 
قبل از تاجگردون ش��دن! شفافيت يعني 
شناختن مجلسي كه در انتخابات بعدي دو 
سوم آنها رد مي شوند! شفافيت يعني آشكار 
شدن انگيزه برخي كانديدا ها در خرج هاي 
ميلياردي قبل انتخابات! ش��فافيت يعني 
شناختن فاسد! لطفاً شفافيت بدون ماده 

۱۲۲ را تصويب كنيد. 
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هركس گرفتار است، گرفتار يار است
حاج اسماعيل دوالبي)ره(:

هر وقت تو زندگيت مش��كلي پيش آمد و راه بندان شد بدان خدا 
كرده اس��ت، زود برو با او خلوت كن و بگو با من چه كار داشتي كه 
راهم را بستي؟ هركس گرفتار است، در واقع گرفتار يار است. هرچه 
غير خداست را از دل بيرون كن. در االاّ تشديد را محكم ادا كن، تا اگر 
چيزي باقي مانده است، از ريشه كنده و وجودت پاك شود. آن گاه اهلل 
را بگو تا همه دلت را تصرف كند. زيارتت، نمازت، ذكرت و عبادتت را 
تا زيارت بعد، نماز بعد، ذكر بعد و عبادت بعد حفظ كن، كار بد، حرف 
بد، دعوا و جدال و... نكن و آن را سالم به بعدي برسان، اگر اين كار را 

بكني، دائمي مي شود، دائم در زيارت و نماز و ذكر خواهي بود. 
منبع: كانال تلگرامي »نشِر بيانات و دستورالعمل هاي علماي اسالم«
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بي كم وكاست به شفافيت رأي بدهيد
اعتراض كاربران شبكه هاي اجتماعي به تبصره ماده 122 طرح شفافيت در مجلس

سرانجام در هفته جاري بناست طرح شفافيت آراي نمايندگان به رأي گذاشته شود. كاربران 
ش�بكه هاي اجتماعي اما ضمن تقدير از اين طرح و تشويق به تصويب آن به تبصره ذيل ماده 
122 ا اين طرح اعتراض دارند. آنها معتقدند اين تبصره در واقع راه گريزي براي فرار از شفافيت 
آراي نمايندگان در طرح هاي اساسي و حساس است. در اين تبصره آمده است: »در مواردي كه 
حداقل 15نفر از نمايندگان درخواست رأي گيري مخفي با ورقه دهند، ابتدا بدون بحث نسبت به 
درخواست رأي گيري مي شود و در صورت تصويب، در اصل موضوع مورد درخواست رأي گيري 

مخفي با ورقه انجام خواهد شد.« كاربران شبكه هاي اجتماعي در مخالفت خود به بخشي از 
بيانات رهبر انقالب در خصوص شفافيت اش�اره دارند. رهبر انقالب در سخنراني 23 مهر 97 
مي فرمايند: »مسئوالن جز در موارد نظامي، امنيتي و اموري كه با دشمن مقابله داريم، بايد شفاف 
باشند و هيچ رازي را از مردم پنهان نكنند.« كاربران در راستاي اين مطالبه يك شنبه ساعت 21 با 
هشتگ # شفافيت- بدون- راه فرار طوفاني توئيتري به راه انداختند و اين هشتگ را به ترند اول 
توئيتر تبديل كردند. در ادامه منتخبي از دهها هزار توئيت كاربران با اين هشتگ را مي خوانيد.

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

   سبوي دوست

كانال تلگرامي »عرصه هاي ارتباطي« يادداشتي 
از وحيد اقدسي، روزنامه نگار به اشتراك گذاشت. 

در اين يادداشت مي خوانيم:
چندي پيش در يك��ي از گروه هاي تلگرامي كه 
اعضايش جملگي دانش��گاهي و اهل كماالت و 
فضلند بحثي درباره يكي از اساتيد شناخته شده 
دانشگاه درگرفت. اهميت و حساسيت موضوع 
هم به گونه اي بود كه فضا به س��رعت دوقطبي 
شد. عده اي از در حمايت و برخي ديگر از در انتقاد 
وارد ش��دند و هر كدام نظراتشان را مي نوشتند. 
رفته رفته بحث ها كمي تندتر شد، به نحوي كه 
موضوع اصلي كه آن استاد بود، نه تنها به حاشيه 
رفت، بلكه دعواي جديدي ش��كل گرفت حول 
ميزان سواد و مطالعه هر كدام از طرفين منازعه 
و اينكه كدام يك بيشتر مي فهمند و كدام بيخود 
اسم و رس��مي براي خود دس��ت وپا كرده اند و 
دستشان خالي است و الخ. در حالي كه بحث ُگر 
گرفته بود، چندين نفر به طور همزمان مشغول 
تايپ بودند و نمي خواستند به اصطالح از قافله 
جا بمانند. جواب ها يكي از يكي آتشين تر و تندتر، 
بدون آنكه فرصتي براي انعقاد كالم نفر قبلي داده 
شود. ديگر استداللي در كار نبود. هرچه بود حمله 
به شخص بود و متهم كردن ديگري به اينكه تو 
فالني و بهمان. اين مجادله مجازي جز مشتي ادعا 
و فضل فروشي حاصل ديگري نداشت. بدون آنكه 
اصالً در باب موضوع اصلي نتيجه اي حاصل شود. 
نظير چنين رخدادي احتماالً براي بس��ياري 
تكرار شده اس��ت و چيز عجيب و غريبي هم 
نيس��ت. باالخره اختالف نظر و سوءبرداش��ت 
و س��وءتفاهم در يك فراگرد ارتباطي چندان 
غيرمنتظره نيست، اما آنچه محل تأمل و درنگ 
اس��ت، اين بي تابي و كم طاقتي در شنيدن و 
تحمل صدا هاي مخالف است آن هم از جانب 
گروهي كه اتفاقاً خودشان بايد منادي و مروج 
گفت وگو و تساهل و تسامح باشند. آنها كه در 
جاي مهمي مثل دانشگاه صاحب كرسي اند و 
مي توانند الگويي مبتني بر گفت وگوي توأم با 

عقالنيت را پيش برند. 

 به موارد بس��ياري برخورده ام كه يك بحث و 
چالش علمي يا تخصصي به س��رعت به سمت 
درگيري لفظي و توهين منتهي مي شود. كافي 
است يكي ان ُقلتي وارد كند يا نداي مخالفي سر 
دهد، با واكنش تند ط��رف مقابل روبه رو و بعد 
هم مسير بحث از موضوع اصلي خارج مي شود. 
به نظرم شبكه هاي اجتماعي خدمات بزرگي 
به بش��ريت كرده اند؛ براي طرح نظ��ر و عقايد 
فرصت هاي بيشتري خلق شده و بسياري صاحب 
تريبون شده اند، آن قدر كه ديگر هر كسي مختار 
و مجاز است صفحه اي براي خود داشته باشد و 
عقايد و نظراتش را در برابر ديدگاه همگان قرار 
دهد، اما در مقابل گويي همه دست اندركار توليد 
شده ايم و بايد به نحوي ابراز وجود كنيم تا مبادا 
فراموش شويم و از نظر ها غايب بمانيم. اصالً براي 
طرح ايده و حرفمان عجله داريم. مبادا وقت را از 
دست بدهيم. خيلي وقت ها نپخته و نسنجيده 
دست به كيبورد مي شويم و چشم انتظار اليك ها 
مي مانيم. انگار يادمان رفته اس��ت گاهي بايد 
خاموش و ساكت بمانيم و فقط بشنويم. همانقدر 
كه به لطف اين شبكه ها و رسانه ها تنوع و تكثر 
ديدگاه ها گسترش يافته و جريان هاي يكسويه 
ارتباطي، صورت تعاملي تري به خود گرفته اند، 
ما هم به همان نسبت بايد سينه را فراخ تر و جا 
را براي پذيرش ديدگاه ها و نظرات رقيب بازتر 
كنيم. چه بسا بسياري از اوقات، رهاورد و بهره 
بيش��تري از اين ش��نيدن نصيبمان شود. اين 
شبكه هاي اجتماعي آدم را وسوسه مي كنند به 
گفتن و ابراز وجود كردن و نشان دادن. گاهي بايد 
مقاومت كرد و سكوت را برگزيد. شايد بهتر باشد 
ابتدا شنونده باشيم و اين البته نيازمند تمرين 
است.  شنيدن هم خودش صالحيت مي خواهد و 
اهليت. به قول شمس تبريزي »هنوز ما را اهليت 
گفت نيست« كاشكي »اهليت شنودن بودي«. 
»گفتن جان كندن است، شنيدن جان پروريدن، 
عرصه سخن بس تنگ است، عرصه معني بس 
فراخ، از عرصه سخن پيشترآ، تا فراخي ببيني و 

عرصه بيني«.

»شنيدن« جان پروريدن است

در جلسه منظم رصد اخبار و اطالعات سياسي كه نزديك ظهر برگزار مي شد، ترامپ 
پرس��يد: »چرا ايراني ها تن به مذاكره نمي دهند؟« او نمي خواست قبول كند كه واقعاً 
ايراني ها طالب اين مذاكرات نيستند و همچنين پافشاري مي كرد كه من و پمپئو مانع به 
نتيجه رسيدن تالش هاي ايراني ها براي گفت وگو با او هستيم. تا آنجا كه ما مي دانستيم 
هيچ نشانه اي مبني بر عالقه ايران به گفت وگو با ما نبود. ترامپ مصر تر از سابق تأكيد 
داشت كه كشورهاي عرب توليدكننده نفت بايد هزينه هر آن كاري را كه ما در حال 
انجام آن هستيم، متحمل شوند. پس از بحث بر سر خطراتي كه نيروهاي ما را در عراق 
تهديد مي كنند، ترامپ بدون هيچ اشاره اي به افغانستان و عراق كه در آنها هم حضور 
داشتيم از سوريه و لزوم خروج ما از اين كشور صحبت كرد. ترامپ با بيان »به پمپئو زنگ 
بزنيد و بگوييد كه بنغازي را به خاطر داشته باشد« جمع بندي كرد. از سوي ديگر، روشن 
بود كه ترامپ همان گونه كه بعداً براي شنهن توضيح دادم، به دنبال پاسخي محكم تر از 

»اين به آن در« بود كه در صورت كشته شدن امريكايي ها به رسانه ها بگويد. 
يكي از پيشرفت  هاي مهم و داخلي ايران، پيشرفت در قابليت هاي موشك هاي بالستيك 
بود. آزمايش ها با شتاب در سال ۲0۱۸ و ۲0۱۹ در جريان بود. اگر چه تعدادي تست 
ناكام در مرحله پرتاب يا اندكي پس از پرتاب، داشتند. اگر چه ما از ناكامي ها خوشحال 
مي شديم اما من به خاطر دارم كه دانشمندان امريكايي در دهه ۱۹50 و دهه ۱۹۶0 
شرح مي دادند كه اگر امروز راكت هاي Jupiter- C و Vanguard به ميزان ۹0درصد 
به موفقيت رسيده اند، اين موفقيت همانقدر كه مديون تست هاي موفق و پرتاب هاي 
چشمگير بود، مديون شكست ها نيز است. بي شك اگر تست هاي موشكي ايران ادامه 
پيدا مي كرد و پيشرفت محقق مي شد، خطر ايران براي ما در منطقه و به زودي در جهان 
افزايش پيدا مي كرد. اما اين مسئله چندان مش��كل نبود، اگر چه تالش هاي بسياري 
نياز بود اما من مي توانستم ترامپ را متقاعد كنم كه بر راهي متمركز گردد كه مانع اين 
پيشرفت ها شود. بعد از شكست ايران در آزمايش موشك سفير، ترامپ در ۳0 آگوست 
توئيت كرد: »اياالت متحده امريكا هيچ نقشي در حادثه فاجعه بار روي داده در جريان 
مراحل نهايي آماده سازي شليك پرتابگر سفير در سايت پرتاب شماره يك سمنان در 
ايران نداشته است. بهترين آرزوها را براي ايران دارم و برايشان در شناسايي جزئيات 
اتفاق روي داده در سايت ش��ماره يك آرزوي موفقيت مي كنم.« اين ادبيات نسبت به 
مواضعي كه تاكنون ترامپ داش��ت تعجب برانگيز بود هرچند بعداً گفت مي خواستم 

سربه سر ايراني ها بگذارم! يك استراتژي عالي!

بولتون: ناكامي ايران در آزمايشات موشكي 
مقدمه پيشرفت است

 پاورقي »جوان«  
از» اتاق حوادث« جان  بولتون

بولتون در »اتاق حوادث« بارها از تعجب ترامپ و اب�راز ناراحتي او از عدم 
درخواست ايراني ها براي مذاكره مي گويد. از اين حرف ها به وضوح مي توان 
نياز ترامپ به مذاكره با ايران را فهميد. جالب آنجاست كه ترامپ همواره و 
در هر موضوعي تأكيد دارد در مسير تقابل با ايران در منطقه، همه هزينه ها 
را بايد اعراب بپردازند. بولتون همچني�ن در خاطرات خود به نگراني هاي 
امريكا از آزمايشات موش�كي ايران اش�اره دارد و اذعان مي كند هر چند 
ناكامي ايران در آزمايشات موشكي خوش�حال كننده است اما از آنجا كه 
مقدمه پيروزي و پيشرفت خواهد بود، نگران كننده است. در ادامه، ترجمه 
صفحه 343 »اتاق حوادث« كه در برگيرنده اين نكات است، تقديم مي گردد. 
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عيس��ي منص��وري در كان��ال تلگرام��ي 
»كيمياي توسعه« نوشت:

۱- در ي��ك تقس��يم بندي كل��ي مي توان 
اقتصاد در تم��دن غربي را ب��ا تفوق آن در 
حوزه مالي و IT، تم��دن ژاپني را با قدرت 
برتر شركت هاي جهاني اش و تمدن چيني 
را با نقش آن به عنوان كارخانه جهاني وصف 
كرد. به همين ترتيب، تم��دن بودايي را با 
توريس��م، تمدن آفريقايي را با تأمين مواد 
خام و نهايتاً نقش اقتصادي محدوده تفوق 
تمدن اس��المي را با تأمي��ن نفت توصيف 
كرد. اي��ن يعني دو تمدن اخي��ر كمترين 
تأثيرگذاري را در راهب��ري اقتصاد جهان 
دارند. سهم صنعت استخراج و توليد نفت 
از اقتص��اد جهاني در س��ال ۲0۱۹ حدود 
۳/۸درصد بوده است. صنايع دنيا را مي توان 
به دو دسته تقسيم كرد؛ توليد كننده- محور 
و خريدار- محور. در صنايع با تكنولوژي باال 
)توليدكننده- محور( حت��ي نوع و الگوي 
مصرف را توليدكنندگان تعيين مي كنند، 
مانند صنعت موبايل هوشمند. اما در صنايع 
خريدار- محور مانند صنعت نساجي سليقه 
مصرف كننده جهت گيري توليد را تعيين 
مي كند. قدرت در دس��ت كساني است كه 
به مصرف كننده نهايي محصوالت فرآوري 
ش��ده نزديك ترند. بدين ترتيب، حتي در 
صنعت نفت ني��ز قدرت اصل��ي در اختيار 
كشورهاي حوزه تمدني توليد كننده نفت 
خام نيست. در صنعت نس��اجي، فرهنگ 
و الگوي پوش��ش را توليدكنندگان نهايي 
پوش��اك جهت مي دهند. در واقع پوشاك 
محمل و حامل فرهنگ مصرف نيز اس��ت. 
حوزه تمدني وابس��ته به نفت، حامل هاي 
فرهنگ مطل��وب خود را تولي��د نمي كند 

به همين دليل نيز ب��ا مصرف كننده نهايي 
محصوالت توليدي خ��ود ارتباطي برقرار 
نمي كند؛ نتيجه آن كه در فرآيندي پيچيده 
و بلندم��دت، منظومه هاي فرهنگي)اغلب 
غربي( توليدكنن��دگان محصوالت نهايي 
از نفت، در ح��وزه تمدني اس��المي غالب 
مي ش��ود. اين يعني با واگ��ذاري بازارهاي 
محص��والت پ��رارزش حام��ل فرهنگ به 
نماين��دگان تمدن هاي ديگ��ر، نمي توان 
همچنان حف��ظ دس��ت ب��اال را حتي در 
كشورهايي مانند افغانستان، سوريه، لبنان، 
ع��راق و... انتظار داش��ت. تحري��م و كرونا 
سهم نفت را در اقتصاد كش��ور به حداقل 
رس��انده اند. فضاي اقتص��ادي- اجتماعي 
كشور آبس��تن بد و خوب بس��ياري است. 
آيا مي ت��وان با فرصت س��ازي، مس��يري 
متفاوت براي توليد منظومه هاي اقتصادي 
جديد پيش روي كش��ور گذارد؟ آنگاه كه 
تمدن ايراني- اس��المي از بازي در ميدان 
كوچك نفت خارج ش��ود، ضعي��ف بودن 

عربستان به عنوان يك رقيب و خفيف بودن 
سهم خواهي ها و دعواهاي متعارف سياسي 
داخلي به خوبي روشن خواهد شد. مهم تر 
آن كه قاعده بازي قدرت هاي جهاني با ايران 
نيز عوض خواهد شد. موضع اين تمدن در 
تعامل و گفت وگو با تمدن هاي ديگر، برتر 
و برابر نيس��ت. ايران نفتي در راه ابريش��م 
جدي��د)One Road, One Belt( چه 

نقشي مي تواند ايفا كند؟ 
۲- ماكس وبر دليل شكل گيري و پيشرفت 
سرمايه داري در شمال اروپا را وجود اخالق 
پروتس��تاني و به ط��ور خاص كالونيس��م 
مي دانست. دينداري در كالونيسم، متضمن 
سختكوشي و به كارگيري ثروت در راه توليد 
و رفاه ب��ود؛ توليد ثروت مي تواند نش��انگر 
فيض و رحمت الهي در اين دنيا و رستگاري 
اخروي فرد باشد. يكي از صاحبنظران حوزه 
روانشناسي و توسعه به نام مك لِلَند اين ايده 
را مطرح مي كند كه همانند شمال اروپاي 
مورد نظر وبر، س��اير مناطق جهان نيز در 

 Need(صورت داشتن »انگيزش پيشرفت
for Achievement(« مي توانن��د 
پيشرفت و توسعه اقتصادي را تجربه كنند. 
»بحران ها و ح��وادث آزاردهنده مي توانند 
سبب از دست رفتن موقعيت هاي اجتماعي 
و اقتصادي اشخاص و جوامع شده اما براي 
خود آنها و نسل بعدي آنها انگيزه تالش و 
جهش در جامعه ش��وند. يكي از نمادهاي 
وجود انگيزش پيشرفت در جامعه، ميزان 
تمركز بر كسب و كار و پيشرفت، در ادبيات 
عاميانه يك كشور در دوره هاي بروز و پس از 

بروز بحران است.«
 تحليل محتواي سخنان اشخاص مرجع، 
مستندات، محتواي وسايط ارتباط جمعي 
و به ويژه محتواي محاوره عامه مردم نشان 
مي دهد به تعبير مك للند، ادبيات كش��ور 
در حجم وسيعي به سمت تالش و فعاليت 
اقتصادي ميل كرده اس��ت. اي��ن روند، در 
مقايس��ه با دهه ه��اي ماقبل تح��ول قابل 
اعتنايي است كه معموالً به چشم نمي آيد. 
بح��ران در اقتص��اد تحت فش��ار تحريم، 
بي نفتي و كرونا مي توان��د مكملي كليدي 

براي بهره برداري از اين تحول باشد. 
حال كه به اجبار قصه نفت تعطيل ش��ده 
است، آيا مي توان به نشاندن تمدن ايراني- 
اس��المي بر محمل اقتص��ادي و فرهنگي 
جديد، حتي با استخراج كمتر نفت و حفظ 
آن براي نسل هاي آتي! )جز در حوزه هاي 
مشترك و رقابتي( انديش��يد؟ آيا فشارها، 
مش��غله هاي روزمره و رفتارهاي سياسي  
گاهي كودكانه و پرايهام اين روزها فرصت 
انديش��يدن و اقدام براي ورود به يك گذار 
تمدني را خواه��د داد؟ از اين جا به بعد، هر 

باختي، يك عقب نشيني تمدني است.

عقب نشيني يا گذار تمدني؟
با تعطيلي اجباري قصه نفت بايد تمدن ايراني- اسالمي را بر محمل اقتصادي و فرهنگي جديد بنشانيم

   تحلیل


