
 مدارس باید به کدام یک پاداش بدهند
مهارت یا استعداد؟

ست گادین، کارآفرین و سخنران اهل امریکاست. در شبکه  اجتماعی 
ویرگول صفحه ای به نام اوست که هر بار نوشته های کوتاهش را به فارسی 
برمی گرداند. در تازه ترین یادداشت او با عنوان »مدارس باید به کدام یک 
پاداش بدهند؛ مهارت یا اس��تعداد؟« می خوانیم: استعداد چیزی  است 
که با آن به  دنیا آمده اید. مهارت چیزی  است که کسب می کنید. مهارت 
با تعهد، تمرین و نظم ش��خصی ممکن می شود. مهارِت کسب مهارت، 
یک مزیت مادام العمری است. بدون شک تشویق کودکان به ارزش قائل 
شدن برای استعدادهایشان یک مهارت است. اما هنوز... چه کسی عضو 
تیم والیبال می شود؛ آن کودکی که قد بلندتری دارد و یا آن که به سختی 
تمرین کرده و بیشترین همکاری را در تیم دارد؟ چه کسی در امتحان 
ریاضی نمره ۲۰ می گیرد؛ کس��ی که در امتحان دادن مهارت دارد و یا 
آن که سؤاالت هوشمندانه پرسیده و فرضیات را به چالش می کشد؟ چه 
کسی وارد مدارِس با اسم و رسم می شود؟ حتماً تا االن متوجه شده اید. 
رهبران در مورد توس��عه مهارت های واقعی و تش��ویق مردم به توسعه 
حداکثری آنها صحبت می کنند اما، اغلب ما راه کوتاه تر را انتخاب کرده و 
روی آن که استعداد دارد سرمایه گذاری می کنیم. و البته که ممکن است 
این سرمایه گذاری جواب ندهد. ممکن است فقط گمراهی ما در مقایسه 

تأثیر اولیه با قدرت تعهد، مشارکت و پایداری بوده باشد.

سنگ پای قزوین را باید طال گرفت!
فرید ابراهیمی توئیت کرد:  رسانه های اصالح طلب یه جوری دارن درباره 
گرونی سرسام آور سکه و دالر و مسکن و اجاره پشت بام ها مرثیه سرایی 
میکنن، انگار من بودم می گفتم: اون چنون رونق اقتصادی ایجاد کنم، 
اون چنون مردم درآمد سرشار داشته باشن و اون چنون... یعنی سرتاپای 

سنگ پای قزوین رو در برابر اینا باید طال گرفت!

چه کسی ضرر تأخیر در
پیمان راهبردی با چین را می دهد؟

امین نیکدل در توئیتر نوشت: یکی از دولت بپرسد چرا پیمان راهبردی 
با چین چهار سال روی میز هیئت دولت خاک خورد و دقیقاً این ایام که 
اروپا هم در کاسه دولت گذاشت این طرح را تصویب کردند؟! اگر طرح بد 
بود چرا تصویب کردید؟ اگر خوب بود چرا چهار سال اجازه تصویب به آن 

ندادید؟! چه کسی ضرر عدم اجرای چهار ساله را می دهد غیر از مردم؟

مجلس نحوه تأمین کسری بودجه را 
بررسی کند

حجت اهلل عبدالملکی در توئیتر نوشت: یک فرضیه این است که رشد شتابان و 
همزمان قیمت ها در همه بازارها در بهار امسال ناشی از خلق پول سنگین بانک 
مرکزی برای پوشش کسری بودجه حجیم دولت بوده است! اگر این باشد و 
ادامه پیدا کند بسیار خطرناک است! مجلس سریعاً ورود کند: ۱- حجم واقعی 

کسری بودجه و ۲- نحوه فعلی تأمین آن را بررسی کند.

 سوءاستفاده تیم تاجگردون 
از نام نهادهای انقالبی

مالک شریعتی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی، توئیت 
کرد: تیم رس��انه ای تاجگردون، تقدیرنامه فرماندهان نظامی از رئیس 
وقت کمیس��یون بودجه )تاجگردون( برای کمک ب��ه تصویب بودجه 
مدنظرشان را منتشر کرده اند. تقدیر از انجام وظیفه که مرسوم است، اما 
دقیقاً مشکل همین جاست که امثال او با نمایش تعظیم مقابل نهادها و 

افراد انقالبی، بتوانند نام مقدس آنها را سپر شبکه فساد خود کنند.

    محسن عیار:
جناب تاجزاده گفتند چقدر فشار زیاد بشود 
مذاکره می کنیم؟ کسی به ایشان یادآور شود 
وضع افتضاح امروز دقیقاً حاصل مذاکرات 
دولت متبوعشان اس��ت. مگر هسته ای را 
ندادید و تهش ش��د این؟ دیگر مذاکره سر 
چه؟ تا کجا می خواهید مردم را حمار فرض 
کرده و مجدد فریب دهید؟ خیر نخواستیم 

شر مرسانید!

    علی سیستانی:
هیچ کس مثل مصطفی تاجزاده نمی تونست 
علت و برنامه پش��ت گرانی های اخیر رو لو 
بده! این��م برنام��ه اش: مجبورمون کنن به 
مذاکره با قاتل سردار س��لیمانی توی این 
شرایط نامتوازن! تاریخ این خیانت ها رو ثبت 
خواهد کرد. »آزموده را آزمودن خطاست«؛ 
»آدم عاق��ل از یک س��وراخ دوب��ار نیش 
نمی خوره« و... قدیمی ها این ها رو میگفتن 
تا کسی یه اشتباه رو دوبار تکرار نکنه ولی 

انگار مسئوالن فعلی ما رو ندیدن ۱۰۰ بارم 
تو مذاکره ببازن بازم میرن مذاکره!

    علی یگانه:
هنوز جای مذاکره اول درد میکنه! به وعده 
نس��یه اونا، نقداً اتمی رو دادی��م رفت! نه 
دالر ارزون شد نه چرخ معیشت چرخید! 
باز غربزده ها ح��رف از مذاکره ب��ا قاتلین 
سردارمونو می زنن! حاال فهمیدید چرا این 
روزها دالر گرون ش��ده، یا تاجزاده بیشتر 

توضیح بده براتون؟!

    امیرحسین ثابتی:
پرسش من به عنوان یک شهروند از تاجزاده و 
برجام زاده ها این است؛ در این هفت سال کدام 
مشکل را با مذاکره با امریکا حل کردید که باز 
دنبال ادامه این مسیر غلط هستید؟ هفت سال 
منت کش��ی از اروپا و امریکا جز تعطیلی توان 
هسته ای کشور و رساندن دالر 3 هزار تومانی 

به ۲۰ هزار تومان چه دردی را دوا کرد؟

    علی بیطرفان:
می خواهند با سیاس��ت فش��ار از پایین و 
چانه زنی از باال به رهبرمان فش��ار بیاورند 
تا اجازه مذاکره دهد. پیامی از قشر پایین 
جامعه به رهبر عزیز: واهلل اگر مجبور شویم 
از گرسنگی برگ درختان را بخوریم تن به 
ذلت مذاکره با قاتالن سردارمان نخواهیم 
داد! جام زهر اگر آوردند بگو مردم من اهل 

کوفه نیستند.

    علی قلهکی:
از احمدی ن��ژاد ت��ا تاجزاده ب��رای حل 
مش��کالت ایران ب��ه مذاکره ب��ا امریکا 
رسیدند! بعید است احمدی نژاد مذاکره 
سال ۸۲ س��عدآباد و تاجزاده هفت سال 
مذاکره »تقریباً هیچ« در دولت روحانی 
را فراموش کرده باش��ند. نکته این است 
که ات��اق فکر بیرون��ی همه ش��بکه )از 
احمدی نژاد تا تاجز اده( را برای س��ازش 

بسیج کرده!

    علیرضا گرائی:
گروگان گرفتن معیشت مردم برای راضی 
کردن مردم و مسئوالن به مذاکره با قاتل 
حاج قاسم اوج بی شرفی و جنایت در حق 
مردم اس��ت. آقای مجل��س واهلل همین 
یک فقره برای بررسی عدم کفایت دولت 

کافی است!

    محمدرضا قدردانی:
دور باطل ام��ا موردعالق��ه تاجزاده و 

همفکرانش:
گره زدن مشکالت اقتصادی به مذاکره 
--« انجام مذاکره --« تصویب برجام 
 --« اجرای تعه��دات از ط��رف ایران

--« خیانت طرف مقابل --« دستاورد 
تقریباً هیچ از برجام --« ادامه مشکالت

 

 --« بی عرضگ��ی مدی��ران و ناتوان��ی
 از ح��ل مش��کالت  --« و دوب��اره
 روز از ن��و: گ��ره زدن مش��کالت

اقتصادی به ...
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خدا می خواهد 
مردم کریمانه زندگی کنند

آیت اهلل جوادی آملی:  در تابلوی بهشت نوشته است که صدقه یکی 
َده تا، قرض الحسنه یکی هجده تا؛ با بانک ربوی هرگز راه بهشت طی 
نمی شود، با قرض الحسنه راه بهشت هم برای خود آدم باز است هم 
برای جامعه. قرض دادن یکی هجده برابر است اما صدقه یکی ده برابر؛ 
چون دین نمی  خواهد انسان در کنار سفره دیگری بنشیند؛ می خواهد 
هر کس در کنار سفره خودش بنشیند. خدا نمی خواهد شکم مردم 
سیر شود، می خواهد کریمانه مردم زندگی کنند، زندگی کریمانه در 

این است که هر کس در کنار سفره خودش بنشیند.
منبع: کانال تلگرامی در محضر آیت اهلل جوادی آملی
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تاریخ همه این ذلیلی ها را ثبت خواهد کرد

 پاسخ کاربران شبکه های اجتماعی
 به توئیت مصطفی تاجزاده درباره مذاکره با امریکا

مصطفی تاجزاده، فعال سیاس�ی اصالح طلب که در فتنه 88 نیز س�ابقه امنیتی دارد، 
در توئیتر خود نوشت: »با این همه فش�ار اقتصادی بر گرده مردم دالر چند هزار تومان 
بش�ود، نرمش قهرمانانه موجه و مذاکره از موضع برابر با امریکا مجاز می ش�ود؟« این 
توئیت با واکنش های بسیاری در ش�بکه های اجتماعی همراه شد. بسیاری از کاربران 
صحبت کردن از مذاکره با امریکا در ش�رایط موج�ود و پس از تجربه ک�ردن برجام را 

حماقت خواندند. کاربران این پیش�نهاد را پس از آغشته ش�دن دست امریکا به خون 
حاج قاسم، خیانت به راه جگرگوشه ملت دانستند و خطاب به تاجزاده نوشتند: »از خون 
حاج قاسم حیا کن«. برخی از کاربران نیز همزمانی گرانی ها با دم زدن مجدد از مذاکره 
را نوعی هماهنگی و به گروگان گرفتن معیش�ت مردم برای راضی کردن افکار عمومی 
و نظام برای تن دادن به مذاکره خواندند. در ادامه بخش�ی از ای�ن توئیت ها را بخوانید.

این صفحه پیام ه�ا،  متن ها، عکس نوش�ت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر این 
اس�ت که دیدگاه ها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکه های 

اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.

   سبوي دوست

حجت االس��الم دکتر رس��ول جعفریان، 
تاریخ پژوه برجسته معاصر و استاد دانشگاه، 
در کانال تلگرامی خود در باب ضرورت ارائه 
نسخ دیجیتال میراث مکتوب ایران، نوشت: 
این خبر که س��وئد فرهنگ مکتوب 6۰۰ 
س��اله خود را دیجیتالي کرده و در اختیار 
عموم قرار داده است، مي تواند درسي براي 
مسئوالن فرهنگي ما و مدیران کتابخانه ها 
و در رأس آنه��ا وزارتخانه هاي مربوطه در 
بخش آموزش و ارشاد باشد. ما چه تالش 
منظمي براي ارائه میراث مکتوب خویش 
به صورت دیجیتال��ي کرده ایم؟ مي توانم 
بگویم، بخش بسیار محدودي از میراث ما، 
توسط مراکزي مثل »نور« در قالب سي دي 
یا وب س��ایت در اختیار عموم ق��رار داده 
شده و البته بابت آنها وجوهي هم دریافت 
مي ش��ود. فکر مي کنم ب��راي »میراث« و 
تبدیل آن به فای��ل قابل اس��تفاده، نباید 
هزینه اي پرداخت ش��ود. اس��تفاده از این 
متون برای ش��ناخت میراث ملی، تشویق 
مي خواهد و اولین ق��دم، قرار دادن آنها به 
صورت مجاني است. طبعاً هزینه اي است 
که باید دولت یا مراکز مش��ابه آن بدهند. 
این کارها کمک دولت را می خواهد. تعداد 
قابل توجهي کتاب از می��راث کهن ما،  به 
شکل هاي مختلف در مراکز مختلف اسکن 
ش��ده و خود مردم، آنه��ا را در کانال هاي 
تلگرامي گذاش��ته اند تا بقیه هم استفاده 
کنند، اما نه کاری فراگیر است، و نه در یک 
جا در یک سامانه مشخص است که در زمان 

نیاز، بتوان به آسانی به آن دست یافت.
در بخ��ش مت��ون منظ��وم، وب س��ایت 
گنجور خدمت بزرگي کرده اس��ت، کاري 
که مي بایس��ت مراکز دولتي یا خصوصي 
متکي ب��ه منابع مال��ي قابل توج��ه انجام 
مي دادن��د. همین را هم باید قدر دانس��ت 
و تش��کر کرد. قدم بزرگی برداش��ته شده 

است. فرهنگس��تان زبان و ادب فارسی یا 
برخی از دایره المعارف ها یا کتابخانه ملی 
یا ارشاد باید این کار را می کردند. حاال هم 

وظیفه شان حمایت است.
در بخش تاریخ و ش��رح حال و متون ادبي 
کهن از قبی��ل دواوین و غی��ره، همچنان 
نیازمند ی��ک کار بزرگ و س��ترگ و ملي 
هستیم. تواریخ عمومی، محلی، کتاب های 
ش��رح حال، و تمامی متون کهن ادبی که 
میراث اصلی ما هس��تند،  باید بدون فوت 
وقت، در یک وب س��ایت مل��ی و بزرگ، با 
بهترین کیفیت، ب��رای عموم قاب��ل ارائه 
باشند. برخی از تصحیح ها مشکل حقوقی 
دارند که باید حل کرد. ب��رای مثال، آیا ما 
وب سایتی داریم که هر آنچه درباره تخت 
جمشید در همه زبان ها نوشته شده، در آن 
قابل دسترس باشد؟ آیا وب سایتی داریم 
که همه تواریخ محلی اصفهان، و هر آنچه 
در قرون گذش��ته درباره این شهر نوشته 
ش��ده در آن قابل دسترس باش��د. آیا این 
کار به اندازه زدن یک پل یا کش��یدن یک 
خیابان در این ش��هر ارزش ندارد در حالی 
که هزین��ه آن هزار بار کمت��ر از زدن یک 

خیابان است.
در بخش نش��ریات تاریخ گذشته هم کار 
جدي صورت نگرفته است. مي شود گفت 
بس��یاري اس��کن ش��ده اما نرم افزارهاي 
موجود همچن��ان در ارائ��ه یکپارچه آنها 
عاجز و مراکز هزینه الزم را براي ارائه آنها 
به صورت یک جا ندارند. باز هم مي ش��ود 
گفت مراکز مختلف، حج��م قابل توجهي 
را اسکن کرده اند، اما در هاردها و سرورها 
بدون آن ک��ه به صورت منظ��م و همراه با 
فهرست نویسي ارائه شود، مانده است. البته 
بخشي در خود کتابخانه ها اسکن شده و به 

صورت موردي قابل ارائه است.
همچنان از داشتن یک وب سایت که بتواند 
همه فهارس نس��خ خط��ي را تا ب��ه امروز 
معرفي کند و محل نس��خه را نشان دهد، 
محروم هستیم. س��ال ها پیش وب سایت 
»آقابزرگ« در یک اقدام قابل ستایش آغاز 
ش��د، عالی بود اما در یک محدوده متوقف 
ماند. سال ها گذش��ته اما هیچ کاری برای 
تکمیل آن نشده است. کار بزرگ دیگر در 
تجمیع فهارس نس��خ خطی توسط بخش 
خصوصي انجام شده، و اما متأسفانه فقط 

متن چاپي آن- دنا و فنخا- انتشار یافت که 
یک هزارم کار سامانه و رایانه را نمي کند.

و ام��ا در ارائه اصل نس��خ خط��ي، یعنی 
تصاویر خود نس��خه ها، که می��راث مهم 
ماس��ت،  هزار و یک مش��کل دارد. بدانیم 
روزي که مرعش��ي و آس��تانه ق��دس، که 
جمعاً نزدی��ک به 4۰ درص��د از میراث ما 
در آنهاست،  تمام نس��خ خود را به صورت 
فایل دیجیتال��ي در اختیار عم��وم مردم 
قرار دهند، روزي است که مي شود گفت،  
اندکی درک و شعور ما نسبت به میراثمان 
بهتر ش��ده اس��ت. هنوز به این »اندکی« 
نرسیده ایم. مراکز و کتابخانه های دیگر هم 
باید این کار را بکنند. هیچ کس تاکنون از 
پس این دو مرک��ز برنیامده و نخواهد آمد. 
کتابخانه ملي نس��خه ها را ناقص و ضعیف 
گذاش��ته اس��ت. برای مثال مرکز »احیاء  
تراث«  همه را اسکن کرده و راحت هم در 
اختیار می گذارد- با تقدیر از آنها- ولي یک 
جا روي وب سایتي  نگذاش��ته و کتابخانه 

دیجیتال ندارد.
به نظر فقیر، می بایس��ت واگذاری تصاویر 
میراث خطي هم بدون گرفتن پول باشد اما 
حتی با پول، باز بهتر از انجام ندادن است. 
روزهای آینده، خبرهای خوبی از کتابخانه 
مرکزی در ای��ن زمینه خواهیم داش��ت. 
بخش مهمي از میراث مکتوب ما اس��ناد 
تاریخي اس��ت. معاونت اسنادي کتابخانه 
ملي،  مقدار زیادي از اسناد را فهرست کرده 
و تصویر ش��ماري را هم در وب سایت خود 
دارد. مسلماً فهرست نویسي قدم اول و ارائه 
تصاویر آنه��ا قدم بعدي و مهم و اساس��ی 
است. این کارها، بسیار س��خت است، اما 
نشد ندارد. آیا می ش��ود روزی اعالم کرد 
ایران هم میراث مکتوب هزار ساله خود را 
به صورت دیجیتالی در اختیار عموم قرار 

داده است؟

میراث مکتوب هزار ساله خود را باید دیجیتال  و عمومی کنیم
   تحلیل

عیسی منصوری در کانال تلگرامی »کیمیای 
توسعه« در خصوص انقالب صنعتی چهارم 
یعنی انقالب حاص��ل از »هوش مصنوعی، 
اینترنت اشیا و بالکچین« و تبعات آن نوشت: 
از مطالعه نحوه ظهور هژمون های جهانی در 
س��ده های اخیر دو نکته به دس��ت می آید؛ 
نخست، هژمون ها پس از بحران هایی مانند 
جنگ های ب��زرگ ظهور یافتن��د. هژمون 
انگلیس��ی پس از جنگ های ناپلئونی وارد 
شد و امریکا بعد از جنگ جهانی اول و به ویژه 
جنگ جهانی دوم به عنوان یک قدرت اوج 
گرفت. دوم، رشد و تسلط هژمون ها با تحول 
جّدی در حوزه علوم و فنون و پیشرانی آنها 
در ای��ن زمینه همراه بوده اس��ت. انگلیس، 
سوار بر دس��تاوردهای انقالب صنعتی اول 
و مکانیزه ش��دن حاصل از نی��روی محرکه  
موتورهای بخار و امریکا با داش��تن دس��ت 
باال در دانش و تکنولوژی تولید انبوه مبتنی 
بر انرژی الکتریکی و علوم سیستم ها محوِر 

اقتصاد دنیا شدند.
براساس نگاه هایدگر، تکنولوژی پدیده ای 
است که در طول تاریخ شکل می گیرد اما در 
برخی زمان ها به نقطه ای می رسد که تاریخ 
را شکل می دهد. بدین  ترتیب، این تکنولوژی 
اس��ت که تعیین کننده نحوه زندگی بشر، 
روابط اقتصادی- اجتماعی و حتی سیاسی و 
نظامی در درون کشورها و سطح بین المللی 

است.
اما مهم تر آن است که پس از دوره گذار و ظهور 
هژمون برتر جدید، چیدمان کشورها در سطح 
بین المللی به طور از پیش تعیین نش��ده ای 
متناسب با قرابت اقتصادی و تکنولوژیک با 
هژمون جدید بازتنظیم می شده  است. کره 
جنوبی پس از جنگ جهان��ی دوم و به دلیل 
قرابت با امریکا، تبدیل به قدرت تکنولوژیک 
شده است. برخی کشورها مانند آلمان و ژاپن 
نیز در رقابت نه چندان برابر با هژمون اصلی 

مانند امریکا رشد یافتند.
اینک )و به تعبیری از سال ۲۰۱4( جهان در 
حال تجربه یک تحول بنیادی جدید در حوزه 
علوم و فنون است که از آن به انقالب صنعتی 
چهارم، مبتنی بر تکنولوژی دیجیتال، یاد 
می شود )انقالب اول حاصل موتوربخار، دوم 
حاصل اتوماس��یون مکانیکی، سوم حاصل 
دانش الکترونیک و چه��ارم حاصل هوش 
مصنوعی، اینترنت اش��یا و بالکچین بوده  
است(. به نظر می رسد مکانیسم اثرگذاری 
این تحول بر روابط درون و برون کش��وری، 
متفاوت از تحوالت بنیادی گذش��ته است. 
به این ترتیب که تکنولوژی ماهیتاً از حالت 
بسته و متمرکز در ش��رکت ها و کشورهای 
خاص خارج ش��ده و وارد دوره »تکنولوژی 

باز« شده اس��ت. به همین ترتیب، اقتصاد و 
حوزه های دیگر نیز از تمرکز کالسیک فاصله 
گرفته و ش��کل غیرمتمرکز و منتشر شده 
در سطح جهان خواهند داش��ت. این بار از 
تقسیم بندی کالسیِک هژمون اصلی، اقمار 
و رقبای دوگانه خب��ری نخواهد بود. قدرت 
کشورها را نه فقط قرابت اقتصادی، سیاسی 
و نظامی با هژمون اصلی بلکه س��هم آنها از 

علوم وفنون غیرمتمرکز، تعیین می کند.
رابطه جامع��ه و دولت در درون کش��ورها 
نیز دچار تحول اساس��ی خواهد شد. یک 
نمونه مح��دود آن تنش های بدون هدایت 
متمرکز اکتبر ۲۰۱۹ در برخی کشورهای 
جهان مانن��د جریانات اعتراض��ی پس از 
افزایش قیم��ت بنزین در ای��ران، افزایش 
قیمت بلیت سیستم حمل و نقل در شیلی، 
قیمت تماس از طریق واتس��اپ در لبنان، 
قانون ارجاع مجرمین به س��رزمین اصلی 
)چین( در هنگ کنگ اس��ت. این حوادث 
در واقع مصادیق ابتدایِی شکل گیری نحوه 
جدیدی از تعامل جامعه ب��ا دولت بود که 
در آن ارتق��ای جایگاه م��ردم در گفت وگو 
با دولت ها ش��کل می گیرد. دیگر نمی توان 
به سبک قبل و از موضع قدرِت متمرکز با 

جامعه رفتار کرد.
مردم، دیگر به سبک پس از انقالب صنعتی 
اول و دوم »نیروی کار« و »منابع انسانی« و به 
زبان سیاسی، »رعیت« و یا »شهروند« صرف 
نخواهند بود. بلکه در پ��ی انقالب صنعتی 
چهارم، »شریک« ش��رکت ها و حکومت ها 
هس��تند. این ها دیگر مانن��د دوره انقالب 
صنعتی س��وم، »مغزافزار« نیستند، »خوِد 
مغزند« و خود اقتصادند برای ش��رکت ها و 

کشورها.
بدین ترتیب، تصمیم استراتژیک کشورها در 
این دوره گذار آن است که خود را در کجای 
علم وفن و اقتص��اد دنیا بنش��انند. پنج نوع 
مواجهه از سوی کش��ورها قابل پیش بینی 
اس��ت: ۱- پاک کردن مس��ئله، ۲- مقابله 
کردن، 3- به تأخیر انداختن، 4- قرار گرفتن 
بر سر راه جریان و ۵- سوار شدن بر جریان 
و تبدیل شدن به پیشران. رفتار کشورهایی 
مانند ایران را می توان تلفیقی از نوع اول تا 
سوم با تأکید بر نوع سوم دانست. کشورهای 
این گ��روه نهایتاً به برخی ص��ور دانش وفن 
جدید تن می دهند، اما از طریق واسطه گری 

کشورهای دیگر.
راهکار بنیادی آن است که به »خوِدمغز«ها 
رجوع کنیم، در س��ر راه یا س��وار بر جریان 
جدید دانش  و فن و شریک در ساختار جدید 
هژمونیک در سطح بین المللی شویم. باقی 

َجّرها و جریانات شوخی است.

وقتی آبه حرف می زد، ]آیت اهلل[ خامنه ای یادداشت برمی داشت اما در پایان گفت که پاسخی 
ندارد که به نظرم توهین آمیز بود. گذش��ته از آن، ]آیت اهلل[ خامنه ای در این دیدار بسیار 
سرسخت تر از روحانی در دیدار روز گذشته با نخست وزیر ژاپن بود و این حماقت مکرون 
و دیگران )از جمله ترامپ( را نشان می داد که معتقد به گفت وگو با روحانی به جای »رهبر 
عالی« ایران بودند... نتیجه آشکار بود؛ مأموریت آبه شکست خورده و ایران با حمله کردن 
به کشتی های غیرجنگی در آب های خود یک سیلی محکم به صورت او زده بود. همزمان 
با دیدار آبه با ]آیت اهلل[ خامنه ای یک کشتی غیرنظامی ژاپنی هم توقیف شده بود. هر چند 
مقام های ژاپنی در مقام انکار برآمده بودند و شاید می کوشیدند آبه را از تحقیری که ترامپ 
مجبورش کرده بود، رهایی بخشند. من و پمپئو رشته توییت ]آیت اهلل[ خامنه ای را ]که 

حاوی پاسخ های او به آبه بود[ به ترامپ نشان دادیم. 
»تند و زننده، بسیار تند و زننده«. ترامپ این دو عبارت را گفت و شروع کرد به حرف زدن از 

اینکه چطور جان کری او را از مذاکره کردن با ایران پرهیز می داد.
صبح جمعه آبه یک گزارش شخصی از سفر خود به ترامپ داد و گفت تا وقتی تحریم های 
اقتصادی پابرجا باشد، هیچ تمایلی از سوی روحانی و ]آیت اهلل[ خامنه ای برای گفت وگو با 
امریکا وجود ندارد. از این ناراحت بود که ایرانی ها خیلی زود محتوای دیدار را عمومی کرده 
بودند و در عین حال فکر می کرد روحانی واقعاً در پی گفت وگو با امریکاست. نشانه شاعرانه 
آن را هم دویدن روحانی دنبال خود در راهرو پس از دیدار با ]آیت اهلل[ خامنه ای می دانست 

که بگوید برداشته شدن تحریم ها می تواند زمینه ساز این گفت وگوها باشد.
بدتر از همه اینکه آبه همچنان روی این ایده خود پافشاری می کرد که کره شمالی و ایران دو 
مورد کامالً متفاوت هستند و می گفت رویکرد ما به ایران باید به گونه ای دیگر باشد. ترامپ 
هم معتقد بود آبه نباید از اینکه مأموریتش کامالً و مطلقاً شکست خورده احساس گناه کند 
و خیلی زود از حرف خود برگشت و به آبه گفت فقط می خواسته کمی شوخی کرده باشد. 
او انتظار نداشت آبه پیروز شود و اصالً از نتیجه دیدار شگفت زده نشد. ترامپ سرانجام حرف 
خود را زد و گفت واقعاً تالش های آبه را تحسین می کند اما موضوع بسیار مهم تر برای شخص 
او این است که ژاپن بیشتر محصوالت کشاورزی امریکا را بخرد، چراکه امریکا بارها از ژاپن 

و منافع آن دفاع کرده است!

 انقالب صنعتی چهارم 
رابطه جامعه و دولت را دگرگون می کند

دویدن شاعرانه روحانی
 به دنبال آبه!

 پاورقي »جوان«  از 
» اتاق حوادث« جان  بولتون

محمدصادق عبد الهي

در بخش�ی از کت�اب جدید ج�ان بولتون، مش�اور امنیتی س�ابق کاخ 
س�فید، روایتی از دی�دار ش�ینزو آبه با رهب�ر انقالب آمده اس�ت. این 
روایت حکای�ت از آن دارد که پس از پاس�خ محک�م و اقتدارآمیز رهبر 
انقالب به آبه، روحانی ش�اعرانه ب�ه دنبال آبه در راهروها دویده اس�ت 
و به او پیش�نهاد داده پس از برداش�تن تحریم ها مذاک�ره امکان پذیر 
اس�ت! حاال باید منتظر پاسخ حس�ن روحانی باشیم تا ش�رح دهد این 
روایت چقدر صحیح است و او با چه منطقی تن به این دویدن ذلیالنه به 
دنبال واسطه ترامپ داده اس�ت! خالصه ای از روایت بولتون را بخوانید.


