
طبقهمتوسطياطبقهميانمايگان
علي پيرابي در كانال تلگرامي »ماهنامه مديريت ارتباطات« نوشت: طبقه 
متوسط را طبقه اي مي دانند كه نه ثروتمند است و نه فقير و از شعور و درك 
بيشتري درباره پديده هاي اجتماعي و سياسي برخوردارند. نه تنها در فهم 
عرفي، حتي در بعضي از نظريه هاي سياسي طبقه متوسط را عامل تحوالت 
سياسي و اجتماعي مي دانند. اين نظريه ها مدعاي اين را دارند كه با قوي تر 
شدن طبقه متوسط امكان حركت به سمت دموكراسي، آزادي هاي مدني 
و توسعه بيشتر خواهد بود.  در طي 4سال  گذشته، طبقه متوسط بيشترين 
آسيب را به لحاظ اقتصادي متحمل شد. در اين بين گسستي هم به وجود 
آمد. بسياري به واسطه شغل شان به طبقه فرودست تر و بعضي هم به طبقه 
باالتر رفتند. اين وضعيت، كار و فراغت را براي طبقه متوسط تغيير داده و 
بازتعريف كرده است. به عبارت بهتر افت بسيار زياد كيفيت كار و به محاق 
رفتن فراغت دو نتيجه عمده فشارهاي اقتصادي  هستند.  در وضعيتي كه 
ذكرش در باال رفت، مطالعه ديگر به امري غيرضروري تبديل مي شود و به 
پايين ترين سطح ضروريات زندگي مي رود. تيراژ كتاب ها و روزنامه ها گواه 
اين امر است. در نتيجه طبقه متوسطي كه قرار بود پرمطالعه ترين طبقه 
و دركي عميق از جامعه داشته باشد، ديگر به صورت كامل از گذشته خود 
منقطع مي شود و درباره آينده هم كاماًل ابهام دارد؛ چراكه اساساً بينشي 
ندارد كه بخواهد آينده خود را با آن ترس��يم كند.  از ديگر س��و، سيطره 
مرجعيت سلبريتي ها به واسطه شبكه هاي اجتماعي، امكان شنيده شدن 
كوچك ترين صدايي از نخب��گان فكري را هم از ميان برده اس��ت. همه 
اين شرايط دست به دست هم داده است تا ديگر امروز به سختي بتوان از 
طبقه متوسط، نام برد، اما به جرئت مي توان از طبقه ميان مايگان نام برد؛ 
طبقه اي كه ديگر اصالً محدود به يك طبقه نمي شود. اين طبقه كه همه را 
مي بلعد )حتي نخبگان فكري را(، چيزي را ارزش مي داند كه مد روز است.  
سلبريتي ها كه خودشان سوژه منقاد اين وضعيت  هستند و رسانه دائماً 
به عنوان  ايده آل اين طبقه را بازنمايي مي كنند. در اين وضعيت، ايده آل 

همه، سفرهاي خارجي، ماشين شاسي بلند، خانه هاي لوكس و... است.

وقتيكفگيربيبيسيبهتهديگميخورد
معصومه نصيري در كانال تلگرامي »عصر هوشمندي« نوشت: امسال 
همزمان با هفته دفاع مقدس بي بي سي به تالش براي ارائه روايت هاي 
دوقطبي ساز در جامعه روي آورده است. دو قطبي»خودي و غيرخودي 

در جنگ«، »زنان و مردان«، » محرمانه و نامحرمانه« و... 
در يكي از اين روايت ها كه با عنوان »چهلمين سالگرد جنگ ايران و عراق؛ 
روايت ۶ هزار و ۵۰۰ زن شهيد كجاس��ت؟ به ارائه تصاويري پرداخته كه 
همگي پخش شده از صدا و سيما و تهيه ش��ده در داخل كشور هستند 
و اين يعني موضوع نقش زنان در دفاع مقدس مورد توجه برنامه س��ازان 
و روايت كنندگان موضوعات جنگ بوده اس��ت. اي��ن را از لوگوي باالي 
تصاوير متوجه خواهيد شد. اگر اين مستندها در ايران پخش نشده بود، 
امروز بي بي سي محتوايي براي اين برنامه خود نداشت. در واقع داشته هاي 
خودمان را در قاب خود به عنوان نداشته هايمان پخش مي كند.  اين رسانه 
در جايي مدعي مي شود مس��ئوالن ايران به نقش و تأثير زنان در جنگ 
نگاه حذفي داشته اند و بالفاصله تمجيد امام خميني)ره( و غبطه خوردن 
باالترين مسئول جمهوري اسالمي به زنان نقش آفرين در جنگ را به تصوير 
مي كشد.  اين رسانه كه تالش مي كند در قامت مدافع حقوق زنان در جنگ 
ظاهر شود، براي اين زنان از لفظ كشته استفاده مي كند و حتي در روايت 
رسانه اي خود نيز از آنچه براي ارائه اش تالش مي كند، فاصله دارد.  شايد 
يكي از داليل ريزش شديد مخاطبان كانال بي بي سي در تلگرام و آمدن 
تعداد مخاطبان اين رسانه به زير ميليون نفر كه بي سابقه بوده است، همين 
تناقضات رسانه اي و رو شدن دست آن براي مخاطبان باشد. رسانه اي كه 
حتي براي ارائه خبر جريمه 1۰ هزارپوندي براي نقض كنندگان قرنطينه 
خانگي در بريتانيا نيز از عكس زنان آن هم زنان محجبه بهره مي گيرد، امروز 

مدافع حقوق زنان آن هم زنان مؤثر در دفاع مقدس شده است. 

جاسوسياينستاگرام
ازدوربينهايتلفنهمراه

كانال تلگرامي »بيداري ملت« نوشت: فيسبوك بار ديگر به اتهام جاسوسي 
از كاربران اينستاگرام از طريق استفاده غير مجاز از دوربين هاي تلفن همراه 
مورد شكايت قرار گرفته است. اين گزارش در ماه ژوئن منتشر شد و نشان 
مي دهد كه اينستاگرام حتي به هنگام غيرفعال بودن دوربين هاي آيفون 
از آنها استفاده كرده است.  فيسبوك اين گزارش ها را تكذيب كرده و گفته 
است: گوشي هاي آيفون را به دليل ايجاد اعالن هاي دروغين دسترسي 
اينس��تاگرام به دوربين مقصر دانست. در ش��كايتي كه روز پنج شنبه در 
دادگاه فدرال سانفرانسيس��كو ثبت شد، كاربر اينس��تاگرام نيوجرسي، 
بريتاني كونديتي ادعا مي كند كه استفاده از دوربين ها كامالً عمدي است و 
به منظور جمع آوري »داده هاي سودآور و ارزشمند در مورد كاربران انجام 
مي شود.« گفتني است س��ايت هاي Instagram و Facebook با به 
دست آوردن اطالعات بسيار خصوصي كاربران خود، اطالعات ارزشمندي 
از آنها جمع آوري مي كنند. فيس بوك از اظهار نظر در اين باره خودداري 
كرد. در شكايت ماه گذشته، فيسبوك متهم شد كه از فناوري شناسايي 
چهره براي برداشت غيرقانوني داده هاي بيومتريك بيش از 1۰۰ ميليون 
كاربر اينستاگرام خود استفاده كرده است. فيس بوك اين ادعا را رد كرد و 

گفت كه اينستاگرام از فناوري تشخيص چهره استفاده نمي كند. 
    محمد پازوكي:

امريكا مكانيسم ماشه رو هم فعال كرد! يعني 
تحريم هاي رس��مي بيشتر و بيش��تر ايران، 
يعني هفت سال مذاكره با امريكا نتيجه اي جز 
دالر۲۸هزار و كوچك شدن سفره مردم نداشت. 
حاال انتظار ميره مجلس طرح خروج از برجام 
رو كليد بزنه، مجل��س انقالبي، آقاي قاليباف. 

حواستون هست كجاي تاريخ ايستاديد؟
   محمد كرماني:

هشت سال به اسم بلد بودن زبان دنيا كشور را 
چرخاندند و حاال دوباره به نقطه اول رسيديم 
و اين يعني ايران، براي اعتال و س��ربلندي 
راهي جز مقاومت و ايستادگي در برابر نظام 
سلطه وجود ندارد؛ چراكه اساساً مشكل ما با 
سلطه با برجام ها حل شدني نيست. چقدر 
خوب گفت امام كه تا امريكا آدم نشود ما با او 
كاري نداريم. وضعيت امروز و خسارت محض 

حاصل مذاكره با امريكاي آدم نشده است. 
   جواد محرمي:

اين دستاوردهاي برجام چرا هيچوقت تموم 
نميشه بريم مرحله بعد.

   احمد رضا دليران فيروز:
در روزي كه روحاني وعده پيروزي مي داد 

دالر ۸۰۰ تومان گران تر شد، امريكا تحريم ها 
را تش��ديد كرد و كل وعده و شوآف دولت 
نتيج��ه اش بيانيه بي خاصي��ت تروئيكاي 
اروپايي بود و عامل اينها شخص ظريف زبان 
دنيا بلد بود كه با امضاي خود مكانيسم ماشه 

را به رسميت شناخته بود. 
   الهه خوانساري:

پنج سال گذش��ت و تمام پيش بيني هاي 
منتقداِن برجام محقق شد و كشور به خاك 
س��ياه نشس��ت تا جايي كه بانك مركزي 
تحريم شد، فروش نفت تعطيل شد، قيمت 
دالر از ۳ هزار تومان به ۲۷ هزار تومان رسيد 
و....! حاال زبان دنيا چيست؟ چه كسي زبان 

دنيا را بلد است؟
   عبداهلل گنجي:

 امريكا به جاي شوراي امنيت ماشه كشيد 
و اعضا را ه��م در صورت عم��ل نكردن به 
مصوبات شورا به عقوبت تهديد كرد. ابايي 
هم ندارد ك��ه چه تصويري ازش منتش��ر 
مي شود و قوانين چيست؟ دقيقاً عين زنگي 
مست. تجربه اي براي كش��ور- ملت هاي 
جهان است كه قوانين بين الملل اگر به نفع 

نظام سلطه نباشد، محل اعتنا نيست.

   ميثم:
امريكاي بيرون از برجام مكانيسم ماشه را 
عملياتي كرد؛ دنيا دني��ا خيانت در برجام 
نهفته بود؛ ظريف و روحاني آن را چگونه و 
با چه هدفي نوشتند كه فقط منافع امريكا 
را تأمين مي كند؟ برج��ام فرآيند نابودي 

مؤلفه هاي قدرت بود؟!
   جعفر بلوري:

آقاي ظريف گفته اند، ديديد! برجام توانست 
مكانيس��م ماش��ه را هم مهار كند. از طرف 
پرسيدند: اگر برق نبود، چه اتفاقي مي افتاد؟ 
جواب داد: اگر برق نبود، بايد تلويزيون را در 
تاريكي تماشا مي كرديم! بزرگوار...! اگر برق 
نبود، تلويزيون هم نبود. اگ��ر برجام نبود، 

مكانيسم ماشه هم نبود!
   حجت اهلل عبدالملكي:

دو تا از دهها ماش��ه اي كه مي توانيم فعال 
كنيم: 1-  ماليات بر عايدي سرمايه به ميزان 
۲۵ درصد تا جبران كل كسري بودجه دولت 
ش��ود و ۲- افزايش ص��ادرات فرآورده هاي 
غيرنفتي از مح��ل ظرفيت ه��اي خالي و 
سرمايه گذاري هاي سريع در پااليشگاه هاي 

كوچك تا جبران كسري ارز شود. 

   اميرحسين ثابتي:
اصالح طلبان و روحاني هرچه را كه به انقالبي ها 
نسبت دادند و با آن مردم را ترسانند، خودشان 
چند برابر بيشتر آن بال را سر مردم آوردند. دالر 
۲۷ هزار توماني؛ سكه 1۳ ميليوني؛ پرايد 1۰۰ 
ميليوني؛ تحريم ه��اي يكجانبه؛ تحريم هاي 

چند جانبه. اين ليست را شما كامل كنيد!
   پدرام شميراني:

روحاني گفت شنبه و يك شنبه روز پيروزي 
ماست! حاال چه پيروزي اي؟ اينكه بعد هفت 
سال انجام تعهدات و امضاي هر چي گذاشتن 
جلمون. اروپا با اينكه عماًل به خاطر ترس از 
امريكا ما رو كامل تحري��م كرده با مخالفت 
حماسي با خروج از برجام شكستي بي سابقه 
واسه امريكا رقم زد! يعني اينقد كه اينا حقيرن 

خود حقير، حقير نيست!
   حامد پهلواني:

ظري��ف مي گويد كه برج��ام امري��كا را منزوى 
كرده اس��ت. آقاى ظريف هدف اصل��ى برجام 
»لغو تحريم هاى ظالمانه اقتصادى و مالى« بود. 
سؤال هميشگى منتقدان هم همين بوده و است: 
تحريم ها چرا لغو نشد؟ اروپا چرا هيچ كارى نكرده؟ 

بعد از بى اعتمادى اروپا شما چيكار كرديد؟

عليرضا فقيهي در كانال تلگرامي »حالج« 
نوش��ت: در حالي كه هيچ بانك��ي با ايران 
به صورت رس��مي كار نمي كن��د، فروش 
نفت ايران به اروپا به صفر رسيده و تمامي 
شركت ها از ترس تحريم هاي امريكا قيد 
تجارت با اي��ران را بدون هيچگونه جبران 
خس��ارتي زدند و ايران را ت��رك كردند، 
حسن روحاني آبان 9۸ در اظهاراتي گفت: 
»اگر برجام را يك س��ال ديگر نگه داريم، 
تحريم تس��ليحاتي ايران برداشته خواهد 
شد و به راحتي مي توانيم س��الح الزم را 
خريد و فروش و به دنيا ص��ادر كنيم.« تا 
مسئله لغو تحريم هاي تسليحاتي به عنوان 
بهانه جديدي براي تداوم حضور ايران در 

برجام باشد. 
طبق قطعنامه ۲۲۳1 شوراي امنيت سازمان 
ملل كه در تأييد و به عنوان پشتوانه برجام 
صادر شد، تحريم تسليحات متعارف ايران 
بايد در ۲۷ مهر لغو ش��ود. از سويي امريكا 
براي جلوگيري از انقضاى تحريم تسليحاتي 
ايران، با استناد به بند 1۰ قطعنامه ۲۲۳1 
مدعي امكان استفاده از اسنپ بك يا همان 
مكانيسم ماشه شده است. در همين راستا 
امريكا در ۳۰ م��رداد اطالعيه اي به اعضاي 
ش��وراي امنيت ارائه كرد تا در صورت عدم 
ارائه پيش نويس قطعنامه اي از سوي اعضا 
يا رئيس دوره اي شوراي امنيت )كه تاكنون 
چنين بوده است( تحريم هاي شوراي امنيت 
بدون رأي گي��ري در ۳۰ ش��هريور به طور 

خودكار عليه ايران بازگردد. 
هر چن��د از منظر حقوقي ب��ه دليل خروج 
امريكا از برجام، اين مسئله كه امريكا اجازه 

استفاده از مكانيسم ماشه را خواهد داشت يا 
خير محل بحث است، اما امريكا مدعي است 
طبق بند 1۰ قطعنام��ه ۲۲۳1 امريكا جزو 
هيئت مؤسس برجام اس��ت و مي تواند در 
عمل مكانيسم ماشه را فعال كند. به همين 
دليل هم خود را صاحب اين حق دانس��ته 
و با ص��دور اطالعيه در ۳۰ م��رداد مدعي 

فعال سازي مكانيسم ماشه شده است. 
اما با اين وجود و حتي فعال شدن مكانيسم 
ماشه و بازگشت تمامي تحريم هاي شوراي 
امنيت كه ديگر همان اندك مزاياي ادعايي 
برجام يعني لغو تحريم هاي تسليحاتي نيز 
به محاق خواهد رفت، گويا دولت بنا ندارد 
تعهدات برجامي خود را كنار بگذارد و اقدام 

متقابل و همسطحي را انجام داد. 
لذا اميدي ب��ه اقدام متناس��ب و متقابل از 
سوي دولت و منتظران ايراني بايدن نيست. 
در اي��ن ميان نماين��دگان مجلس يازدهم 
شوراي اس��المي در بزنگاه مهم و تاريخي 

قرار گرفته اند. روزي مجلس نهم به رياست 
علي الريجاني در ۲۰ دقيقه برجام را تصويب 
كرد و مجلس دهم هم در برابر خروج امريكا 
از برجام و نقض هاي مكرر برجام از س��وي 
اروپايي ه��ا منفعالنه س��كوت ك��رد و اين 
فرصت هاي تاريخي را براي بازگش��ت ريل 
پيشرفت كش��ور از نگاه به غرب به داخل از 
دست داد. امروز مجلس يازدهم كه با ادعاي 
انقالبي گري روي كارآمده بايد به هفت سال 
خس��ارت محض و توافق يكطرف��ه برجام 
خاتمه بدهد و نگذارد بيش از اين با ارسال 
پيام ضعف به طرف هاي خارجي زمينه فشار 

بيشتر مهيا كرد. 
هر طرحي در مجلس در مقابل فعال سازي 
مكانيسم ماشه كه حاوي لغو تعهدات ايران 
در حوزه نظارت ها و بازرس��ي ها بي سابقه 
آژانس، اخراج بازرس��ان آژانس و برچيدن 
دوربين هاي نظارتي آژانس نباشد در عمل 

بي ثمر و يك نمايش پوچ سياسي است. 

چراكه مهم ترين قس��مت تعه��دات ايران 
كه براي طرف هاي اروپايي و امريكا بس��يار 
حياتي محسوب مي ش��ود، حوزه نظارت ها 
و بازرسي هاي آژانس اس��ت كه بنا به گفته 
محمدج��واد ظريف 9۲درص��د از مجموع 
بازرسي هاي آژانس در ايران انجام مي شود. با 
ايران در برجام به عنوان يك كشور استثنايي 
برخورد شده و ايران نظارت هاي ويژه اي را 
پذيرفته، به طوري كه روزانه به طور متوسط 
ش��ش بازرس آژانس در ايران حضور فعال 
دارند و خرابكاري هايي چون ماجراي نطنز 
هم پيش آمده است، اما با وجود اين سطح از 
شفافيت اخيراً نيز دولت ايران اجازه بازرسي 
از دومكان ديگر را نيز به بازرسان آژانس داد. 
نمايندگان مجلس نباي��د فريب طرح هاي 
سياس��ي و بدون محتوا را كه با قصد شوي 
سياس��ي و اقدام تبليغاتي اس��ت، بخورند. 
وضعيت كنوني اقدامي قاطع، تهديد معتبر 
با ضمانت اجراي واقعي و عيني را مي طلبد 
تا ضمن تغيير محاس��بات طرف امريكايي 
منجر به ايجاد تع��ادل در تعهدات طرفين 
گردد و با فعال شدن مكانيسم ماشه رسماً 
تعهدات طرف امريكايي و اروپايي در مقابل 
ايران به صفر مي رس��د كه در مقابل بايد با 
اتخاذ اس��تراتژي »صفر در مقابل صفر« به 
تمامي تعه��دات برجام به ط��ور خاص در 
حوزه نظارت ها، بازرس��ي ها و لغو تعهدات 
ايران ذيل پروتكل الحاق��ي خاتمه بدهند 
و دولت يازدهم همچون دولت هش��تم در 
سال ۸4 مكلف به بازگشت به مدار قدرت و 
نگاه به داخل گردد و مسير نگاه و اميدواري 

به غرب را قطع كند. 
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 خسارت محض 
حاصل مذاكره با امريكاي آدم نشده!

واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به اقدام امريكا در فعال سازي مكانيسم ماشه

امريكا سرانجام در روزهايي كه گذشت مكانيسم ماشه را به رغم مخالفت كشورهاي 
عضو سازمان ملل كشيد و با قلدري اعالم كرد كه كشورهاي تخطي كننده از اين دستور 
مورد غضب امريكا قرار مي  گيرند. كاربران شبكه  هاي اجتماعي اين قلدري امريكا را 
نشاني بر حاكم بودن قانون جنگل در سازمان ملل دانستند كه نشان مي دهد قوانين 
بين المللي فقط آنگاه جاري و قابل استناد است كه تأمين كننده منافع امريكا باشند. 

كاربران همچنين گفته هاي وزير ام�ور خارجه مبتني بر ممانع�ت برجام از عملياتي 
ش�دن مكانيس�م ماش�ه را به باد نقد گرفتند. آنها همچنين اذعان داشتند كه نقض 
برجام و پس از آن قلدري امريكا نشان داد كه زبان دنيا نه زبان مذاكره و مدارا كه زبان 
ايستادگي و مقاومت است و بر همين اساس از مجلس خواستند هر چه زودتر تدابير 
مقابله محكم با امريكا را مهيا سازد. در ادامه بخشي از واكنش كاربران 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.

چهزمانيپيروزينصيب
مؤمنانميشود

اميرالمؤمنين)ع( مي گويد: م��ا در ركاب پيغمبر مي جنگيديم. 
)ديگر ش��رايطي از اين بهتر مي ش��ود؟ آدم فكر مي كند وقتي 
مؤمنيني در ركاب پيغمبر بجنگند همان ساعت اول پيروزي بايد 
نصيبشان بشود.( تا يك  يك ما از بوته امتحان بيرون نيامديم، تا 
صبر نكرديم، تا خويشتن داري ما بروز و ظهور نكرد، خداي متعال 
نصرت خود را بر ما فرو نفرستاد. آن وقت نقل مي كند كه ما چقدر 
با همين مشركين مي جنگيديم، گاهي ما پيروز بوديم گاهي آنها: 
ًة لَِعُدوِّنا ِمّنا. . . َفلَّما رأي اهلُل ِمّنا ِصْدقآ َو  ًة لَنا ِمْن َعُدوِّنا َو َمرَّ »َفَم�رَّ
َصْبرآ« همين كه خداي متعال حقيقت صبر را در ما ظاهر و بارز 

ديد »اَنَْزَل َعلَيَنا النَّْصَر« آن وقت نصرت را بر ما فرو فرستاد. 
منبع: كانال رسمي »بنياد شهيد مطهري« در تلگرام به استناد 
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   سبوي دوست

رهبر معظ��م انق��الب در دي 9۵، در ديدار 
با نخبگان و دانش��جويان بسيجي مدال آور 
دانشگاه شريف به اهميت اقتصاد مقاومتي و 
تجربه استفاده از اين سياست در كشورهاي 
پيشرفته اش��اره كردند. رهبر معظم انقالب 
دليل پيشرفت هاي علمي و صنعتي امريكا 
در 1۵۰ سال گذشته را به كارگيري اقتصاد 
مقاومتي دانس��تند و خاطرنش��ان كردند: 
»البته امريكايي ها اين انديش��ه را در جهت 
مادي گري و پول ب��ه كار گرفتند، اما همين 
تجربه پذيرفته ش��ده جهان��ي را مي توان با 
جهت گي��ري متعالي تري ب��ه كار گرفت. « 
حضرت آيت اهلل خامنه اي به سخنان يكي از 
نخبگان علمي درخصوص اقتصاد مقاومتي 
اش��اره كردند و گفتند: »اقتصاد مقاومتي 
يك انديشه تجربه  شده در دنياست و فقط 
اختصاص ب��ه ما ندارد. « ايش��ان، چگونگي 
بهره برداري از اقتصاد مقاومتي را منوط به 
اهداف كشورها دانستند و افزودند: »جداي 
از نحوه جهت گي��ري و بهره ب��رداري، اين 
موضوع كه اقتصاد مقاومتي، كشور را در برابر 
تكانه هاي گوناگون جهاني اعم از بدخواهانه 
يا غير بدخواهانه حفظ خواهد كرد، يك اصل 

پذيرفته  شده است. «
    مصاديق استفاده كشورهاي غربي 

از الگوي اقتصاد 
هيچ كش��وري از ابت��دا ق��درت اقتصادي 
نداش��ت و ب��ا اس��تفاده از سياس��ت هايي 
توانستند پيشرفت هايي را حاصل كنند و به 
دستاوردهايي دست پيدا كنند. مهم ترين 
موضوعي كه نبايد از آن غافل ش��د، توجه 
به اقتصاد دانش بنيان است. زماني كه همه 
بخش هاي كشور، دانش بنيان شوند، مسلماً 
پيشرفت هاي زيادي رقم خواهد خورد. در 
دهه 9۰ كش��ور امريكا سرمايه گذاري هاي 
زيادي براي توسعه صندوق هاي جسورانه 
و خطرپذير انجام داد و با استفاده از همين 
روش توانستند، يافته هاي علمي خود را به 
فناوري و به اقتصاد تزري��ق كنند. بهترين 
دوران اقتصادي كشور امريكا دهه 9۰ است 

كه در رشد اقتصادي باال زبانزد بود. 

    امريكا در بخ�ش اقتصاد مقاومتي 
چه اقداماتي انجام داد؟

امري��كا زمان��ي ني��از زي��ادي ب��ه واردات 
نفت داش��ت و در ي��ك دوره زماني )دهه 
۶۰ ميالدي( نفت بس��يار گران ش��د و اين 
كش��ور توانايي خريد نفت گران را نداشت 
و به مشكل اقتصادي ش��ديدي خورد. آن 
تجربه باعث شد امريكا به دنبال مقاوم سازي 
اقتصاد خود در برابر شوك هاي نفتي بيفتد. 
ذخاير استراتژيك نفت كه اكنون در امريكا 
مي بيني��د، نتيجه همان تفك��رات اقتصاد 
مقاومتي اس��ت. اكنون امري��كا نفت را در 
دوران ارزانقيمت خريداري و براي مصرف 

دوره اي خود ذخيره مي كند. 
از س��وي ديگر خودروه��اي امريكايي در 
دهه هاي قبل مصرف بسيار بااليي داشتند 
كه امريكا توانس��ت با همكاري كشورهاي 
ديگر اين موضوع را نيز تعديل كند. اعطاي 
تس��هيالت بالعوض ب��راي جلوگي��ري از 
ورشكستگي برخي كارخانجات در دوره هاي 
مختلف و سياست پولي كه دالر را چاپ و به 
خارج از مرزهاي خود ارسال مي كند تا پايه 
پولي كش��ور امريكا افزايش نيابد، از جمله 
سياست هايي اس��ت كه دولت هاي امريكا 
اجرا كرده اند و مي توان آن را همسو با مفهوم 
اقتصاد مقاومتي دانس��ت. البته اين كشور 
همه توان خود را در بخش مالي و ماديگرايي 

به كار گرفت. 
    سياست هاي اقتصاد مقاومتي ترامپ

ترامپ با ش��عارهاي ش��بيه اقتصاد مقاومتي 
توانست توجه مردم را جلب كند و رئيس جمهور 
ش��ود. برخي ش��عارهاي ترامپ افزايش توليد 
ملي امريكا، اش��تغال براي امريكايي ها، اعمال 
ماليات هاي سنگين براي انتقال فناوري به خارج 
از مرزهاي اين كشور، تضمين منافع كارگران 
امريكايي و تجديدنظر در ق��رارداد تجارت آزاد 
با كش��ورهاي ديگر بود. همين موضوع نشان 
مي دهد تاكنون برخي مس��ئوالن اين كش��ور 
نسبت به كشورشان بي تفاوت بوده و بيشتر از 
اينكه بخواهند كشور خود را بسازند، فكر دخالت 

در امور ديگر كشورها بوده اند. 

امريكاچطورازاقتصادمقاومتي
استفادهكرد

روز بيس��ت ودوم ماه مي، پس از سخنراني در مراس��م فارغ التحصيلي دانشگاه گارد 
ساحلي نيوالندن )اياالت كانتيكات(، مستقيم از فرودگاه اندروز به سوي ژاپن رفتم 
تا مقدمات ديدار رسمي ترامپ را نهايي كنم. از زمان روي كار آمدن امپراتور جديد 
ناروهيتو، اين نخستين سفر رس��مي رئيس جمهور امريكا به ژاپن بود. دو روز بعد، از 
توكيو با كاپرمن كه هنگام صحبت مان هنوز در واشنگتن بود و در جلسه اي با حضور 
ترامپ شركت كرده بود، تلفني حرف زدم. در آن جلسه، هيئت اعزامي مان به مراسم 
تحليف زلنسكي كه شامل پري، ساندلند، ولكر و سناتور ران جانسون، بود گزارش سفر 
به اوكراين را به ترامپ داده بودند. اين يك سنت قديمي بود. به گفته كاپرمن، ترامپ 
گفته بود: »من نمي خواهم كه هيچ برنامه غلط مزخرفي را حول و حوش اوكراين انجام 
دهم. آن لعنتي ها به من حمله كردند و من نمي توان��م بفهمم چرا؟ از جودي جينوا 
بپرسيد، او همه چيز را در اين باره مي داند. آنها تالش كردند پدر من را دربياورند. آنها 
فاسدند. من به هيچ عنوان كاري با آن لعنت شده ها ندارم. « همه اين چيزهايي كه او 
مي گفت به كمپين انتخاباتي كلينتون كه با كمك هانتر بايد، براي ضربه زدن به ترامپ 

در سال ۲۰1۶ و ۲۰۲۰ تشكيل شده بود، برمي گشت. 
ولكر تالش كرده بود كه به ميان حرف ترامپ برود و نكته اي مرتبط با مسئله اوكراين بگويد 

و ترامپ حالش را گرفته و گفته بود: »اين چرت و پرت ها ذره اي برايم اهميت ندارد. «
پري گفته بود ما نمي توانيم بگذاريم دولت آنها كه دولت قرص و محكمي هم نيست، 
سقوط كند و ترامپ جواب داده بود: »با رودي و جو صحبت كن. « پري دوباره تالش 
كرده و گفته بود: »پس لطفاً 9۰ روز به من مهلت بدهيد. « اما ترامپ حرفش را قطع 
كرده و گفته بود: »اوكراين مي خواست من را كله  پا كند. من هيچ عالقه اي به كمك به 
آن كشور لعنتي ندارم. « البته ترامپ ترحمي هم كرده و گفته بود: زلنسكي مي تواند 
به ديدار من در كاخ سفيد بيايد، مش��روط به اينكه موضع من درباره خودش كاماًل 

شفاف و روشن به او منتقل شود. 
بعد از همه اين حرف ها ترامپ باز هم با عصبانيت به موضوع جدال بر س��ر سرقت از 
سرور حزب دموكرات در انتخابات ۲۰1۶ اش��اره و تأكيد كرده بود: »من آن سرور 
DNS لعنتي را مي خواهم. « ترامپ همچنين خطاب ب��ه پري كه 9۰ روز از ترامپ 
وقت خواسته بود، گفت: »باشد. تو مي تواني 9۰ روز تالش��ت را بكني، اما من هيچ 

عالقه مزخرفي به ديدن او ندارم. «
بعد از جلسه پري و كاپرمن متفقاً به اين نتيجه رس��يده بودند كه االن اصاًل فرصت 
مناسبي براي دعوت از زلنسكي نيست و بايد صبر كرد تا انتخابات رادا در ماه ژوئن 
برگزار شود و معلوم شود كه آيا او شانس تش��كيل يك دولت كارآمد را دارد يا خير. 
رهبران چند كشور همسايه اوكراين همچون ويكتور اوبان، نخست وزير مجارستان، 
تصور داشتند كه زلنسكي در حكومت داري آينده روشني نخواهد داشت. اين حرف ها 

با ديدگاه هاي سرد پوتين مغايرتي نداشت. 

 پاورقي »جوان«  
از» اتاق حوادث« جان  بولتون
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ترجمه:  محمدصادق عبد اللهي

 ترامپ: اوكرايني ها تالش داشتند
 پدر من را دربياورند

صفردربرابرصفر؛مجلسكجايكارايستادهاست!؟
   تحلیل


