
محمد عبدالله��ي در كان��ال تلگرامي خود 
يادداشتي نوش��ت كه در ادامه چكيده اي از 
آن را مي خوانيد: احم��ق، دروغگو، بدترين 
رئيس جمهور تاريخ امريكا، دلقك، خفه شو، 
سگ دست آموز... كلمات و عبارات ركيكي 
بود كه جو بايدن و دونالد ترامپ در مناظرات و 
نزاع هاي انتخاباتي نثار هم كرده اند. مناظرات 
اول و دوم اين دو نش��ان داد اختالف نظرات 
بين دو نامزد بس��يار زياد است و طرفين در 
هيچ مورد ب��ا يكديگر حت��ي ذره اي تفاهم 
نداشتند. آنها حتي به رسم ادب به يكديگر 
نزديك هم نشدند و به هم سالم و احوالپرسي 
هم نكردند. وضعيت محتوايي مناظره هايشان 
هم نشان مي دهد وضعيت سياسي در امريكا 
در سطح راهبردي و رهبران اين كشور بسيار 
پر هرج و مرج است و فضاي انتخابات بسيار پر 
تنش و نگران كننده است كه احتمال درگيري 
در آن زياد است. بايدن و ترامپ به دو قطب 
نفرت پراكن تبديل شده اند، اما اين دو قطب 
كاماًل متضاد در دو امر اش��تراك نظر دارند؛ 

ايران و رژيم صهيونيستي!
   اشتراك نظر ترامپ و بايدن بر سر ايران

دونالد ادوين نيوچترلين، ديپلمات بازنشسته 
امريكايي كه هم اكنون همكار »بنياد راكفلر« 
است، مي نويس��د: »بايدن- ترامپ درباره 
سياست خارجي آنقدرها از هم دور نيستند 
)با هم اختالف ندارند(... ترامپ و بايدن روي 
اغلب موضوعات سياس��ت خارجي توافق 
دارند... آنها در اين باور  اشتراك نظر دارند كه 

ايران براي اسرائيل خطرناك خواهد بود. «
آنتوني بلينكن، مش��اور سياست خارجي 
جو بايدن نيز گفته ب��ود: »در صورتي كه او 
در انتخاب��ات به پيروزي برس��د، تحريم ها 
را تا زمان رس��يدن ب��ه توافق��ي قوي  تر و 
طوالني مدت تر حفظ خواه��د كرد... ايران 
بايد به پايبندي كامل برجام برگردد. در غير 
اين صورت- و تا زماني كه ]ايران[ اين كار 
را انجام دهد- واضح است كه همه تحريم ها 

پابرجا خواهند ماند. «
واقعيت اين اس��ت ك��ه جمهوري خواهان و 
دموكرات ها در امريكا در هر مسئله اي اختالف 
داشته باشند، در دشمني با جمهوري اسالمي 

ايران هيچ اختالف نظري با يكديگر ندارند. 

   اش�تراك نظر ترامپ و بايدن بر سر 
رژيم صهيونيستي

و اما نقطه اشتراك بعدي يعني رژيم صهيونيستي؛ 
ترامپ با عادي سازي بين روابط رژيم صهيونيستي 
و برخي دول عربي و انتقال س��فارتخانه اش به 
قدس، دست اسرائيل دوستي تمام رؤساي جمهور 
پيش��ين امريكا را از پشت بس��ته است. ستاد 
انتخاباتي او مك��رر بر حمايت ناگسس��تني از 
رژيم صهيونيستي و محكوميت هر گونه تالش 
براي تحري��م آن تأكيد كرده اس��ت. بايدن نيز 
در سابقه اش در مقام معاون رئيس جمهور )در 
س��ال هاي ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷( كم��ك در اعطاي 
بزرگ ترين بسته كمك مالي اياالت متحده به 
رژيم صهيونيس��تي )۳۸ ميليارد دالر( را دارد. 
بايدن همچنين از قبل اعالم كرده كه در صورت 
پيروزي در انتخابات رياست جمهوري، قصدي 
براي بازگرداندن سفارت امريكا به تل آويو ندارد. 
بايدن مانند تمامي كانديداهاي رياست جمهوري 
امريكا به متحدان واش��نگتن در خاورميانه، از 
جمله رژيم صهيونيستي، عربس��تان و امارات 
متحده عربي، وعده پشتيباني بي قيد و شرط داده 
است؛ ضمن اينكه هميشه روال به اين صورت 
بوده كه سياست مهار در دوره دموكرات ها نسبت 
به جمهوري خواهان، جنبه هاي پيچيده تري به 
خود مي گيرد و امريكا را به درگيري بيش از حد 

در خاورميانه سوق مي دهد. 
ترامپ نيز در صورت رأي آوردن چنانچه اوبرايان، 
مشاور امنيت ملي اش اظهار داش��ته، به دنبال 
تشديد فشار اقتصادي عليه ايران است تا جمهوري 
اسالمي را وادار به بازگشت به ميز مذاكره كند. 

مذاكره براي برچيدن تمام فعاليت هاي هسته اي 
)صلح آميز يا نظامي( و حذف راهبرد موش��كي. 
درست همانند پيش ش��رط هايي كه جوبايدن 
براي بازگشت به مذاكرات براي جمهوري اسالمي 

تعيين كرده است. 
اين سطح از مشابهت در ديدگاه هاي دو نامزد 
رياس��ت جمهوري امريكا نس��بت به ايران و 
رژيم صهيونيستي قائدتاً بايد چشم انداز آينده 
روابط ايران و امريكا را علي السويه ترسيم كند، 
اما از سويي مي بينيم در ايران اشتياق عجيبي 
از س��وي غربگراها براي رأي آوردن جوبايدن 
دموكرات وج��ود دارد. آنان »رؤي��اي ايراني 
آبان 99« را با شكست ترامپ و »بازگشت تيم 
بايدن- اوباما« تيتر كرده و ماه هاس��ت ستاد 

بايدن در تهران را راه انداخته اند. 
در دوره چهار س��اله رياست جمهوري ترامپ، 
خروج امريكا از برجام و تحريم هاي بي س��ابقه 
موجب تضعيف غربگراهاي ايراني ش��د، اما در 
شرايط فعلي كه مي دانيم رويكرد بايدن نسبت به 
ايران تفاوت ماهوي با رويكرد ترامپ ندارد، منافع 
دوسويه غربگراهاي ايراني و جمهوري خواهان 
براي يكديگر چيست؟ آيا چيزي به اسم منافع 

ملي ايرانيان اين وسط موضوعيت دارد؟
غربگراها مدام دنبال اين هس��تند تا از طريق 
شرطي سازي حل مشكالت ارزي با پيروزي 
باي��دن و القاي اين گ��زاره كودكانه كه محور 
اصلي برنامه بايدن، ديپلماس��ي و برگش��تن 
به برجام اس��ت و اگر دولت بعدي ايران نگاه 
ايدئولوژيك به سياست خارجي را كنار بگذارد، 
مي توان منافع ملي را در تعام��ل برابر تهران 

واشنگتن تأمين كرد؛ مخاصمه را از بين برد؛ 
نفت فروخت؛ دالر را پايين آورد... اميد كاذبي 
در جامعه به وجود آورند و البته سوت زنان از 
كنار اين واقعيت مي گذرند كه دالر ۳۱توماني 

نتيجه تعامل برد برد بود!
   حاصل واقع�ي رأي آوردن بايدن در 

شرايط ذوق زدگي!
اما واقعيتي كه با اين ذوق زدگي ها در صورت 
رأي آوردن بايدن به وقوع مي پيوندد چيست؟

۱- اين القاهاي مصنوعي بازار را بيشتر متأثر از 
انتظارات رواني كرده تا فضاي واقعي اقتصاد؛ اين 
شرطي سازي ها كه تمام اين سال هاي اخير ادامه 
داشته، بهترين فرصت براي دشمنان ايران براي 
تحت تأثير قرار دادن بازار و فشار بر مردم و نهايتاً 
كاهش پايبندي شان به اهداف نظام تحت فشار 

معيشتي و پياده كردن اهداف براندازانه است. 
۲- ذوق زدگ��ي غربگراها از ه��ر تكانه اي كه 
احتمال پي��روزي بايدن را تقوي��ت كند، اين 
سيگنال را به دولت بعدي امريكايي ها مي دهد 
كه همچنان مي توان ب��ه امتيازدهي ايرانيان 

اميدوار بود و اين يعني فشار بيشتر. 
۳- پيروزي بايدن نهايتاً مي تواند يك سقوط 
موقت بر قيمت دالر و در نتيجه يك تسكين 
موقت باشد كه آن هم تحت تأثير خوشبيني هاي 
حاصل از پيروزي بايدن خواه��د بود نه خود 
بايدن! چراكه وي هيچ وقت فرصت بي سابقه اي 
را كه تحريم هاي بي سابقه  ترامپ براي فشار بر 

ايران فراهم كرده از دست نخواهد داد. 
4- در ص��ورت رأي آوري باي��دن، از آنجا كه 
دولت��ش وارث ش��رايطي ف��وق بحراني در 
امريكاست و نيز وي ريسك پذيري ترامپ را 
ندارد، بهترين فرصت براي ارس��ال سيگنال 
قدرت و هزينه آوري تداوم فش��ار براي دولت 
امريكاس��ت. فرصتي كه البته اين ذوق زدگي 

غربگراها از بين خواهد برد. 
5- واقعيت اين اس��ت كه غربگراها چنانچه 
ابراهيم اصغ��رزاده هم صريحاً گفته اس��ت، 
اميد دارند با پيروزي بايدن مجدداً كورسوي 
اميدي براي جلب اقبال م��ردم در انتخابات 
آتي به دست آورند و اين اميدسازي ها و القائات 
كاذب مقدمه س��ازي براي بازگشت به قدرت 
اس��ت. غربگرايان هيچگاه درد امنيت ملي و 

منافع ملي را نداشته و ندارند. 

   سيده زهرا عبداللهي:
كليات طرح تأمين كاالهاي اساسي تصويب 
شد. براساس اين طرح، دولت مكلف است 
از ابتداي شش ماهه دوم امسال به صورت 
ماهانه، نسبت به پرداخت يارانه اعتبار خريد 
به تعداد حداق��ل ۶۰ ميليون نفر، از طريق 
واريز اعتبار به كارت يارانه نقدي سرپرست 

خانوار مبلغ ۱۲۰ هزار تومان اقدام كند. 
   محمد جواد ناصري:

در حالي ك��ه دولت ط��رح مجل��س را در 
خصوص تأمين كاالهاي اساسي كه روي آن 
كار كارشناسي گسترده شده بود، به راحتي 
رد كرد، چگون��ه مي ت��وان ادعاهاي آقاي 
روحان��ي در خصوص لزوم هم��كاري همه 
دس��تگاه ها براي مقابله با جنگ اقتصادي 

امريكا را صادقانه دانست؟
   حامد ياري:

امروز دو خبر خوب داشتيم از مجلس. يكي 
تصويب ش��فافيت آرای نمايندگان كه به 
تأييد كميسيون آيين نامه مجلس رسيد و 

از اين بعد آراي نمايندگان در معرض عموم 
است و ديگري تصويب طرح تأمين كاالهاي 
اساسي كه دولت موظف شد به زودي آن را 

اجرايي كند. 
   مالك شريعتي، نماينده تهران:

مردم بدانند! مجلس به علت شرايط جنگ 
اقتصادي بر تصوي��ب و اجراي طرح تأمين 
كاالهاي اساس��ي اصرار دارد، سناريوهاي 
مختلفي را هم براي تأمي��ن منابع مالي به 
دولت پيش��نهاد داده كه فع��اًل هيچكدام 
قبول نش��ده! اگر مي خواهند به نام دولت 
تمام ش��ود، حرفي نداريم فقط اجرا كنند. 

معيشت مردم را گروگان نگيريد!
   علي اكبر علي زاده، نماينده دامغان:

آقاي روحاني! در شرايط جنگ اقتصادي، 
مخالفت دول��ت با طرح معيش��تي تأمين 
كاالهاي اساس��ي براي مردم چه توجيهي 
دارد؟! هفت سال را به اميد مذاكره و تعامل 
با غرب هدر داديد، هفت ماه باقيمانده را به 
گفت وگو و تعامل سازنده با نمايندگان ملت 

اختصاص دهيد. 
   جبار كوچكي نژاد، نماينده رشت:

مجلس به خاط��ر مردم ت��الش مي كند تا 
اجراي طرح تأمين كاالهاي اساس��ي را با 
دولت هماهنگ كند، اما متأسفانه سخنگوي 
دولت مسئول به راه انداختن جنگ رواني و 

دميدن به آتش اختالفات مي باشد!
   مجتبي رضاخواه، نماينده تهران:

چهار منبع براي تأمين كاالهاي اساس��ي 
مردم به دولت پيشنهاد داديم، اما سخنگوي 
دولت ادعا كرده اين طرح  غيركارشناسي 
است! دولت با دالر 4۲۰۰ توماني به »برخي 
واردكنندگان« يارانه مي دهد، اما وقتی به 
تأمين معيش��ت مردم كه مي رسد، آقايان 
كارشناس مي شوند! حذف نئوليبراليسم از 

صحنه مديريت كشور چاره كارست. 
   حسن شجاعي، نماينده ابهر:

تصويب ط��رح ال��زام دولت ب��ه پرداخت 
يارانه تأمين كاالهاي اساسي با رأي قاطع 
نمايندگان، با وجود مخالفت دولت، نشانگر 

لمس وضعيت معيش��تي طبقات محروم 
جامعه اس��ت. مردم را نبايد زير چرخ هاي 

توسعه و رشد اقتصادي له كرد. 
   علي مروي )مخالف طرح(:

گر چه حمايت نق��دي از دهك هاي پايين 
درآمدي در اين شرايط سخت اقتصادي از 
اولويت هاست، اما نبايد به شيوه اي باشه كه 
با ايجاد تورم در نهايت به ضررش��ون تموم 
بشه. طرح تأمين كاالهاي اساسي متأسفانه 
در همان مس��ير ونزوئاليي كردن اقتصاد 

قدم برميداره. 
   رضا حسن )مخالف طرح(:

ط��رح تأمي��ن كااله��اي اساس��ي يكي از 
ساده ترين راه حل ها براي حل مشكل پيچيده 
معيش��ت مردم اس��ت. اينگونه سياست ها 
خود باعث ايجاد مشكالت جديد مي شوند. 
تأثير منفي يارانه نق��دي روي فرهنگ كار 
و همچني��ن افزايش پيچيدگي سيس��تم 
اقتصادي كش��ور و بازخوردهاي سيستمي 

اين طرح را لطفا در نظر بگيريد.
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واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به تصويب طرح تأمين كاالهاي اساسي در مجلس و مخالفت دولت

معيشت مردم را گروگان نگيريد!
طرح تأمين كاالهاي اساسي برای 60ميليون ايرانی روز گذشته در مجلس به تصويب 
رسيد، اما با مخالفت دولت مواجه ش�د. تصويب اين طرح واكنش هاي مثبت بسياري 
به همراه داشت، اما از سوي ديگر موجب شد بار ديگر برخي از حرف ها و صحبت هاي 
كارشناس�ي در ش�بكه هاي اجتماعي پيرامون اصل ط�رح و دالي�ل مخالفت دولت 

با آن مطرح ش�ود. هرچند دول�ت و منتقدان ط�رح، مخالفت با اين ط�رح را به دليل 
تورم آفرين بودن آن مي دانند، اما برخي از نمايندگان مجلس و كاربران ش�بكه هاي 
اجتماعي مخالفت با طرح را بازي سياسي دانس�ته و آن را به گروگان گيري معيشت 
مردم نسبت دادند. در ادامه بخش�ي از واكنش هاي موافقان و مخالفان را مي خوانيد. 

چه اوضاعي شده است انتخابات امريكا
امير عل��ي ابوالفتح در توييتر نوش��ت: اوضاع امريكاي كاپيتاليس��م به 
جايي رسيده است كه اگر ترامپ برنده شوند، نيمي از كشور مي گويند 
»فاشيسم« حاكم ش��ده اس��ت و اگر بايدن پيروز ش��ود، نيمي ديگر 

مي گويند »سوسياليسم!«

پشت در زندگى؟!
سيد عطاءاهلل مهاجراني، در صفحه توييتر خود نوشت: در گزارش راديو 
BBC فارس��ی درباره اعمال محدوديت كرونا در كش��ورها، برای همه 
كشورها از واژه »محدوديت« يا »محدوديت شديد« استفاده می كرد. نوبت 
به ايران كه رسيد گفت: مردم »پشت در زندگی« مانده اند! حتماً كسانی در 

بی بی سی هستند كه تفاوت اين واژگان را می دانند و می سازند!

ترامپ نماد حقيقي ماهيت امريكا
دكتر عبداهلل گنجي در توييتر نوش��ت: روشنفكران ما چهار سال است 
ت��الش مي كنند ترام��پ را از سياس��ت و حكومت امريكا ج��دا و يك 
»استثنا« معرفي كنند، اما حقيقت اين است كه او »نماد« سياست واقعي 
امريكاست. نماد دروغ، ترور، دريده گويي، بي شخصيتي، نژاد پرستي و... 
اگر دوباره رأي بياورد روشنفكران ما نيز خلع سالح مي شوند. ترامپ نماد 

حقيقي ماهيت و جامعه كمال يافته امريكاست. 

اقتصاد كشور را دوباره معطل نكنيد!
مهدي قاسم زاده با انتش��ار تصوير فوق در كانال تلگرامي خود نوشت: 
درحالي كه مشاور امنيت ملي كاخ سفيد اذعان مي كند كه تحريم هاي 
امريكا ته كش��يده و ديگر چيزي براي اعمال باقي نمانده، جماعتي در 
داخل ايران دوباره شروع كرده اند به فرشته سازي از جناب »بايدن« تا 
احتماال راه را براي مذاكره بعد از انتخابات امريكا )در صورت پيروزي اش( 
فراهم آورند؛ كاش اين جماعت مي فهميدند كه اوالً با اين كارش��ان در 
حاِل شرطي كردن و معطل نگه داشتِن دوباره  اقتصاد كشور هستند و 
درثاني حتي در صورت پيروزي بايدن نيز تنها شاهد تالش او براي تعميم 
برجام به حوزه هاي ديگر از طريق ايجاد شكاف هاي سياسي و اجتماعي و 
احتماالً كمي وعده )به منظور اخالل در سياست هاي مقاومتي كشورمان 

و ممانعت از فروپاشي كامل ساختار تحريم ها( خواهيم بود!

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.

عظمت مقام پيامبر اكرم)ص(
آيت اهلل فاطمي نيا:

مقام سيد انبياء از عقول ما خارج است، مقام پيامبر اكرم باالترين 
مقام ها مي باشد و خداوند باالتر از ايشان شخصيتي نيافريده است. 
موالي مان امام صادق)ع( مي فرمايد: »وقتي كه جبرئيل بر پيامبر 
نازل مي شد، اجازه مي گرفت و مثل بندگان در برابرش مي نشست. « 
امام سجاد)ع( در دعاي دوم صحيفه مي فرمايد: »حمد مخصوص 
خدايي است كه به وسيله پيامبر اكرم بر امت ما منت نهاده است. « 
بسيار بايد افتخار كنيم كه امت اين پيامبريم، همه انبياء با عظمت 
و عزيزند، اما پيامبر اسالم، آقاي پيامبران و سيد انبياست. پيامبر 

اكرم َخلقا و ُخلقا بر تمام انبياء تفوق و برتري دارد. 
منبع: كانال تلگرامي استاد فاطمي نيا

   سبوي دوست

دكتر پرويز اميني در كان��ال تلگرامي خود 
نوشت: ديروز در برابر مجلس يك تجمع آرام 
و مسالمت آميز و در اعتراض به مالباختگي 
در ب��ورس انج��ام ش��د. اقتصاد آش��فته و 
بي سروسامان كشور، زندگي بخش بزرگي 
از مردم را با رنج، توأم كرده اس��ت و در اين 
بين، جمعيت بزرگي عالوه بر اين درد و رنج 
مشترك، رنج مضاعفي پيدا كرده اند. كساني 
كه با اعتماد به وعده دولت در تضمين اصل 
دارايي ها و نيز س��ودآوري قابل قبول، وارد 
اين ب��ازار ش��دند و اين��ك با يك س��قوط 
بهمن وار حدود ۷۰۰ ت��ا ۸۰۰ هزار واحدي 
در بورس، احساس مي كنند همه سرمايه اي 
كه اندوخته بودند يا با رنج ساليان به دست 
آورده يا با فروش خانه و ماشين در اين بازار 
س��رمايه گذاري كرده بودند يا از اطرافيان 
قرض كرده بودند و حتي وام هاي ازدواج خود 
را وارد بورس كرده بودند، در كمتر از دوماه 
پيش چشمانشان در حال دود شدن است و 
وعده هاي مكرر دولتي ها و رئيس مجلس در 
بهبود وضعيت بازار بورس تحقق نيافته كه 

هيچ، وضعيت اسفناك تر شده است. 
سازمان حكمراني جمهوری اسالمی ايران 
به داليلي نمي تواند نس��بت به اين وضعيت 

بي تفاوت باشد:
دلي��ل اول؛ دعوت ه��ا، وعده ه��ا و اع��الم 
تعهدها و اطمينان بخش��ي بخش مهمي از 
سازمان حكمراني كشور به مردم از شخص 
رئيس جمهور روحاني و بخش هاي اقتصادي 
دولت و اظهارات خودسرانه افرادي در رسانه 
ملي كه دوره حضور در بورس را دوره خوش 
باشي ملت مي دانستند. بخش قابل توجهي 
از مردم با اعتماد به اين عناصر سطح باالي 
حكومت، تن به ريسك س��رمايه گذاري در 
اين بازار دادن��د. اگر غير از اين ب��ود و افراد 
مس��تقل از وعده س��ازمان حكمراني وارد 
بورس مي ش��دند، اخالقاً وضعيت متفاوت 
مي شد و حكومت مي توانست از نظر اخالقي 
عدم دخال��ت خود را موجه كن��د، اما اينك 
استدالل عمومي مردم كه متكي به شواهد 
و قرائن بين اس��ت، اطمينان آنها به وعده و 
حمايت دولت براي حضور در بورس است. 

دلي��ل دوم؛ در بي��ن س��رمايه گذاران و 
بسياري از كارشناسان اين ريزش بهمن وار 
طبيعي نيست و دولت و قوه مجريه با ورود 
»دس��توري« و »دس��تكاري« عامدانه در 
بورس، سرمايه ملت را براي جبران مشكالت 
اقتصادي خود از جمله كس��ري بودجه، به 

اين وضعيت كشانده اند. اين ادعا را نمي توان 
مسكوت گذاشت و بدون اقناع افكار عمومي 

از كنارش گذشت. 
دلي��ل س��وم؛ بخ��ش ب��زرگ و اصل��ي 
خسارت ديدگان در بورس از طبقات متوسط 
و زير متوسط جامعه اند كه در اين وانفساي 
اقتصادي بنا ب��ر اعتماد ب��ه حكومت براي 
بي ارزش نش��دن دارايي خود و نيز كس��ب 
سود متناسب با تورم و از دست ندادن قدرت 
خريد خود در مقايسه با س��اير بازارها، وارد 
بورس ش��ده اند و اينك نه تنها از عهده اين 
هدف برنيامده اند، بلكه هست و نيست خود 

را بر باد رفته مي دانند. 
دليل چه��ارم؛ جمعيت ب��زرگ و قابل توجه 
خسارت ديدگان از بورس است كه نشان دهنده 
عموميت مسئله است. اين جمعيت بزرگ در 
اين شرايط بد اقتصادي، به تنگناي مضاعفي 
دچار شده اند و شرايط دش��واري را به لحاظ 
روحي و رواني و خانوادگي، عالوه بر مشكل 

اقتصادي تجربه مي كنند. 
دليل پنج��م؛ همچنان امي��دوار بودن اين 
جمعي��ت زي��ان داده در ب��ورس ب��ه تدبير 
حكومت و رفع خسارت از آنهاست كه تجمع 
اعتراضي آرام و مس��المت آميز امروز مردم 
مؤيد آن است و اين فرصتي است كه بدون 
تنش اجتماعي اين چالش حل و فصل شود و 

از عواقب امنيتي كار در آينده پرهيز كرد. 
دليل شش��م؛ ضرورت بازياب��ي اعتبار بازار 
بورس و مدعاهاي اقتصادي و مهم تر بازيابي 
اعتبار وعده هاي حكومت به ش��كل عام نزد 
مردم و س��رمايه گذاران به عن��وان يكي از 
محورهاي ح��ل و فصل مس��ائل اقتصادي 

كشور در آينده است. 
دليل هفتم؛ بر اساس نظر برخي كارشناسان، 
به دليل غيرطبيعي و دس��توري بودن اين 
ريزش، اتخاذ سياس��ت ها و راهكارهايي كه 
بتوان وضعيت بد كنوني بورس را تغيير داد 
و خسارت هاي مردم را جبران كرد، ممكن 

و محتمل است. 
بنابراين به داليل گوناگون اخالقي، اقتصادي، 
سياس��ي و اجتماعي كه بيان شد، سازمان 
حكمراني در كليت خود نمي تواند نس��بت 
به وضعيت فعلي بورس و اين جمعيت بزرگ 
خسارت ديده و از رنجي كه اين هموطنان از 
ناحيه اطمينان به حكومت متحمل شده اند، 
بي توجه باشد. دست كم حكومت اخالقاً به 
خاطر وعده اي ك��ه داده، در برابر اين افراد 

مسئول است. 

معصومه نصيري، مدرس سواد رسانه، در كانال 
تلگرامي »عصر هوشمندي« نوشت: جنگ نرم 
در پي تغيير قالب هاي ماهوي جامعه و ساختار 
سياسي آن است. آرام، تدريجي و زيرسطحي 
است. در جنگ نرم تصويري شكست خورده، 
نااميد و مأيوس از حريف ارائه مي ش��ود و در 
مقابل، مهاجم با نمادسازي و تصويرسازي، خود 
را پيروز و موفق نشان مي دهد و در اينجاست 
كه عمليات رواني با تواني فوق العاده صورت 
مي گيرد. پايدار و بادوام اس��ت. هدف جنگ 
نرم تغيير باورها و اعتقادات است و چنانچه اين 
تغيير صورت پذيرد، بازگشت به حالت اوليه به 

راحتي امكانپذير نخواهد بود. 
هدف در جنگ، تغيير تفكرات و فرهنگ مردم 
اس��ت كه حاكي از عمق و خطر افزون اين نوع 
جنگ، نس��بت به جنگ نظامي اس��ت. جنگ 
نرم با خلق ارزش هاي جديد، اسطوره سازي و 
نمادسازي، هيجان ساز اس��ت. اين نوع جنگ، 
از احساس��ات جامعه نهايت استفاده را مي برد، 
به طوري كه از اركان مهندسي جنگ نرم مديريت 
احساسات است. جنگ نرم، آسيب محور است؛ 
آس��يب هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و... 

ميدان مانور جنگ نرم است. 
جنگ ن��رم، تضادآفرين اس��ت. جنگ نرم 
از محيط هاي آس��يب دار در جامعه ش��روع 
مي ش��ود و با ايج��اد گس��ل هاي متعدد در 

بخش ه��اي گوناگ��ون جامع��ه و از طريق 
متفاوت كردن باورها، ارزش ها و شكل دهي 
به رفتارهاي جدي��د، اعضاي ي��ك جامعه 
را در برابر هم ق��رار مي دهد. اي��ن تضادها، 
همبستگي اجتماعي و وحدت ملي را برهم 
زده و زمينه هاي بروز بحران و درگيري هاي 

داخلي را فراهم مي سازد. 
جنگ نرم، ترديدآفرين است. ايجاد ترديد و 
بدبيني نسبت به بسياري از مسائل يك اصل 
و قاعده اس��ت. حركت در اين جنگ با خلق 
ترديد و ايجاد نااميدي و يأس شروع مي شود 
و براي توفيق با نوپردازي به صورت ظريف و 
آرام در باورها و اعتقادات اساسي ترديد ايجاد 
مي شود و به مرور بر دامنه اين ترديدها افزوده 
شده تا در نهايت به ايجاد تغييرات اساسي در 

ارزش ها و باروها دست يابند. 
در جنگ نرم، از ابزار روز استفاده مي كنند. 
فضاي مجازي و سايبري، محيط اصلي جنگ 

نرم در شرايط كنوني به حساب مي آيد. 
با اين اوص��اف االن دقيقاً وس��ط جنگ نرم 
هستيم. وسط وس��ط. جنگ فقط خوردن 
خمپ��اره روي خانه هايم��ان نيس��ت. از 
خانه هايمان مهم تر، باورهايمان اس��ت كه 
بمباران ش��ده اس��ت. مي توانيد خودتان را 
تسليم كنيد، مي توانيد هوشمندانه مبارزه 

كنيد. تصميم با خود شماست. 

 بورس و مسئوليت اجتماعي، سياسي 
و اخالقي سازمان حكمراني

 در جنگ نرم 
دقيقاً چه اتفاقي رخ مي دهد؟

دروغي به نام »رؤياي ايراني« آبان 99
   گزارش


