
عليرض��ا تقوي ني��ا، دانش��جوي دكتراي 
علوم سياس��ي دانش��گاه تهران در كانال 
تلگرامي خود با نام »تفس��يرگر« نوشت: 
»جيمز ديوي��س« از جمله نظريه پردازان 
تئوري ه��اي انق��اب اس��ت. وي اعتقاد 
دارد انقاب ها از محروميت مطلق ناش��ي 
نمي ش��وند بلكه اعتراضات عمومي كامل 
و ش��امل زماني رخ مي دهد كه يك دوره 
از رف��اه اقتصادي براي مردم يك كش��ور 
ايجاد ش��ود و انتظارات آن��ان براي بهبود 
شرايط باال برود لكن در يك شوك شديد، 
ناگهان اوضاع تغيير كرده و ركودي فراگير 
بر عرصه معيش��تي حاكم گردد. با وقوع 
اين حالت، ايستايي و بدتر شدن وضعيت 
اقتصادي اعتراضات اجتماعي اوج گرفته 
و موجبات دگرگوني اساس��ي در ساختار 

سياسي را فراهم مي كند. 
معتقدان به نظريه توقعات فزاينده، وقوع 
انقاب و تغيير ساختار سياسي طي انقاب 
اسامي را با اين تئوري تحليل مي كنند و 
بر آنند كه پس از ش��وك نفت��ي ۱۹۷۳ و 
چند برابر شدن درآمدهاي نفتي، حكومت 
وقت برخاف نظر بسياري از كارشناسان، 
پول ه��اي ب��ادآورده نفتي را ب��ه اقتصاد 
تزريق كرده و در پي توس��عه و رسيدن به 
دروازه هاي تمدن بزرگ به وسيله آن بود. 

لك��ن پ��س از دوره اي از رش��د ش��ديد 
اقتصادي و به رغم آن همه وعده، س��قوط 
درآمده��اي نفت��ي از ۱۹۷۶ منته��ي به 
گس��ترش نارضايتي ها گردي��د و عاقبت 

سقوط حكومت شاه را رقم زد. 
دولت اوباما به باور بسياري از صاحب نظران 
سياس��ي، هدفش از انعقاد برجام، كنترل 
جمهوري اسامي با بهره گيري از تئوري 
توقعات فزاينده بود و س��از و كار اس��نپ 
بك )مكانيسم ماشه( را نيز به همين علت 
در برج��ام گنجاني��د و ايض��اً تحريم هاي 
 نفتي و بانكي را نه لغو بلكه به عمد تعليق 
)suspend( كرد تا در وقت مناسب آن را 

كان لم يكن نمايد. 
ظن راقم نوشتار اين است كه مرحله اول 
راهبرد دموكرات ه��ا در قبال ايران، ايجاد 
دوره اي كاذب از رش��د نسبي اقتصادي با 
بهره گيري از افزايش ص��ادرات نفتي بود 
كه توقعات مردم را به ش��دت ب��اال ببرد و 
متأسفانه در داخل نيز عده اي از مسئوالن 

دولتي چنان بر كوس كاميابي اقتصادي و 
غياث و نجات ملي به وسيله برجام دميدند 
و آب خوردن آنان را بدان منوط كردند كه 
مذاكرات هسته اي تا پايين سطوح جامعه 

به صورت لحظه اي رصد مي شد. 
مكمل راهبرد دموكرات ها هوش��مندي و 
ديپلماسي عمومي شخص باراك اوباما بود 
كه عميقاً تأثير مثبتي بر بخش��ي از افكار 
عمومي داخل ايران نه��اد و آنان را با خود 

همراه ساخت. 
به تص��ور نگارنده، بخش دوم مانيفس��ت 
دولت دموكرات براي تغيير رفتار و احتماالً 
تغيير ساختار جمهوري اسامي، شانتاژ و 
قرشمالگري جدي رسانه اي در خصوص 
فعاليت هاي موش��كي و منطقه اي ايران و 
تاش براي حل آنان با بهره گيري از الگوي 

توافق هسته اي بود و در صورت نپذيرفتن 
احتمال��ي پيش��نهادات از س��وي تهران، 
اياالت متحده به بهانه نقض برجام شكايت 
كرده و مكانيس��م ماشه فعال مي گرديد و 
تحريم ها به صورت خودكار اعاده مي شد. 

در آن صورت جمهوري اسامي پاسخي 
براي توقعات فزاينده ايجاد شده در افكار 
عمومي توسط مسئوالنش نداشت و بايد 
خود را براي مقابله با شورش هاي احتمالي 
آماده مي كرد، اما از بخت بد دموكرات ها، 
ترامپ پديده انتخابات ۲۰۱۶ گرديد و از 
اس��اس ظرفيت هاي برجام براي كنترل 
جمهوري اسامي را ناديده گرفت و بدون 
دليل موجه از آن خارج شد و با تروريست 
خواندن ملت ايران، توهين ها و تحقيرهاي 
مكرر و رفتار نامعقول��ش، انگاره حاكم بر 
ذهن اكثريت شهروندان ايراني نسبت به 
خودش و امريكا را به شدت منفي ساخت 
تا جايي كه حاضر شدند همراه با حكومت، 
س��خت ترين تحريم هاي تاريخ بشري را 
تحمل كنند و توقعات ايجاد ش��ده بر اثر 

برجام را به فراموشي بسپارند. 
اكنون كه جو بايدن به رياس��ت جمهوري 
اياالت متحده منتخ��ب گرديده و يحتمل 
قصد بازگشت به برجام را دارد حداقل توقع 
آن اس��ت كه مس��ئوالن دولتي با فراست 
و ذكاوت بيش��تري نس��بت به دوره اوباما 
اداي سياست كرده و مراقب فزاينده شدن 
توقعات عمومي در عرصه معيش��ت و نيز 
حساب نكردن روي تعليق تحريم ها باشند.

    سميه مروتي:
احمق هاي درجه يك از س��ر استيصال و 
درماندگى اقدام به ترور مي نمايند و تصور 
مي كنند با حذف فيزيك��ى مي توانند ما را 
زمين گير كنند! خاك بر دهانى كه حرف 
از »مذاكره« بزند. سازش نخواهيم كرد، از 
مقاومت دست نخواهيم كشيد و تا شهادت 

پيش خواهيم رفت. 
   محمد پاداش:

همان طور كه شهيد حاج قاسم سليماني براي 
دشمن از حاج قاسم سليماني خطرناك تر شد، 
اسرائيل و امريكا از  شهيد محسن فخري زاده 
بيشتر بايد بترسند. خون مظلوم جوشش دارد، 
حاال بنشينيد ببينيد.    جنتلمن هاي پشت ميز 
مذاكره، تروريست هاي فرودگاه بغداد و بلوار 
آبسرد دماوندند! اين را دست به دست كنيد 

»بايدن دوستان« ببينند!
   مالك شريعتي:

ساخت كيت تشخيص كرونا و توليد واكسن 
كرونا از آخرين پروژه هاي شهيد فخري زاده 
در سازمان پژوهش و نوآوري بود. دشمن 

مخالف پيشرفت ايران در تمام كاربردهاي 
دانش هسته اي و ترور دانشمندان و تحريم 
دارويي، دو روي يك سكه است. ان شاءاهلل 
همكاران ش��هيد، به زودي وارد فاز انساني 

واكسن كرونا مي شوند. 
   سيدپويان حسين پور:

طب��ق اع��ام صهيونيس��ت ها، اطاعات 
مربوط به شهيد محسن فخري زاده مثل 
باقي دانشمندان هسته اي كشور، از طريق 
بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي به 
دست آنها رسيده است. با اين اتفاق، كمترين 
واكنش ايران به ترور شهيد فخري زاده، بايد 
توقف كامل تمامي بازرسي ها از تأسيسات 

هسته اي ايران باشد. 
   عبداهلل گنجي:

امام فرمود: بكش��يد ما را مل��ت ما بيدارتر 
مي ش��ود و فرمود: ملتي كه شهادت دارد 
اسارت ندارد. اما اين افتخارات و شاخص ها 
توجيهي براي وجود حفره ها و كچلي هاي 
امنيتي ندارد و بايد كس��ي يا مجموعه اي 

پاسخگوي اين وضعيت باشد. 

   حسن مكاري:
س��رنخ ترور و به شهادت رس��اندن دانشمند 
هسته اي كشورمان محس��ن فخري زاده را در 
تاويو جست وجو كنيد. رژيم صهيونيستي در 
يك سال اخير تاشش را در خصوص ضربه زدن 

به تأسيسات هسته اي دوچندان كرده بود. 
   عباسعلي كدخدايي:

ترور شهيد فخري زاده و ديگر دانشمندان 
هس��ته اي توس��ط عوام��ل جنايت��كار 
صهيونيست ها، نيازمند پاس��خي قاطع و 
سريع است. ضمن اينكه براي پايان بخشيدن 
به اينگونه جنايت ها الزم اس��ت موضوع از 
طريق مجامع بين المللي پيگيري ش��ود تا 
عاوه بر مجازات عامان، از وقوع جنايت هاي 

احتمالي آينده پيشگيري گردد. 
   حميد قديري:

سازمان هاي بين المللي پوششي است براي 
جاسوسي و نفوذ در كش��ورهاي مستقل 
و مخال��ف غرب و ه��رگاه پ��اي نيروهاي 
اين سازمان ها در كش��ور ما باز شد هزينه 
س��نگيني داديم! قدم اول هرگونه مقابله، 

قطع همكاري با آژانس بين المللي انرژي 
اتمي و اخراج جاسوسان آژانس است!

   فرشاد مهدي پور:
حض��رت روح اهلل: ش��هادت هن��ر مردان 
خداس��ت. روحت ش��اد دكتر محس��ن 
فخري زاده؛ شمايي كه سال ها در سختي 
زيستي و پنهان دانش بومي را توسعه دادي 
و خدمت كردي. عظمت ايران امروز با نام تو 

گره خورده است. 
   نويد كمالي:

ترور ناجوانمردانه شهيد محسن فخري زاده 
زنگ هشداري است براي آنان كه پيروزي 
جو بايدن و كاه��ش تصنعي قيمت دالر و 
سكه را شروع پايان دشمني هاي امريكا و 

متحدان منطقه ايشان مي دانستند. 
   علي عبدي:

ترور ناجوانمردانه شهيد محسن فخري زاده بار 
ديگر نشان داد دشمني كه منتظريم از طريق 
مذاكره با او مشكات را حل كنيم با چه زباني 
صحبت مي كند و چه زباني را مي فهمد، تنها 

راه حل، مقاومت و انتقام سخت است. 
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واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به ترور شهيد محسن فخري زاده

 شهادت افتخار است
اما حفره های امنیتی را پر کنید

خبر ترور يكي ديگر از دانشمندان هسته اي كشورمان واكنش هاي بسياري را در شبكه هاي 
اجتماعي به همراه داشت. كاربران شهادت دكتر محسن فخري زاده و ترور بزدالنه ايشان را 
نشاني ديگر بر ناتواني مقابله جهان استكباري با اقتدار ايران اسالمي دانستند و با توئيت هاي 
بسياري ياد اين دانشمند واالمقام را گرامي داشته و جنايات امريكا و رژيم صهيونيستي را در حق 

ملت ايران محكوم كردند. كاربران همچنين به آنان كه تصور داشتند با رأي آوردن بايدن و رفتن 
ترامپ سياست هاي امريكا در قبال ايران تغيير خواهد كرد يادآور شدند بايدن و ترامپ دو روي 
يك سكه هستند و دم زدن از مذاكره با چنين انسان ها و چنين كشورهاي قلدرمآبي حاصلي جز 
حريص تر شدن آنها نخواهد داشت. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران را مي خوانيد. 

سياست بايدن در قبال ايران
ابوذر گوهري در كانال تلگرامي »رهيافت امريكا« نوشت: رويكرد اصلي 
بايدن در قبال جمهوري اسامي ايران تقويت مهار از طريق بازگشت به 
محدوديت هاي برجامي همراه ايجاد اجماع بين المللي است. در واقع وي 
تاش مي كند ايران به ميز مذاكره بازگردد تا ضمن مذاكره مجدد و تقويت 
ضعف هاي برجام، مسائل فرابرجامي را نيز وارد مذاكرات نمايد. هدف بايدن 
مديريت رفتار ايران با ارائه مشوق هاي كوتاه مدت و شرطي نگه داشتن مردم 

به كاهش/ افزايش تحريم و حفظ فشار بر كشور است. 
سياست بايدن سيكل معيوب »فشار و مذاكره« براي مهار ايران است. قرار 
نيست با بازگشت به برجام خللي در نظام تحريم ايران وارد شود؛ حفظ 
ساختار تحريم عمًا راهبرد اصلي هر دولتي در امريكاست. از سوي ديگر 
دموكرات ها مداخله و تغيير ترجيحات مردم ايران و ايجاد دوقطبي مذاكره- 

معيشت را به شكل جدي براي ايجاد شكاف داخلي در دستور كار دارند. 
بايدن براي رسيدن به اين هدف، قطعاً سياست ترامپ مبني بر حفظ و افزايش 
فشار را ادامه خواهد داد و صرفاً براي كشاندن ايران به ميز مذاكره، لغو نمادين 
و حداقلي برخي تحريم ها آن  هم با استفاده از كانال هاي فرعي بشردوستانه و 

مجاري كنترل شده اوفك نظير اينستكس را در دستور قرار خواهد داد. 
نكته قابل  تأمل آنكه گسترش دامنه موضوعي تحريم هاي كشور به مسائلي 
نظير تروريسم و عدم اشاعه باعث شده است برجام از قابليت الزم براي رفع 
تحريم ها برخوردار نباشد، لذا لغو اين تحريم ها براي بايدن به راحتي امكان پذير 
نيست. هرگونه سيگنال داخلي مبني بر نياز و اشتياق ايران به مذاكره صرفاً كار 
را دشوار و نتيجه را ناممكن مي سازد. بايد دانست سياست »رفع تحريم« صرفاً 

و صرفاً از طريق مقاومت به عنوان راهبرد اصلي محقق خواهد شد. 

بسيج مردم
محمد سيستاني با انتشار تصوير فوق نوشت: از صددرصد اين براندازاي 
پلشت كه شعار جانم فداي ايران ميدن بپرسي اينجوري حاضري پاشي 
بري تو ميدون به ايران خدمت كني؛ همون لحظه بدنشون يخ ميكنه و 

باكت ميكنن! #بسيج- مردم #لشكر-پيشگام.

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.

مدرسه شبانه روزي روح
آيت اهلل جوادي آملي:

هيچ لحظه نبايد از خودشناس��ي غفلت كرد. ه��م در خواب و 
هم در بيداري، زيرا مدرسه آن هميش��ه باز است. تن آدمي در 
بس��تر مي خوابد ولي مدرسه روح ش��بانه روزي است. هر كه در 
بيداري مواظب خود باشد، در خواب نيز فطرت و دلش به سراغ 
دلمايه مي رود و اگر نه مدرسه را به بازي مي گذارند. پس بعضي 
مي خوابند كه درِ كتابخانه را ببندند و خود پيش و بيش از ديگران 
مطالعه كنند و رؤياهاي ص��ادق اينان در حالت مناميه، كمتر از 

مدرسه هاي روزانه نيست. 
منبع: كانال تلگرامي »آيت اهلل العظمي جوادي آملي )مدظله العالي(« 

به استناد كتاب »تفسير انسان به انسان« صفحه ۱۱۶

   سبوي دوست

    تصویر منتخب

معصومه نصيري در كانال تلگرامي »خانواده 
و س��واد رسانه اي« نوش��ت: هوش ديجيتال 
مجموعه اي از توانايي هاي اجتماعي، رواني و 
تشخيصي است كه افراد را قادر به رويارويي با 
چالش ها و انطباق با نيازهاي زندگي ديجيتال 
مي سازد. اين توانايي ها به هشت حوزه به هم 

 پيوسته و گسترده تقسيم مي شود:
 :)Digital identity( هويت ديجيتال )1
هويت در دنياي مج��ازي مفهومي متفاوت 
با دنياي حقيقي اس��ت. يك ف��رد مي تواند 
يك يا چند شخصيت را به  صورت ناشناخته 
)Unknown( در دنياي مجازي ايجاد و 
براي مدتي با آنها فعاليت كند يا با استفاده 
بگذارد يا حت��ي آن را بع��د از مدتي از بين 
ببرد بدون اينكه كس��ي از هويت اصلي آن 
فرد مطلع ش��ود. اين تواناي��ي دربردارنده 
آگاهي هاي الزم جهت مديريت و آگاهي از 
حضور شخص در فضاي مجازي و تأثيرات 
ناشي از آن در كوتاه مدت و درازمدت است. 
 :)Digital use( مصرف ديجيتال )2

مصرف ديجيت��ال به مدت زمان اس��تفاده از 
رسانه هاي ديجيتالي، سامت و مشاركت در 
جامعه ديجيتالي تقسيم بندي مي شود. مصرف 
ديجيتال توانايي اس��تفاده از دس��تگاه هاي 
ديجيتالي و رسانه اي، ازجمله كنترل استفاده 
از آنان به منظور دستيابي به يك تعادل مناسب 

مابين زندگي مجازي و حقيقي است. 
 :)Digital safety( ايمني ديجيتال )3

در فضاي مجازي همواره وضعيت هاي خطرآفرين 
بسياري همچون آزار و اذيت هاي سايبري، دروغ 
و شايعات، افراط گرايي در زمينه هاي مختلف، 
محتواي غيراخاقي، ترس��ناك، خشونت آميز 
و... وجود دارد. ايمني ديجيتال توانايي مديريت 
وضعيت هاي مختلف مربوط به فضاي مجازي 
و همچنين محت��واي مشكل س��از و درنهايت 
جلوگيري از وقوع آنان و محدود كردن اين وقايع 

خطرات را شامل مي شود. 
 :)Digital security( امنيت ديجيتال )4
همواره يكي از مهم ترين دغدغه هاي بشر امنيت 
بوده اس��ت. در دنياي ديجيتال اين مفهوم از 

درجه اهميت باالتري برخوردار است. امنيت 
ديجيتال عبارت اس��ت از توانايي شناس��ايي 
تهديد و خطرهاي فضاي سايبري همچون هك 
شدن، كاهبرداري، نرم افزار مخرب و… جهت 
استفاده از ابزارهاي مناسب امنيتي حفظ ديتا. 
در اين بخش محافظت از رمزهاي عبور، امنيت 
اينترنت و امنيت موبايل و اطاعات ش��خصي 

موجود در آنها مورد توجه قرار مي گيرد. 
5( هوش هيجاني ديجيتال 

 :)Digital emotional intelligence(
توانايي اب��راز همدلي و هم��دردي با ايجاد 
روابط مناس��ب با ديگر اف��راد را در فضاي 
مجازي، هوش هيجاني ديجيتال مي نامند. 
آگاهي اجتماعي و عاطفي، آگاهي از مقررات 

و همدلي در اين بخش قرار مي گيرند. 
6( ارتباطات ديجيتال

 :)Digital communication( 
مهارت هاي ارتباطي ميان موجودات به خصوص 
ميان انسان ها در همه جاي دنيا اعم از مجازي 
و حقيقي، بس��يار حائز اهميت است. ارتباط 
ديجيتال به معناي توانايي برق��راري ارتباط، 
همكاري و همدلي با ديگران در جهت استفاده 

از فناوري هاي ديجيتال و رسانه اي است. 
 :)Digital literacy( سواد ديجيتال )7
مهارت در تفك��ر منطقي، تواناي��ي دريافتن 
اطاعات مناسب، تجزيه و تحليل، ارزشيابي، 
به كارگيري مهارت تفكر نقادانه، اشتراك گذاري، 
جست وجو و ايجاد محتوا. ضعف در تفكر نقادانه 
مي تواند باعث ش��ود ش��ما س��ريع تر، در دام 
اطاعات نامناسب و گمراه كننده گرفتار شويد 
اين موضوع باعث مي شود تحليل ها و درك شما 

از محيط اطراف، تضعيف شود. 
 :)Digital rights( حقوق ديجيتال )8
مفاهيمي مانند حري��م خصوصي، مالكيت 
معنوي، ح��ق كپي راي��ت و آزادي بيان در 
دنياي ديجيتال از اهميت بسزايي برخوردار 
است كه از حقوق كاربران دنياي ديجيتال 
محسوب مي شود. حقوق ديجيتال به معناي 
درك اين مفاهيم و احترام به حقوق فردي و 

قانوني كاربران دنياي ديجيتال است. 

 هوش ديجيتال و ۸ مهارتي 
كه كودكان و نوجوانان بايد بدانند

تيم بايدن هم از ترور شهيد فخري زاده 
بدش نمي آيد

محمدعلي ابطحي در كانال تلگرامي خود نوشت: ترور ش��هيد فخري زاده، براي ايران خيلي 
تأسف بار است. بي شك اسرائيل عامل مستقيم اين جنايت است. اسرائيل بد جور خيمه زده 
داخل ايران. حوادث متعدد سال هاي گذشته حاكي از اين فاجعه است. استراتژي امنيتي ايران 
بايد برگردد به يافتن جاس��وس ها و نفوذي هاي موس��ادي. اين هفته هاي آخر ترامپ، وقتي 
است كه در حال غرق شدن، دوس��ت دارد ايران را هم با خود غرق كند. راه برگشت امريكا به 
سياست هاي مايم تر را مي خواهند سد كنند. تيم بايدن هم احتماالً از اين كارها بدشان نيايد. 
نتيجه ديدار بي نظير و خطرناك بن سلمان و پومپئو و نتانياهو چند شب پيش در عربستان، 

شهادت فخري زاده بود. جمع كنيد جاسوس هاي واقعي و نفوذي اسرائيل را.

روزبه كردوني، رئيس مؤسسه پژوهش تأمين 
اجتماعي، در كانال تلگرامي خود نوشت: شيوع 
كرونا سنگ محك خوبي بود تا در ميدان عمل 
مشخص شود كه راهبردهاي متنوع حمايت 
اجتماعي، اعم از غيرمش��اركتي و مشاركتي 
) بيمه هاي اجتماعي ( تا چه ميزان از كفايت، 
پوش��ش و جامعيت براي حمايت از آنان كه 
كوويد ۱۹ زندگي شان را تحت تأثير قرار داده 
اس��ت، موفق بوده اند. در اين ميان، به اذعان 
نهادهاي معتبر بين المللي، شكست نظام هاي 
تأمين اجتماع��ي در مواجهه با آثار اجتماعي 
و اقتصادي كووي��د ۱۹ و حمايت اجتماعي از 
فقرا يكي از واقعيت هاي مهمي است كه بايد 
در س��احت رفاه و تأمين اجتماعي در دنياي 

پساكرونا مدنظر داشت. 
مي توان عن��وان كرد در فض��اي گفتماني و 
ساحت سياستگذاري فعلي، بهترين شرايط 
براي حركت به س��مت نظام رف��اه و تأمين 
اجتماعي فراگير مهياست. وقتي بحث فراگير 
بيان مي شود، نبايد فرد يا گروهي حذف شود، 
بلكه بايد تمام شهروندان از اين حق برخوردار 
باش��ند.  آنچه براي تحقق نظام رفاه و تأمين 
اجتماعي فراگير قابل ذكر است، اين است كه 
شكل گيري هژموني گفتماني و دارا بودن مدل 
و نظريه يك الزام بس��يار مهم است. از سوي 
ديگر، تدوين استاندارد، معيار و همچنين نحوه 
شناسايي و استحقاق سنجي از ديگر مواردي 
است كه بايد محل توجه باشد. نكته مهم در 
اين ميان اما ضرورت به دست آمدن يك اجماع 
نخبگاني و ائتاف سياسي فراگير در اين موارد 
است.  تا زماني كه سطح منازعات و تنش هاي 
سياس��ي اجتماعي آن قدر ش��ديد است كه 
شانس موفقيت هرگونه سياس��ت رفاهي را 
از بين مي برد، نمي توان به شكل گيري نظام 

تأمين اجتماعي فراگير اميدي بست. 
اگر جريانات و گفتمان هاي رقيب به يك اجماع 
حداقلي نرسند، در سياس��ت هاي اجرايي يا 
برنامه هاي عملي بن بست خواهيم داشت. به 
همين دليل است كه دستيابي به يك هژموني 

گفتماني، پيش شرط مهم براي تحقق نظام 
تأمين فراگير است. 

منظور از گفتمان در اين متن، همان اس��ت كه 
ف��ركاف در چارچوب مباح��ث فوكويي بيان 
مي كن��د و گفتمان ها را مجس��م كننده معنا و 
ارتباطات اجتماعي و ش��كل دهنده ذهنيت و 
نيز ارتباطات اجتماعي به ش��مار م��ي آورد. در 
اين چارچوب »بين ساختار هاي خرد گفتمان 
)ويژگي هاي زبان شناختي ( و ساختارهاي كان 
جامعه ) ايدئولوژي و ساختارهاي اجتماعي ( رابطه 
ديالكتيكي وجود دارد. در اين رابطه، گر چه ممكن 
است س��اختارهاي كان جامعه، ساختارهاي 
خرد گفتمان را تعيين كنند، ولي ساختارهاي 
گفتماني نيز به نوبه خود ساختارهاي ايدئولوژيك 

و گفتماني را دوباره توليد مي كنند.«
براي رس��يدن به ي��گ گفتم��ان فراگير -  با 
مد نظر داشتن امكان اجماع در حداقل ها- بايد 
عاوه بر فراهم كردن ش��رايط گفت وگو بين 
ديدگاه هاي مختلف، زمينه شنيدن اين صداها 
و ترتيب  اثر  دادن به ديدگاه هاي آنها نيز مركز 
توجه قرار گيرد. آنچ��ه در اين ميان به عنوان 
يك راهكار مي تواند مد نظر باشد، گفت وگوي 
اجتماعي يا به تعبيري گفت و شنود به معناي 
دقيق و كامل آن است. گفتمان رفاهي فراگير 
بايد برآيند همه ديدگاه ها )عام گرا و خاص گرا( 
در حوزه رفاهي باش��د. اينكه چيزي از پيش 
موجود و مدون باشد و ما انتظار داشته باشيم 
كه بقيه به آن بپيوندند، امكان پذير نيست. بايد 
گفتمان رفاهي از طريق گفت وگو توليد شود، 
چرا كه چيزي كه از طريق گفت وگو و تعامل 
حاصل شد، انتظار همراهي و پيروي را در خود 
به دنبال خواهد داش��ت؛ در غير اين صورت 

امكان همراهي و همكاري وجود ندارد. 
نكته پاياني آنكه تأكيد رهبري درباره »ايجاد نظام 
متمركز تأمين اجتماعي براي آحاد مردم« فرصتي 
تاريخي براي پيشبرد گفتمان رفاه و تأمين اجتماعي 
متمركز فراگير و اجرايي كردن آن است كه بايد با 
اجماع نخبگاني، هم افزايي اجرايي و ائتاف سياسي 

فراگير به سمت تحقق آن پيش رفت. /شرق

گفت وگوي اجتماعي و نظام تأمين اجتماعي 

تئوري توقعات فزاينده و دام برجام
   گزارش


