سال بیست و پنجم
شماره 7061
پنجشنبه
 26اردیبهشت 1398
 10رمضان 1440
 16صفحه
استان تهران و البرز  1000تومان
سایر استان ها  500تومان

توصیه رئیس بانک مرکزی به خریداران ارز
مراسم آغاز پروژه عمرانی ساخت موزه ایران درودی
فردا برگزار میشود

Thursday
16 May 2019
No. 7061

آرزویی که به بار نشست

)ISSN1027-1449 Keytitle: IRAN (Tehran

iran-newspaper.com

16

سالروز
رحلت حضرت
(س)
خدیجه کبری
تسلیت باد

5

علی ربیعی:

نیازمند گفتوگوی
اجتماعی هستیم

2

صالحی در حاشیه جلسه دولت خبر داد

عرضه  ۶تا  ۱۰هزار تن کاغذ
به بازار
6

دولتبرایمقابلهریشهایبافسادالیحهشفافیتراتصویبکرد

ویلموتس بامداد دیروز وارد تهران شد
و از «ِپک» و ورزشگاه آزادی بازدید کرد

همه نهادها
زیر چتر«شفافیت»

سناتور در آزادی
15

معاون اقتصادی رئیسجمهوری :همه مؤسساتی که فعالیت اقتصادی میکنند ،باید اطالعات و مشخصات
مربوط به فعالیتهای اقتصادی ،امالک و مستغالت ،داراییها و درآمدهایشان را اطالعرسانی عمومی کنند
مردمحقدارندنسبتبهآنچهکهبهادارهامورعمومیمربوط میشودبخصوصبیتالمالاطالعداشتهباشندهرشهروندیحقداردبهمسائلمربوط بهخودشوتصمیمگیریهاییکهدرموردآنمیشوددسترسیداشتهباشد -همه دستگاهها نسبت به حراست اطالعات خصوصی مکلف هستند

تصویب الیحه شفافیت :یک موفقیت کوچک؛ یادداشتی از محمد فاضلی

سهیل سعادتمندی  /فدراسیون فوتبال

فضای مجازی و آزمون یک فرضیه

اســتدالل علت و معلولی بــر پایه روشهای تجربی
اســتوار اســت .هنگامی کــه میگوییم «الــف» علت
«ب» اســت ،بایــد آن را بــه شــیوه تجربــی ثابــت
کنیــم .برای مثال اگــر بگویند که عــدم انعقاد خون
در بــدن ناشــی از فقــدان یا کمبود ویتامین  Kاســت این اســتدالل را به
شیوه تجربی ثابت میکنند و مقدار ویتامین  Kرا در خونهای گوناگون
اندازه میگیرند و با ســرعت و کیفیت انعقاد خون مقایســه میکنند در
ایــن صورت میتــوان ثابت کــرد که در نبــود ویتامین  ،Kخــون منعقد
نمیشــود و کســانی کــه دچــار ایــن بیماری هســتند بایــد به بــدن آنان
ویتامین  Kرساند.
شــاید بگویید این چه توضیح واضحاتی اســت کــه دادهایم؟ بله خیلی
واضح اســت ولی همین نکته بدیهی و روشــن در بسیاری از استداللها
رعایــت نمیشــود .بویژه هنگامی کــه افراد در مقام علتیابی مســائل
اجتماعی هســتند این شــیوه ســاده را در بیان اســتداللی خود فراموش
میکننــد و مــواردی را بهعنوان علــت پدیدهها برمیشــمارند که اصوالً
یا اثرشــان ثابت نشــده یا عکس آن ثابت شده است .یکی از نمونههای
این استدالل ادعا درباره اثرات مخرب فضای مجازی است.
هنگامــی کــه به ظاهر امــور نگاه میکنیــم ،متوجه میشــویم که بخش
عمدهای از آنچه که مورد نقد مسئوالن و آقایان است در فضای مجازی
میگذرد یا به نمایش در میآید ،بنابراین بســرعت نتیجه میگیرند که
فضای مجازی عامل این فســادها و مشکالت است .ولی اگر خوب نگاه
کنیم ،میتوانیم بگوییم که عامل قتل نیز دســت اســت .چون هر قتلی
به طور معمول با دست انجام میشود ،پس باید دستها را قطع کرد!
اســتدالل مربــوط به عاملیت فضــای مجازی در این نــوع ناهنجاریها
و در بهتریــن حالت ،مثل همین عاملیت دســت در قتل و ســرقت و...
است.
اجــازه دهیــد که به شــکل دیگــری اســتدالل حملهکنندگان بــه فضای
مجــازی و اعتقــاد آنان بــه اثرات تخریبــی این فضا را مــرور کنیم .البته
تردیــدی نیســت کــه فضــای مجازی مشــکالت خــاص خــود را دارد .از
جملــه اخبــار جعلــی که چــون یــک میکــروب کشــنده در حال انتشــار
اســت .در واقــع عامل تولید اخبار جعلی نیــز اینترنت و فضای مجازی
نیســت ،بلکه زمینهای برای انتشــار آن اســت .به همین علت نیز برای
حل مشــکل اخبار جعلی ،کسی نمیگوید که اینترنت بسته شود ،بلکه
دنبال راهکارهایی هستند که تولید نشود و اگر شد ،چگونه شناخته شود
و در نهایت تولیدکننده آن خبر جعلی چگونه مجازات شود؟
آنچــه در ایــران و نــزد مســئوالن و روحانیــون بیــش از هر چیــز دیگری
اهمیت و اولویت دارد ،مســائل فرهنگی و این جور چیزها اســت .اینها
بهدالیلــی کــه گفتــه خواهد شــد ،ربطی بــه اینترنــت و فضــای مجازی
نــدارد ،بلکــه محل بــروز و نمودش در فضــای مجازی اســت .چرا این
ادعا میشــود؟ به این دلیل که بیشــتر کشــورهای جهان بویژه اســامی
از اینترنــت و فضــای مجازی آزاد و بدون سانســوری اســتفاده میکنند،
بــه عبــارت دیگر امکانات اینترنتی آنان بســیار گســتردهتر و آزادتر از ما
اســت ،ولی در عیــن حال گرایشهای اســامی جــاری در جامعه آنان
بویــژه جوانانشــان کمتــر از ما نیســت .حتی در کشــورهای غربی که این
آزادیهــا بــه وفور اســت ،باز هم مســلمانان بســیار مقیدتــر و ملتزمتر
هستند.
بنابرایــن مقایســه عرضــی (بــا کشــورهای دیگــر) و طولــی (بــا گذشــته
جامعه خودمان) نشــان میدهد که این مــوارد تأثیری تعیینکننده در
بروز رفتارهای مورد نظر ندارد .مشــکل جای دیگری است که ظاهراً به
آنها توجه نمیشود .مبارزه با فضای مجازی نه ممکن است و نه حتی
اثرگذار در این مســأله .مشــغول شــدن به ایــن مبارزه جــز اینکه باعث
اتــاف وقت و فراموشــی ریشــه ماجرا شــود نتیجــه دیگری نــدارد ولی
برخــی افــراد چنان غــرق در مبارزه بــا فضای مجازی شــدهاند که هیچ
توجهی به این بدیهیات ندارند.
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چرا روحانی به درخواست ترامپ جواب رد داد؟

ارتباطات؛زیربنایتوسعهسیاستخارجی

از زمــان اختراع و همهگیر شــدن ابــزار ارتباطی و فناوری
ارتباطات ،از جمله تلگراف و تلفن و ایجاد بستر و زیربنای
یادداشت
مبــادالت و رفت و آمدها ،ماننــد راه آهن ،حدود دو قرن
میگــذرد .انقــاب ارتباطات که به کوتاه شــدن فواصل و
صرفهجویی زمان کمک شایانی کرد و ارتباطات محدود
در سطح محلی را به عرصه ملی درون کشوری و گستره
بینالمللــی ،توســعه و تحول بخشــید ،نقش اساســی و
سیدعباس موسوی
بسیار مهمی در آغاز موج سوم تحول بشری و شکلگیری
سخنگو و رئیس
مرکز دیپلماسی
تمدن نوین ایفا کرده است .با دیجیتالی شدن ارتباطات
عمومی و رسانهای
و ورود فضــای مجــازی و رســانههای تعاملی بــه دنیای
وزارت امور خارجه
واقعی ،ظرف دو دهه اخیر جهان بســرعت در حال گذار
از عصــر صنعتــی بــه دوران مدرن فراصنعتی اســت که
مشــخصه بارز آن جهانی شــدن ارتباطات ،مشــارکت همگانی در فرآیندهای
ارتباطــی ،کوانتومــی شــدن امــور و شــتاب در رویدادهاســت .در عصــر جدیــد
ارتباطات ،انحصار رسانهای از میان برداشته شده و همه انسانها خود به یک
رسانه تبدیل شدهاند.
هیــچ حــوزهای از سیاســت و اقتصــاد گرفتــه تــا فرهنــگ و اجتمــاع و هیچ امر
اجتماعــی از هنــر تا ورزش ،از تأثیرات شــگرف انقالب اطالعــات و ارتباطات و
دیجیتالی شــدن فناوریهای ارتباطی مصــون و مبرا نمانده ،بلکه تمامی این
حوزهها بشــدت به آن وابســته نیز شــدهاند .سیاســت خارجی و دیپلماسی نیز
از این قاعده مســتثنی نیست .به عبارت روشــنتر ،امروزه دیگر سیاست امری
مختــص و منحصر بــه محافل قــدرت و حکمرانان و شــخصیتهای تراز اول
ممالک محسوب نمیشود و دیپلماسی دیگر مانند سدههای گذشته ،پدیدهای
تجملی و تشــریفاتی در سیطره دربار شاهان و اشراف تلقی نمیگردد .امروزه،
فناوریهــای ارتباطــی و جهــش بی ســابقهای که در نفــوذ ارتباطــات در حوزه
دیپلماســی و سیاســت خارجــی رخ داده ،باعث شــده اســت که مــردم عادی
جوامــع دیگر صرفاً نظارهگر یا قربانیــان صرف پدیدهها و تحوالت حوزه روابط
بینالملل و سیاســت خارجی و دیپلماسی نباشند و شانه به شانه دولتها به
همان میزانی که تأثیر میپذیرند ،نقشآفرینی میکنند ،بی آنکه شاید دستی،
تخصصی یا ارتباطی با این حوزه داشــته باشــند؛ مردم عادی در گوشــه گوشــه
جهــان با اظهار نظرهــای خود و یا به اشــتراکگذاریهای اطالعات حداقلی و
بعضاً میدانی خود ،به عنوان بازیگرانی مهم و تأثیرگذار نقشآفرینی میکنند.
دیپلماسی در قرن بیست و یکم متفاوت از دیپلماسی سنتی عصرکشتیهای
بادبانی اســت؛ پویش ،روش و پوشــش (گســتره) آن کامالً متفاوت و متمایز از
ادوار گذشته است؛ ابزارهای مؤثر در آن تغییر کردهاند و لذا به تبع آن بازیگران
هــم متنــوع و متکثر شــدهاند؛ یکی از مهمتریــن تفاوتها نیز ناشــی از همین
تحول ارتباطی ،دیجیتالی شــدن ارتباطات و تعاملی شدن فضای دیپلماسی
است .امروزه به مدد فراگیر شدن ارتباطات ،دیپلماسی به مخاطبانی در گستره
جهانی دست یافته است .اگر در گذشته ،دیپلماسی و سیاست خارجی محدود
و محصــور در داالنهای تنگ و باریک دوجانبه و اتاقهای دربســته بود ،امروز
دیپلماســی با وجوه متعدد و متنوعش ،در اتاقی شیشــهای و در معرض دید،
نقــد و قضــاوت افکار عمومــی و مخاطبین جهانی قــرار دارد؛ در مــورد یک به
یک تحوالت و پدیدههای آن اظهارنظر میکنند ،نقدهای خود را در مقیاســی
جهانی به اشــتراک میگذارند و با خیالی آســوده ،تأثیرات دیدگاهها و نظرات
خود را به نظاره مینشینند.
مهمترین هدف از ارتباطات و مهمترین کارکرد تکنولوژی ارتباطات ،انتقال پیام،
تصویرســازی و گفتمان ســازی اســت .سیاســت خارجی و دیپلماســی موفق ،آن
است که از بهترین ابزارهای ارتباطی برای انتقال و انعکاس مؤثر پیامها ،بهترین
تصویرســازیها و قویتریــن و نافذتریــن گفتمانهــا بهرهبرداری نمایــد .امروزه
اســتفاده مؤثر و مفیــد از همه ظرفیتهای ارتباطی و بهره گیــری از همه وجوه و
ابعاد دیپلماســی شــامل دیپلماسی عمومی ،دیپلماسی رســانه ای ،دیپلماسی
فرهنگی ،دیپلماســی علمی ،دیپلماســی هنری ،دیپلماســی دینی ،دیپلماســی
گردشــگری و حتــی دیپلماســی ورزشــی ،نشــانهای از
توسعه یافتگی سیاسی کشورها ارزیابی میشود.
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فســاد پدیده پیچیدهای اســت و بــه میــزان پیچیدگیاش،
مقابلــه بــا آن نیــز نیازمنــد راهبردهــای متفاوتــی اســت.
یادداشت
شفافیت یکی از ملزومات مقابله با فساد است.
یکی از علل اهمیت مقابله با فســاد ،بیاعتمادی ناشــی از
آن اســت .فســاد پایههــای اعتماد میان مــردم و حاکمیت
سیاســی را متزلزل کــرده و به تدریج به ســایر عرصهها نیز
گســترش مییابــد .مطالعــات گســترده دربــاره پیامدهای
محمد فاضلی
فســاد نشــان میدهند بیاعتمادی و در پــی آن فروریختن
عضو هیأت علمی
دانشگاه شهید
مشروعیت نظامهای سیاسی از عواقب خطرناک گسترش
بهشتی
فساد است.
رویکــردی که در چند دهه گذشــته برای مقابله با فســاد در
پیــش گرفته شــده ،مبــارزه با معلولها و حتی گاه ســرزنش اخالقی مفســدان و
توصیه به دوری کردن از فســاد بر اســاس اصول اخالقی است .این رویکرد هنوز
هــم در فضــای ذهنی سیاســتمداران و جامعــه چیرگــی دارد .نشــانه غلبه این
رویکــرد را میتــوان در توزیــع رانتهــای گســترده و بعد تالش بــرای برخورد با
رانتخواران مشاهده کرد.
مقادیــر زیــادی ارز بــا قیمــت ارزان 4200 -تومــان -توزیــع میشــود و آنگاه که
دریافتکننــدگان کاالهــای وارداتی بــا این ارز را به قیمتهای بازار میفروشــند
یا به صورتهای دیگر از آن ســوء اســتفاده میکنند ،غر زدن سیاســتگذار شروع
میشــود و در پــی آن برخوردهــای قضایــی شــروع میشــود .سیاســتگذار در
عرصههای دیگر نیز عمدتاً تاکنون به همین شیوه رفتار کرده است.
خبر خوب این اســت که در یکی از معدود موارد ســالهای اخیر ،سیاســتگذار از
حد و مرز معلولکشــی فراتر رفته و اقدامی در راســتای مبارزه با علتها انجام
داده اســت« .الیحه جامع شــفافیت» دیروز در هیأت دولت به تصویب رســید.
امیــد اســت که در مجلس تغییری نکند و اگر تغییــر میکند بهبود یابد ،نه آنکه
همچون موارد پیشین نظیر قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطالعات ،چنان
از مواد آن کاســته شــده یا قلب ماهیت شود که شیر بی یال و دم و اشکمی از آن
باقی بماند .الیحه جامع شــفافیت یک گام به ســوی مقابله با علتهای فســاد
است.
ایــن الیحه ،شــفافیت را در ابعاد فــردی ،نهادی ،ســازمانی و موضوعی مدنظر
قرار داده و به همه عرصههای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،قضایی،
تقنینــی ،امنیتی و دفاعی کشــور نیز میپــردازد .حقوقدانان شایســتهترین افراد
هســتند کــه درباره کیفیــت این قانــون و باالخص درباره نســبت کیفیــت آن در
مقایســه با قوانین شفافیت در جهان قضاوت کنند ،اما نفس حرکت بر مسیری
که ارتقای شفافیت سازمان ،اداری و اطالعاتی را درباره مؤسسات کشور مدنظر
قرار دهد ،بسیار مثبت است.
یکــی از مهمتریــن ابعاد این الیحــه پرداختن به موقعیتهــای تعارض منافع
است .بیگمان تعارض منافع یکی از بنیانهای اصلی فساد در همه نظامهای
حکمرانــی و از جملــه در ایــران اســت .وضعیت تعارض منافــع خیلی خالصه
وضعیتــی اســت که فــرد در موقعیــت تصمیمگیریای قــرار دارد کــه خروجی
تصمیــم بر منافــع خود وی اثر میگــذارد .تعارض منافع بــا بیطرفانه و بدون
تبعیــض انجام دادن وظایــف و اختیارات قانونی کارکنانــی که در این وضعیت
قــرار دارنــد تعارض دارد .نظــام اداری در ایران انباشــته از انبــوه موقعیتهای
تعارض منافع اســت .الیحه جامع شــفافیت نمیتواند جایگزینی برای قوانین
مناســب بــرای مدیریت تعارض منافع باشــد ،اما تالش برای شــفاف ســاختن
موقعیتهای تعارض منافع از جمله قوتهای این قانون است.
الیحــه جامع شــفافیت بــا رویکردی که بر نســخه مصوب آن حاکم اســت ،یک
گام به ســوی تعمیق دموکراســی نیز به حســاب میآید .طراحان قانون در ابتدا
متذکر شدهاند که مشارکت مستقیم شهروندان ،مؤسسات عمومی و خصوصی
ذینفع و ذیربط در فرآیندهای تصمیمگیری از اهداف این قانون اســت و به تبع
آن بهینهســازی فرآیندهای تصمیمگیری را نیز مدنظر داشــتهاند .دموکراسی و
مقابله با فســاد بدون جلب مشــارکت و نظارت مدنی امکانپذیر نیست و الیحه
مصوب امیدواری برای تالش جمعی در جهت تقویت
این مشارکت را تقویت میکند.
ادامه در صفحه 2

ســالم

گزارش خبرنگار «ایران» از
کمپ ترک اعتیاد زیادیان

امیدهای
معتادان برای
وصل
به زندگی
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«عبدالحیمیرزاعلی»،امامجمعهاهل
سنت آققال از جلسه رئیس جمهوری با
نخبگاناهلسنتمیگوید

روحانیون اهل
سنت و شیعه از
اشتراکاتبگویند

3

تعویق در اجرای یک طرح بانکی

رمز یکبار مصرف
ً
فعال بیمصرف شد 4
با ممنوعیت واردات  1390قلم
کاال به کشور ایجاد شد

رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشاره به  19تماس امریکایی ها

برای سخنگویی دولت نام یک فرد مطرح است که روحانی خود اعالم می کند
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2

 5میلیارد دالر
بازارگشاییبرای
بخشخصوصی

5

هــر روز بــا شــما در اینجــا خواهیــم بــود ،صــدای
شــما ،حرف شــما و پیشــنهاد شــما را می شــنویم و
میخوانیم و بازگو می کنیم.
با ما همراه باشید ،بگویید و بنویسید
تلفن 021 - 88769075 :پیامک3000451213 :

 ëاطالعرســانی وضعیت زوج و فرد در ســال جدید /هوشنگ
نظــــــــر پیرایش :هیچگونه اطالعرسانی درخصوص کسانی که خارج
مـــــردم از محدوده زوج و فرد هستند ،نشده است و مردم را سردرگم
کردهاند .از شما درخواست داریم در این خصوص اطالعرسانی شود.
 ëاجاره بهای ســنگین کیوسکهای مطبوعاتی /رضا خوش نشــین :اخیراً واحد
ســاماندهی شهرداری اعالم کرده ،طبق قرارداد جدید باید برای سال  98مبلغ
2میلیــون و  200هــزار تومــان را به عنــوان مبلغ قــرارداد پرداخــت کنید ،ضمناً
متــن قــرارداد جدیدی را آمــاده امضا کردهاند که هیچگونه مالکیتی نســبت به
کیوسکها ندارید .در صورتی که پدر من بیش از  60سال کیوسکدار مطبوعاتی
است .چرا چنین تصمیم غیر واقعی میگیرند؟ از مسئولین محترم شهرداری
درخواست پاسخگویی داریم.
 ëحقوق ناچیز بازنشستهها/عباس نیک نام :با  30سال سابقه کار ،حدود  4سال
پیش بازنشســته شدهام و جزو حداقلبگیرها هســتم در حال حاضر حدود یک
میلیون و دویســت هزار تومان حقوق میگیرم .در حالی که حداقل حقوق سال
 1500000 ،98تومان است .از مسئولین درخواست داریم با مردم روراست باشند.
 ëانتقاد به شــهرداری منطقه /6آقای فتحی :منزل ما یک ساختمان سه طبقه با
ملک جنوبی در منطقه یوســف آباد قرار دارد .طبقه اول این ســاختمان  20متر
اضافــه بنــا دارد ،که به اطالع شــهرداری رســاندهایم ولی تا کنــون هیچ اقدامی
صورت نگرفته است .از مسئولین شهرداری درخواست پاسخگویی داریم.
ëهمسانسازیحقوقبازنشستگان/مجتبیعاشوریبازنشستهتأمیناجتماعی:
درخصوص همسانســازی حقوقها هر ســاله وعده وعیــد میدهند ولی هیچ
خبری نمیشود .روز پنجشنبه آقای نوبخت اعالم کردند همسانسازی حقوق
بازنشســتگان فقط برای کارمندان انجام میشــود .پس ما بازنشســتگان تأمین
اجتماعی چه گناهی کردهایم که برای ما پرداخت نمیشود؟
 ëبازسازیخطآهنآققال/یکمخاطب:در رسانهها چنین عنوان شده که خط آهن
تخریب شــده آق قال گلســتان بازسازی شده است .میخواســتم بگویم که چطور به
این فوریت این خط آهن بازســازی شــده .میبایســت زیر این خط آهن پل میزدند
تا جریان آب برقرار باشــد وگرنه اگر به صورت قبل بازســازی شود که فایدهای ندارد.
لطفاً مسئولین اطالعرسانی کنند که این بازسازی به چه صورتی انجام شده است؟
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