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بودجه ی نظامی جهان؛ کاهش در روسیه، افزایش چشمگیر در ایران 

 و عربستان!

جمله ی باال تیتر یکی از اخبار کانال تلگرامی بی بی سی فارسی است. هر 

کاربری که جمله ی فوق را بخواند، نا خود آگاه بودجه ی نظامی ایران و 

عربستان را یکسان می پندارد و هر دو کشور را به یک اندازه جنگ افروز می 

شمارد. در حالی که بودجه ی نظامی ایران، با بیش از هشتاد میلیون نفر 

جمعیت چهارده میلیارد دالر و بودجه ی عربستان سعودی با سی و دو 

 میلیون نفر جمعیت بیش از هفتاد میلیارد دالر است!

جالب است بدانید چند پیام قبل از آن خبری مبنی بر افزایش قیمت دالر 

در همین کانال خبری قرار گرفت. حال فرض کنید که شخصی هر دوی این 

پیام ها را بخواند، بدون تردید اولین مساله ای که در ناخوداگاه وی ایجاد می 

شود این است که بزرگ ترین سنگی که بر سر راه اقتصاد ایران قرار دارد 

هزینه های تسلیحاتی و حمایت از کشور های متحد است. نیک مستحضرید 

که به راحتی و به طور خودکار نا امیدی و بی اعتمادی به افکار عمومی 

تزریق می شود و مهم تر از آن بستر الزم برای توافقاتی مانند برجام، بر سر 

 مسائل دفاعی و موشکی نیز فراهم می شود.

مثالی که نگارنده در این متن مطرح کرد، تنها یک مورد از اثر گذاری هایی 

است که به وسیله ی رسانه و علی الخصوص فراگیر ترین ابزار آن یعنی 

شبکه های اجتماعی می توان نام برد. مهم تر از این موضوع تشخیص ذائقه 

ی توده ها و جهت دهی به آن در راستای منافع یک جریان سیاسی، 

فرهنگی و اجتماعی باعث شده تا عصر حاضر را عصر اطالعات بنامند و 

امروزه قدرت و ثروت در دست کسانی است که بهترین و خالقانه ترین راه 

 ها را برای دست گیری و جهت دهی به افکار عمومی دارند.

در نتیجه کشور های مختلف و بنگاه های بزرگ اقتصادی برای پیشی گرفتن 

از رقبا اقدام به ساخت و توسعه ی پیام رسان ها کردند و همانطور که در 

تصویر مشاهده می کنید، هر یک به قدر توانمندی ها و به تناسب امکانات 

ارائه شده توانسته اند در کشور های مختلف محبوبیت کسب کنند. تلگرام 

هم به همین طریق رقبایی چون واتس اپ، الین و وایبر را کنار زد و در 

میان ایرانیان به عنوان محبوب ترین پیام رسان قرار گرفت و پر واضح است 

که اقبالی که این چنین در میان کاربران ایجاد شده، نمی تواند به طور 

ناگهانی از بین برود. لذا اگر مسئولین به واقع به فکر استفاده از شبکه های 

اجتماعی و جلوگیری از سوء استفاده از آن بودند، باید در قدم نخست زیر 

ساخت های الزم برای تولید یک محصول در خور را فراهم می کردند و با 

خالقیت، ارائه امکانات، رابط کاربری مناسب و همچنین تمهید سرور های 

قدرتمند و امن، به رقابت با سایر پیام رسان ها می پرداختند. نه اینکه بعد از 

گذشت تقریبا چهار سال از استفاده از تلگرام و ایجاد وابستگی میان مردم و 

و  vpnاین پیام رسان، آن را فیلتر کنند و باعث شوند تا کاربران به سمت 

کشور در روز  ۶۴برگزاری تظاهرات در 

 انتقال سفارت آمریکا به قدس

ای  های گستررده که برگزاری تظاهرات در حالی

سازی قدس در روز دوشنبه هرمراهرنرگ  کشور جهان در محکومیت یهودی ۶۴در 

شده، ارتش رژیم صهیونیستی شدیدترین تدابیر امنیتی در کرانه باختری و مرزهرای 

 نوار غزه را اتخاذ کرده است.

 
فخریه کاشان )مسئول ارزی کشور در 

ومسئول مذاکره با  07فاجعه ارزی دهه

خروج از برجام را در قرارداد ایرباس(: 

 های خرید هواپیما پیش بینی نکرده بودیم.

اگر مجلس ما واقعا خانه ملت بود باید بجای کارهای احساسی، این آقا را از 

 سردرمجلس چنان آویزان میکرد تا عبرت همه مدیران خسته وبی عرضه شود 

 

سید محمددعد دی افشداندی 
سیاستمدار اصرالح طرلرب، عضرو 
شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و 
استاندار فارس در دولرت یرازدهرم 
است. وی معاون سابق وزیر آموزش و پرورش و رئیس سابق سرازمران 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور بوده است. در سابقه افشرانری 

های کهگیلویه و بویراحمرد، خروزسرتران و  معاونت استانداری استان
 خورد. سمنان نیز به چشم می

 

 افشانی شهردار تهران شد یک پیشبینی ساده!

حسین شریعتمداری: حسن 
را برای  »ترامپ«روحانی 

 خروج از برجام مطمئن کرد

متأسفانه آقای روحانی در سفر 
چند روز قبل خود به خراسان رضوی)ع( و در جلسه شورای 

صبرانه در انتظار  اداری مشهد مقدس، اطمینانی را که آمریکا بی
اگر اهداف ما از برجام بدون «آن بود به ترامپ داد و اعالم کرد:

 »آمریکا محقق شود چه بهتر

 انتقال سفارت/استمرار شرارت چراغ سبز

 پیگیری کنید 3ادامه متن را در صفحه 

 

 محمدامین عارف نیا

داغ است. بسیاری از طرفداران برجام و کدخدامنشان در شوک عظیمی به سر می  برجاماین روز ها بحث بر سر برنامه جامع اقدام مشترک یا همان 

هنوز  رخیبرند و منتقدان برجام و مخالفان رابطه با آمریکا از پیش بینی زود هنگام خود نسبت به خروج ایاالت متحده از توافق برجام خوشحالند. ب

رجام ز بامیدوارند که بتوانند برجام را با بقیه کشورهای طرف توافق ادامه دهند و برخی دیگر خواستار خروج هرچه سریعتر جمهوری اسالمی ایران ا

م  ازیهستند. جالب تر اینکه هر دو گروه خودرا دلسوز کشور می دانند. اکنون وقت این است که بحث های گذشته را رها کنیم و به این موضوع بپرد

 که کدام تفکر و کدام دیدگاه برای ادامه کار بیشتر به نفع کشور است؟

 پیگیری کنید 2ادامه متن را در صفحه 

 علیرضا دلیری
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بحث وضعیت فناوری هسته ای در کشور است. نکته سوم 

که به فرض خروج یا ماندن ما در برجام باید از سر گرفته شود.   

دولت باید روی درصد غنی سازی بازنگری کند. برای رسیدن 

% دسترسی پیدا 02کشور به حالت ایدآل باید به غنی سازی 

کرد؛ ما جدا از بحث بازداری و قدرت نظامی انرژی هسته ای، 

به سوخت هسته ای برای تامین انرژی نیاز داریم. ادامه حیاط 

جهان منوط بر این است که از انرژِی های تجدید پذیر و غیر 

فسیلی استفاده کند. بنابرین نسل امروز با اینکه به منابع 

سرشاری از نفت و گاز دسترسی دارد؛ باید آینده نگر باشد و 

 برای زمانی که نفت تمام میشود برنامه داشته باشد.

امروز دولت راکتور اب سنگین اراک رو پر از بتن کرده و توان  

و انگیزه کافی برای برگشت به حالت قبل وجود ندارد. دولت 

برای عمل به برجام از هول حلیم به دیگ افتاد و آسیب های 

جبران ناپذیری به راکتور ها و دیگر تاسیسات هسته ای وارد 

نمود. برخی بخش های اساسی دچار مشکل شده، و عمال قابل 

استفاده نیست. ولی با این وجود در استفاده از صنعت هسته 

 ای برای تولید انرژی نباید غفلت کرد.

در این خصوص این است که جمهوری اسالمی در صورت خروج از نکته اول 

برجام؛ چه ضرر هایی را متحمل می شود؟ در پاسخ باید گفت که برجام توافق است نه معاهده، 

خروج از ان ضرری برای ما ندارد. یعنی از نظر حقوقی قابل پیگیری نیست، فقط اعتبار کشور هایی 

که از توافق خارج می شوند را  زیر سوال می برد. در حال حاظر در سطح جهانی اعتبار امریکا پس از 

خروج از برجام زیر سوال رفته است. در این نوع توافق ها کشورها طبق قوائد نزاکتی متعهد میشوند 

که یک سری کارها را انجام دهند.اما در صورت انجام ندادن این کار ها ادعای حقوقی نمی توان در 

رابطه با این بد عهدی و قول شکنی انجام داد.  در سازمان ملل نیز قطعنامه ای در خصوص دعوت 

کشور ها به حفظ و کمک به برجام تصویب شده، که این حرکت آمریکا یعنی خروجش از برجام یک 

دهن کجی به سازمان ملل و جامعه جهانیست؛ چرا که بر سر عهد خود باقی نماندند و برخالف توافق 

عمل کردند. ولی با این وجود باید پذیرفت که جمهوری اسالمی بسیاری از ابزار های چانه زنی اش را 

از دست داده است و بازگشت دوباره تحریم های هسته ای ممکن است ضربه هایی را بر پیکره 

 اقتصادی کشور وارد می سازد.

اینکه اگر ما با اروپا برجام را ادامه دهیم فایده ای برای کشور خواهد داشت؟ پاسخ این نکته دوم 

سوال هم این است که ما نمیتوانیم با اروپا کار کنیم، چون مبادالت مالی و اقتصادی اروپا با آمریکا قطعا 

بیشتر از مبادالتشان با ایران است، پس برای حفظ منافع خودشان هم که شده در برجام باقی نخواهند ماند. 

و نکته مهم تر؛ تحریم های عمده هنوز لغو نشده که ما در صورت خروج از برجام بخواهیم نگران بازگشت 

آنها باشیم. مثل تحریم های پولی و بانکی، استفاده ما از دالر به حالت عادی برنگشته است و بسیاری دیگر از 

انواع تحریم ها که قرار بود همزمان با محدود شدن فعالیت های هسته ای در ایران برداشته شود، که 

 متاسفانه برداشته نشد.
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فیلتر شکن ها هجوم ببرند.جالب است بدانید در ماه 

اپلیکیشن که بیشترین دانلود را در  02گذشته از بین 

play store  ،مورد آن  0۴به خود اختصاص داده بود

فیلترشکن بوده است.  این موضوع به خودی خود 

دسترسی مردم به تمامی سایت ها و شبکه های 

اجتماعی غیر مجاز را فراهم می کند و مشکالت 

فرهنگی و اجتماعی بعدی را در پی خواهد داشت. 

مهم ترین پارامتری که در حل مشکالت و مصائب 

کشور وجود دارد، افکار عمومی ست. متاسفانه 

شاهدیم که در تصمیم گیری های مهم و کالن 

مملکت، این پارامتر به خوبی در محاسبات در نظر 

گرفته نمی شود. این ضعف بزرگ بدنه مدیریتی باعث 

شده تا از نگاه مردم، مسئولین نسبت به توده های 

جامعه بی تفاوت شناخته شوند و عاقبت این نگرش 

چیزی نیست جز همراهی نکردن با مسئولین و 

شکست! تقریبا از همان اوایل انقالب تا به اکنون، 

تکنولوژی های مختلف رسانه ای که وارد کشور شده، 

از ویدئو و ماهواره گرفته تا همین تلگرام، با برخورد 

سلبی مواجه شدند. امروزه باید به کسانی که در راس 

امور قرار دارند متذکر شد که اگر دولت توانایی و 

تکنولوژی نوآوری ندارد، حداقل توان و بودجه را به 

جای شلخته مصرف کردن در جاهای بعضا غیر 

ضروری، به طور منظم و فکر شده صرف همراه سازی 

اقشار مختلف جامعه کند!  اما در حال حاضر با وجود 

اطالع از موارد فوق و مشاهده ی یک ضعف مدیریتی 

دیگر از مسئولین، تنها راه پیش روی مردم حمایت از 

با کیفیت ترین پیام رسان داخلی است، مشروط بر 

اینکه این محصوالت وطنی نیز در یک فضای آزاد با 

سایر پیام رسان ها ی موجود در دنیا به رقابت 

بپردازند، و به کیفیت و امنیتی که الیق مردم ایران 

است دست پیدا کند. واضحا مطالبه ی مردمی در این 

 زمینه راه گشا خواهد بود.

 »چالش مجازی «ادامه متن 


