
حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر انقاب اســـــــامی در پیامی با تشـــــــکر 
از فعاالن دلســـــــوز حوزه جمعیت، تاش برای افزایش نســـــــل و جوان 
شدن نیروی انسانی کشـــــــور و چاره جویی برای نجات کشور از آینده 
ک پیری جمعیت را سیاســـــــتی حیاتی و از ضروری ترین فرایض  هولنا
دانســـــــتند.  متن این پیام که دیروز در نشست ســـــــتاد ملی جمعیت 

توسط ابوالقاســـــــم فروتن، دبیر ستاد قرائت شـــــــد به این شرح است: 
بســـــــم ا... الرحمن الرحیم، با ســـــــام به همه کســـــــانی که دلسوزانه و 
عاقبت اندیشانه به فعالیت در حوزه جمعیت روی آورده اند و با تشکر 
از مســـــــؤوالنی که در مجلس و دولت به چاره جویی برای نجات کشور 
کید می کنم  ک پیری جمعیت می پردازنـــــــد، بار دیگر تأ از آینده هولنا

که تاش برای افزایش نســـــــل و جوان شـــــــدن نیروی انسانی کشور و 
حمایت از خانواده، یکـــــــی از ضروری ترین فرایض مســـــــؤوالن و آحاد 
 ، کز اثرگذار و فرهنگ ســـــــاز مردم اســـــــت.  این فریضه درباره افراد و مرا
کید بیشتر می یابد. این یک سیاست حیاتی برای آینده بلندمدت  تأ
کشور عزیز ما اســـــــت. کاوش های صادقانه علمی نشان داده است که 

این سیاست را می توان با پرهیز از همه آسیب های محتمل یا موهوم 
پیش برد و آینده کشور را از آن بهره مند ساخت. به دست اندکاران این 
حســـــــنه ماندگار توصیه می کنم که در کنار تدابیر قانونی و امثال آن، 
به فرهنگ ســـــــازی در فضای عمومی و نیز در نظام بهداشتی اهمیت 

دهند.توفیقات همگان را از خداوند متعال مسألت می کنم. 
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کید کردند: رهبر معظم انقالب در پیامی به فعاالن حوزه جمعیت تأ

چاره جویی برای آینده هولناک جمعیتی

نمایشگاه

کسی از سرانه پایین 
مطالعه حرف بزند 

برخورد می کنم !

ناشران بخش خصوصی 
گالیه دارند

تنیده در هزارتوی رمان 

 سهم ورزش زورخانه ای 
و فرهنگ پهلوانی در سریال ها

پهلوانان هرگز نمی میرند

 گفت وگو با سیروس همتی
بازیگر و نویسنده حوزه تئاتر

نمایشگاه، یک روز بعد از تعطیلی

بسته پیشنهادی کتاب احسان رضایی 
نویسنده و منتقد ادبی
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ک همسایه ها گرد و خا
 منشاء ریزگردها

گرد و غبارهایی که از آن سوی مرزها آب می خورد 

نشانه شناسی2سفر 
جام جم سفر امیر قطر و مقام اروپایی را بررسی کرد

فرمول پرفروش ساختن 
را بلد نیستم!

 تقالی بقا 
تمنای نایب قهرمانی

گزارش میدانی »جام جم«

   پرسه در بازار کاالهای اساسی

نگاه ویژه

مسعود اطیابی، کارگردان فیلم »انفرادی«:

یادداشتی از مجید جاللی

ح شفافیت آرای نمایندگان  طر
با 87 درصد آرا تصویب شد

 شفافیت 
منهای هیات رئیسه
  در حالی که انتظار می رفت نمایندگان مجلس 
با طرح شـــــــفافیت ســـــــه گانه، جریان آزاد سازی 
که دیروز  کنند اما تصمیمی  اطاعات را تسهیل 
در صحن علنی خانه ملت گرفته شد نشان داد 
که همچنان شفافیت، چالش اصلی نمایندگان 

مجلس است.

4

16

9

6

3

صدای بلند آژیر فروپاشی نظم جهانی
غربی ها، جنگ روسیه و اوکراین را جنگ آزادی علیه 

نویسنده و تحلیلگر

دکتر 
اصغر زبرجدی

وس هــا، آن را حالت نبرد دائمی با  خودکامگی و ر
ــرب و اســتــراتــژیــســت هــا، جــنــگ روســیــه و  سلطه غ
اوکــرایــن را جنگ ژئوپلتیک بــا دمــوکــراســی تفسیر 
وی  وس هــا بعد از فروپاشی شــور می کنند. البته ر
ی را خوب  ز ایدئولوژ تجربه تلخ انتقام جغرافیا ا
به یاد دارند و به نظر می رسد پوتین درس تاریخ را 
ــبـــردی  خــــوب خـــوانـــده اســــت. آنـــهـــا انــدیــشــه راهـ
امــروزشــان را از ایــدئــولــوژی متمایز دانسته و خــوب می دانند اندیشه ها 
همیشه مرز جنگ ها  را تعیین می کنند و سپس توپ ها به سخن درمی آیند؛ 
ولی در آینده شاید آمریکا خود را نبخشد که این حقیقت را فراموش کرده 
بود که ژئوپلتیک در قرن بیست و یکم هنوز زنده است و پیوند ژئوپلتیک با 

اندیشه می تواند نظم ها را جابه جا کند.
ویکرد سنتی دموکرات ها با ایده های نئولیبرال  بایدن در تاش است با ر
نــهــادگــرا، مبنی بــر قـــرار دادن جــهــان در بــرابــر کــشــورهــا، از ســازوکــارهــای 
بین المللی برای محدود کردن پوتین استفاده کند ولی دریافته است که 
لمللی شان  لمللی و حقوقی تضمین کننده نظم بین ا وکــارهــای بین ا ز ســا
دچــار فرسایش جــدی شــده اســت و بــاز شاید غــرب فکر نمی کرد استفاده 
از این ابــزار به صورت افراطی و با استانداردهای دوگانه علیه مخالفان و 
دشمنان شان نظم موجود را در آستانه بی اعتباری و فروپاشی قرار دهد. 
اوج این بی اعتباری سازوکارها، راحت نفس کشیدن اتحادیه اروپاست که 
کنون با خــود می گوید چه خــوب شد که امــروز اوکــرایــن عضو ناتو نیست  ا
کنون اوکراین ویران در یک طرف و  وگرنه مجبور می شدیم کار کنیم! ولی ا
سازوکارهای بی اعتبار غربی در طرف دیگر پیش روی چشمان جهانیان 

قرار دارد.
کمیت  ز رسمی کشورها و اعمال حا ز مشخصه های نظم فعلی مــر یکی ا
به واسطه حکومت های داخــل در آن اســت. مولفه ای کــه امـــروز فضای 
ــرده اســت. بــدون ایــن کــه مــرزی جابه جا  مــجــازی و سایبری آن را نقض ک
شده باشد، شهروندان و ملیت های جدید در جهان شکل گرفته است و 
کمیت  شهروندان به ناچار تابع قوانین آنها هستند و این یعنی اعمال حا
کمیت دوگــانــه در کــشــورهــا کــه بــرخــی اوقـــات برهم  و درنتیجه وجـــود حا
مــی شــورنــد. ایــن تــجــاوزی اســت کــه روس هــا از آن بــه عــنــوان حالت جنگ 
دائمی غرب به شکل و شیوه نوین یاد می کنند و معتقدند جنگ مدت ها 
پیش شروع شده است. نظم موجود مبتنی بر سیستم توازن قوا و معادالت 
پیچیده بازدارندگی است و همه نگران هستند که جنگ اثبات و دیکته 
که پاشنه آشیل معادالت بازدارندگی محاسبات  اراده ها شکل بگیرد. چرا
کـــی استراتژیست ها و رهــبــران اســت. همان گونه کــه خیلی ها تصور  ادرا
نمی کردند جنگی درخواهد گرفت. شوک استفاده از تسلیحات هسته ای 
پــس از نــزدیــک بــه هشت دهــه، تــرس گــســتــرده ای را در اروپــا برانگیخته و 
آژیرهای حمله اتمی در شهرها نصب شده است. گویی دنیا به محاسبات 
غلط عادت کرده، غافل از این که صفحات امنیتی در جایی دیگر و توسط 
کسان دیگر دستکاری شده و صدای آژیر در جای دیگر بلند شده است. آژیر 
فروپاشی نظم موجود با صدای بلند درآمده است ولی برخی گوش ها هنوز 
صدای آن را نمی شنوند. البته دانشمندان قبا گفته بودند گوش انسان ها 

توان شنیدن صداهای بسیار بلند را ندارد.

تبلور دیپلماسی فرهنگی در منطقه 
بــدون شــک، کمتر کسی در جهان اســت کــه امــروز 

وابط بین الملل دکترای ر

ی  حنیف غفار

لــگــوواره هــای  دیپلماسی فرهنگی را محصور در ا
کـــاوی و  ذهــنــی و عملیاتی قــرن گــذشــتــه، مـــورد وا
تحلیل قــرار دهــد. آنــچــه مسلم اســت بــا تــوجــه به 
افزایش عمق و وسعت ارتباطات عمومی در دنیای 
امروز و رشد ضریب تاثیرگذاری مولفه های فرهنگی 
و اجتماعی بر متغیرهای سیاسی و اقتصادی، تبلور 
دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی کشورها، 
نقش اساسی و مهمی ایفا خواهد کرد. دیپلماسی فرهنگی پویا، بر مبنای 
ک فرهنگی و خلق نقاط اتصال فرهنگی جدید میان  احصای نقاط اشترا
یــگــران در یــک محیط منطقه ای یــا جغرافیایی صــورت می گیرد. طی  بــاز
، شــاهــد تــحــرکــات امــیــدوارکــنــنــده و مــســاعــدی در عرصه  ــر روزهــــای اخــی
دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسامی ایران هستیم. حضور وزیر فرهنگ 
، آقــای عبدالرحمن بن حمد بن آل ثانی در تهران، زمینه مساعد و  قطر
امیدوارکننده ای برای توسعه روابط فرهنگی دو کشور ایجاد کرده است. 
 ، تهران و دوحــه می توانند با تقویت اضــاع دیپلماسی فرهنگی مستمر
متقابل و هدفمند، فرصت های بی بدیلی را به سود منافع ملی خود خلق 
 ، کنند. دیدار مسؤوالن فرهنگی کشورمان از جمله حجت االسام ایمانی پور
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسامی و دکتر اسماعیلی، وزیر فرهنگ 
، نقطه عطفی بـــرای تبلور دیپلماسی فرهنگی  کــشــور ــاد اســامــی  و ارشـ
کشورمان در منطقه محسوب می شود. بدون شک این رابطه دوجانبه، 
قابل تعمیم به دیگر کشورها نیز خواهد بود. این نگاه جمعی و مشترک، رمز 

موفقیت ما در ترسیم چنین ساختار گسترده ای خواهد بود. 
ع  دیپلماسی فرهنگی، نه یک پروژه است، نه یک مفهوم انتزاعی. این نو
دیپلماسی، در آینده ای نزدیک، قابلیت ایجاد یک منظومه پویا و جمعی 
یگران منطقه خواهد  ویــکــرد فرهنگی مشترک کشورها و باز را بر اســاس ر
داشــت. بدیهی اســت در چنین شرایطی، دیپلماسی فرهنگی به مثابه 
یک مجرای انتقال موثر پیام های منطقه ای و فراتر از آن، نقطه اتصال 
د  ر ها مو ر بینی کشو ت فیما عا ز فصل منا ی منطقه و نقطه حل و ها ر کشو
استفاده و استناد قرار خواهد گرفت. بنابراین، منظومه ای که بر اساس 
فرینی کشورهای منطقه ایجاد می شود،  دیپلماسی فرهنگی و با نقش آ
آثار و تبعات ایجابی گسترده ای دارد. ماهیت فرهنگی و گفتمانی انقاب 
اسامی کشورمان ایجاب می کند جمهوری اسامی ایران در این عرصه به 
یک بازیگر فعال و کلیدی تبدیل شود. دشمنان امنیت و موجودیت جهان 
اسام و منطقه طی دهه های متمادی، نقاط اتصال بالقوه در مسیر ایجاد 
این منظومه)شبکه دیپلماسی فرهنگی در منطقه(را هدف قرار داده اند. 
در چنین شرایطی، قطعا به کشورهای پیشرو و با انگیزه ای نیاز است که 
ج کنند  بتوانند این نقاط اتصال و ظرفیت های بالقوه را از حالت سکون خار
و در بالفعل سازی آنها، پیشگام شوند. یکی از مهم ترین و امیدوارکننده ترین 
پیام های سفر وزیر فرهنگ قطر به ایران و دیدار وی با مقامات فرهنگی 
کــشــورمــان، افــزایــش سطح آمــادگــی جمهوری اســامــی ایــران و کشورهای 
منطقه و جهان اســام بــرای شکل دهی ایــن ساختار و منظومه فرهنگی 
است. قطعا شکل گیری این منظومه، عاوه بر آن که پیوند بازیگران منطقه 
را تقویت و منافع مشترک جدیدی برای آنها ایجاد خواهد کرد، مکملی قوی 

برای ارتقای روابط سیاسی و راهبردی آنها خواهد بود.

حمایت از ناشران مستمر باشد
 امــســال مــوفــق شــدم ســه بــار در نمایشگاه 

شاعر و نویسنده

رضا اسماعیلی 

بین المللی کتاب تهران حضور پیدا کنم. به 
نظر من، با وجود ترسی که هنوز از بیماری 
کرونا در سطح جامعه وجود دارد، استقبال 
ع خوب بــوده است.  از نمایشگاه در مجمو
گــرچــه انــتــظــار نــاشــران کــه پــس از تعطیلی  ا
دوساله نمایشگاه، حضور پیدا کرده بودند به 
صورت کامل بــرآورده نشده است اما فضای 
نمایشگاه را زنده و پرشور دیدم. نشست های تخصصی نقد و بررسی 
ونمایی و جشن امضا در غرفه های مختلف برگزار می شد و  کتاب، ر
ناشران سعی داشتند مردم را به سمت کتاب هایشان جذب کنند و 

همین موضوع، فضای زنده ای به نمایشگاه بخشیده بود.
برگزاری همزمان نمایشگاه مجازی و حضوری، فرصتی مضاعف در 
اختیار کسانی قرار داده بود که به دالیل مختلف امکان مشارکت 
لــبــتــه بــه نــظــر مــن، نمایشگاه  در نمایشگاه حــضــوری نــداشــتــنــد؛ ا
مجازی در حد تکمیل کننده نمایشگاه حضوری است و نمی تواند 
گــاه و بیگاه در سامانه  تی  جایگزین آن بــاشــد. چــرا کــه هــم مشکا
خرید مجازی به وجود می آید و هم کسانی که به صورت حرفه ای 
زنــد و کتابخوان جــدی محسوب می شوند،  بــه کتاب عشق مــی ور
دوست دارند کتاب های تازه را از نزدیک ببینند، آنها را ورق بزنند و 
، تعامل مستقیم و چهره به چهره  با نویسندگان و پدیدآورندگان آثار
، همیشه در نمایشگاه حضور دارند و مشتریان  برقرار کنند. این قشر
ثابت آن محسوب می شوند. حتی کتابخوان های حرفه ای که در 
شهرستان ها زندگی می کنند، در زمان برگزاری نمایشگاه حضوری، به 
تهران می آیند و چند روزی در تهران می مانند. در مجموع، ارزیابی 
من از برگزاری نمایشگاه بعد از دو سال تعطیلی، مثبت است. این را 
هم باید اضافه کرد که گروهی از کارشناسان معتقدند قیمت کتاب 
باال رفته و این موضوع، باعث دلسردی قشر کتابخوان شده است. 
گر کتاب را با دیگر کاالها و تورم موجود  من این بحث را قبول ندارم. ا
مقایسه کنیم، باید پذیرفت انصافا قیمت کتاب به اندازه کاالهای 
گر قیمت ها باال  ، حتی ا دیگر چندان زیاد نشده است. از سوی دیگر
برود، عموم مردم که به کتاب به چشم یک نیاز ثانویه می نگرند، آن 
را از سبد کاالیی خود حذف می کنند اما کسانی که با کتاب زندگی 
می کنند و با آن مأنوسند، در هر شرایطی به دنبال کتاب هستند و 

خواهند بود.
الــبــتــه بــایــد ایـــن نــکــتــه را هــم اضــافــه کـــرد کــه در ســال هــای اخــیــر و 
به خصوص بعد از کرونا، ناشران دچار مشکات زیاد و جدی شده اند 
و برخی از آنــان ناچار شــده شغل خــود را عــوض کنند یا ورشکسته 
، امکان دسترسی به فایل برخی کتاب ها در  شده اند. از طرف دیگر
فضای مجازی به وضعیت بد اقتصادی ناشران دامن زده است. به 
نظر می رسد وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی باید حمایت های خود 
را از ناشران ادامــه دهد و دربــاره شیوه حمایت، فکر و برنامه ریزی 
کند به گونه ای که از یک سو، ناشران حرفه ای و دارای کارنامه معتبر 
، نظارت بر اعطای این  بتوانند به کار خود ادامه دهند و از طرف دیگر

تسهیات اعمال شود تا سوءاستفاده ای هم نشود. 

 سایه مسأله امنیت ملی

بر موضوع پیری جمعیت
ک پیری جمعیت«، عبارتی که رهبر معظم   »آینده هولنا

وه جامعه  دبیر گر

حامد سرلکی

انقاب در تشبیه فضای راهبردی کشور در سال های آتی 
و در متن پیامی خطاب به فعاالن حوزه جمعیت به آن 
اشــاره کرده اند؛ موضوعی که نشان دهنده عمق مسأله 
، نشانه یک باور  وست. اقــدامــات سال های اخیر پیش ر
جمعی در میانه قوای سه گانه و فعاالن اجتماعی حول 
موضوع جوان سازی جمعیت، ارزیابی می شود. باوری که 
 ، نشان می دهد از بین بردن مهم ترین ظرفیت یک کشور
یعنی ظرفیت نیروی انسانی و کاستی در ساخت ملت، چه 

صدماتی در آینده به وجود خواهد آورد. 
چیره شدن نگاه اقتصادی به راهبردهای مهم امنیتی را می توان از آغاز دولت 
« در هر بسته بندی  ؛ فرزند کمتر سازندگی برآورد کرد. آنجا که شعار »زندگی بهتر
خ عیان کرده بود. گذار جامعه  محصول، تبلیغات تلویزیونی و بنرهای شهری ر
ــال دفـــاع مــقــدس، شــایــد درس مهمی را بــه برخی  ــران از بـــازه مهم هشت س ایـ
سیاستگذاران داد؛ نیروی انسانی متخصص، متعهد و ارزش انسان به مثابه جزئی 
از یک کل واحد ]ملت[ تلقی شد. این در حالی بود که جریان حامی سرمایه داری یا 
نگاهی اقتصادی به برآوردهای انسان  ایرانی داشته یا آن که برای کاهش بسیاری 
کید داشته است. این در حالی است  از هزینه های مقطعی بر موضوع فرزند کمتر تأ
که به استناد گزارشی که از سوی سازمان ملل در سال 2010 منتشر شد، آمده بود 
گر ایران به همین صورت به ادامه جایگزینی جمعیتی بپردازد و برنامه ای برای  ا
تعادل آن نداشته باشد در 80 سال آینده 47درصد آن را افراد سالمند باالی 60 
سال در برمی گیرند؛ درحالی که در خاورمیانه، کشورهای عربستان و قطر دارای 

بیشترین رشد جمعیتی میان سایر کشورهای منطقه هستند.
حضور ایران در منطقه به عنوان یک ابرقدرت و روند پیری جمعیت کشور در کنار 
جوانی جمعیت بسیاری از رقبای سیاسی آن، نشان می دهد نگاه امنیتی مشرف 
ع افزایش نسل هم باید به عنوان یک دریچه بسیار حیاتی در اولویت  به موضو
قرار گیرد. موضوعی که کم و بیش توسط برخی تحلیلگران به آن اشاره شده است. 
اساسا توده جمعیتی درهم تنیده، متخصص و یکپارچه، توان رویارویی با هرگونه 
تهدید را در آینده خواهد داشت. این احتمال در بسیاری از نمونه های تاریخی 

مشهود بوده است.
وی،  اساسا جمعیت، یکی از عوامل افزاینده قــدرت ملی کشور اســت. از ایــن ر
کمیتی از پیامدهای منفی مسأله کاهش  نگرانی های مسؤوالن دستگاه های حا
خ باروری در ایران باعث شده است آن را در دستور کار قرار  جمعیت و کاهش نر
دهند و تصمیمات مقتضی را اتخاذ کنند. چنان که سیاست های کلی جمعیت 
اباغ شده و برخی قوانین نیز در ارتباط با آن به تصویب رسیده است. بدون شک، 
 ، یل گذار اصلی سیاست های کان کشور نگرانی رهبر معظم انقاب به عنوان ر
صورت های امنیتی نیز داشته است. شاید در نگاه برخی مخاطبان، مسأله امنیت 
و افزایش جمعیت خاصه در موضوعات دفــاع ملی باشد اما اساسا ضربه پذیر 
شدن کشور در بسیاری از کنش های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به نوعی به 
انواع بحران های امنیتی ختم می شود. بنیه ضعیف برخی کشورهای کم جمعیت، 
ز  آن هــم بــا داشــتــن منابع طبیعی راهــبــردی یــا ژئوپلیتیک مطلوب، مصداقی ا
اثــرگــذاری کمبود )یــا کاهش جمعیت( در حفظ منافع ملی هر سرزمین بــوده و 

البته خواهد بود.

نگاهیادداشت درنگرویداد

w w w . j a m e j a m d a i l y . i r

پنجشنبه
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