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گذاری واقعی شرکت های دولتی گفت  رئیس جمهور از لزوم وا

  حذف نا  اهالن 

از خصوصی سازی

 آیا  »کنست« بار دیگر منحل می شود؟

  جدال در
 النه عنکبوت

 برزخ بایدن
 اتحادیه اروپا و تهران همچنان 

در انتظار تصمیم واشنگتن هستند

نمایشگاه

 گزارش جام جم از دستاوردها 
و کمبودهای نمایشگاه سی و سوم کتاب

حکایت روز آخر

نمایشگاه کتاب   
تحت تأثیر

 »سالم فرمانده« 
 نویسنده کتاب 

»همپای مسافر اردیبهشت«:

 کتابخوانی را 
از سبد روزانه خود 

خارج نکنید!

 بازی تاج و تخت
 سکانس پایانی

گرفتن جام از سیتی، انتظار معجزه دارند لیورپولی ها برای 

 تبدیل افراد به ابزار  
در  هالیوود

کتاب » سینمای اشیا: جهانی سازی و شیء پسا انسان«  مروری بر 

وارونگی قضاوت
علیه عدالت

در حاشیه یک دادگاه استکباری

جایگاه سریال های تلویزیونی در نگاه مخاطب ایرانی

 رسانه ملی در سکوی نخست 
سریال های محبوب

ســـــــال 84، اصل 44 قانون اساسی از ســـــــوی رهبر انقالب اسالمی 
به دولت وقت ابالغ شـــــــد و پس از چکش کاری سه ساله مجلس در 
سال 87 در اختیار دولت برای اجرا قرار گرفت. طبق اصل 44 قانون 
که به موضوع خصوصی ســـــــازی اقتصاد اشاره داشت، قرار  اساسی 
کند. به طوری که ســـــــهم  بود بخش خصوصی  تعاونی ها را توانمند 
تعاونی ها در اقتصاد به 25 درصد برســـــــد و تصدی دولت در اقتصاد 
کاهـــــــش اختیارات حاضر  کاهش یابد امـــــــا وزرای مختلف به دلیل 

گذاری شـــــــرکت های دولتی از  به این کار نمی شـــــــدند و در نهایت وا
دستگاهی به دســـــــتگاه دیگر به نام خصوصی ســـــــازی تمام شد.  از 
کارخانه ها با قیمت های اندک به  گذاری شـــــــرکت ها و  سوی دیگر وا
افراد نااهل هم به نام خصوصی سازی تمام شـــــــد. ابراهیم رئیسی 
گذاری نادرست ورود  که رئیس قوه قضاییه بود به موضوع وا زمانی 
کرد و پرونده های مختلفی در این زمینه تشـــــــکیل شد که مهم ترین 

آنها کارخانه پوشش ایران و رشت الکتریک بود. 

یوسف پیامبر پایتخت

ستایش خانه امن

پدرساالر گاندو

نون خ مختارنامه
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وقـــــــوع بحران هـــــــای اقتصـــــــادی- امنیتی ناشـــــــی از 

عضو هیات علمی دانشگاه 
عالمه طباطبایی)ره(

هادی آجیلی

جنگ اوکراین از یک سو و فقدان یک قوه عاقله مرکزی 
در راس هرم قدرت در اتحادیه اروپا و منطقه یورو، مولد 
گرچه  بحران های جدیدی در اروپای واحد بوده است. ا
امانوئل مکرون، رئیس جمهورکنونی فرانسه در رقابت با 
مارین لوپن، رهبر جبهه ملی این کشـــــــور توانســـــــت با 
جلب آرای سلبی پیروز شود و برای دومین بار متوالی در 
کاخ الیزه باقی بماند اما این پیروزی مولد آرامش برای 
کنون سران اروپایی به وضوح اعتراف  سران اتحادیه اروپا و منطقه یورو نیست. ا
کرده اند در عین پیـــــــروزی مکرون، نمی توان از پاریس بـــــــه مثابه یک نقطه ثقل 
سیاســـــــی و امنیتی محکم برای اروپای واحد یاد کرد. از سوی دیگر، بحران های 
پیش روی رئیس جمهور فرانســـــــه نســـــــبت به دور اول ریاست جمهوری وی به 
کنون بازیگران  که ا گسترده تر و عمیق تر است.  سوال اصلی اینجاســـــــت  مراتب 
اروپایی به کدام کشـــــــور یا بازیگر می توانند به عنوان نقطه ثقل خود اتکا کنند؟ 
پیروزی حداقلی مکرون در انتخابات اخیر فرانسه از یک سو و ظهور دولتی چند 
تکه و ضعیف در آلمان سبب شده است ستون های تشکیل دهنده اروپای واحد 
نسبت به هر زمان دیگری لغزنده تر به نظر برسند. رشد آرای ملی گرایان افراطی در 
سراسر اتحادیه اروپا، نگرانی های زیادی را برای ســـــــران قاره سبز رقم زده است. 
کارشناســـــــان اروپایی معتقدند در آینده ای نزدیک، شـــــــبکه ملی گرایان  برخی 
اروپایی با قدرت بیشتری دست به یارگیری در این مجموعه خواهند زد. در این 
صورت، پایان حیات اروپای واحد فرا خواهد رســـــــید. بر همگان مسجل است با 
کسب بیش از 40درصد آرای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، لوپن  توجه به 
تحرکات خـــــــود را در اروپا معطوف و محدود به کشـــــــور خـــــــود نخواهد کرد و کل 
جریان های ملی گرا و افراطی را در اروپا تغذیه خواهد کرد. قبال و در جریان برگزاری 
انتخابات پارلمانی اروپا نیز شـــــــاهد این نقش آفرینی پررنگ از سوی مارین لوپن 
بودیم. انتخاباتی کـــــــه در آن ده ها نفر از نمایندگان جریـــــــان ملی گرای افراطی از 
کردند. آیا سران اتحادیه  کشورهای مختلف به پارلمان اروپا در بروکسل راه پیدا 

اروپا قدرت مواجهه با این چالش های مزمن و دنباله دار را خواهند داشت؟

 متاسفانه سال هاست فضای ســـــــینمای ایران به گونه ای 

کارگردان سینما

ابوالحسن 
داوودی

است که تا فیلمی نســـــــبت به دیگر فیلم های روی پرده از 
گسترده تری بهره مند شد یا خود سازندگان آن  مخاطب 
به فکر ساخت دنباله هایی برای این فیلم ها می افتند یا از 
کار سینمای  سوی جریان تولید تک محصولی و محافظه 
تجاری، اصرار بر ساخت دنباله  آن می شود. با این تلقی که 
سری بعدی هم به واسطه شهرت قسمت نخست، دوباره 
کران تمام  مورد اســـــــتقبال قرار می گیرد. به شخصه بعد از ا
فیلم هایم باالخص »نان، عشـــــــق و موتور 1000«، »ســـــــفر جادویـــــــی« و »هزارپا« با 
پیشنهادهای متعددی روبه رو شـــــــدم و حتی برای ساخت دنباله های آثارم تحت 
فشار قرارگرفتم اما هیچ کدام را نپذیرفتم، زیرا به سری سازی در سینمای ایران اصال 
اعتقادی ندارم و بضاعت ســـــــینمای ایران را دارای ســـــــر و شکلی سازماندهی شده 
برای دنباله سازی نمی بینم. سینمای ایران، سینمایی غیرصنعتی با سرمایه گذار 
محدود است و در چنین سینمایی دنباله سازی هیچ گاه نمی تواند به حدی مدون 
و سازمان یافته شـــــــود که در نتیجه آن سری دوم یا ســـــــوم اثری از کیفیت باالتری 
که تریلوژی یا سه گانه، یکی  نسبت به سری اول برخوردار باشد. این در حالی است 
کی، جنگ ستارگان، رمبو، بیگانگان،  از عادات مرسوم در سینمای جهان است. را
ترمیناتور، ارباب حلقه ها، هری پاتر، سریع و خشن، محافظــــــــان کهکشان و دزدان 
دریایـــــــی کارائیـــــــب از جمله آثـــــــار دنباله دار ســـــــینمای جهان هســـــــتند که حتی 
دنباله هایشـــــــان گیشـــــــه را فتح کرده اند اما در مواردی هم بایـــــــد اذعان کرد حتی 
که پارامترهای تعیین کننده ای برای ساخت دنباله ای موفق دارد  سینمای جهان 
کام مانده. مثال ســـــــری سوم فیلم ماندگار »پدرخوانده«  هم بعضا در سری سازی نا
ساخته فرانسیس فورد کاپوال نتوانست به موفقیت سری دوم آن برسد. تقریبا تمام 
آثار سینمای ایران در شرایط ســـــــرمایه گذاری تک محصولی ســـــــاخته می شوند و 
دنباله سازی اغلب به دلیل اقتصادی صورت می گیرد. به هر حال وقتی اثری تمام 
مراحل ممیزی، نظارت، جذب مردم و... را یک بار موفق تجربه می کند با اطمینان 
خاطر بیشتری مراحل ســـــــاخت ســـــــری دوم را می گذراند. به نوعی این آثار چه در 
مقبولیت موضوع برای مخاطب و چه در طی کردن مراحل نظارت دولتی، امتحان 
خود را پس داده اند و تکرار تولیدشان ریسک کمتری به همراه دارد اما تجربه نشان 
داده کمتر دنباله ای در سینمای ایران توانســـــــته از نظر کیفی، همپا ی قسمت اول 
خود موردپســـــــند مخاطب باشد. در دهه ها و ســـــــال های اخیر که وضعیت فروش 
گرفتند به یک فرمول امتحان پس  فیلم ها چندان خوب نبود، فیلمسازان تصمیم 
داده رجوع کنند، بدون آن که پیش از شـــــــروع یک پروژه به پتانسیل ادامه دار بودن 
آن و ســـــــاختمانی که فیلم باید در چند دنباله به آن برســـــــد، توجه داشته باشند. 
دنباله سازی در ســـــــینمای ایران بر پایه و اســـــــاس علمی پیش نمی رود. به همین 
دلیل در بیشتر موارد نه تنها چیزی به بار اعتباری سینمای ما نمی افزاید بلکه غالبا 

خاطره خوب تماشای اولین سری فیلم را هم مخدوش می کند.

کشور روسیه و اوکراین   با توجه به نقش مهم دو 

کارشناس اقتصادکشاورزی

 سروش کیانی 
قلعه سرد

گــنــدم جــهــان، مسلما وقــوع  تامین  و  تولید  در 
کشور سبب شده تا چالش بسیار  درگیری این دو 
جــدی در خــصــوص عــرضــه ایــن محصول شکل 
کاهش عرضه و با توجه به  گیرد. در نتیجه این 
گندم به عنوان حیاتی ترین محصول در  اهمیت 
تامین امنیت غذایی، قیمت جهانی این محصول 
ــرات آن، به  کشورها اث افــزایــش یافته و در تمام 
وضوح قابل مشاهده است. مساله ای که می تواند در صورت تداوم اثرات 

مخرب جدی و بلندمدتی بر امنیت غذایی داشته باشد.
مسلما در چنین شرایطی سیاست گذاری باید متفاوت از شرایط معمول 
که نوع سیاست گذاری در خصوص تخصیص یارانه می تواند به  باشد؛ چرا
کنترل یا تشدید بحران منجر شود. از این رو بسیار مهم است که مسؤوالن 
ذی ربط نخست مفهوم سیاست گذاری را دانسته و توانایی تفکیک آن را 
با روش دستوری بدانند و دوم توانایی اجرای سیاست را داشته باشند. 

کاهش داد.  با این رویکرد می توان اثرات منفی این بحران را 
ــرار دارد  ــز قـ ــه روی میـ ــد پرداخـــت یارانـ ــنهادهایی ماننـ ــه پیشـ ــن زمینـ در ایـ
امـــا بایـــد دیـــد چـــه روشـــی مناســـب ایـــن وضعیـــت اســـت. در پرداخـــت 
یارانـــه گنـــدم بـــه تولیدکننـــده یـــا مصرف کننـــده نهایـــی، بایـــد ایـــن موضـــوع 
کـــه امنیـــت غذایـــی بـــه راحتـــی تحـــت تاثیـــر اقدامـــات  گرفـــت  را در نظـــر 
کوچک تریـــن تغییـــر در ایـــن خصـــوص می توانـــد اثـــرات  دولـــت اســـت و 
ــذارد.  ــای پاییـــن درآمـــدی بگـ ــر دهک هـ ــژه بـ ــه ویـ مثبـــت و منفـــی جـــدی بـ
آنچـــه مســـلم اســـت ایـــن کـــه هـــر یـــک از ایـــن دو حالـــت پرداخـــت یارانـــه، 
اثـــرات مثبـــت و منفـــی خـــود را دارد.  شـــکی نیســـت بـــا توجـــه بـــه شـــرایط 
کشـــورهای جهـــان، یارانـــه  کل  گنـــدم و آرد در  جهانـــی و افزایـــش قیمـــت 
ــد  ــاق چنـ ــادی قاچـ ــه اقتصـ ــا صرفـ ــده تـ ــبب شـ ــدم سـ ــه آرد و گنـ ــی بـ پرداختـ
برابـــر شـــده و در نتیجـــه تقاضـــا بـــرای قاچـــاق ایـــن دو کاال افزایـــش یابـــد. 
امـــری کـــه بـــا توجـــه بـــه حجـــم بـــاالی اقتصـــاد ســـایه در ایـــران، می توانـــد 
میـــزان آســـیب اقتصـــاد کشـــور از پدیـــده قاچـــاق را افزایـــش داده و تامیـــن 

کنـــد. کشـــور دچـــار چالـــش اساســـی  اقـــالم این چنینـــی را در 
 از سوی دیگر تغییر در نوع پرداخت یارانه در این خصوص به دلیل مسائل 
و ضعف های جدی که دولت در شناسایی و سازوکار تخصیص یارانه دارد، 
بحث تامین و دسترسی به نان و امنیت غذایی را دچار چالش می کند. 
از طرفی باتوجه به شرایط تورمی و تــداوم چند ساله و افسارگسیخته 
کشور، هرگونه تغییر این چنینی به انتظارات تورمی دامن زده و  آن در 
شرایط اقتصادی را دشوارتر می کند. در مجموع، به نظر می رسد تغییر 
در شرایط تخصیص یارانه غیرقابل چشم پوشی اما روش و زمان اجرای 

آن محل بحث جدی است. 
کشورها به دنبال  گرفته در عرضه، بسیاری از  کاهش صورت  باتوجه به 
کنترلی در بعد عرضه و تقاضا خواهندبود اما آنچه  روش های جبرانی و 
مشخص است به ویژه در خصوص عرضه، امکان مانور چندانی برای 
کاهش منابع آب در دسترس  کشورها وجود ندارد. تغییرات اقلیمی و 
باعث شده امکان افزایش تولید محصوالت کشاورزی وجود نداشته باشد 
و سیاست های مدیریت تقاضا سیاست غالب بیشتر کشورها در خصوص 

مدیریت این شرایط تا برگشتن به حالت عادی باشد.

 مالقـــات آقـــای امیـــر عبداللهیـــان بـــا وزیـــر خارجـــه 

  کارشناس ارشد
حوزه روابط بین الملل

محسن پاک آیین

ـــر  ـــی ب ـــران مبن ـــته ای ـــی و خواس ـــرایط کنون ـــیه در ش روس
کـــرات  مذا حـــوزه  در  کشـــور  ایـــن  همراه ســـازی 
احیـــای برجـــام از جنبه هـــای مختلـــف قابـــل تحلیـــل 
اســـت. یکـــی از اهـــداف اصلـــی جمهـــوری اســـالمی، 
بـــوده  تحریم هـــا  لغـــو  و  خنثی ســـازی  سیاســـت 
ــی  ــج خوبـ ــه نتایـ ــازی بـ ــوزه خنثی سـ ــا در حـ ــت. مـ اسـ
رســـیدیم و موفـــق شـــدیم در بخـــش فـــروش نفـــت 
گام هـــای بلنـــدی را برداریـــم و بـــا اتخـــاذ تدابیـــر مناســـبی توانســـتیم مبالـــغ 
ـــن  ـــم. در عی ـــل کنی ـــور منتق ـــل کش ـــه داخ ـــت را ب ـــروش نف ـــطه ف ـــه واس ـــی ب دریافت
حـــال، در حـــوزه فـــروش گاز هـــم کامیابی هـــای فراوانـــی داشـــتیم و ایـــن مســـیر 

با سرعت در حال پیگیری است. 
میـــزان  می دهـــد  نشـــان  آمارهـــا  هـــم  غیرنفتـــی  صـــادارت  بـــا  ارتبـــاط  در 
گذشـــته اســـت و بـــا رونـــد رو بـــه رشـــدی در ایـــن  موفقیـــت ایـــران بیـــش از 
دیپلماســـی  تقویـــت  حاصـــل  هـــم  نتیجـــه  ایـــن  بودیـــم.  مواجـــه  بخـــش 
و  آســـیایی  و  همســـایه  کشـــورهای  بـــا  مـــا  روابـــط  اقتصـــادی  و  سیاســـی 

آفریقاســـت.  و  التیـــن  آمریـــکا  کشـــورهای  بـــا  ارتبـــاط  همچنیـــن 
 در حـــوزه داخلـــی هـــم ســـعی شـــده بـــا افزایـــش تولیـــد و توجـــه بـــه بخـــش 
کاهـــش دهیـــم و در مســـیر  کشـــاورزی و موادغذایـــی تبعـــات تحریم هـــا را 

کنیـــم. عمـــل  آن  خنثی ســـازی 
هـــم  اوکرایـــن  از جنـــگ  بعـــد  بین المللـــی  شـــرایط  به ویـــژه  جـــاری  تحـــوالت 
به واســـطه  آمریـــکا  به خصـــوص  غربـــی  کشـــورهای  و  اســـت  ایـــران  نفـــع  بـــه 
درگیـــری در اوکرایـــن در حـــوزه انـــرژی بـــا مشـــکالت زیـــادی مواجـــه شـــدند و ایـــن 
مســـاله باعـــث شـــده فضـــای بیشـــتری بـــرای ایـــران در جهـــت خنثی ســـازی 
کـــه سیاســـت  کـــرد  تحریم هـــا ایجـــاد شـــود. بـــه ایـــن نکتـــه هـــم بایـــد توجـــه 
می توانـــد  برجـــام  حـــوزه  در  تاثیرگـــذاری  بـــر  عـــالوه  روســـیه  همراهی ســـازی 
باعـــث نقش آفرینـــی هـــر چـــه بیشـــتر جمهـــوری اســـالمی در منطقـــه اوراســـیا 
کنـــار ایـــران بـــا توجـــه  کشـــور چیـــن و روســـیه در  شـــود. در ایـــن حـــوزه، دو 
گذشـــته  کشـــور بیـــش از  بـــه رفتـــار تحریمـــی اروپـــا و آمریـــکا علیـــه ایـــن ســـه 
تحریم هـــای  کننـــد  تـــالش  و  باشـــند  داشـــته  همـــکاری  هـــم  بـــا  می تواننـــد 
پیشـــنهاد  زمینـــه،  همیـــن  در  شـــود.  بی اثـــر  گذشـــته  از  بیـــش  ظالمانـــه 
روســـیه مبنـــی بـــر جایگزیـــن ارزهـــای منطقـــه ای در برابـــر ارزهـــای اروپایـــی و 
کشـــورهای منطقـــه اوراســـیا و اعضـــای ســـازمان شـــانگهای  آمریـــکا و تشـــویق 
کشـــورها  ایـــن  رهایـــی  باعـــث  می توانـــد  پیشـــنهاد  ایـــن  بـــا  همراهـــی   بـــه 
از وابســـتگی بـــه دالر شـــود. مجموعـــه ایـــن شـــرایط نشـــان می دهـــد ایـــده 
اولیـــه مـــا بـــرای خنثی ســـازی تحریم هـــا در مســـیر مثبتـــی قـــرار گرفتـــه اســـت 
و در عیـــن حـــال مـــا نســـبت بـــه موضـــوع لغـــو تحریم هـــا و پیگیـــری آن از طریـــق 

نیســـتیم.  بی اعتنـــا  کـــرات،  مذا
کـــرات را بـــا هوشـــمندی  جمهـــوری اســـالمی همچنـــان مســـاله تـــداوم مذا
می کنـــد.  دنبـــال  مقابـــل  طـــرف  بـــه  غیـــرالزم  امتیـــازات  دادن  بـــدون  و 
ایـــران از یک ســـو، هـــم موضـــوع ارتبـــاط بـــا اتحادیـــه اروپـــا را پـــی می گیـــرد 
و هـــم، ارتبـــاط خوبـــی بـــا آژانـــس بین المللـــی انـــرژی اتمـــی دارد. بنابرایـــن 
جمهـــوری اســـالمی همچنـــان در راســـتای دفـــاع از مواضـــع عادالنـــه ملـــت 
ایـــران و تامیـــن سیاســـت قطعـــی نظـــام بـــه همـــکاری راهبـــردی خـــود بـــا 

ادامـــه می دهـــد. روســـیه 
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