
یکجانبه گرایى آمریکایى و بحران جهانىد  نیاى وارونه!
وضعیت خبر د  ر فضاى مجازى و جامعه 
ایران شبیه د  نیاى وارونه شد  ه است. به علل 
روشــنى مى توانیم بفهمیم که چرا اخبار 
د  روغ و جعلــى د  ر فضاى مجازى منتشــر 
مى شــود  . یک روز مى گویند   آب خوزستان 
به کویت صاد  ر مى شود  ، هرچند   د  روغ است، 
آن را د  رك مى کنیم، زیرا کسانى نشسته اند   
تا اخبار جعلــى را تولید   و منتشــر کنند   و 
آب را گل آلــود   نمایند   بلکــه ماهى خود   را 
به تور بیند  ازنــد  . روز د  یگــر مى گویند   که 
ایاالت متحد  ه د  ستور مصاد  ره حساب هاى
ســه هزار و چند   صد  نفر آقازاد  ه ایرانى را به 
میزان 148 میلیارد   د  الر صاد  ر کرد  ه است و 
اصال هم فکر نمى کنند   که 148 میلیارد   د  الر 
چقد  ر است و اگر چنین اقد  امى وجود   د  اشت، 
به تیتــر اول همــه خبرگزارى هاى جهان 
تبد  یل مى شد  . تا اینجاى کار خیلی مسأله 
غیرطبیعى نیســت و باید   انتظار د  اشت و 
البته براى خنثى کرد  ن آنها باید   اعتماد   مرد  م 
به صد  اوسیما را جلب کرد   تا اخبار راست و 
د  روغ منتشر نشود  ، ولى قضیه از آن جا عجیب 
مى شود   که یکى از مهمترین مقامات د  ولت 
احمد  ى نژاد   که باید   پاســخگوى بسیارى از 
مسائل باشد  ، اظهار د  اشته است که: «148 
میلیارد  د الر موجود ى حساب آقازاد ه هاى ما 
د ر بانک هاى خارجى اســت.» او اضافه کرد  
که: «موجود ى حســاب آقازاد ه ها بیشتر از 

ذخایر ارزى کشور است.»
اولین پرســش این اســت که چرا آقاي 
بهمنی که براي مد  ت طوالنی د  ر یک مقام 
مهم اقتصاد  ي حضور د  اشــته است، به این 
ســهولت یک خبر د  روغ را تکــرار می کند   
و حتی بــد  ون ذکر منبــع آن را به گونه  اى 
می گوید   که گویی خود  ش منبع خبر است 

و از آن اطالع د  ارد  ؟ 
د  ومین پرســش این اســت که اگر مرد  م 
عاد  ي معناي 148میلیــارد   د  الر را متوجه 

نمی شــوند  ، رئیس کل بانک مرکزي باید   
این رقم را مثــل آد  رس خانه خود   به خوبی 
بشناســد  . د  راین صــورت چگونه ممکن 
است که چنین رقم وحشتناکی د  ر اختیار 
آقازاد  ه هایی باشد   که خود   وي د  وران مهمی 
را رئیس کل بانک مرکزي این کشــور بود  ه 
اســت؟ این پول ها د  رصورت وجــود   باید   از 
ایران و حد  اقل بخش مهمی از آنها د  ر د  وره 
ایشان از کشور خارج شد  ه باشد  ، خب ایشان 
باید   پاسخگوي چنین مد  یریتی از جانب خود   

باشد  .
به عالوه ایشان که رئیس کل بانک مرکزي 
بود  ه، چرا لیســت اســامی این آقازاد  ه ها را 
منتشر نمی کند  ؟ شاید   مرد  م عاد  ي و جاعالن 
خبر چنین موارد  ي را اد  عا و از ذکر جزییات 
پرهیز کنند  ، ولــی رئیس کل بانک مرکزي 
د  وره احمد  ي نــژاد   نمی تواند   بــه راحتی با 

کلی گویی از کنار ارایه مستند  ات بگذرد  .
متأســفانه فضــاي رســانه اي و خبري 
به گونه اي است که هرکس براي تبرئه خود   
می کوشــد   که خود   را با اخبار د  روغ و واهی 
خیرخواه مرد  م و مخالف فساد   معرفی کند  . 
بزرگترین خد  مت ایشان این است که لیست 
اسامی این افراد   را منتشر کند  . همان طور که 
د  ولت د  ســتور د  اد   لیست ارزبگیران منتشر 
شود   و اگر چنین لیســتی را وي ند  ارد  ، بهتر 
است که د  ست از خبرســازي یا تکرار اخبار 
د  روغ برد  ارد  . مقامــات قضائی باید   مد  عیان 
این گونه اخبار را احضار کنند   تا مستند  ات 
خود   را براي رســید  گی ارایه د  هند  . اگر ارایه 
د  اد  ند   که تشویق شــوند  ، د  ر غیر این صورت 
چنین اخبــاري مصد  اق تشــویش اذهان 
عمومی اســت. این رفتار مصــد  اق د  نیاي 
وارونه وارونه است کسی که باید   پاسخگوي 
چگونگی صرف 800میلیــارد   د  الر د  رآمد   
ارزي د  ر د  وره مد  یریت خود   باشــد  ، اکنون 

افشاگر اخبار د  روغ شد  ه است.

محمد   نهاوند  یان
معاون اقتصاد  ى رئیس جمهورى

1- روز جمعــه، مصاد  ف با ششــم جوالى، 
ســالگرد   تصویب «قانون اساســى سرنیزه» 
(Bayonet Constitution) د  ر هاوایــى 

آمریکا د  ر اواخر قرن نوزد  هم بود  .
131 ســال پیش د  ر چنین روزى، د  ر سال 
1887 میالد  ى، «کاالکائوا» پاد  شــاه کشــور 
کوچک هاوایى، با فشــار سرنیزه و تهد  ید   ترور 
از سوى گروه فشــارى که توسط آمریکایى ها 
و د  یگــر خارجیان مقیــم هاوایــى و مد  یران 
شــرکت هاى خارجــى تولید  کنند  ه شــکر، 
سازماند  هى و مسلح شد  ه بود  ، مجبور شد   قانون 
اساسى اى را امضا کند   که به خارجیان آمریکایى 
و اروپایى، حق رأى مى د  اد   ولى براى رأى د  اد  ن 
بومیان هاوایى، محد  ود  یت و شرط ثروت قائل 
مى شد  ! متعاقباً نظامیان آمریکایى، با حمایت 
صریح وزیر امــور خارجه وقت آمریکا، هرگونه 
اعتراض بومیان هاوایى به این د  خالت آشــکار 
خارجى را سرکوب کرد  ند   و چند   سال بعد  ، رژیم 
حکومتى هاوایى را تغییر د  اد  ند   و بعد   هم، هاوایى 
را به د  لیل اهمیت استراتژیک آن د  ر اقیانوس 
آرام جنوبى به تصرف ایــاالت متحد  ه آمریکا 
د  رآورد  ند  . آمریکایى ها، حقوقى را که براى خود  ، 
یک صد   ســال قبل از آن یعنى د  ر سال 1788، 
د  ر قانون اساســى آمریکا تصویب کرد  ه بود  ند  ، 
براى مرد  م جزایر همسایه خود   د  ر اقیانوس آرام 
به رسمیت نشناختند   و به رغم همه لفاظى هاى 
بشرد  وستانه، براى خود   حق اعمال زور و تعیین 
سرنوشت براى د  یگران قایل شد  ند  . این ذهنیت، 
نه فقط منافع آمریکا، بلکه حق آمریکا را بیش از 

د  یگران مى انگاشت. 
2- 89 ســال پیش د  ر سال 1929 میالد  ى، 
کنگــره آمریــکا، « قانون اســموت-هاولى» 
را تصویــب کرد   که بــر اســاس آن، باالترین 
تعرفه هاى تاریخ آمریکا بر وارد  ات کاال از خارج 
وضع شــد  . هوور رئیس جمهورى وقت آمریکا، 
با شــعارحمایت از تولید  ات د  اخلى و اشتغال 
کشاورزان آمریکا، د  ر آستانه رکود   اقتصاد   جهانى 
1929-1939 د  ر انتخابات ریاست جمهورى 
1928 آمریکا پیروز شد  ه بود  . کنفرانس اقتصاد   
جهانى «جامعه ملل» د  ر سال 1927 د  ر ژنو که 

نشــانه هاى رکود   د  ر اقتصاد   جهانى را مى د  ید  ، 
همه د  ولت هــا را به کنار گذاشــتن تعرفه ها و 
تقویت تجارت بین المللى براى رشد   اقتصاد  ى 
د  عوت کــرد   و 1028 اقتصاد  د  ان آمریکایى هم 
د  ر مخالفت با سیاست محد  ود  سازى تجارى به 
هوور نامه نوشتند  . ولى هوور تحت فشار مجلس، 
مالیات وارد  ات به میــزان 59د  رصد   بر کاالهاى 
مشمول تعرفه را اجرایى کرد  . کشورهاى د  یگر، 
بالفاصله با اقد  امــات تالفى جویانه، تعرفه هاى 
مشابهى بر کاالهاى آمریکایى وضع کرد  ند  . این 
تصمیم، اگرچه د  ر ماه هاى اول نشان از افزایش 
اشــتغال و قرارد  اد  هاى تولید   د  اشــت، ولى به 
ســرعت با اقد  ام تالفى جویانه کشورهاى د  یگر 
روبه رو شــد   و به کاهش 61د  رصد  ى صاد  رات 
آمریکا و سقوط تولید   ناخالص د  اخلى به کمتر 
از نصف، ظرف 4ســال پس از آن انجامید  . نرخ 
بیکارى کــه د  ر زمان تصویب تعرفــه د  ر حد   
8د  رصد   بود  ، 3ســال بعد   به 25د  رصد   جهش 
پید  ا کرد  . بسیارى از تاریخ نویسان و اقتصاد  د  انان 
معتقد  ند  ، قانون اســموت-هاولى و سیاســت 
یکجانبه گرایى آمریکا د  ر ایــن د  وره که باعث 
شد   تجارت جهانى 33د  رصد   کاهش یابد  ، عامل 
اصلى د  ر تشد  ید   و اد  امه رکود   اقتصاد  ى جهانى 
بود   و زمینه را براى جنگ جهانى د  وم د  ر پایان 
د  هه 30 فراهم کرد  . سناتور اسموت و نمایند  ه 
هاولى، هم به رغم شعارهاى پوپولیستى، حتى 
نتوانستند   د  ر انتخابات کنگره 2سال بعد   صند  لى 
نمایند  گى خــود   را هم حفــظ کنند  . ذهنیت 
خود  خواهانــه و یکجانبه گرایانــه د  ولتمرد  ان 
آمریکایى، یک بار د  یگر آمریــکا و جهان را د  ر 
یک بحران و جنگ بى سابقه فرو برد  . ذهنیتى 
که گمان مى کرد   فقط منافــع آمریکا را مقد  م 
مى شمارد  ، بشریت را با بحرانى روبه رو کرد   که 
هزینه انسانى آن، گرفتن حق حیات از بیش از 
60 میلیون نفر انسان د  ر گوشه و کنار جهان بود  . 
3- امروز هم، جهان، بار د  یگر، با موج جد  ید  ى 
از یکجانبه گرایى عوامانه د  ر سیاســتمد  اران 
آمریکا روبه رو شــد  ه اســت. جریانى که اد  عا 
مى کند   که فقط منافع مــرد  م آمریکا را مقد  م 
مى شمارد   و با حقوق د  یگران د  ر ستیز نیست، 
اما نخســتین گام هاى این جریــان، مقابله با 
«توافقنامه جهانى تغییر اقلیم پاریس» ، برهم 
زد  ن «موافقتنامه هاى تجارى منطقه اى» (از 
جمله نفتا)، وضع تعرفه هاى سنگین بر وارد  ات 

فوالد   و آلومینیوم و خود  رو، و خروج از «توافق 
هسته اى چند  جانبه با ایران» بود  ه است که به 
روشنى، حقوق مرد  م د  یگر کشــورها را زیر پا 
مى گذارد  ، به شــرایط زیست و محیط کسب 
و کار جهانى، آســیب مى زند   و بــا راه اند  ازى 
جنگ تجارى جهانى، زمینــه رکود   جهانى را 
فراهم مى کند   که خــود   تهد  ید  ى براى امنیت 
جهانى است. ریشه این رویکرد   خطرناك، فقط 
نفع طلبى تجارى کاسبکارانه نیست، بلکه نگاه 
خود  پرستانه اى است که خود   را برتر از د  یگران 
مى شمارد   و براى خود  ، حق تعیین سرنوشت 
براى د  یگران قائل است. این نگاه متفرعنانه را 
به روشنى د  ر تصمیم «ممنوعیت ورود   مسافران 
چند  کشور مسلمان» و «جد  اسازى غیرانسانى 

فرزند  ان از مهاجران غیرمجاز» مى توان د  ید  . 
4- فرق بــزرگ زمانه ما با قــرن نوزد  هم و 
قرن بیســتم، اما، د  ر گسترش آگاهى عمومى 
از حواد  ث و سیاست هاســت. فضاى مجازى 
جهانى، اگر هم عیبى د  اشته باشد  ، این حسن 
بــزرگ را د  ارد   که امکان شــفافیت و مطالبه 
گســترد  ه و ســریع مرد  م را فراهــم مى کند  . 
ذهنیت هاى کهنه و فرسود  ه قرن نوزد  همى، د  ر 
عصر انفجار اطالعات، امکان غلبه کمترى د  ارند  . 
زمینه جذب و جلوه بى رقیب آن ها کمتر، و د  وره 
د  ید  ن عواقب بلند   مد  ت آن ها، کوتاه تر اســت. 
همگان د  ر جهان، امروز، معناى حقیقى شعار 
«نخست آمریکا» را د  ر واقعیت عملى و عریان 
«همه فد  اى قد  رتمند  ان آمریکا» مى فهمند   و 
واکنش نشان مى د  هند  . هم اکنون، د  ر سراسر 
جهــان، از جمله د  ر د  اخل آمریکا، نســبت به 
عواقب فاجعه بار سیاســت هاى د  ولت آمریکا، 
آگاهى و واکنش گسترد  ه اى شکل گرفته است 
و واکنش د  ولت ها هم به اقد  امات یکجانبه آمریکا 
از جمله د  ر جنگ تعرفه وارد  ات آغاز شد  ه است. 
انتخابات نوامبر د  ر آمریکا نشان خواهد   د  اد   که 
رأى د  هند  گان آمریکایى تا چه حد  ، نسبت به این 
خطر جهانى واقف انــد  . واکنش جد  ى و صریح 
امروز د  ولت ها و ملت ها به رویکرد   و سیاست هاى 
یکجانبه گرایانه د  ولت آمریکا، براى جلوگیرى 
از یک فاجعه جهانى ضرورى اســت. آن ها که 
گذشــته را مى شناســند   و آیند  ه را مى توانند   
ببینند  ، وظیفه بزرگ حضــور فعال د  ر صحنه 
افکارعمومى جهانى و هشیار کرد  ن د  یگران را 

به د  وش د  ارند  .
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باران ھای مد  اوم کار سپاه پاسد  اران بود  ؟
پشت پرد  ه پروژه بارورسازى ابرها مشخص شد  

ھر وقت یقه ام را گرفتند   ، می گویم!
ذوالنور  د  ر پاسخ به واکنش ظریف د  ر مورد    ماجراى گرین کارت ها

نگران تجھیزات اتاق عمل باشیم؟ 
ماجراى یک ابالغیه جنجالى

کپی ناقص یک برنامه با اجرای گلزار 
«برند  ه باش» به مرحله فیلمبرد  ارى رسید  
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پروند  ه مرگ شاعر، هنوز باز است
گفت وگوى «شهروند  » با براد  ر افشین ید  اللهى 16 ماه پس از تصاد  ف د  لخراش 
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ايرانشهر

روايت د  اغ

جهان

سبک زند  گـى

روايت د  اغ

آموزش

بيست هجد  ه

مرا به نام کوچکم صد   ا بزن

افسانه د  وقلوھای ایرانی، 
پانزد  ه سال بعد    

پولد  ار و بی پول
د  ر ویالھای کانکسی

 تلویزیون
مولتی میلیارد  ر شد  !

 باران، سیل و رانش زمین
چالش جد  ید   ژاپن

د  ر حاشیه  اکران فیلمی 
د  رباره اسب سرد  ار

این باخت ھم
عمد  ی بود  ؟!

احتیاط ھای 
د  وست د  اشتنی

تیر خالص نیمار بر پیکر 
ستاره ھای د  نباله د  ار

گزارش «شهروند  » از ماجراى کسانى 
که مى خواهند   اسمشان را تغییر د  هند  

مرور زند  گى قهرمانانه الله 
و الد  ن د  ر  سالمرگشان

«شهروند  » از پد  ید  ه تازه 
بازار مسکن گزارش مى د  هد  

د  رآمد  هاى نجومى صد  اوسیما
از تبلیغات جام جهانى

 ماه پس از تصاد  ف د  لخراش 

پس از یک هفته تد  اوم بارش هاى سنگین که 
موجب خراب شد  ن خانه ها شد  ه است

 انتظار مى رود   که تعد  اد   کشته ها افزایش یابد  

و  ناگهان تولد  خوانى
حامد   همایون روى سن

به قرعه نحس اسراییل نخورد  یم اما...

تمام کارهایى
که باید   قبل از سفر انجام د  اد  

آیا د  وران ابرقد  رت هاى فوتبال
به پایان رسید  ه؟

15 روايت د  اغ
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جشن تولد   زیر باران سرپل ذهاب

حضور این زن تشریفاتی نیست

گفت و گو با 2 خانواد  ه فد  اکار هالل احمرى
که امد  اد  گرى جزئى از وظایف خانواد  گى آنهاست

سنت شکنى 
د  ر تاریخ روابط 
د  یپلماتیک ایران

یوسف کرمى د  ر گفت وگو با «شهروند  »
از انتشار یک عکس خبرساز د  ر فضاى مجازى مى گوید  

نامرد  ى بود   اگر
فرغون د  ست نمى گرفتم

شاید   برند  هاى ورزش با د  ید  ن این عکس پاپیش بگذارند  

   صفحه 8
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   صفحه 2

   صفحه 14

   صفحه 13

  پذیرش  آگهى هاى روزنامه شهروند

شهاد  ت امام جعفرصاد  ق (ع)
بر شیعیان تسلیت باد  

شهروند  | یوسف کرمى، د  ارند  ه مد  ال برنز المپیک 2004 آتن که یکى 
از چهره هاى ماند  گار تکواند  و به حساب مى آید  ، د  یروز به خاطر انتشار 
یک عکس حســابى مورد   تمجید   قرار گرفت. ماجرا از این قرار بود   
که این قهرمان ســابق تکواند  و با همراهى چند  تن از د  وستانش 
به کمک مرد  م سیستان وبلوچســتان د  ر بحران 
کم آبى رفته بود  ند   و یوســف کرمى 
هم تصمیم گرفت یک روز تمام 
را به بنایى و د  ر د  ســت گرفتن 
فرغون کنار آنها بگذراند  . د  ر اد  امه 
گفت وگوى «شهروند  » با یوسف کرمى را 

مى خوانید  :  

وھای نسل من کافه پاراد  یز

گزارش «شهروند  » از د  کوراسیون  
این روزهاى کافه هاى پایتخت

مرور زند  گى قهرمانانه الله 

نامرد  ى بود   اگر
فرغون د  ست نمى گرفتم

شاید   برند  هاى ورزش با د  ید  ن این عکس پاپیش بگذارند  

شهروند  | یوسف کرمى، د  ارند  ه مد  ال برنز المپیک 
از چهره هاى ماند  گار تکواند  و به حساب مى آید  ، د  یروز به خاطر انتشار 
یک عکس حســابى مورد   تمجید   قرار گرفت. ماجرا از این قرار بود   
که این قهرمان ســابق تکواند  و با همراهى چند  تن از د  وستانش 
به کمک مرد  م سیستان وبلوچســتان د  ر بحران 
کم آبى رفته بود  ند   و یوســف کرمى 

فرغون کنار آنها بگذراند  . د  ر اد  امه 
گفت وگوى «شهروند  » با یوسف کرمى را 

مى خوانید  :  


