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رهبران گروه ۷ در آلمان گرد هم آمدند

شــرق: وضعیت پخش سریال «۸۷ متر» بی شــباهت به سایر 
کارهــای کیانوش عیاری نیســت. آثاری که بســیاری از آنها به 
ســختی تولید و در راه اکران و نمایش با موانع و ســوءتفاهم یا 
بدبیاری هایی روبه رو شــدند. کارنامه کیانوش عیاری پر است از 
مثال های این چنینی که می توان ردپای آنها را در آخرین ساخته 

تلویزیونی اش هم دید...

عیاري  باز هم پشت نشان توقف
معطلی سریال «۸۷ متر» در دهلیزهاي تلویزیون 
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در «شرق» امروز  می خوانید: شورای شهر برای توسعه شهری تصمیم های نگران کننده ای گرفت،  روزگار توقیف های ادامه دار   و یادداشت هایی از  سمیه مختاری، فرشید سامان پور، بابک زمانی 

رهبران هفت قدرت صنعتی و ثروتمند جهان از روز گذشته 
در آلمان گرد هم آمدند تا درباره چالش های مهم از جمله 

فرسایشی شدن جنگ اوکراین و پیامدهای آن بحث و 
تصمیم گیری کنند. قلعه تفرجگاهی Schloss Elmau که  میزبان 

رهبران ایاالت متحده، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، فرانسه، ژاپن و 
کانادا ست، مکانی آشنا برای نشست گروه هفت به شمار می آید

همه چیز در حال پیچیده ترشــدن است. کفش یا کیفی که امروز 
در دنیــا عرضه می شــود، ترکیبــی پیچیده از انــواع محصوالت و 
خدماتی اســت که با هم ترکیب می شوند تا در آن محصول تبلور 
یابند. به این ترتیب، همان کفش ساده ای که قدیم ترها در مغازه ای 
در راسته ای از بازاری محلی به دســت استادکاری محلی ساخته 
می شــد، دیگر امکان یافتن مشــتری نمی یابد. مشتری حرفه ای و 
سخت پســندی که تجربه به پا کردن کفش های باکیفیت برندهای 
بــزرگ را دارد، نمی توانــد کاهش کیفیــت کفــش را بپذیرد. این 
همان منطقی اســت که درباره خودرو یا موبایل به مراتب بیشــتر 
از کفــش وجــود دارد. در حقیقت پیچیدگــی در اقتصاد از طریق 
همین تعامالت میان شرکت های مختلف قابل مشاهده و سنجش 
است. برای ســاخت موبایل نیاز به همکاری ده ها شرکت مختلف 
است. بســیاری از محصوالت برآمده از ده ها اختراع و محصول از 

شرکت هایی از کشورهای مختلف است.
چرا تعامل جهانی قابل حذف نیست؟

در حقیقت بــا افزایش دانش و فناوری، هر انســان یا بنگاهی 
ظرفیت محــدودی بــرای یادگیری همــه دانش هــا و فناوری ها 
می یابــد؛ به این ترتیب برای ارائه یک محصــول باکیفیت نیاز پیدا 
می کند به دسترســی به دانش ها، مهارت هــا و فناوری های متنوع 
و تخصصی. به همین دلیل اســت که آن کفاشــی سرگذر محلی، 

دو راه بیشتر ندارد:
۱- تولید با مقیاس باال: باید بتواند آن قدر بزرگ شــود که انواع 
ایــن تخصص ها را اســتخدام کند و از ابزارهای پیشــرفته فناورانه 
برای تولیــد انبوه و با مقیاس زیاد اســتفاده کند . در این وضعیت، 
دیگر آن کفاشــی سرکوچه نیســت، بلکه باید تبدیل به کارخانه ای 

عظیم شود.
 ۲- عضویت در یک شبکه بزرگ تر: راه دوم آن است که خودش 
را در جایی از زنجیره تولید جایابی کند؛ یعنی مثال متمرکز شــود بر 
تولید کفی یا متمرکز شــود بر طراحی کفش یــا ... . در این صورت 
اصلی تریــن نیاز آن کفاشــی، حضور در شــبکه ای از تخصص ها و 
توانمندی هاست. اما این شبکه به ناچار جهانی است! در حقیقت 
تخصصی تر شدن، در کنار مقایس تولید باال، یعنی زمانی یک شبکه 
می تواند محصولی باکیفیــت تولید کند که مقیاس تولید به قدری 
بزرگ باشــد که کفاف تأمین مالی این همه بازیگر عضو شــبکه را 

بدهد.
)FirmByte(مفهوم بنگاه بایت

برای تولید یک محصول پیچیــده، نیاز به انبوهی از دانش ها و 
تخصص هاســت که نمی تواند در یک بنگاه جمع شــود. به همین 
دلیل است که تخصص ها در شبکه هایی توزیع می شود و هر بنگاه 
بخشــی از آن دانــش را در اختیار دارد. به عبــارت دیگر، ظرفیت 
اطالعات و دانش هر بنگاهی محدود اســت و نام این محدودیت 
همان بنگاه بایت است. در گذشــته جهانی شدن تولید محصوالت 
بر اســاس مفهوم «مقیاس اقتصادی» تعریف و فهم می شــد. به 
ایــن ترتیــب اقتصاددانان دسترســی به مقیاس بــاالی تولیدی را 
که منجر به کاهش هزینه و شــکل گیری «مزیت رقابتی» می شــد، 
دلیل جهانی شدن شبکه ها می دانســتند. اما با معرفی «پیچیدگی 
اقتصادی» از ســوی هیدالگو، چارچوب فکــری خوبی برای فهم 
دلیل شکل گیری شبکه های جهانی به وجود آمده است. بر اساس 
مفهوم «پیچیدگی اقتصادی»، دلیل شکل گیری شبکه های جهانی، 
نیــاز به دانش، تخصص و فناوری های متنوع و عمیقی اســت که 
برای تولید یک محصول نیاز اســت. بر این اســاس، بنگاه ها بر پایه 
ظرفیــت خود، بخشــی از دانــش تولید یک محصــول را در خود 
نهادینه کرده و عمق بخشــیده اند. شــرکتی که تولیدکننده صفحه 
نمایش روی یک موبایل اســت، به قدری نیاز به دانش تخصصی 
دارد کــه پــس از مدتی شــرکت موبایل ســاز دیگــر نمی تواند از 
همکاری با او به راحتی صرف نظر کرده و بنگاه دیگری را جایگزین 
آن کند. این گونه اســت که شبکه های تولید جهانی شکل می گیرد؛ 

شبکه هایی که تغییر در آنها آهسته و پرهزینه است.
تحریم بیش از تحریم

در یک نگاه ســاده انگارانه، تأثیر تحریم ها صرفا مساوی دانسته 
می شــود با «قیمت گران تر دســتیابی به مواد اولیــه». اما دیدگاه 
«پیچیدگــی اقتصادی» به ما می گوید تحریم یعنی حذف شــدن از 
شبکه های جهانی؛ تحریم یعنی حذف شدن از جهان در بلندمدت! 
هرچه شبکه ها بزرگ تر و پیچیده تر می شوند، تعامالت نیز به همان 
اندازه پیچیده تر می شــود. برای خریدن یک پنیر اســتاندارد، کافی 
اســت پول را پرداخت کنیــد؛ اما برای همکاری میان دو شــرکت 
برای تولید صفحه نمایش یک موبایل، نیاز به انبوهی از تعامالت، 
همکاری ها، قراردادهایی خاص و حتی دفاتر مشترک است. تحریم 
یعنی حذف تمام این تعامالت پیچیده! به این ترتیب و با گذشــت 
زمــان، مــدام ظرفیت های ایران بــرای حضور در این شــبکه های 
جهانــی ضعیف و ضعیف تر می شــود تا نهایتا حضــور بنگاه های 
ایرانــی در تولید محصــوالت جهانی به صفر می رســد. حاال این 
دیدگاه پیچیده را با این نگاه داخلی مقایســه کنید که دوست دارد 
همه چیز را بومی بســازد! تفاوت تولید موشک با خودرو دقیقا در 
همین پیچیدگی نهفته است. در حقیقت ما در حال اشتباهی دیدن 
دنیا هســتیم و همین کافی است برای اینکه نه تحریم را بفهمیم و 

نه اینکه تحریم ها دقیقا چه چیز را نشانه گرفته است.

در این ســال ها، دو گــروه، بســیار بر این موضــوع اصرار 
داشته اند که تأکید حضرت امام خمینی (ره) بر تشکیل حکومت 
جمهوری، نه از ســر اعتقاد بلکه از موضع فریب بوده و قصد 
ایشــان به دســت گرفتن قدرت و تغییر ماهیــت حاکمیت در 
زمان مناســب بوده اســت. جالب  آنکه این نظر از ســوی دو 
گروهی مطرح می شــود که یا خود را پیرو تــام و تمام امام یا 
مخالف مطلق ایشان معرفی می کنند، درحالی که این دو گروه 
طبیعتــا باید با نظرات مبنایی یکدیگر مخالف باشــند، ولی در 
چنین موضوع بنیادی ای، کامال یکســان سخن می گویند. قبال 
یادداشتی در یکی از رســانه ها داشتم در این مورد که مرحوم 
امام چه کارهایی را می توانســت بکند که نکرد. اگر به شرایط 
اجتماعی پیــش از انقــالب برگردیم، تقریبا می تــوان به جد 
گفت که تا میانه ســال ۱۳۵۷، این تصور که حاکمیت پیشــین 
را می توان با حکومتی دیگر جایگزین کرد، در تصور هیچ کدام 
از نیروهای سیاســی و همچنین سازمان ها و تشکیالت پیش از 
انقالب وجود نداشــت و آن چیزی که به ذهن همه می رسید 
این بود که نهایتا بتوان شــاه را از بعضی از مواضع عقب راند 
و او را مجبور به پذیرش برخی تغییرات در ســاختار سیاســی 
کشــور و پذیرش دخالت و ورود پاره ای نگاه ها و اندیشــه های 
متفاوت در کشــورداری کرد. برای همین هیچ جا سخن از نوع 
حاکمیت جانشــین نبود و حتی ســازمان های چریکی پیش از 
انقالب که مشی مســلحانه برای براندازی حکومت پهلوی را 
انتخاب کرده بودند، حداکثر بر این تصور بودند که حرکت آنها 
قرار اســت نقش آن «موتور کوچک»ی را بازی کند که روزی 

«موتور بزرگ» را به حرکت درمی آورد. 
ادامه در صفحه ۶

تحریم و فهم دگرگونه ما

اغفال شدگان

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

ایران ما جزء ۱۰ کشــور حادثه خیز جهان است. کمتر روزی 
در ایران ســراغ داریم که حادثه ای تلخ، طبیعی (دارای منشأ 

طبیعی) یا غیرطبیعی (با منشأ انسانی) رخ ندهد.
 در همین ســه ماه گذشــته از ســال جــاری، بحران هایی 
مانند ریــزش متروپل آبادان، برخورد قطار مشــهد-یزد، هک 

ســامانه های خدماتــی شــهرداری تهران، ســرقت صندوق 
امانات شعبه دانشــگاه بانک ملی، هک دوربین های نظارتی، 
ترور مقام های نظامی و اعتراض های صنفی رخ داده اســت. 
مانند گذشته در تمام این بحران ها رفتار و پاسخ دولت و نظام 
رسانه ای، پسینی و منفعالنه بوده است. در واقع دولت پاسخ 

به بحران را امری پسینی می داند نه پیشینی. 
امر پســینی در بحران یعنــی غافلگیری ناشــی از فقدان 
آمادگــی قبلی لجســتیکی، بســیج منابــع، اطالع رســانی و 
مونیتورینگ در پاســخ به بحران.دولت ما پاســخی انفعالی و 
با تأخیــر در لحظه وقوع بحران و تــداوم بحران می دهد. امر 
پسینی در پاسخ به بحران یعنی واکنشی عمل کردن و سکوت 

احتیاطی و اطالع رســانی قطره چکانی، گزینشــی و ابهام آمیز. 
نتیجه این نوع پاسخ، ازکف دادن روایت اول بحران و فروپاشی 
اعتبار و مرجعیت اطالعاتی و خبری نظام ارتباطی و رسانه ای 

رسمی است. 
وقتی دولت پاسخ به بحران را امری پسینی می داند، نظام 
اطالع رســانی رســمی نیز پاســخ انفعالی برنامه ریزی نشده، 
متناقض، غیرشــفاف و ســردرگم کننده ای به بحران می دهد. 
وقتی پاســخ به بحران امری پسینی اســت، دولت به آمایش 
سرزمینی بحران و متغیرهای جغرافیایی، قومیتی، اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی هم اهمیت نمی دهد. 
                  ادامه در صفحه ۴

یـادداشـت

نقدی بر کنش دولت و نظام رسانه ای
پاسخ به بحران به مثابه امر پسینی

 امیر ناظمی

مهرداد احمدی شیخانی

منصور ساعی*

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۲ بخوانید

یوزهای آسیایی خیلی سریع تر از سایر زیرگونه های یوز از بخش های اعظم قلمرو تاریخی خود ناپدید شدند. در حال حاضر 
آخرین بازمانده های یوز آسیایی در رده به شدت در معرض خطر لیست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت و پیوست شماره ۱ 
کنوانسیون سایتیس قرار دارند. در ایران از دهه ۱۹۵۰ یوزهای آسیایی به طور رسمی به عنوان گونه حفاظت شده، معرفی 

شدند و تحت حمایت قانون قرار گرفتند. 

تا پیش از جنگ جهانی دوم، جمعیت یوز در ایران حدود ۴۰۰ فرد تخمین زده می شد و در ۱۹۷۴ جمعیت یوز را بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ فرد برآورد کردند؛ 
اما در همان زمان هم پاول جوسلین (P. Joslin) معتقد بود که این آمار خوش بینانه است و او رقم صد فرد را تخمین درست تری می دانست. با گذر 

زمان زیستگاه های یوز را دام اشغال کرد و طعمه هایش را هم انسان ها شکار کردند؛ بنابراین آمار جمعیت یوزها رفته رفته کم شد.

آوازهای غمگین یوز...

حضور عراق برای میانجیگری میان ایران و عربستان سیر گفت و گوهای دیپلماتیکصلح در میانه
در تهران را متفاوت کرد

 سید ابراهیم رئیسی: اراده مسئوالن دو کشور برای توسعه روابط در همه حوزه ها وجود دارد
  الکاظمی: توافق کردیم حمایتمان را از آتش بس در یمن و اصل گفت وگو برای پایان دادن به 

جنگ یمن اعالم کنیم

محیط بان های یوز ایرانی از مشکالت حفاظت این زیرگونه محیط بان های یوز ایرانی از مشکالت حفاظت این زیرگونه 
در زیستگاه های طبیعی اش می گوینددر زیستگاه های طبیعی اش می گویند

«هواپیما ناگهان دچار تکان های شدید شد و ماسک های باالی سر 
مســافران به پایین پرتاب شد. مسافران جیغ می زدند و زنی با صدای 
بلند گریه می کرد، بعضی مســافران با ترس همدیگــر را در آغوش 
کشــیده بودند و دعا می خواندند و فشــار خون مسافر مرد میانسالی 
بــاال رفته بــود و میهمان داران برایــش قرص زیر زبانــی آوردند... . 
میهمان داران توضیح دادند که سیســتم تهویه هواپیما دچار نقص 
فنی شده است و مســافران پرواز مشهد- تهران نیم ساعت در برزخ 
مــرگ و زندگی شــناور بودند». این روایت یکی از مســافران ایرالینی 
کوچک است که پیش از نوروز امسال گرفتار نقص فنی هواپیما شدند؛ 
اما این دســت اتفاقات این روزها بیشتر از همیشه در صنعت هوایی 
ایران رخ می دهد. دیروز اولین پرواز حجاج یزدی به دلیل نقص فنی 
زمین گیر شد و قبل از آن پرواز قشم- تهران هواپیمایی زاگرس که روز 
شــنبه هفته جاری مجبور به فرود اضطراری شده بود، با ۱۶ ساعت 

تأخیر به مقصد رسید ...

برجام به حاشیه
خلیج فارس می آید

استیضاح در حاشیه
نقص های پی در پی هواپیما  مدام خبرساز می شود

پرواز  با بال زخمی

۲

۲

دوحه یا مسقط، کدام یک قفل مذاکرات   را  باز خواهند کرد؟

سیاهکلی: «چرا تمام عالم بسیج شده اند که استیضاح 
صورت نگیرد؟»

این گزارش را در صفحه  ۴ بخوانید این گزارش را در صفحه  ۶ بخوانید

  عکس: وحید خدادادیس، آنا

 خروج ناهید و فرزانه 
از سایه

روایت متفاوت ۲ دختر ایرانی
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سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
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تولدت مبارک...تولدت مبارک...  محمد  امیرمظاهریمحمد  امیرمظاهری!
...امروز ســالگرد آغاز زندگی توست، تولدی که سایه شد و مهربانی را بی دریغ در سینه آدمیان دمید. 
شادیم از روزی که آمدن تو را نوید می دهد. تولدت را دوست داریم و نامت را پررنگ در میان تپش های 
قلب بارها زمزمه می کنیم. محمد امیرمظاهری...! می دانیم که هنوز هستی و از جایی دور و در میان آبی 
آسمان و در آغوش پروردگاِر محبت، دنیای ما را تماشا می کنی. مرگ برای تو اتفاقی بود که مهربانی را 
داغدار کرد. رفتی، پر کشــیدی اما این نبودنت نتوانست آغاز بودنت را از ما بگیرد. تولدت را می دانستیم. 
به احترام زندگی و برای بزرگداشــت دوســتی و رفاقت، مهربانی بی دریغ و یکتابودن در پهنای سایه، به 
موازات روز آمدنت چشــم هایمان را روی نام تو باز کردیم. تمام شــدنی نیست این با هم بودن ها، خودت 
می دانی که انتهای رفاقت را و ســایه های باهم بــودن را هر روز نوازش می کردی. خودت می دانی تمام 
نمی شــوند وصل های بزرگی که به نام آدمیت شــکل گرفته اند. برای همین از مــا بپذیر، تولدت مبارک 
محمد امیرمظاهری... تو را دوســت داریم، در آغــاز ثانیه های آمدنت تکرارت می کنیم تا بدانی که هنوز 

اینجا هستی و محکم ایستاده ای.


