انیو موریکونه آهنگساز مطرح ایتالیایی درگذشت

روزی روزگاری موریکونه
صفحه 4

سه مقام رسمی به حواشی درباره قرارداد  25ساله ایران و چین پاسخ دادند

سایه روشن قرارداد طوالنیمدت با اژدهای زرد
شرح درصفحه 2

پیشخوان
سرمقاله

کورش الماسی

روانکاوی سیاسی
در این موجز تالش میشود به یکی از ریشههای
روانشناختی ناکارآمدی سیاستورزان رسمی و غیررسمی
اشارهای مختصر و کلی کند.
جوامع توسعهیافته امروزی حاصل «همکاری و کار
گروهی» به ویژه میان نخبگان که محصول مستقیم درک،
پذیرش و اعمال مفهوم «ما» است ،هستند .روانکاوی
همانگونه که از واژه مشخص است ،درمورد کاوش
روان ،روح یا ذهن انسانهاست .کاوش ذهن انسانها
به منظور درک شفافتر اهداف ،نیازها و تمایالت پنهانی
که آگاهانه یا ناآگاهانه رفتار افراد در شرایط گوناگون را
کنترل میکند ،برای بهبود زندگی فردی و اجتماعی بسیار
ضروری و سودمند است .از این رو ،روانکاوی سیاسی
معطوف به درک و فهم و آشکار کردن برخی اهداف،
تمایالت و خواستههای پنهان سیاستورزان است .بیشتر
سیاستورزان سعی میکنند ریشه انواع چالشهای
اجتماعی را به گردن رقیب سیاسی بیندازند ،اما به باور
نگارنده ،ریشه بیشتر چالشهای اجتماعی در اذهان
سیاستورزان صرفنظر از جناح سیاسی ،است .این
ریشه را میتوان تناقض اذهان سنتی (کدخدامنشی) با
اهداف و آرمانهای نوین (تحقق اهداف اجتماعی از طریق
کار گروهی) تصور کرد .به منظور درک کاربردی از تناقض
اذهان سنتی و اهداف و آرمانهای نوین ،تبیین بسیار
سادهای از دو واژه یا مفهوم «من محوری» و «ما انگاری»
ارائه میشود.
ادامه درصفحه 2

« ابتکار» تاثیر حمایتهای دولت برای خرید مسکن را
بررسی کرد

تسهیالت بی رمق برای
مسیر سخت خانهدار شدن
گروه بازار و سرمایه  -بازار مسکن مدتهاست که در شرایط
پیچیدهای قرار گرفته است و در این میان دولت و مجلس با
طرحهای حمایتی ،پرداخت تسهیالت و تنظیم قوانین جدید
سعی در ساماندهی بازار دارند .اما اینکه با این اقدامات چقدر
میتوان در رفع موانع و...
صفحه 10

رابطه فضای مجازی و صدا و سیما در حوزه جهتدهی و
تولید محتوا چگونه است؟

غرق شدن «جامجم»
در حوض کلیشه

صفحه 4

توگو با تحلیلگر مسائل
«ابتکار» در گف 
خاورمیانهبررسیمیکند

رئیسجمهوری در جلسه ستاد اقتصادی دولت:

تمامی دستگاههای دولتی موظف به عرضه
سهام شرکتهای خود در بورس هستند

قواعد جنگی اسرائیل در برابر
ایران و پاسخ احتمالی تهران
صفحه 11

صفحه 2

شرایط نامطلوب ایران در مقابله با کووید 19چه آثار
و نتایجی دارد؟

آمارهای ترسناک کرونا
صفحه 3

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایر قانون
بودن رای داد

مهر پایان بر برگزاری انتخابات
شورایاری محالت شهر تهران

صفحه 2

جمهوری اسالمی ایران ،ترور کارشناس
امنیتی مطرح عراقی را محکوم کرد

معمای ترور
«هشام الهاشمی»
صفحه 11
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گروه سیاسی :ماجرای قرارداد  25ساله ایران و چین ،با توجه به عدم انتشار مواد و نوع
آن ،باعث ایجاد ابهام و ابراز تردیدهای گوناگونی هم در میان چهرههای سیاسی و هم افکار
عمومی شده است .شایعات فضای مجازی از واگذاری برخی مناطق به ویژه در جنوب
کشور و امتیازهای ویژه استخراج نفت و شیالت و حتی استقرار نیروی نظامی چین در ایران

خبر میدهد و مسئوالن هم بدون روشنگری درباره چیستی این قرارداد ،شایعات را رد
یکنند .روز گذشته برخی اظهارنظرها درباره این قرارداد تالش داشت که به این حواشی
م 
واکنش نشان دهد .علی ربیعی ،سخنگوی دولت ،دیروز در نشست خبری خود ،در پاسخ
به پرسشی درباره قرارداد  25ساله با دولت چین اظهار کرد...

