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سرگیجه گرفتهایم آقا و خانم عابدی

افسرده و غمگین خداحافظی میکند
شاداب و با نشاط سالم میکند

چن د ر و زی است ا لمیر ا شریف ی مق د م ،مجری
باسابقه معاونتسیاس ی ،به برنامهصبحگاه ی
شبکه دو نقل مکان کرده ،اتفاق خوب ی کهشبکه
د و ر ا پر با ر تر م یکن د ،ب هخصوص که شریف ی
مق د م پیش ا ز این تجربه برنامه صبحگاه ی
«چاپ ا ول» ر ا د اشته و ب هن ظر انتخاب د رست ی
م ی آی د.
اما د ر طرف دیگر داود عاب دی ،مجری باسابقه
ورزش یشبکه خبر وهمسر المیراشریف یمق دم،
دقیقا در روزهای یکه همسرش هر روز ازبرنامه
صبحانه ایران یشبکه دوپرنشاط وپر ا ز امی د به
مردمسالم م یکن د،پست خ داحاف ظ ی ازص دا و
سیما م یگذ ا رد.
عاب دی د ر پست خ د احاف ظ ی خود گفته بود:
«یادش بخیر دوربین خبرساز آن روزهای ی که
به سا ل نهای و ر زش ی م ی رفتیم و گاها اجا ز ه
ورود ن داشتم .م یگفتن دشما ممنو ع الورودی...
یاد ش بخیر !».
بهترین د و ر ان عاب دی به ح د اقلچن دین سال
قبل با زم یگردد و د رسا لهای اخیر خبری ا ز
عاب دی نبود ،جو ا نهای کم سابقه اما پر شو ر،
جایعاب دی راگرفتهبودن د ومجال یبرایعرضه
ان دام او نبودیا نم یخواستیا نم یتوانست ،اما
هر چه بود عاب دی دیگر آ ن گز ا رشگر پر تو ا ن
سابق نبود | .صفحه سوم

قوانینحوزهزنانوخانوادهنیازمند
اصالح است

} بهگزارشگروه اجتماع ی عصرقانون،
انسیه خزعل ی د ر اولین جلسه عموم ی
کارگروه زنانوخانوادهبرنامههفتمتوسعه
افزود:پراکن دگ یقوانین حوزه زنانباعث
م یشود بیشترین آسیب در حوزه اجرا به
این جامعه ه دف وا رد شود.
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دوسوگراییرسانههایمدرن:
اطالع رسانی ،توأم با
کژاطالعاتونااطالعات

} کژاطالعاتاطالعات یغل طوغیرعم دی
است،مثلشایعات.امانااطالعاتاطالعات ی
ساختگ ی یعن ی عم د ًا ناد رست است ،مثل
اخبا ر مخرب به من ظو ر حق هبا زی ،د ام
گستری ،جوسا زی،پروپاگان دا یاتبلیغات
سیاس ی.

فتنه دشمن تروریست با آگاهی مردم نقش بر آب است
      به گزا رش خبرنگا ر عصر قانون ،مسعود
ستایش یسخنگوی قوه قضائیه در نشست
خبری امرو زس هشنبه اول آذ ر ماهضمن
تشری ح مهمترین وقایع دستگاه قضا د ر
دو هفته گذشت ه ،اظها ر کرد :جنایات
ترو ریس تهای مسل ح را مج دد به ملت
شریف ایران از طرف خانواده بزرگ قوه
قضائیه به خانوادهشه دا و زیا ندی دگان
تسلیتم یگویم.صحن ههای یکهدرروزهای
اخیر دربرخ یخیابا نهایکشور رخ داد،

عمقخوابهای آشفتهدشمنرابرایایران
آباد،نشان داد .آنهای یکهتروریس تهای
کف خیابا نها راتشویق م یکنن د ،دشمن
درشبک ههای مجازی دستور قتل،ترور و
آتش وخونریزیم یده د،نشانم یده د
دشمن ا ز شکست اعتصا بهای خوان ده
ش ده ،عصبان ی است.
وی د ر بخش ی ا ز سخنانش عنوان کرد:
دشمن م یخواست ا ز ظرفیت عموم ی
مردمبرایاعتراضعلیهبرخ یازدستگاهها

استفاده کن د که موفق نش د .دشمن با کشته
سا زی نقشه شوم ی دا رد که با آگاه ی ملت
ایران دفع خواه دش د .خودشان دستورترور
م دافعانامنیت،کودکانوزنانب یگناهراصادر
کردن د.حاف ظانامنیترامقصرجلوهم یدهن د.
ب دانن دمقابلهملتایرانباتروریس تهاسخت
وشکنن ده خواه دبود.مابیعت خود راتج دی د
م یکنیم.تروریس تها نشان م یدهن د حت ی
حاضرنیستن دهزینه اق داماتخود رابپذیرن د
و دستسیاه و به خون آغشته خود را مخف ی
م یدارن د.مردمترورهایدههشصتمنافقان
رافراموشنکردن د .آنهاتوس طملتنقرهدا غ
ش دن د و بای د د ریابن د برخو رد ملت ایران با
تروریسمچهطعم یدارن د.ملتایرانیکپارچه
درمقابلخصم آماده ومهیاست.دشمنسع ی
م یکن دچهره دیپلماس ی خود را حف ظ کن د
و امروزچهره واقع ی او آشکارش ده و این امر
همبستگ ی بیشتر ملت ایران را بیشتر کرده
و حاال مردم ا ز ن ظام توقع برخو رد قاطع با
ترو ریس تها را دا رن د.
اینهاهمانتروریس تهای اقتصادی هستن د،
که مانع فعالیت اقتصادیسالم ملتشریف
ایران هستن د.
سخنگوی قوه قضاییه گفت :قوه قضائیه علم
خونهایبهناحقریختهش دهم دافعانامنیت
ومردمتوس طتروریس تها رابهدستگرفته و
بر اساست دابیرمتخذه،باسرعت ودقتب دون
چشمپوش ی ،وظیفه خود را عملیات یم یکن د
وتروریس تها رابهسزای اعمالخودخواهن د
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محوریترینبحثدربازسازینظامفرهنگی،وضعیتنهادخانوادهاست
Óهر راهبری که میخواهد اصالحات اجتماعی ایجاد کند باید موقعیت خودش را شناسایی کند .آیا راهبران ما تحت
عقالنیت اسالمی هستند یا عقالنیت نئولیبرال؟ اگر نتوانیم وضعیت خود را تشخیص دهیم ،دائماً حرفهای بزرگ میزنیم و
این حرفها به دلیل عدم تشخیص درست موقعیت خودمان ،اجرا نمیشود و در نتیجه ،مأیوس میشویم؛ اما اگر توانستیم
که بفهمیم که در وضعیت مقاومت هستیم و باید برخالف جریان رودخانه حرکت کنیم ،رویکردمان در طراحی ساختار و
برنامهها متفاوت میشود | .صفحه پنجم

گفتوگو

انقالبی در کار نیست

« ...نخبگان ،قبل از این اتفاق و هر اتفاق محتمل
دیگری به تحلیلهایی درمورد ایران ،بحرانها و مسائل
سیاسی و اجتماعی آن رسیده بودند و تالش کردند آن
دیدگاهها را به این اتفاق پیشآمده متصل میکنند. .
2

طبقات اجتماعی واعتراضاتمدنی

} گزاره اولي که در اين باره ميتوان مطرح کرد اين
است که نگاه به اين اعتراضات چگونه است .در روايت
رسمي حکومت که در رسانه ملي مطرح ميشود ...
3

رسان د و بساط شرارت به زودی زود جمع
خواه د ش د .مشخص است دشمن در ص دد
ایران یپُ ر از آشوب وناامن ی است و این آرزوی
خامباهوشیاریمرد م  مسئوالنب یشکموفق
نبودهومحکومبهاب طالاس ت.اطمینانم یدهم
قوهقض ائیهازخوناینعزیزاننخواه دگذش ت.
ستایش ی در ادامه سالروز تشکیل بسی ج در
پنجم آذرماه را تبریک گفت و افزود :بسی ج
نهتنها در بُ ع د امنیت ی و دفاع ی ،بلکه در ابعاد
علم ی وفرهنگ ینیز امتحانخود راپسداده
وماهموارهنیازمن دتوانای یبسی جدرتمامابعاد
کشور هستیم .برای همین ن وکپیکان حمله
دشمنان اخالص بسیجیان هستن د .پرچم
بسی ج و دل دادگ ی به والیت همواره باالست.
بسی جکه درکف خیابا نهابرای امنیتمردم
خونم یده ددرهمهابعادوظیفهروشنگریو
جهاد تبیین را همچنان بر دوش دارد.
وی با اعالم اینکه قرارگاهپیگیری و اجرای
فرامین و سیاس تهای ابالغ ی رهبر مع ظم
انقالب در قوه قضاییه راه ان دازیش ده،گفت:
مقام مع ظم رهبری در ۷تیر ماهسال جاری
دستورات ی را به مسئوالن ابال ع کردن د و در
سیاس تهای برنامه هفتمتوسعهتکالیف ی را
بر قوه قضائیه مترتب فرمودن د .هفته گذشته
دستور العمل این قرارگاهتوس ط رئیس قوه
قض اییه ابال غ ش د.
سخنگوی قوه قضائیه درپاس خ بهپرسش ی که
تالش دستگاه قضا برای جلوگیری از کمبود
دارو را جویاش د،بیانکرد:م یدانی د فر آین د
تأمین دارو اجرائ ی است و دستگاه قضای ی به
طورمستقیم دخالت ی در این حوزهن دارد اما
تاکی درئیسقوهقض ائیهرفعمشکلوگرفتاری
مردم است وهر اق دام یکه ازسویقوهقضائیه
در راب طهباکمکبهقوهمجریهودولتکریمه،
ساختهباش د،دریغنم یشود .آماد ه ایمموانع
احتمال ی را آ ن طورکه طبققانون در اختیار
ما است ،رفع کنیم .امی د داریم دولت محترم
هم اهتمام الزم را در جهت رفعمشکلمردم
داشته باشن د | .صفحه دوم
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گفتوگو با سید مهدی ناظمی

انقالبی در کار نیست

چند سطری از مصاحبه سید مهدی ناظمی مندرج در صفحه
اندیشه روزنامه فرهیختگان درباره وقایع اخیر کشور که در دو
قسمت منتشر شد.
« ...نخبگان ،قبل از این اتفاق و هر اتفاق محتمل دیگری
به تحلیلهایی درمورد ایران ،بحرانها و مسائل سیاسی و
اجتماعی آن رسیده بودند و تالش کردند آن دیدگاهها را به این
اتفاق پیشآمده متصل میکنند .درصورتیکه بین آن دیدگاهها
و این اتفاقات فاصله مهمی وجود دارد و آن فاصله مهم ناشی
از انکار یک امر بدیهی است ،آن امر بدیهی ،پروژه سیاسی
خارجی بودن ماجراست .آن دیدگاهها میتواند زمینه بروز
نارضایتیها را درنهایت توضیح دهد ،اما خود اتفاق پیشآمده،
معادل زمینههای آن نیست .مثال ابهام در مساله زن ،یکی از
خألهای جمهوریاسالمی است که نتوانسته این مسائل را
بهخوبی حلوفصل کند .اما آیا این به معنی زنانه بودن این
اتفاقات است؟ نه! هیچ دلیلی نداریم که طبق آن بتوان نام این
برخوردها را زنانه گذاشت .اتفاقا این حرکات بهشدت مردانه
است چون اساسش با دلسوزی و تحریک غیرت مردان و به
شکلی کامال مردانه آغاز میشود .خانم جوانی فوت میکند
و مردان ایران شدیدا عکسالعمل نشان میدهند .اگر کسی
در فضای فرهنگی ایران نفس بکشد خوب این مسائل را
درک میکند .حرکتهای بعدی و فحاشیهای ناموسی که در
خیابانها گفته میشود همه نشان میدهد که این جنبش هیچ
نسبتی با فضای فمینیستی ندارد .اما اگرچه که نسبتی ندارد،
دلیل هم نمیشود که ارتباطی نداشته باشد»... .
« ...تحلیل وضع مردم ،یک فعل نخبگانی است .تفسیر یک
مساله علمی است .دانشمند باید توضیح بدهد که مردم در چه
وضعی قرار دارند .این عوامزدگی و سیطره عوام بر خواص که
رخ داده است یکی از نتایج رسانهای بودن ما است .انسان
که رسانهای شود ارتباط مستقیم خود را با مراجعش از دست
میدهد و به خودمرجعی موهوم میرسد و خود را راهحل رجوع
به فهم مساله خود تصور میکند .نتیجه چنین رویکردی ،یک
عوامزدگی رادیکال و مهیا شدن برای پروژههای سیاسی
است»... .
« ...کور بودن حرکات و فقدان اندیشه دربارة اولیهترین
مسائل یک حرکت سیاسی و از جمله مقصد آن ،نشانگر
فانتزی بودن این حرکت است .تحلیلهای رومانتیک
روشنفکران و تالش مضحک ایشان برای منضم کردن خود
و ایدئولوژیهای مورد عالقه ایشان به این حرکات ،عالمت
مهم دیگری برای این فانتزی خطرناک است .فقدان هرنوع
تعقل و استدالل برای تمییز دادن روایتها و همهچیز از قبل
معلوم بودن ،حسب پروژه طراحی شده ،از تبعات این فانتزی
خطیر است»... .
« ...یکی از این مسائل ،روشن نبودن اقتصاد سیاسی ما
است که باعث شد در سال  68که در مسیر اقتصادی دولتی و
شبهدولتی در حرکت بودیم بهیکباره به سمت اقتصاد موسوم
به «خصوصی» برویم ،بدون اینکه سنجشی دربارة این دو
کرده باشیم و تبعاتشان را پیشبینی کرده باشیم .به شکلی
کامال افسارگسیخته و غیرقابلکنترل و کور ،اقتصاد سیاسی
راستگرا را اعمال کردیم .در حقیقت ما این را انتخاب نکردیم
بلکه به شکل مبهمی به ما تحمیل شد ،چون ماجرا برای ما
روشن نبود .هر چند قطعا برای عدهای ،از جمله برای کسانی
که کارگزار اجرایی سیاستها و منتفع از آنها بودند ،روشن بود.
آنها تا حدی میدانستند چه اتفاقی میافتد و اعتقاد داشتند
که باید این اتفاق بیفتد و معاملهای کرده بودند و سودش را
میدیدند»... .
« ...وضعیت نمایشی که من عرض میکنم یک اتفاق
ساده سیاسی نیست که راه برونرفت خاصی برایش
وجود داشته باشد .همانگونه که عرض کردم آن ناشی از
تداوم تاریخ غرب است ،به این معنا که مرحله جدیدی از
غربیشدن و غربزدهشدن انسان و رسانهای شدن اوست.
بنابراین راهحلهای بنیادی برای این موضوع وجود ندارد و
خود غرب هم از این حیث دچار مشکل است .اما راهحل
خروج از وضعی که گرفتار آن هستیم توجه ویژه اوال به سنت
خودمان و ثانیا به سنت اجراییکردن لیبرالیسم در غرب است.
تحزب ،دموکراسی ،آزادی نسبی سیاسی و شفافیت ،حمایت
جدی از طبقه متوسط و ...برخی از ابزارهایی هستند که اگر
اجرایی میشدند ،مردم از وضع عصبی خارج میشدند و امکان
بیشتری برای حرکت رو به جلوی مردم فراهم میشد»... .

چهرههای ورزشی و هنری
تحتتاثیر فضایهیجانی
قرارنگیرند

نشست خبری

فتنه دشمن تروریست با آگاهی مردم نقش بر آب است
 ۱۳اخاللگر اقتصادی به زندان افتادند
و  ۱۴متهم جرائم ارزی بازداشت شدند

ستایش ی در ادامه به موضو ع التهابات اقتصادی که
ه دف ع د ه ای اخاللگر است،پاس خ داد:تالش ما این
استتا التهاباتموجبسوء استفاده دشمن نشود .در
این حوزههمکارانماکهضاب طان عام و خاصهستن د
با ه دایت و م دیریتتشکیالت قضای ی به عنوان یک
شاخص د ر مجتمع جرائم اقتصادی ۲۱نفر ا ز طریق
معامالتب دونمجوز دستگیرش دن د وقرارمتناسببا
جرمبرایشانصادرش ده و اگرب یگناهباشن د،بالدرنگ
آزادم یشون دکما آنکه ۸نفر آزادش دن د و ۱۳اخاللگر
اقتصادی به زن د ان افتادن د و ۱۴متهم جر ائم ا ر زی
بازداشتش دن د.پرون د هها درتحقیقات قرار دارد .در
مرحله د ادسر ا تفهیم اتهام خو اهن د ش د.

پرونده ماموران خاطی سیستان
در دستگاه قضایی نیروهای مسلح تشکیل شده

وی د ر مو رد اتفاقات خاش و ز اه د ان طبق تاکی د
رهبر انقالب،بیانکرد:نماین دهمقاممع ظم رهبریبه
استانسیستان وبلوچستان انجامش د وپرون د ههای ی
بر رس ی ش د .این سفر بر ای بر رس ی اوضا ع و ت دقیق
د ر مسایل من طقه .دی د ا ر چهر ه به چهر ه با مردم،
معتم دین ،علما انجام ش د.
دغ دغه مردم من طقه استما عش د .نماین ده رهبری
با استقبالگسترده مردم وسران طوایف مواجهش د
و بر اسا س مصوبات سفر نماین د ه محترم رهبری و
مصوباتشو رایتامین استان ا ز باب رئفت اسالم ی
برخو رد کردیم و  ۴۲متهم پشیمان ر ا آ ز اد کردیم.

گفتوگو

 ۱۰۰نفرنیز آزادش دن د.برخ یباقرارهایتأمین آزاد
ش دن د و بای دتوجه داشته باشن د که مقررات وشرای ط
ر ا رعایت کنن د .اما برخ ی بیگنا ه هستن د و ا ز ناحیه
د ادسر ا تعیین تکلیف م یشون د.
م طالبه مردم من طقه برخو رد با مقصران .مصببان
حوادثب دون درن ظرگرفتنموقعیت و جایگاهشتن
بود ه  و این م طالبه مردم است .ممکن است فردی
ا ز مامو رین مرتکب خ طای یش د ه باش د .قو ه قضائیه
ی طرف ی کامل به موضو ع رسی دگ ی م یکن د.
با ب 
پرون د ههای ینیزنسبتبهاینجر ائمدرسازمانقضای ی
نیروهای مسل ح من طقه تشکیل ش د ه است.
آزادی بیان با نشر اکاذیب متفاوت است

سخنگوی قو ه قضائیه د ر ر اب طه با برخو رد با
سلبریت یهای یکهمرگکودک۱۰ساله رامستقیمبه
ماموراننهادهایامنیت ینسبتم یدهن د،گف ت:تاکی د
ما این است که همه د ر بر ابر قانون یکسان هستن د.
احضارهایقانون ی انجامش ده وم طابقمقرراتبرای
برخ ی ا ز این افر اد دستو ر جلب صاد ر ش د.
برخ ی ازسلبریت یها جامعه را در اینشرای ط خاص
ملتهبم یکنن د و جوانانتحتتاثیرقرارم یگیرن د و
کف خیابان مر اتب رفتا ر مجرمانه م یشون د.
قوه قضاییه بر اساس این وظیفه حساسیت به خرج
داده و جلویشایعهسازی ،انحراف افکار عموم ی و
تهمت ر ا با ج دیت خو اه د گرفت.
قبال هم اعالم کردیم همگان نسبت به اظها ر ن ظر
آ ز ادن د نه کالم و خبر جعل ی و کذب که اینها تجل ی
آزادینیست.حسبموردقابلتعقیب وبررس ی است.

به گز ا ر ش گر و هسیاس ی عصر قانونسرد ا ر محم د
پاکپورفرمان دهنیروی زمین یسپاهپاس داران انقالب
اسالم ی ،د ر گفتگوی ی با اشا ر ه به آغا ز د و ر ج دی د
عملیاتانه دام یرزمن دگانقرارگاهحمزهسی دالشه دا
ایننیرو علیهمراکز ومقرهای استقرار وفعالی تهای
گرو ههایتروریست یتجزیهطلبض د ایران یدر اقلیم
شمال عراق گفت :د ر ادامه عملیا تهای موشک ی و
پهپادی ر و زهای اخیر نیر وی زمین ی سپا ه ،امر و ز
د و ر ج دی د عملیات موشک ی ر زمن دگا ن قر ا رگا ه
حمزهسی دالشه دا با حجم موثر ،علیه مقرها و مراکز
استقرار وسازمان ده ی اشرارمسل ح وتروریس تهای
مزدو ر استکبا ر جهان ی د ر من طقه«پردی» د ر عمق
اقلیمشمال عراق آغاز وضرباتمهلک یبه آنان وارد
آم د.
سرد ا ر پاکپو ر افز ود :امر و ز مقرها و مح لهای
متعلق به گر وهک تجزیه طلبپاک(حزب آ ز ادی
کردستان) که د ر حمایت وپشتیبان ی ا ز اغتشاشات
و نا آرام یهای اخیرشمال غرب کشور نقش داشته
است ،با موش کهای دقیق و نق طه ز ن مو رد ه دف
قر ا ر گرفتن د و منه د م ش دن د.
فرمان دهنیروی زمین یسپاهباتاکی دبر اینکه حمالت
رزمن دگان اسالم علیه مقرها و مراکز اشرار مسل ح و
گروه کهایتروریست یتجزیه طلبض د ایران ی در
اقلیم شمال عر اق تا رفع ته دی د و خلع سال ح آنا ن
با اقت دار ادامه خواه د داشت،تصری ح کرد :بار دیگر
د رخو است م یکنیم مرد م ،اطر اف مقرها و مر اکز
استقرا رترو ریس تها د ر اقلیمشمال عراق راتخلیه
کنن د.

گزارش

روابطتجاریایرانوبالروس
به گزارش گروه سیاسی عصر قانون نشست
فعاالن اقتصادی ایران و بالروس عصر سه
شنبه با حضور محمد مخبر ،معاون اول رئیس
جمهور و رومن گالوچنکو ،نخست وزیر روسیه
برگزار شد.
معاون اول رئیس جمهور در این نشست
گفت :الزمه توسعه روابط اقتصادی و ارتقا
سطح مناسبات تجاری ایران و بالروس این
است که هماهنگی و تعاملی سازنده میان
دولتها و بخش خصوصی دو کشور ایجاد
شود.
محمد مخبر در این نشست که وزیر صمت
و رؤسای اتاق بازرگانی و بخش خصوصی دو
کشور نیز حضور داشتند ،با اشاره به تدوین پیش
نویس نقشه راه جامع روابط اقتصادی دو کشور
اظهار امیدواری کرد با نهایی و اجراییشدن
این سند ،شاهد ارتقا جدی مراودات و مناسبات
تجاری دو کشور باشیم.
معاون اول رئیس جمهور از وجود دریا
در شمال و جنوب ایران به عنوان موقعیتی
استثنایی برای توسعه ترانزیت یاد کرد و گفت:
با تکمیل خطوط ریلی از راه آهن رشت به
آستارا ،امکان اتصال بالروس به بندرعباس
فراهم خواهد شد.
رومن گالوچنکو نخست وزیر بالروس نیز در
این همایش تسهیل حوزه کسب و کار را برای

فعال شدن بخش خصوصی دو کشور ضروری
دانست و بر ضرورت تالش اتاقهای بازرگانی
دو کشور تاکید کرد.
رئیس اتاق ایران در همایش تجاری ایران
و بالروس با تاکید بر اهمیت استفاده از
ظرفیتهای دیپلماسی و توسعه روابط اقتصادی
و تجاری کشورها ،شناسایی و رفع مشکالت
در مسیر روابط تجاری بین ایران و بالروس
از طریق ایجاد گروههای مشترک کاری را
پیشنهاد داد.
غالمحسین شافعی افزود ،ما بر این باوریم که
کشورهای منطقه با تکیهبر روابط ژئوپلیتیکی،
میتوانند آینده مشترک خود را بیافرینند .بخش
خصوصی در راستای ایجاد محیط آرام در
فضای کسبوکار بر استفاده از ظرفیتهای
دیپلماسی و توسعه روابط اقتصادی و تجاری
کشورها تأکید میکند.
شافعی گفت ،اتاق ایران در تالش است تا
شرایطی را مهیا کند تا بنگاههای خصوصی
ایرانی بتوانند ارتباط هر چه بیشتری را با
عامالن اقتصادی بالروس ایجاد کنند و تا
زمانی که امکان دسترسی آسان تاجر به کشور
هدف میسر نباشد ،حجم مراودات تجاری
افزایش نخواهد یافت .در این رابطه تقاضا داریم
تا مواردی مانند مراودات بانکی و همکاری
در زمینه خدمات فنی و مهندسی ،تولید

محصوالت مشترک بهویژه فرآوردههای
لبنی ،ایجاد تسهیالت در حوزه حملونقل
از جمله توسعه همکاریها در مسیر کریدور
شمال جنوب و حملونقل جادهای ،ریلی و
ترکیبی ،مورد تأکید بیشتر دو کشور قرار
گیرد؛ بهاینترتیب بالروس میتواند برای
صادرات محصوالت خود از طریق ایران به
کشورهای حاشیه خلیجفارس ،هند و شرق
آسیا دسترسی پیدا کند.
وی ادامه داد ،امضای توافقنامه موقت
تعرفه ترجیحی ایران با اتحادیه اقتصادی
اوراسیا فصل جدیدی را در گسترش روابط
تجاری ایران با کشورهای منطقه بهویژه
بالروس گشوده است .این در حالی است
که مذاکرات تجارت آزاد بین دو طرف نیز
در حال اتمام است و با اجرایی شدن تجارت
آزاد بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه

اقتصادی اوراسیا ،بخش بزرگی از موانع
توسعه تجاری برطرف میشود.
شافعی گفت ،دو کشور میتوانند در
زمینههای کشاورزی ،پرورش ماهی و
آبزیان ،لوازمخانگی ،خودرو ،بهداشت و
داروسازی ،تجهیزات دانشبنیان پزشکی
و حملونقل با یکدیگر همکاری کنند و با
استفاده از تهاتر کاالیی ،روابط تجاری خود
را توسعه داده و از مشکالت موجود بر سر
راه همکاریهای دوجانبه بکاهند .و تشکیل
کمیته مشترک بازرگانی بین دو اتاق ایران و
بالروس نیز مدنظر باشد.
وی در خاتمه گفت ،امیدوارم با انجام
تعامالت مشترک و همکاریهای سازنده،
بتوانیم در آینده نهچندان دور شاهد گسترش
مناسبات اقتصادی کشورهای این منطقه
باشیم.
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اندیشه
اجتماع

دکتر سید حسین شهرستاني ،مدير گروه
حکمت هنر و پژوهشکده فرهنگ و هنر اسالمي
در نشست معرکه با موضوع «طبقات اجتماعي و
اعتراضات» با اشاره به نسبت طبقات اجتماعي با
اعتراضات اظهار داشت :عنصر طبقات اجتماعي
عنصر مهمي در تمام اعتراضات اجتماعي پس از
جنگ بوده است .در هر کدام از اتفاقاتي که تا
کنون رخ داده است چه در دوره آقاي هاشمي
رفسنجاني که جنبه طبقاتي و اقتصادي دارد،
چه در دوره آقاي خاتمي و اصالحات ،اتفاقات
کوي دانشگاه سال  ،78اعتراضات سال  88پس
از انتخابات ،اعتراضات سال  96و  98و 1401
در همه اينها عنصر طبقه اجتماعي نقش موثري
داشته است .با اين تفاوت که گاه طبقه اجتماعي
از بعد اقتصادي ،گاه فرهنگي و گاه سياسي بوده
است .همه اين ابعاد با هم همپوشاني دارند و
شکافهاي مختلف طبقاتي را شکل ميدهند.
در اتفاقات اخير عنصر اصلي شکافهاي فرهنگي
بود و ميداندار اين ماجرا هم همان چيزي است
که از آن به کمپين متوسطه تعبير ميشود.
وي ادامه داد :بايد اين مسئله مورد بررسي
قرار بگيرد که چرا اين قشر از جامعه ناآرامي و
تنش دارد قشري که معموال تحصيالت دارد
و به لحاظ اقتصادي توان سرپا ايستادن دارد و
درگير ضروريات زندگي نيست .البته اين طبقه
متوسط در اليههاي پايينتر احساس خطر سقوط
به طبقات پايين را تجربه ميکند و اين هم به

و بايد بشود.
وي افزود :بنابراين اعتراض نشانه يک جامعه
زنده است و نوع مواجهه با اين موجود زنده
بسيار اهميت دارد .يک نوع مواجهه اين است
که با اسلحه با آن مقابله شود و يک نوع مواجهه
اين است که اين اعتراض ديده و مديريت شود،
ريشههاي اقتصادي ،فرهنگي ،سياسي و اجتماعي
آن شناسايي و براي آن راهحلي انديشيده شود.
نوع مواجهه هر حکومتي با اعتراضات و جنبشها
ماهيت آن حکومت را ترسيم ميکند .نظام بايد
نوع شيوههاي مواجه با اعتراضات را متنوع کند و
صرفا در يک ساحت جمع کردن نگاه ندارد.
دکتر ميري ،عضو هيئت علمي ،پژوهشگاه علوم
انساني و مطالعات فرهنگي در تعريف و برداشت
از مفهوم طبقه مطرح کرد :بعد از انقالب تصور
نادرستي در ذهن جامعه و حتي بين متفکران و
انديشمندان شکل گرفت که صحبت از طبقه به
معناي کمونيست است و ما يک امت هستيم،
در حالي که فهم از طبقات اجتماعي يک سنت
فکري در حوزه علوم اجتماعي است .طبقه يک
مقوله چند بعدي اجتماعي است که مولفههاي
گوناگوني از جمله اقتصاد و ذائقه فرهنگي دارد.
براي مثال طبقه متوسط رو به باال از تامين
ضروريات زندگي کمي فاصله گرفته و اوقات
فراغت پيدا کرده و همين مسئله در ذائقهاش
تاثير گذاشته است .برخالف روايتهايي که همه
اعتراضات را به بيرون نسبت ميدهد اين تغيير

شهري همه برادر و خواهر هم ميشوند .اما بعد
از جنگ به تدريج آن گوناگونيهايي که پيش
از انقالب وجود داشت نمايان ميشود .طبقات
مختلف اقتصادي ،قوميتها و زبانهاي مختلف
خود را نشان ميدهد .عالوه بر اينکه نسلهاي
جديد نيز ميآيند نسل جديدي که آن وحدت
نخستين را نيز نديده است و به اين ترتيب
شکافهاي طبقاتي رخ مينمايد اما گويا ساختار
سياسي براي ديدن و فهميدن اين تفاوتها
آماده نيست و نقطه نماديني که هنوز به مردم
ارائه ميدهد راهپيمايي است که در آن همه اقشار
حضور دارند .البته ساختار رسمي تا حدي خود را با
برخي گرايشها همراه کرده است.
ايشان ادامه داد :به هر حال در جامعه قشري
وجود دارند که معيارهايشان با معيارهاي شيعي
و نگاه فقاهتي دين سازگار نيست ،اين به اين
معنا نيست که گرايش ديني ندارند بلکه بسياري
از آنها گرايش ديني هم دارند اما با دين فقاهتي
سازگار نيستند .نکته اين است که ما در پذيرش
اين شکافهاي اجتماعي تا حد زيادي نارسايي
داشتيم و نتيجه اين شده است که آنها را متهم به
اغتشاش کرديم .البته مداخله خارجي را هم بايد در
نظر داشت .مداخله خارجي به معناي واقعي کلمه
گفتگوي بين معترضين و منتقدين را با حاکميت
کامال مختل کرده است و اندک زاويهاي که با
حاکميت پيدا کردند را دائما تشديد کرده است،
گفتگو و مفاهمه بين اين قشر و حاکميت رسمي
را از بين برده ،کاري کرده است که نه معترضين،
رسانههاي حاکميت را ميشنوند و نه حاکميت
صداي معترضين را .مداخله خارجي با اين که يک
عامل زمينهاي نيست اما بسيار تعيين کننده بوده
است.
ميري با اشاره به اينکه جمهوري اسالمي در

مدلهاي خود را ميسازد.
شهرستاني با بيان اينکه هيچ کدام از عناصر
هويتي قابل صرف نظر کردن نيستند ،اظهار
داشت :هر کسي که تالش کرده است هر کدام
از عناصر را ناديده بگيرد به نحوي به يک نوع
سرکوبگري در مقام عمل وادار شده است و جامعه
را در تماميت خود نشينده است .در خصوص
سه رويکرد هويتي که مطرح شد ميتوان گفت
رويکرد باستانگرا همان رويکرد مدرن است ،درون
مايه آن تجددخواهي است و عمال در مقابل
رويکرد ديني قرار ميگيرد و چيزي جز يک نوع
تجددطلبي بيريشه و بيحاصل نيست .آنچه
در تاريخ فرهنگي ،فرهنگ عمومي را ميسازد
فرهنگ ديني است .از طرف ديگر بايد توجه
داشت که گرايشهاي ديني راديکالي نيز وجود
دارند که فرهنگ ملي را نميبينند و به رسميت
نميشناسند و دليل مهم آن غلبه رويکرد فقاهتي
در فهم ديني است .به نظر من خود انقالب
اسالمي يک نقطهاي از سنتز اين سه گانه است،
مردم ذيل يک هويت واحد جمع شدند تا آن
تشتت هويتي حل بشود .بنابراين وقوع انقالب
در شرايط بحران هويتي ناممکن است .اتفاقات
اخير نيز به دليل تشتت هويتي که دارد نهايتا يک
شورش با ريشه اجتماعي است که هنوز نتوانسته
تبديل به يک هويت ايجابي اثباتي بشود.
وي افزود :انقالب اسالمي يک انقالب ملي
است ،بلکه مليترين رخداد در تاريخ معاصر و
عصر مدرن است .انقالب اسالمي ارزشهاي
ملي را وارد ساختار سياسي جمهوري اسالمي
کرده است ،رهبري دارد که از اقتصاد ملي
اينترنت ملي و ارزشهاي ملي سخن ميگويد.
جمهوري اسالمي مدرنيته را کامال در خود هضم
کرده و يکي از افتخارات آن گسترش دانشگاهها

وضعيت نارضايتي و اعتراض دامن ميزند .اما
عمده ماجرايي که در يک ماه اخير رخ داد شکاف
و گسل فرهنگي بود و اينکه بخشي از جامعه
سبک زندگي را دنبال ميکند که احساس ميکند
اين سبک زندگي در ساختار رسمي جمهوري
اسالمي به رسميت شناخته نميشود .اين به
رسميت شناخته نشدن و احساس سهيم نبودن
ولو اينکه اين فرد به لحاظ واقعي سهيم است اما
احساس سهيم نبودن در مقدرات کشور براي اين
قشر بسيار تعيين کننده است .در کنار اين شکاف
فرهنگي ،شکافهاي اقتصادي و احساس عدم
ثبات نيز تاثير خود را در وقوع اين اعتراضات
گذاشته است.
در ادامه سيد جواد ميري ،عضو هيئت علمي
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
پيرامون نسبت اعتراضات اخير و طبقات اجتماعي
ابتدا به بيان چند گزاره در اين خصوص پرداخت
و گفت :گزاره اولي که در اين باره ميتوان مطرح
کرد اين است که نگاه به اين اعتراضات چگونه
است .در روايت رسمي حکومت که در رسانه ملي
مطرح ميشود بعد از حدود  5هفته که از فوت
خانم اميني ميگذرد دائم کليدواژه اغتشاش استفاه
ميشود ،اينکه صفوف معترضين بايد از صفوف
اغتشاشگران جدا شود ،اغتشاشات از آن سوي
مرزها هدايت ميشود ،مشاهده ميشود .به نظر
من اعتراض و اعتراضات و جنبش بر خالف اين
تصور که آن را نشانه نفوذ ميداند امر مذمومي
نيست بلکه نشانه يک جامعه زنده و پويا است و
ميتوان گفت اين يکي از نتايج آن چيزي است
که به آن حرکت انقالبي گفته ميشود .يکي
از مولفههاي بنيادين انقالب اين بود که انسان
براي تغيير و تحوالت جامعه هم وظيفه دارد و
هم حق .از بعد از جنگ تحميلي جامعه ايراني
دائما و به انحاء گوناگون پويايي و جنبشي بودن
خود را نشان داده است .و نشان داده که معتقد
است مقدرات او در همين سرزمين تامين ميشود

و تحوالت طبقاتي نيز سبب مخالفت و اعتراض
ميشود .نبايد مفهوم طبقه را ساده گرفت همانطور
که مفهومي مانند تحصيالت ميتواند بنيانهاي
سياستها و سياستگذاريهاي اجتماعي را تحت
تاثير قرار دهد.
شهرستاني در پاسخ به اينکه طبقه متوسط در
اين اعتراضات به دنبال چيست ،ابراز کرد :يک بعد
اعتراضات بعد اقتصادي است اما طبقه را نبايد تنها
اقتصادي دانست بلکه طبقات فرهنگي نيز وجود
دارند .آن فردي که به لحاظ فرهنگي اعتراض
دارد ميخواهد زيست فرهنگياش در ساختار
سياسي و نظام هنجاري رسمي به رسميت
شناخته و پذيرفته شود و در اشکال راديکاليتر
ميخواهد نظام هنجاري خود را که گمان ميکند
نظام معيار جامعه است جايگزين نظام هنجاري
رسمي کند .اتفاقي که افتاده است اين است که
ما به مفهوم طبقه توجه نکرديم .در لحظه انقالب
يک اتفاق تاريخي رخ داده است و آن هم وحدت
و يگانگي است .در تمام انقالبهاي بزرگ
تاريخي انديشهاي نوعي هماهنگي و وحدت در
لحظه انقالب ايجاد ميشود .در انقالب اسالمي
هم اين اتفاق افتاد و يک مرتبه يک ملت و جامعه
احساس وحدت و يگانگي کردند ،کل ايران شده
بود آيت اهلل خميني(ره) و آيت اهلل خميني(ره)
يعني ايران.
وي افزود :آن وحدت کلمه در لحظه انقالب
مبنايي براي ساخت سياسي جمهوري اسالمي
ميشود .اين تصور ايجاد ميشود که ما يک
جامعه و امت واحد د اريم و بر اين اساس نظام
و گفتار سياسي طراحي ميشود .همين قانون
حجاب هم از اين مسئله نشات ميگيرد .در آن
دوره افرادي که ميخواستند بيحجاب باشند
صرفا يک خالف شرع تلقي نميشده بلکه به
هم ريختن روياي وحداني شدن جامعه ايران بوده
است .در لحظه رخداد انقالب واقعا انسانها يکي
ميشوند ،حوزه و دانشگاه ،زن و مرد ،روستايي و

دو ساحت نظري و عملي بايد سياستهايي را در
مواجهه با تحوالت جامعه اتخاذ کند ،بيان کرد :به
نظر من نگاه استصوابي بايد برداشته شود و اين
تنوع و تکثري که در جامعه وجود دارد بايد بتواند
در پارلمان خود را نشان بدهد .وقتي بين بود و
نمود ديالکتيک برقرار شود ساحت سياسي يک
ساحت منجمد نميشود .اگر نظام اسالمي به اين
قاعده تن در دهد ديگر عوامل خارجي نميتوانند
آن عناصري که در جامعه بود دارند اما نمود ندارند
را تحت تاثير قرار دهد .اما در ساحت نظري بايد
گفت سه کالن روايت از هويت جمعي در عصر
جديد مطرح است؛ يک هويت امر باستاني و
آن چيزي است که به آن هويت اصيل ايراني
ميگويند .هويت جمعي دوم اساسا دوران قبل از
ورود اسالم را به رسميت نميشناسد و يک کالن
روايت ديگر ميگويد بعد از مشروطه ايرانيها
هويت مدرني پيدا ميکنند .اين سه هويت هر
کدام عقبهاي دارند و بدنه اصلي جامعه همان بدنه
مياني است که با مفهوم ملت امر جمعي را صورت
بندي ميکند .امروز در عرصه امر سياسي و تمدني
ما نيازمند اين هستيم که اين سه عنصر و مولفه
را به يک سنتز برسانيم تا همه خود را بخشي از
آن امر جمعي بدانند .به نظر من اين سنتز همان
مفهومي است که مهدي حائري تحت عنوان
ملک مشاع مطرح کرده است .به اين معنا که هر
کسي در ايران متولد شده سهمي از ايران نه فقط
در اقتصاد بلکه در قدرت و فرهنگ نيز سهم دارد.
وي افزود :به نظر من در اعتراضات اخير ما
گرفتار دو اقليت راديکال شديم ،در بين اين دو
اقليت جامعه ايران است که متاسفانه رسانه ندارد
که بگويد چه ميخواهد ،اکثريت جامعه که هم
مسلمان و هم شيعه هستند و نظام جمهوري
اسالمي را هم ميخواهند ،ايران را نيز دوست
دارند و اصال به دنبال فروپاشي نيستند .به نظر
من اگر بتوانيم رسانههاي گوناگون داشته باشيم
بسياري از اختالفات در ايران حل ميشود.
جامعه در حوزه امر اجتماعي ،فرهنگي و سياسي

است .همين گسترش دانشگاهها زمينه تمايالت
تجددخواهانه را زياد کرده است.
ميري با بيان اينکه جوانان و نوجوانان معترض
به دنبال اعاده گفتمان انقالب هستند ،ابراز داشت:
عدالت ،آزادي ،برادري ،جامعه بدون تبعيض
و اجحاف ،جامعه بدون شکافهاي طبقاتي
نمونههايي از گفتمان انقالب هستند که امروز
جوانان معترض آن را مطالبه ميکنند .نوع مواجهه
با اعتراضات در ايران اينطور طبقهبندي ميشود:
ابتدا مواجهه نظامي ،بعد امنيتي ،بعد سياسي و بعد
آکادميک است .در حالي که اين هرم بايد برگردد
و در مرحله اول گفتمان آکادميک و نرم جلو بيايد.
اگر تصور درستي از اعتراضات صورت نگيرد
مواجهه نيز مواجهه درستي نخواهد بود.
شهرستاني با بيان اينکه هويت موزائيکي
يک امر ناممکن است ،گفت :هيچ نظام سياسي
نميتواند ترکيب موزائيکي از چند هويت داشته
باشد بنابراين بايد اين را تصديق کرد که يکي
از آنها بايد محور قرار بگيرد .اما اصل قرار
گرفتن يکي نبايد به اين معنا باشد که دو هويت
ديگر حذف شوند .هويت ديني وقتي ميتواند
دو هويت ديگر را در درون خود قرار بدهد که
از نگاه فقاهتي فاصله بگيرد و فقه را با طرح
سياسي تازهاي بفهمد .بايد به يک روايتي از امر
ملي برسد که با هويت ديني سازگار باشد و
اين همان روايت موجود است .امر ملي ما با امر
ديني ما در طول تاريخ يگانه شده است .درباره
شرايط کنوني ميتوان گفت اوال ما از آن سنتز
انقالب اسالمي فاصله گرفتيم و ثانيا همان سنتز
براي جامعه امروز نيست چرا که جامعه تغيير
کرده است.
ميري در پايان مطرح کرد :اين اعتراضات اخير
نبايد به معناي اغتشاش يا يک انقالب و عبور
از حاکميت معنا شود بلکه بايد ميانه اين دو نگاه
افراطي را ديد به اين معنا که اين يک اعتراض
مدني است ،بدنه جامعه مطالباتي دارد و حکومت
بايد اين مطالبات را مديريت کند.

گزارش

طبقاتاجتماعیواعتراضاتمدنی

سرگیجهگرفتهایم
آقا و خانم عابدی

حواشی پیرامون عابدی

برخ ی ا ز د اخلسا زمانص د ا وسیما خبر م یدهن د
عاب دیچن د وقت یبودهکهخود رابازخری دکردهبودتا
بتوان ددرسازمانتهی هکنن د هگ یکن د وچوننتوانسته
برنام ه ای راتهیهکن د استوریگذاشته و خ داحاف ظ ی
کرد ه است که مشخص نیست تا چه ح د صحت
ی رس د عاب دی
داشته باش د ،اما هرچه هست ب هن ظر م 
روغن ریخته ر ا نذ ر امامز اد ه کرد ه.

شایعه دوم

مورددیگریکهشایعهش ده این استکهحضور المیرا
شریف یمق دمدرشبکهدو،درشرای طفعل یباعثفشار
بر روی این خانوادهش ده و عاب دی که م د تها دور از
فضایاجرابود،برایکمکردنفشارهادستبهاینکار
ی رس د وبیشتربهیکشایعه
زدهکه البتهبعی دب هن ظرم 
فضای مجا زی شبیه است تا واقعیت.
ی اشنوشت ه:
اودربخشدیگریازاستوریخ داحاف ظ 
«متاسفانه روحیهن دارم .اجرایبرنام ههای ورزش ی
انرژی م یخو اه د که من این رو زها د ر خود حس
نم یکنم .این روحیه ا ز بینن د ه به من انتقال پی د ا
م یکن د که نیست .حت ی رفتن به جام جهان ی هم مرا
ر اض ی نم یکرد».
حقیقتا سرگیجه گرفت ه ایم ،چ طو ر م یشود د ر یک
خانه دو مجری ،ب هعنوان همسر حضور داشته باشن د
ی انگیزه و درشرای طنزدیک
کهیک ی از آنهاب هش دتب 
به افسردگ ی باش د و دیگری با نشاط وپر روحیه هر
رو ز صب ح به مردم امی د م یده د و د ر مو رد مسایل
ت وگو م یکن د .نم یدانیمچه
مختلف با دیگران گف 
ی انگیز هگ ییاشرای ط
ش ده اماهرچههست،دلیل آنب 
موجود نیست. .

کانون اندیشه جوان در چهارمین نشست از سری جدید
نشستهای کرسی آزاد اندیشی تحت عنوان مجموعه
نشستهای معرکه به موضوع «دانشگاه و اعتراضات»
میپردازد.
فصل اول برنامه گفتگومحور معرکه به اعتراضات اخیر جامعه
ایران اختصاص داده شده است تا زوایای پیدا و پنهان اتفاقات
اخیر جامعه فارغ از هیجانات و کنشهای زودگذر مورد بررسی،
نقد و موشکافی قرار گرفته و راهکارهای جامعه دانشگاهی و
اندیشمند پیرامون آن ارائه شود.
️در نشست چهارم از این فصل ،روز چهارشنبه  ۲آذر ماه
ساعت  ۱۲:۳۰مهدی جمشیدی «عضو هیئت علمی پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشه اسالمی» و صادق زیبا کالم «عضو هیئت
علمی دانشگاه تهران» به بحث و گفتوگو خواهند پرداخت.
قابل ذکر است این گفتگوها به صورت زنده از صفحه آپارات
کانون اندیشه جوان به نشانی https://www.aparat.
 com/canoon.orgپخش خواهد شد.

چهارشنبه
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روسیهبهکنفرانسامنیتیمونیخ
دعوتنشد

تشکیک واشنگتن در توان غنیسازی
۶۰درصدی ایران
به گزارش گروه بین الملل عصر قانون به نقل از الجزیره،
«آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا امروز سه شنبه به ازسرگیری
غنی سازی  ۶۰درصدی ایران در سایت فردو واکنش نشان داد.
وزیر خارجه آمریکا در ادامه تالش مذبوحانه کشورش برای
تشکیک در توانمندی های ایران در فن آوری صلح آمیز هسته
ای در این خصوص ادعا کرد که نمی تواند ازسرگیری غنی
سازی  ۶۰درصدی ایران در تاسیسات فردو را تایید کند!
در همین ارتباط ،محمد اسالمی رئیس سازمان انرژی اتمی
ساعاتی پیش در حاشیه گفتگو با خبرنگاران درباره اقدامات انجام
شده از سوی سازمان انرژی اتمی در مراکز فردو و نطنز توضیح
داد :در روزهای اخیر شاهد صدور قطعنامه علیه ایران بودیم که
س العمل متقابل ما مواجه شد به طوری که در
این کار با عک 
روزهای اخیر تولید اورانیوم  UF۶با غنای  ۶۰درصد در فردو
از سر گرفته شد.
به گزارش مهر ،پنجشنبه هفت ه گذشته شورای حکام آژانس
بین المللی انرژی اتمی بار دیگر با صدور قطعنام ه ای خصمانه
علیه کشورمان ،ایران را به عدم همکاری کافی در خصوص
وجود ذرات اورانیوم ادعایی در  ۳مکان اعالم نشده متهم و عنوان
کرد که تهران در راستای اجرای وظایف قانونی خود و بدون
تأخیر بایستی اقداماتی را صورت دهد.
این قطعنامه با  ۲۶رأی موافق ۲ ،رأی مخالف و  ۵رأی ممتنع
به تصویب این شورای  ۳۵عضوی رسیده است و اگر به لحاظ
جمعیتی به کشورهایی که با این قطعنامه همراهی نکردند نگاه
کنیم ،بخش قابل توجهی از جمعیت جهان به شمول کشورهای
هند ،چین ،روسیه ،آفریقای جنوبی و مخالف سوء استفاده ابزاری
کشورهای غربی از آژانس برای اعمال فشار حداکثری علیه ملت
ایران هستند.
پیش از این اقدام غیرسازنده از طرف آمریکا و  ۳کشور اروپایی
در شورای حکام آژانس ،ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور
خارجه کشورمان از برگزاری جلسات متعدد بین سازمان انرژی
اتمی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین خبر داد و
افزود :در حالی که طی هفت ه های اخیر هیئت سازمان انرژی
اتمی ایران با نگاهی رو به جلو در حال گفتگو و تعامل با مدیرکل
آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای یافتن راه حلی عملی جهت
حل و فصل موضوعات پیچیده و فنی پادمانی بود ،هیچ دلیل
موجه فنی یا فوریت پادمانی برای ارائه قطعنامه علیه ایران وجود
ندارد.

روسیه مخالف تحریم های غرب
علیه دیگر کشورها است
به گزارش گروه بین الملل عصر قانون به نقل از
اسپوتنیک ،رئیس جمهور روسیه از توسعه روابط دو جانبه
با کوبا استقبال کرد.
«والدیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه سه شنبه در
دیدار با همتای کوبایی خود از مخالفت مسکو با تحریمهای
غرب گفت و افزود :روسیه همواره با اعمال محدودیت،
تحریمها و محاصرههای مختلف مخالف بوده است.
رئیس جمهور روسیه یادآور شد که کوبا نیز در قبال
روسیه موضع مشابهی را در پیش گرفته است و همه اینها
نتیجه دوستی سنتی بین دو کشور است که از سوی «فیدل
کاسترو» رهبر سابق کوبا پایه ریزی شده است.
پوتین در ادامه این دیدار تاکید کرد :ما همواره در
تریبونهای بینالمللی از این مسئله حمایت کردهایم و
شاهدیم که کوبا نیز در رابطه با کشور ما و روسیه همین
موضع را دارد.
رئیس جمهور کوبا نیز در این دیدار تاکید کرد که کوبا
عشق زیادی به روسیه دارد و تحریمهای که غرب طی
سالهای اخیر علیه مسکو و هاوانا اعمال کرده است را،
محکوم کرد.
«میگل دیاز کانل» رئیس جمهور کوبا که در مسکو به
سر می برد ،پیش از این نیز اعالم کرد :کوبا به شدت
تحریمهای غرب علیه روسیه را محکوم میکند.

تکرار ادعاهایوزیر خارجهانگلیسعلیهایران
به گزارش گروه بین الملل عصر قانون ،جیمز کلورلی،
وزیر خارجه انگلیس در گفتوگو با نشریه انگلیسیزبان و
سعودی «الشرقاالوسط» در ادامه ادعاهای خود درباره برنامه
هستهای ایران ،مدعی شد که لندن همچنان به تعهد خود
برای ممانعت از دستیابی ایران به سالح هستهای پایبند است.
کلورلی در حاشیه کنفرانس امنیتی منامه ،به شرقاالوسط
مدعی شد :ما به منظور جلوگیری از فعالیت بیثبات کننده
ایران در منطقه و همچنین هدف قرار دادن و تحریم کردن
اشخاصی که مسئول چنین رفتاری هستند ،همچنان به اتخاذ
تدابیر علیه ایران ادامه خواهیم داد.
وی در واکنش به اتخاذ تدابیر در راستای حفاظت از شبکه
تروریستی ایران اینترنشنال مستقر در لندن برابر تهدیدهای
تهران ،مدعی شد :حفط امنیت اتباع انگلیس را فوقالعاده
جدی میگیریم .همچنین درباره اهمیت روزنامهنگاری آزاد،
صادقانه و شفاف همین رویکرد را داریم و زمانی که به این
باور برسیم که در خاک انگلیس تهدید واضحی وجود دارد،
پاسخ میدهیم.
وی همچنین با اشاره به تامین امنیت شبکه تروریستی
ایران اینترنشنال ،درباره اینکه لندن با این اقدام قصد دارد
چه پیامی را به ایران مخابره کند ،مدعی شد :همانطور که با
فراخواندن کاردار ایران پیامی مخابره کردیم ،میخواهیم این
پیام را برسانیم که تهدید خبرنگاران غیرقابل قبول بوده و ما
به آن پاسخ خواهیم داد.
کلورلی در واکنش به اینکه وی در اجالس منامه ،مدعی
شده بود که روسیه و ایران امنیت منطقه عرب را تهدید
میکنند ،مدعی شد :ما در واکنش به اقدامات مشخص برخی
اشخاص ،تحریمهای هدفمند در نظر گرفتیم .از این رو ،وقتی
به این نتیجه رسیدیم که پهپادهای ایرانی به روسیه فروخته
و در جنگ اوکراین استفاده شده ،تحریمهای مشخصی را
علیه شرکتها و اشخاص مسئول ارسال این پهپادها اعمال
کردیم.
کلورلی پیشتر هم بدون ارائه مدرک و با اشاره به ادعاها

درباره عرضه پهپادهای ساخت ایران به روسیه برای استفاده
علیه زیرساختهای اوکراین در جنگ جاری بین مسکو
و کییف ،مدعی شد :تسلیحاتی که ایران در اختیار دیگر
کشورها قرار میدهد ،امنیت خاورمیانه و ورای آن را به
مخاطره انداخته است.
این در حالی است که هم تهران و هم مسکو به دفعات
ارسال پهپاد از ایران به روسیه برای استفاده در اوکراین را
تکذیب کردهاند.
وی همچنین در ادامه ادعاهای خصمانه و به دور از
واقعیت لندن درباره اغتشاشات ایران ،مدعی شد :تحریمهای
مشخصی را هم علیه پلیس امنیت اخالقی ایران اعمال
کردیم .در زمان مناسب این اشخاص و نهادها را هدف
تحریم بازدارنده قرار دادیم.
وزیر امور خارجه انگلیس در بخش دیگری از این گفتوگو،
اتهام بیاساس تالش ایران برای برهم زدن ثبات منطقه را
عنوان کرد و مدعی شد :وقتی میفهیم که ایران در راستای
برهم زدن ثبات کشورهای همسایه تالش میکند ،تدابیری
اتخاذ می کنیم .به اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از اقدامات
بی ثبات کننده ایران در منطقه و اعمال تحریم هایی علیه
افراد برای مجازات آنها به خاطر کارهایشان ادامه خواهیم داد.
کلورلی در حالی این ادعاها را مطرح کرده که جمهوری
اسالمی ایران همواره بر سیاست ثابت خود برای برقراری
بهترین روابط با همسایگان و کشورهای منطقه و لزوم خروج
نیروهای بیگانه از منطقه تاکید دارد.
وزیر خارجه انگلیس در واکنش به این پرسش که آیا
مذاکرات هستهای با ایران به پایان رسیده است ،مدعی
شد :ما در ماه مارس توافقی بسیار معتبر به ایرانیها ارائه
کردیم و آنها هنوز پاسخ ندادهاند .همچنان نسبت به ممانعت
از دستیابی ایران به سالح هستهای ،متعهد هستیم اما حاال
به ایران بستگی دارد که به مذاکراتی که ارائه کردیم ،پاسخ
معنادار بدهد .توپ حاال در زمین ایران است و برای مدتی
اینطور بوده و وقتش رسیده که پاسخ دهند.

به گزارش گروه بین الملل عصر قانون به نقل از
پایگاه اینتل ریپابلیک ،در یک اقدام ضد روسی تازه
از سوی غرب ،نمایندگان روسیه به کنفرانس امنیتی
مونیخ دعوت نشدند.
سازمان دهندگان کنفرانس امنیتی مونیخ امروز سه
شنبه در توجیه اقدام ضد روسی جدید خود عنوان کردند:
ما قصد داریم در مورد آینده روسیه با رهبران مخالفان
این کشور و روس های در تبعید به گفتگو بپردازیم.
کنفرانس امنیتی مونیخ قرار است از  ۱۷تا  ۱۹فوریه
سال آینده میالدی برگزار شود.

آمریکامنشابحرانهای
روسیهباغرباست
به گزارش گروه بین الملل عصر قانون به نقل از
اسپوتنیک« ،دیمیتری پسکوف» امروز سه شنبه اعالم کرد:
بحران کنونی (روسیه با اوکراین) و بحران کارائیب متفاوت
است ،هر چند چه در آن زمان و چه در حال حاضر ،ما در
مورد درگیری میان روسیه و غرب به هدایت ایاالت متحده
صحبت می کنیم.
سخنگوی ریاست جمهوری روسیه تاکید کرد که بحران
ها متفاوت از هم هستند ،اگرچه هم در آن زمان و هم
اکنون صحبت از درگیری میان روسیه و غرب به رهبری
ایاالت متحده آمریکا است .در واقع ،این عنصر مشابه (هر
دو بحران) است ،البته از طرف دیگر ،تفاوت های ظریفی
میان دو بحران وجود دارد.
پسکوف در ادامه یادآور شد که بحران کارائیب در جریان
گفتگوهای امروز «والدیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه
و «میگل دیاز کانل» رئیس جمهور کوبا ،موضوع اصلی
رایزنی دو طرف نخواهد بود.
سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در عین حال تاکید
کرد که روابط روسیه و کوبا در حال حاضر شروع بسیار
خوبی را تجربه می کند و چشم انداز روشنی در آینده دارد
و این دقیق ًا همان چیزی است که (در دیدار روسای جمهور
دو کشور) مورد بحث قرار خواهد گرفت.

گزارش

آمریکا و اروپا سقف قیمت نفت روسیه را اعالم میکنند
به گزارش گروه بین الملل عصر قانون
روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال سه
شنبه در گزارشی به نقل از منابع آگاه ادعا کرد
که واشنگتن و متحدانش چهارشنبه به دنبال
دستیابی به توافقی برای تعیین سقف قیمت
نفت روسیه هستند.
بر اساس ادعای این روزنامه آمریکایی ،قرار
است آمریکا و متحدانش فردا چهارشنبه توافق
کنند که سقف قیمتی نفت روسیه را به رقمی
بین  ۶۰تا  ۷۰دالر اعمال نمایند.
در همین ارتباط« ،الکساندر نواک» معاون
نخست وزیر روسیه روز گذشته اعالم کرد که
مسکو به کشورهایی که سقف قیمت را در بازار
نفت اجرا کنند ،نفت نخواهد فروخت.
نواک در همین ارتباط به خبرنگاران گفت:
روسیه قصد ندارد نفت یا فرآورده های نفتی
را به کشورهایی که سقف قیمت را اعمال می
کنند ،عرضه کند .روسیه وضعیت خود را به
عنوان یک تأمین کننده قابل اعتماد انرژی در
بازار جهانی و در روابط با شرکا حفظ میکند؛ اما
در این راستا ما قصد نداریم نفت و فرآورده های

نفتی را به کشورهایی که از اصل سقف قیمت
ی کنند ،نفت عرضه کنیم .اعمال
استفاده م 
سقف قیمتی برای منابع انرژی و سیاسی کردن
ی تواند منجر به کسری
بخش انرژی تنها م 
و مشکل در تأمین انرژی شود .اعمال سقف
قیمت در بازار نفت اقدامی مداخله آمیز و بی
سابقه در اصول بازار نفت است که به ناچار
ی شود.
منجر به کاهش سرمایه گذاری ها م 
ماه گذشته نشریه بلومبرگ به نقل از منابع
ف های سیاسی،
آگاه اعالم کرد به علت اختال 
مشکالت موجود درباره تأمین و عرضه انرژی،
اتحادیه اروپا در شرایط کنونی تصمیم ندارد
برای نفت روسیه سقف قیمت تعیین کند.
پیش از این «گازپروم» ،شرکت بزرگ نفت
و گاز روسیه هشدار داده بود اگر اتحادیه اروپا
برای قیمت نفت روسیه ،سقف تعیین کند،
مسکو نیز عرضه نفت و گاز به این کشورها را
متوقف خواهد کرد.
«الکسی میلر» ،رئیس شرکت گازپروم
دراینباره گفته بود :ما براساس قراردادهایی
عمل میکنیم که دو طرف امضا کردهاند.

قطع ًا تعیین سقف قیمت ،نقض مفاد و اصول
اساسی این قراردادهاست و به معنای پایان
عرضه هم خواهد بود.
اتحادیه اروپا  ۷اکتبر ( ۱۵مهر) هشتمین
بسته تحریمی را علیه مسکو اعمال کرد و
همچنین چارچوبی را برای تعیین سقف
قیمت برای محصوالت نفتی روسیه اعالم
کرد که برای نفت خام از  ۵دسامبر ( ۱۴آذر)
و از  ۵فوریه ( ۱۶بهمن) برای فراوردههای
نفتی پاالیششده روسیه اجرایی خواهد شد.
در هفتههای اخیر ،اعتراضات بسیاری
در شهرهای اروپایی در جریان بوده است.

تظاهرات به ویژه ماه گذشته در ایتالیا ،آلمان و
فرانسه شدت گرفت .رسانهها میگویند مردم
با تجمع در میادین شهر به افزایش قیمت
کاالهای اساسی اعتراض کردهاند .وضعیت
ایجاد شده در اروپا نتیجه اعمال تحریمهای
گسترده علیه روسیه است.
اقتصاد اروپا که تا حد زیادی بر پایه تجارت
است ،با اعمال هشت بسته تحریمی و محدود
کردن داد و ستد با روسیه دچار مشکل شده
است .از سوی دیگر ،بروز جنگ و اختالل در
عرضه ،قیمت سوخت را افزایش داده و به
تورم دامن زده است.
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محوریترینبحثدربازسازینظامفرهنگی،
وضعیتنهادخانوادهاست

میزگرد تخصصی «ساختار فرهنگی و نهاد خانواده» ذیل
همایش ملی «منطق بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی کشور»
با حضور حجت االسالم والمسلمین محمدرضا زیبایینژاد ،رئیس
پژوهشکده زن و خانواده ،دکتر امیرحسین بانکیپور فرد ،عضو
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی و خانم دکتر فریبا
عالسوند ،عضو هئیت علمی گروه مبانی نظری پژوهشکده زن و
خانواده و حجتاالسالم دکتر مسعود اسماعیلی ،عضو هئیت علمی
گروه فرهنگپژوهی پژوهشگاه به عنوان دبیر علمی میزگرد برگزار
گردید.
در ابتدای این میزگرد دکتر مسعود اسماعیلی ،دبیر علمی میزگرد،
با اشاره به سه محو ِر؛ کالن بازخوانی وضع ساختاری کنونی؛
طراحی وضع ساختاری آرمانی و ساز وکارهای بازسازی انقالبی
ّ
محوری نهاد خانواده در
در ساختار فرهنگی گفت :با توجه به نقش
ِ
فرهنگسازی و جهتگیری فرهنگی جامعه ،یکی از محوریترین
مطلوب
مباحث در بازسازی نظام فرهنگی ،وضعیت موجود و
ِ
فرهنگی نهاد خانواده و زنان در کشور و سازوکارهای رسیدن از
وضع موجود به مطلوب خواهد بود.
عضو هئیت علمی گروه فرهنگپژوهی پژوهشگاه فرهنگ
و اندیشه اسالمی افزود :این سه محور ،در مواردی چون
طراحی وضع ساختاری آرمانی،
بازخوانی وضع ساختاری کنونیّ ،
سازوکارهای بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی نهاد خانواده قابل
تفصیل و پیگیری هستند.
وی گفت :زیر شاخه های این سه محور عبارتند از ظرفیتسنجی
نهاد خانواده برای تک ّون یا بازسازی ساختار فرهنگی ،توفیقات
موقعیت کنونی نهاد خانواده در ساختار فرهنگی ،چالشهای
ّ
موقعیت کنونی نهاد خانواده در ساختار فرهنگی ،صورت مطلوب
ّ
موقعیت نهاد خانواده در ساختار فرهنگی ،الزامات و بایسته های
ّ
بازسازی ساختار فرهنگی در نهاد خانواده ،چگونگی تعامل نهاد
خانواده با نهادهای دیگر در جهت بازسازی ساختار فرهنگی،
موقعیت نهاد خانواده در ساختار
مسألههای بازسازی انقالبی
ّ
موقعیت نهاد خانواده در ساختار
فرهنگی ،موانع بازسازی انقالبی
ّ
موقعیت نهاد خانواده در
فرهنگی ،سازوکارهای بازسازی انقالبی
ّ
موقعیت
ساختار فرهنگی و نیروهای پیشران در بازسازی انقالبی
ّ
نهاد خانواده در ساختار فرهنگی هستند.
در ادامه این نشست حجتاالسالم و المسلمین محمدرضا
زیبایینژاد ،رئیس پژوهشکده زن و خانواده ،با بیان این موضوع
که فهم موقعیت فعلی فرهنگی و مباحث مطروحه وی در این
خصوص ،اختصاصی به نهاد خانواده ندارد ،در این نشست گفت:
هر راهبری که میخواهد اصالحات اجتماعی ایجاد کند باید
موقعیت خودش را شناسایی کند .آیا راهبران ما تحت عقالنیت
اسالمی هستند یا عقالنیت نئولیبرال؟ اگر نتوانیم وضعیت خود
را تشخیص دهیم ،دائم ًا حرفهای بزرگ میزنیم و این حرفها
به دلیل عدم تشخیص درست موقعیت خودمان ،اجرا نمیشود و
در نتیجه ،مأیوس میشویم؛ اما اگر توانستیم که بفهمیم که در
وضعیت مقاومت هستیم و باید برخالف جریان رودخانه حرکت
کنیم ،رویکردمان در طراحی ساختار و برنامهها متفاوت میشود.
حجت االسالم زیبایی نژاد افزود :در  200سال اخیر چند شوک
به خانواده وارد شده که خانواده را از متن به حاشیه و از وضعیت
وضعیت مقاومت برده است .بعد از انقالب کبیر فرانسه،
قدرت ،به
ِ
نظام آموزش و پرورش مدرن ابداع شد .در پیش از این دوره،
حاکمیت سنتی با فئودالها (رئیس و بزرگ خاندانها) ارتباط داشته
است که در نتیجه ،این خاندان ها در حکومت ،سهیم بودهاند .بعد از
تأسیس دولت مدرن ،مفهومی به نام شهروند پدید آمد واین دولت،
جای کلیسا را در اداره جامعه گرفت و به عبارتی ،دولت مدرن آمد
که دین را کنار بزند .البته این سخن ،به معنی دفاع از نهاد کلیسا
نیست؛ چون نهاد کلیسا در آن برهه اشتباهات فراوانی داشت که
در شکلگیری دولت مدرن و کنار زدن نهاد دین ،تأثیری قابل
اعتنا داشت.
رئیس پژوهشکده زن و خانواده خاطر نشان کرد :در یونان ،ایده
افالطونی ،مخالف با نهاد خانواده بود و از نظر او ،خانواده در مقوله
تربیت باید نابود شود؛ زیرا از نظر او ،پدر و مادر با فهم قاصر خود
میخواهند بچه را تربیت کنند و لذا دولت که به مصالح جامعه بهتر
واقف است ،باید پس از تولد بچهها ،آنها را از والدین جدا کند و به
دست تربیت منسجم و هماهنگ دولتی بسپارد .تا پیش از انقالب
فرانسه ،این ایده از بین رفته بود و با وقوع این انقالب ،دوباره جان
میگیرد .در این ایده نیز در واقع ،دولت و نهاد آموزش و پرورش،
باید آدمیان تربیت کنند نه خانواده .به عبارت دیگر ،در این فضا،
خانواده نقش محوری خود را در آموزش و پرورش از دست میدهد.
حجت االسالم زیبایی نژاد گفت :دومی شوکی که به نهاد خانواده
در  200سال اخیر وارد شده است این است که هسته معنایی نظام
آموزش از خانوادهمحوری به سمت نظاممحوری میرود .نظام
آموزشی جدید هم ابتدا ادعا نمود که خانواده محور تعلیم و تربیت
است؛ اما به مرور ،هرچه پیش رفت ،خانواده را هرچه بیشتر از هسته
میانی آموزش به سمت حاشیه آن بیرون راند.
وی گفت :سومین شوک این بود که نظام آموزش مدرن ،با ارزش
فرض گفتمان مدرن ،نفی امر قدسی است.
های دینی درافتاد .پیش ِ

در پیمایشهای انجام شده ،هرچه تحصیالت که در نظام آموزشی
مدرن انجام شده ـ باالتر میرود ،رابطه فرد با دین کمتر میشود.
رییس پزوهشکده زن و خانواده ادامه داد :البته باید توجه داشت
که نظام فکری موجود ،واقعیت خودش را در لفافهای از تقدس
پنهان کرده است که در نتیجه ،در مواجهه با آن ،ما دیرتر به این
نتیجه میرسیم که این نظام تربیتی ،نظام ارزشی خانواده را بازتاب
غالب فعلی ،فرهنگ نوسرمایهداری و نئولیبرالی
نمیدهد .فرهنگ ِ
است که در کشور خودمان هم در اکثریت میباشد و ما در اقلیت
هستیم .اگر این را بفهمیم که در اقلیت هستیم و باید مقاومت
کنیم و خالف جریان حرکت کنیم ،این وضعیت درستی است که
اکنون باید بفهمیم و متناسب با آن عمل کنیم .البته در مسیر کسب
قدرت فرهنگی ،شبکهسازی باید شود و از کوچکترین ظرفیتها
باید استفاده بهینه شود.
حجت االسالم زیبایی نژاد خاطر نشان کرد :از نظر قرآن کریم،
جریان تربیت اساس ًا در مبارزه شکل میگیرد و لذا مقاومت و مبارزه،
جزء الینفک تربیت است .این قابل تنظیر به اقتصاد متعارف و
اقتصاد مقاومتی است که در اقتصاد مقاومتی و هر مقاومتی ،تبدیل
تهدیدها به فرصتها از بایستهها است.
در ادامه نشست ،دکتر عالسوند عضو هئیت علمی گروه مبانی
نظری پژوهشکده زن و خانواده در این میزگرد با اشاره به این که هر
محوری را که میخواهیم در مورد فرهنگ بحث کنیم ،باید ببینیم
فرهنگ چیست و پسوند “فرهنگی” یعنی چه ،گفت :امر فرهنگی
ارکانی دارد؛ هویت؛ اخالق؛ آداب؛ اولویتهای روشن؛ فرهنگ متمایز
آن است که اولویتهایی روشن دارد .یکی از بحثهای مهم در
این اولویت ها،بحث درست و غلط است؛ وقتی میگوییم چیزی
فرهنگی است یعنی اولویت بندی به درست و نادرست دارد.
عالسوند ادامه داد :فرهنگ قیودی اصلی دارد که دستوری
نیست؛ مداخله ناپذیر است؛ فرایندی است؛ و این بحث ،مهندسی
فرهنگی را مخدوش می کند .نقاط آرمانی یا مهندسی ها ،منتهی
الیه های ایدئالیتسی هستند .وقتی داریم از مهندسی فرهنگ
صحبت می کنیم ،قبل از آن ،تصور کردهایم خألی تاکنون وجود
داشته و ما در نقطهای خالی ایستادهایم؛ در حالی که چنین چیزی
وجود ندارد؛ یعنی ما هیچ گاه در نقطه شروع نایستاده ایم .بلکه ما
در یک وضع میانی قرار داریم و دائم ًا باید نسبت سنجی کنیم که
چه کاری ،وضعیتی بهتر از گذشته را رقم می-زند .اینکه ما فکر می
کنیم از یک خأل شروع می کنیم ،باعث این وضعیت کنونی است.
طبیعت ًا یکی از مهمترین نهادها برای ارسال کدهای فرهنگی قطع ًا
خانواده است .چون خانواده ،آن وقت طالیی ،یعنی وقت کودکی
را در اختیار دارد .اگر خانواده ها می دانستند که پدیده والدگری،
پدیده فرهنگ سازی است ،خیلی وضعیت بهتری رقم می خورد.
این کودک که در خانواده بزرگ می شود به اصول کار و اقتصاد
و احترام می گذارد؛ این نهاد (خانواده) ،در قبل ،شاید دانش و سواد
کمی داشت ،ولی فرهنگی بود.
عضو هئیت علمی گروه مبانی نظری پژوهشکده زن و خانواده
گفت :یک بحث بسیار مهم ،بحث فضای مجازی است .حتی
اکنون که بحث کوچ کردن از پلتفرمهای خارجی به داخلی مطرح
است ،هنوز بسیاری ،ذات این فضا را خوب نمیشناسند و نتیجه
آن است که باز داریم پلتفرمهای داخلی را خیلی جدی مطرح می
کنیم .ولی نمی دانیم که این را اساس ًا خیلی ها برای لهو می خواهند
و نمی دانیم که این سیستم در اصل رگ حیاط خود را در لهو و
ترویج آن می داند .ما اگر بخواهیم بدانیم “در این زمینه ،تئوری
حکمرانی چیست؟” ،مشخص نیست .لذا اگر این را ترویج می
دهیم ،باید اصالح آن را در راستای ذات آن پیگیری کنیم .در
واقع ،خود فرهنگ غربی ،بچه های ما را در این سطح به وضعیت
فعلی نمیرساند (در واقع ،این کار ذات فضای مجازی است) .لهو در
فضای ما با لهو در فضای آنها متفاوت است .در واقع ،این فضا ،یک
انسان لهوی هیجانی به وجود آورده است؛ یعنی نسلی غیرمرکزیت
گرا که مرکزیت را فهم و قبول نکرده و واقعیت های اجتماعی را
قبول ندارد.
عالسوند افزود :خانواده لهوی هم از همین اجزا تشکیل شده
الیت و تغییر است و
سی ّ
است .امر مقدس این طور خانوادههاّ ،

خانواده
خویشتن مالکی؛ خانواده لهوی از این مختصات دارد استفاده می
کند ولذا نمی شود تک عاملی دید .در نزد این نوع خانواده ها ،امر
فرهنگی ،با اهمیت است.
بنابراین الزم است به چند نکته حائز اهمیت ،در مورد خانواده در
ایران ،توجه کنیم .خانواده در ایران ،وضعیت بسیار متکثری دارد؛ از
سنتی تا مدرن و در درون هریک از این انواع نیز مدل های ارتباطی
بسیار مختلفی وجود دارد که در نتیجه انواع بسیار متفاوتی از خانواده
داریم .خانواده ها ،درگیر جبهه های متفاوتی هستند؛ خانواده های
دارای ایدئولوژی یک جبهه بسیار سخت دارند؛ تا خانواده هایی که
قائلاند بچه ها نیاز به هیچگونه سرپرستی ندارند .در کنار تمام
اینها ،بسیاری از خانواده ها در شرایط مشابه (حاکمیت لهو) دارند
آن دین و فرهنگ و آداب را به بچه ها منتقل می کنند .در واقع،
والدین در این خانوادهها ،برنامه های درست تری نسبت به والدین
خود دارند .بنابراین باید گفت خانواده نه آن الگوی ذهنی است نه
الگویحاکمان.
عضو هئیت علمی گروه مبانی نظری پژوهشکده زن و خانواده
گفت :ما باید ببینیم ظرفیت موجود چیست و از آن نهایت بهره را
ببریم .واقعیت این است که همین خانواده رسمی آرمانی ،هنوز زنده
است و با هر مشکلی ،دارد وظیفه خود را انجام می دهد .خانواده
گرایی (خانواده رسمی) هنوز حتی در غرب وجود دارد .بنابراین
خانواده هنوز مهمترین خاکریز است .پس موقعیت یا نقطه روشن
ما ،در وضع تمدنی آینده در میز آینده پژوهی خانواده ،چه کاری می
تواند انجام دهد؟ جواب این است که خانواده باید کنشگر فعال باشد.
واقعیت این است که ساختارها برای ما کاری نمی کنند ولذا باید
به سمت فعال سازی عاملیت های فردی (خانواده ها) برویم .بدین
ترتیب باید از خانواده های رسمی موجود ،خانواده هایی پناهگاه،
حامی ،مربّی ،قاعده گذار بسازیم و با مدلهای جدید ،یک نهاد مدنی
مؤث ِر خانواده گرا پدید بیاوریم.
دکتر امیرحسین بانکیپور فرد ،عضو کمیسیون فرهنگی مجلس
شورای اسالمی نیز به این مطلب اشاره داشت که عرفا برخی
خراباتی و مثبت گرا و اهل رجاء هستند؛ البته آسیب این نوع نگاه،
امکان باالی بروز غفلت است؛ برخی از عرفا نیز مناجاتی و منفی
گرا و اهل خوف هستند که اسیب اینها نیز امکان بروز یأس از
رحمت است .می توان گفت هردوی این نگاه ها ،جلوی تحول
را می گیرند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی نوعا تحلیل
های خواص از سنخ نگاه مناجاتی است که نقد و اعتراض در کالم
آنها وجود دارد و ایرادهایی را مطرح می کنند که در آخر نمی فهمیم
که از نظر آنها آیا راهی هم برای حل این مشکالت هست یا خیر.
نوع ًا آمارها ،سیاه نمایی هایی بزرگ است که بیشتر ما را در یأس
فرو می برد .در مقابل این نوع تحلیل ها ،تحلیل های گل و بلبلی
عده ای است که نتیجه ای جز غفلت از مشکالت و آسیب ها ندارد
و راه را بر تحول می بندد .بنابراین ما در تحلیل های خود همواره
باید میانه خوف و رجا و در بین نگاه خراباتی و مناجاتی حرکت کنیم
و هم نقدها و مشکالت را ببینیم و هم راه حل مشکالت را نشان
دهیم .مکتب اهل بیت مکتب خوف و رجا است هر دو در حد اعلی
اما با تعادل میان دو طرف وجود دارد.
بانکی پور ادامه داد :در بحث خانواده ،ما نباید آسیبهای خانواده را
کم بگیریم و از آن غفلت بورزیم و در عین حال نباید گمان کنیم
که این اسیب ها و مشکالت ،راه حل ندارد و از راه حل ها غافل
شویم .ما در کشور دچار نوعی غفلت فرهنگی شده ایم .اولویت
اقتصادی و سالمت (مخصوص ًا در سال های اخیر شیوع کرونا)،
ما را از اولویت ذاتی فرهنگ دور کرد .اما با وجود همه این آسیبها
مخصوص ًا در مورد خانواده ،خانواده هنوز مهمترین نهاد فرهنگی
است .آمارهای ارائه شده در مورد خانواده و جمعیت بسیار گمراه
کننده فهم و تفسیر شده و در نتیجه نوعی سیاه نمایی در این موارد
رخ داده است .البته نباید از مشکالت فعلی غفلت کنیم و باید در
صدد رفع آن بر آییم؛ وگرنه ممکن است این سیاه نمایی ها در
اینده نه چندان دور ،محقق شود .برای نمونه ،در بدترین شرایط،
سه درصد از خانواده های ایرانی متالشی شده اند .همین طور در
جامعه ایران ،باالی  ۰۹درصد آحاد جامعه ،باالخره ازدواج می کنند.
در حالی که این آمارها در کشور به نحو بدی غلط تفسیر شده اند
و راه حل هم ارائه نشده است .به عبارتی در جامعه ما هنوز ارزش
ازدواج و خانواده جدی است .البته اگر غافل بشویم همین سه درصد
در دهه های آینده به سی درصد تبدیل می شود .در مسأله جمعیت،
با قوانین و مقررات جدید و یک پایش چند ساله ،توانستیم مشکل
را به سمت حل شدن سوق دهیم و در بقیه موارد نیز اگر این روند
صورت گیرد ،مشکالت حلشدنی هستند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی گفت :بعضی
اوقات ما فکر می کنیم مقهوریم و مهندسی فرهنگ ممکن نیست.
درست است که مهندسی فرهنگی با مهندسی ساختمان فرق دارد،
ولی مساله تنظیم خانواده یک مهندسی فرهنگی بود که جواب داد.
در جامعه ما ،اسناد باالدستی ،سراسر حرفهای گل و بلبلی است.
درست است که اینها کمی ایدآل گرا است اما مشکل ما این بوده
و هست که اینها هیچگاه تبدیل به برنامه و قانون جدی و وارد فاز
اجرا نشده است ولذا خیلی از این آسیبها مربوط به قانونها و مصوبات
و برنامه های خود ما بوده است .اگر مانعها و درست شناسایی شود و
برنامه و مقررات صحیحی وضع و اجرا شود ،مهندسی ممکن است.
باید بحثهای نظری را وارد عینیت کنیم و البته باید به اقدامات همه
جانبه فکر کنیم .لذا در این نوع امور ،ساده انگاری و سطحی نگری
ممنوع است.

گزارش

قوانینحوزهزنان
وخانوادهنیازمند
اصالح است
به گزا رش گروه اجتماع ی عصر قانون ،انسیه
خزعل یدراولینجلسهعموم یکارگروه زنانو
خانوادهبرنامههفتمتوسعهبیانکرد:پراکن دگ ی
قوانینحوزهزنانباعثم یشودبیشترین آسیب
د ر حو زه اجرا به این جامعه ه دف وا رد شود.
وی ادامهداد:تجمیعوت دوینقانونجامعحوزه
زناندرحقیقترویکردیاستکهن ظامحقوق ی
حوزه زنوخانواده رااصالحوتنقی حخواه دکرد.
وی با بیان اینکه د ر مجمو ع مسائل زیادی
ا ز جامعه د ر حو زه زنان و خانواده احصاش ده
است ،اظها ر داشت :ا زدواج و طالق ،کرامت
زن ،آموزش و اشتغال ،زنانسرپرست خانوار،
به داشتوسالمت،اوقاتفراغت،فضایمجازی،
پیشگیری از آسی بها ،ارتقایساختار خانواده،
موضو عجوان یجمعیت،کودکومحی ط زیست
از جملهمواردمهم ی بودکه در این زمینه رص د
و شناسای ی ش د.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
تصری ح کرد :در مساله خانواده در برنامه هفتم
با نکات مهم ی روب ه رو هستیم و این امریک ی از
چها ر محو ر اصل ی است که د رسن دتحول ویژه
دی دهش ده وحوزه زنان وخانوادهباه دف ارتقای
این نهاد و پای دا ری آن است.

قوانین حوزه خانواده آنچنان دچار پیچیدگی است

فاطمهقاسمپوررئیسفراکسیونزنانوخانواده
مجلسشورای اسالم ینیزبابیان اینکهت دوین
قوانینج دی دورویکردج دیدربارهقوانینحوزه
زنان نیا زمن د همت ج دی است ،اظها ر داشت:
قوانینحوزهخانواده آنچناندچارپیچی دگ یها
ودرهمتنی دگ یهای ی استکه اجما ع رویمفاد
یکقانونبه ویژه در اینحوزهکارسخت ی است.
زهراسجادی رئیس انجمن زنان ان دیشمن دنیز
گفت :د ر جمع قوانین تفاوت ی بین زن و مرد
وجود ن دارد ،ما در مورد قوانین کار ،هویت ی و
تفاوت ی میان زن و مرد قائل نش د ه ایم ا ز جهت
دیگر بر فر زن د آو ری تاکی د م یکنیم.
وی ادامه داد :در حال یکهموانع قانون ی وجود
دارد زنبای دبتوانن دب دوننگران یبرای ازدست
دادنفرصتشغل ی ،ازدواجکن د،صاحبفرزن د
شودنه اینکه ازترس از دست دادنمنبع در آم د
ا ز ماد رش دن دو ری کن د که اینترس ناش ی ا ز
نبودن پشتوانه قانون ی د ر این زمینه است که
امی دواریمباتجمیعواصالحقوانیندراینحوزه
مشکالت این چنین ی رفع شود.
سجادیبابیاناینکهایراناکنونمحورمقاومت
درخاورمیانهوجهاناستگف ت:مانبای ددرحوزه
خانواده و زنانمنفعل عملکنیم بای د بتوانیم با
تجمیعوهمفکریباسازمانهایمردمنهادفعال
در اینحوزهبهمحورخانوادهدرمن طقه وجهان
تب دیلشویموبهعنوانسردم دارم دافعانحقوق
خانوادهدرجهانالگوی یبرایسایرکشورهادر
این زمینه باشیم.

چهارشنبه

هنروادبیات

داستان زندگی شهید «علی خلیلی»
کتاب شد.

کتاب «زخمی لبخند» ،روایت هایی از زندگی مربی جهادگر
شهید علی خلیلی است که توسط انتشارات شهید کاظمی روانه
بازار شده است.
دفاع از ارزشهای انسانی در هر نقطه از جهان مورد تحسین
ملتهاست و افرادی که در این راه از مال و جان خود میگذرند
در هر ملتی ارزشمند و مورد احترام هستند و بهعنوان اسطوره و
قهرمان به مردم شناسانده میشوند.
علی خلیلی جوان دهه هفتادی که زندگی ساده و آرامش را
در گوشهای از شهر با مسجد ،هیأت و طلبگی و تربیت نوجوانان
پر میکند و در این مسیر با جدیت تمام از انجام کوچکترین
کارها ابایی ندارد.وی نماد تک تک جوانانی است که هر کدام
در دلشان شور و شعور انقالبی را دارند و محبت اهل بیت (ع) و
نشاط بندگیشان به آنها قدرت بخشیده است تا در مسیر حق
درستترین انتخاب را داشته باشند .برخالف آنچه دشمنان ایران
اسالمی میخواهند و سعی میکنند که جوانان را بینشاط ،خسته،
خموده و خالی از هر دلبستگی اعتقادی نشان دهند ،ولی وجود
جوانانی چون شهید علی خلیلی و تمام شهدای دهه هفتادی و
هشتادی مهر باطلی بر خیال آنهاست.
علی خلیلی در  25تیر ماه سال ( 1390شب نیمه شعبان) وقتی
در خیابان متوجه تعرض چند جوان با حالت غیرطبیعی به دو خانم
جوان میشود ،جلو میرود و تذکر میدهد .دو خانم جوان موفق
به فرار میشوند ولی شهید خلیلی با ضربه چاقوی یکی از جوانها
زخمی و شاهرگ گردنش بریده میشود.
کتاب «زخمی لبخند» روایتهایی از زندگی و شرح ماجرای
آن شب و دو سال مجروحیت و نهایت ًا شهادت علی خلیلی است
که از زبان مادر و یکی از دوستان نزدیک این شهید عزیز روایت
شده است.این کتاب در قطع رقعی و  74صفحه و به کوشش
زهرا یوسفان به نگارش در آمده و توسط انتشارات شهیدکاظمی
روانه بازار شد.
عالقهمندان جهت مشاهده و تهیه کتاب میتوانند از طریق سایت
رسمی انتشارات شهیدکاظمی (nashreshahidkazemi.
 )irو همچنین از طریق ارسال نام کتاب به سامانه پیام کوتاه
 3000141441کتاب را تهیه کنند.

کتاب دوم فرخو منتشر شد:
مستندداستانی؛راهیبرایبرونرفتاز
دشوارههایژانر مستند

کتاب «مستند داستانی؛ راهی برای برونرفت از دشوارههای ژانر
مستند» ️به قلم فرانک جمشیدی؛ پژوهشگر و نویسنده حوزه
مطالعات فرهنگی و اجتماعی جنگ ،توسط انتشارات یازهرا به
بازار نشر وارد شد.

نویسنده در بیان هدف از نگارش این کتاب اینگونه میگوید:
️به نظر میرسد شرکتکنندگان در این نشست گفتوگویی
[نشست اول فرخو با موضوع نقد کتاب «یک محسن
عزیز»] موفق شده باشند مخاطبان خود را در دغدغههایی
که آنها را به بحث و نقد و نظر گذاشتهاند ،سهیم کنند یا
متقاعدشان سازند که به ژانری به نام «مستند داستانی» و
به رشد و گسترش تدریجی و روزافزون آن به مثابه یک
پدیده اجتماعی و فرهنگی که قابلیت مسئلهپردازی دارد،
توجه کنند .نشان دادن این ضرورت کاری است که این
گفتوگو به انجام آن توفیق یافته است و اما کاری که
من در این نوشتار امیدوارم توانسته باشم انجامش دهم،
صورتبندی مسئلهای به نام «مستند داستانی» و تبیین
چرایی مسئلهشدگی آن با استناد به سخنان دوستان
شرکتکننده در نخستین گفتوگوی تحلیلی انتقادی درباره
کتاب یک محسن عزیز است.

 2آذر  28 1401ر بیعالثانی 1444

23 November 2022

دوره اول سال یکم پیششماره چهار

6

در نخستین نشست «پاورقی» چه گذشت؟

مرتضیسرهنگی:
داستانخوبراهمهسرمیزشامتعریفمیکنند!
اولین جلسه از سلسله نشستهای پاورقی که به بررسی
کتابهای تولیدی مراکز استانی حوزه هنری میپردازد در
محل تماشاخانه ماه حوزه هنری برگزار شد.
به گزارش روابطعمومی حوزه هنری؛ در این برنامه ،کتاب
«روزهای پیام بری» اثر روح اهلل شریفی مورد نقد و بررسی
قرار گرفت .این اثر در استان قزوین تولید شده و به زندگی
غالمحسن حداد زادگان میپردازد که در سالهای جنگ
مسئولیت اعالم خبر شهادت بعضی از رزمندگان استان قزوین
را به خانواده آنها داشته است.
در این نشست عالوه بر نویسنده کتاب ،مرتضی سرهنگی
و محمد قاسمیپور هم به عنوان کارشناس و منتقد دقایقی
صحبت کردند.
فضای سازی خوب نویسنده «روزهای پیام بری»

میثم رشیدی مهرآبادی به عنوان کارشناس ـ مجری در
ابتدای این برنامه ،دربارة کتاب توضیحاتی کوتاهی داد و گفت:
یکی از ویژگیهای این کتاب اینکه غالم حسن حداد زادگان
خبر شهادت برخی از رزمندگان قزوینی را که در لشکر  ۱۷علی
ابن ابی طالب بودند و همچنین جمعی از شهیدان این استان را
به خانوادههای آنها میرسانده است .در این کتاب قلم روح اهلل
شریفی کمک کرده تا فضا سازی خوبی انجام شود.
کتابی بکر به لحاظ موضوعی

در ادامه مرتضی سرهنگی به عنوان کارشناس و فردی که
کتاب «روزهای پیامبری» زیر نظر وی به چاپ رسیده است
گفت :این کتاب حاصل زحمات آقای قاسمیپور هم هست.
چرا که زحمات آمادهسازی کتابهای استانی حوزه هنری با
ایشان است.
وی درباره کتاب هم گفت :این کتاب به لحاظ موضوع
تازه بود و در این سالها کتابی با این مضمون ندیدهام .اینکه
خاطراتی کسی که به خانه شهدا میرفته و خبر شهادت عضو

خانواده را منتقل میکرده است منتشر شده ،در نوع خود جالب
است.
سرهنگی افزود :پیشتر آشنایی با آقای شریفی نداشتم و حین
این کار با او آشنا شدم .کتاب «روزهای پیامبری» کتاب خوبی
است و نویسنده از پس موضوع برآمده است.
نقد سرهنگی به ضعف برخی آثار حوزه جنگ و پایداری

در ادامه این نشست که تا حدی جنبه کارگاهی و آموزشی
برای نویسندگان و عالقمندان به آثار حوزه ادبیات پایداری
پیدا کرد ،سرهنگی تاکید کرد :کتابهای جنگ مشکالت
عمدهای دارد .بهخصوص در استانها نویسندگان در بخش
مصاحبه مشکل دارند .متنها ناقص است و بههم ریختگی
دارد .مستندات کارها نیز ضعیف است .با چنین شرایطی کار
نوشتن به راحتی از آب در نمیآید.
وی افزود :اگر قرار است نویسنده با رفتگر یا راننده تاکسی
مصاحبه کند باید بداند برای چه این مصاحبه را انجام میدهد.
یکسری از کارها مبنایش تحقیق هستند.
این کارشناس با اشاره به اینکه مصاحبهکننده نباید محو
صحبتهای مصاحبهشونده شود ،تاکید کرد :مصاحبه یک
حرفه است و بچهها وقتی جلوی راوی مینشینند نباید محو
صحبتها باشند .الزم است از دل مصاحبه سوال در بیاید.
مصاحبه باید همراه با احساس و عاطفه باشد.
وی ادامه داد :شریفی در کتاب «روزهای پیام بری» بر
کارش مسلط بوده و راوی اثر هم یک طنز تلخی دارد.
مصاحبه شاه کلید کارهاست
سرهنگی در پاسخ به این سوال مجری که بهنظر میآید در
این کتاب گاهی حضور نویسنده از راوی پررنگتر است با بیان
اینکه چنین چیزی را در متن ندیدم ،گفت :هرجا نویسنده وارد
میشود کار را مختل میکند .گاهی میبینیم در کارهای جنگ
حضور نویسنده پر رنگ است و راوی را نمیبینیم.

سرهنگی سپس با بیان اینکه شاه کلید کارها مصاحبه است،
در پاسخ به نقدی درباره پرداخت یکی از خاطرات کتاب گفت:
در کارهای خاطره مگر چند موقعیت عالی و درجه یک وجود
دارد؟ وقتی چنین موقعیتی وجود دارد نویسنده باید حداکثر
استفاده را بکند .فکر میکنم این موضوع هم به هوش آقای
شریفی بر میگردد.
وی در ادامه گفت :داستان تازه داستانی است که میتوانید
سر میز شام نقل کنید .وقتی چنین داستانی را میشنوید ،شما
هم میروید برای دیگران تعریف میکنید .شریفی درک چنین
موقعیتی را داشته است .ما هم باید از خاطراتی استفاده کنیم که
حرفهای تازهای داشته باشد.
رشیدی مهر آبادی در بخش دیگری با طرح سوالی مبنی
بر اینکه چرا بین کتابهای حوزه هنری که در تهران چاپ
میشوند با کتابهای استانی تفاوت در میزان استقبال وجود
دارد که سرهنگی گفت :شاید این از نقص ما باشد که تبعیض
قائل شدیم.
الزم است عناصر زیبایی داستان را بشناسیم
سپس سرهنگی با تاکید بر اینکه باید عناصری که به
زیبایی و پر کشش بودن داستان کمک میکند را بشناسیم
اظهار داشت :این توجه به اقناع مخاطب کمک میکند .بعضی
کتابها نه اثری از عشق دارند نه طنز؛ برخی فکر میکنند که
ادبیات جنگ ما عبوس است ،اما اصال این طور نبود .جبهههای
ما جوان بودند و این روحیه را به اردوگاههای اسارت نیز منتقل
کردند!
محمد قاسمیپور ،کارشناس دیگر حوزه ادبیات پایداری در
بخش دیگری ضمن تاکید بر اینکه نویسنده کتاب «روزهای
پیامبری» پر تالش است ،شریفی را فردی کتاب شناس و
کتابخوان توصیف کرد.
وی یکی از رمزهای موفقیت نسل جوان نویسندگان حوزه
ادبیات جنگ و پایداری را در داشتن روحیه شاگردی توصیف
کرد.
در بخش دیگری قاسمیپور یکی از مشکالت انتشار اثر در
استانها را چاپ اثر توسط ناشران گمنام عنوان کرد و افزود:
یک مشکل این است که کتابها در شبکه کتابخانههای کشور
نمیآید .کتابهایی هم که توسط انتشارات سوره مهر چاپ
میشوند زمان زیادی در صف انتظار میمانند.

برشی از کتاب

ستیز با مظاهر دینی و ملی

این روزها ،ضدیت جماعتی با روحانیت،
به ستیز آنها با تمام مظاهر دینداری و ملی
انجامیده است .چیزی که نظیرش را در دوران
مشروطه دیدهایم که چهها بر سر فرهنگ مردم
این سرزمین نیاورد.
این روزها عدهای اندک ،در فضای مجازی و
حقیقی چنان افراد معتقد را در فشار قرار داده و
به باد فحش و استهزاء گرفتهاند که بعضی برای
حفظ حیثیت خود مجبورند تظاهر به بیدینی
و بیاعتقادی به ملیت خود کنند و جمعی هم
ژست اپوزیسیون بگیرند.
خواندن عبارات زیر به قلم عبداهلل مستوفی از
رجال دوران قاجار و پهلوی را توصیه میکنم:
«مشروطهچیها بعد از عزل محمدعلی شاه،
چون خرشان از پل گذشته بود ،نمیخواستند
زیر بار روحانیون بروند .دشمنی انسان به چیزی
که از آن اطالع ندارد امری طبیعی است .آقایان
هم که از معارف اسالمی بیخبر بودند ،دشمنی
روحانیون را با هرچه با دیانت سر و کار داشت
وجهه همت خود قرار داده و تا توانستند مردم را

به بیدیانتی سوق دادند.
اکثریت مردم که همیشه تابع رؤسا (خواص)
هستند ،همینکه وضع را اینطور دیدند ،بعضی
ظاهراً و برخی ظاهر و باطن ،باد به بوق
بیدیانتی کردند .کار بهجایی رسید که یکی از
حزبهای سیاسی آن دوره ،به تقلید انقالبیون
عهد انقالب کبیر فرانسه ،جدایی مذهب را از
سیاست جزو مرام خود کرد...
بهانه ایجاد این رویه هم همان آزادی
مذهب و اصل مسلم دموکراسی بود که آقایان
مشروطهچیها بین آزادی اختیار مذهب،
با القیدی در عملیات مذهب اختیار شده،
نمیخواستند فرق بگذارند.
حتی در این اواخر نهی از معروف و امر به
منکر را به اسم آزادی مذهب ،به خود اجازه
میدادند.
مردمان متنسک نزد آنها منفور و هرکس
بیشتر اظهار بیدینی میکرد نزد آنها محبوبتر
بود و هرکس را که به لوازم مذهب قیام میکرد
فاناتیکمیخواندند.

آقای علی اکبر دهخدا میگوید:
در بدو مشروطیت روزی با سیدی اردبیلی
که از وجوه مشروطهچیها بود ،نزد استاد
حسین خیاط که در بازار کنار خندق نزدیک
سه راه مسجد شاه ،دکان داشت و او هم از
مشروطهچیها بود رفتم .سید و استاد خیاط
یاوهگویی به دین و مذهب را شروع کرده،

آنچه از کفر و الحاد در انبان فکر خود داشتند
بیرون ریختند .پس از ساعتی برخاستیم ،نزدیک
مسجدی رسیدیم .سید به من گفت دو دقیقه
تأمل کنید تا من بیایم .من ایستادم .دو دقیقه ،ده
و پانزده و بیست دقیقه شد ،از سید اثری ظاهر
نگردید .به خیال اینکه مبادا حادثهای برای او رخ
داده باشد داخل مسجد شدم .ابتدا به جاهایی
که احتمال میدادم رفتم نیافتمش ،ناگزیر به
جایی که هیچ احتمال نمیدادم یعنی در داخله
مسجد هم سری زدم ،دیدم سید در حال رکوع
است .ذکر رکوع را بقدری تکرار کرد که هیچ
پیشنمازی و لو در رکعت اول نماز آنقدر طول
و تفصیل نمیداد .من همینکه وضع را اینطور
دیدم خود را پشت ستون پنهان کردم .آقا سجود
رفت و آنقدر سجود را به درازا کشید که من تاب
نیاورده یکسر به منزل آمدم .سید سه ربع بعد از
من به منزل رسید .از او سبب تأخیر را سؤال
کردم ،در جواب من واقعهای را اختراع کرده و
من تا زنده بودم چیزی به روی او نیاوردم.
در آن دوره از این قماش مسلمانهای واقعی
ترسو زیاد بودند که عملیات مذهبی خود را از
سایرین پنهان کرده و ترس مشروطهچیها
در مجالس و محافل ،خود را بیدین جلوه
میدادند ( ».ج ۱ص ۳۱۶و)۳۱۷
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معرفی کتاب

دوسوگرایی رسانه های مدرن :اطالع رسانی ،توأم با کژاطالعات و نااطالعات
کژاطالعات ( ،)misinformationاطالعاتی
غلط و غیر عمدی است ،مثل شایعات .اما نااطالعات
( ،)disinformationاطالعاتی ساختگی یعنی عمداً
نادرست است ،مثل اخبار مخرب به منظور حقهبازی،
دام گستری (فیشینگ) ،جوسازی ،پروپاگاندا یا تبلیغات
سیاسی.
نااطالعات یکی از دغدغههای اصلی مصلحان
جامعه و شهروندان آگاه است .وای به حال مردمی
ای در دسترسشان
که خبرگزاریهای زنجیره ِ
استراتژیهای دستکاری افکار عمومی برای حفظ
وضع موجود را تعقیب کنند؛ و مردم چندان گزینهای
برای دسترسی به منابع متنوع در اختیار نداشته و اجباراً
گوش سپردۀ رسانههای سازنده کژاطالعات و پخش
کنندۀ نااطالعات باشند.
شوربختانه ،رسانههای رادیوتلویزیون زمینی
و ماهوارهای ،اینترنت و شبکههای به اصطالح
"اجتماعی"اش ،همواره دوسوگرا ()Ambivalent
بوده و دمدمی مزاج عمل کردهاند :هم نعمتی گرانقدر
برای آزادی بودهاند و هم نقمتی شدید علیه دموکراسی
ِ
هستند.
سوژۀ  Ambivalenceیا دوسوگرایی در
رسانههای مدرن را به مناسبت سی اُمین دورۀ هفتۀ
کتاب جمهوری اسالمی ایارن برگزیدم تا به معرفی
مختصر کتاب "اینترنت دوسوگرا" بپردازم.
نام کامل این کتاب «اینترنت دوسوگرا :خصومت،
شگرفی و تعارض در وضعیت برخط» است که
ترجمه ای است با تسامح ،از نام اصلی آنThe :

Ambivalent Internet: Mischief, Oddity,

 .and Antagonism Onlineچرا با تسامح؟ ـ به
این دلیل که اصطالح  Onlineمعمو ًال بهصورت
صفت یا قید بهکار میرود ولی در عنوان این کتاب
الکترونیکی بهنظر می رسد که  Onlineاسم باشد؛ به
معنی "در وضعیت برخط بودن"!
این کتاب را دو نفر به نامهای "ویتنی فیلیپس"
( )Whitney Phillipsو "رایان ام .میلنر" ( Ryan
 )M. Milnerنوشتهاند ،در ژوئن  2017توسط
انتشارات جان وایلی و پسران (& John Wiley
 )Sons, Inc.منتشر شده و در  240صفحه به قیمت
 26دالر آمریکا (و در برخی از فروشگاههای برخط ،به
قیمتی کمتر) به فروش میرسد.
معرفی نویسندگان کتاب «اینترنت دوسوگرا»

ـ خانم "ویتنی فیلیپس" استاد و آموزگار
های شناخت کژاطالعات
در میانرشتهای ِ
از نااطالعات
()Miss-information
( ،)Disinformationسواد رسانهای ،ارتباطات
سیاسی ،اخالق دیجیتالی ،اخالق روزنامهنگاری و
اخالق استفاده روزمره از رسانه های اجتماعی است.
او همچنین به نقد فرهنگ عامیانۀ برخط یا "فولکلور
آنالین" و فراتر از آن ،بهویژه به تحلیل "داستان سرایی
جمعی" و لفاظیهای جنایی و گمراه کننده (در بارۀ
ارواح و هیوالهای خبیث) عالقهمند است .پژوهشهای
خانم فیلیپس روی «بررسی تضاد و آزار و اذیت مبتنی

بر هویت برخط» ،رابطه بین بیان عامیانه و تأثیرات
دولتی و شرکتی و فناوریهای برآینده؛ مشارکت مدنی
دوسوگرا و اخالق دیجیتالی ،از جمله اخالق روزنامه
نگاری و اخالق استفاده روزمره از رسانههای اجتماعی
متمرکز است .او نویسنده کتاب «این است که چرا ما
نمیتوانیم چیزهای خوب داشته باشیم :نقشهبرداری از
رابطه بین اوباش برخط و فرهنگ اصلی» (،MIT
 )2015و نویسنده مشترک همین کتاب «اینترنت
دوسوگرا :خصومت ،شگرفی و تعارض برخطِ » مورد
بحث است .خانم فیلیپس دارای چند مدرک دانشکاهی:
یک  Ph.Dدر زبان انگلیسی با تأکید بر ساختار فولکلور
در فرهنگ دیجیتالی از دانشگاه اورگان ( )2012و یک
( M.F.Aدکتری هنرهای زیبا) در نویسندگی خالق
(داستانی) از کالج امرسون ( )2007و مدرک لیسانس
فلسفه از دانشگاه ایالتی هومبولت ( )2004است.
ـ رایان ام .میلنر نویسنده و استاد بخش ارتباطات
کالج چارلستون در کارولینای جنوبی است .او چندین
دوره در زمینه فناوری رسانههای مدرن و ارتباطات
دیجیتالی تدریس کرده و هنوز تدریس می کند .زمینه
اصلی تحصیل او بر تأثیرات اینترنت بر جامعه و نحوه
واکنش متفاوت مردم به فناوری های برآینده متمرکز
است .میلنر در سال  2012از دانشگاه کانزاس با مدرک
دکترا در مطالعات ارتباطات فارغ التحصیل شد .عنوان
پایاننامه او «کلیشههای فرهنگی ساخته شدۀ جهان»
(  )The World Made Memeبود که بعداً در
سال  2016بهصورت کتاب منتشر شد .میلنر بر اساس
تحقیقات خود در زمینة فرهنگ اینترنتی و ارتباطات
برخط و بازی های ویدیویی چندین کتاب و مقاله
نوشته است .یکی از مطالعات او در بارۀ چگونگی تأثیر
اینترنت بر جامعه و مردم است.
محتوای کتاب «اینترنت دوسوگرا»

این کتاب الکترونیکی پس از بخش "قدردانی"
و "مقدمه" به مفهوم "بیان عامیانه" (Folkloric
 )Expressionشامل موسیقی ،رقص ،هنر،
طرحها ،نامها ،نشانهها و نمادها ،نمایشها ،مراسم،
فرمهای معماری ،صنایع دستی ،روایتها و بسیاری
دیگر از بیانهای هنری یا فرهنگی در فضای سایبری
میپردازد.
سپس در قسمت دوم کتاب ،مفهوم بازی هویت
( )Identity Playمطرح میشود .میدانیم که بر
اساس مطالعات ایبارا و پتریگلیری (" )2010بازی
هویت" ،آزمون یا آزمایش یک خود احتمالی را توصیف
نموده و یک محیط امن را پیش نیاز چنین آزمایشی
فرض میکند.
در قسمت سوم ،مفهوم "طنز مؤسس"
( )Constitutive Humorمطرح و به جهان
طنز اینترنتی اشاره میشود.
قسمت چهارم کتاب به مفهوم "داستان سرایی
جمعی" ( )Collective Storytellingمیپردازد
و آن شگردی دیجیتالی است که با استفاده از آن،
گروههایی از دانشآموزان روی موضوعات خاصی کار
میکنند تا داستانهای خود را تولید نمایند و با دیگران

عباس پورخصالیان
به اشتراک بگذارند و با استفاده از فناوریهای مشارکتی مانند پلتفرمهای داستانسازی
برخط منتشر کنند.
قسمت پنجم و پایانی کتاب [پیش از بخش نتیجه] به مناظره و مجادلۀ عمومی
( )Public Debateدر فضای سایبری اختصاص دارد.

یک توضیح و چند اشاره

برای درک موضوع این کتاب ،ابتدا الزم است اصطالح  Ambivalentدر عنوان
صفت Ambivalence
آن ،به درستی فهمیده شود .اصطالح ، Ambivalent
ِ
(دوسوگرایی) است .دوسوگرایی در روانشناسی به معنی تعارض روانی فردی است،
فردی که بهطور همزمان ،هم جذبکننده و هم دفعکننده رفتار میکند ،مانند مبارزی
که حریف را با یک دست در آغوش میکشد تا با دست دیگر محکم به وی ضربه بزند.
من
همچنین باید توجه داشت که چنین کتاب هایی را نویسندگان غربی نه برای ِ
شرقی غمگین بلکه در اصل برای افرادی که اصطالح ًا به آنها  WEIRDگفته
میشود ،مینویسند .و البته  WEIRDسرواژۀ صفاتِ  :غربی ( ،)Wتحصیلکرده
من نوعی در این کشور ،از پنج
( ،)Eصنعتی ( ،)Iثروتمند ( )Rو دموکراتیک ( )Dاست و ِ
صفت موجود در  WEIRDشاید تنها آنرا به زحمت داشته باشم.
این کتاب به بررسی اموری شگرف و بد و بینابینی (بین بد و خوب) میپردازد؛
اموری که بیان روزمرۀ برخط را مشخص میکند ،از فتوشاپهای پوچگرایانه گرفته تا
هشتگهای متضاد توییتر و بازی هویت فریبنده.
ویتنی فیلیپس و رایان ام .میلنر بهویژه بر این دوگانگی متناقض تمرکز میکنند .آنها
اینترنت را واقعیتی بسیار آشوبناک و همزمان مرتب ،یعنی بیش از حد دوسوگرا و در
عمل ،رسانهای جامع رسانههای قدیم و جدید با محتویاتی بومی و وارداتی و با اثری
شامل همۀ موارد
مولد و مخرب میدانند .بیان برخط ( ،)Online Expressionنیزِ ،
فوق است.
نویسندگان استدالل میکنند که این دوگانگی به ابزارهای دیجیتالی موجود بستگی
دارد .با این حال ،هیچ چیز غیر منتظره یا تعجب آور در این فضا وجود ندارد.
ویتنی فیلیپس و رایان ام .میلنر با اشاره به کتاب “ ”Brave New Worldاثر
آلدوس هاکسلی ،میگویند :دنیای ما ،دنیای نو و قشنگی است و در درون این عجوزۀ
هزار داماد ،هیچ چیز جدیدی در زیر آفتاب عالم تاب وجود ندارد.
چند نقد ابراز شده

ـ ژان برگس ،از دانشگاه صنعتی کوئینزلند meme" :ها یا کلیشههای فرهنگی،
ک های عجیب و غریب ابراز شده در فضای سایبری
اوباش یا ترولینگ دیجیتالی و جو 
در حال تبدیلشدن به بخشی از زبان روزمره جوامع معاصر هستند ،خواه در صحنه
اصلی ،فضای سیاست را اشغال کنند یا در تاریکترین گوشههای وب دست بهدست
شوند و بگردند .در این کتاب ،دو محقق برجستۀ ارتباطات دیجیتالی به یکدیگر
قانونی دقیق،
پیوستهاند .آنها به نوبۀ خود ،فولکلور اینترنتی را همراه با مطالعات پزشکی
ِ
به یک دانشنامۀ اینترنتی برای درک واژگان نظری جدید ،تحقیق و آموزش زبانهای
بومی چندگانۀ موجود در اینترنت تبدیل میکنند".
اصلی مایکروسافت ریسرچ« :از شوخیها و طنزهای بیمزه
ـ نانسی بایم ،محقق ِ
گرفته تا تبلیغات سیاسی ،هرگز مهمتر از این مهم نبوده است که رسانههای برخط
چگونه شیوههای قدیمی مشترکی را که بین بازی و نفرت ،سرگرمی و بیرحمی نهفته
است ،ایجاد و تقویت میکنند .آزاردهنده است .اما یک محاسبۀ صادقانه ،ناراحت کننده
و ضروری است .شما هم می خندید ،هم احساس بدی می کنید و متوجه می شوید».
ـ یوهان فارکاس ،در فصلنامه روزنامهنگاری و ارتباطات جمعی« :گسترۀ وسیع
پردازی "بیان
موارد [موجود در این کتاب] بهعنوان نقطۀ شروع قدرتمندی برای نظریه
ِ
دوسوگرا" است .نقطۀ قوت کلیدی کتاب در سبک نگارش شخصی نویسندگان نهفته
است که آن را به یک متن بسیار خواندنی قابل دسترس و لذتبخش تبدیل میکند.
این کتاب هم برای دانشجویان و هم برای دانشپژوهان ارشد که به بررسی تولیدات
فرهنگی ،ایجاد جامعه ،مشارکت و ارتباطات سیاسی برخط می پردازند ،جالب خواهد
بود».
ـ دائی اوه ،از دانشگاه الفبورو« :این کتاب برای عموم خوانندگاناش بهویژه در
بخشها و بحثهایی راجع به مشکالت اخالقی و سیاسی موجود در فضای دیجیتالی،
رسانهای بسیار آموزنده است».

مهدیجمشیدی
فرهنگ توحیدی روح حاکم بر اندیشۀ فرهنگی آیتاهلل
خامنهای

خامنهای
آیتا هلل 
} روححاکمبران دیشۀفرهنگ ی 
یاهستهمرکزی و عنصربنیادین آن ،عبارت است
ازتوحی د.هیچپارهایازان دیشهفرهنگ یایشان،ته ی
ی اعتنابه آننیست،بلکهچهدرمقام
ازاینمقولهوب 
توصیف وچهدرمقامتوصیه،چهدرس ط ح ُخ رد وچه
درس ط ح کالن،چه الیهذهن ی وچه در الیه عین ی،
اوهموارهنسبتبهتوحی دحساساستونم یخواه د
کمترین زاوی ه ای با آن پی دا کن د.
} ازیکمتفکرمسلماننیز،انت ظاریجزایننیست
ِ
ساحت
یاشبه آموزهتوحی ددر
کهباورقلب یوایمان 
ِ
دخلیتتمامداشتهباش د
یاشنی ز،م
دیشهورزیعلم 
ان 
ی اش،گسستهوبیگانهبا
وهویتعلم یوهویتدین 
یک دیگرنباشن د.مسلمانکس ی استکهتوحی د،بر
ی اشحاکمباش دوهیچعرص ه ایاز آن
سراسرزن دگ 
رنگ و جنس دیگری ن داشته باش د.

تهاجم فرهنگی دشمنان بعد از انقالب اسالمی

}پس از انقالب،شرای ط فرهنگ یبهکل یتغییر
کردوانقالب ،آشکاراوقاطعانهدربرابرتج ددغرب یو
فرهنگمادیوولنگارانه آنسربرافراشتوجامعهنیز
بااینرویکردهم دل یوهمراه یکرد،امادشمندست
ازتوطئهونفوذوتهاجمبرن داش ت.درطولده ههای
گذشتهیک یازخ طوطمستمروعم دهتهاجمدشمن،
تهاجمفرهنگ یبودهومتعلقوموضو عاینتهاجم
نیزبیش ازهرچیز،سبک زن دگ ی ایران ی -اسالم ی
بوده است.
} قابل انکارنیستکهبخ شها و اضالع ی از این
تهاجممؤثربودهومادچارل طماتوص دمات یش دهایم،
جلوهای
ازجملهآسیبهایاجتماع یم یتوانن دنمودو 
ازاینامرباشن د.درمقابل،مابای د راهبرداستحکام
ِ
ظامفرهنگ یرادرپیشگیریمودر
ساختدرون ین ِ
عیناینکهحصارهاوحریمهایفرهنگ یخویشرااز
طریقمنعفرهنگ یمقاوموپای دارم یکنیمومجال
نفوذ فرهنگ ی و ولنگاری فرهنگ ی نم یدهیم.

یادداشت

هشتگسازی،واکاویراهبردیوآسیبشناسی
بدون مقدمه تامالتی در باب پیامدسنجی هشتگسازی تقدیم
میکنم:
 .1روانشناسی هشتگسازی و تولیدخشم :محور کنترل
افکارعمومی در عصر امپراطوری رسانه ،اقتصادتوجه است .هشتگ
سازی نیز بعنوان ابتکار سایبری ،در خدمت جلب توجه و تمرکز به
یک موضوع و حواسپرتی از مسائل هم عرض یا موازی به کار
میرود .سوای از اقتصاد توجه و حواس پرتی ،طبق اذعان مطالعات
ارتباطی و فرهنگی ،معماری و طراحی توییتر بر مبنای تولیدخشم
صورت گرفته و اینستاگرام برمبنای خودنمایی و شهوت است.
هرچقدر کاراکترها کوتاه میشود ،فرکانس استدالل پایین میآید
و هیجان افزایش مییابد.
 .2جامعه شناسی هشتگ سازی :از آنجایی که هشتگ به یک
زبان نو در عصر اطالعات و جامعه شبکهای تبدیل شده ،این فقره
اگر در خدمت نظام حاکم باشد ،زبان انسجام و تولید نظماجتماعی
و تخلیه انتقادات و پیشنهادات است ،اما اگر علیه نظام حاکم باشد،
زباناعتراض و تولید گسل و تهدید با ایجاد کمپینهای اپوزیسیونی
به شمار خواهد رفت .فارغ از این ماجرا ،هشتگ سازی توان فرقه
سازی و قطبیسازی جامعه را هم فراهم میکند.
 .3هشتگ سازی ،سیاست و دمکراسی کنترل شده :ادعای
دولت های مدرن امروزی ،سیاست ورزی دمکراتیک است.
نقش و مشارکت مردم در پیشبرد ارزان و سریع اهداف دولتی

و حاکمیتی پررنگ شده است .فضای سایبر را هم بدلیل حضور
پررنگ مردمیاش ،ذیل توسعه دمکراسی تعریف میکنند .اما نکته
اینجاست که هشتگ سازی با ژست دمکراتیک ،معادالت بازی را
تغییر میدهد و یک دمکراسیکنترلشده را رقممیزند .وقتی بیش
از یک سوم اکانت های توییتر جعلی باشد بطوری که صدای و
دویچه وله آلمانی و...هم درمیآید ،یعنی هشتگ سازی با لشگر
رباتیک ،صرفا یک نمایش دمکراسی و صدای مردم است نه یک
مردمساالری اورجینال!
 .4هشتگ سازی و مارپیچ سکوت :وقتی با اکانت های جعلی
به یک موضوع ضریب داده و برجستهسازی صورت میگیرد،
اتفاق پیچیده ای بنام مارپیچ سکوت (وحشت از مخالفت با فضای
مجازی) رقم می خورد .دلیل این رویداد رسانهای آنجاست که
بصورت کامال رباتیک ۵۰۰ ،میلیون هشتگ با نام مهسا امینی در
راستای اکثریت سازی و اکثریت پنداری ساخته میشود که حتی
شبکه سعودینشنال هم مسئولیت ساختگی آن را متوجه توییتر
میکند.
مکانیزم اکثریتپنداری در صدد تحقق مارپیچ سکوت ،تحمیل
عقیده و سرکوب هرگونه مخالفت با گفتمان هشتگی است.
 .5هشتگ سازی و فلسفه :موضوع و مساله مرکزی فلسفه
از ارسطو تا به امروز ،واقعیت و هستی شناسی است .ژان بودریار
اندیشمند فرانسوی ،تکنولوژی را عاملی برای تغییر مناسبات

️علیرضامحمدلو

هستی شناختی تعریف میکند .فراواقعیتی که بودریار از آن سخن
گفت ،مصداق امروزی اش را در همین هشتگ سازی میتوان
یافت .موقعیتی که واقعیت ،نه بازنمایی که خلق میشود .او وقتی
واقعیت جنگ خلیج فارس را دستپخت بدون شلیک حتی یک
گلوله میداند ،در قبال حادواقعیتی که توییتر با مدد سنتکام و لشگر
رباتها محقق میکند ،چه خواهد گفت!؟
 .6هشتگ سازی و خطای استراتژیک :فراموش نکنیم که
راهبردها در پی حل مسائل و واقعیت های میدانی با نگاه به
آینده نوشته میشوند .وقتی که واقعیت توسط هشتگ سازی،
بازآفرینی و خلق شد ،طبیعتا برای اتاق های فکر و تصمیم سازان و
دولتمردان کشورها ،خطای شناختی و اختالل راهبردی رخ خواهد
داد .تصویرسازی و دادهکاوی وقتی مهندسی میشود ،پردازش
و عقالنیت استراتژیک را هم دچار خطا و گمراهی خواهد کرد.
تصمیمات غلط برای آینده مطلوب به دلیل داده ها و تصاویر غلطی
است که از وضعیت موجود ،رصد میشود.
 .7ژئوپلیتیک هشتگ سازی :وقتی رسانه با توسل به هشتگ
سازی ،تصویری فیک و ناامن از وضعیت جامعه به صحنه ملی
و بینالمللی منعکس میکند ،ریسک سرمایهگذاری را باالبرده و
فرار سرمایه را از بازارهای کشور به دنبال خواهد داشت .از طرفی
همراهی و اجماع جامعه جهانی برای تحریم و تهدید علیه کشور
را نیز میتواند در پی داشته باشد .شرکای استراتژیک منطقه ای و

جهانی هم چه بسا همکاریهای سیاسی و اقتصادی و نظامی را به
حالت تعلیق درآورند و برخی محورهای ایدئولوژیک نیز دچار بحران
مقاومت و ناامیدی خواهند شد.
️ .8هشتگ سازی و ابتذال فرهنگ :نبض جامعه دیروز ما،
فرهنگ بود و فرهنگ هم مقوله ای معرفت پایه به شمار میرفت.
مکانیزم رشد و تعالی اش ،کتاب و منبر و دیالوگ و انتقال معرفت
و تثبیت عقالنیت بود .نبض جامعه شبکه ای و پلتفرمی امروز،
افکارعمومی است .افکار عمومی یک پله نازل از فرهنگ است
و شاید فرهنگ در موقعیت و فرهنگ در لحظه ،تعریف نامناسبی
نباشد .افکار عمومی هم برخالف فرهنگ که معرفت پایه بود،
خبرپایه است .هشتگها بصورت ویروسی ،افکارعمومی را مسموم
میکنند و با افزایش هیجانات ،عقالنیت را کاهش داده و فرهنگ
را به ابتذال و سرگردانی نزدیکتر میکنند.
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هشتگسازی،واکاوی

راهبردیوآسیبشناسی
} ب دونمق دمهتامالت یدربابپیام دسنج ی
هشت گسا زی تق دیم م یکنم:
6

مرتضیسرهنگی:داستانخوبرا
همهسرمیزشامتعریفمیکنند!
} اولین جلسه ا ز سلسله نشس تهای
پاو رق ی که به بر رس ی کتا بهای تولی دی
مراکزاستان یحوزههنریم یپردازددرمحل
تماشاخانه ما ه حو ز ه هنری برگز ا ر ش د.
7

وجود معجزهها حتی برای منفورترینها
حضوردربدترینلحظ هممکن

دیوارنگارهمیدانولیعصر رنگجامجهانیگرفت

} بهگزارشگروهفرهنگ یعصرقانون،خانهطراحانانقالب
اسالم یپس از اولیندیوارنگارهفوتبال یبهمناسبتجام
جهان ی ۲۰۲۲ق طر در روز ۲۲آبانماه ،اینبارپس ازبازی
اولتیممل یفوتبالایرانمقابلانگلیسکهمه دیطارم یدر
آنخوشدرخشی دو۲گلبهتیمحریف زد،طرح یج دی د
راباتصویریازبازیکنانتیممل یوسلحشورانرونمای یکرد.
} د ر توضی ح این دیو ا رنگا ر ه آم د ه است :پهلو انان
ایران زمین که د ر عرص ههای نبرد خوش د رخشی دن د
حاال ر اهنما و پشتیبان دالو ر مرد ان فوتبال ی ایر ان
هستن د ،و مثل مردم عزیز ایر انچشم امی دشان به این
فوتبالیس تهای غیور ایران ی استکه«تاپای جان برای
ایر ان» بجنگن د.
} مه دی تق یپو ر طر اح ی گر افیک ،سی دمص طف ی
ن زادهطراح ینوشتار
حسین یتصویرسازیومجتب یحس 
این دیو ا رنگا ر ه ر ا انجام د اد ه ان د.

بهگزارشعصرقانون ـورزش؛بازیم طابقانت ظارپیشرفتو آرژانتین یهاخیل یزودوازدقیقه ۱۰باگلمس ی
ی رسی د آغازیکجشنوارهگلباش داماهوشرنارشاگردان
ازروینق طهپنالت یپیشافتادن د.گل یکهبهن ظرم 
اسکالون یراکالفهکرد.عربستانباسیستم 4-5-1واردزمینش دوتاکتیکرناربرایمتوقفکردنوینگرهای
سرعت ی آرژانتین فق ط یک چیز بود :آفسای دگیری !
ی آم د وتوانست 10آفسای دگیریموفق رابهثب ت 
خ طدفا ععربستانکامالهماهنگبودتاخ طنیمهپیشم 
برسان د.باهمینتاکتیک۳گل آرژانتینمردودش دویک یازتاکتی کهایاصل یاسکالون یخنث یش دهبود.حت ی
مص دومیتسلمانفرجهماوضا عرابرایرنارخرابنکرد.درنیمهدومطوفانششدقیق ه ایبازیکنانعربستان،
مس ی وپسران را نابود کرد .ابت دا الشهری یک موقعیت نصف و نیمه را بهگلتب دیل کرد وپس از او،سالم
ال دوساریبهسبکهمیشگ یخودتوپ رابهعرض آوردوباشلیک یتماشای ی زمینهسازشکست آلب یسلسته
ش د.پسازاینگلچیزیح دود ۳۰دقیقهزماندراختیار آرژانتین یهابودامادفا عمن ظموب ینقصسبزپوشان
وسیوهایخیرهکنن دهالعویسحت یاجازهبهتساویکشی دنبازی راهمبهیارانمس ین دادتااولینشگفت ی
جام را یک تیم آسیای ی رقم بزن د.
حاال با این نتیجه معادالت گروه  Cبه کل ی تغییر خواه د کرد.

بیرانوند میرسد یا باز هم حسینی!
بهگزارشعصرقانون ـورزش؛دی دارتیمهایمل یفوتبال
ایرانوانگلیسدرشرای ط ی آغازش دکهعلیرضابیرانون داز
ابت دادرترکیبتیممل یحضورداشتتابهتنهادرواز هبان
تاری خ فوتبال ایرانتب دیلشودکه در دوره جام جهان ی
د رون د روا زه ایستاده است.
با اینحال اودردقایق ابت دای یبازی وپس ازبرخوردسر
به سر به مجی د حسین ی دچا ر شکستگ ی بین ی ش د و ا ز
زمینبیرون رفتتاب دونگلخورده زمین راترککن د و
درادامهسی دحسینحسین یدروندروازهایستادوشش
گل د ریافت کرد.
به دنبال اینمص دومیت علیرضابیرانون دبهبیمارستان
منتقلش د و بیش ا زچها رساعتتحت م داوا و بر رس ی

شرای طتوس طپزشکانقرارگرفت.درحال یکهبرخ یعنوان
کرد ه ان دکهبیرانون دادامهرقابتهایجامجهان یراازدستداده
است اماهنوز وضعیتنهای ی اوبرایدی داربا آمریکامشخص
نیس ت.
بیرانون دق طعابازی را ولز را ازدستخواه دداد امابرایبازی
با آمریکاهنوزشانسداردوپزشکانبای دوضعیتاو رابررس ی
کنن د .درد ناحیه بین ی او کامال ق طعش ده اما بای دتس تهای
الزمبرایضرب ههایاحتمال ی رویاوصورتبگیردتامشخص
شودم یتوان د روزهشتم آذربرابر آمریکابهمی دانبرودیانه.
هنوزبهطورق طعمشخصنیست اوبهدی داربا آمریکاخواه د
رسی دیا ایندی دار راهم ازدستخواه دداد.بررس یهایچن د
رو ز آین ده تکلیف را به طو ر ق طع مشخص خواه د کرد.

} بهگزارشعصرقانون ـ ورزش؛  تیممل یحاالسومین
حضورپیاپ ی در جام جهان ی راتجربهم یکن د .حضور در
گروه Bمسابقات و ج دال با تیمهای ق درتمن دی مثل
ی روشرا
انگلیس ،آمریکاوولزانگیزهشاگردانکارلوسک 
برایکسبموفقیتوالبتهتاری خسازیبیشترازقبلکرده
است.
} بازیکنان ی که اکثرا در جام جهان ی ۲۰۱۸روسیه هم
حضورداشتن دوحاالباسابق ه ایبیشتروالبتهتجرب ه ایبهتر
به دنبال اتمام کار نیمه تمام خود هستن د.
} هرچهبهشرو عجامجهان ینزدیکم یشویم ،اخبار و
حواش یپیرامونتیممل ینیزافزایشپی دام یکن د.اخباری
کهق طعاتاپایانجامجهان یبرایهوادارانفوتبالدوست
جذاب خواه د بود.
} حسینحسین یدرموقعیتنامناسب یشانسبازیدر
جامجهان یرابهدست آوردو 11دقیقهپسازورودبهزمین
پسازتعویضاجباریبیرانون دسهباردرواز ه اشبازش دتابا
شرای طروح یب دیبهکارادامهب ده د.طارم یکهتجرب ههای
بزرگ یازحضوردرروی دادهایجهان یوهمین طورمهمترین
تورنمنتفوتبالجهانداردپسازبازکردندروازهانگلیس
دراینلح ظهازتوقفبازیاستفادهکردهتابهسنگربانتیم
مل ی روحیه ب ده د.

