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استراتژی روزه سکوت همه{{کشورهای{دنیا{قوانین{محکم{و{خاصی{برای{{ 
برگزاری{راهپیمایی{ها{و{تجمعات{اعتراضی{دارن{...

رئیس{پژوهشگاه{فرهنگ{و{اندیشه{اسالمی{اظهار{
کرد:{مبنای{فقه{نظام{ساز{جوهره{اندیشه{آن{ارتباطات{
و{روابط{و{مناسبات{است{قالب{فقه{کنونی{به{ویژه{
رساله{های{ما{فقه{فرد{است{لذا{اگر{قرار{است{فقه{
نظام{ساز{طراحی{شود{باید{فرد{را{در{ارتباط{با{فرد{دیگر{
مواجه{کرده{باشیم{طبعا{ذات{نظام{عنصر{اجتماعی{

است.

های{موجود{در{صحنه{و{مدارک{موجود،{پلیس{
سازی{ آگاه{ به{ داخلی{ های{ رسانه{ و{ شد{ تبرئه{

مردم{کمک{کردند.{
فارغ{از{اینکه{در{این{حادثه،{کشور{با{یک{جنگ{
مدیریت{ مرزها{ از{ خارج{ از{ که{ مدرن{ ترکیبی{
میشد{و{{در{الیه{های{مختلف{عملیات{بر{علیه{
اختالفات{ و{ معیشت{ و{ حجاب{ مسأله{ از{ کشور{
طور{ به{ سیاسی{ موضوعات{ تا{ مذهبی{ قومی{
برنامه{ریزی{شده{در{حال{پیاده{سازی{است{بر{
ارشد{ مسوالن{ اما{سکوت{ نیست{ پوشیده{ کسی{

کشور{در{این{زمینه{جای{تعجب{دارد.
روز{ }60 نزدیک{ مجلس{ نمایندگان{ اکثریت{
است{که{در{فضای{توییتر{و{تلگرام{و{اینستاگرام{
و{فضای{مجازی{داخلی{در{سکوت{کامل{هستند{
و{انگار{وظایف{خود{را{در{قبال{شهر{و{استان{خود{

فراموش{کرده{اند.{
وزرای{دولت{عمدتا{حرفی{برای{گفتن{در{این{
زمینه{یا{ندارند{و{یا{بشدت{خنثی{صحبت{می{کنند{
و{تنها{سخنگوی{دولت{با{حضور{در{دانشگاه{های{
مختلف{به{گفت{وگو{با{دانشجویان{پرداخت{که{در{
مجال{دیگری{جای{بررسی{و{واکاوی{نتایج{این{

حضور{وجود{دارد.
امنیت{ حافظان{ روز،{ شصت{ گذشت{ از{ بعد{
بدون{داشتن{سالح،{کف{خیابان{در{حال{شهید{
دادن{هستند{و{مسوالن{ارشد{سه{قوه{در{سکوت،{
تدبیر{ حاصل{ دیگر{ می{رسد{ بنظر{ که{ سکوتی{
شهادت{ با{ و{ اخیر{ روزهای{ در{ که{ چرا{ نیست{
شهرهای{ در{ بیگناه{ مردم{ از{ دیگری{ تعداد{
مرحله{ در{ همچنان{ نظام{ نیست{ مختلف{صالح{
رأفت{اسالمی{و{بزرگ{منشی{باشد{چرا{که{این{
و{ کرد{ خواهد{ تر{ جری{ را{ دشمن{ منشی{ بزرگ{
شهدای{امنیت{را{که{بدون{سالح{به{میدان{مبارزه{

فرستاده{ایم{بیشتر{خواهد{کرد.
اندیشیده{ باید{ تدبیری{ چه{ یا{ و{ کرد{ باید{ چه{
است{ قوه{ سه{ سران{ و{ ارشد{ مسوالن{ کار{ شود{
انقالب{ اصل{ به{ مردم{ است{ مشخص{ آنچه{ اما{
اسالمی{ایران{معتقدند{و{هرجا{نیاز{بوده{به{میدان{
آمده{اند{و{امروز{هم{اگر{نیاز{باشد{خودجوش{به{
ایران{ صحنه{خواهند{آمد{و{با{سرعت{شهرهای{

عزیز{را{از{آلودگی{پاک{خواهند{کرد.{|

 ÓÓبرÓراÓخودÓمسیحیتÓکلیسایÓ.گذاشتÓجایÓبرÓراÓخودÓآثارÓهمÓغیرمسلمانÓمذهبیÓجوامعÓدرÓحتیÓاسالمیÓانقالبÓپیروزی
ÓشودÓکامهÓخودÓهایÓرژیمÓعلیهÓسیاسیÓمبارزاتÓصحنهÓواردÓداردÓضرورتÓنهÓوÓداردÓحقÓنهÓکهÓدیدÓمیÓپایداÓوÓقدمÓثابتÓباورÓاین
ÓازÓبعضیÓ،گرفتÓشکلÓدینیÓعلمایÓرهبریÓبهÓکهÓاسالمیÓانقالبÓپیروزیÓ.کندÓبسندهÓنصیحتÓوÓاندرزÓوÓپندÓبهÓتواندÓمیÓتنهاÓو
ÓراÓخودÓجایگاهÓعمومیÓنیازهایÓبهÓتوجهیÓبیÓاینÓعلتÓبهÓهاÓآنÓکهÓانداختÓفکرÓبهÓالتینÓآمریکایÓدرÓویژهÓبهÓراÓمسیحیتÓرهبران

درÓمیانÓگروهÓهایÓاجتماعیÓازÓدستÓمیÓدهند.Ó |      صفحه دوم

طرح االهیات رهایی بخش 

ویژگی های دوره پساحقیقت

امروز مهم ترین وظیفه ما خدمت کردن 
به مردم

رویکرد رسانه ای باید تهاجمی تر با 
شناختی دقیق تر باشد

گزارش 
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»لشکرسازی کاذب« و »انبوه سازی دروغ«

 ÓÓباورهای« Óعنصر Óسه Óبین Óدیالکتیکی Óًمعموال
Ó.داردÓوجودÓ»خبرÓوÓادعا«ÓوÓ،»واقعیت«Ó،»شخص

سرعت{تحوالت{تگنولوژی{های{اطالعاتی{و{ارتباطای{{ 
بسیار{زیاد{است{و{رسانه{های{شخصی{به{جای{رسانه{های{

جمعی{نشسته{اند.{

سرعت{تحوالت{تکنولوژی{های{اطالعاتی{و{ارتباطای{{ 
بسیار{زیاد{است{و{رسانه{های{شخصی{به{جای{رسانه{های{

جمعی{نشسته{اند.{

یادداشت

Óدیدار Óدر ÓایÓخامنه ÓاهللÓآیت Óحضرت
Óاصفهان Ó،اصفهان Óمردم Óاز Óنفر Óصدها
ÓوÓایمانÓوÓعلمÓبرانگیزÓتحسینÓشهِرÓرا
ÓاینکهÓبهÓاشارهÓباÓوÓخواندندÓجهادÓوÓهنر
ÓپیشرفتÓچالشÓ،ماÓامروزÓاساسیÓچالش
ÓاستÓ»ارتجاعÓوÓرکودÓوÓتوقف«ÓمقابِلÓدر
ÓدرÓمبناییÓآراییÓصفÓدرÓاستکبارÓ:افزودند
Ó،ستیزیÓایرانÓتشدیدÓباÓایرانÓملتÓمقابل
ÓوÓناامیدیÓالقایÓبرایÓراÓامکاناتشÓهمه
ÓجوانانÓبخصوصÓمردمÓاذهانÓبهÓبستÓبن
ÓشاخصÓمهمترین Óامروز Óو Óگرفته Óبکار
Óاز Óپرهیز« Ó،فرد Óهر ÓدوستیÓایران Óاثبات
Óترویج« Óو Ó»امیدسوزی Óو ÓآفرینیÓیأس

روحیهÓکارÓوÓتالشÓوÓامید«Óاست.
ÓروزافزونÓتالشÓبرÓتأکیدÓباÓانقالبÓرهبر

ÓاقتصادیÓمشکالتÓحلÓبرایÓمسئوالن
ÓاغتشاشاتÓاصلیÓگردانانÓصحنهÓ:گفتند
ÓصحنهÓبه Óرا ÓمردمÓنتوانستند ÓکهÓاخیر
Ó،هاÓشرارت Óادامه Óبا Óدرصددند Óبیاورند
ÓاغتشاشاتÓاماÓکنندÓخستهÓراÓمسئوالن
ÓروزافزونÓتنفرÓباÓملتÓوÓشدÓخواهدÓجمع
ÓبهÓ،ترÓتازهÓروحیهÓوÓبیشترÓنیرویÓباÓآنهاÓاز
کارÓوÓتالشÓوÓپیشرفتÓادامهÓخواهدÓداد.

ÓبهÓخودÓسخنانÓدرÓاسالمیÓانقالبÓرهبر
Óبا ÓاستکبارÓدنیایÓاصلیÓچالشÓتحلیل
ÓمشکلÓ:گفتندÓوÓپرداختندÓاسالمیÓایران
ÓاینÓاسالمیÓجمهوریÓباÓاستکبارÓاصلی
Óدر Óو Óپیشرفت Óنظام Óاین Óاگر Óکه Óاست
ÓدموکراسیÓلیبرالÓمنطقÓ،کندÓجلوهÓدنیا

دنیایÓغربÓباطلÓخواهدÓشد.

Óبه Óاشاره Óبا ÓایÓخامنه Óاهلل Óآیت Óحضرت
ÓمختلفÓکشورهایÓبرÓغربÓدنیایÓسلطه
ÓدرÓ:افزودندÓدموکراسیÓلیبرالÓمنطقÓبا
ÓیاÓوÓآزادیÓنبودÓبهانهÓبهÓاخیرÓقرنÓسه
Óرا Óکشورها Óمنابع Ó،ساالری Óمردم Óنبود
Óقیمت Óبه Óفقیر Óاروپای Óو Óکردند Óغارت
Óکشورهای Óاز Óبسیاری Óنشستن Óِگل Óبه

ثروتمند،ÓثروتمندÓشد.
ÓبهÓکهÓهاÓغربیÓشگردÓبهÓاشارهÓباÓایشان
ÓوÓآزادیÓعلیهÓ،دموکراسیÓوÓآزادیÓاسم
Ó،کنندÓمیÓاقدامÓکشورهاÓدرÓساالریÓمردم
Óنمونه Óیک Óافغانستان Óکشور Ó:افزودند
ÓبهانهÓبهÓامریکاییهاÓکهÓاستÓبارزÓوÓنزدیک
ÓحملهÓآنجاÓبهÓ،حکومتÓنبودنÓمردمی
ÓوÓجنایتÓسالÓ۲۰ÓازÓبعدÓاماÓکردندÓنظامی

ÓسرکارآمدÓ،بودندÓکردهÓاقدامÓآنÓعلیهÓکهÓحکومتیÓهمانÓ،غارت
وÓآنانÓباÓفضاحتÓخارجÓشدند.

ÓمردمÓوÓدینÓبرمبنایÓ،نظامÓیکÓاکنونÓ:گفتندÓانقالبÓرهبر
ÓراÓآنهاÓوÓدادهÓهویتÓخودشÓمردمÓبهÓ،ایرانÓدرÓواقعیÓساالری
ÓکردهÓابطالÓراÓغربیÓدموکراسیÓلیبرالÓمنطقÓواقعÓدرÓوÓزنده

است.
ÓمبنایÓبرÓداخلÓدرÓایÓعدهÓ:افزودندÓایÓخامنهÓاهللÓآیتÓحضرت
Óمردم Óو Óآزادی Óاسالمی Óنظام Óدر ÓگویندÓمی Ó،غرب Óتبلیغات
ÓآزادیÓنشانهÓسخنانÓهمینÓبیانÓکهÓحالیÓدرÓنیستÓساالری
ÓسیاسیÓتفکرÓنظرÓازÓکهÓهاییÓدولتÓآمدنÓکارÓرویÓوÓاست
ÓوÓمردمÓانتخاب ÓحقÓنشانهÓنیز ÓندارندÓیکدیگرÓبه Óشباهتی

مردمیÓبودنÓنظامÓاسالمیÓاست.
ÓدرÓاسالمیÓجمهوریÓاگرÓاینکهÓبهÓاشارهÓباÓاسالمیÓانقالبÓرهبر
ÓزورگوییÓوÓقلدریÓزیربارÓوÓآمدÓمیÓکوتاهÓاستکبارÓوÓامریکاÓمقابل
ÓمسلطÓکشورÓبرÓآنهاÓاماÓشدÓمیÓکمترÓفشارهاÓ،رفتÓمیÓآنها
ÓقدرتمندِیÓصدایÓهرگاهÓهاÓسالÓاینÓدرÓ:افزودندÓ،شدندÓمی
ÓپنجهÓبرایÓدشمنÓتالشÓ،استÓبودهÓبلندترÓاسالمیÓجمهوری

زدنÓبهÓنظامÓاسالمیÓبیشترÓشدهÓاست.
ÓامروزÓوÓاساسیÓچالشÓ:کردندÓتأکیدÓایÓخامنهÓاهللÓآیتÓحضرت
Ó،استÓ»ارتجاعÓوÓرکودÓوÓتوقفÓوÓپیشرفت«ÓچالشÓ،ماÓکشور
ÓازÓاستکباریÓهایÓقدرتÓولیÓهستیمÓپیشرفتÓحالÓدرÓماÓزیرا
ÓحرصÓوÓشوندÓمیÓناراحتÓوÓمضطربÓاسالمیÓایرانÓپیشرفت

میÓخورند.
ÓهاÓامریکاییÓ،عصبانیتÓوÓناراحتیÓهمینÓدلیلÓبهÓ:افزودندÓایشان
ÓغلطیÓهیچÓاماÓشوندÓمیÓمیدانÓواردÓامکاناتÓهمهÓباÓهاÓاروپاییÓو
ÓدرÓوÓنتوانستندÓهمÓاینÓازÓقبلÓکهÓطورÓهمانÓ،بکنندÓتوانندÓنمی

آیندهÓهمÓنخواهندÓتوانست.Ó |      صفحه هفتم

گرچه{در{روزهای{ابتدایی{حادثه{فوت{مرحومه{مهسا{امینی{کشور{با{یک{شوک{روبرو{شد،{شوکی{که{این{روزها{مشخص{شده{تا{حدودی{برنامه{
ریزی{شده{بوده{و{مرحومه{امینی{از{جهات{مختلف{اصطالحا{به{»کیس«{تبدیل{شده{بوده{است.{حاال{اینکه{چه{کسی{از{خانواده{یا{نزدیکان{وی{از{
سوژه{عملیات{رسانه{ای{شدن{وی{و{نام{»مهسا«{بعنوان{رمز{عملیات{پیش{از{مرگ{اطالع{داشته{اند{یا{خیر{کار{متخصصان{خبره{اطالعاتی{است{

و{هر{اظهار{نظری{در{این{مورد{اشتباه{و{یا{شایعه{رسانه{ای{است.{
ابتدایی{حادثه{ای{هر{چند{ناگوار{ اینکه{در{روزهای{ ایران{است.{ اقتدار{ از{پیش{توسط{دشمن{نشانه{گرفته{شده{ اینروزها{بیش{ {موضوعی{که{
مردم،{معترض{باشند{تا{حدودی{طبیعی{است{و{در{موضوع{اخیر{نیز{این{اتفاق{افتاد{اما{هرچه{جلوتر{رفتیم{با{صبوری{حافظان{امنیت،{صف{مردم{

از{اغتشاش{گران{جدا{شد.{
در{روزهای{ابتدایی{ریس{جمهور{با{پدر{مهسا{امینی{تلفنی{صحبت{کرد{و{ضمن{تسلیت،{قول{پیگیری{داده{شد{و{نتیجه{پیگیری{بر{اساس{دوربین{

ترفند به کار گرفته شده توسط رسانه های ضد ایرانی:

روزنامه اجتماعی، اقتصادی
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روزنامه اجتماعی، اقتصادی

مذهبی{ جوامع{ در{ حتی{ اسالمی{ انقالب{ پیروزی{
غیرمسلمان{هم{آثار{خود{را{بر{جای{گذاشت.{کلیسای{
مسیحیت{خود{را{بر{این{باور{ثابت{قدم{و{پایدا{می{دید{که{
نه{حق{دارد{و{نه{ضرورت{دارد{وارد{صحنه{مبارزات{سیاسی{
علیه{رژیم{های{خود{کامه{شود{و{تنها{می{تواند{به{پند{و{
اندرز{و{نصیحت{بسنده{کند.{پیروزی{انقالب{اسالمی{که{
به{رهبری{علمای{دینی{شکل{گرفت،{بعضی{از{رهبران{
مسیحیت{را{به{ویژه{در{آمریکای{التین{به{فکر{انداخت{که{
آن{ها{به{علت{این{بی{توجهی{به{نیازهای{عمومی{جایگاه{

خود{را{در{میان{گروه{های{اجتماعی{از{دست{می{دهند.
بنابراین{با{خروج{از{اصول{و{معیارهای{پذیرفته{شده{
کلیسای{واتیکان{به{انقالبیون{پیوسته{و{اولین{تجربه{را{
در{انقالب{نیکاراگوئه{کسب{کرد.{آن{ها{فصل{جدیدی{
در{نظام{کلیسایی{به{نام{االهیات{رهایی{بخش{برای{خود{
باز{نمودند{و{رهبری{بخش{مهمی{از{نهضت{های{آزادی{
بخش{آمریکای{التین{را{علی{رغم{مخالفت{واتیکان{بر{

عهده{گرفتند.
جمهوری اسالمی یک الگوی سیاسی اسالمی و قدرت 

منطقه ای 
اصوال{در{دنیای{مدرن{اواخر{قرن{بیستم،{این{اعتقاد{
و{باور{اساسی{وجود{داشت{که{امکان{تشکیل{و{تداوم{
حکومت{بر{پایه{معیارهای{دینی{و{اسالمی{و{با{رعایت{
اصول{و{ارزش{های{مطرح{شده{در{چهارده{قرن{قبل{وجود{
ندارد{و{کشورهای{اسالمی{راهی{جز{الگو{گرفتن{از{غرب{و{

نظام{های{سکوالر{ندارند.
ارزش{های{ پایه{ بر{ اسالمی{ جمهوری{ نظام{ تأسیس{
مذهبی{و{با{استفاده{از{نهادهای{تأسیسی{و{تداوم{آن{به{مدت{
بیش{از{ربع{قرن{و{توفیق{آن{در{برقراری{ارتباط{متعادل{
با{سایر{دول{و{حتی{اداره{هوشمندانه{و{قدرتمندانه{هشت{
سال{جنگ{کالسیک{مدرن،{حیرت{نظاره{گران{سیاسی{و{
اندیشمندان{موضوع{حکومت{و{دولت{را{برانگیخت{و{ناچار{
فصل{جدیدی{در{تقسیم{بندی{حکومت{ها{برای{جمهوری{
اسالمی{باز{نمودند{که{به{عنوان{الگو{قابل{بهره{برداری{و{
تکرار{می{باشد{و{مشابهی{برای{آن{در{تاریخ{مدرن{نمی{توان{

یافت.
تغییر معیارهای قدرت در نظام بین الملل

تقسیم{بندی{ و{ سنجش{ برای{ شده{ پذیرفته{ اساس{
قابل{ مادی{ عوامل{ همانا{ برتر،{ قدرت{ نظر{ از{ کشورها{
اندازه{گیری{همچون{عامل{نظامی،{اقتصادی{جمعیتی،{
جغرافیایی{و{سیاسی{بوده{که{در{تقسیم{بندی{کشورها{به{
ابرقدرت{ها،{قدرت{های{بزرگ{و{قدرت{های{کوچک{مورد{
استفاده{قرار{می{گرفت.{انقالب{اسالمی{که{توسط{جنبشی{
مردمی{با{دست{تهی{بر{یک{قدرت{مسلح{و{برخوردار{از{

حمایت{همه{جانبه{قدرت{های{بزرگ{جهانی{غلبه{کرد.
شکستی{که{نیروهای{حزب{اهلل{بر{پنج{قدرت{بزرگ{
جهانی{در{لبنان{وارد{آوردند،{موجب{مطرح{شدن{معیارهای{
شهادت«{ و{ جهاد{ »ایمان،{ همچون{ قدرت{ از{ جدیدی{
گردید{که{نه{تنها{بر{قدرت{های{مادی{غلبه{کرده،{بلکه{
امکان{اندازه{گیری{و{مواجهه{با{این{معیارها{را{برای{غرب{
با{آن{ اکنون{ مشکل{کرده{است.{شرایطی{که{اسرائیل{
مواجه{می{باشد،{نشانه{ناکامی{غرب{در{برخورد{با{این{پدیده{

نوظهور{از{قدرت{می{باشد.
نفی نظام غرب محور

انقالب{اسالمی{در{عمل،{استراتژی{غرب{را{به{چالش{
کشید.{خطر{بزرگ{در{واقع{از{آنجا{نشأت{گرفت{که{این{
در{ بود،{ غرب{ نفوذ{ حوزه{ در{ که{ سرزمینی{ در{ انقالب{
کمال{عظمت{پیروز{شده{و{سیطره{گفتمان{غرب{محور{را{
به{منازعه{طلبید.{در{گفتمان{نوظهور{و{قدرتمند{انقالب{
اسالمی،{رابطه{تنگاتنگ{غرب{با{رهبری{جهان{تحت{فشار{
قرار{می{گیرد{و{ایده{غرب{مداری{به{عنوان{مدلی{پایدار{از{

توسعه{و{پیشرفت،{با{مخالفت{جدی{روبه{رو{می{شود.
از{این{منظر{می{توان{ظهور{اسالم{گرایی{را{در{تخریب{و{
فرسایش{اروپامداری{و{غرب{مرکزی{مورد{توجه{قرار{داد.{
از{این{رو{گسترش{اسالم{گرایی{مانعی{بنیادین{و{اساسی{
دربرابر{افزون{خواهی{غرب{در{جهان{محسوب{گردید.{در{
عصر{پست{مدرنیسم،{اسالم{گرایی،{یک{هسته{در{دنیای{
مدار{ اروپا)غرب({ که{ تصور{ این{ و{ است{ هسته{ای{ چند{

حرکت{عالم{است{به{تزلزل{گرایید.

رابرت{مالی{نماینده{ویژه{دولت{آمریکا{در{امور{
ایران{در{پیامی{توئیتری{از{تالش{های{کشورش{و{
تروئیکای{اروپایی{در{تصویب{قطعنامه{اخیر{شورای{
حکام{آژانس{بین{المللی{انرژی{اتمی{علیه{کشورمان{
قدردانی{کرد{که{در{آن{ادعاهایی{در{رابطه{با{آنچه{
رعایت{نشدن{برخی{مسائل{پادمانی{در{ایران{عنوان{

شده،{مطرح{شده{است.
راب{مالی{در{پیام{خود{نوشت:{از{همکاران{خود{
در{هیات{آمریکا{نزد{سازمان{های{بین{المللی{مستقر{
در{وین{و{شرکای{تروئیکای{اروپایی{خود{به{دلیل{
از{ حداکثری{ حمایت{ جلب{ برای{ تالش{هایشان{
قطعنامه{آژانس{اتمی{علیه{ایران{قدردانی{می{کنم.

وی{همچنین{بیانیه{هیات{آمریکا{در{سازمان{های{
بین{المللی{علیه{ایران{را{بازنشر{داده{و{افزود:{اجرای{
کامل{تعهدات{پادمانی{ایران{ذیل{معاهده{ان{پی{تی{
ضروری{و{فوری{است{که{به{تعویق{هم{افتاده{است.
شورای{حکام{آژانس{بین{المللی{انرژی{اتمی{روز{
پنج{شنبه{قطعنامه{علیه{ایران{را{با{۲6{رای{موافق،{۲{

رای{مخالف{و{پنج{رای{ممتنع{تصویب{کرد
آمریکا{و{تروئیکای{اروپایی{نیز{پس{از{صدور{این{
قطعنامه{بیانیه{ای{مشترک{منتشر{و{از{آن{استقبال{

کردند.
در{این{بیانیه{که{روز{جمعه{منتشر{شد،{آمده{است:{
دول{فرانسه،{آلمان،{انگلیس{و{آمریکا{از{تصویب{

قطعنامه{شورای{حکام{آژانس{بین{المللی{انرژی{اتمی{
درخصوص{ایران{استقبال{می{کنند.{این{قطعنامه{در{
پاسخ{به{همکاری{ناکافی{ایران{با{آژانس{بین{المللی{
انرژی{اتمی{درخصوص{مسائل{جدی{و{حل{نشده{
مرتبط{با{تعهدات{قانونی{ایران{ذیل{توافق{پادمانی{

پیمان{عدم{اشاعه{هسته{ای{تصویب{شده{است.
در{ادامه{این{بیانیه{تصریح{شده{است:{ایران{باید{
اورانیوم{ ذرات{ وجود{ برای{ فنی{ معتبر{ توضیحات{
شناسایی{شده{در{اماکن{اعالم{نشده{در{ایران{ارائه{
کند{و{درخصوص{مکان{این{مواد{هسته{ای{و{یا{
تجهیزات{آلوده{شفاف{سازی{کند.{این{قطعنامه{بر{
حمایت{قاطع{از{تالش{های{مداوم{آژانس{بین{المللی{
انرژی{اتمی{برای{حل{وفصل{این{مسائل{حیاتی{با{

ایران{تاکید{می{کند.
همچنین{در{پایان{این{بیانیه{آمده{است:{همانطور{
که{شفاف{ساخته{ایم،{اگر{ایران{این{کار{را{انجام{دهد{
و{مدیرکل{{آژانس{اتمی{بتواند{گزارش{دهد،{همه{
مسائل{پادمانی{حل{نشده{دیگر{حل{وفصل{شده{اند،{
در{آن{صورت{شورای{حکام{می{تواند{به{رسیدگی{
به{این{مسئله{خاتمه{دهد.{ما{امیدواریم{که{ایران{با{
حسن{نیت{از{فرصت{همکاری{با{آژانس{بین{المللی{
حل{نشده{ مسائل{ حل{وفصل{ جهت{ اتمی{ انرژی{
این{ در{ شورا{ نباشد{ الزم{ دیگر{ تا{ کند{ استفاده{

خصوص{اقدامات{بیشتری{انجام{دهد.

شورای{عالی{ اجالس{ یازدهمین{ در{ رئیسی{ ابراهیم{ سید{
استان{ها{با{بیان{اینکه{شوراهای{اسالمی{شهر{و{روستا{جایگاه{
بنا{ اساسی،{ قانون{ گفت:{ دارند،{ اساسی{ قانون{ در{ ویژه{ای{
بر{تقویت{جمهوریت{نظام{و{اصل{توجه{به{اراده،{خواست{و{
مشارکت{مردم{در{تصمیم{سازی{ها{و{تصمیم{گیری{ها،{یکی{از{
ارکان{مهم{تصمیم{گیری{را{شوراهای{اسالمی{شهر{و{روستا{

معرفی{کرده{است.
رئیس{جمهور{اجرای{عدالت{بر{مبنای{توجه{به{سند{آمایش{
سرزمینی{را{از{دیگر{اهداف{مهم{فعالیت{شوراها{در{کشور{عنوان{
و{تصریح{کرد:{یکی{از{اهداف{مهم{در{شوراها{و{برای{کشور،{
اجرای{عدالت{است.{در{وهله{اول{این{دولت{است{که{مکلف{
به{اجرای{عدالت{است{و{در{دولت{مردمی{خودمان{را{موظف{
به{اجرای{عدالت{می{دانیم،{اما{شوراها{نیز{باید{اجرای{عدالت{

را{دنبال{کنند.{
رئیسی{ادامه{داد:{شوراها{در{اجرای{عدالت{فقط{به{محله{و{
شهر{خودشان{توجه{نداشته{باشند،{بلکه{نگاه{آنها{از{یک{سو{
به{محل{خودشان{و{از{سوی{دیگر{به{محل{خودشان{نسبت{
به{منطقه{و{کشور{باشد؛{این{همان{نگاه{مبتنی{بر{سند{آمایش{
سرزمینی{در{راستای{تحقق{عدالت{است{که{کمک{می{کند{نگاه{

ما{در{مسیر{اجرای{عدالت،{عادالنه{باشد.
رئیسی{با{اشاره{به{تکرار{تعبیر{آرمانشهر{در{کالم{فالسفه{
خاطرنشان{کرد:{منظور{از{آرمانشهر{لزوما{شهر{نیست،{بلکه{
منظور{هر{جای{آبادی{است{که{مردم{در{آن{زندگی{می{کنند.{
این{آرمانشهر{دارای{چه{مشخصاتی{باید{باشد،{اینجا{سنگ{
زیربنای{آنچه{که{می{تواند{شهر{و{روستای{ما{را{در{تراز{قرار{دهد،{
عبارت{است{از{عقالنیت،{معنویت،{اخالق{و{عدالت{که{باید{بر{

هر{منطقه{{ما{حکمفرما{باشد.
رئیس{جمهور{با{تاکید{بر{اینکه{اعضای{شوراها{باید{حاکمیت{
اخالق{و{عدالت{را{در{منطقه{ای{که{آن{را{نمایندگی{می{کنند،{
دنبال{نمایند،{گفت:{اینها{آرمان{ها{و{اهداف{مهمی{هستند{که{
در{قانون{اساسی{به{نحوی{ذکر{شده{اند{و{اعضای{شوراها{باید{
همواره{به{دنبال{مقابله{با{تبعیض،{روابط{ناسالم{و{فساد{و{اجرای{

عدالت{باشند.
رئیس{جمهور{در{بخش{دیگری{از{سخنانش{با{بیان{اینکه{
معتقدیم{امروز{ظرفیت{های{بسیاری{در{کشور{وجود{دارد{و{
علیرغم{تهدید{و{تحریم{می{توانیم{گام{های{بلندی{در{جهت{
پیشرفت{کشور{برداریم،{گفت:{می{دانیم{که{دشمن{نمی{خواهد{
ما{پیشرفت{داشته{باشیم،{تولید{در{کشور{رونق{داشته{باشد،{
اقتصاد{ما{اقتصاد{مقاومتی{باشد،{علم{و{دانش{در{کشور{ارتقا{پیدا{
کند{و{نمی{خواهد{متخصصین{و{افراد{کارآزموده{در{هر{عرصه{ای{

گره{ها{را{باز{کنند.
رئیسی{افزود:{دشمن{در{این{راستا{در{عمل{بسیار{چوب{الی{
چرخ{گذاشت{و{در{هر{حوزه{ای{که{متخصصین{ما{وارد{شدند{آنها{
را{در{محدودیت{و{تحریم{قرار{داده{است.{دشمن{حتی{از{تامین{
داروی{مورد{نیاز{بیماران{ما{هم{ممانعت{کرده{است.{ما{چنین{
دشمنی{داریم{که{در{چهل{و{سه{ساله{سپری{شده{از{انقالب{
همواره{در{صدد{توطئه{و{فتنه{علیه{انقالب{و{نظام{بوده{است.

رئیس{جمهور{اظهار{داشت:{دشمن{اراده{کرده{قطار{پیشرفت{
ایران{اسالمی{متوقف{شود{و{ما{هم{اراده{کردیم{که{این{قطار{
پرشتاب{حرکت{کند؛{اینجا{یک{جنگ{اراده{هاست.{دشمن{همه{
تالش{خود{را{کرد{تا{اراده{خود{را{محقق{کند،{اما{دیدند{برخالف{
خواست{و{تالش{آنها{صادرات{نفت{ایران{به{سطح{قبل{از{
تحریم{ها{رسید،{تعامالت{و{مراودات{تجاری{ایران{افزایش{یافت{
و{لذا{رسما{اعالم{کردند{که{سیاست{فشار{حداکثری{آنها{شکست{

خورده{است.
رئیس{جمهور{با{تاکید{بر{اینکه{علی{رغم{خواست{دشمن{و{به{
برکت{خون{مطهر{شهیدان{و{تالش{کسانی{که{در{جای{جای{
این{کشور{شبانه{روز{خدمت{می{کنند،{آینده{را{روشن{می{بینیم،{
خاطرنشان{کرد:{دشمن{۴۳{سال{است{که{علیه{ما{توطئه{و{
فتنه{گری{می{کند.{همه{مسئوالن{در{بخش{های{مختلف{بدانند{
که{امروز{مهم{ترین{وظیفه{ما{خدمت{کردن{به{مردم،{گره{گشایی{
از{زندگی{مردم،{برداشتن{موانع{از{پیش{راه{تولیدکننده{و{فعال{
اقتصادی{و{کسانی{است{که{می{خواهند{در{عرصه{های{مختلف{

کار{و{تالش{کنند

طرح االهیات رهایی بخش 
دکتر منوچهر محمدی

برنامه صلح آمیز هسته ای ایران از شفاف ترین برنامه ها 
در میان کشورهای عضو آژانس 

یادداشت

گزارش 

دائم{ نماینده{ و{ سفیر{ اصل{ نذیری{ محسن{
کشورمان{در{آژانس{بین{المللی{انرژی{اتمی{در{
ایرانی{ ضد{ قطعنامه{ تصویب{ درخصوص{ وین{
شورای{حکام{اظهار{کرد:{شورای{حکام{آژانس{
بین{المللی{انرژی{اتمی{تحت{فشار{شدید{سیاسی{
آلمان{ و{ فرانسه{ انگلیسی،{ آمریکا،{ کشورهای{
قطعنامه{ای{علیه{فعالیت{های{صلح{آمیز{هسته{ای{

کشورمان{به{تصویب{رسانده{است.
موضوع،{ این{ بررسی{ جریان{ در{ افزود:{ وی{
حامیان{پیش{نویس{قطعنامه{اطالعات{ساختگی{
رویکرد{ توجیه{ برای{ اساسی{ بی{ ادعاهای{ و{
و{ ارائه{کرده{ به{شورای{حکام{ غیرسازنده{خود{
کوشیدند{این{نشست{را{به{ابزاری{برای{پیگیری{
اهداف{کوته{بینانه{سیاسی{خود{و{فراتر{از{چارچوب{

وظایف{و{اختیارات{آژانس{تبدیل{نمایند.
نماینده{کشورمان{با{تأکید{بر{اینکه{جمهوری{
اجماعی{ غیر{ قطعنامه{ تصویب{ ایران{ اسالمی{
ارائه{شده{از{سوی{سه{کشور{اروپایی{و{آمریکا{در{

نشست{امروز{شورای{حکام{{را{به{عنوان{اقدامی{
سیاسی،{غیرسازنده{و{نادرست{به{شدت{محکوم{
می{کند{و{آن{را{غیر{قابل{قبول{و{مردود{می{داند،{
اظهار{داشت:{این{قطعنامه{از{ایران{می{خواهد{که{
با{آژانس{تعامل{و{همکاری{داشته{باشد.{با{توجه{
به{تداوم{همکاری{های{گسترده{ایران{با{آژانس،{
دعوت{از{ایران{برای{همکاری{با{آژانس،{آن{هم{
با{استفاده{ابزاری{از{شورای{حکام{و{اعمال{فشار{
از{طریق{تصویب{یک{قطعنامه،{غیرموجه{و{بی{

معنی{است.
نذیری{با{تاکید{بر{این{که{در{حال{حاضر{برنامه{
صلح{آمیز{هسته{ای{ایران{از{شفاف{ترین{برنامه{ها{
در{میان{کشورهای{عضو{آژانس{است،{تصریح{
ضد{ قطعنامه{ این{ بانیان{ سیاسی{ اهداف{ کرد:{
ایرانی{محقق{نخواهد{شد{اما{تصویب{آن{می{تواند{
بر{روند{همکاری{و{تعامالت{سازنده{جمهوری{

اسالمی{ایران{با{آژانس{اثرگذار{باشد.

وبگاه{خبری{بلومبرگ{نوشت،{جیمز{کلورلی،{وزیر{امور{
برنامه{ تهدید{ امروز،{ شد،{ مدعی{ امروز{ انگلیس{ خارجه{

هسته{ای{ایران{»پیشرفته{تر{از{هر{زمانی{است«
بحرین{ در{ منامه{ امنیتی{ کنفرانس{ در{ که{ کلورلی{
سخنرانی{می{کرد،{ایران{را{به{»خون{ریزی{و{تخریب«{در{

سراسر{جهان{متهم{کرد.
حمایت{ بر{ مبنی{ غربی{ دولت{های{ ادعای{ تکرار{ با{ او{
این{ گفت:{ اوکراین،{ علیه{ روسیه{ جنگ{ از{ ایران{ نظامی{
رژیم{به{فروش{پهپادهای{جنگی{به{روسیه{متوسل{شده{

است{که{غیرنظامیان{اوکراین{را{می{کشند.
سرگئی{ورشینین،{معاون{وزیر{امور{خارجه{روسیه{با{رد{
این{ادعا{علیه{همکاری{نظامی{ایران{و{روسیه{گفت:{همه{
عمدا{ که{غرب{ پرده{پوشی{ یک{ جز{ نیست{ چیزی{ این{ها{
برای{پنهان{کردن{ناتوانی{خود{در{تضمین{اجرای{کامل{
برجام{و{بازگشت{به{تعهداتش{طبق{این{توافق{هسته{ای{

ایجاد{می{کند
خارجه{ امور{ وزیر{ که{ داد{ گزارش{ ادامه{ در{ بلومبرگ{
گفت:{ ایران،{ علیه{ اتهام{زنی{ها{ این{ ادامه{ در{ انگلیس{
با{ برای{مقابله{ انگلیس{مصمم{است{در{کنار{دوستانمان{
تسلیحات{ قاچاق{ از{ مانع{ کند،{ کار{ ایران{ ناشی{از{ تهدید{
توانمندی{ به{ رژیم{ این{ دست{یابی{ از{ و{ شود{ متعارف{

تسلیحات{هسته{ای{جلوگیری{کند..
به{گزارش{عصرقانون،{پیش{از{این،{فرانسه،{بریتانیا{و{
آلمان{از{دبیرخانه{سازمان{ملل{خواسته{بودند{تا{کارشناسان{
خود{را{به{اوکراین{بفرستند{تا{بررسی{کنند{که{آیا{قطعنامه{
۲۲۳۱{)در{مورد{برجام({که{ایران{را{از{تجارت{انواع{خاصی{
از{جمله{پهپادها{بدون{تایید{قبلی{شورای{ از{محصوالت{
امنیت{سازمان{ملل{منع{می{کند،{اجرا{می{شود{یا{خیر{اما{
طرف{روسی{تاکید{کرد،{دبیرخانه{سازمان{ملل{یک{وظیفه{
فنی{را{انجام{می{دهد{و{نه{اختیار{و{نه{تخصص{الزم{برای{
انجام{چنین{تحقیقاتی{را{ندارد.{روسیه{معتقد{است{که{آغاز{
چنین{تحقیقاتی{طبق{پیشنهاد{گروهی{از{کشورها{نقض{

ماده{۱00{منشور{سازمان{ملل{است.
در{ دبیرخانه{ کارکنان{ و{ دبیرکل{ ماده،{ این{ اساس{ بر{
خارج{ مرجعی{ یا{ دولت{ هیچ{ از{ نباید{ خود{ وظایف{ انجام{

از{سازمان{ملل{درخواست{یا{دستورالعمل{دریافت{کنند.
از{ نهاد{ و{سه{ ایرانی{ پنج{شهروند{ پیشتر{ اروپا{ اتحادیه{
برای{روسیه{تحریم{کرده{ تامین{پهپاد{ اتهام{ به{ را{ ایران{
بود{اما{هیچ{مدرکی{مبنی{بر{تحویل{پهپاد{به{روسیه{ارائه{
ایرانی{ سازمان{های{ و{ افراد{ علیه{ تحریم{ها{ است.{ نشده{
»نقض{ دلیل{ به{ اروپا{ اتحادیه{ تحریم{های{ چارچوب{ در{
به{ و{ اوکراین«{تصویب{شده{ و{حاکمیت{ ارضی{ تمامیت{

مرحله{اجرا{در{آمده{اند.

یادداشت

پیشرفته تر از هر زمانی است

امروز مهم ترین وظیفه ما خدمت کردن به مردم
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اندیشه

به{گزارش{خبرنگار{عصر{قانون،{همایش{ملی{فلسفه{فقه{نظام{ساز{
“با{تاکید{بر{افکار{و{آرای{شهید{آیت{اهلل{محمدباقر{صدر)ره(”{به{
مناسبت{سالروز{جهانی{فلسفه{شامگاه{چهارشنبه{مورخ{۲5{آبان{ماه{
۱۴0۱{توسط{پژوهشکده{نظام{های{اسالمی{پژوهشگاه{فرهنگ{
و{اندیشه{اسالمی{با{همکاری{برخی{نهادهای{علمی{و{فرهنگی{
کشور{و{با{حضور{پرشور{اندیشمندان،{فرهیختگان،{دانش{پژوهان،{

طالب{و{اصحاب{رسانه{و{مطبوعات{برگزار{شد.

آیت{اهلل{علی{اکبر{رشاد،{رئیس{شورای{سیاستگذاری{حوزه{های{
علمیه{تهران{و{رئیس{پژوهشگاه{فرهنگ{و{اندیشه{اسالمی،{در{
مراسم{اختتامیه{همایش{ملی{»فلسفه{فقه{نظام{ساز«{و{رونمایی{از{
آثار{این{همایش{که{در{پژوهشگاه{فرهنگ{{و{اندیشه{اسالمی{در{
قم{برگزار{شد،{ضمن{گرامیداشت{یاد{شهید{صدر،{بیان{کرد:{آنچه{
از{بارقات{الهیه{بر{قلب{او{الهام{شد{بر{زبانش{جاری{گشت{و{بعد{از{
چند{دهه{اندیشه{او{به{تدریج{در{تفکر{فقهی{در{حوزه{های{علمیه{در{
حال{رواج{است{و{ایشان{تا{پای{جان{هم{در{این{مسیر{ایستاد{و{در{

نهایت{به{شهادت{رسید.
رئیس{پژوهشگاه{فرهنگ{و{اندیشه{اسالمی{اظهار{کرد:{مبنای{
فقه{نظام{ساز{جوهره{اندیشه{آن{ارتباطات{و{روابط{و{مناسبات{است{
قالب{فقه{کنونی{به{ویژه{رساله{های{ما{فقه{فرد{است{لذا{اگر{قرار{
است{فقه{نظام{ساز{طراحی{شود{باید{فرد{را{در{ارتباط{با{فرد{دیگر{

مواجه{کرده{باشیم{طبعا{ذات{نظام{عنصر{اجتماعی{است.
وی{ادامه{داد:{در{حوزه{فقه{نظام{ساز{که{تعبیر{دقیق{تری{از{فقه{
نظام{است،{کارهایی{در{حوزه{های{علمیه{به{ویژه{در{قم،{تهران،{
مشهد{و{اصفهان{انجام{شده{همچنین{پژوهشگاه{فرهنگ{و{اندیشه{
اسالمی{نیز{دو{سال{است{که{بر{این{حوزه{تمرکز{دارند{و{مطالعه{
می{کنند{و{گروه{های{علمی{راه{اندازی{شده{و{رشته{های{فقهی{جدید{
که{در{حوزه{فقه{نظام{ساز{می{گنجد{دائر{شده{و{اساتید{و{دانش{

پژوهان{جوان{مشغول{به{تحصیل{هستند.
{رشاد{بیان{کرد:{اخیرا{مجموعه{بحث{هایی{که{در{رابطه{فقه{
نظام{ساز{در{طی{چهار{سال{اخیر{انجام{گرفته{فارغ{از{اینکه{چه{
بشود{ انجام{ باید{ بحث{هایی{ چه{ و{ پذیرفته{ انجام{ بحثی{هایی{
لذا{ساختاری{را{برای{مسائل{مربوط{به{فقه{ صورت{بندی{شود{

نظام{ساز{طراحی{کردم.
استاد{درس{خارج{حوزه{علمیه{با{بیان{اینکه{ساختار{کنونی{از{
زمان{محقق{حلی{در{شرایع{بنا{نهاده{شده{است{و{الگوی{او{5۲{
باب{فقهی{است،{گفت:{ما{در{این{الگو{بازبینی{کرده{و{ساختار{
جدیدی{چیده{ایم{و{جوهره{این{الگو{را{از{حدیث{منصوب{به{امام{
صادق{اخذ{کردیم{هر{چند{این{حدیث{سند{ندارد{اما{در{مجموع{
شمیم{والیت{و{امامت{می{دهد{و{انسان{احساس{می{کند{که{هر{
چند{به{همه{آن{به{لحاظ{فنی{نتوان{اتکا{کرد{اما{مجموعه{اعتماد{

انسان{را{جلب{می{کند.
وی{ادامه{داد:{روایت{امام{صادق)ع({معطوف{به{روابط{چهارگانه{
انسان{با{خدا،{با{خود،{دیگران{و{طبیعت{است{که{در{این{روایت{ذکر{
فرمودند{و{بنده{در{ذیل{هر{کدام{از{این{روابط{هفت{رابطه{را{ذکر{
کرده{ام؛{ما{این{را{الگو{قرار{دادیم{و{تصور{بنده{این{است{که{الگوی{
دقیقی{است{حتی{اگر{از{معصوم{صادر{نشده{باشد{اشکالی{هنوز{به{

آن{وارد{نشده{است.
رشاد{اظهار{کرد:{مبنای{فقه{نظام{ساز{جوهره{اندیشه{آن{ارتباطات{
و{روابط{و{مناسبات{است{قالب{فقه{کنونی{به{ویژه{رساله{های{ما{
فقه{فرد{است{لذا{اگر{قرار{است{فقه{نظام{ساز{طراحی{شود{باید{فرد{
را{در{ارتباط{با{فرد{دیگر{مواجه{کرده{باشیم{طبعا{ذات{نظام{عنصر{

اجتماعی{است.
وی{با{بیان{اینکه{{فقه{نظام{ساز{آنگاه{معنی{پیدا{می{کند{که{پای{
جامعه{در{میان{باشد{لذا{این{ساختار{را{لحاظ{کردیم،{تأکید{کرد:{فقه{
یک{دستگاه{رفتاری{است{اما{دستگاه{رفتاری{جامع{که{خود{مرکب{
از{سلسله{نظامات{خرد{است{و{در{پنج{الیه{نظامات{فقه{می{تواند{

با{غایت{تنظیم{همه{شئون{حیات{دنیوی{انسان{طبقه{بندی{شود.
انسان{ ارتباط{ ادامه{داد:{فقه{چهار{بخش{اصلی{دارد{که{اول{
معطوف{است{به{رابطه{او{با{خداوند{متعال{مجموعه{ای{از{مناسک{
و{اعمال{و{رفتارها{در{این{بخش{تنظیم{می{شود{که{خود{این{بخش{
مشتمل{بر{نظام{های{خردتر{فقهی{است{در{هر{صورت{باید{پیوسته{

ساختارها{را{تغییر{بدهیم.
رشاد{با{بیان{اینکه{در{این{ساختار{جدید{فقه{۲5۱{باب{شده{است،{
یادآور{شد:{نوع{دوم{موضوعات{نوع{رابطه{انسان{با{خودش،{قسم{
دیگری{رابطه{انسان{با{خلق{و{خلقت{الهی{یعنی{رابطه{انسان{با{

انسان{و{رابطه{انسان{با{غیرانسان{است.

ساختار اصول فقه باید تغییر کند 
حجت{االسالم{ابوالقاسم{علیدوست{عضو{جامعه{مدرسین{حوزه{
علمیه{قم{نیز{در{این{همایش{با{بیان{اینکه{معتقدم{این{عنوان{باید{
ابهام{زدایی{شود{چرا{که{ممکن{است{خطراتی{به{همراه{داشته{
باشد،{عنوان{کرد:{نباید{به{نام{فقه{نظام{ساز{یا{سایر{عناوین،{باری{را{
بر{دوش{بگذاریم{که{اصوال{وظیفه{ذاتی{فقه{نیست؛{هرگونه{انقسام{

در{فقه{معاصر{باید{حساب{شده{باشد.
علیدوست{تصریح{کرد:{متولیان{حوزوی{و{اندیشمندان{باید{بر{
روی{واژگان{استفاده{شده{دقت{داشته{باشند{تا{باری{را{بر{دوش{
فقه{نگذاریم{که{چنین{تصوری{در{بین{مردم{ایجاد{شود{که{فقه{در{

پاسخ{گویی{به{آن{ها{ناتوان{است.
وی{تصریح{کرد:{اگر{منظور{از{فقه{نظام{ساز{فقه{منسجم{با{آغاز{
و{سرانجامی{روشن{باشد{امری{پسندیده{ای{است{و{باید{بر{روی{آن{

کار{و{زمینه{های{آن{تقویت{شود.
علیدوست{یادآور{شد:{ساختار{اصول{فقه{باید{تغییر{کند{باید{
مسائلی{زیادی{در{اصول{فقه{بیاید{فلسفه{فقه{نظام{ساز{بدون{دست{

بردن{در{اصول{فقه{کارا{نیست.
وی{افزود:{فلسفه{اقتصاد{اسالمی{و{زمینه{های{مرتبط{با{آن{از{
مباحثی{است{که{آیت{اهلل{صدر{حول{مسائل{پیرامون{فقه{نظام{ساز{

به{آن{ورود{داشته{است.
علیدوست{در{پایان{تأکید{کرد:{کارهایی{که{انجام{می{شود{باید{
امتداد{داشته{باشد{متاسفانه{در{خیلی{از{بحث{های{فلسفی{حتی{
بحث{های{فلسفه{فقه{اگر{تفکری{می{شود{امتداد{ندارد{لذا{اگر{

فلسفه{فقه{نظام{مطرح{می{شود{باید{امتداد{عملی{پیدا{کند.

در انقالب اسالمی فقه باید رویکردی ناظر به اداره جامعه 
داشته باشد.

در{ادامه{این{همایش{حجت{االسالم{سید{سجاد{ایزدهی{دبیر{
علمی{همایش{ملی{فلسفه{فقه{نظام{ساز{بیان{کرد:{فقه{شیعه{از{
آغازین{سال{های{تدوین{آن{در{قرن{چهارم{همواره{رو{به{رشد{و{در{
فرآیند{تطور{و{تحول{بوده{و{تا{امروز{همواره{پاسخگوی{نیازهای{

جامعه{خود{بوده{است.
وی{ادامه{داد:{طبعا{علما{برای{پاسخ{به{نیازهای{روزآمد{جامعه{
و{شناخت{بهتر{و{مناسب{تر{موضوعات{مبانی{فقهی{را{تا{عصر{

بازخوانی{کردند.
ایزدهی{تصریح{کرد:{در{زمان{انقالب{اسالمی{فقه{ما{در{بستری{
وجود{دارد{که{یک{نظام{سیاسی{حاکم{بر{سرنوشت{جامعه{وجود{
دارد{و{چون{این{نظام{فقه{بنیاد{است{طبیعتا{توقع{و{انتظار{این{
است{که{این{فقه{نه{فقط{به{احواالت{شخصی{زندگی{مردم{بلکه{
به{اساس{حاکمیت{بپردازد{و{رویکردی{ناظر{به{اداره{جامعه{داشته{

باشد.
وی{ادامه{داد:{این{نوع{نگاه{مستلزم{بازخوانی{مبانی{و{نوع{نگاه{
متفاوت{به{فقه{است{که{در{کارکردهای{فقه{تاثیر{می{گذارد{روش{
و{غایات{آن{را{متحول{می{کند{لذا{در{نوزدهمین{سالروز{جهانی{
فلسفه{های{ با{محوریت{ اندیشه{ و{ فرهنگ{ پژوهشگاه{ فلسفه{
مضاف{فلسفه{ناظر{به{یک{دانش{و{گرایش{را{مدنظر{قرار{داده{و{

معمواًل{پدیده{ها{در{لحظات{بحرانی{خود{را{به{کلیت{بر{
سایه{ اما{ می{کنند{ تحمیل{ بلکه{ داده{ نشان{ بیرونی{ نّظار{
رویت{ از{ را{ چشم{ها{ که{ است{ آنچنان{ تحمیل{ سنگین{
زوایایی{بازداشته{و{یا{به{تمرکز{بر{زوایای{دیگر{وامیدارد{که{
به{این{خطای{رؤیت{و{روایت،{خطای{هاله{ای{می{گویند.{
به{ نسبت{ در{شرایط{خوشبینی{ تحلیل{ این{ نگارش{ البته{
گرفته{ شکل{ پدیده{ یک{ پیرامون{ که{ است{ روایت{هایی{
است{و{اال{فرض{تحلیل{های{سیاسی،{مغرضانه،{طرفمند،{
ر{افکار{از{حریت{در{اندیشه{ورزی،{فرض{ تحمیق{گر{و{مسِخّ
مسیطر{روزگار{فریب{و{اغوای{رسانه{ای{است.{اما{سخن{
وقایعی{ نسبت{ در{ عموم{ هاله{ای{ خطای{ باب{ در{ نه{ من{
افکار{ و{ قلوب{ نه{ و{ درنوردیدند{ را{ بحران{ مرز{ که{ است{
مریض{که{بر{مفهوم{سواد{رسانه{ای{موج{سواری{ها{کردند؛{
سخن{از{»تحمل{بار{زودهنگام«{است{خواه{در{مستوای{

فرد{و{خواه{در{پهنای{جامعه.
وفات{ درباره{ اخیر{ وقایع{ قامت{ در{ و{ فرد{ مستوای{ در{
مهسا{امینی{بارهای{بزرگ{بر{زیرساخته{ای{ناآماده{آنچنان{

فرود{آمد{که:
از{فقره{اول{آیه{۲56{سوره{بقره{»ال{اکراه{فی{الدین«{
فهم{اطالق{شد{و{این{در{حالی{است{که{در{آیات{معتنابهی{
از{قرآن{عبور{و{عدول{از{امر{دین{خواه{در{صورت{عقاید،{
خواه{منش{و{خواه{احکام{رفتاری،{مستوجب{عقاب{دانسته{
مستوجب{ ترکش{ که{ است{ اختیاری{ کدام{ است؛{ شده{
استنباط{ امکان{ فوق،{ آیه{ از{ پس{ است؟{ اخروی{ عذاب{
محتمل{ تشریعی{ اکراه{ و{ اجبار{ قبال{ در{ تکوینی{ اختیار{
معتنابه{ آیات{ از{ آیه{ اطالق{ متعدد{ تقییدات{ لکن{ است{

قرآنی{مطلقًا{قابل{انکار{نیست.
باب{امر{و{نهی{که{کاماًل{ابتنا{دارد{بر{استعالء{به{معنای{
تعلیم{ با{باب{نصح{و{خیرخواهی{و{چه{بسا{ را{ اظهارالعلو{
و{هر{امر{واجب{متقدم{دیگری{خلط{کند{و{کار{را{نه{به{
عمومی{ و{ خصوصی{ حریم{ آمیزش{ به{ که{ اختالط{ این{
نحو{ به{ خواه{ وضعش{ که{ را{ پوشش{ و{ دهد{ توسعه{ نیز{
تعینی{و{فطری{و{خواه{به{نحو{تعیینی{و{شرعی{یکی{از{
بزرگترین{مصادیق{امر{اجتماعی{است{را{ارجاع{به{حریم{

شخصی{دهد.
اما{بار{زودهنگام{در{سطح{اجتماعی{نیز{بر{نظام{اداری{
ـ{اجرایی{پلیس{گذاشته{شده{است{که{نه{قدرت{درگیری{
مویرگی{در{تمام{تار{و{پود{جامعه{را{دارد{و{نه{به{جهت{فرم{
مدرنش{امکان{حضور{عالی{در{ظروف{سنتی{یا{دینی{را{
داراست{و{دردمندانه{باید{گفت{اجرای{ناقص{این{فریضه،{
امکان{اقدامات{مصلحانه{بعدی{در{هر{قامت{و{ساحتی{را{
مختل{خواهد{کرد؛{در{این{فقره{اتفاق{افتاده{و{فقرات{دیگر{

مشابه{دو{نکته{مهم{روشن{شد:
امر{به{معروف{و{نهی{از{منکر{که{هم{نیازمند{شرط{جواز{
ـ{علم{به{معروف{و{منکر{ـ{و{هم{شرط{وجوب{ـ{احتمال{
و{ است{ فقهی{ تعمیق{ و{ تدقیق{ نیازمند{ هم{ است{ ـ{ اثر{
هم{فضاسازی{اجتماعی{و{روان{شناختی{و{این{بار{برزمین{
مانده{حوزه{و{دنشگاه{اسالمی{را{پلیس{یک{تنه{بر{دوش{

گرفته{است.
سخت{ برخورد{ پلیس{ اولی{ وظیفه{ نیز{ دیگر{ سوی{ از{
یافته{در{سطح{ با{مصادیق{بزه{اخالقی{سازمان{ انتظامی{
جامعه{است{که{البته{جریان{شناسی{مصادیق{فوق{محتاج{
تعقیب{اطالعاتی{امنیتی{است{و{بدین{جهت{پلیس{متأخر{

از{نهادهای{امنیتی{جایابی{خواهد{شد.

فلسفه فقه نظام ساز

تحمل بار زودهنگام و 
پیامدهای ناخواسته 

دکتر حسین بابایی مجرد 

امسال{به{تناسب{نیاز{در{فضای{علمی{حوزه{علمیه{فلسفه{فقه{نظام{
ساز{را{مد{نظر{قرار{داده{البته{این{فرآیند{از{چهار{سال{گذشته{آغاز{

شده{و{در{این{راستا{جلسات{متعددی{را{برگزار{کردیم.
ایزدهی{بیان{کرد:{هدف{ما{این{بوده{که{مقاالت{در{سطحی{باشد{
که{ادبیاتی{تولید{شود{و{تقریبا{اساتید{صاحب{نام{و{مبرز{برای{این{
همایش{مقاالتی{نگاشتند{و{نشست{هایی{در{رابطه{با{نقد{و{بررسی{

این{مقاالت{برگزار{شد.
وی{تأکید{کرد:{با{توجه{به{فعالیت{ها{و{آثار{گرانبهای{شهید{صدر{
که{پیشگام{در{این{حوزه{هستند{این{همایش{با{محوریت{مرحوم{

شهید{صدر{برگزار{شد.

ماموریت فقه فقط حوزه ساختار صرف نیست
همچنین{آیت{اهلل{سید{محمدمهدی{میرباقری{در{همایش{ملی{
فلسفه{فقه{نظام{ساز{در{قم،{بیان{کرد:{ماموریت{فقه{فقط{حوزه{
ساختار{صرف{نیست{بلکه{تکامل{نظام{اجتماعی{نیز{جزئی{از{

وظایف{فقه{می{باشد.
میرباقری{با{اشاره{به{اینکه{توسعه{حکم{پیش{شرط{گسترش{فقه{
است{و{گسترش{حکم{الزمه{توسعه{مفهوم{پرستش{است،{یادآور{
شد:{پرستش{و{عبادت{مهمترین{مساله{ای{است{که{در{این{مقوله{
مطرح{می{شود{و{باید{مفهوم{پرستش{ابتدا{در{حکم{و{سپس{در{

حجیت{ساماندهی{شود.
{عضو{مجلس{خبرگان{رهبری{تصریح{کرد:{به{{اندازه{ای{که{
مفهوم{پرستش{در{دامنه{زندگی{فردی{و{اجتماعی{انسان{توسعه{
می{یابد{نیاز{به{ساماندهی{و{گسترش{حکم{نیز{افزایش{می{یابد{
سه{گانه{پرستش،{حکم{و{حجیت{سه{مولفه{محوری{در{این{عرصه{
است{و{بدون{توسعه{حجیت،{دو{مقوله{حکم{و{پرستش{نیز{دچار{

کاستی{می{شود.
وی{با{بیان{اینکه{فقه{نظام{باید{بتواند{الزامات{این{را{که{عرصه{
حیات{اجتماعی{بر{مبنای{پرستش{است{را{اثبات{و{توسعه{دهد،{
اظهار{کرد:{اگر{فقه{بخواهد{به{عرصه{تکامل{اجتماعی{برسد{باید{
اراده{بشری{خدا{را{پرستش{کنند{و{پرستش{خداوند{بدون{تشکیل{

دین{الهی{میسر{نیست.
ادامه{داد:{احکامی{که{اسالم{ عضو{مجلس{خبرگان{رهبری{
تعیین{کرده{فقط{ناظر{به{احکام{فردی{و{تکلیفی{و{توصیفی{نیست{
بلکه{بخش{مهمی{از{آن{در{حوزه{تکاملی،{ادارکی،{رشد{و{فهم{

اجتماعی{است.
وی{با{تاکید{بر{اینکه{اگر{حجیت{ارتقا{پیدا{نکند{امکان{ارتقای{
علوم{اصول{فقه{میسر{نخواهد{شد،{بیان{کرد:{اگر{نتوانیم{محصول{
پرستش{را{فرآوری{و{دامن{آن{را{بسط{دهیم،{ارتباطی{بین{فقه{و{

کالم{ایجاد{نشده{و{امکان{تکامل{اصول{نیز{فراهم{نمی{شود.

در{حاشیه{همایش{ملی{فلسفه{فقه{نظام{ساز{“با{تاکید{بر{افکار{و{
آرای{شهید{آیت{اهلل{محمدباقر{صدر)ره(”{از{مجموعه{دوجلدی{»فقه{
نظام«{با{حضور{آیت{اهلل{علی{اکبر{رشاد،{آیت{اهلل{سیدمحمدمهدی{
میرباقری،{آیت{اهلل{ابوالقاسم{علیدوست{و{حجت{االسالم{دکتر{

سید{حسین{میرمعزی{رونمایی{شد.
پژوهش{حاضر{با{عنوان{فقه{نظام{کوششی{از{جانب{حجت{
نظام{های{ پژوهشکده{ رئیس{ ایزدهی{ دکتر{سیدسجاد{ االسالم{
اسالمی{است{که{با{تمحض{در{حوزه{فقه{سیاسی،{آثار{متعددی{
در{این{حوزه{تولید{کرده{اند.{این{اثر{که{محصول{تالش{فکری{و{
اندیشه{ورزی{برخی{اساتید{و{اندیشمندان{حوزه{نظام{سازی{است،{
درصدد{کشف{و{تبیین{اموری{چون{امکان{و{ضرورت{نظام{سازی،{
و{ رویکردها{ نظام{سازی،{ روش{شناسی{ نظام{سازی،{ ماهیت{
نگرش{های{متعدد{در{حوزه{نظام{سازی،{ظرفیت{های{فقه{نسبت{
به{نظام{سازی{و{عرصه{های{مختلفی{که{دانش{های{متعدد{چون{
نظام{اقتصادی،{نظام{سیاسی{و{نظام{اخالقی{و{معنوی{می{توانند{به{

نظام{سازی{مبادرت{ورزند.

گزارش  همایش

یادداشت
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دوره اول      سال یکم      پیش شماره یک
روزنامه اجتماعی، اقتصادی

بین الملل

از{رأی{ نقل{ به{ قانون{ الملل{عصر{ بین{ به{گزارش{گروه{
الیوم،{افسران{موساد{در{یک{مستند{تلویزیونی{درباره{عادی{
سازی{روابط{با{برخی{کشورهای{عربی{حاشیه{خلیج{فارس{
اذعان{کردند{که{روند{عادی{سازی{سه{دهه{پیش{از{امضای{
توافقنامه{های{موسوم{به{»آبراهام«{در{سال{۲0۲0،{آغاز{شده{

بود.
رژیم{ تلویزیونی{ رسمی{ شبکه{ اساس{ همین{ بر{
صهیونیستی»کان«،{در{مستندی{که{در{آن{سران{موساد،{
به{بازگو{کردن{فعالیت{{های{خود{در{کشورهای{حاشیه{خلیج{
بود،{ محرمانه{ شدت{ به{ ارتباطات،{ که{ ای{ دوره{{ در{ فارس{

پرداخته{است.
موساد،{ جاسوسی{ که{سرویس{ فاش{شد{ مستند{ این{ در{
نزدیک{به{سه{دهه{پیش{از{امضای{توافقنامه{{های{عادی{{
سازی{روابط{موسوم{به{»ابراهام«{در{سال{۲0۲0{با{بحرین،{
امارات{متحده{عربی{و{سایر{کشورهای{حاشیه{خلیج{فارس،{با{

این{کشورها{تعامل{و{رابطه{داشته{است.
این{فیلم{مستند{که{در{منامه{بحرین{با{موافقت{مقامات{این{
کشور{تصویربرداری{شده،{نشان{می{دهد{که{۳0{سال{پیش،{
افسران{موساد{و{وزارت{خارجه{تل{آویو،{نمایندگان{خود{را{
به{کشورهای{حاشیه{خلیج{فارس{اعزام{کرده{{و{این{افراد{با{

اسامی{مستعار{در{این{کشورها{فعالیت{داشته{اند.
خارجه{ وزیر{ لیونی«{ »زیپی{ با{ مصاحبه{ مستند،{ این{ در{
پیشین{رژیم{صهیونیستی{که{نقش{بسزایی{در{برقراری{روابط{
با{کشورهای{حاشیه{خلیج{فارس{داشت{و{خود{نیز{زمانی{یکی{

از{افسران{موساد{بود{بسیار{قابل{توجه{است.
لیونی{در{این{فیلم{مستند{فاش{کرد{که{در{دوره{{ای{که{در{
پست{وزارت{خارجه{حضور{داشت،{با{سران{عربی{که{روابط{
دیپلماتیکی{با{رژیم{صهیونیستی{نداشتند،{در{»همایش{صلح{
جهانی«{شرکت{کرده{است{و{»برخالف{گذشته،{همتایان{
عرب{جلسه{را{ترک{نکردند،{بلکه{با{ادامه{حضور{در{سالن،{

پس{از{اتمام{سخنرانی{اقدام{به{تشویق{کرده{اند.
وی{در{ادامه{مدعی{شد:{اماراتی{{ها{پهپادهای{اسرائیلی{را{
خریدند{و{در{مقابل{آن{ده{ها{میلیون{دالر{پرداخت{کردند{و{
حتی{اشاره{کردند{که{این{سالح{در{حمله{نظامی{تل{آویو{
برای{نابودی{برنامه{هسته{{ای{ایران{مشارکت{خواهد{داشت،{
اما{وزارت{امنیت{تل{{آویو{در{آن{زمان،{با{این{فروش{مخالفت{

کرد،{امری{که{به{شدت{اماراتی{{ها{را{تحت{تاثیر{قرار{داد.
عالوه{بر{این،{گفته{می{شود{که{»بروس{کشدان«{دیگر{
دیپلمات{رژیم{صهیونیستی{که{مسئول{روابط{خارجه{این{رژیم{
در{کنفرانس{مادرید{بود{و{عمال{برجسته{ترین{کارمندی{بود{
که{به{عنوان{مسئول{روابط{با{کشورهای{حاشیه{خلیج{فارس{
تعیین{شده{بود،{یک{واحد{مخفی{در{وزارت{خارجه{در{تل{
{آویو{ایجاد{کرد{که{وظیفه{آن{تنظیم{و{سازماندهی{روابط{با{

کشورهای{حاشیه{خلیج{فارس{بود.

در{ادامه{این{فیلم{مستند،{گفتگویی{با{»عبداهلل{بن{احد{آل{
خلیفه«{معاون{وزیر{خارجه{بحرین{که{مسئول{پرونده{روابط{
با{رژیم{صهیونیستی{است،{صورت{گرفته{است{که{وی{در{آن{
ادعا{می{کند{که{مسئله{فلسطین{دغدغه{اصلی{محافل{تصمیم{{
گیری{در{منامه{بوده{و{هست،{ما{از{فلسطینیان{حمایت{می{
{کنیم{و{می{{خواهیم{کشوری{برای{آنها{تشکیل{دهیم{و{بیت{

المقدس{شرقی{پایتخت{آن{باشد.
در{این{فیلم{مستند{توضیح{داده{می{شود{که{بحران{در{روابط{
با{امارات،{چند{ماه{پس{از{مخالفت{رژیم{صهیونیستی{با{فروش{
پهپاد{به{این{کشور{حوزه{خلیج{فارس،{پس{از{اقدام{موساد{
بدون{اطالع{اماراتی{{ها{در{ترور{شهید{»محمود{المبحوح«{
فرمانده{حماس{در{یکی{از{هتل{{های{دبی،{به{مرز{انفجار{

رسید.
»تومر«{از{فرماندهان{سابق{موساد{به{شبکه{کان{گفت:{این{
عملیات{ترور،{بحرانی{سخت{میان{ابوظبی{و{تل{آویو{ایجاد{
کرد،{یک{بحران{جدی{مربوط{به{اعتماد،{زیرا{آنها{به{ما{ابالغ{
کردند{که{از{همه{مواردی{که{درباره{آن{توافق{کرده{بودیم،{از{
جمله{اتحاد،{همکاری{{های{دوجانبه{و{توسعه{آن{عقب{{نشینی{
کرده{اند،{به{ما{اعالم{کردند{که{با{ما{مالقات{نکنید{و{برای{ما{

نامه{ننویسید،{ما{نمی{خواهیم{از{شما{چیزی{بشنویم.
اما{در{نهایت،{»یوسف{العتیبه«{سفیر{امارات{در{آمریکا،{نقش{
زیادی{در{تلطیف{اوضاع{ایفا{کرد{و{به{گفته{تومر،{فرمانده{
سابق{موساد،{آنها{از{آنچه{در{پرونده{مبحوح{انجام{داده{اند،{

عذرخواهی{کردند.
از{سوی{دیگر{دیوید{میدان،{دیگر{فرمانده{سابق{موساد{نیز{
گفت:{با{آغاز{سال{۲0۱۴،{روابط{امنیتی{با{کشورهای{حاشیه{
خلیج{فارس{به{زمان{گذشته{بازگشت{و{حتی{بهتر{شد.{ضمن{
این{{که{آنها{متقاعد{شدند{که{مسئله{فلسطین،{بسیار{زمان{{
بر{خواهد{بود{و{می{{توان{پیش{از{حل{و{فصل{آن،{با{تل{
آیو{به{صلح{رسید.{این{امر{نیز{با{دیدگاه{دولت{دونالد{ترامپ،{
رئیس{جمهور{آمریکا{برای{دستیابی{به{یک{دستاورد{سیاسی{

در{منطقه{خاورمیانه،{مطابقت{داشت.
وی{فاش{کرد{که{»جرد{کوشنر«{داماد{دونالد{ترامپ{رئیس{
جمهور{سابق{آمریکا،{به{قدس{اشغالی{سفر{کرد{و{به{نتانیاهو{
پیشنهاد{عادی{سازی{روابط{با{امارات{را{اعالم{کرد،{ولی{او{
مخالفت{کرد{و{گفت{که{به{دنبال{الحاق{کرانه{باختری{به{
اسرائیل{است،{اینجا{بود{که{»العتیبه«{وارد{عمل{شد{و{پیشنهاد{
لغو{الحاق{کرانه{باختری{در{مقابل{صلح{با{امارات{و{بحرین{
را{مطرح{کرد{و{در{عمل{نیز{این{اتفاق{افتاد{و{توافقنامه{های{
آبراهام{در{بیست{سپتامبر{۲0۲0{امضا{شد{و{فلسطینیان{کنار{

گذاشته{شدند.

به{گزارش{گروه{بین{الملل{عصر{قانون{به{نقل{از{روسیا{الیوم،{سلیمان{
سویلو{وزیر{کشور{ترکیه{بار{دیگر{ایاالت{متحده{آمریکا{را{حامی{و{

پشتیبان{گروه{های{تروریستی{فعال{در{اراضی{ترکیه{دانست.
وی{در{این{باره{تاکید{کرد:{پ.ک.{ک{یک{گروه{تروریستی{است{که{

متعلق{به{سازمان{اطالعات{مرکزی{)سیا({است.
وی{در{ارتباط{با{پ.ک.{ک{و{وابستگی{های{داخلی{آن{نیز{مدعی{
شد{که{حزب{خلق{ترکیه،{امتداد{همین{گروه{ترویستی{البته{در{صحنه{

سیاسی{است!
سویلو{در{ادامه{جزئیاتی{از{روند{بازداشت{»احالم{البشیر«{)متهم{اصلی{
بازداشت{شده{در{ارتباط{با{انفجار{تروریستی{خیابان{استقالل{استانبول({
ارائه{کرد{و{گفت:{نیروهای{امنیتی{ترکیه{برای{بازداشت{این{متهم{۱۴{

باب{منزل{را{مورد{بازرسی{قرار{دادند.
وی{افزود:{نیروهای{ما{۱۳{منزل{را{مورد{بازرسی{قرار{دادند{و{در{زمان{
احساس{بدی{داشتیم{که{وی{از{دست{مان{گریخته{است،{اما{در{نهایت{

او{را{بازداشت{کردیم.
اظهارات{سلیمان{سویلو{وزیر{کشور{ترکیه{در{ارتباط{با{اجرای{عملیات{
تروریستی{خیابان{استقالل{استانبول{از{سوی{پ.ک.{ک{در{شرایطی{
است{که{یکی{از{سران{این{گروه{با{صدور{بیانیه{ای{دست{داشتن{پ.ک.{

ک{در{این{رخداد{را{نفی{کرده{است.
در{انفجار{تروریستی{اخیر{در{خیابان{استقالل{استانبول{دستکم{6{نفر{
کشته{و{۸۱{نفر{دیگر{زخمی{شدند.{پس{از{این{رخداد{برخی{منابع{از{
احتمال{دست{داشتن{داعش{در{آن{خبر{دادند{اما{مقامات{رسمی{ترکیه{

پ.ک.{ک{را{مسئول{این{اقدام{تروریستی{معرفی{کردند.

عادی سازی روابط تل آویو
 با کشورهای عربی از سه ده 

پیش آغاز شده است

حمله موشکی به پایگاه نیروهای آمریکا در 
شرق سوریه

وزیر کشور ترکیه: پ.ک.ک گروه تروریستی 
متعلق به سازمان »سیا« است

گزارش

به{گزارش{گروه{سیاسی{عصر{قانون،{ناصر{کنعانی{سخنگوی{
وزارت{امور{خارجه{در{حساب{کاربری{خود{در{توییتر{نوشت:{تحریم{
صدا{و{سیما{و{پرس{تی{وی{به{منظور{ممانعت{از{رسیدن{رأی{و{
نظر{ایران{به{جهانیان،{استمرار{نقض{فاحش{حقوق{ملت{ایران{و{
باز{گذاشتن{دست{و{دهان{شبکه{ها{و{رسانه{های{تروریستی{برای{

شرارت{آفرینی{علیه{ملت{ایران{است.
وی{خاطرنشان{کرد:{تحریم{صدا{و{سیما{و{پرس{تی{وی{استمرار{
نقض{فاحش{حقوق{ملت{ایران{توسط{دولت{آمریکاست.{جنایات{

آمریکا{علیه{ملت{ها{و{دولت{های{مستقل{پایان{ندارد.

همه{ی{کشورهای{دنیا{قوانین{محکم{و{خاصی{
برای{برگزاری{راهپیمایی{ها{و{تجمعات{اعتراضی{
دارن.{نقطه{ی{مشترکی{که{همه{این{کشورها{
در{وضع{این{قوانین{دارن،{اینه{که{به{هیچ{وجه{
اجازه{ی{به{هم{خوردن{نظم{عمومی{و{خسارت{

مالی{و{جانی{رو{نمیدن!
فارغ{از{صحیح{یا{غلط{بودن{این{قوانین،{توی{
این{پست{به{قوانین{سه{کشور{صنعتی{دنیا{اشاره{

می{کنیم:
انگلیس{در{انگلستان{پلیس{از{تجمعات{قانونی{
حمایت{می{کنه.{اگه{قصد{دارین{راهپیمایی{ترتیب{
بدین،{باید{جزئیات{اون{رو{6{روز{قبل{به{پلیس{
اطالع{بدین.{اگه{بدون{اطالع{رسانی{به{پلیس،{
اعتراضی{رو{سازماندهی{کنید{یا{جزئیات{اشتباهی{
ارائه{بدین،{ممکنه{مرتکب{یک{جرم{جنایی{بشید.
{طبق{قانون{نظم{عمومی،{اگه{تجمع{اعتراضی{
باعث{بی{نظمی{یا{خسارت{جدی{به{اموال{عمومی{
یا{اختالل{جدی{در{جامعه{بشه،{در{این{صورت{
نقض{صلح{اتفاق{میفته{و{افسر{ارشد{پلیس{میتونه{
با{دستگیری{مجرمین،{اعتراضات{خیابونی{رو{
محدود{کنه.{رئیس{پلیس{میتونه{راهپیمایی{های{

اعتراضی{رو{در{اون{منطقه{ی{خاص{تا{۳{ماه{)با{
موافقت{وزیر{کشور({ممنوع{کنه.

سازماندهی{یا{شرکت{در{راهپیمایی{اعتراضی{
جرمه:{ افتاده،{ اتفاق{ صلح{ نقض{ اون{ در{ که{
پوند{جریمه{ تا{000۱{ ممکنه{ عادی{ اشخاص{
بشن.{سازمان{دهنده{و{لیدر{تا{005۲{پوند{جریمه{
انسداد{ میشه.{ محکوم{ حبس{ ماه{ }۳ و{ نقدی{
عمدی{بزرگراه{۱5{هفته{حبس{یا{جریمه{نقدی{

نامحدود{یا{هر{دو{رو{در{پی{داره.
{فرانسه:{با{هر{تجمعی{در{یک{مکان{عمومی{که{
نظم{عمومی{رو{به{هم{بزنه،{برخورد{میشه.{ابتدا{
دو{اخطار{از{طرف{شهردار{یا{یکی{از{معاون{هاش{
در{ بشن.{ متفرق{ تا{ میشه{ داده{ معترضین{ به{
صورتی{که{این{دو{اخطار،{بی{اثر{بمونه{افسران{
میکنن.در{ رو{متالشی{ ازدحام{جمعیت{ پلیس،{
صورتی{که{معترضان،{خشونت{نشون{بِدن{یا{به{

افسران{پلیس{حمله{کنن،{دستگیر{میشن.
{افرادی{که{به{صورت{عادی{در{تجمع{شرکت{
کرده{باشن،{در{صورتی{که{مسلح{نباشن{به{یه{
سال{حبس{و{جریمه{0005۱{یورویی{محکوم{
میشن.اگه{شخصی{تمام{یا{قسمتی{از{صورت{

کنعانی: تحریم صداوسیما استمرار نقض 
فاحش حقوق ملت ایران توسط آمریکاست

قوانین جهانی پلیس در اعتراضات خیابانی

خبر کوتاه

خبر جهان

خودش{رو{برای{جلوگیری{از{شناسایی{پنهان{
}0005۴ جریمه{ و{ حبس{ سال{ سه{ به{ کنه،{

یورویی{محکوم{میشه.
{تحریک{مستقیم{جمعیت{با{شعار،{سخنرانی،{
توزیع{نوشته{یا{هر{وسیله{دیگه،{یه{سال{حبس{
و{0005۱{یورو{جریمه{نقدی{داره.{اگه{تحریک{
برسه،{ نتیجه{ به{ شخص{ توسط{ جمعیت{
مجازات{به{هفت{سال{حبس{و{000.00۱{یورو{

جریمه{افزایش{پیدا{میکنه.
{آمریکا{در{نبراسکا،{فردی{که{عمداً{آرامش{
جنایت{ یه{ مرتکب{ بزنه،{ هم{ به{ رو{ جامعه{
کالس{۳{میشه.در{وایومینگ،{اگه{شخصی{

موسیقی{بی{دلیل{با{صدای{بلند{پخش{کنه{
یا{اقدامات{خشونت{آمیز{انجام{بده،{آرامش{رو{
ورمونت،{ اساسنامه{ اساس{ بر{ میزنه.{ هم{ به{
اگه{فردی{بین{غروب{و{طلوع{خورشید{سر{و{
صدای{زیادی{ایجاد{کنه،{به{شخص{دیگه{ای{
حمله{کنه،{از{ارتباط{تلفنی{برای{آزار{و{اذیت{
شخص{دیگه{ای{استفاده{کنه،{صلح{رو{نقض{
شورش{ در{ شرکت{ و{ سازماندهی{ میکنه.{
برای{ خشونت{آمیز{ اقدام{ هرگونه{ ارتکاب{ یا{
پیشبرد{شورش،{جرم{محسوب{میشه{و{مجرم{
به{پرداخت{جریمه{نقدی{یا{حداکثر{پنج{سال{

حبس{یا{هر{دو{محکوم{میشه.

منابع{خبری{بامداد{جمعه{از{حمله{موشکی{به{پایگاه{نیروهای{
آمریکا{در{شرق{سوریه{خبر{دادند.

خبرگزاری{اسپوتنیک{اعالم{کرد{که{بامداد{جمعه{پایگاه{نیروهای{
آمریکا{در{میدان{نفتی{العمر{در{شرق{سوریه{هدف{حمله{موشکی{
قرار{گرفت.{فرماندهی{مرکزی{آمریکا{)سنتکام({نیز{با{تایید{این{

حمله{مدعی{شد{که{حمله{هیچ{تلفات{و{خساراتی{نداشته{است.
در{بیانیه{کوتاه{سنتکام{در{این{باره{آمده{است:{این{حمالت{
نیروهای{ائتالف{بین{المللی{و{غیر{نظامیان{را{به{خطر{می{اندازد{و{

همچنین{ثبات{سوریه{و{منطقه{را{تضعیف{می{کند.
فرماندهی{مرکزی{آمریکا{همچنین{از{انجام{تحقیقات{درباره{این{

حمله{خبر{داد.
میدان{نفتی{العمر{یکی{از{بزرگترین{میادین{نفتی{سوریه{است{که{

تحت{اشغال{نظامیان{آمریکایی{قرار{دارد.{

به{گزارش{گروه{بین{الملل{عصر{قانون{به{نقل{از{یونهاپ،{
وزارت{دفاع{کره{جنوبی{اعالم{کرد{نیروی{هوایی{کره{جنوبی{
حضور{ با{ مشترکی{ هوایی{ رزمایش{ جمعه{ امروز{ آمریکا{ و{
جنگنده{های{رادارگریِز{اف{-۳5{در{پاسخ{به{آزمایش{موشک{

بالستیِک{قاره{پیماِی{کره{شمالی،{برگزار{کردند.
ارتش{کره{جنوبی{بامداد{امروز{جمعه{اعالم{کرد{ارتش{کره{
شمالی{یک{موشک{بالستیک{قاره{پیما{آزمایش{کرده{است.{
وزیر{دفاع{ژاپن{مدعی{شد{که{موشک{بالستیک{قاره{پیما{که{
امروز{توسط{کره{شمالی{پرتاب{شد،{می{توانست{به{خاک{آمریکا{
برسد.{»فومیدو{کیشیدا«{نخست{وزیر{این{کشور{هم{گفت:{
ظاهراً{موشک{کره{شمالی{در{منطقه{اقتصادی{انحصاری{ژاپن{
در{نزدیکی{جزیره{شمالی{»هوکایدو«{به{دریا{سقوط{کرد.{کره{
شمالی{از{ابتدای{سال{تا{کنون{بیش{از{50{موشک{شلیک{کرده{

است{و{این{تهدیدات{قابل{قبول{نیست.
این{در{حالی{است{که{رئیس{ستاد{مشترک{ارتش{کره{جنوبی{
بامداد{پنج{شنبه{هم{اعالم{کرده{بود{که{کره{شمالی{یک{موشک{
بالستیک{نامشخص{را{به{سمت{دریای{ژاپن{پرتاب{کرده{است.
این{پرتاب{پس{از{آن{صورت{گرفت{که{کره{شمالی{هفته{
گذشته{هشدار{داد{که{پاسخ{های{نظامی{»سخت{تری«{علیه{
تالش{های{آمریکا{برای{تقویت{حضور{نظامی{خود{در{منطقه{
دنبال{خواهد{کرد.{کره{شمالی{از{نشست{سه{جانبه{اخیر{آمریکا،{
کره{جنوبی{و{ژاپن{نیز{انتقاد{کرده{بود.{در{جریان{این{نشست{سه{
جانبه،{رهبران{هر{سه{کشور{از{آزمایش{های{تسلیحاتی{اخیر{کره{
شمالی{انتقاد{کردند.{جو{بایدن،{رئیس{جمهور{ایاالت{متحده{در{
این{کنفرانس{گفت{که{این{سه{کشور{بیش{از{همیشه{در{برابر{

رفتار{تحریک{آمیز{پیونگ{یانگ{هماهنگ{و{همسو{هستند.
پس{از{این{کنفرانس،{پیونگ{یانگ{بیانیه{ای{منتشر{کرد{و{
هشدار{داد{که{مانورهای{نظامی{شبه{جزیره{کره{را{وارد{یک{

مرحله{غیرقابل{پیش{بینی{خواهد{کرد.
از{۳0{ بیش{ تاکنون{در{کل{ در{سال{۲0۲۲،{کره{شمالی{
آزمایش{موشک{بالستیک{انجام{داده{است.{مقامات{پیونگ{یانگ{
تأکید{دارند{که{آزمایش{های{موشکی{آنها{در{پاسخ{به{تحریکات{
و{تنش{هایی{است{که{آمریکا{و{کره{جنوبی{انجام{می{دهند.{
نزدیکی{ در{ را{ مشترکی{ رزمایش{ اخیراً{ سئول{ و{ واشنگتن{
مرزهای{کره{شمالی{انجام{دادند{که{در{بخشی{از{آن{ژاپن{نیز{

حضور{داشت.
مقامات{کره{جنوبی{و{آمریکا{در{هفته{های{اخیر{بارها{مدعی{
شدند{که{کره{شمالی{برای{انجام{هفتمین{آزمایش{اتمی{آماده{
می{شود.{کره{شمالی{از{سال{۲0۱۷{تاکنون{آزمایش{اتمی{انجام{

نداده{است.

رزمایش هوایی  آمریکا و کره جنوبی

خبر  جهان
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روزنامه اجتماعی، اقتصادی

فضای مجازی

چهل{و{دومین{شماره{نشریه{تحلیلی{کد{ویژه{آبان{ماه{۱0۴۱{
همراه{با{گفتارها{و{نوشتارهایی{از{صاحب{نظران{حوزه{تنظیم{گری{

در{فضای{مجازی{منتشر{شد.
به{گزارش{سازمان{تنظیم{مقررات{رسانه{های{صوت{و{تصویر{
فراگیر)ساترا(،{چهل{{و{دومین{شماره{ماهنامه{تحلیلی{ُکد{)آبان{
۱0۴۱({به{موضوع{برنامه{های{حمایتی{ساترا{از{رسانه{های{صوت{
و{تصویر{فراگیر{به{عنوان{پرونده{ویژه{ی{این{شماره{پرداخته{و{
گفتارها{و{نوشتارهایی{از{صاحب{نظران{حوزه{تنظیم{گری{در{

فضای{مجازی{را{منتشر{کرده{است.
بنابراین{گزارش،{محتوای{این{شماره{از{نشریه{کد،{شامل{انتشار{
سرمقاله{مدیرکل{توسعه{کسب{وکار{و{تسهیل{گری{ساترا،{گفت{و{
گو{با{رئیس{مرکز{توسعه{فرهنگ{و{هنر{در{فضای{مجازی{وزارت{
فرهنگ{و{ارشاد{اسالمی،{گفت{و{گو{با{مدیر{رسانه{گپ{فیلم،{
گزارشی{از{نشست{های{تخصصی{رئیس{سازمان{تنظیم{مقررات{
رسانه{های{صوت{و{تصویر{فراگیر{)ساترا({و{معاونت{های{»پایش{
و{نظارت«{و{»کاربران{و{تنظیم{گری{اجتماعی«{این{سازمان{با{

برخی{فعاالن{فضای{مجازی{کشور،{یادداشت{های{کارشناسان{
اداره{کل{توسعه{کسب{و{کار{و{تسهیل{گری{ساترا{و{معاونت{
کاربران{و{تنظیم{گری{اجتماعی{ساترا{با{موضوعات{تبیین{رویکرد{
حمایتی{ساترا،{تحلیل{الزامات{رشد{و{پیشرفت{صنعت{صوت{و{
تصویر{فراگیر،{بررسی{رویکرد{تسهیل{گرایانه{ساترا{و{بیان{دیدگاه{
های{اساتید{حوزه{و{دانشگاه{شامل{دکتر{امید{علی{مسعودی،{دکتر{
حسن{نجفی{سوالری،{حجت{االسالم{دکتر{حامد{مالمیرزایی،{
سعید{مشهدی،{مهدی{شکیبایی{و{دیگر{صاحب{نظران{حوزه{

تنظیم{گری{صوت{و{تصویر{فراگیر{است.
معرفی{برخی{از{سکوهای{دارای{مجوز{از{ساترا{به{روال{شماره{
های{گذشته{و{تحلیل{مسائل{اخیر{مرتبط{با{آپارات{گیم{از{دیگر{

مطالب{شماره{آبان{ماه{نشریه{کد{است.
عالقه{مندان{به{مطالعه{نشریه{ُکد،{می{توانند{از{طریق{وب{سایت{
سازمان{تنظیم{مقررات{رسانه{های{صوت{و{تصویر{فراگیر)ساترا(،{با{
ورود{به{صفحه{اصلی{در{بخش{نشریات،{این{شماره{از{نشریه{کد{

را{مطالعه{کنند.

ادغام{ از{ مجازی«{ فضای{ محتوایی{ »فناوری{های{ نمایشگاه{
رایانه{ای«{ »بازی{های{ و{ دیجیتال«{ »رسانه{های{ نمایشگاه{های{
برگزار{خواهد{شد.{وزیر{ارشاد{در{جلسه{سیاست{گذاری{این{نمایشگاه،{

بر{برگزاری{شایستۀ{این{رویداد{تأکید{کرد.
به{نقل{از{روابط{عمومی{مرکز{توسعه{فرهنگ{و{هنر{در{فضای{
نمایشگاه{فناوری{های{محتوایی{ مجازی،{جلسۀ{سیاست{گذاری{
فضای{مجازی{ظهر{امروز{به{ریاست{محمدمهدی{اسماعیلی{وزیر{
ارشاد{و{با{حضور{حامد{حاجی{مالمیرزایی{رئیس{مرکز{توسعه{فرهنگ{
و{هنر{در{فضای{مجازی{و{محمدامین{حاجی{هاشمی{مدیرعامل{بنیاد{

ملی{بازی{های{رایانه{ای{برگزار{شد.
اسماعیلی{در{این{نشست{با{اشاره{به{این{که{در{ایام{کرونا{نمایشگاه{
فناوری{های{ »نمایشگاه{ گفت:{ نشد،{ برگزار{ فیزیکی{ به{صورت{
محتوایی{فضای{مجازی«{بازگشت{نمایشگاه{رسانۀ{دیجیتال{به{

تقویم{نمایشگاهی{کشور{است.
او{با{بیان{این{که{سرعت{باالی{فراگیری{حوزه{فضای{مجازی،{
اثر{شدیدی{بر{بخش{های{فرهنگی{و{اجتماعی{عاّمه{دارد،{بر{لزوم{

فعالیت{های{فرهنگی{جدی{در{این{حوزه{تأکید{کرد.
وزیر{ارشاد{گفت:{این{نخستین{بار{است{که{دو{نمایشگاه{تأثیرگذار{
و{پرمخاطب{»بازی{های{رایانه{ای«{و{»رسانۀ{دیجیتال«{با{همدیگر{
ادغام{شده{و{در{قالب{»نمایشگاه{فناوری{های{محتوایی{فضای{
مجازی«{برگزار{می{شوند{پس{الزم{است{همه{در{برگزاری{قدرتمند{

آن{اهتمام{ورزند.
»نمایشگاه{ سیاست{گذاری{ عالی{ شورای{ جلسه{ در{ همچنین{
مهدی{ حضور{ با{ که{ مجازی«{ فضای{ محتوایی{ فناوری{های{
صرامی{)رئیس{هیئت{مدیره{بنیاد{ملی{بازی{های{رایانه{ای(،{علیرضا{
شاه{میرزایی{)معاون{تجارت{و{خدمات{وزارت{صمت(،{سعید{مقیسه{
رئیس{سازمان{تنظیم{مقررات{صوت{و{تصویر{فراگیر{در{فضای{
مجازی{)ساترا({و{نمایندگان{معاون{علمی{و{فناوری{رئیس{جمهور،{
معاون{فرهنگی،{اجتماعی{و{امور{محتوایی{مرکز{ملی{فضای{مجازی{
و{مدیرعامل{شرکت{ارتباطات{زیرساخت{برگزار{شد،{حاضران{بر{
در{ خود{ مطبوع{ دستگاه{ امکانات{ بسیج{ و{ هم{افزایی{ همراهی،{
برگزاری{این{رویداد{بزرگ{فرهنگی،{علمی{و{فناوری{تأکید{کردند.

د منتشر شد
ُ

چهل و دومین شماره نشریه ک

رویکرد رسانه ای باید تهاجمی تر با شناختی دقیق تر باشد

ادغام  نمایشگاه های
 »رسانه های دیجیتال« 

و »بازی های رایانه ای«

ویژگی های دوره پساحقیقت
دکتر محسن ردادی 

پیشخوان

گزارش 

شده{اند.{این{تحول{را{چگونه{باید{در{ساختار{مدیریت{فرهنگی{مالحظه{
کرد؟{از{سوی{دیگر{ورود{نهادهای{اقتصاد{و{سیاست{در{عرصه{فرهنگ{
و{رسانه{و{فضای{مجازی{طبیعی{است{و{اصال{در{تاریخ{هم{مثال{
خاندان{بنی{موسی{شاکر{و{خلفای{عباسی{نقش{تعیین{کننده{ای{در{
نهضت{ترجمه{و{توسعه{علم{در{جهان{اسالم{داشتند{االن{که{نمیتوان{
نقش{نهادهای{اقتضادی{و{سیاسی{در{حوزه{رسانه{و{مجازی{و{فرهنگ{

را{نادیده{گرفت.
و{ مطبوعاتی{ امور{ معاون{ مهدی{پور،{ دکتر{ است{ ذکر{ به{ الزم{
اطالع{رسانی{وزارت{فرهنگ{و{ارشاد{اسالمی{در{این{نشست{گفت:{
زیاد{ بسیار{ ارتباطای{ و{ تگنولوژی{های{اطالعاتی{ سرعت{تحوالت{
است{و{رسانه{های{شخصی{به{جای{رسانه{های{جمعی{نشسته{اند.{
پلتفرم{های{رسانه{ای{بزرگ{آرایش{صحنه{را{به{هم{ریخته{اند{و{عمال{

مرزهای{ارتباطی{از{هم{گسیخته{شده{است.
دکتر{مهدی{پور{افزود:{تولید{و{توزیع{و{مصرف{محتوای{رسانه{ای{و{
فرهنگی{چسبندگی{باالیی{پیدا{کرده{و{نمیتوان{اینها{را{از{هم{تفکیک{
کرد{و{در{فضای{رسانه{از{نظام{توصیفی{به{نظام{هنجاری{نیل{یافته{ایم{
و{در{چنین{فضایی{شبکه{رسانه{ای{ما{از{تحوالت{عقب{مانده{است{و{

باید{رویکرد{رسانه{ای{ما{تهاجمی{تر{شود.
ارشاد{ و{ فرهنگ{ وزارت{ اطالع{رسانی{ و{ مطبوعاتی{ امور{ معاون{
انجام{شود{ بایستی{ این{شرایط{ اقداماتی{که{در{ به{تشریح{ اسالمی{
پرداخت{و{گفت:{ساختارها{و{سازمانها{بازسازی{شوند؛{{شناخت{دقیق{تر{
ی{از{مخاطب{و{الیه{های{آن{انجام{شود{و{نسبت{به{شناخت{محیط{

پیرامون{اقدام{شود
وی{ادمه{داد:{در{عرصه{رسانه{ای{کشور{{بازیگران{رسانه{ای{چون{
شبکه{های{ماهواره{ای؛{{شبکه{های{اجتماعی{و{پلتفرم{های{بزرگ{و{
رسانه{ای{مکتوب{و{رسانه{ای{بزرگ{خارجی{وجود{دارند.{ما{در{داخل{
این{دو{مشکل{شامل{ بریم{که{ از{دو{مشکل{دیگر{رنج{می{ کشور{
اشکاالت{درون{سازمانی{و{تعارض{داخلی{دستگاه{های{رسانه{ای{و{
تعدد{و{تعارض{داخلی{قوانین{و{مقررات{در{حوزه{رسانه{و{فضای{مجازی{

می{شود.
ارشاد{ و{ فرهنگ{ وزارت{ اطالع{رسانی{ و{ مطبوعاتی{ امور{ معاون{
اسالمی{در{خصوص{سایر{اقداماتی{که{باید{انجام{شود{گفت:{تقویت{
مقررات{گذاری{در{عرصه{رسانه؛{{اصالح{و{ارتقای{نظام{آموزش{عالی{
ذیربط{رسانه؛{{تقویت{سواد{رسانه{ای{در{کتب{در{سی{مدارس؛{{یگپارچه{
سازی{و{هماهنگ{سازی{ظرفیتها{و{{ایجاد{یگانهای{جدید{رسانه{ای{

اقداماتی{است{که{باید{در{این{شرایط{انجام{شود
دکتر{نجف{پور؛{دبیر{علمی{این{نشست{در{ادامه{گفت:{صحبت{از{
گستته{شدن{مرزهای{رسانه{ای{میشود{که{این{حرف{درستی{است.{
ولی{پرسش{این{است{که{این{مرزها{چرا{بیشتر{برای{گسسته{شده{
تهاجمی{ طبعا{ است؟{ طرفه{ یک{ بیشتر{ گسستگی{ این{ چرا{ است؟{
تر{شدن{رویکرد{رسانه{ای{ما{یکی{از{راهکارهای{تعدیل{این{مسیر{
یکطرفه{است{ولی{چگونه{باید{رویکرد{رسانه{ای{ما{تهاجمی{تر{شود؟

فضای مجازی تجلی تام کنترل و حکمرانی است
ابتدای{میزگرد{»ساختار{ در{ آقابیگلو{ پور{ دکتر{عزیز{نجف{
فرهنگی{و{رسانه{و{فضای{مجازی«{گفت:{جهان{جهان{رسانه{
و{فضای{مجازی{است{و{نه{تنها{فرهنگ{بلکه{تمام{ساحات{
زندگی{بشر{امروزی،{متاثر{از{رسانه{و{فضای{مجازی{است.{
امروز{کسی{نمیتواند{منکر{ابعاد{فرهنگی،{اقتصادی،{سیاسی،{
تعاملی{ فیزیکی{ فضای{ با{ که{ باشد{ مجازی{ فضای{ امنیتی{
دوسویه{دارد.{پس{طبیعی{است{که{در{بازسازی{ساختار{فرهنگی{

کشور{این{دو{مقوله{مورد{توجه{جدی{باشند.
فرهنگ{ پژوهشگاه{ مطالعات{فضای{مجازی{ مرکز{ رئیس{
و{اندیشه{اسالمی{خاطر{نشان{کرد:{باید{دقت{کرد{که{رسانه{
و{فضای{مجازی{عموم{خصوص{من{وجه{هستند{که{حوزه{
پررنگتر{ بسیار{ اخیر{ روزهای{ در{ اتفاقا{ که{ دو{ این{ مشترک{
شده،{نباید{ما{را{از{مابقی{وجوهشان{غافل{کند.{االن{رسانه{
ها{جنگی{راه{می{اندازند{و{کشوری{را{فتح{می{کنند{و{نظامی{
را{ساقط{می{کنند{بدون{اینکه{جنگی{رخ{داده{باشد{و{فضای{
مجازی{هم{تجلی{تام{کنترل{و{حکمرانی{است.{در{این{نشست{
تالش{خواهیم{کرد{ضمن{مروری{بر{ادبیات{و{کلیات{این{حوزه{

ها،{به{بررسی{و{آسیب{شناسی{وضع{موجود{بپردازیم{و{اگر{
توانستیم{روندهای{داخلی{و{{جهانی{را{مروری{کنیم{و{در{نهایت{
راهکارهای{بازسازی{ساختار{رسانه{و{فضای{مجازی{متناسب{با{
فرهنگ{مطلوب{کشور{را{ارایه{دهیم{و{بدین{سوال{پاسخ{دهیم{
که{چگونه{میتوان{فرهنگ{اسالمی{ایرانی{را{در{دنیای{مدرن{

حفظ،{تقویت{و{تداوم{داد؟
پروژه انهدام مدیریت فرهنگی دولت در ایران شگل گرفته 

است
بنابراین{گزارش{در{ادامه{نشست{دکتر{شهاب{اسفندیاری،{{
رئیس{دانشگاه{صداوسیما{گفت:{ضرورت{دارد{مفهوم{مدیریت{
فرهنگی{را{احیا{کنیم.{در{ایران{پروژه{انهدام{مدیریت{فرهنگی{
دولت{شکل{گرفته{و{عمال{شاهد{تعطیلی{تولید{فرهنگی{توسط{
افراد{و{نهادهای{فرهنگی{هستیم{و{به{موازات{شاهد{روند{غلط{
ورود{بخش{اقتصادی{به{تولید{فرهنگی{هستیم{فلذا{ضرورت{

دارد{مدیران{فرهنگی{در{این{عرصه{میدان{داری{کنند.
دکتر{نجف{پور{در{ادامه{نشست{گفت:{در{فضای{مجازی{
و{رسانه{های{کنونی{مخاطب{به{کاربر{تبدیل{شده{و{جامعه{
مخاطب{رسانه{ها{در{انتخاب{و{تعیین{مصرف{فرهنگی{قوی{تر{

Óباورهــای«ÓعنصــرÓســهÓبیــنÓدیالکتیکــیÓًمعمــوال
Ó.داردÓــود ــر«Óوج ــاÓوÓخب ــت«،ÓوÓ»ادع ــخص«،Ó»واقعی ش
ÓهــرÓــا ــردمÓدرÓمواجهــهÓب ــنÓاســتÓکــهÓم ــرÓای ــرضÓب ف
ÓازÓاســتفادهÓبــاÓوÓاندیشــندÓمیÓ،ادعا«یــیÓوÓخبــر«
ÓبــاÓخبــرÓآنÓانطبــاقÓمیــزانÓ،خــودÓ»ذهنــیÓباورهــای«
ÓفراینــدÓایــنÓدرÓاگــرÓ.کننــدÓمیÓبررســیÓراÓواقعیت«هــا«
ÓبــاÓمنطبــقÓاندÓشــنیدهÓکــهÓراÓادعایــیÓوÓخبــرÓ،منطقــی
Ó.کنندÓمیÓتلقیÓدروغÓراÓادعــاÓوÓخبــرÓآنÓ،نیافتندÓواقعیــت
ÓاعتمــادÓمبنــایÓکــهÓواقعیــتÓوجویÓجســتÓفراینــِدÓایــن
ÓازÓقبــلÓبــهÓمربــوطÓ،هاســتÓشنیدهÓبــهÓاعتمــادÓعــدمÓیــا
ÓهایÓشــبکهÓدورۀÓدرÓ.ــود ــیÓب عصــرÓشــبکهÓهایÓاجتماع
ÓوÓمتعــارضÓهایÓرســانهÓازÓتنوعیÓبــاÓمردمÓکــهÓاجتماعــی
ÓدیالکتیکÓآنÓدیگــرÓ،هســتندÓمواجهÓخبــریÓبمبــارانÓبــا
Ó.نــداردÓجریــانÓخبــرÓوÓواقعیــتÓ،بــاورÓعنصــرÓســهÓبیــن
Óــردم ــهÓم ــیÓک ــبکهÓهایÓاجتماع ــرعتÓوÓش درÓعصــرÓس
Óــاط ــنوند،Óارتب ــدیÓمیÓش ــرÓجدی ــاعت،Óخب ــرÓس درÓه
Ó،مــردمÓیعنــیÓ،اســتÓشــدهÓقطــعÓواقعیــتÓوÓحقیقــت
Óــاس ــرÓاس ــاÓÓًب ــارÓراÓصرف ــقمÓاخب ــتÓوÓس ــاÓًصح عموم
Óــر ــهÓب ــاÓباورهــایÓخــودÓمیÓســنجندÓن ــودنÓب ســازگارÓب
ÓدرÓدیگــرÓــان ــت،ÓبهÓبی ــاÓواقعی ــودنÓب ــقÓب اســاسÓمنطب
ÓمنطبــقÓکــهÓنیســتÓچیــزیÓآنÓ،حقیقــتÓ،دورانÓایــن
ÓکــهÓاســتÓچیــزیÓآنÓحقیقــتÓبلکــهÓ،باشــدÓواقــعÓــا ب

منطبــقÓبــاÓباورهــایÓفــردÓباشــد.
Óــط ــهÓتوس ــتÓک ــزیÓاس ــۀÓآنÓچی ــوعÓریش ــنÓموض ای
 Post-truthÓپســاحقیقتÓدورۀÓاجتماعــیÓعلــومÓعلمــای
ÓدرÓمــاÓکــهÓپســاحقیقتÓعصــرÓدرÓ.اســتÓشــدهÓنامیــده
Ó،شــودÓمیÓبرســاختهÓ،حقیقــتÓ،بریــمÓمیÓســرÓبهÓآن
Ó،گــذردÓمیÓچــهÓواقــعÓجهــانÓدرÓکــهÓنیســتÓمهــمÓًاصــال
ÓســویÓازÓ،باشــدÓباورپذیــرÓکــهÓدروغــیÓحــرفÓهــرÓبلکــه
ÓاینÓ،شــودÓمیÓتلقــیÓمطلــقÓحقیقــتÓ،مــردمÓازÓبســیاری
ÓدرÓ.نیســتÓایــرانÓبــهÓمنحصــرÓوÓاســتÓجهانــیÓپدیــده
ÓتــوانÓنمیÓفیلترکــردنÓبــاÓ،اجتماعــیÓهایÓشــبکهÓعصــر
Óًــا ــهÓصرف ــت،ÓهمانÓطــورÓک ــویÓانتشــارÓدروغÓراÓگرف جل
ÓتــاÓ.دادÓشکســتÓراÓدروغÓتــوانÓنمیÓراســتگوییÓبــا
ÓازÓــیاری ــد،Óبس ــتÓباش ــرÓازÓراس ــیÓدروغ،Óباورپذیرت وقت
ÓنــهÓکننــدÓبــاورÓراÓدروغÓخبــرÓکــهÓدارنــدÓتمایــلÓمــردم
ÓاســتÓچیــزیÓآنÓحقیقــتÓ،دورانÓایــنÓدرÓ.راÓهــاÓواقعیت
ÓواقــعÓدرÓکــهÓچیــزیÓآنÓنــهÓکننــدÓمیÓبــاورÓمــردمÓکــه
ÓپیروزÓمســابقهÓایــنÓدرÓتوانــدÓمیÓکســیÓوÓ،اســتÓدادهÓرخ
Óــای ــاÓباوره ــهÓب ــدÓک ــیÓســرهمÓکن ــهÓقصهÓهای شــود،Óک
Óــر ــاتÓعص ــدÓازÓاقتضائ ــد.Óهرچن ــازگارترÓباش ــردمÓس م
ÓدادÓاجــازهÓنبایــدÓامــاÓ،گریخــتÓــوان پســاحقیقتÓنمیÓت
ÓبــهÓراÓدروغÓخبرهــایÓراحتــیÓبهÓبتواننــدÓدروغگوهــاÓکــه
ÓمهارتشــانÓکــهÓگوهایــیÓدروغÓ،بفروشــندÓعمومــیÓافــکار
ÓاســتÓمــردمÓهــایÓهیجانÓوÓهــاÓتمایلÓشــناختÓدر
Óــق ــدونÓتحقی ــردمÓب ــهÓم ــدÓک ــهÓبگوین ــدÓچ وÓمیÓدانن
Óــر ــردنÓعرصــهÓب ــگÓک ــرایÓتن ــد.Óب ــاورÓکنن ــل،Óب وÓتأم
ــرد: ــوانÓپیشــنهادÓک ــدامÓراÓمیÓت ــدÓاق ــان،Óچن دروغÓگوی
ÓســخنانÓمســئولیتÓپذیــرشÓــه Ó.۱وادارÓکــردنÓافــرادÓب
ÓبســترÓ:فیلترشــدهÓاجتماعــیÓهایÓشــبکهÓدرÓحتــیÓخــود
ÓهســتندÓاجتماعــیÓهایÓشــبکهÓاغلــبÓ،هــاÓدروغÓانتشــار
ÓباعــثÓاجتماعــیÓهایÓشــبکهÓفیلتــرÓ.هاÓســلبریتیÓو
ÓازÓــت ــود.Ó.۲Óمحافظ ــارÓدروغÓنمیÓش ــریÓازÓانتش جلوگی
Óــی ــبکهÓهایÓاجتماع ــردنÓش ــرÓک ــو:Óفیلت ــداومÓگفتگ ت
Óــا خارجــی،ÓعرصــۀÓعمومــیÓراÓکــهÓدرÓآنÓشــهروندانÓب
ÓکردنــدÓمیÓگفتگــوÓهــمÓبــاÓمختلــفÓهــایÓگرایش
Óــۀ ــت.Óعرص ــردهÓاس ــدودÓک ــیÓمح ــرایÓمدت ــلÓب حداق
ÓزندگــیÓازÓمهمــیÓبخــش Public sphereÓعمومــی
ÓوÓباورهــاÓ،هــاÓتلقیÓکــهÓفضاســتÓایــنÓدرÓوÓاســتÓمــردم
ÓًحتمــاÓ،گیــردÓمیÓشــکلÓمــردمÓاجتماعــیÓهایÓشــناخت
ÓتنگÓعمومــیÓفضــایÓتــاÓشــودÓاندیشــیÓچارهÓاســتÓالزم
ÓشــهروندانÓبیــنÓآراÓتبــادلÓوÓگفتگــوÓفرصــتÓوÓنشــود
ÓبیــنÓازÓدروغÓوÓشــایعاتÓرشــدÓزمینــۀÓتــاÓباشــدÓفراهــم
ÓاینÓ:اقنــاعÓوÓپاســخگوییÓ،شــفافیتÓبــهÓاهتمــامÓ.۳.بــرود
ÓفــراریÓراÓشــایعاتÓوÓدروغÓکــهÓهســتندÓآفتابــیÓ،ابزارهــا
ÓمــردمÓبیــنÓتوانســتهÓدروغــیÓکــهÓجــاÓهــرÓ.دهنــدÓمی
ÓتناقضÓ،خبررســانیÓنقــصÓًدقیقــاÓ،کنــدÓپیــداÓگســترش
ÓوÓــات ــودÓاطالع ــئول،Óکمب ــاتÓمس ــرÓمقام درÓاظهارنظ
ÓتــالشÓجــایÓبهÓتکذیــبÓبــهÓاکتفــاÓوÓ،خبــریÓهــایÓداده
ــهÓچشــمÓمیÓخــورد. ــرÓمــردمÓب ــعÓکــردنÓمؤث ــرایÓقان ب

یادداشت
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هنر و ادبیات

انتشارات{حماسه{یاران{چهارمین{چاپ{از{کتاب{»تب{ناتمام«{با{
نگاهی{به{زندگی{شهید{حسین{دخانچی{را{به{قلم{زهرا{حسینی{

مهرآبادی،{در{دسترس{عالقمندان{قرار{داد.
به{ مفصل{ طور{ به{ که{ است{ آثاری{ معدود{ از{ ناتمام«{ »تب{
شرح{زندگی{و{مشکالت{جانبازان{قطع{نخاع{و{خانواده{هایشان{
می{پردازد.{با{وجود{آنکه{بیش{از{چهار{دهه{از{پایان{جنگ{تحمیلی{
گذشته،{اما{کمتر{اثری{است{که{گویای{تمامی{زوایای{زندگی{این{
کهنه{سربازان{باشد.{عمده{آثار{دفاع{مقدس{طی{دهه{های{گذشته{
یا{به{فرماندهان{و{حاضران{در{میدان{نبرد{پرداخته{یا{با{گردشی{
به{عقب{جبهه{ها،{سری{زده{است{بر{خانواده{های{رزمندگان{و{به{
ویژه{همسران{و{مادران{شهدا.{با{توجه{به{آثاری{که{طی{سال{های{
اخیر{منتشر{شده،{به{نظر{می{رسد{سهم{جانبازان{به{ویژه{جانبازانی{
که{شرایط{ویژه{ای{را{برای{ادامه{زندگی{پیش{رو{دارند،{کم{و{کمتر{
شده{است.{از{این{منظر{کتاب{»تب{ناتمام«{از{آن{دسته{از{آثار{
خواندنی{است{که{توانسته{از{عهده{کار{برآید{و{زوایای{مختلف{
زندگی{یک{جانباز{قطع{نخاع{را{به{خوبی{به{تصویر{بکشد.کتاب{
از{همان{ابتدای{انتشار{با{استقبال{خوبی{از{سوی{عالقه{مندان{به{
ادبیات{دفاع{مقدس{همراه{شد.{نویسنده{در{این{اثر،{همانند{دیگر{
آثاری{که{در{این{سال{ها{درباره{جنگ{نوشته{می{شود،{با{تلفیق{
عناصر{داستانی{با{روایت{مادر{شهید{دخانچی،{توانسته{تصویر{
روشن{و{خوبی{از{شرایط{زندگی{خانواده{دخانچی{به{ویژه{پس{

از{جانبازی{شهید،{ارائه{دهد.{
»تب{ناتمام«{روایتگر{تالش{و{ایثار{یک{خانواده{برای{ادامه{
زندگی{فرزند{جانبازش{است.{مادر،{در{این{میان{نقش{محوری{
کتاب،{ این{ در{ منزوی{ خانم{ دارد.{شخصیت{ تعیین{کننده{ای{ و{
شخصیتی{مقاومی{است{که{خم{به{ابرو{نمی{آورد{و{پرستاری{از{
فرزند،{او{را{از{کارها{و{مشغله{های{اجتماعی{اش{دور{نمی{کند.{در{
بخش{هایی{از{این{کتاب{می{خوانیم:{اوایل{فکر{می{کردیم{حسین{
که{بیاید،{کار{سختی{نداریم،{بعد{از{آمدنش،{تازه{فهمیدیم{چقدر{
اشتباه{می{کردیم.{تصور{غلطمان{وقتی{پررنگ{تر{شد{که{برای{
انجام{ساده{ترین{کارها{هم{به{مشکل{خوردیم،{صاف{کردن{مالفه{
روی{تشک،{یکی{از{همان{ساده{ترین{ها{بود.{حسین{بعد{از{جانبازی{
دیگر{لباس{نمی{پوشید،{مدتی{به{خاطر{احساس{گرمایی{که{علتش{
ترکش{های{داخل{بدنش{بود{و{بعدها{برای{اینکه{لباس،{تنش{را{
زخم{می{کرد.{از{عوارض{قطع{نخاعی،{جذب{نشدن{ویتامین{بود{
و{نتیجه{اش{نازک{شدن{پوست{بدن،{آن{قدر{که{تمام{رگ{هایش{
از{زیر{پوست{پیدا{شده{بود،{خط{لباس{و{مالفه{برای{چنین{بدنی{

حکم{سنباده{را{داشت...

همایش{تجلیل{از{فهرست{نگاری{فعال{و{مستمر{
دستنویس{های{اسالمی{در{سه{کتابخانه{و{مرکز{
فرهنگی{کشور{)کتابخانه{و{مرکز{اسناد{آستان{
قدس{رضوی،{کتابخانه{آیت{اهلل{مرعشی{نجفی{در{
قم{و{مرکز{احیای{میراث{اسالمی({روز{چهارشنبه{
بیست{و{پنجم{آبان{ماه{به{مناسبت{هفته{کتاب{در{

کتابخانه{و{موزه{ملی{ملک{برگزار{شد.{
محمدرضا{رضوان{طلب{ـ{رییس{کتابخانه{و{
{در{ابتدای{این{آیین{در{سخنانی{ موزه{ملی{ملکـ{
گفت:{در{این{مجموعه{همان{گونه{که{می{دانید{
به{ابتکار{و{هزینه{شخصی{یک{نیکوکار{ذخایر{
ارزشمندی{جمع{آوری{شده{است.{حسین{آقا{ملک{
در{بخشی{از{وصیت{نامه{خود{اشاره{کرده{است{که{
هدف{از{همه{این{کارها{را{ترقی{معارف{و{مسأله{
صحت{عمومی{مردم{قرار{دادم.{در{این{کتابخانه{
و{موزه{سعی{می{کنیم{حتی{از{نسخ{خطی{کسب{
درآمدی{نداشتیم{و{برای{بازدید{موزه{تعرفه{اندکی{
در{نظر{گرفته{شده{است.{حتی{خودمان{به{دنبال{
دانشگاه{ها{و{مراکز{علمی{و{دبیرستان{ها{می{رویم{

که{از{این{مجموعه{بازدید{کنند.

رضوان{طلب{با{بیان{اینکه{قرآن{کریم{بر{مسأله{
کتاب{و{کتابخوانی{تاکید{فراوانی{دارد{و{کتاب{را{
می{کند،{ معرفی{ هدایت{ مهم{ ابزار{ عنوان{ به{
گفت:{متاسفانه{در{ایران{اسالمی{سرانه{مطالعه{
بسیار{کم{است{و{طبق{آمار{مرکز{آمار{و{{پویش{
تهران{سرانه{مطالعه{روزانه{در{تهران{۱6{دقیقه{
و{۳6{ثانیه{و{هفتگی{یک{ساعت{و{5۴{دقیقه{
است.{در{پویش{دیگری{درباره{سرانه{مطالعه{
برخی{کشورها{آمده{است{که{هند{۱0{ساعت{و{
۴۲{دقیقه،{ژاپن{۱0{ساعت{و{۳0{دقیقه،{تایلند{
٩ساعت{و{۲۸{دقیه،{چین{هشت{ساعت،{فیلیپین{
هفت{ساعت{و{۳6{دقیقه،{مصر{هفته{ساعت{
دقیقه،{ و{5۴{ ساعت{ }6 فرانسه{ دقیقه،{ و{۳0{
مجارستان{6{ساعت{و{۴۸{دقیقه،{عربستان{6{
انگلیس{6{ساعت{و{۲5{ ساعت{و{۴۸{دقیقه،{
دقیقه،{ترکیه{6{ساعت{و{۲5{دقیقه{و{ایران{تنها{
۱۸{دقیقه{در{هفته{است.{باید{کوشندگان{عرصه{
کتاب{طرحی{نو{در{این{زمینه{بیاندیشند.{قبول{
دارم{آمار{گاهی{ممکن{است{گمراه{کننده{باشد{
اما{تفاوت{بین{آمارهای{منتشرشده{زیاد{نیست{

رئیس{سازمان{ملی{پرورش{استعدادهای{درخشان{در{آیین{
پایانی{جشنواره{فیلم{مدرسه{گفت:{هنرمند{در{جامعه{امروزی{
کسی{است{که{حرف{ها{و{دریافت{های{خود{را{از{واقعیت{های{
جامعه{و{حقیقت{هایی{که{در{پشت{سر{آن{است{برای{افراد{

ارائه{می{کند.
جشنواره{ دائمی{ دبیرخانه{ از{ نقل{ به{ ایسنا،{ گزارش{ به{
جشنواره{ هشتمین{ دبیر{ اخوین{ امیرحسین{ مدرسه،{ فیلم{
این{ اختتامیه{ مراسم{ در{ مدرسه{ آموزی{ دانش{ کوتاه{ فیلم{
و{سیمای{جمهوری{ سالن{صدا{ در{ آبان{ }6۲ که{ جشنواره{
ایران{برگزار{شد{اظهار{کرد:{خدارا{شاکر{هستیم{ اسالمی{
در{مراسم{اختتامیه{این{دوره{از{جشنواره{در{جمع{00۷{نفره{
دانش{آموزان{هستیم.{این{جشنواره{یک{جشنواره{نیست،{
یک{رویداد{استعدایابی{است{که{دانش{آموزان{برگزیده{از{
کل{کشور{شناسایی{می{شوند.{دانش{آموزان{در{کارگاه{های{

مختلفی{توانمند{می{شوند{تا{به{نقطه{بالندگی{برسند.
مدارس{ دل{ از{ جشنواره{ این{ برگزیدگان{ افزود:{ وی{
ملی{ سازمان{ است.{ شده{ انتخاب{ درخشان{ استعدادهای{
پرورش{استعدادهای{درخشان{برای{این{کار{بسیار{زحمت{
کشید.{همچنین{شبکه{امید{در{این{سال{ها{همواره{همراه{
و{ روییکا{ تهران،{ شهرداری{ هنری،{ حوزه{ بود.{ جشنواره{
سازمان{هالل{ آن{ راس{ در{ و{ آموزی{ دانش{ های{ تشکل{

احمر{از{حامیان{برگزاری{این{جشنواره{بودند.
الهام{یاوری{معاون{وزیر{و{رئیس{سازمان{ملی{پرورش{
استعدادهای{درخشان{نیز{در{این{مراسم{اظهار{کرد:{هنرمند{
در{جامعه{امروزی{کسی{است{که{حرف{ها{و{دریافت{های{
خود{را{از{واقعیت{های{جامعه{و{حقیقت{هایی{که{در{پشت{

سر{آن{است{برای{افراد{ارائه{می{کند.

وی{افزود:{فهم{هنر،{نقد{و{توانایی{تولید{اثر{هنر{سه{گانه{
ای{است{که{این{جشنواره{به{دنبال{آن{است{که{کنارهم{
این{موضوعات{کمک{می{ به{تحقق{ آموزان{ دانش{ بودن{

کند.
از{ گزارشگری{ و{ خودباوری{ محور{ دو{ در{ گفت:{ یاوری{
فعالیتهای{علمی،{فرهنگی{و{هنری{مدارس{مسابقات{سمپاد{
را{داشتیم{که{00۷{اثر{به{دبیرخانه{واصل{شد{و{5{اثر{شایسته{

تقدیر{شناخته{شده{است.
در{ادامه{علی{جانباز{رئیس{حوزه{هنری{نیز{در{این{مراسم{
به{دیدار{مقام{معظم{رهبری{با{دانش{آموزان{اشاره{و{اظهار{
کرد:{مقام{معظم{رهبری{در{این{دیدار{دو{اتقاق{مهم{معطوف{
به{نگاه{نوجوان{را{مطرح{می{کنند.{رهبر{می{فرمایند{در{
این{شرایط{آنکه{تولید{محتوا{و{تولید{روایت{می{کند{شما{

نوجوانان{هستید.
وی{افزود:{ایشان{می{فرمایند{مسئولیتی{به{دانش{آموزان{
سپرده{شده{است{که{در{این{شرایط{که{دنیا{در{آستانه{نظام{
نوین{جهانی{است{شما{راوی{و{روایت{گر{این{نظم{باشید.

جانباز{بیان{کرد:{درخواست{دارم{شما{تولید{کننده{و{روایت{
کننده{نسلی{باشید{که{آینده{انقالب{را{به{نتیجه{می{رساند.
و{ دبستانی{ پیش{ معاون{ همچنین{سمیه{شیخ{محمدی{
دبستان{سازمان{جوانان{هالل{احمر{نیز{در{این{مراسم{اظهار{
کرد:{دانش{آموزان{شرکت{کننده{در{جشنواره{فیلم{مدرسه،{
با{نگاه{و{هنر{خود{پیام{های{خوبی{به{جامعه{منتقل{می{کنند.
وی{افزود:{در{یکصد{سالگی{جمعیت{هالل{احمر{و{5۷{
فیلم{ ترویج{بشردوستی{ سالگی{سازمان{هستیم{در{بحث{

های{خوبی{به{ما{ارسال{شده{است.

از زندگی جانبازان قطع نخاعی چه می دانید؟

سرانه مطالعه »ایران« در قیاس با دیگر کشورها

تاکید بر »نقش اجتماعی هنرمند« 
در جشنواره فیلم مدرسه

پیشخوان

گزارش

گزارش

که{نتیجه{متفاوتی{داشته{باشد{و{سرانه{مطالعه{
در{ایران{واقعا{کم{است.{باید{چاره{ای{اندیشه{

شود{که{تعداد{مخاطب{افزایش{یابد.{
سید{ مراسم{ این{ از{ دیگری{ بخش{ در{
رییس{ و{ متولی{ ـ{ نجفی{ مرعشی{ محمود{
آیت{اهلل{سیدشهاب{الدین{مرعشی{ کتابخانه{
کتابخانه{ فهرست{نگاری{ به{ ـ{ نجفی{
مرعشی{اشاره{کرد{و{گفت:{در{حال{حاضر{
در{کتابخانه{مرعشی{50{جلد{فهرست{جلد{
شده{است{و{۱5{جلد{دیگر{در{ماه{های{آینده{
رونمایی{می{شود{و{این{تعداد{به{۱۲0{جلد{
قابل{ رقم{خیلی{ که{ رسید{ فهرست{خواهد{

اعالم{ یونسکو{ قبل{ چندی{ است.{ توجهی{
کردکه{کتابخانه{مرعشی{از{لحاظ{کتاب{های{
خطی{اسالمی{شیعی{رتبه{اول{در{جهان{را{
دارد.{االن{نسخه{های{خطی{این{مجموعه{
از{۴0هزار{جلد{ به{۸0هزار{عنوان{در{بیش{
برای{ حاضر{ حال{ در{ است.{ رسیده{ مجلد{
مشکلی{ خطی{ نسخه{های{ از{ عکسبرداری{
نداریم{و{مراجعین{زیادی{هم{از{خارج{کشور{
در{کتابخانه{داریم.{چون{دنبال{چیزی{هستند{
که{ندارند،{شاید{در{صنعت،{اتومبیل{و{{حرف{
اول{را{بزنند{اما{در{این{زمینه{خیر.{علمای{
شیعه{برای{این{میراث{بسیار{زحمت{کشیدند.{

دومین شماره مجله فرهنگی
 »من و کتاب« منتشر شد

پیشخوان

خبر کوتاه

مجله{محتوایی{»من{و{کتاب«{زیر{نظر{انتشارات{شهید{
ابتدای{مهر{ از{ کاظمی{فعالیت{خورد{را{در{قالب{گاهنامه{
۱۴0۱{شروع{کرده{است{و{تالش{دارد{که{محتوای{نابی{
با{محوریت{ادبیات{پایداری{و{مقاومت{در{اختیار{مخاطبین،{

اهالی{فرهنگ{و{عالقمندان{به{کتاب{قرار{دهد.
در{دومین{شماره{این{مجله{عالوه{بر{موضوعات{ادبیات{
پایداری{به{موضوعات{متنوعی{دیگری{از{جمله،{ترجمه،{
با{ گفت{و{گو{ مطالعه،{ سرانه{ نوجوان،{ و{ کودک{ کتاب{
نشر،{ تازه{های{ معرفی{ نقد{کتاب،{ آثارشان،{ و{ نویسندگان{

نویسنده{ماه{و...{پرداخته{است.
با{اینکه{تمرکز{اصلی{این{مجله{بر{روی{»ادبیات{پایداری{
و{مقاومت«{است،{به{موضوعات{مرتبط{به{حوزه{کتاب{هم{

می{پردازد.
در{این{شماره{می{خوانید:{بخش{پایانی{گفت{وگو{با{نویسنده{
ارجمند{حمید{حسام{و{حمید{خلیلی{مدیر{انتشارات{شهید{
کاظمی،{بخش{پایانی{یادداشت{های{محمد{قاسمی{پور{با{
موضوع{»بررسی{ادبیات{مدافعان{حرم«{و{مرتضی{قاضی{
با{موضوع{»جایگاه{ترجمه{در{ادبیات{پایداری«،{جایگاه{فرم{
محمدرضاجوان{ حجت{االسالم{ به{قلم{ پایداری{ ادبیات{ در{
آراسته،{گفت{وگو{با{سردار{علی{باللی{مشاور{عالی{هوافضای{
سپاه،{گفت{وگو{با{دکتر{محمدصادق{کوشکی{با{محوریت{
استکبارستیزی،{نقد{کتاب{»شمرون{کناردون«{توسط{دکتر{
احسان{رضایی،{یادداشتی{درباره{کتاب{های{»خط{می{دم«{و{
»تونل{سوم«{توسط{دو{استاد{دانشگاه{و{منتقد{ادبی{خانم{ها{
یادداشت،{ چند{ و{ مشایخ{ طاهره{ و{ احمدی{ جهان{ آزاده{

گزارش،{مصاحبه{و{معرفی{جذاب{دیگر.{
صورت{ به{ مجله{ این{ تهیه{ جهت{ عالقه{مندان{
انتشارات{ رسمی{ سایت{ طریق{ از{ می{توانند{ رایگان{
شهیدکاظمی)nashreshahidkazemi.ir( یا{لینک{
مستقیم{)ir/iCW.http://ul1( و{همچنین{از{طریق{
ارسال{عدد{۱0۱{به{سامانه{پیام{کوتاه{۳000۱۴۱۴۴۱{نسخه{

pdf{این{مجله{را{دریافت{نمایند.

به{نقل{از{گاردین،{پرتره{ای{که{گفته{می{شود{تنها{تصویری{
است{که{در{دوران{حیات{»ویلیام{شکسپیر«{نمایشنامه{نامدار{
از{او{به{ثبت{رسیده{است{به{قیمت{بیش{از{۱0{میلیون{پوند{
فروخته{می{شود.{مالک{کنونی{این{پرتره{تمایل{دارد{این{نقاشی{
را{به{صورت{مستقیم{و{بدون{برگزاری{حراجی{به{فروش{برساند.
»رابرت{پیک«،{نقاش{دربار{شاه{»چارلز{یکم«{این{نقاشی{را{
تاریخی{که{روی{پرتره{ با{توجه{به{ خلق{و{امضا{کرده{است.{
ثبت{شده{،{این{نقاشی{در{سال{۱60۸{میالدی{خلق{شده{است.{
این{اثر{هنری{از{روز{چهارشنبه{در{هتلی{واقع{در{غرب{لندن{به{
نمایش{گذاشته{شده{است.{این{نقاشی{پیش{تر{در{کتابخانه{یک{
خانه{باشکوه{واقع{در{شمال{انگلستان{نصب{شده{بود{و{از{سال{
۱٩۷5{میالدی{تاکنون{در{مجموعه{های{خصوصی{نگهداری{
شده{است.{این{پرتره{در{حالی{به{فروش{گذاشته{می{شود{که{
از{ از{چهره{»شکسپیر«{که{هر{دو{پس{ تابلو{نقاشی{ فقط{دو{
درگذشت{او{نقاشی{شده{اند{به{عنوان{تصاویر{معتبر{از{چهره{این{
نمایشنامه{نویس{نامدار{شناخته{می{شوند.{یکی{از{این{تصاویر{در{
جلد{کتاب{»فولیوی{یکم«{که{در{سال{۱6۲۳{میالدی{چاپ{شد،{
دیده{می{شود.{»شکسپیر«{در{سال{۱6۱6{و{در{سن{5۲{سالگی{

درگذشت.

پرتره »شکسپیر« میلیون ها پوند فروخته می شود
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روزنامه اجتماعی، اقتصادی

عدالت،{امری{اعتباری{نیست،{بلکه{حقیقت{ثابت{است{
خدایی{ فطرت{ از{ بهره{ با{ و{ عقل{ با{ می{توان{ را{ آن{ که{
هستی{ سراسر{ در{ که{ عدالت{ پیشینی{ اصل{ دریافت.{
براساس{ تا{ می{دهد{ یاری{ را{ ما{ دارد،{ جریان{ تکوین{ و{
را{ شهروندان{ و{ حاکمان{ اعمال{ و{ رفتارها{ معیارهایی،{
اندازه{ای{دریابیم{که{حقوق{کدام{اند{و{ تا{ ارزیابی{کنیم{و{
چه{هنگام{آنها{به{درستی{ادا{نمی{شوند؛{پس{عدالت{حتی{
پیش{از{تشریع{و{فرمان{خدا،{مطلوب{است{و{معنایش{آن{
است{که{عقل{انسانی{مطلوبیت{آن{را{در{می{یابد؛{آن{سان{

که{زشتی{ستم{را{می{فهمد.

تقویت توانایی توزیعی 
طریق{ از{ قدرت{ توزیع{ ایران{ اسالمی{ جمهوری{ در{
قدرت{ آزاد{ گردش{ و{ مستمر{ به{طور{ مردمی{ انتخابات{
اقتصادی،{فرهنگی{و{سیاسی،{در{عمل{باید{مشاهده{گردد.{
قانون{اساسی{جمهوری{اسالمی{ایران{و{تصریح{چشمگیر{
آن{به{این{امر{که{گردش{کلیه{امور{اساسی{مردم{مبتنی{
گران{بهای{ میراث{های{ جمله{ از{ می{باشد؛{ مردم{ آرای{ بر{
خمینی)ره({ امام{ ایران{ اسالمی{ جمهوری{ بنیانگذار{
می{باشد{و{از{این{حیث{ضرورت{دارد{بر{اجرای{تام{و{تمام{
همه{اصول{قانون{اساسی{از{جمله،{فصل{سوم{آن{مربوط{
به{حقوق{ملت،{تأکید{شود{و{از{گرایش{هایی{تقلیل{گرایانه{

و{اجرای{حداقلی{قانون{اساسی{پرهیز{شود.
تقویت توانایی سمبلیک 

نقش{بی{بدیل{باورها{و{ارزش{های{دینی{در{ج.ا.ا{هرچه{
اجتماعی{ نهاد{خانواده{و{گروه{های{ از{دو{طریق{ سریع{تر{
تغییرناپذیرند،{ و{ باثبات{ دینی،{ ارزش{های{ شود.{ پیگیری{
ارزش{های{ مقابل،{ در{ هستند.{ وحی{ بر{ مبتنی{ چون{
که{ است{ روشن{ دارند؛{ کمتری{ دوام{ و{ ثبات{ اجتماعی{
از{ را{ خود{ بودن{ ارزش{ شهروندان،{ خواسته{های{ تغییر{ با{
دست{خواهند{داد{و{دیگر{ارزش{ها،{جایگزین{آن{می{شوند؛{
بنابراین{ثبات{الزم{را{ندارند{و{همواره{در{معرض{دگرگونی{

هستند.
البته{دینی{بودن{ارزش{ها{منافاتی{با{اجتماعی{شدن{آنها{
ندارد{و{آن،{هنگامی{است{که{ارزش{های{دینی{را{بیشتر{
شهروندان{جامعه{می{پذیرند{و{رفتار{و{کارهای{آنها{بر{پایه{
ارزش{های{دینی{شکل{می{گیرد.{این{امر{مهم{را{دو{نهاد{
بزرگ{خانواده{و{گروه{های{اجتماعی{در{جمهوری{اسالمی{

می{توانند{تقویت{نمایند.
زمان و مکان در عرصه نظام بین الملل

ثبات{سیاسی{هر{نظام{سیاسی{به{شکل{غیرقابل{انکاری{
عنصر{ دو{ کارکردی{ ماهیت{ از{ ناشی{ مقتضیات{ از{ متأثر{
»زمان«{و{»مکان«{در{عرصه{نظام{بین{الملل{می{باشد{که{
به{تبع{آن{در{هر{مقطعی{از{تاریخ{روابط{بین{الملل{تولید{و{
محصول{خود{را{چه{به{لحاظ{کمی{و{کیفی{خواهد{داشت{
به{ به{سادگی{ می{تواند{ خارجی{ بی{ثباتی{های{ نتیجه{ در{ و{

بی{ثباتی{های{سیاسی{داخلی{کمک{نماید.{
انقالب{ ظهور{ از{ پس{ به{ویژه{ و{ ایران{ کشور{ وضعیت{
اسالمی{را{از{مصادیق{روشن{و{بارز{و{حتی{منحصر{به{فرد{
منطقه{ای{ در{سطح{ سیاسی{ ثبات{ تحول{ و{ دگرگونی{ در{
انقالب{ تأثیر{ همچنان{که{ برشمرد.{ می{توان{ بین{المللی{ و{
خارجی{ و{ داخلی{ سیاست{ وضعیت{ بر{ ایران{ اسالمی{
کشورهای{عرب{حوزه{خلیج{فارس{نمونه{بارز{بر{دگرگونی{

ثبات{سیاسی{این{منطقه{تلقی{می{شود.

عدالت معیار ارزیابی همگان

تقویت توانایی توزیعی  ـ   سمبلیک

دکتر مسعود پورفرد

سیدکاظم سیدباقری

یادداشت

ÓوÓایرانÓاساسیÓکارزارÓدرÓاینکهÓبهÓاشارهÓباÓاسالمیÓانقالبÓرهبر
ÓامریکاÓسرÓپشتÓاروپاÓوÓداردÓقرارÓمقدمÓخطÓدرÓامریکاÓ،استکبار
ÓانقالبÓپیروزیÓازÓبعدÓسالهایÓطولÓدرÓ:گفتندÓ،استÓایستاده
ÓکلینتونÓ،کارترÓازÓاعمÓامریکاÓجمهورÓرؤسایÓهمهÓاسالمی
ÓقبلِیÓمغزÓسبکÓآنÓوÓبوشÓ،ریگانÓوÓ،دموکراتÓاوبامایÓو
ÓکهÓحواسÓوÓهوشÓبیÓفعلیÓجمهورÓرئیسÓتاÓخواهÓجمهوری
ÓجمهوریÓمقابلÓدرÓهمهÓ،دهدÓنجاتÓراÓایرانÓمردمÓخواهدÓمی
ÓجملهÓازÓتوانستندÓکهÓهمÓهرکسیÓازÓوÓایستادندÓایرانÓاسالمی
ÓبرخیÓوÓخودÓزنجیریÓوÓهارÓسگÓعنوانÓبهÓصهیونیستیÓرژیم

کشورهایÓمنطقهÓکمکÓگرفتند.
Ó،هاÓتالشÓاینÓهمهÓوجودÓباÓ:افزودندÓایÓخامنهÓاهللÓآیتÓحضرت
Óمشکالتی Óالبته Ó،ماندند Óناکام Óمجموع Óدر Óملت Óدشمنان
ÓانواعÓبکارگیریÓÓ،ایÓهستهÓدانشمندانÓترورÓ،تحریمÓهمچون
ÓدرÓایÓعدهÓبهÓرشوهÓدادنÓوÓامنیتیÓوÓسیاسیÓشگردهای
ÓآوردندÓبوجودÓ،اسالمیÓجمهوریÓعلیهÓزدنÓحرفÓبرایÓداخل

ولیÓنتوانستندÓحرکتÓملتÓایرانÓراÓمتوقفÓکنند.
ÓوÓکارزارÓچنینÓباÓکهÓفعلیÓشرایطÓدرÓ:کردندÓتأکیدÓایشان
ÓوÓمسئوالنÓوÓمردمÓآحادÓوظیفهÓÓ،هستیمÓمواجهÓچالشی
Óعلمی Óجوامع Óو Óجوانان Ó،نخبگان Ó،روشنفکران Óهمچنین
ÓهایÓعرصهÓهمهÓدرÓپیشرفتÓبرایÓتالشÓÓÓ،حوزویÓوÓدانشگاهی

علمی،Óهنری،Óاقتصادی،Óسیاسی،ÓاخالقیÓوÓمعنویÓاست.
ÓنظامÓاقتدارÓوÓاستحکامÓسازÓزمینهÓراÓپیشرفتهاÓانقالبÓرهبر
ÓاقتدارÓارکانÓکردنÓمتزلزلÓدشمنÓهدفÓ:افزودندÓوÓخواندند
ÓجدیتÓباÓراÓپیشرفتÓموضوعÓبایدÓهمهÓبنابراینÓÓ،استÓنظام

دنبالÓکنند.
ÓکهÓسؤالÓاینÓطرحÓباÓادامهÓدرÓایÓخامنهÓاهللÓآیتÓحضرت
ÓابزارهایÓنیازمندÓپیشرفتÓ:گفتندÓ»کنیم؟ÓپیشرفتÓچگونه«
ÓبنابراینÓاستÓامیدÓ،پیشرفتÓابزارÓمهمترینÓاماÓاستÓمتعددی
ÓبستÓبنÓوÓناامیدیÓالقایÓرویÓبرÓخودÓتوانÓهمهÓباÓدشمن

متمرکزÓشدهÓاست.
ÓهمچونÓدشمنÓایÓرسانهÓگستردهÓامکاناتÓبهÓاشارهÓباÓایشان
ÓمزدورÓهایÓتلویزیونÓوÓمجازیÓفضایÓ،ایÓماهوارهÓهایÓشبکه
Ó،هاÓتالشÓاینÓهمهÓوجودÓباÓ:افزودندÓامیدÓبردنÓبینÓازÓبرای
خوشبختانهÓامیدÓوÓحرکتÓبرایÓپیشرفتÓدرÓکشورÓزندهÓاست.
ÓبرÓعالوهÓتاÓداردÓتالشÓدشمنÓ:گفتندÓاسالمیÓانقالبÓرهبر
ÓدستÓازÓراÓخودÓامیدÓنیزÓمسئوالنÓحتیÓ،جوانانÓوÓمردم
ÓکهÓداردÓهمÓداخلیÓامتدادÓیکÓدشمنÓمتأسفانهÓوÓبدهند
Ó،مجازیÓفضایÓوÓهاÓروزنامهÓازÓاستفادهÓباÓدارندÓتالشÓهمÓآنها

القایÓیأسÓوÓناامیدیÓبکنند.
ÓداریمÓاقتصادیÓمشکلÓ:افزودندÓایÓخامنهÓاهللÓآیتÓحضرت
ÓحالÓدرÓدیگرÓهایÓبخشÓدرÓاماÓشدÓخواهدÓحلÓشاءاهللÓانÓکه
ÓنسلÓکهÓاستÓاینÓبرÓتمرکزÓهمهÓالبتهÓهستیمÓپیشرفت
ÓدشمنÓعلتÓهمینÓبهÓ،نشودÓآگاهÓهاÓپیشرفتÓاینÓازÓجوان
ÓکوچکÓیاÓوÓکتمانÓراÓهاÓپیشرفتÓاینÓ،آنÓداخلیÓامتدادÓو

نماییÓمیÓکنند.
ÓبهÓروÓهایÓحرکتÓوÓهاÓپیشرفتÓازÓنمونهÓچندÓبهÓایشان
ÓدستیابیÓ:گفتندÓوÓکردندÓاشارهÓاخیرÓهایÓهفتهÓدرÓجلو
Ó،خونÓسرطانÓدرمانÓبرایÓجدیدÓروشÓبهÓایرانیÓدانشمندان
ÓخطÓافتتاحÓÓ،گازÓوÓنفتÓاستخراجÓتجهیزاتÓازÓیکیÓسازیÓبومی
ÓازÓمهمیÓبخشÓکهÓبلوچستانÓوÓسیستانÓازÓبخشیÓدرÓآهن
Ó،کارخانهÓچندینÓافتتاحÓ،استÓجنوبÓبهÓشمالÓآهنÓخط
ÓششÓازÓبرداریÓبهرهÓ،فراسرزمینیÓپاالیشگاهÓاولینÓاندازیÓراه
Ó،جهانÓهایÓتلسکوپÓترینÓبزرگÓازÓیکیÓرونماییÓ،برقÓنیروگاه
Ó،جدیدÓموشکÓیکÓازÓرونماییÓوÓبرÓماهوارهÓموشکÓپرتاب
ÓزمانیÓدرÓهمÓآنÓ،کشورÓجلوÓبهÓروÓحرکتÓازÓهاییÓنمونهÓهمه
ÓاینÓمانعÓاغتشاشاتÓبرخیÓباÓداردÓتالشÓدشمنÓکهÓاست

حرکتÓشود.
ÓروزهایÓهمینÓدرÓایرانیÓجوانÓاینکهÓبرÓتأکیدÓباÓانقالبÓرهبر
Óاز Óیکی Ó:افزودند Ó،است Óانگیزه Óبا Óو Óزنده Ó،دشمن Óشرارِت
ÓبنابراینÓ،استÓامیدآفرینیÓ،دوستیÓایرانÓاساسیÓهایÓشاخص
ÓستیزÓایرانÓ،کنندÓمیÓبستÓبنÓوÓناامیدیÓالقایÓکهÓکسانی

هستندÓوÓنمیÓتوانندÓادعایÓایرانÓدوستیÓداشتهÓباشند.
ÓکهÓکسانیÓنگذاریدÓ:کردندÓتأکیدÓایÓخامنهÓاهللÓآیتÓحضرت
ÓیأسÓالقایÓÓ،ملیÓمنافعÓازÓدفاعÓقالبÓدرÓ،هستندÓایرانÓدشمن
ÓهمهÓوÓروحانیونÓ،دانشمندانÓ،شاعرانÓ،نویسندگانÓ.کنند

ÓهایÓنشانهÓوÓهاÓشاخصÓوÓکنندÓامیدآفرینیÓتأثیرگذارÓافراد
امیدÓوÓپیشرفتÓدرÓجامعهÓراÓسِرÓدستÓبگیرند.

ÓاصلیÓهدفÓسخنانشانÓازÓدیگریÓبخشÓدرÓانقالبÓرهبر
Óملت Óآوردن Óمیدان Óبه Óرا Óاخیر Óاغتشاشات ÓگردانانÓصحنه
ÓبیاورندÓمیدانÓبهÓراÓمردمÓنتوانستندÓکهÓحاالÓ:گفتندÓوÓدانستند
ÓالبتهÓکنندÓخستهÓراÓمسئوالنÓبتوانندÓبلکهÓتاÓشرارتندÓحالÓدر
Ó،مردمÓشودÓمیÓموجبÓهاÓشرارتÓاینÓکهÓچراÓکنندÓمیÓاشتباه

خسته،ÓوÓازÓآنهاÓبیزارترÓوÓمتنفرترÓشوند.
Óو ÓهاÓجنایت Óو Óحوادث Óاین Ó:افزودند Óزمینه Óاین Óدر Óایشان
ÓاماÓکندÓمیÓدرستÓکسبهÓوÓمردمÓبرایÓمشکالتیÓهاÓتخریب
ÓازÓحقیرترÓبسیارÓ،شرارتهاÓاینÓصحنهÓپشتÓوÓصحنهÓدرÓافراد

آنÓهستندÓکهÓبتوانندÓبهÓنظامÓآسیبÓبزنند.
ÓشکÓبدونÓشرارتÓبساطÓ:کردندÓتأکیدÓاسالمیÓانقالبÓرهبر
ÓترÓتازهÓروحیهÓوÓبیشترÓنیرویÓباÓایرانÓملتÓوÓشدÓخواهدÓجمع

حرکتÓدرÓمیدانÓپیشرفتÓکشورÓراÓادامهÓخواهدÓداد.
ÓتهدیدهاÓازÓسازیÓفرصتÓتواناییÓ،ایÓخامنهÓاهللÓآیتÓحضرت
ÓبهÓاشارهÓباÓوÓدانستندÓایمانÓباÓملتÓیکÓطبیعتÓجزوÓرا
ÓدفاعÓهمچنینÓوÓاحزابÓجنگÓهمچونÓتاریخیÓهایÓنمونه
ÓطوایفÓهمهÓکهÓاحزابÓجنگÓدرÓ:کردندÓخاطرنشانÓ،مقدس
ÓنلرزیدÓمؤمنانÓهایÓدلÓتنهاÓنهÓ،آمدندÓمیدانÓبهÓمشرکان
ÓازÓوÓشدÓافزودهÓایمانشانÓبرÓ،خداوندÓوعدهÓیادآوریÓباÓبلکه
ÓدفاعÓدرÓنیزÓماÓملتÓهمچنانکهÓساختندÓفرصتÓ،تهدیدÓاین
ÓدنیاÓجانبهÓهمهÓپشتیبانیÓوÓاحزابÓجنگÓمقابلÓدرÓوÓمقدس
ÓنشانÓدنیاÓهمهÓبهÓوÓکردÓتبدیلÓفرصتÓبهÓراÓتهدیدÓ،متجاوزÓاز

دادÓشکستÓنمیÓخورد.
ÓایرانÓمردمÓسازیÓفرصتÓسابقهÓ:افزودندÓاسالمیÓانقالبÓرهبر
ÓدشمنانÓگاهÓهرÓهمÓامروزÓهمینÓتاÓشدÓموجبÓمقدسÓدفاعÓدر
ÓملتÓکهÓباشندÓمتوجهÓافتندÓمیÓنظامیÓبرگÓازÓاستفادهÓفکرÓبه
ÓوÓهاÓآمریکاییÓبهÓبارهاÓکهÓهمچنانÓ،استÓناپذیرÓشکستÓایران
ÓتانÓرفتنÓاماÓاستÓخودتانÓباÓتانÓآمدن«ÓگفتهÓخودÓمخالفان

نه«ÓوÓدرÓصورتÓتجاوز،ÓگرفتارÓوÓنابودÓخواهیدÓشد.
ÓجوانانÓترÓانگیزهÓوÓشورÓپرÓاعزامÓوÓ۱۳۶۱ÓآبانÓ۲۵ÓحماسهÓایشان
ÓازÓسازیÓفرصتÓازÓدیگریÓنمونهÓراÓهاÓجبههÓبهÓاصفهانیÓدالور
ÓازÓملتÓنیزÓاخیرÓاغتشاشاتÓدرÓ:گفتندÓوÓبرشمردندÓتهدیدها
ÓگیریÓجهتÓوÓحقیقتÓوÓساختÓفرصتÓ،تهدیدÓاصطالحÓبهÓاین
ÓقبلÓسالهایÓهمهÓباÓکهÓآبانÓ۱۳ÓعظیمÓراهپیماییÓدرÓراÓخود

متفاوتÓبودÓباÓشعارÓعلیهÓآمریکاÓنشانÓداد.
ÓسازیÓفرصتÓتجلّیÓازÓدیگریÓنمونهÓایÓخامنهÓاهللÓآیتÓحضرت
Ó،مردمیÓشهدایÓازÓاعمÓاخیرÓاغتشاشاتÓشهدایÓتشییعÓراÓملت
ÓجوانÓ:گفتندÓوÓدانستندÓانتظامیÓوÓبسیجیÓشهدایÓوÓامنیت
ÓرسدÓمیÓشهادتÓبهÓعجمیانÓاهللÓروحÓهمچونÓایÓناشناخته
ÓدشمنÓخواستÓمقابلÓنقطهÓدرÓمردمÓعظیمÓجمعیتÓاما
ÓشهادتÓبهÓراÓماÓجوانÓشماÓگویندÓمیÓوÓآیندÓمیÓصحنهÓبه

رساندیدÓولیÓماÓهمگیÓپشتÓآنÓجوانÓهستیم.
Ó،را Óاغتشاشات Óدل Óاز Óشده Óساخته Óدیگر Óفرصت Óایشان
ÓایرانÓملتÓطرفداریÓمدعِیÓگرداناِنÓصحنهÓچهرهÓشدنÓعیان
ÓمقدساتÓوÓهاÓخواستهÓهمهÓباÓعداوتÓ:افزودندÓوÓبرشمردند
Ó،مسجدسوزیÓ،سوزیÓقرآنÓ،اسالمÓباÓدشمنیÓیعنیÓایرانÓملت
Ó،ملیÓسرودÓبهÓاحترامیÓبیÓوÓپرچمÓسوزاندنÓوÓایرانÓباÓدشمنی

چهرهÓصحنهÓگردانانÓواقعیÓراÓروشنÓکرد.
ÓایرانÓملتÓطرفدارÓکنندÓمیÓادعاÓ:افزودندÓاسالمیÓانقالبÓرهبر
Óملت«ÓوÓ»مسلمانÓملت«Ó،ایرانÓملتÓکهÓحالیÓدرÓهستند
ÓبهÓوÓحسینÓامامÓبهÓکهÓکسانیÓآیاÓاست؛Ó»حسینÓامامÓوÓقرآن
Ó،کنندÓمیÓحیاییÓبیÓوÓاهانتÓآنÓمیلیونیÓراهپیماییÓوÓاربعین

طرفدارÓملتÓایرانÓهستند؟
ÓاغتشاشاتÓباÓمرتبطÓعناصرÓباÓبرخوردÓچگونگیÓتبیینÓدرÓایشان
ÓعامالنÓ،خوردگانÓفریبÓ،گردانانÓصحنهÓتفکیکÓضرورتÓبر
ÓافرادÓاینÓ:گفتندÓوÓکردندÓتأکیدÓگرفتهÓپولÓافرادÓوÓجنایت
ÓحقیقیÓخواستÓبهÓتوجهÓبیÓکهÓراÓکسیÓ.نیستندÓیکجور
ÓجنایتیÓاماÓخوردهÓفریبÓیعنیÓکردهÓهمراهیÓاوÓباÓ،دشمن
ÓمتنّبهÓبایدÓ،دانشجوÓغیرÓچهÓباشدÓدانشجوÓچهÓاستÓنکرده
ÓاینÓآیاÓکهÓاوÓازÓپرسشÓباÓوÓکردÓبیدارÓوÓهدایتÓوÓموعظهÓو
ÓفکرÓبهÓراÓاوÓ،آنÓضّدÓیاÓاستÓکشورÓپیشرفتÓموجبÓحرکت
ÓبهÓوÓنکندÓصداییÓهمÓدشمنÓباÓتاÓکردÓهوشیارÓوÓوادارÓکردن
تعبیرÓامامÓبزرگوارÓهمهÓهرÓچهÓفریادÓدارندÓبرÓسرÓآمریکاÓبزنند.

Óرا Óاخیر Óجنایات Óعامالن ÓحکمÓایÓخامنه ÓاهللÓآیت Óحضرت
Ó،قتل Ó،جنایت Óعامالن Ó:کردند Óتأکید Óو Óخواندند Óمتفاوت
ÓوÓکاسبانÓماشینÓوÓدکانÓزدنÓآتشÓبهÓتهدیدÓیاÓتخریب
ÓکارهاÓاینÓبهÓوادارÓراÓآنهاÓتبلیغاتÓباÓکهÓکسیÓآنÓوÓ،مردم

کرده،ÓهرÓیکÓبایدÓبهÓاندازهÓگناهشانÓمجازاتÓشوند.
ÓقوهÓوسیلهÓبهÓبایدÓمجازاتÓالبتهÓ:افزودندÓزمینهÓاینÓدرÓایشان
ÓشودÓانجامÓاستÓانگیزهÓپرÓوÓسالمتÓوÓقدرتÓباÓکهÓایÓÓقضائیه
ÓبهÓدستÓخودÓخیالÓبهÓوÓخودسرانهÓنداردÓحقÓکسÓهیچÓو

مجازاتÓبزند.
Óبه Óاکرم Óپیامبر Óاز Óامیرالمؤمنین Óتعبیر Óبه Óاشاره Óبا Óایشان
ÓمجازاتÓازÓبجاÓاستفادهÓ،مرهمÓهمÓوÓداردÓداغÓهمÓکهÓطبیبی
ÓساعتÓاینÓتاÓ:افزودندÓوÓدادندÓقرارÓتأکیدÓموردÓراÓنصیحتÓو
ÓکیدÓروزÓهرÓدشمنÓاماÓاستÓخوردهÓشکستÓدشمنÓبحمداهلل
ÓاقشارÓسراغÓاستÓممکنÓ،امروزÓشکستÓباÓوÓداردÓمکریÓو
ÓبانوانÓشأنÓاگرچهÓبرودÓزنانÓوÓکارگرانÓهمچونÓمختلف
ÓتسلیمÓکهÓاستÓآنÓازÓباالترÓبسیارÓماÓشرفÓباÓکارگرانÓو

بدخواهانÓشوندÓوÓفریبÓآنانÓراÓبخورند.
Óلشکرسازی« Óترفند Óبکارگیری Óبه Óاشاره Óبا Óانقالب Óرهبر
Óایران Óضد ÓهایÓرسانه Óدر Ó»دروغ ÓسازیÓانبوه« Óو Ó»کاذب
ÓآنچهÓ:گفتندÓ،خبرÓبیÓوÓغافلÓافرادÓبرÓتأثیرگذاریÓهدفÓبا
ÓدفاعÓمختلفÓهایÓمیدانÓدرÓمردمÓانبوهÓحضورÓ،داردÓواقعیت

ازÓانقالب،ÓوÓتودهنیÓآنهاÓبهÓبدخواهانÓاست.
Ó،سخنانشانÓازÓدیگریÓبخشÓدرÓایÓخامنهÓاهللÓآیتÓحضرت
Ó:افزودند Óو Óخواندند Óواقعیت Óیک Óرا Óاقتصادی Óمشکالت
ÓتأکیدÓوÓاقتصادیÓشعارهایÓباÓمتعددÓهایÓسالÓنامگذاری
ÓاهمیتÓبهÓتوجهÓباÓ،مشکالتÓاینÓعالجÓبرایÓمسئوالنÓبه
ÓاقتصادیÓلحاظÓازÓنودÓدههÓاماÓگرفتÓصورتÓاقتصادÓموضوع
ÓوÓکردندÓمیÓعملÓهاÓتوصیهÓآنÓبهÓاگرÓوÓنبودÓخوبیÓدهه
ÓمردمÓوÓکشورÓامروزÓوضعÓ،دادندÓمیÓانجامÓراÓالزمÓاقدامات

متفاوتÓمیÓشدÓالبتهÓتحریمÓهاÓهمÓدرÓمشکالتÓمؤثرÓبود.
ÓمؤثرÓمواردÓبرخیÓدرÓوÓجدیÓتالشÓبهÓاشارهÓباÓانقالبÓرهبر
ÓبیشترÓتالشÓ:گفتندÓاقتصادیÓمشکالتÓحلÓبرایÓمسئوالن
Ó،مسئوالنÓوÓمردمÓافزاییÓهمÓوÓهمدلیÓوÓهمکاریÓوÓهاÓدستگاه
ÓاینÓدرÓشاءاهللÓانÓوÓبودÓخواهدÓموجودÓمشکالتÓحلÓسازÓزمینه

زمینهÓنیزÓمشتÓمحکمیÓبرÓدهانÓدشمنÓزدهÓخواهدÓشد.
ÓًحقیقتاÓراÓاصفهانÓمردمÓسخنانشانÓآغازÓدرÓانقالبÓرهبر
ÓهویتÓباÓشهریÓاصفهانÓ:افزودندÓوÓدانستندÓتمجیدÓشایسته
ÓوÓهنرÓوÓایمانÓوÓعلمÓیÓزندهÓشهرÓوÓاسالمیÓوÓایرانیÓکامل

جهادÓاست.
ÓازÓتجلیلÓباÓوÓخواندندÓپرورÓعالمÓراÓاصفهانÓاستانÓ،ایشان
ÓوÓایمانÓشهرÓاصفهانÓ:گفتندÓمنطقهÓاینÓپرشمارÓعلمای
ÓنظیرÓکمÓوÓارزشمندÓهایÓمیراثÓشهرÓوÓبیتÓاهلÓبهÓمحبت

هنرهایÓمطلوبÓایرانیÓاست.
ÓهویتÓعمقÓازÓهاییÓجلوهÓتشریحÓدرÓایÓخامنهÓاهللÓآیتÓحضرت
ÓکهÓبودÓشهریÓاولینÓاصفهانÓ:گفتندÓاصفهانÓمردمÓانقالبی

درÓحکومتÓستمÓشاهیÓدرÓآن،ÓحکومتÓنظامیÓبرقرارÓشد.
ÓحسینÓامامÓلشکرÓهایÓآفرینیÓحماسهÓبهÓاشارهÓباÓایشان
ÓاصفهانÓاستانÓآورÓرزمÓلشکرÓدوÓعنوانÓبهÓنجفÓلشکرÓوÓ)ع(
Ó،جانبازÓهزارÓدههاÓ،شهیدÓهزارÓ۲۴ÓحدودÓتقدیمÓ:افزودند
Ó۷ÓتاÓ۲ÓازÓکهÓسرافرازیÓهایÓخانوادهÓوجودÓوÓآزادهÓهزاران
ÓوÓافتخارÓاسنادÓ،اندÓکردهÓایرانÓوÓانقالبÓوÓاسالمÓتقدیمÓشهید
ÓپاسداریÓکهÓاستÓاستانÓجهادیÓوÓانقالبیÓهویتÓهایÓنشانه

ازÓاینÓآثارÓپرعظمت،ÓوظیفهÓهرÓانسانÓباÓوجدانÓاست.
Ó۲۵ÓدرÓشهیدÓ۳۶۰ÓحدودÓتشییعÓبهÓاشارهÓباÓانقالبÓرهبر
ÓپیکرÓخونینÓجوانÓهمهÓاینÓ:گفتندÓاصفهانÓدرÓ۱۳۶۱Óآبان
ÓهاÓاصفهانیÓاماÓکندÓفلجÓغمÓوÓدردÓازÓراÓشهرÓیکÓتوانستÓمی
ÓبیشتریÓجوانانÓروزÓهمانÓ،ایمانیÓمضاعِفÓانگیزهÓوÓروحیهÓبا
ÓراÓخودÓهایÓکمکÓعظیمÓکاروانÓوÓفرستادندÓهاÓجبههÓبهÓرا

راهیÓمناطقÓجنگیÓکردند.
Óدیگر Óاز Óرا ÓهاÓفتنه Óبا Óمقابله ÓایÓخامنه ÓاهللÓآیت Óحضرت
ÓدرÓ:گفتندÓوÓبرشمردندÓاصفهانÓمردمÓبرجستهÓخصوصیات
ÓازÓدفاعÓدرÓاصفهانÓمردمÓشدهÓالزمÓوقتÓهرÓدههÓچهارÓاین

اسالمÓوÓانقالبÓسینهÓسپرÓکردهÓوÓواردÓمیدانÓشدهÓاند.
ÓبرخورداریÓعینÓدرÓاصفهانÓمردمÓهایÓگلهÓبهÓاشارهÓباÓایشان
ÓاصفهانÓآبÓمسئلهÓ:گفتندÓایمانیÓوÓانقالبیÓهایÓویژگیÓاز
ÓبرایÓخوبیÓهایÓبرنامهÓکهÓدولتیÓمسئوالنÓوÓاستÓمهم
ÓشبÓ،بیشترÓتالشÓوÓکارÓدرÓبایدÓدارندÓمشکالتÓاینÓحل

وÓروزÓنشناسند.
ÓراÓکشورÓشهرهایÓدیگرÓمردمÓجهادÓوÓفداکاریÓ،انقالبÓرهبر
ÓوÓکاملÓپیروزیÓباعثÓاصفهانÓمردمÓهایÓمجاهدتÓکنارÓدر
Ó،جوانانÓ:افزودندÓوÓخواندندÓمقدسÓدفاعÓدرÓایرانÓدرخشان
ÓملتÓچگونهÓکهÓدانندÓنمیÓراÓنظیرÓکمÓآزمایشÓآنÓواقعیات
ÓکمکÓوÓدنیاÓهمهÓمقابلÓدرÓحمایتÓهیچگونهÓبدونÓایران
ÓبهÓاروپاÓوÓسابقÓشورویÓوÓامریکاÓÓ،ورشوÓ،ناتوÓجانبهÓهمهÓهای

صدام،ÓایستادÓوÓپیروزÓشد.
Ó،اصفهانÓجمعهÓامامÓوÓفقیهÓولیÓنمایندهÓ،دیدارÓاینÓابتدایÓدر
ÓانقالبÓبرایÓفداکاریÓهایÓمیدانÓپیشتازÓراÓاصفهانÓمردم
ÓنیزÓاسالمیÓجمهوریÓ:گفتÓوÓخواندÓاجتماعیÓخدماتÓو
ÓهمچونÓزیرساختیÓهایÓبخشÓدرÓوسیعیÓخدماتÓًمتقابال
ÓهایÓشبکهÓبهÓاستانÓروستاهایÓوÓشهرهاÓاتصالÓوÓسازیÓراه
ÓاصفهانÓآبÓمشکلÓالبتهÓاستÓدادهÓانجامÓگازÓوÓبرقÓ،آب
ÓکهÓاستÓنشدهÓبرطرفÓهنوزÓکشاورزیÓبخشÓدرÓبخصوص

امیدواریمÓباÓاهتمامÓدولتÓجدیدÓاینÓمشکلÓنیزÓحلÓشود.

»لشکرسازی کاذب« و »انبوه سازی دروغ«
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تاکید بر »نقش اجتماعی هنرمند« 
در جشنواره فیلم مدرسه

سرانه مطالعه »ایران« در قیاس با 
دیگر کشورها

شهرآورد 99 در بیست و نهمین روز از ماه 9
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به{گزارش{عصر{قانون،{جیانی{اینفانتینو،{رئیس{
فیفا{از{رهبران{جهان{که{در{اندونزی{برای{اجالس{
هفدهم{گروه{بیست{)۲0({گرد{هم{آمده{اند{درخواست{
}۲0۲۲ قطر{ فوتبال{ جهانی{ جام{ طول{ در{ تا{ کرد{
آتش{بس{برقرار{کنند{و{گفت{وگو{را{به{عنوان{اولین{
گام{برای{ایجاد{مناقشه{در{روسیه{و{اوکراین{آغاز{

کنند.
رئیس{فیفا{هنگام{بیان{نامزدهای{میزبانی{برای{
جام{جهانی{۲0۳0{گفت:{روسیه{آخرین{میزبانی{جام{
جهانی{را{در{سال{۲0۱۸{برگزار{کرد{و{اوکراین{نیز{
برای{میزبانی{جام{جهانی{در{سال{۲0۳0{نامزد{شده{
است.{شاید{جام{جهانی{کنونی{که{پنج{روز{دیگر{
آغاز{می{شود،{واقعاً{بتواند{محرک{مثبت{برای{حل{
تعارض{ها{باشد.{بنابراین{خواهش{من{از{همه{شما{
این{است{به{یک{آتش{بس{موقت،{به{مدت{یک{ماه،{
برای{مدت{زمان{جام{جهانی{فوتبال،{یا{حداقل{اجرای{
کریدورهای{بشردوستانه،{یا{هر{چیزی{که{می{تواند{
منجر{به{از{سرگیری{گفت{وگوها{شود،{فکر{کنید.{
اولین{قدم{برای{صلح{شما{رهبران{جهان{هستید.{

Ó،ورزش Ó Óـ Óقانون Óعصر Óگزارش Óبه
Óو ÓترینÓبزرگ Óمیزبان Óقطر Óدوحه
Óدنیا Óفوتبالی Óجشن ÓانگیزترینÓهیجان
Óیک Óاز Óبیش Óکه Óاتفاقی Óبود؛ Óخواهد
Ó.کشاندÓمی Óقطر Óبه Óرا Óهوادار Óمیلیون
Óدیدار Óبرگزارکننده Óاکوادور Óو Óقطر
Óبه Óو Óهستند Óنوامبر Ó۲۰ Óدر Óافتتاحیه
ÓاینÓشروعÓبرایÓفوتبالÓهوادارانÓصبر
تورنمنتÓفوقÓالعادهÓپایانÓخواهندÓداد.
ÓجهانیÓجامÓفردÓمنحصربهÓنکاتÓازÓیکی
ÓمربوطÓمسابقاتÓبرگزاریÓزمانÓبهÓقطر
Óاین Óاست Óقرار Óکه Óجایی Óشود؛Óمی
Óدر Óمرسوم Óعادت Óخالف Óبر ÓهاÓبازی
ÓخبریÓدیگرÓوÓشودÓبرگزارÓپاییزÓفصل
ÓگرمÓفصلÓدرÓجهانیÓجامÓتماشای Óاز

سالÓنیست.
Óاز Óرا Óخود Óکار Óهم Óایران Óملی Óتیم
Óکه Óجایی Ó.کندÓمی Óآغاز Óنوامبر Ó۲۱
ÓدرÓوÓسختÓشروعÓروشÓکیÓشاگردان
ÓازÓیکیÓبرابرÓانگیزیÓهیجانÓحالÓعین
Ó.دارندÓانگلیسÓیعنیÓجامÓفتحÓمدعیان
ÓروزÓ۱۶:۳۰ÓساعتÓازÓایرانÓپوشانÓملی
ÓخلیفهÓاستادیوم ÓدرÓآبان Ó۳۰Óدوشنبه
Óساوتگیت Óگرت Óشاگردان Óمصاف Óبه

خواهندÓرفت.

جام جهانی فرصتی است برای
 گرد هم آوردن مردم در صلح و شادی

لحظه به لحظه با بزرگ ترین جشن فوتبالی/ تاریخی دنیا

 ÓÓپرورش Óملی Óسازمان Óهنررئیس
ÓجشنوارهÓپایانیÓآیینÓدرÓدرخشانÓاستعدادهای
ÓامروزیÓجامعهÓدرÓهنرمندÓ:گفتÓمدرسهÓفیلم
ÓازÓراÓخودÓهایÓدریافتÓوÓهاÓحرفÓکهÓاستÓکسی
ÓپشتÓدرÓکهÓهاییÓحقیقتÓوÓجامعهÓهایÓواقعیت

سرÓآنÓاستÓبرایÓافرادÓارائهÓمیÓکند.

 ÓÓو Óفعال ÓنگاریÓفهرست Óاز Óتجلیل Óهمایش
ÓکتابخانهÓسهÓدرÓاسالمیÓهایÓدستنویسÓمستمر
ÓاسنادÓمرکزÓوÓکتابخانه(ÓکشورÓفرهنگیÓمرکزÓو
ÓمرعشیÓاهللÓآیتÓکتابخانهÓ،رضویÓقدسÓآستان
ÓروزÓ)اسالمیÓمیراثÓاحیایÓمرکزÓوÓقمÓدرÓنجفی
ÓکتابÓهفتهÓمناسبتÓبهÓماهÓآبانÓÓ۲۵Óچهارشنبه

Ó.شدÓبرگزارÓملکÓملیÓموزهÓوÓکتابخانهÓدر

 ÓÓبرترÓلیگÓسازمانÓ،ورزشÓ ÓقانونـÓعصرÓگزارشÓبه
ÓوÓکردÓاعالمÓراÓفصلÓنیمÓتاÓبرترÓلیگÓجدیدÓبرنامهÓایران
ÓوÓقرمزÓتیمÓدوÓبینÓایرانÓفوتبالÓدربیÓ،گزارشÓبنابراین
Ó،رفتÓدورÓدرÓاستقاللÓوÓپرسپولیسÓ،پایختÓپوشÓآبی
عصرÓروزسهÓشنبهÓ۲9ÓÓآذرماهÓجاریÓبرگزارÓخواهدÓشد.

 ÓÓبهÓجهانیÓجامÓمسابقاتÓاولÓدورÓدرÓملیÓتیمÓاگر
ÓازÓبعدÓهفتهÓسهÓدقیقاÓدربیÓ،بدهدÓخاتمهÓخودÓکار

آخرینÓمسابقهÓماÓدرÓقطرÓبرگزارÓخواهدÓشد.
 ÓÓانجامÓبرایÓکافیÓزمانÓوجودÓباÓکهÓاینجاستÓنکته

ÓبرگزارÓجمعهÓروزÓدرÓبازیÓاینÓبازهمÓ،لیگÓمسابقات
ÓنظرÓدرÓآنÓانجام Óبرای ÓشنبهÓسهÓروزÓوÓشدÓنخواهد

گرفتهÓشدهÓاست.
 ÓÓبرگزارÓتاریخÓاینÓدرÓشرایطیÓدرÓپایتختÓدربی

ÓراÓآبانÓ۱۳ÓلیگÓسازمانÓاینÓازÓپیشÓکهÓشدÓخواهد
ÓحضورÓباÓاماÓبودÓکردهÓاعالمÓدیدارÓاینÓبرگزاریÓزمان
ÓمسابقاتÓملیÓتیمÓکادرفنیÓراسÓدرÓروشÓکیÓکارلوس
ÓموکولÓجهانیÓجامÓازÓبعدÓبهÓبرترÓلیگÓدوازدهمÓهفته
ÓتعطیالتÓازÓبعدÓساپینتوÓوÓمحمدیÓگلÓشاگردانÓتاÓشد

برابرÓهمÓقرارÓبگیرند.
 ÓÓآبیÓتیمÓ،گذشتهÓدربیÓ98ÓدرÓهمÓاینÓازÓپیشÓتا

ÓراÓخودÓبرتریÓزدهÓگلÓ9۰ÓوÓبردÓ۲۶ÓباÓتهرانیÓپوش
ÓیÓزدهÓگلÓ9۵ÓوÓپایتختÓپوشانÓسرخÓبردÓ۲۵ÓبهÓنسبت

آنهاÓحفظÓکردهÓاست.

      سبک زندگی قرآنی

شما{توانایی{تأثیرگذاری{بر{روند{تاریخ{را{دارید.
رئیس{فیفا{افزود:{فوتبال{و{جام{جهانی{به{شما{و{
جهان{بستری{منحصر{به{فرد{از{اتحاد{و{صلح{ارائه{
می{دهد.{پس{بیایید{از{این{فرصت{استفاده{کنیم{و{
همه{ به{ پایان{دادن{ برای{ می{توانیم{ که{ کاری{ هر{
درگیری{ها{انجام{دهیم.«{آقای{اینفانتینو{پنج{روز{قبل{
از{شروع{بیست{و{دومین{دوره{جام{جهانی{فوتبال{
آنکه{ از{ در{قطر{صحبت{می{کرد{و{یک{روز{پس{
نهاد{جهانی{فوتبال{کمپین{»جهان{با{فوتبال{متحد{
می{شود«{را{راه{اندازی{کرد.{همه{شما{می{دانید{فوتبال{

برای{مردم{و{کشورهای{شما{چه{معنایی{دارد.
اینفانتینو{ادامه{داد،{این{درباره{اشتیاق{و{مدارا{است؛{
درباره{عدم{تبعیض{و{آموزش{است.{فوتبال{سرمایه{
گذاری{برای{فرزندان{ما،{برای{آینده{ما{است.{فوتبال{
جهان{را{متحد{می{کند{و{از{آنجا{که{فوتبال{جهان{را{
متحد{می{کند،{جام{جهانی{فرصتی{است{برای{گرد{
هم{آوردن{مردم{در{صلح{و{شادی{و{چیزی{که{در{
دوران{پرتالطمی{که{در{آن{زندگی{می{کنیم{به{شدت{

به{آن{نیاز{داریم.

Óنیز Óخود Óدوم Óبازی Óدر Óایران Óملی Óتیم
ÓدرÓ۱۳:۳۰ÓساعتÓازÓآذرماهÓ۴ÓجمعهÓروز
Óمصاف Óبه Óباید Óعلی Óبن Óاحمد Óاستادیوم
ÓتیمÓسرمربیÓاینÓ.برودÓپیجÓرابÓشاگردان

ÓجهانیÓجامÓبهÓسالÓ۶۴ÓازÓبعدÓراÓولزÓفوتبال
Óتیم Óبازی ÓترینÓپربیننده Óاما Óو Ó.است Óآورده
Óروز Óهم Óقطر Óجهانی Óجام Óدر Óایران Óملی
ÓملیÓتیمÓباÓ۲۲:۳۰ÓساعتÓآذرÓ8ÓشنبهÓسه

Óاست Óالثمامه Óورزشگاه Óدر Óآمریکا Óفوتبال
ÓازÓخارجÓوÓداخلÓایرانیانÓتمامÓشکÓبیÓکه
ÓبردÓبا ÓهمراهÓمسابقهÓاین Óبه ÓچشمÓکشور

تیمÓملیÓکشورمانÓدوختهÓاند.

روزنامه اجتماعی، اقتصادی


