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چشم و هم چشمی، مســــــابقه ای که 
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10متن زندگی

شبیــــخون فرهنگی 
از بستر رسانه

سپهرغرب، گروه متن زندگی: مبارزه 
در  حجاب  حفظ  و  عفاف  از  دفاع  برای 
و  دارد  طوالنی  پیشینه ای  ما  کشور 
زنان و مردان ما 84 سال پیش درست 
اجباری  به  اعتراض  در  روزی  چنین  در 
حجاب  ممنوعیت  و  شاپو  کاله  شدن 
دوران  در  لباس  تغییر  سیاست های  و 
این  کردند.  تجمع  گوهرشاد  مسجد  در  اول،  پهلوی 
از سوی عمال حکومتی رضاشاه به خاک و  تجمع، اما 
خون کشیده شد و صد ها زن و مرد ایرانی برای دفاع از 
از دست  را  بانوان مان جان خود  حریم عفاف و حجاب 
دادند و تعداد زیادی نیز دستگیر و راهی زندان شدند.

شــیوه پهلــوی اول برای تغییر ســبک زندگــی مردم و 
برداشــتن حجاب از ســر زنان ایرانی با زور و اجبار جواب 
نــداد و مــردم نشــان دادنــد حاضرنــد در ایــن راه خون 
بدهنــد و جــان خــود را فدا کننــد، اما دســت از باور ها و 
اعتقــادات مذهبــی خــود نکشــند؛ بنابراین بــرای ایجاد 
تغییرات ماندگار در ســبک زندگی و نگاه و باور های زنان 
و مــردان ایرانــی و کمرنگ کــردن موضوعی بــه اهمیت 
حجــاب و عفــاف الزم بود تا از شــیوه های نرم اســتفاده 
شــود نه اینکه همچون پهلوی اول به شکل دستوری و 

با توسل به زور تاج بندگی را از سر زنان ایرانی بردارند.
اهمیت حجاب و تغییر نگاه زنان به باور های مذهبی 
همچــون عفــاف و حجاب در ایــن بود که بــا تغییر زنان 
و دختــران یــک جامعــه راحت تــر می تــوان آن جامعــه 
را اســتحاله کــرد. زنــان و دختــران در خانــواده ایرانــی 
باورهایشــان عــوض  اگــر  و  جایگاهــی محــوری دارنــد 
شــود می تواننــد روی تغییر بــاور نســل های بعدی هم 
ســرمایه گذاری کنند. بر این اســاس تغییر ســبک زندگی 
و سســت کــردن تقیــدات مذهبــی در زنــان ومــردان در 
دوران پهلــوی دوم بــا روی کار آمــدن رســانه ها و پیــدا 
شــدن ســر وکله تلویزیون در خانه خانواده های ایرانی 
ســرعت گرفــت. اگرچــه در ایــن زمــان هــم بســیاری از 
خانواده هــای مذهبی از وارد کردن جعبه جادو به خانه 
خود خودداری می کردند تا مبادا تحت تأثیر برنامه های 
غیرمذهبــی تلویزیــون شاهنشــاهی قــرار بگیرنــد، امــا 
بخشــی از خانواده هــا هــم تلویزیــون داشــتند و روز به 
روز به تعداد خانه هایی که ســاعت هایی از روزشان را در 
برابر جعبه جادو می گذراندند و شکل تازه ای از پوشش 
و مــدل رفتــار زنان و مــردان را در برنامه های تلویزیونی 
تماشــا می کردند، افزوده می شد. پوشش و رفتار هایی 
که در مراحل نخست با بهت زدگی و پس زدن تلویزیون 
از ســوی برخــی افــراد و خانواده ها مواجه می شــد، اما 
بعدتر هــا رفتــه رفته برخــی افراد هــم از آن الگو گرفتند. 
بــا وجــود این گســترش فســاد و آســیب های اجتماعی 
و خانوادگــی ناشــی از ســبک زندگــی جدیــد مبتنــی بــر 
بی حجابــی و چشم پوشــی از عفــت و پاکدامنــی در کنار 
سرســپردگی شــاه به دنیای غرب و عوامل متعدد دیگر 
موجــب شــد تا مــردم علیــه حکومت ستمشــاهی قیام 
کننــد و با انقاب اســامی بــه رهبری امــام خمینی )ره( 
حکومتی الهی و اســامی تشــکیل دهنــد. حکومتی که 
یــک بــار دیگــر در آن تقیــدات شــرعی همچــون حجاب 
و عفــاف جایــگاه ارزشــی خــود را به دســت آورد. در این 
میــان، امــا دنیای غرب کــه از انقاب و اســتقال دوباره 
ایــران عصبانی بــود، دوباره بــه دنبال تغییــر ارزش ها و 
ســبک زندگی مردم ما افتاد تا بتواند با دستیابی به این 
هدف سریع تر و راحت تر بر مردم و کشور ما تسلط یابد.

بر این اســاس هم بود که کوشیدند دوباره از طریق 
رســانه ها نگاه و باور های مردم را تغییــر دهند؛ بنابراین 
یــک روز بــا ویدئــو و نوار هــای ویدئویــی نفــوذ کردند و 
روز دیگــر بــا ماهواره و حاال به وســیله فضای مجازی به 
شــکلی 24 ســاعته مخاطب را در اختیار خود گرفته و به 
دختــران و پســران جوان ما خوراک فکــری می دهند. در 
چنین شــرایطی شــبکه های اجتماعی و فضــای مجازی 
ر ها شــده به حال خود پر است از تصاویر هنجارشکنانه 
زنــان و دخترانــی که عکس هــای بدحجــاب و بی حجاب 
خــود را در ویتریــن فضای مجــازی به نمایــش عمومی 

می گذارند.
وقتــی آرایــش، نمایــش ظاهــر و عمل هــای جراحی 
زیبایــی بــه اولویــت زنــان و دختــران تبدیــل شــود در 
عمــل تفکر درباره مســائل مهم تر از آن ها گرفته شــده 
و بــه ابزاری برای چرخانــدن بازار پرســود واردات لوازم 
آرایشــی و جراحــی زیبایــی تبدیــل می شــوند. همــان 
زنــان و دخترانــی کــه به تعبیــر امام امت از دامانشــان 
مــرد می توانــد بــه معــراج بــرود وقتــی بــه عروســکی 
بــرای خودنمایــی و تبرج تبدیل می شــوند نــه فقط به 
عاملی برای انحرافات اجتماعی تبدیل می شــوند بلکه 
خودشــان هــم قربانــی ســبکی از زندگی می شــوند که 
جایگاهشــان را از جایگاه واالی مادر و همســر و کســی 
کــه می تواند انســان پرورش دهد به فــردی برای تلذذ 
دیگــران تبدیــل می شــود. ایــن ماجــرا حکایــت همان 
شــبیخون فرهنگی است که بر بســتر رسانه رخ داده و 
چادر را از ســر زنانی که روزی برایش خون داده بودند، 

کشیده است!

تحلیل

صدا و سیما

ثمره واالی صدقه در راه خداوند چیست؟
سپهرغرب، گروه متن زندگی: اهمیت حدیث در میان مسلمانان به این دلیل است که کالم معصوم، از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کالم محسوب می شود.

همچنین احادیث از منابع اولیه پژوهش های تاریخی هستند. حدیث امام علی )ع( درباره پاداش واالی اعطای صدقه به نیازمندان را در این مطلب بخوانید.
بیِل، ِلَیقَی اهّلُل ِبِهما َوجَهُه َحّرَ الّناِر َیوَم الِقیاَمِة یَعَتیِن الَمعروَفَتیِن ِبَعیِن أبی َنیَزٍر و الُبَغْیِبَغِة علی ُفَقراِء أهِل الَمدیَنِة و ابِن الّسَ َق ِبالّضَ َق بِه عبُد اهّلِل علّیٌ أمیُر المؤمنیَن، َتَصّدَ قال علی علیه السام: هذا ما َتَصّدَ

بدین وسیله بنده خدا علی امیرمؤمنان دو مزرعه معروف به چشمه ابی نیزر و بغیبغه را براى تهیدستان مدینه و در راه ماندگان صدقه قرار داد تا به واسطه این دو ]صدقه[ خداوند در روز قیامت چهره او را از گرماى آتش نگه دارد.
الکامل للمبرد: 1127/3

متن  گروه  سپهرغرب، 
اینستاگرام  است  کافی  زندگی: 
احساس  تا  کنید  باز  را 
که  افرادی  از  بسیاری  کنید 
قوم  آن ها  با  و  می شناسید 
یا  همکالسی  خویش،  و 
ایران  در  انگار  هستید،  همکار 
از  تصاویری  افراد  این  اغلب  نمی کنند!  زندگی 
نه  انگار  که  گذاشته اند  نمایش  به  خودشان 
حجاب  قانون  با  و  مسلمان  کشوری  در  انگار 

زندگی می کنند
از  خــارج  اینستاگرام شــان  صفحــه  گویــی 
قوانین کشــور اســت و آن ها در فضای مجازی 
می خواهنــد بــا اســتفاده از قواعــد ایــن فضا، 
خطوط قرمز را بشــکنند و هنجار شــکنی کنند. 
چهره هــای  برخــی  بــا  رابطــه  در  مســئله  ایــن 
انفلوئنســر و ســلبریتی های فعــال در فضــای 
مجــازی جدی تــر مطرح می شــود و شــاهد به 
افــراد در  ایــن  از  نمایــش درآمــدن تصاویــری 
فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی هستیم 
کــه با تصاویری که از آن ها در قاب تلویزیون یا 
پرده ســینما می بینیم، زمین تا آسمان تفاوت 

دارد و همین مســئله از یک سو مخاطبان این 
افــراد بــه ویژه زنــان و دختــران جــوان را دچار 
از ســوی دیگــر  و  و تضــاد می کنــد  دوگانگــی 
بــرای هنجارشــکنی و عبــور از خطــوط قرمز در 
فضــای مجازی به آن ها خط می دهد. از ســوی 
دیگــر حتــی زنان محجبــه ای هم که بــه عنوان 
مــدل حجــاب اســتایل ها در این فضــا فعالند، 
تصاویــری از خودشــان به نمایــش می گذارند 
که با حجاب و فلســفه آن زمین تا آسمان فرق 
دارد. انــگار برخی کمپانی هــای فعال در عرصه 
حجــاب بیشــتر از آنکه به مســئله حجــاب نگاه 
شــرعی داشــته باشــند، به زنان و حجاب آن ها 
نــگاه تجاری دارند؛ چیزی شــبیه نــگاه غرب به 
زن و مدلینــگ. بــه همیــن خاطر هم اســت که 
حــاال مدلینگ حجــاب در کشــورمان رفته رفته 
نوع جدیدی از حجاب را در ذائقه قشر مذهبی 
جا می اندازد که با فلســفه حجاب اســامی در 
ســادگی و عــدم خودنمایــی فاصلــه دارد. اما 
چه شــد که وضعیت عفاف و حجاب در جامعه 
امروز ما و به خصوص در شبکه های اجتماعی 
همچــون اینســتاگرام به ایــن وضعیت درآمده 
اســت و چــرا کاری کــه رضاخــان بــه ضــرب زور 
اســلحه و باتوم نتوانست انجام دهد، امروز در 
فضای مجازی در حال وقوع است؟ برای پاسخ 
به این سؤاالت به سراغ سیدعلیرضا آل داوود، 
کارشــناس و پژوهشگر فضای مجازی رفته و با 

وی به گفتگو نشسته ایم.

با  اخیر  سال های  در  آل داوود!  آقای   
پدیده بدحجابی و بی حجابی در فضای مجازی 
و  مواجهیم  اینستاگرام  اجتماعی  شبکه  و 
اگر  می شود.  عمیق تر  روز  به  روز  چالش  این 
بخواهیم پدیده بدحجابی و بی حجابی مجازی 

را واکاوی کنیم، به چه ریشه هایی می رسیم؟
ما در زندگــی حقیقی و در فضای مجازی در 
جنگی تحت عنوان »جنگ شــناختی- ادراکی« 
قــرار گرفته ایم. حریف، رقیب یا دشــمن ســعی 
می کند از طریق ســرقت کان داده ها از طریق 
اینســتاگرام،  ماننــد  هوشــمند  پلتفرم هــای 

تلگــرام و امثال آن هــا یا ابزار های هوشــمند 
مانند تلفن های همراه هوشــمند و از طریق 
فضای مجازی، ذائقه ملت ها را در حوزه های 
فرهنگــی، سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی 
و هویتــی بســنجد و از ایــن طریــق نقــاط 
قــوت و ضعــف، تهدید و فرصــت ملت ها را 
شناسایی کند. سپس با تحلیل داده هایی 
که ســرقت کرده اســت، بتواند ذائقه ملت 

را به دقت به دســت آورده و ســپس بر اساس 
همین پلتفرم ها، ذائقه سازی کند. سال هاست 
شاهد هســتیم از طریق شــبکه های اجتماعی 
تلگــرام  همچــون  خارجــی  پیام رســان های  و 
و  اینســتاگرام  ماننــد  اجتماعــی  و شــبکه های 
توئیتــر، کمپین هایــی علیــه حجــاب و عفــاف و 
موضوعــات هویتی دینی و اعتقادی ما شــکل 
می گیرد تا جایی که شما می بینید فردی به نام 
علی مســیح علی نژاد؟ را در حــال حاضر از طرف 
ســازمان های امنیتــی امریــکا مأمــور کرده انــد 
کــه هرچند وقت یــک بار به بهانه هــای مختلف 
کمپین هــای مختلــف ضدحجاب، حیــا و عفاف 
را علیه کشــورمان به خصوص از طریق شــبکه 
اجتماعی تصویرمحور اینســتاگرام راه بیندازد. 
این شــبکه اجتماعــی در فضایی که ما زیســت 
می کنیــم به دلیــل فقر ســواد رســانه ای که در 
جامعه شــاهد آن هســتیم، مردم هــر پیامی را 

در این فضا باور می کنند.
یکی از مهم ترین دالیلــی که مردم پیام های 
تصویری مخصوصًا فیلم ها و تصاویر را راحت تر 
بــاور می کنند، به این دلیل اســت کــه اثرگذاری 
هــر تصویــر معادل هــزار کلمه اســت و تصاویر 
روی ناخودآگاه ذهن انســان تأثیــر می گذارند؛ 
بنابرایــن یکــی از جنبه هایــی کــه از اینســتاگرام 
برای پخش تصاویر و شــو های نامتعارف، تبلیغ 
و ترویــج کمپین هایی کــه بی حیایی، بی عفتی و 
بی حجابی را ترویج می دهد استفاده می شود، 
نقــش تصویــر در گســترش بحــث بی حیایــی و 

تأثیر آن در این فضاست.

اجتماعی  شبکه  و  رسانه  این  چرا   
ضدارزشی  رفتار های  ترویج  برای  محلی  به 

همچون بدحجابی تبدیل شده است؟
رســانه ها چنــد وجــه دارنــد، اگــر رســانه ها 
ذیــل حکمرانــی رســانه ای و حاکمیت ســایبری 
و مجــازی مــا در دنیــای رســانه ای و ســایبری 
شــده فعالیت کننــد، می توانند مبلــغ ارزش ها 
و فرهنــگ اصیل ما باشــند و به مــردم، فرهنگ 
و آداب و رسومشــان آســیب نرســانند. امــا اگر 
این رســانه ها در کشــوری باشــند کــه حاکمیت 
رســانه ای و ســایبری را جــدی نگرفته و توســط 
رســانه های امریکایی به خصوص اینســتاگرام، 
جریــان  رســانه های  و  واتســاپ  تلگــرام، 
امپریالیســم اشــغال شــده باشــد، می تواننــد 
اجتماعــی  فرهنگــی،  حوزه هــای  در  خیلــی 
ارزش هــا،  شــدن  جابه جــا  مثــل  مســائلی  و 

قبح زدایی ها و... تأثیر داشته باشد.
و  رســانه  فضــای  طریــق  از  دشــمن 
سوءاســتفاده از فقــر ســواد رســانه ای مــردم 
ســرقت  حــوزه  در  مهم تــر  این هــا  همــه  از  و 
شــبکه های  روی  بســیار  مــا  مــردم  داده هــای 
اجتماعــی تبلیغات می کند و حتــی با ابزار هایی 
ماننــد هــوش مصنوعی برای تک تــک افراد در 
ســطح جامعه ما محتــوای مــورد عاقه آن ها 
را نشــان می دهــد و از همیــن طریــق البــه الی 
محتوایــی که فرد در اینســتاگرام الیک و دنبال 
کرده است، شاهد آن هستیم که محتوا هایی 

اجتماعــی  و  فرهنگــی  شــرایط  بــا  مخالــف 
کشــور را بــه مخاطب ما نشــان می دهد و 

این موضوع بســیار مهمی است که باید 
حواســمان بــه آن باشــد. در این جنگ 

تغییــر  دنبــال  بــه  دشــمن  شــناختی 
ســطح  در  مــا  مــردم  پارادایم هــای 

جامعــه و تســخیر قلــوب و اذهان 
آنهاســت و با کلیشه سازی هایی که 

انجام می دهد، جای یقین و شک 
را عوض می کند. امروز ما شاهد 
این هســتیم که اینســتاگرام در 
حوزه سبک زندگی به خصوص 
در حــوزه پوشــش و حجاب با 

تعریف جدیدی از پوشــش و 
ترویج ســبک زندگی غرب در 

داخل کشــور ما این ســبک از زندگــی را در بین 
بیش از 49 میلیون نفر که در اینستاگرام عضو 
هســتند ترویــج می دهــد و این ســبک جدید از 
زندگی به صورت محســوس در ســطح جامعه 

دیده می شود.
بحث شبکه های مدلینگ در این شبکه برای 
بــه دام انداختــن زنان و دختــران جوان و حتی 
قاچــاق آنــان هــم از موضوعــات چالش برانگیز 

است که هر از چند گاه مطرح می شود.
دارد  وجــود  کــه  دیگــری  مســئله  بلــه، 
شــبکه های قمــار و شــرط بندی در اینســتاگرام 
است. بازیگرانی که در حال حاضر در این شبکه 
حضــور دارند و خانم هایی که در حوزه مدلینگ 

فعالیت می کنند.
آن  شــاهد  شــرط بندی  و  قمــار  بــر  عــاوه 
و  کمپین هــا  اقســام  و  انــواع  کــه  هســتیم 
پوشــش  حوزه هــای  در  قبــح زدا  چالش هــای 
و مســائل خانــواده و مســائل ارزشــی داخــل 
کشور را نشــانه گیری می کنند و شاهد هستیم 
و  مدلینــگ  پــروژه  روی  ویــژه  ســرمایه گذاری 
موضوعات مرتبط با قمار و شــرط بندی و تمام 
موضوعاتــی کــه هیجاناتــی را در حــوزه تغییــر 
پوشــش و تغییــر فرهنــگ بومــی کشــور ایجاد 

می کند، در آن ها صورت می گیرد.

دختران  و  زنان  میان  در  بدحجابی   
شاید  که  است  پدیده ای  هم  چادری 
را بتوان در همین فضای مجازی  ریشه هایش 
شاهد  ما  و  کرد  پیدا  اجتماعی  شبکه های  و 
که  هستیم  چادر  پوشش  با  دخترانی  و  زنان 
روسری  و  نامناسب  حجاب  غلیظ،  آرایش  با 
است،  تبرج  مصداق  که  اکسسوری هایی  و 
اشتراک  به  شبکه  این  در  را  تصاویرشان 
پوشش  فرهنگ  بر  مسئله  این  و  می گذارند 
است.  گذاشته  تأثیر  هم  ما  مذهبی  قشر 

تحلیل شما از این پدیده چیست؟
متأســفانه  داشــتید  اشــاره  کــه  همانطــور 
اینســتاگرام  فضــای  کــه  هســتیم  آن  شــاهد 
نه تن هــا برای کســانی کــه تغییر ســبک زندگی 
دادند و اعتقادی به حجاب و عفاف و پوشــش 
ندارند، تأثیر گذاشته است بلکه در بین برخی از 
کسانی که اعتقادی به پوشش دارند نیز باعث 
تبرج شــده و برخــی افراد با پوشــش چادر هم 
در اینســتاگرام با آرایش های غلیظ تصاویرشان 
بــه اشــتراک گذاشــته می شــود بــه طــوری که 
صحنه هــای بــدی را ایــن شــبکه ضداجتماعی 
در  مــا  بــرای  می توانــد  و  اســت  کــرده  خلــق 
بلندمدت آســیب زا باشــد. متأســفانه امروز در 
اینســتاگرام شــاهد شــکل گیری پدیده ای تحت 
عنــوان مدلینــگ حجــاب هســتیم که از ســوی 
باگر های حجاب تصاویر بسیار زننده ای منتشر 

 . د ب می شــو حجا

اســتایل ها موضوعــی اســت که ســال ها قبل 
توســط رژیــم صهیونیســتی در اینســتاگرام در 
کشــورمان بــه راه افتــاد و مــا شــاهد بودیــم 
کــه در حــال نفوذ شــناختی نرم و ایجــاد تغییر 
در ســبک زندگــی خانم های چــادری و محجبه 
هســتند. ایــن نــوع مدلینــگ متأســفانه نــوع 
جدیــدی از خودنمایــی را بــه بهانــه گســترش 
حجــاب در پیــش گرفته و یک زنگ خطر بســیار 
جــدی اســت کــه می توانــد بــرای نقــش زن در 
جامعــه ما خطرناک باشــد. حجاب اســتایل ها 
نــگاه تجــاری بــه دیــن دارند و بــا اینکــه حد و 
حدود پوشــش را رعایت می کنند، اما محتوای 
آن را رعایــت نمی کننــد و متأســفانه بــرای زن 
در جامعــه مــا نقش تجــاری تعریــف می کنند. 
این همان چیزی اســت که در غــرب با مدلینگ 
بــرای خانم ها اتفــاق افتاد و می توانــد برای ما 
آســیب بســیار زیادی به دنبال داشــته باشــد. 
موضــوع بســیار مهمــی کــه مدلینــگ حجــاب 
حــوزه  در  برســاند،  آســیب  مــا  بــه  می توانــد 
خانواده اســت. مخصوصًا در بین جوانانی که 
در فضــای اینســتاگرام زیســت می کننــد چه در 
بحــث مدلینگ حجــاب و چه در بحــث مدلینگ 
شــبکه های  و  شــرط بندی  قمــار،  شــبکه  و 
خارج نشــین کــه مدلینــگ را دنبــال می کننــد و 
حتی فعالیت های افرادی مثل مسیح علی نژاد 
در تاشــند سبکی از زندگی را برای مردان ما به 
وجــود بیاورند که توقعات آقایان از خانم ها در 
حوزه هــای مختلــف باال برود. ایــن می تواند در 
آینده برای زندگی زناشــویی افــرادی که زندگی 
اینســتاگرامی دارند، ضرر داشــته باشد و خیلی 

به ما آسیب برساند.

به  نسبت  را  جامعه  دیدگاه  رسانه ها   
حجاب و عفاف عوض می کنند؟

برای پاســخ به این ســؤال بایــد به موضوع 
کلیشه ســازی در رســانه ها بپردازیم. رســانه ها 
افــراد دارای حجــاب را آدم هــای ســطح پایین، 
و  فرهنگــی  چالش هــای  دارای  و  کم ســواد 
اجتماعی در بین جوانان و مردم کلیشه ســازی 
بــه خصــوص در فضــای مجــازی و  می کننــد. 
شبکه غیراجتماعی اینستاگرام )!( که مشاهده 
می شــود بــا کلیشه ســازی هایی افــراد چــادری 
را افــراد کم ســواد، دچــار مشــکات فرهنگی- 
اجتماعــی و فقــر هویتــی و فقــر مالــی نشــان 
می دهنــد و ایــن می توانــد در ناخــودآگاه فرد 
اثرگــذار باشــد. به ایــن صورت کــه وقتی فردی 
چادری را می بیند، دچار ذهنیت منفی شــود و 
این موجب یک رویگردانــی اجتماعی از حجاب 
در ایــن فضــا می شــود. در ایــن جریــان جنــگ 
شناختی، تمرکز دشمن در جوانان و نوجوانان 
اســت که در اینســتاگرام زیســت می کنند و این 
مســئله در آینــده ما را بــا چالش هایی جدی در 
حوزه هــای هویتی فرهنگــی و اجتماعی روبه رو 

کند.

و  بدحجابی  اینکه  به  عنایت  با   
جامعه  واقعی  فضای  در  بی حجابی 
اساس  بر  و  شده  محسوب  جرم 
دارای  اسالمی  مجازات  قانون 
بدحجابی  آیا  است،  نیز  مجازات 
جرم  هم  مجازی  بی حجابی  و 

محسوب می شود؟
سال 99 پلیس فتا اعام کرد 
کشف حجاب در فضای مجازی 
در زیرمجموعه هــای رفتار های 
ناهنجــار قرار می گیــرد و تخلف 
محســوب می شــود و کســانی 
کــه در شــبکه های اجتماعــی 
عکس هــای بی حجاب خود را 
منتشــر می کننــد می تواند با 
آن ها برخورد قانونی صورت 
بگیــرد. ایــن مســئله بســیار 

مهمــی اســت کــه بایــد آن را به صــورت دقیق 
دقیقــًا  کنیــم.  آگاه  را  مخاطــب  و  جرم انــگاری 
در بحــث بســیار مهــم زیســت مجــازی مــا باید 
قانونمــدار عمل کنیم، اما متأســفانه به دلیل 
اینکــه فضــای مجازی در کشــور ما یــک فضای 
مجــازی ر هــا شــده، بی ضابطه و قانون اســت 
شاهد آن هستیم که هرگونه فعالیت نابهنجار 

و غیرقانونی در این فضا انجام می شود.

و  بی حجابی  و  بدحجابی  این  آیا   
مجازی  فضای  در  مدلینگ  سمت  به  گرایش 
با  را  ما  دختران  و  زنان  می تواند  اینستاگرام  و 

آسیب هایی مواجه سازد؟
کســانی که در زندگی اینستاگرامی و زندگی 
بی عفتــی،  بــا  همــراه  کــه  مجــازی  فضــای  در 
بی حیایــی و بی حجابــی همراه شــده اســت در 
ســامت  و  روانــی  روحــی،  امنیــت  بلندمــدت 
اخاقی شــان را از دســت داده انــد و خیلــی از 
پرونده هایــی کــه در پلیــس فتــا و دادگاه هــا و 
آســیب های  و  سوء اســتفاده ها  از  دادســرا ها 
فضایــی  بــه  اســت  جریــان  در  اجتماعــی 
بازمی گــردد که در اینســتاگرام بــرای خانم های 
مــا به وجــود آمــده اســت و بازنــده ایــن فضا 
هــم عمدتًا خانم ها هســتند که بــه این فضا پا 
گذاشــته اند و خودشــان را از شــخصیت واالی 
زن به کاالیی در فضــای مجازی تبدیل کرده اند 
تــا هر کســی به خــودش اجازه دهــد هر فکری 
دربــاره آن هــا بکند و هر کامنتــی می خواهد در 

زیر پست های آن ها بگذارد.

 شما به عنوان یک پژوهشگر در حوزه 
بیرون  برای  راهکار هایی  چه  مجازی  فضای 
فضا  این  در  ر هاشدگی  وضعیت  این  از  آمدن 
حداقل  به  آن  آسیب های  تا  دارید  پیشنهاد 

برسد؟
یکــی از بهتریــن راهکار هایــی که می شــود 
بــرای ایــن فضــا پیشــنهاد کــرد، بحــث بســیار 
مهــم توجه بــه حاکمیت و حکمرانی ســایبری 
در ســطح کشــور اســت. دوم موضوع ارتقای 
شــبکه  راه انــدازی  کنــار  در  رســانه ای  ســواد 
ملــی اطاعات و مســائل مرتبط بــا حوزه های 
فرهنگــی، اجتماعــی و هویتــی ماســت. بحث 
سوم الگوسازی است که هم اکنون الگو های 
غربــی و شــبکه مدلینــگ خارج نشــین الگوی 
زنــان جامعــه مــا شــده اند، امــا تبییــن ایــن 
مســئله بســیار مهم اســت کــه حجاب بــا علم 
و دانــش و پیشــرفت زنــان هیــچ مخالفــت و 
زنــان محجبــه ای  نمایــش  و  نــدارد  تناقضــی 
کــه توانســته اند بــه جایــگاه بســیار خوبی در 
علمــی  حوزه هــای  و  علمــی  پیشــرفت های 
مؤثــر  بســیار  کننــد،  پیــدا  دســت  اجتماعــی 
اســت. باید این الگوسازی را با توجه به جنگ 
شــناختی دشــمن در حــوزه فضــای مجازی و 
شــبکه های اجتماعی به خصوص اینستاگرام 
و شــبکه های اجتماعی دیگر داشــته باشــیم. 
این هــا از مســائل بســیار مهمــی اســت که ما 
بایــد شــخصیت زن را بــه ماهوی خــود یعنی 
زنــی کــه از دامانــش مرد بــه معــراج می رود، 
و  دختــران  کنیــم  تــاش  و  بدهیــم  نشــان 
زنانمــان را بــا الگو هــای دینــی تربیــت کنیم و 
ایــن موضــوع بســیار مهمی اســت. در فضای 
مجازی باید قوانین مناســب گذاشــته شود 
و از ســوی دیگــر در فضــای فرهنگ ســازی 
بــا ارتقای ســواد رســانه ای مرد هــا را هم 
بــه ســمتی ببریم که بــا هر پدیــده ای در 
ســطحی  برخورد هــای  مجــازی  فضــای 
نداشــته باشند و از این طریق بتوانیم 
کنتــرل کنیــم تــا مرد هــای مــا هــم به 
حوزه هــای  و  مجــازی  شــبکه  دنبــال 
مدلینــگ اســامی و مدلینگ حجاب 
مــا  بــرای  می توانــد  ایــن  نباشــند. 
بســیار راهگشا باشد که در این فضا 
فضــای مجازی مان را از ر هاشــدگی 

و ول بودن دربیاوریم.

ی دارند ن، نگاه تجار حجاب استایل ها به دیــــن  و   ز

علیرضا آل داوود

متأسفانه شاهد آن هستیم که 
فضای اینستاگرام نه تن ها برای 
کسانی که تغییر سبک زندگی 
دادند و اعتقادی به حجاب و 
عفاف و پوشش ندارند، تأثیر 
گذاشته است بلکه در بین برخی 
از کسانی که اعتقادی به پوشش 
دارند نیز باعث تبرج شده و برخی 
افراد با پوشش چادر هم در 
اینستاگرام با آرایش های غلیظ 
تصاویرشان به اشتراک گذاشته 
می شود به طوری که صحنه های 
بدی را این شبکه ضداجتماعی 
خلق کرده است و می تواند برای 
ما در بلندمدت آسیب زا باشد. 

یکی از مهم ترین دالیلی که 
مردم پیام های تصویری 

مخصوصًا فیلم ها و تصاویر 
را راحت تر باور می کنند، به 

این دلیل است که اثرگذاری 
هر تصویر معادل هزار 

وی  کلمه است و تصاویر ر
گاه ذهن انسان تأثیر  ناخودآ

می گذارند؛ بنابراین یکی از 
جنبه هایی که از اینستاگرام 

برای پخش تصاویر و 
شو های نامتعارف، تبلیغ 
ویج کمپین هایی که  و تر

بی حیایی، بی عفتی 
ویج  و بی حجابی را تر

می دهد استفاده می شود، 
نقش تصویر در گسترش 

بحث بی حیایی و تأثیر آن 
در این فضاست.
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11 متن زندگی کدام دوســتی ها در نگاه جواداالئمه)ع( اصالت دارد؟
سپهرغرب، گروه متن زندگی:  امام محمد تقی)ع( پیرامون دوستی و رفاقت راستین می فرماید: »من استفاد اخًا فی اهّلل فقد استفاد بیتًا فی الجّنة؛ هر کس در راه خدا برادر و دوست پیدا کند، خانه ای در بهشت به دست می آورد«. کام گهر بار آن بزرگوار متضمن 
این حقیقت است که دوستی هایی که به خاطر رضایت و خشنودی خداوند باشد، رسیدن به بهشت و برخورداری از نعمت های اخروی را بر فرد مؤمن و صالح واجب می کند، چون انسان صالح و باتقوا در اثر معاشرت و مصاحبت با اخیار و نیکان، انجام اعمال نیک و 
عادات پسندیده را در نهاد خویش تقویت می کند که پیامد آن سعادت و فوز ابدی است اما اگر دوستی و مصاحبت با دیگران در راه غیر خدا و به دور از تقوای الهی باشد، دیر یا زود به دشمنی تبدیل خواهد شد. قرآن کریم می فرماید: »االخّاء یومئٍذ بعضهم لبعض 

عدّوٌ ااّل المّتقین؛ دوستان در آن روز بعضی دشمن بعضی دیگرند مگر افراد باتقوا و پرهیزکار«.

اوقات  گاهی  زندگی:  متن  گروه  سپهرغرب، 
افراد به نظم و ایجاد آن عالقه دارند، اما محیط 
در  می توانند  هرچند  نیست.  آماده  برایشان 
همان حالت هم منظم و مرتب باشند. به طور 
مثال در فضای آموزشی مدرسه فضا مناسب 
نیست. سر و صدا یا نور بسیار کم است. انتظار 
داریم دانش آموز گوش کند، نظم داشته باشد 
و توجه کند یا مثًال محیط منزل را محیط آرامی قرار نداده ایم و 

انتظار داریم فرزندان در منزل مرتب باشند.
گاهــی اوقــات افــراد به نظــم و ایجــاد آن عاقه دارنــد، اما 
محیط برایشان آماده نیست. هرچند می توانند در همان حالت 
هــم منظم و مرتب باشــند. به طــور مثال در فضای آموزشــی 
مدرسه فضا مناسب نیست. سر و صدا یا نور بسیار کم است. 
انتظار داریم دانش آموز گوش کند، نظم داشته باشد و توجه 
کند یا مثًال محیــط منزل را محیط آرامی قرار نداده ایم و انتظار 
داریم فرزندان در منزل مرتب باشند. وقتی فضای منزل فضای 
دعوا و جنجال باشــد، اصًال در این منزل نمی شــود زندگی کرد 
چه برســد به داشــتن نظم که یکی از مقدمات آرامش اســت. 
نظم مستلزم شرایط و ضوابط خاصی است که در ادامه با هم 

می خوانیم.
راه نظم بخشی به زندگی این است که محیط را برای این کار 
آماده کنیم. یعنی عواملی که باعث بی نظمی می شود را از بین 
ببریم. مثًال بدخلقی باعث لجبازی می شــود و انســان لجباز به 
بی نظمی نزدیک تر اســت یا اینکه برای هر چیزی مکان مناسب 
خــود را در نظــر بگیریــم. مثــًال با یــک تدبیــر ســاده می توانیم 
وســایل در منــزل را نظم و بــا یک برنامه مناســب خلق خود را 

تغییر دهیم.
روح و روان خسته تن به نظم نمی دهد. فشار بیجا به فرزند 
او را بی نظــم می کند، بی حوصله می کند و. وقتی خلق و خوی 
انســان خلق و خوی مناسبی نباشــد یا در اثر مشکات زندگی 

فکر و ذهن او درگیر شــده اســت، او در رونــد نظم و انضباط و 
انجــام دادن کار ها در وقت خود کوتاهــی می کند. زن و مردی 
کــه در زندگی از نظری روحی و فکری آرامش نداشــته باشــند، 
تن به زندگی نمی دهند چه برســد به اینکه بتوانند یک برنامه 

منظم داشته باشند.
باید برای زمان سختی هم مدیریت در حد و اندازه خودش 
را از دســت ندهیــم. درســت اســت مشــکات باعــث بدخلقی 
می شــود، امــا مــا می توانیم بر مشــکات فائــق آییــم. یکی از 
راه هــای خــروج از بدخلقی را همین نظم قــرار دهیم و به خود 
تلقین کنیم. در همین مشکات و سختی ها هم می شود نظم 
و مدیریت زندگی را به دســت گرفت. وقتی وارد منزل شــدی و 
اعصابت خرد بود ســعی کن بر خود مســلط شــوی. به آرامی 
سراغ مکانی که لباس هایت را می گذاری برو. بعد از آن وسایل 
شــخصی خود را در جای خود قــرار ده و بعد یک نفس عمیق 
کشیده و با اعضای خانواده هرچند سخت است، اما به خوبی 
صحبــت کن. بعد از مدتی مشــاهده می کنی کــه همه چیز در 

عین مشکاتی که داشتی در جای خود است.
یکــی از عوامــل مهــم بی نظمــی یا به هــم ریختــن نظم در 
زندگــی، اختــاف اســت. وقتی این اختــاف بین دو نفــر اتفاق 
افتاد، اگر آن دو شــریک هم باشــند، کارهایشــان با نظم پیش 
نمی رود. وقتی این دو شریک با هم تعهدی داشته باشند، این 
کار سخت تر می شود. وقتی زن و شوهر در زندگی با هم یکدل 
نباشــند، در اختاف نظر هــا ســعی نکنند راه درســت را انتخاب 
کننــد و زیر بــار هم نرونــد، در این صــورت کارهایشــان با نظم 

پیش نمی رود.
وقتی انســان ها بــا هم اختــاف پیــدا می کننــد، آرامش در 
زندگــی از بیــن مــی رود. در نتیجــه هر کســی کار خــودش را به 
خوبــی انجام نمی دهــد. گاهی اوقات بر اثر لجبــازی و گاهی بر 
اثر بی میلی به زندگی که در آن اختاف اســت شیرازه زندگی به 

هم می ریزد.

وقتــی اختــاف و تفرقه باعــث بی نظمی می شــود، طبیعتًا 
اتحــاد و همدلــی باعث آرامــش و آرامش باعــث حرکت کردن 
قطار زندگی بر ریل اتحاد می شــود. بعضی انســان ها هستند 
به جای اینکه دنبال مشــترکات و نقطه مثبت یکدیگر باشــند، 
دائمًا دنبال اختافات و دامن زدن به آن ها هستند. همین امر 
باعث می شود آرامش نداشته و همیشه دلهره داشته باشند 
و در نتیجه در زندگی به صورت کامل نظم نداشــته باشند. در 
صورتی که وقتی یکدل شوند، در اختاف نظر ها نیز سعی کنند 
حــرف حــق را از هــم بپذیرند، ایــن امر باعث نظــم در زندگی به 

خاطر همدلی می شود.
پــدر و مــادر در زندگی می توانند بهترین الگــو برای نظم در 
زندگی برای فرزندان باشند. از این رو علت بعضی بی نظمی ها 
ســبک زندگی والدین و بی نظمی است. وقتی پدر و مادر نظم 
در زندگــی را ســرلوحه قرار ندهند، به طــور طبیعی این روحیه 
بــه فرزند منتقل می شــود. البته گاهی اوقــات در زندگی نظم 
هســت، اما در محیطــی خارج از زندگی بی نظمی برای انســان 
روحیــه می شــود. مثًال در منزل دقت می شــود، امــا در محیط 
علمــی مثــل خوابگاه دانشــجویی این بی نظمی هســت. بعد 
بــر رفتار های دیگر انســان اثر می گذارد. خــواب او هم بی نظم 

می شود.
وقتــی به موضــوع تربیت نگاه می کنیــم، والدین به عنوان 
یکی از عوامل مهم تربیتی بیشــترین اثــر را روی فرزندان خود 
دارنــد. از ایــن جهت بــرای انتقال صفــت نظم در زندگــی پدر و 
مــادر مخصوصًا مادر در هفت ســال اول که بیشــترین حضور 
فرزند در منزل اســت، نقش مهمی را به عهده دارند. البته این 
بــه این معنا نیســت که پــدر از کمک به مــادر در این امر غافل 
شود و همه اشتباهات به گردن مادر نوشته شود بلکه نقش 

اساسی را در این امر مادر دارد.
یکــی از دالیــل بی نظمی، اجتماع اســت. از آنجا که انســان 
اجتمــاع،  در  حضــور  طبیعتــًا  اســت،  اجتماعــی  موجــودی 

الزمــه اش رعایــت نظــم و قوانین مربــوط به اجتماع اســت. 
وقتــی بــر اجتماع و محیطــی نظم و قانون حاکم شــد، مردم 
آن اجتمــاع نیز به انــدازه اهمیت آن پرورش پیدا می کنند. اگر 
کســی قوانین اجتماعی را به خاطر اغراض شــخصی خود زیر 
پا گذاشــت، چــه انتظاری هســت که در محیط هــای کوچک تر 
مثــل منــزل ملزم به قانون باشــد. علت اینکه دین اســام به 
رعایت حق الناس بســیار تأکید دارد برای این اســت که مردم 
مراعــات همدیگــر و قانــون را داشــته باشــند؛ چراکــه در هــر 
بی نظمی اجتماعی یک یا چند حق الناس نهفته اســت. وقتی 
کســی ملزم به رعایت قوانین رانندگی نباشــد، چه بسا با یک 
بی احتیاطــی جــان خــود و چندین نفــر را به خطــر می اندازد. 
وقتــی شــخصی در اجتماع مراعات مســائل اخاقــی را نکند، 
مثًال در حفظ حیا و عفاف بی بند و بار باشــد، یقینًا این بی بند 
و بــاری به خود و جامعه ضربه می زند؛ چراکه عفت و حیا یک 

قانون الهی است.

یکــی از علت هــای قانون گریــزی و رعایــت نکــردن نظــم در 
زندگــی ضعــف فرهنگی و فکری اســت. الزم اســت فکر خود را 
رشــد دهیــم و از فرهنــگ و تربیت دینی غافل نشــویم؛ چراکه 
هرچــه از ایــن لحــاظ تقویت شــویم، نتیجــه بهتــری در زندگی 

می گیریم.
از دیگر عوامل مهم بی نظمی و بی برنامگی، غافل شدن از 
وقت و برنامه ریزی برای اوقات زندگی است. وقتی برنامه ریزی 
نباشد، طبیعتًا نظم هم در زندگی به هم می خورد. وقتی نظم 
نبــود، کار های انســان بــدون برنامه جلو مــی رود و عمر آدمی 
تلف می شــود. یکی دیگر از دالیلی که باعث می شــود نتوان از 
فرصت ها استفاده کرد، مشغول شدن به فرصت های از دست 
رفته و به خصوص مشــغول شدن به گذشته است. در حالی 
که تأســف خوردن نســبت به گذشــته نه اینکه ســودی ندارد 
بلکــه باعث بی رغبتی به آینده و عدم برنامه ریزی و تباه شــدن 

عمر می شود.

زندگی:  متن  گروه  سپهرغرب، 
هم چشمی  و  چشم  روز ها  این 
نیست  خانواده ای  می کند.  بیداد 
نباشد.  زخمی  مقوله  این  از  که 
کالف  مثل  هم چشمی  و  چشم 
سردرگم به جان خانواده ها افتاده 
تباهی می کشد.  به  را  بنیانشان  و 
از  خیلی پدر ها شرمنده می شوند. مادر ها بیش 
با خواسته های  وظیفه شان کار می کنند و مدام 
می شوند.  روبه رو  جدید  نسل  بچه های  عجیب 
خانواده ها  شاید  بود.  راحت تر  زندگی  قدیم 
ولی  نبودند،  رفاهی  امکانات  در  غرق  امروز  مثل 
آسایش نسبی داشتند و شادتر از اکنون زندگی 
را  زندگی  سبک  تغییر  این  ریشه  باید  می کردند. 
در  کرد.  جست وجو  مردم  اجتماعی  رفتار های  در 
همه  حاال  زندگی.  به  نسبت  دیدگاه شان  تغییر 
در یک رقابت سخت می دوند تا رفاه بیشتر را به 
رخ یکدیگر بکشند. کار بیشتر و شادی کمتر. این 
دستاورد زندگی ماشینی امروز ماست. حرف های 

مردم در این باره خواندنی است.

 در حسرت شادی های ساده و کم هزینه
و  باقــری خانــه دار می گویــد: »چشــم  حســنا 
هم چشــمی را خودمــان در زندگــی هایمــان راه 
دادیــم. ســال ها پیش زندگی آســان بــود و همه 
خانواده هــا اغلب کنــار هم بودنــد. کار می کردیم 
برای یک لقمه نان و شــاد بــودن کنار خانواده...، 
و  ســاده  شــادی های  فکــر  کســی  حــاال  ولــی 
دورهمی هــای کم هزینــه نیســت. همــه می دوند 
برای دارایی بیشــتر. البته نمی شــود سخت شدن 
زندگی را انکار کرد، ولی هنوز هم می شود با حذف 
برخی تجمات زندگی را اندکی بی دغدغه کرد. به 
شــرط آنکه از افــراط و تفریط بپرهیزیــم. باور کنیم 
که پول تنها بخشی از عوامل خوشگذرانی است. 
بگذارید برای تان یک مثال بزنم. قدیم ها هر وقت 
اراده می کردیــم شــام یــا ناهارمان را تــوی بقچه 
می پیچیدیم و یک گوشه از طبیعت می نشستیم. 
هــم حــال و هــوای یک هفتــه کار و تــاش عوض 
می شــد هم بچه ها با طبیعت آشــتی می کردند و 
صبور و بخشنده تر بار می آمدند. از حال هم باخبر 
می شــدیم و ده ها فایده دیگــر. ولی حاال چه؟ اگر 
بخواهیــم یــک پیک نیک خانوادگــی همین اطراف 
شــهر برویم بایــد از مدت ها قبــل هماهنگ کنیم. 
بدانیــم کــی میزبــان اســت و کــی مهمــان؟ ناهار 
جوجــه بدهیم یا کباب کوبیده. همین تشــریفات 
و خرج تراشــی ها تفریحــات ســالم خانواده هــا را 
از صد به پنجاه رســانده اســت و بچــه هایمان در 
خانه حبس شده اند. خب چه اشکالی دارد اگر در 
پارک یا بوســتان کسی خورش قیمه یا حتی کوکو 
بخــورد؟ چرا همه بیرون رفتن را مســاوی با کباب 
زدن و پذیرایی آنچنانی می دانند؟ مگر نمی شــود 

با یک هندوانه بزرگ رفت پیک نیک؟
ســبک زندگی والدین تغییر کــرده، ولی بچه ها 
هنــوز همان حــس و حال را دارند. یعنی دلشــان 
می خواهــد بیرون بروند و همان شــام خانه را در 
فضای دیگــر تجربه کننــد. خانواده هــا می توانند 
بــه جای یک آخر هفته پرهزینه هر هفته به تفریح 

وگردش بروند، ولی با هزینه کمتر.

 چشم و هم چشمی آسایش مان را گرفته 
است

رضا کیانی شــغل آزاد از زخم خورده های چشم 
و هم چشــمی اســت. او می گوید: »مــن و برادرم 
هــر دو در یک ســاختمان زندگی می کنیم و بیرون 
از آنجــا بــا هــم همکاریــم، ولــی امــان از چشــم و 
هم چشمی همســرهایمان. خدا نکند یکی فرش 
خانــه اش را عوض کند. آن یکی تا بهترش را نخرد 
خوابــش نمی بــرد. خدا نکنــد یکی برود ســفر آن 
یکــی باید حتمًا دورترش را برود. حتی برای تربیت 
بچه ها رقابت می کنند و انگار زندگی شان خاصه 
می شــود در رو کم کردن یکدیگــر. وقتی با هم اند 
بچه هــا حق هیچ اشــتباهی ندارنــد. چون ممکن 
اســت تربیت مادر ها را زیر ســؤال ببرد و آن ها کم 
بیاورند. این اوضاع به قدری کسل کننده است که 
ما تصمیم گرفتیم یکی مان از آن ســاختمان برود 

تا آرامش به زندگی برگردد.
شــما نمی دانید آدم چه حالی می شــود وقتی 
خســته بــه خانــه بیایــد و در خانــه مدام حــرف از 
خانــواده بــرادرش بشــنود و فانــی فــان کــرد، 
فانــی کادو به برادرش چی داد. فانی طا خرید، 
فانــی می خواهد پرده هــای اتاقش را عوض کند 
و ده هــا حرف دیگــر که حتی کار ما را به مشــاجره 
و بحث می کشــاند. حواسشان هست جدیدترین 
وســایلی که به بازار می آید را بــرای بچه ها بخرند. 
اغلب بهترین وسایل بازی را هر دو دارند. می دانم 
که خیلی زن ها این رقابت مسخره را دارند، ولی ما 
شــرایط مان حادتر اســت، چون در یک ساختمان 
زندگی می کنیم. چشــم و هم چشــمی فقط جیب 
خالی میک ند و کار مرد ها را بیشتر. هیچ خاصیتی 
هــم ندارد. چون همه آرامش هــای حاکی از خرید 
موقت است و خیلی زود دل خانم خانه را می زند. 
در حالــی کــه شــاد بــودن و کیفیــت زندگــی هیچ 

ربطی به تجمات ندارد.«

رخ  به  برای  کتاب  و  بی حساب  خرید های   
کشیدن!

زهــرا هاشــمی معلــم، منتقــد جــدی چشــم و 
هم چشــمی و تجمل گرایــی اســت. او می گویــد: 
من بســیاری از رفتار های خانم ها را درک نمی کنم. 
خــودم هیــچ وقــت نخواســتم این طــوری زندگی 
کنــم. نمی فهمم یعنی چه کــه می روند بازار، پرده 
و گران قیمت تریــن پارچه را انتخاب می کنند. بعد 
هــم از ترس خراب شــدن، تن و بدنشــان می لرزد 
که حتــی بچه خودشــان ســمت پرده بــرود، خدا 
نکنــد یک لکــه روی آن بیفتــد. آن وقت اســت که 
مــادر تــا مرز ســکته پیش مــی رود. البتــه حق هم 
دارنــد. هزینه زیادی کرده اند. خب من روشــم این 
اســت کــه پرده زیبــا، ولــی ارزان انتخــاب می کنم. 
هــر کس بــه خانــه ام می آیــد می داند اهــل تنوع 
هســتم. ترجیح می دهم آن همه هزینه برای پرده 
بــا پارچه تــرک را خــرج یک پرده ســاده کنــم، ولی 
هــر چند وقــت آن را تغییر بدهــم. این طوری حال 
آدم با تنوع بهتر می شــود. هیــچ وقت نمی توانم 

و  می رونــد  مبــل  بــازار  کــه  را  آن هایــی  بفهمــم 
گران تریــن مبل هــا را می خرنــد، ولــی روی آن را 
روکــش می دوزنــد. نــه مهمــا ن و نــه خودشــان 
هیچ وقت لذت زیبایی بصری مبل را نمی برند. خب 
این چه کاری اســت؟ مبــل خریده اند که از آن لذت 
ببرند. چه فایده وقتی بچه حق ندارد روی آن برود 
یا همیشــه تن و بدنشــان بلرزد که دست کثیف و 
خیــس به آن مالیده نشــود؟ نمی فهمــم چرا روی 
زیبایــی زندگی که تماس مســتقیم بــا روحیه آدم 
دارد روکش می کشــند؟ و این خصلت خیلی از آدم 
هاســت. تجمل گرا هستند بدون آنکه لذتی ببرند. 
شــما یک ســر بروید بــازار لــوازم خانگــی. خیلی ها 
دنبــال گران قیمت ترین برند ها هســتند تا چشــم 
فامیل ها را کور کنند. شاید باورتان نشود کسی را 
می شناسم که برای جهیزیه دخترش یک ساید بای 
ســاید 90 میلیونی خریده اســت. خب چه فایده؟ 
مگر کسی با برندش کار دارد؟ یا قرار است به آن ها 
امتیاز خوش سلیقگی و خرج کردن بیشتر بدهند؟

اگر چنیــن وســیله گرانی در خانه خراب شــود 
یــا حادثــه ای رخ بدهــد آدم چه حالی می شــود؟ 
قیمــت  لحــاظ  از  پایین تــر  مدل هــای  مگــر  خــب 
همــان کارایــی را ندارند؟ مگر ما کــه برند عادی تر 
اســتفاده می کنیم کیک مان می سوزد یا شاید در 
یخچال مــان آب خــوب یــخ نمی زنــد؟! این ها یک 

مشت تفکر اشتباه است که آدم را اسیر می کند.

 به جای جهیزیه لوکس به فکر زندگی باشید
رقیــه ابراهیــم زاده کــه تــا بــه حــال ســه دختر 
شــوهر داده اســت از جهیزیه هــای بــی حســاب و 
کتــاب و غیرمنطقــی می نالــد و می گویــد: خیلــی 
از خانواده هــا وقتــی می خواهنــد جهیزیــه بخرند 
هــر  از  یــا  می رونــد  گران قیمت ترین هــا  دنبــال 
وســیله ای چند دســت می خرند. مثًال چند دست 
قابلمه چدنی و کریســتال نسوز و مسی و گرانیت 
می خرند. یکی نیست بگوید یک زوج جوان آن هم 
بــا این اوضاع گرانی چند بــار مهمانی می دهد که 
همــه این هــا را نیاز داشــته باشــد؟ اصــًال بهترین 
امکانــات را برایــش تدارک دیــده ای. کجــا بگذارد 
وقتــی کل مســاحت خانــه 40 یــا 50 متر اســت؟ 
خیلــی از وســایل برقــی در آپارتمان هــای کوچــک 
آن قدر ســخت جا داده می شــوند که بانوی خانه 
ترجیــح می دهــد کار هــا را دســتی انجــام بدهد تا 
کل کابینــت را به هم بریزد. چرا برای انبارهای مان 
اضافــه می تراشــیم؟ واقعــًا خرید هــای  مهمــان 
اضافــه به چــه قیمتی! آیــا هدف فقط کــور کردن 
چشــم فامیــل اســت؟ کــم کــردن روی خانــواده 
همســر یــا مثــًال...؟ اصــًال چه کســی برایــش مهم 
اســت دو سال دیگر موقع اسباب کشی چه بایی 
سر وسایل تان می آید؟ چه کسی موقع باال پایین 
کردن یخچال تان در راهرو های تنگ ساختمان به 
برندش فکر می کند؟ شما می مانید و کارتن هایی 
کــه هر بــار دنبال خودتان می کشــید و با هر بار 
کلی خسارت به وسایل 

لوکس تان وارد می شــود. آیا با چنین شرایطی باز 
هم خرید های اضافه و لوکس عاقانه است؟

یعنی آیا اگر شما در مراسم جهازبرون آشنایی 
شــرکت کنیــد و وســایلش ایرانــی باشــد یــا همه 
لیســت جهیزیه را تمام و کمال نداشــته باشــد، با 
او قطــع رابطــه می کنید یا مثًال نداشــته هایش را 

همه جا جار می زنید؟
خــب دختــر یا پســرتان اســت. برایــش آرزو های 
زیــادی دارید. اگر می خواهید کمک حالش باشــید 
بــه جــای جهیزیــه چنانــی یــا عروســی پرهزینه که 
یک شــبه تمام می شــود هزینــه مســکن را برایش 
مهیا کنیــد. می خواهید برای نوه تان سیســمونی 
بخریــد. بخریــد، ولی بــه انــدازه. چطــور مجبورید 
وقتــی  بخریــد  قیمــت  گــران  را  ســرویس خــواب 
فرزندتان مســتأجر یک خانه 50 متری است و باید 
تمــام وســایل کــودک را کنــار تخــت خودشــان جا 
بدهــد؟ فقط بــرای حرف مردم؟ کــه بگویند فانی 
سیسمونی را تمام و کمال داد؟! خب همان هزینه 
را به خودشــان بدهید تا برای فرزندشان پس انداز 

کنند یا مشکل های مهم ترشان رفع شود.
بــرای نوزادی کــه هنوز به دنیا نیامــده چرا باید 
ماشــین شــارژی بخرند؟ اصــًال پول دارند دلشــان 
می خواهــد بخرنــد. ولــی آیا وقتــی نوزاد به ســن 
بازی و ســوار شــدن به ماشین برســد هنوز همان 
ماشــین مــد اســت؟ آن وقــت دلشــان را نمی زنــد 
کــه کاش مــدل جدیدتــری می خریدنــد؟ یــا ســه 
چرخه هایــی که هر روز مدلشــان به روز می شــود و 
ده ها چیز دیگــر... بعضی ها فکر می کنند اگر همه 
چیز را لوکس بخرند تا سال های 

زیادی کیفیت را تضمین کرده اند، ولی همان هایی 
که دنبال لوازم لوکس هســتند تنــوع طلبند و زود 

دکور یا وسایل خانه دلشان را می زند.

هزینه تراشی های  و  فانتزی  رفتار های   
بیهوده

فائــزه رحمانی بــا تعجب از اینکــه تجمل گرایی 
و رفتار هــای فانتــزی روز بــه روز در حــال افزایــش 
و تنــوع اســت می گویــد: االن یــک چیز تــازه ای در 
عروســی ها مد شــده به اسم عروســی فرمالیته، 
یعنی یک هزینه تراشــی اضافه کــه باید برای گل و 
ماشــین عروس و آرایشگاه و ســفر و... کلی خرج 
کــرد. نمی فهمم که منظورشــان چیســت؟ یعنی 
غ از همــه دغدغه های  ایــن زوج تمــام عمر را فــار
مشــترک قرار اســت پای دســتگاه پخش بنشینند 
و غــرق هزینه های پیش از عروســی بشــوند؟ یک 
نفــر کــه مثل علــف خرس پــول خــرج می کند یک 
چنین برنامه هایی را مد می کند و هزاران خانواده 
را بــه درد ســر می انــدازد. فانــی چنــد مــدل غذا 
داشت من باید بیشترش کنم. فانی عروسی اش 
در فــان هتــل بــود مــن بایــد از او برتر باشــم. او 
آرایشــگرش آرایشــگر فــان بازیگر بــوده من باید 

سراغ آن یکی بروم که...
تنهــا چیزی که این میان مهم نیســت لذت آغاز 
زندگی مشــترک اســت. به نظرم تمــام عمر زیبای 
جوان هــا در دوره پرخاطره عقد صرف نگرانی های 
عروســی می شــود. آن همــه برنامه ریــزی و بریــز 
و بپــاش بــرای یــک شــب چنــد ســاعته!... جالــب 
اســت که خیلی هــا بــرای بچه شــان آرزو هــا دارند 
ســپس  می گیرنــد.  را  عروســی ها  مجلل تریــن  و 
عــروس و داماد را تا خانه اجاره ای شــان همراهی 
می کننــد!... یا فانــی برای بچه اش جشــن پی پی 
می گیــرد. آن همه بریز و بپــاش به یمن گفتن یک 
امــر بدیهــی؟! مضحک اســت... به خــدا مضحک 
اســت وقتی برای جشــن طاق دعوت می شــوی 
و مجبور می شــوی هدیه هم ببری و وانمود کنی 
خوشحالی. یا جشن های من درآوردی دیگری که 
هیچ تأثیری بر شادی بخشــی ندارد و از اول تا آخر 

یک چشم و هم چشمی محض است و بس!
آنچه ذکر شد تنها نمونه ای از جلوه های متنوع 
تجمل گرایــی  و  هم چشــمی  و  چشــم  متعــدد  و 
در برخــی خانواده هــا بــود و بی تردیــد اگــر ایــن 
روند ادامه پیدا کند به زودی شــاهد شــکل گیری 
انبوهــی از خانواده هــا خواهیــم بــود کــه به رغم 
فقیــر یا متوســط بودشــان صفا به خاطر چشــم 
و هم چشــمی خــود را به هزار دردســر می اندازند 
تــا ســری در میــان ســر ها درآورنــد، در حالــی کــه 

نمی دانند در این مسابقه همه بازنده اند!

زخم هایی که از تجمل گرایی می خوریم

تنها چیزی که این میان مهم چشم و هم چشمی، مســــــابقه ای که برنده ندارد!
نیست لذت آغاز زندگی مشترک 
است. به نظرم تمام عمر زیبای 
جوان ها در دوره پرخاطره عقد 
وسی  صرف نگرانی های عر
می شود. آن همه برنامه ریزی و 
بریز و بپاش برای یک شب چند 
ساعته!... 

عوامل بی نظمی و راهکار های نظم دهی به زندگی

منظـــــم باش تا کامــــــروا باشی!

سبک زندگی

رفتارهای فانتزی
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كه فرمود: از امام رضا عليه السالم روايت شده 
»احسن الظن باهلل، فان اهلل عّزوّجل يقول: انا عند ظن عبدي المؤمن بي 

ان خيرًا فخيرًا و ان شرًا فشرًا.«
نسبت به خداوند حسن ظن داشته باش، چه خداوند عّزجل مي فرمايد: من نزد 

گر بد باشد، بد هستم. گر نيك باشد، نيك و ا ُحسن ظن بنده مؤمنم هستم، ا

من ال یحضر الفقیه ج ۲، ص ۶۶
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کنید مرا اسکن 

ما در دو سال گذشته در 
قوه قضائیه، با تمام توان و 
قدرت پای اینها ایستاده ایم 

و خواستیم که این ُکنه 
مفاد و انتظار از اجرای 

درست اصل 44 قانون 
اساسی به درستی اعمال 

شود. اجرای اصل 44 فقط 
بسنده کردن به واگذاری 

چند کارخانه نیست؛ بلکه 
فراهم کردن شرایطی است 

که فضای...
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و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
برنامه  و  طرح  معاون  جهان: 
این که  بیان  با  صمت  وزارت 
ناتمام  طرح   835 و  7۶هزار 
کشور  در  معدنی  و  صنعتی 
اساس  بر  گفت:  دارد  وجود 
4هزار  حدود  ما  رصد های  آخرین 
به دالیل  که  است  مانده  راکد  کشور  در  طرح 

مختلف عزمی برای اتمام آن ها وجود ندارد.
معــاون طــرح و برنامــه وزارت صمــت بــا بیان 
این کــه 76هــزار و 835 طــرح ناتمــام صنعتــی و 
معدنــی در کشــور وجــود دارد گفــت: بر اســاس 
آخریــن رصد های ما حدود 4هزار طرح در کشــور 
راکد مانده اســت که به دالیل مختلف عزمی برای 

اتمام آن ها وجود ندارد.
ســعید زرندی گفت: بررسی وضعیت طرح های 
نیمه تمــام صنعتــی و معدنی نشــان می دهد در 
زمــان حاضــر از 76 هــزار و 835 طــرح نیمه تمام 
در کشــور، 58 هــزار و 250 طرح دارای پیشــرفت 
فیزیکــی صفــر تــا 20 درصــد، 2 هــزار و 920 طــرح 
دارای پیشــرفت فیزیکی 20 تــا 40 درصد و 9 هزار 

و 195 فقــره نیز دارای پیشــرفت 60 تــا 80 درصد 
هستند.

طــرح   360 و  هــزار   3 همچنیــن  افــزود:  او 
نیمه تمام 80 تا 99 درصد پیشرفت داشته اند که 

اتمام آن ها در پایان همین ســال انتظار می رود.
معــاون طــرح و برنامــه وزارت صمــت با اعام 
اینکــه میــزان پیشــرفت طرح های در دســت اجرا 
دائــم پایــش می شــوند، گفــت: بــر طرح هایی که 
زیر 10 درصد پیشــرفت داشته اند، نظارت بیشتری 
می شــود و اگر مشخص شــود کار متوقف شده 

است، از فهرست خارج می شوند.
او در ادامــه بــا بیــان اینکــه وجــود طرح هــای 
نیمه تمــام به معنــی عقب ماندن طرح ها نیســت 
گفــت: هــر طرحــی برای رســیدن بــه بهره بــرداری 
آنچــه مطلــوب  امــا  مراحــل و زمان بنــدی دارد، 
نیست، طرح هایی است که راکد مانده و به دالیل 

مختلــف عزمی برای اتمام آن ها وجود ندارد.
زرنــدی تأکید کــرد: طرح هایی کــه در طول یک 
ســال میــزان پیشــرفت خــود را اعــام نکرده اند، 
در طرح هــای راکــد دســته بندی می شــوند، که بر 
اســاس آخریــن رصد های ما، حــدود 4 هزار طرح 

هستند.
در ادامــه برنامــه مصــری، عضــو کمیســیون 
ویــژه حمایــت از تولید مجلس شــورای اســامی 
در ارتبــاط تصویری اعام کــرد: برخی از طرح های 
نیافتــن  اختصــاص  به دلیــل  دولتــی  نیمه تمــام 
اعتبــارات الزم تکمیــل نشــده اند و برخــی دیگــر، 

گرفتار اختافات بین مدیران هستند.
او اضافــه کــرد: طرح هایی وجــود دارد که 100 
درصد آمــاده شــده اند، اما به دلیــل اختاف بین 
ســرمایه گذاران و مدیران رها شده اند و فعالیتی 

ندارند.
تولیــد  از  حمایــت  ویــژه  کمیســیون  عضــو 
در بخــش دیگــری از ســخنان خــود اعــام کــرد: 
نهاد هــای  در  تصمیم گیــری  قــدرت  متأســفانه 
غیردولتی مانند صندوق های بازنشســتگی از بین 

رفته است.
او افــزود: طرح هایــی وجــود دارد که 10 ســال 
پیــش بــه بهره بــرداری رســیده، اما ســازمانی که 
مالــک آن اســت، نه تــوان فعال ســازی دارد و نه 

می تواند آن را واگذار کند.
او یکــی از علــل نیمه تمــام مانــدن طرح هــای 

بخــش خصوصــی را افزایش قیمت ارز دانســت و 
گفت: به طور مثال، برخــی از طرح ها با پیش بینی 
هزینــه 10 میلیــارد تومانــی آغــاز شــده اند، اما در 
میانه راه قیمت ارز چند برابر شــده و هزینه مورد 

نیاز نیز 40 میلیارد تومان شــده است.

ســهل آبادی، رئیــس خانــه صنعــت، معــدن و 
تجــارت هــم اعام کــرد: در زمــان حاضــر معادن 
مــا به ویژه در بخــش خصوصی با ماشــین آالت و 
تجهیــزات کهنــه و مســتهلک فعالیــت می کننــد و 
هیچ کمکــی برای تأمین تجهیــزات جدید دریافت 

نکرده اند.
شــده  باعــث  ارز  قیمــت  افزایــش  گفــت:  او 
بیل مکانیکــی کــه زمانی بــا 500 میلیــون تومان 
قابــل تهیــه بــود، اکنون با بهــای چندبرابــر نیز در 

دسترس نباشد.

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: 
دادستان کل  قضائی  معاون 
کشور گفت: حدود 5 تا ۶ میلیون 
گمرکات  در  دامی  نهاده  تن 
به  نسبت  و  مانده  بالتکلیف 
کم  خیلی  آن  خروجی  ورودی، 
در  که  داریم  را  این  بیم  و  است 

هوای شرجی بنادر آسیب ببینند.
متن گفت وگو با معاون قضائی دادســتان کل 

کشور در ادامه منتشر می شود:

 شما ارتباط گسترده ای با موضوع تولید و 
نباید  تولیدکننده دارید و معتقدید تولیدکننده 
در  اینکه  دلیل  شود،  محدود  سخت  قوانین  با 
موافق  قضائی  برخوردهای  با  تولید  موضوع 

نیستید چیست؟
در ایــن مــدت بیــش از دو ســالی کــه در حوزه 
اقتصــاد  شــدم  متوجــه  داشــته  ام  ورود  تولیــد 
به زبان ســاده، اساسًا تابع عرضه و تقاضاست که 
می توان با مدیریت درســت در داخل کشــور آن را 
پویــا کرد. این که مقام معظم رهبری بحث جهش 
و رونــق و پشــتیبانی از تولیــد و رفــع موانع تولید 
را مورد تأکید قرار می دهنــد، خاصیت هایی دارد؛ 
از جملــه اینکــه اگــر این تولیــد به معنــای واقعی 
در جایگاهــی بنشــیند، ما از بیگانه بی نیاز باشــیم 
و بتوانیــم مایحتــاج خودمان را در امــور مختلف 
غذایی و معیشــتی و پزشکی و صنعتی و... تأمین 
کنیم، برای رســیدن به این امــر باید بدانیم که کار 

با بگیر و ببند درست نمی شود.

مواجه  اقتصادی  مفسدان  با  ما  ولی   
عدالت  و  قانون  پاسخگوی  باید  که  هستیم 

باشند.
در جامعــه درصــد کمی هســتند که مــا آنها را 
از لحــاظ اقتصــادی جرثومه می دانیــم و آمده اند 
کــه در بــازار داللی کنند و پول هــای رانتی به جیب 
بزنند، اینها حسابشــان از چیزی که عرض می کنم 
جداســت. هدف گروه بزرگی از تولیدکننده و تاجر 
و ســرمایه گذار خدمــت به مملکت و ملت اســت؛ 
و  دارد  موضوعیــت  تولیــد  خــود  تولیــد،  در  اوًال 
این که اشــتغال ایجاد می شــود. چند ســال قبل 
در زمــان دالر 7هزارتومانــی دولت اعــام کرد که 
برای ایجاد هر یک شغل باید 500 میلیون تومان 
هزینه شــود، حاال تولیدکننده و بخش خصوصی 
خــودش می آیــد و چنــد صد تــا چند هزار شــغل 
ایجــاد می  کنــد، پــس بایــد شــأن و جایــگاه آن را 
رعایت کنیم که این مهم مســتلزم پشــتیبانی ها از 

یک طرف و رفع موانع از طرف دیگر است.
ما در دو سال گذشته در قوه قضائیه، با تمام 
توان و قدرت پای اینها ایســتاده ایم و خواســتیم 
کــه این ُکنه مفــاد و انتظار از اجرای درســت اصل 
44 قانون اساسی به درستی اعمال شود. اجرای 
اصــل 44 فقــط بســنده کردن بــه واگــذاری چند 
کارخانه نیســت؛ بلکه فراهم کردن شرایطی است 
کــه فضــای کســب و کار را بهبود ببخشــد و مردم 

کاسبی کنند.

 در این راه موفق بوده ایم؟
کارهایــی شــده اســت ولــی هنــوز کســی کــه 
می خواهد کســب و کار ســالم انجــام دهد به یک 
دیــواره عنکبوتــی درهم تنیده ای برخــورد می کند 
که ســرش در 10 وزارتخانه و مرجع نظارتی و غیره 
اســت. تولیدکننده برای وارد کردن ماشین آالت و 
مــواد اولیــه کارخانه ثبت ســفارش قانونی انجام 

می دهــد و مجوزهــای اولیــه را دریافــت می کنــد؛ 
اما برای تکمیل شــدن پرونده اش باید مجوزهای 
کــه  بگیــرد  را  مختلفــی  دســتگاه های  و  نهادهــا 
او(  نیــروی  و  تــاش  )ســرمایه،  مســتهلک کننده 
اســت. ما ایــن مجوزهــای ثانویه را موانــع اصلی 
می خواهیــم  اگــر  معتقدیــم  و  می دانیــم  تولیــد 
به معنای واقعی اصل 44 را پیاده کنیم، حکومت 
باید گلیم حکومتــی خود را از زیر پای تولیدکننده 
بیــرون بکشــد، امضاهــای طایــی را حــذف کند و 

مجوزهــای غیرضــروری را بردارد و اســتانداردها را 
برای امــور مختلف و ســرمایه گذاری های مختلف 
تعریف کند، همچنین باید عوارض و حق و حقوق 
و مالیات درســت را دریافت کند تا موانع برداشته 

شود.

واردات  موضوع  تولید،  موانع  از  یکی   
ورود  با  البته  که  است  افسارگسیخته 
برخی  در  آن،  قضائی  معاونت  و  دادستانی کل 
موارد متوقف و یا کم شده است. با شیوه کنونی 

واردات در کشور موافق هستید؟
در ابتدا تأکید می کنم؛ اآلن گروه های هماهنگ 
و ســازمان یافته در بحث واردات فعالیت می کنند 
کــه می توانــد ضربه زننده باشــد. اگر مــا اصول را 
به درســتی انجام دهیــم آنها دیگــر نمی توانند به 

اهداف شخصی خود برسند.
کشــورهای توســع   یافته دنیا به چند شــرط با 

واردات موافقت می کنند؛ این که شرکت های بزرگ 
با انتقال تکنولوژی و صادرات بخشــی از تولیدات 
از آن کشور می توانند در بازار این کشورها حضور 
داشــته باشــند. در ایران اما این گونه نبوده است 
و شــخص تاجــر می آیــد و نفــع شــخصی خــود را 
می بــرد و هــر روز کــه دلــش خواســت واردات آن 
محصــول را متوقف می کند و دیگر از لوازم یدکی 
و خدمــات پس از فروش خبری نیســت. این مدل 
واردات منســوخ و غیرکارآمد است و به اقتصاد و 
اشتغال و تولید ضربه می زند و نوعی کاهبرداری 

بین المللی است که از کشور می شود.

متوقف  کشور  در  واردات  چرخه  باید   
شود؟

مــا یــک تولیدکننــده داریــم و یــک تاجــر. نــان 
تاجــران در واردات و نــان تولیدکننــده در تولیــد 
اســت، اینهــا زنجیــره وار به هــم متصل هســتند. 
اگــر تولیدکننــده داخلــی تنها بماند ممکن اســت 
جنس نامرغوب را در بــازار بدون رقیب تولید کند 
که تبعــات دارد. واردات باید بــا انتقال تکنولوژی 
و حــق صادرات همراه باشــد تا به رونق تولید هم 
منجر شود. این واردات مانند خودروها نباشد که 
اآلن منجر به تشــکیل بیش از 700 پرونده در قوه 
قضائیه شــده است و خودروســاز خارجی یک روز 
تابع تحریم شــد و بدون آنکه به قراردادها پایبند 
باشــد و مدل هــای پیش فروش شــده را بســازد، 
کشــور را تــرک کرد و اآلن شــرکت طرف قــرارداد با 
ده ها هزار تعهد انجام نشده مواجه است که باید 

در قبال آن پاسخگو باشیم.

دستوری  با  قضائی  مقام  یک  به عنوان   
بودن روند اقتصاد در کشور موافق هستید؟

مــا در چــارت قانونــی خــود نهادهایــی ماننــد 
ســتاد تنظیم بازار و ســازمان تعزیــرات حکومتی 
را داریــم و نمی شــود که نهاد نظارتی نباشــد ولی 
اگــر محتوای کار اقتصادی از پایه حل شــود نیازی 
به این نهادها نداریم که الزمه آن رقابتی شــدن و 
از شــکل دستوری خارج شدن اقتصاد است. حاال 
کــه ما ارز 4200تومانی بــه برخی کاالها اختصاص 
می دهیــم نیاز به تعزیرات اســت اما با آزادســازی 
اقتصــاد ماننــد آنچه در قبال گندم و برنج و شــکر 
انجام شــده اســت دیگر بحث نظارت بر قیمت ها 
پیــش نمی آید، پــس زمانــی نهادهایــی مثل قوه 

قضائیه و ســازمان تعزیرات حضــور پیدا می کنند 
که امتیاز و ارز 4200تومانی به تاجر داده ایم.

اآلن در بحــث نهاده هــای دامی با این مشــکل 
مواجــه هســتیم؛ آنچه فعــًال آمده حــدود 5 تا 6 
میلیون تن اســت که در گمرکات باتکلیف مانده 
و نســبت به ورودی، خروجی آن خیلی کم است و 
بیم این را داریم که در هوای شــرجی بنادر آسیب 
ببینند. این نهاده ها با ارز 4200تومانی وارد شده 
اســت امــا در انتهــای زنجیــره، دامــدار و مرغــدار 
ایــن نهــاده را با قیمــت آزاد تهیه می کنــد که تأثیر 
مســتقیم بر قیمت آن در بــازار دارد، اینجا نیازمند 

نهادهای ناظر و رسیدگی کننده هستیم.

 اشکال کار کجاست که با وجود نهادهای 
ناظر و قضائی باز هم این اتفاقات رخ می دهد؟

ارز 4200تومانی خاصیتی دارد که جالب است؛ 
از بودجــه کشــور خــارج می شــود امــا به دســت 
مصــرف نمی رســد، این وســط یک حلقــه تاریک و 
ســایه و تونل وحشتی اســت که مشخص نیست 
چــه بــر ســر ارز 4200تومانی مــی آورد. ایــن اتفاق 
قطعــًا توســط جرثومه ها و خائنین بــه مملکت و 
مــردم رخ می دهد. مــردم محصولــی را در بازار با 
ارزش دالر 25هزارتومانــی می خرنــد در حالــی که 
آن محصول با دالر 4200تومانی وارد شــده است 
کــه اقتصاددانان بایــد توضیح دهند کــه چرا این 
وضــع ایجاد می شــود. امید ما این اســت که تیم 
اقتصادی دولت آینده بتواند این تونل وحشت ها 
را با چراغ های مخصوص کشــف کنــد که البته کار 
خیلی سختی نیست و یکی از راهکارهای آن ایجاد 

سامانه های صفر تا صد باشد.
اآلن 70 درصد پرونده های قاچاق در ســازمان 
تعزیــرات حکومتی رســیدگی می شــود و با کمی 
دقت و نظارت صحیح می توانیم زمینه حذف تمام 
ایــن پرونده ها را مهیــا کنیم. بخشــی از قاچاق ما 
بداظهاری در گمرک اســت. ببینید! وقتی کشتی از 
مبدأ حرکت می کند کسی نمی تواند اسناد جعلی 
برای آن بنویسد، پس بعد از حرکت کشتی تبانی ها 
رخ می دهــد. اگر مــا ندانیم در مبدأ در کانتینر چه 
هســت، این وســط عوض می شــود. در حالی که 
همه بســترهای راه اندازی ســامانه موجود است 
و فقــط بایــد مقاومت هــا شکســته شــود و همه 
نهادهای متولی به هم متصل شوند تا بدانیم در 
مبدأ چه کاالیی به سمت بنادر ما بارگیری شده اند 

در  این کــه  و 
کدام انبار نگهداری می شوند. اگر این مورد ساده 
را شناســایی و ردیابــی کنیم قاچاق کردن ســخت 

می شود.

یا  و  خارجی  کاالهای  وجود  بحث  یک   
با  مبارزه  ستاد  دبیر  به گفته  بازارها،  در  قاچاق 
به  معافیت ها  دادن  همان  ارز،  و  کاال  قاچاق 
مرزنشین ها برای وارد کردن خارج از سازمان کاال 
موافق  روند  این  با  است،  همسایه  کشورهای  از 

هستید؟
واقعیت هایی در برخی مناطق کشــور ماســت 
مانند مناطق کردنشین و در سواحل خلیج فارس 
در اســتان های بوشهر و هرمزگان و خوزستان که 
در این مناطق بحث اشتغال دچار اختال هست. 
همچنیــن فرهنــگ قدیمی اقــوام حاشــیه خلیج 
فارس هــم وجود دارد کــه در طول تاریــخ ارتزاق 
این افراد از دریا بوده است؛ یا از بستر دریا یا از راه 
تجــارت دریایی، جنس می آوردنــد و می فروختند، 
اآلن هــم ایــن معافیت هــا داده می شــوند ولــی 
خوب اســت که ســازماندهی شوند و به خصوص 
در دوران تحریم مسیرشان درست شود نه اینکه 

قیچی شوند.

نیستید،  موافق  ببندها  و  بگیر  با  گفتید   
دستگاه قضا در قبال تخلف احتمالی تولیدکننده 

چه سیاستی باید اتخاذ کند؟
نظارت هــا  می رویــم  جلوتــر  هرچــه  معتقــدم 

بایــد سیســتماتیک شــود و از حجــم بگیــر و ببند 
در حــوزه اصنــاف و تجــارت و ســرمایه گذاری کــم 
شــود و قوانین و مقررات طوری تنظیم شــود که 
اگر قــرار هســت دادگاه هایی برگزار کنیــم، مراجع 
شــود  راه انــدازی  تجــاری  دادگاه  و  اختصاصــی 
به طوری که نگاه ها به ســرمایه گذار و تولیدکننده 
و تاجر، امنیتی نباشــد و تجاری باشد و برخوردها 

به سمت اصاح باشد.

 نتیجه این تدبیر چیست؟
از خــارج از کشــور بازخورد هــای زیــادی داریــم 
کــه هموطنان مــا می خواهنــد به ایــران برگردند 
هــم  و  بیاورنــد  کشــور  بــه  را  خــود  ســرمایه  و 
ضمانــت  البتــه  کــه  کننــد  ســرمایه گذاری  اینجــا 
می خواهنــد کــه در این مســیر بــا موانــع مواجه 
نشــوند، نگران عدم حمایت هســتند که به نظرم 
یــک نفــر بایــد نماینده ســه قوه باشــد تا بــه این 
گــروه از ســرمایه گذاران اطمینــان داده شــود از 
ســرمایه گذاری آنها حمایت خواهد شد و این طور 
تعزیــرات  و  دادســتانی  بــه  روز  هــر  کــه  نباشــد 
حکومتــی دعوت شــوند. این افراد دلشــان برای 
ایــران می تپــد می خواهنــد خدمتــی بــه کشــور و 
مــردم کنند پس باید شــرایطی فراهم کنیم تا این 
عاقه مندان بیایند و ســرمایه گذاری چند میلیارد 
دالری خود را انجــام دهند، این کار می تواند یکی 

از راه های جبران کسری های اقتصادی باشد.

به  توجه  مسئولیت  و  مدیریت  شرط   
و  اقتصاد  بحث  در  ما  قوانین  است،  قوانین 

سرمایه گذاری کارآمد است؟
قوانیــن مــا کارآمد امــا در برخی مــوارد دارای 
اشــکال اســت. امروز در بحث تولیــد، این مقررات 
اســت که مانع شــده اســت، وقتی کارخانــه ای با 
500 نفر تعطیل می شود تنها به این دلیل که یک 
بنــد قانونی اجازه نمی دهد بــرای خروج از بحران 
اقدامی را انجام دهد، باید از تصمیمات مدیریتی 
شــجاعانه بهــره بــرد. باید ســبک و ســنگین کنیم 
و اســتدالل بیاوریــم تــا مانــع از تعطیلــی کارخانه 
شویم. در جاهای خاصی که اوامر ولی فقیه جنبه 
مولوی دارد نه ارشــادی، فرمایش ایشــان را برای 
حــل آن مســئله فوق قانــون می دانــم. به اعتقاد 
مــن، مدیر بایــد به فرمــوده مقام معظــم رهبری 
همت و شــجاعت داشته باشــد و قانون را به نفع 
اقتصــاد و معیشــت گروه زیــادی از مردم تفســیر 
کند. در سال هایی که باید حمایت کرد نباید اجازه 

دهیم که کارخانه ای تعطیل شود.
البتــه در ایــن میــان نبایــد از اصــاح قوانیــن 
اقتصــاد  وزارت  در  مــا  باشــیم.  داشــته  واهمــه 
هیئــت مقررات زدایــی را داریــم کــه نماینده قوه 
قضائیه هم آنجا حضور دارد، برخی مقررات مانع 
افزایش تولید حذف می شــوند؛ اما حذف قانون 
ســخت است. ما در این دوره به یک مجلس پویا 
نیــاز داریــم تا برای اصــاح قانون ســال ها انتظار 
نکشــیم. وقتــی در جایــی اصــاح مــاده قانونــی 
5 درصــد از مشــکات تولیــد را حــل می کنــد چرا 
بایــد روند تهیه الیحــه و اخذ نظر کارشناســان از 
ده جــای مختلــف و رفتن به کمیســیون و صحن 
را شــاهد باشــیم در حالــی کــه اگر خیلــی زود آن 
را اصــاح کنیــم می توانیــم بــه رشــد تولید کمک 
کنیــم؟ نیازمنــد برخی تدبیرها و همت و داشــتن 
نگــرش عمیق هســتیم تا این مشــکات و موانع 
را رفــع کنیــم تــا تولیــد با جهــش مواجه شــود و 
به امیــد خــدا از بــار مشــکات اقتصادی کاســته 

شود.

بالتــــکلیـفی 6میلیــــون تن نهاده دامی در گــــمرکات
تولیدکننده باید حمایت شود نه دستگیر!                                               ارز 4۲00تومانی در تونل وحشت ۲5هزار تومان می شود

سعید عمرانی

ونده های  اآلن 70 درصد پر
قاچاق در سازمان تعزیرات 
حکومتی رسیدگی می شود 
و با کمی دقت و نظارت 
صحیح می توانیم زمینه 
ونده ها را  حذف تمام این پر
مهیا کنیم. بخشی از قاچاق 
ما بداظهاری در گمرک 
است. ببینید! وقتی کشتی 
از مبدأ حرکت می کند کسی 
نمی تواند اسناد جعلی برای 
آن بنویسد...

76هزار و 835 طرح ناتمام در کشور وجود دارد
4هزار پروژه راکد مانده است

سعید زرندی


