
کشور با کمبود 70 هزار معلم 
مواجه است

هیأت وزیران تصویب کند، ضرر مردم 
در ETF جبران می شود؟
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سپهرغرب: با  اختصاصی  گفتگوی  در  اقبالی  ابوالفضل  دکتر 

دود نارضایتی مردم از وضعیت سیاسی 

و اقتصادی جامعه در چشم حجاب
جریان فرهنگی دشمن حجاب را با سیاست پیوند می زند

وضعیت عفاف و حجاب در حال حاضر نه خوب است و نه بد اما جهت آن به سمت بی حجابی است



 شنبه 25 تیر ماه 1401  شماره 2346 

s e p e h r g h a r b . n e w s @ g m a i l . c o mw w w . s e p e h r p r e s s . i r

مجوز مصرف اضطراری واکسن اومیکرون برکت صادر شد10متن زندگی
سپهرغرب، گروه متن زندگی:  سازمان غذا و دارو رسمًا مجوز تزریق اضطراری برکت پالس، تنها واکسن ایرانی اختصاصی اومیکرون را صادر کرد.

در زمستان سال گذشته تنها 29 روز پس از شناسایی سویه اومیکرون، متخصصان گروه دارویی برکت تولید واکسن اختصاصی اومیکرون را به نتیجه رساندند و پس از موفقیت در مرحله حیوانی، با مجوز کمیته اخالق و سازمان غذا و دارو ، نخستین واکسن 
ایرانی اومیکرون وارد فاز تست انسانی شد. بعد از موفقیت و اثربخشی 100 درصدی واکسن جدید کوو ایران برکت ویژه سویه اومیکرون در مرحله تست حیوانی و ارسال مستندات، مطالعه بالینی این واکسن از ابتدای اسفند 1400 با تزریق واکسن برکت پالس به 210 
داوطلب آغاز شد؛ در این مطالعه واکسن کوویران برکت پالس به 210 داوطلب که دوز اول و دوم خود را یکی از دو واکسن برکت و سینوفارم زده بودند، تزریق شد و نهایتا مستندات و نتایج این کارآزمایی برای وزارت بهداشت ارسال شد. شب گذشته سازمان غذا 
و داروی وزارت بهداشت، رسمًا اعالم کرد پس از بررسی مستندات مراحل کارآزمایی بالینی این واکسن و نتایج اثربخشی و ایمنی زایی آن، مجوز تزریق اضطراری واکسن برکت پالس را صادر کرده است که می تواند به عنوان دوز یادآور در این مرحله استفاده شود.

نمایش خوشبختی یکی از مضحک ترین بازی های 
دنیای مجازی است

خوشبخت ها زندگی شان را 
جار نمی زنند

زندگی:  متن  گروه  سپهرغرب، 
چیست؛  اضطرابی  دلبستگی  می دانید 
یعنی یک دلبستگی شیرین و عاشقانه 
کند،  جذاب  را  زندگی  می تواند  که 
مخرب  می تواند  نسبت  همان  به 
برای  بعضی ها  باشد.  نیز  ویرانگر  و 
احترامی  خود  همسر  خصوصی  حریم 
می خواهند  خودشان  برای  فقط  را  آنها  نیستند.  قائل 
بروند،  بیرون  خود  همکاران  و  دوستان  با  اگر  حتی  و 
می دهند.  نشان  واکنش  اغلب  و  می شوند  ناراحت 
یا  ترس  از  ناشی  می تواند  وابستگی آور  دلبستگی  این 
باعث  جدایی  از  ترس  باشد.  نفس  به  اعتماد  کمبود 
می شود فرد احساس مالکیت خود را به وضوح نشان 
تلقی  مقابل  طرف  از  کنترل  آنها  به زعم  عشق  و  دهد 

شود.
شــده  بــار  چنــد  بپرســم؛  ســؤال  یــک  بگذاریــد 
گوشــی را بــرای رفــع خســتگی بــاز کنیــد و از دیــدن 
عاشــقانه های زوجین در فضای مجازی دلگیر شــوید 
و آن را ببندیــد؟ چنــد بــار شــده به همســر خــود گیر 
بدهیــد که چــرا رفتارهای عاشــقانه و عاطفی از خود 

نمی دهد؟ بروز 
چنــد بــار زندگی عــادی خود را بــا آنچه بــرای دیگران 
خارق العــاده و خاص قلمداد کرده اید، مقایســه کرده و 

دچار افسردگی شده اید؟ 

شــده فرزندتان غر بزند که چرا مثل فالنی زندگی تان 
عاشــقانه نیســت و چرا مناســبت های خصوصی را مثل 

بقیه به اشتراک نمی گذارید؟
بگذاریــد قاطعانــه بگویــم اغلب افــرادی که زندگی 
خوشــبخت و گل و بلبــل خــود را در فضــای مجــازی 
بــه اشــتراک می گذارنــد، دچــار دلبســتگی اضطرابــی 

. هستند
 آنهــا در رابطه هایشــان دچــار مشــکل هســتند و در 
واقــع تــرس و اضطــراب ناشــی از رابطه مشترکشــان را 
شکلی به نمایش می گذارند تا با تأیید و تمجید دیگران 

برای مدتی از آن اضطراب دور بمانند.
تحقیقــات پژوهشــگرها نشــان می دهــد افــرادی که 
دارای ســبک زندگی اضطرابی، یعنی کنترلگر، پرخاشــگر، 
اهــل گیر دادن و شــکایت، دارای حســادت دائم درحال 
جــر و بحــث هســتند، میل بیشــتری بــه نمایــش دادن 
زندگی غیرواقعی خــود در فضای مجازی دارند. به زبان 
ســاده تر، هر کســی کــه دو عکــس رمانتیک و عاشــقانه 
گذاشــت، به معنای خوشــبختی تمام و کمالش نیست 
و فقــط کمبــود ذهنــی و عاطفی خود را بــا عکس ها به 
نمایــش می گذارد، زوج های خوشــبخت در حالت عادی 
با یکدیگر مشــکلی ندارند، پس دلیلی ندارد دیگران را از 

رابطه خود آگاه کنند.
این مقایسه زندگی های مجازی به شدت روی زندگی 
زوجین ایرانی تأثیر گذاشته و آنها را به مقایسه ای نابرابر 
واداشــته اســت، در حالی کــه نمایش خوشــبختی یکی 
از مضحک تریــن و گران تریــن بازی هــای دنیــای مجازی 
اســت که برای کسب درآمد توسط اینفلوئنسرها و حتی 
برای فرار از کمبودها توســط افراد عادی، اجرا می شود 
و بازنده اصلی کســی اســت که به ظاهر آنچــه می بیند، 

اعتماد کند.

نگاه

متن  گروه  سپهرغرب، 
زندگی - سمیرا گمار: اندیشه 
و فرهنگ دینی ساختار اصلی 
تشکیل  را  اسالمی  جامعه 
می دهد که اثر آن در رفتارهای 
شهروندان  اجتماعی  و  فردی 
بازتاب  و  می شود  هویدا 
باورها و دغدغه های افراد را در فضای حاکم بر 

جامعه می توان دید. 
توجــه  رفتارهــا  ایــن  بدیهی تریــن  از  یکــی 
اثرگــذاری و  از آن جــا کــه  بــه پوشــش اســت؛ 
اثرپذیــری فــرد و جامعــه امــری پذیرفته شــده 
و انکارناپذیــر اســت، بــرای ایجــاد فرهنــگ باید 
بــه دو مســئله توجــه ویــژه داشــت؛ رفتارهای 
آثــار آن در  دینــی گاه شــخصی و درونی انــد و 
اجتمــاع چه اندک یا بســیار، به چشــم نمی آید 
و گاهــی جنبــه بیرونی دارنــد که آثــار منفی آن 
ع مقدس  در جامعــه بــر جــای می مانــد. شــار
دربــاره نــوع دوم رفتارها، ســفارش های جدی 
و مهمــی دارد. پــس بی تردیــد حجــاب و توجه 
به پوشــش در این بخش قــرار می گیرد و بیراه 
نیســت اگــر بگوییــم جامعــه و دولــت اســالمی 
درباره گناه آشــکار، باید با چاره اندیشی، سالمت 
روانی شــهروندان خــود را تضمین کنــد. به بیان 
ســاده تر حجاب و عفاف ازجمله احکام اســالمی 
سیاســت گذاران  کــه  اســت  دیــن  ضروریــات  و 
اجتماعــی باید برای اجــرای آن برنامه ریزی کنند. 
نهادینه سازی فرهنگ »حجاب و عفاف« به عنوان 
یکــی از ضرورت های دینی و اجتماعی، مســتلزم 
برنامه ریزی صحیح در ســه حوزه فرد، خانواده و 
جامعه بوده و نقش حکومت اسالمی در ایجاد 
و ترویج این باور انکارناپذیر و در نگاهی عمیق تر، 
ضــروری و اساســی اســت. چراکه حجــاب فردی 
نبوده و ساحت اجتماع را دربرمی گیرد و از قضا از 
پربحث ترین هنجارهای دینی جامعه امروز است.

توجــه بــه ایــن نکتــه هم ضــروری اســت که 
حجــاب و عفاف اگرچه در کشــور ما هم قانون 
اســت و هم یک مطالبه عمومی، اما گســترش 
ایــن معــروف الهــی و دعــوت بــه التــزام به آن 
نیازمنــد ظرافت هایــی اســت تــا مبــادا بــه ضد 

خودش تبدیل شود.
با ذکــر این مقدمــه و در گفت وگــوی حاضر 
بــا دکتــر ابوالفضــل اقبالــی، جامعه شــناس و 
پژوهشــگر مطالعات جنسیت و خانواده تالش 
داریم ضمن تبیین تحوالت حجاب، شناســایی 
دالیل و عوامل عدم موفقیت در برخورد با این 
مســئله، چیستی و چرایی وجود گشت ارشاد و 
چالــش مهم حجــاب، راهکارهــای ممکن برای 

برون رفت از این وضعیت را نیز بررسی کنیم.

بفرمایید  سؤال،  نخستین  به عنوان   
حجاب و پوشش چه تعریف و چارچوبی دارد 

و ارتباط آن با هویت چیست؟
کنیــم  بحــث  دینــی  و  شــرعی  نــگاه  از  اگــر 
چارچــوب حجــاب و پوشــش مشــخص بــوده 
و اســتانداردهایی بــر پوشــش از نظر اســالمی 
حاکم اســت که این چارچوب هــا از قبل تعیین 
اشــکال  و  مصادیــق  در  می توانــد  امــا  شــده 
مختلفی ظهور پیدا کند. استانداردهای حجاب 
اســالمی گاهی با چادر محقق می  شود، گاهی 
بــا مانتــوی بلنــد و...، به هــر ترتیب پوشــش با 
فرم هــای مختلــف طراحــی شــده، بنابراین اگر 
حجــاب را به مثابه یک چارچوب ببینیم، در نگاه 
ما صرفًا توسط شریعت وضع می شود و عرف، 
غریــزه و تشــخیص زن اهمیت نــدارد. البته که 
نحوه مصادیق و شــکل پوشــش با جغرافیای 

مختلف می تواند متفاوت باشد.
اما در پاســخ به قســمت دوم ســؤال یعنی 
ارتبــاط پوشــش بــا هویــت بایــد عــرض کنــم، 
لباس و پوشــش داللت های هویتی هم دارند، 
این طور نیســت که بگوییم حجــاب رفتار فردی 
اســت، بلکه حجاب یــک مقوله کامــًا فرهنگی 
بــوده و داللت های هویتــی و فرهنگی دارد که 

می توانــد بــرای یــک خانم هویــت دینــی، ملی 
یــا هویت قومــی و نــژادی اش را بازنمایی کند. 
باید دیــد از ایــن داللت های هویتی قرار اســت 
چــه نتیجــه ای گرفتــه شــود؟ اگــر منظــور این 
اســت که چون پوشــش، هویت فــردی افراد را 
نشان می دهد، می تواند تصمیم فردی بوده و 
زن ها در کارکرد حجاب عاملیت داشــته باشند، 
این نتیجه گیری غلط اســت، حجاب شــرعی که 
اســالم گفته و حدود آن را هم مشــخص کرده، 
خــودش می توانــد به عنوان یک مســئله و امر 
هویتــی برای زنان و مردان بازنمایی شــود، اما 
به طــور کلــی حجــاب یک اســتاندارد پوششــی 

بوده و چیز دیگری نیست.

جامعه  در  را  حجاب  و  عفاف  وضعیت   
از  قبل  می کنید؟  ارزیابی  چگونه  ایران  امروز 
پاسخ به این سؤال کمی درباره عفاف توضیح 

دهید.
قابــل  و  بــوده  درونــی  امــر  یــک  عفــاف 
اندازه گیری با ابزارهای سنجش و کمی نیست، 
البتــه بی ارتباط با مقوله حجاب و پوشــش هم 
نیســت، امــا اینکــه عفــاف را بــه حجــاب تقلیل 
دهیــم غلــط اســت، عفاف یــک ملکه نفســانی 
و صفــت انســانی بــوده و باعــث می شــود فرد 
رفتارهــای  زندگــی  مختلــف  موقعیت هــای  در 
عفیفانــه ای از خــود بروز دهــد، در واقع عفاف 
یــک صفــت انســانی و درونــی بــوده و تحقــق 
آن در ســاحت پوشــش پوشــیدگی، مســتوری 
پوشــاندن بدن از نگاه نامحرم اســت، اما خود 

عفاف فرامادی بوده و صفت است.
اما اینکه وضعیت حجاب در جامعه چگونه 
است، پژوهش های مختلف که توسط نهادهای 
پژوهشــی انجــام شــده نشــان می دهــد رونــد 
تحوالت پوشــش به ســمت بدحجابــی بوده و 
جامعه ما هر روز بیشتر از دیروز به سمت عرفی 
شدن پوشش و فاصله گرفتن از استانداردهای 
شرعی پیش می رود اما هنوز برهنگی، وضعیت 
زننده و قانون شکنی در زمینه پوشش در اقلیت 
اســت. اگر بخواهیم حجاب را دسته بندی کنیم 
حجاب شرعی )که استانداردهای حجاب شرعی 
را رعایــت می کننــد( حــدود 30 تــا 35 درصــد 
جامعه زنان را تشــکیل می دهــد، حجاب عرفی 
)نه شــرعی و نه زننده و بینابین بوده و پوشش 
ســاده بدون ســویه های جنسی اســت( حدود 
50 درصد جامعه را شــامل می شــود و 10 تا 15 
درصد نیز افراد کامًا بدحجاب و دارای پوشــش 
زننده را شــامل می شــوند کــه در بین مترددین 
ســطح شهر این نســبت مقداری به نفع حجاب 
عرفی و بدحجابی می چربد چون غالب کســانی 
که حجاب شــرعی را رعایــت می کنند معموًال در 
سطح شــهر تردد کمتری دارند و کمتر به چشم 
می آینــد، نظیــر خانم های خانه دار و کســانی که 
فعالیت   های اجتماعی چندانی ندارند، اما اغلب 
کســانی که در ســطح شــهر از بانــوان می بینیم 
کارمندان، دانشــجویان، زنان شــاغل و افرادی 
هســتند کــه جــزو 65 درصــد )حجــاب عرفــی و 
بدحجابی( هستند. با این وصف وضعیت عفاف 
و حجــاب در حال حاضر نه خوب اســت و نه بد، 

شرایط نرمال و متوسطی دارد اما جهت و روند 
آن به سمت بی حجابی است.

جامعه  وضعیت  درباره  شما  رویکرد   
بانوان  سمت  به  اجتماعی،  عفاف  و  فعلی 

گرایش دارد؟
مســئله پوشــش به جــز مشــارکت هــر دو 
جنــس حــل نمی شــود، یعنــی حجــاب زنــان 
یــک مقولــه مرتبط با آقایــان بــوده و به نوعی 
را  حجــاب  مســئله  حــل  در  آن هــا  مشــارکت 
می طلبــد، آیه قرآن هم وقتــی در مورد حجاب 
ســخن می      گوید »ُقْل ِنَســاِء اْلُمْؤِمِنیَن« یعنی 

زنان مردان مؤمن را خطاب می کند.
این مرد اســت کــه می تواند کــه در جایگاه 
و  روی همســر، دختــر  بــرادر  یــا  پــدر  شــوهر، 
خواهر خود اثرگذار بوده و روی رفتار پوششــی 
زنان تأثیــر بگذارد، بنابراین بحــث ما در حجاب 
منقطــع از آقایــان نیســت، اگرچــه وجــه پررنگ 
آن کامــًا زنانــه اســت و خــود بانــوان مخاطب 
هستند. ساماندهی آن را هم باید توسط زنان 
مطالبــه کرد، درعین حال که بین زن ها و مردها 

هم افزایی وجود داشته باشد.

حجاب  بحث  در  ما  اصلی  چالش   
چیست؟

چالش اصلی این اســت که حجاب با ســبک 
زندگــی امــروز ســازگاری چندانــی نــدارد و یــک 
وصلــه ناچســب بــه ایــن ســبک زندگی اســت، 
یعنــی در زیســت مــدرن کــه همــه هنجارهــا و 
فرم هــای زندگی را از ســبک زندگــی و ارزش های 
مدرن گرفته ایم قرار دادن حجاب در این ســبک 
یک امر نچسب و غیر قابل پذیرش است. سبک 
زندگی زنان کامًا مدرن بوده و در نحوه زیستن 
و فعالیت هــای اجتماعــی بــه مــردان شــباهت 
پیــدا کــرده، یعنی آن هــا دوش بــه دوش مردها 
درس می خواننــد، فعالیت اجتماعــی دارند، کار 
می کنند و اساسًا جنسیت در جامعه رنگ باخته 
اما حجاب به عنوان یک ارزش جنسیتی خاص از 
زنان می خواهد درحالی که مثل مردان فعالیت 
می کنند یک پوشش هم روی سرشان بیاندازند 
کــه این نچســب اســت. بــه عبارتی ما بــا پدیده 
مرد چادری که یک پارادوکس اســت، مواجهیم! 
مرد چادری اساســًا امــکان تحقق نــدارد. واقع 
انتظــاری که ما از زنان داریم کامًا شــبیه مردان 
است، اینکه در گرمای 40 درجه تابستان مردها 
آســتین کوتاه بپوشــند اما زنان چادر ســر کنند 
درحالی کــه هر دو نقش یکســان ایفــا می کنند؛ 
بنابرایــن مهم ترین چالش حجاب این اســت که 

یک وصله نچسب به سبک زندگی مدرن است.

تشدید  و  ایجاد  در  را  عواملی  چه   
جامعه،  در  حجاب  و  عفاف  کنونی  وضعیت 

مؤثر می دانید؟
ازجملــه  دارد؛  وجــود  مختلفــی  عوامــل 
نارضایتی مردم از وضعیت سیاسی و اقتصادی 
جامعــه که دود آن توی چشــم حجاب می رود، 
ازآنجایی کــه  و  ناراضی انــد  حاکمیــت  از  مــردم 
حجــاب به نوعــی نمــاد هویتــی ایــن نظــام و 
حاکمیــت تلقــی می شــود بــا آن ناســازگاری و 
مقابله می کنند. بنابراین یک بخشــی از شرایط 

فعلی عامل سیاسی و اجتماعی دارد.
تحــوالت  بــه  مربــوط  دیگــر  بخــش  یــک 
فرهنگی اســت که در تعامل با دنیای جدید در 
بســتر رســانه و آمد و شــد بین المللــی وارد آن 
می شویم؛ به نوعی مدرن شدن جامعه ایرانی 
یکی از عوامل مهم تغییر نوع پوشش در ایران 
اســت. عناصر زیســت ســنتی ما کم کــم به نفع 
مدرنیته در حال تغییر بوده و بالتبع پوشــش و 

حریم های جنسیتی این تأثیر را می پذیرد.
عامل دیگر نگرشــی اندیشــه ای است، مانند 
نگاه هــای فمنیســتی کــه در تزاحــم و چالش با 
مســئله حجاب فعالیت می کننــد و نگرش افراد 
جامعه به ویژه زنان و دختران را با ایجاد گره های 

ذهنی نسبت به حجاب تغییر می دهند.

سیاسی  خصوص  در  آنچه  به  توجه  با   
شدن حجاب در ایران به آن اشاره کردید گویا 
در  قدرت  بیرونی  نمودهای  از  یکی  به  حجاب 
همین  از  مقابل  جریان  و  شده  تبدیل  ایران 

نقطه آسیب وارد می کند.
جریان فرهنگی دشــمن به خوبی این نکته را 
فهمیده و روی آن دست گذاشته که باید حجاب 
را با سیاست پیوند بزند. وقتی این کار را می کند 
باالســت،  ایــران  در  نارضایتــی سیاســی  چــون 
اعتــراض به حجــاب و مقابلــه با ایــن ارزش هم 
افزایــش پیــدا کــرده و مقابلــه سیاســی تلقــی 
می شــود؛ یعنی دشــمن هوشــمندانه انتخاب 
کرده که حجاب را یک پروژه سیاســی در جامعه 
ایــران معرفی کند و از ایــن رهگذر هم یک تغییر 
فرهنگــی ایجاد کند و هم یک اعتراض سیاســی 
را جهــت دهد. در مواجهه با این مســئله ما هم 
باید هوشــمندانه عمل کنیم و در پیوند حجاب 

به سیاست یک چرخش ایجاد کنیم.

 بپردازیم به بحث پرچالش گشت ارشاد! 
آیا  چیست؟  ارشاد  گشت  مورد  در  شما  نظر 
شکل  این  به  قانونی  الزامات  با  حجاب  رعایت 

ممکن است؟
گشــت ارشــاد را در دو ســطح می توان مورد 
بحث قرار داد؛ نخست ایده و طرح اجتماعی آن 
و دیگری سطح تجربه تاریخی است. این مسئله 
بــه لحــاظ تجربه تاریخی تجربه بســیار بــد و غیر 
قابل دفاعی است و پلیس در این زمینه عملکرد 
مثبتی نداشــته که آن هم عوامل مختلفی دارد 
اما در ســطح طــرح اجتماعی و ایــده، اینکه یک 
ضمانت اجرایی برای قانون حجاب وجود داشته 
و یک الزام ایجاد شود یا نه مسئله مهمی است 

و بنده از این طرح دفاع می کنم.
اساســًا حجاب یک مقوله اجتماعی بوده و 
وقتــی یک پدیده از ســاحت فــردی فراتر رفته و 
تبدیــل به یک پدیــده اجتماعی شــود مداخله 
حاکمیــت در آن توجیــه پیــدا می کنــد. در همه 
کشــورهای دنیــا سیاســت های پوشــش امری 
طبیعــی بــوده و اعمــال می شــود امــا نحــوه 
سیاســت گذاری      ها متفــاوت اســت، یعنی همه 

جای دنیا سیاست های پوششی را دارند.
این یک امر واضح اســت که یک پوشــش امر 
اجتماعــی بوده و امر اجتماعــی عرصه مداخله 
حکومــت، سیاســت گذار و قانون گــذار اســت. 
گشــت ارشــاد اگــر قــرار اســت به مثابه یــک ابزار 
مداخلــه حاکمیــت در تنظیــم پوشــش جامعه 

قابــل  ایــده  است باشــد  دفاعی 
امــا نحــوه اجــرای آن تاکنــون طــوری بــوده که 
متأسفانه دفاع از ایده اش را هم زیر سؤال برده 
و باعــث می شــود در ایــن زمینه دســت به عصا 
حرکت کرد درحالی که می تــوان این دو عرصه را 

از هم جدا کرد.

عفاف  کنونی  وضعیت  اصالح  برای   
گیرد؟  صورت  باید  اقدام هایی  چه  حجاب  و 
پدیده  قبال  در  حاکمیت  و  مردم  وظیفه 

بی حجابی در جامعه چیست؟
مــردم هیچ وظیفه ای به جــز امر به معروف، 
آن هم به شکل تذکر لسانِی صرف ندارند. آن ها 
عــالوه بــر اینکــه می تواننــد فعالیــت فرهنگی 
داشــته باشــند مهم تریــن کارشــان این اســت 
کــه نســبت بــه ناهنجــاری ترش رویــی کننــد و 
تذکــر دهند نه اینکــه دعوا و بحث کنند ولی به 
قانون شکنی ترشرویی کنند، مثًا در صف پمپ 
بنزین یک نفر بپیچد جلوی شــما چه می کنید؟ 
نگاه می کنید؟ اخــم می کنید؟ برهنگی هم یک 
هنجــار را زیــر پــا گذاشــته اســت. ضمــن اینکه 
انســان با برهنگــی ناســازگار و با پوشــیدگی و 
مستوری ســازگارتر اســت، ذاتًا و فطرتًا انسان 
یــاد  انســان  بــه  را  پوشــش  حیــا  و  دارد  حیــا 
می دهد، کســی که در جامعه برهنگی را ترویج 
می کنــد در حــد یک تذکر لســانی و اخم ســاده 

می توان با او مواجه شد.
وظیفــه حاکمیــت ایــن اســت کــه رفتارهای 
و  ببــرد  بیــن  از  را  بدحجابــی  تشــدیدکننده 
را  حجــاب  بــا  ســازگار  و  مقــاوم  ســاختارهای 
ایجاد کنــد، در مکان ها و دســتگاه های دولتی 
می توان با یک مداخله ســاده وضعیت حجاب 
را از ایــن بــل بشــویی کــه در آن هســتیم تغییر 
داده و یک اســتاندارد اســالمی و قابل پذیرش 
را اعمــال کرد، این مســئله دســت خــود دولت 
اســت و از حاکمیت برمی آید ولی هیچ اراده ای 
در ایــن زمینه وجود نداشــته؛ به نظر می رســد 
اگــر دولــت از بدنه خودش شــروع کــرده و یک 
اصــالح ســاختاری در ایــن زمینــه انجــام دهــد 

می توان در سطح اجتماع هم موفق شد.

یک  بخواهند  به ویژه  رسانه       ها  اگر   
برنامه ریزی اصالحی در پیش گیرند تا وضعیت 
و  ملی  رسانه  در  را  حجاب  و  عفاف  فعلی 
اهداف،  چه  برد،  بهبود  به  رو  ایران  اجتماع 
کار  سرلوحه  باید  را  راهبردهایی  و  سیاست ها 

خود قرار دهند؟
رســانه در چنــد نقطــه می توانــد فعالیــت 
کنــد، نخســت اینکــه تبییــن کــرده و گره هــا و 
چالش هــای ذهنــی مردم بــا مســئله حجاب را 
بیان کرده و خالصه از ذهن مردم رفع کند این 
یکی از مهم ترین رسالت ها در این زمینه است.
مســئله بعــد ایــن اســت کــه یــک بازنمایی 
جــذاب و تصویرســازی هنرمندانــه در زمینــه 
حجــاب و ســبک زندگــی عفیفانــه در رســانه 
اتفــاق بیافتد. سیاســت رســانه ای مــا تاکنون 
در جهــت مخالفت ترویج حجاب و عفاف بوده 
اســت، بنابراین یک نوبــت پارادایمی )نمونه و 
الگو( باید اتفاق افتاده و رســانه ها در خدمت 
ترویج حجاب باشــند کــه همان طور که عرض 
کردم با تصویرســازی و داستان سازی مناسب 
می توان در این زمینه قدم برداشــت. ترویج و 
تبییــن این دو مهم از وظایف اصلی رســانه ها 

است.

دکتر ابوالفضل اقبالی در گفتگوی اختصاصی با سپهرغرب:

دود نارضایتی مردم از وضعیت سیاسی و اقتصادی جامعه در چشم حجاب
جریان فرهنگی دشمن حجاب را با سیاست پیوند می زند/ وضعیت عفاف و حجاب در حال حاضر نه خوب است و نه بد اما جهت آن به سمت بی حجابی است

سمیرا گمار

گشت ارشاد را در دو سطح 
می توان مورد بحث قرار داد؛ 

نخست ایده و طرح اجتماعی آن 
و دیگری سطح تجربه تاریخی 

است. این مسئله به لحاظ تجربه 
تاریخی تجربه بسیار بد و غیر 

قابل دفاعی است و پلیس در این 
زمینه عملکرد مثبتی نداشته، اما 
در سطح طرح اجتماعی و ایده، 
اینکه یک ضمانت اجرایی برای 

قانون حجاب وجود داشته و 
یک الزام ایجاد شود یا نه مسئله 

مهمی است و بنده از این طرح 
دفاع می کنم.

چالش اصلی این است که حجاب 
وز سازگاری  با سبک زندگی امر
ندارد و یک وصله ناچسب به 
این سبک زندگی است، یعنی در 
زیست مدرن که همه هنجارها و 
فرم های زندگی را از سبک زندگی 
و ارزش های مدرن گرفته ایم قرار 
دادن حجاب در این سبک یک 
امر غیر قابل پذیرش است. سبک 
زندگی زنان کاماًل مدرن بوده و 
در نحوه زیستن و فعالیت های 
اجتماعی به مردان شباهت پیدا 
کرده، اما حجاب به عنوان یک 
ارزش جنسیتی خاص از زنان 
می خواهد درحالی که مثل مردان 
فعالیت می کنند یک پوشش هم 
روی سرشان بیندازند که این 
نچسب است.

وهش های مختلف که توسط  پژ
وهشی انجام شده  نهادهای پژ

وند تحوالت  نشان می دهد ر
پوشش به سمت بدحجابی بوده 
وز  وز بیشتر از دیر و جامعه ما هر ر

به سمت عرفی شدن پوشش و 
فاصله گرفتن از استانداردهای 

ود اما هنوز  شرعی پیش می ر
برهنگی، وضعیت زننده و 

قانون شکنی در زمینه پوشش در 
اقلیت است.

فضای مجازی 
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سبک زندگی سالم احتمال 
ابتال به سرطان پروستات 

را کاهش می دهد
زندگی:  متن  گروه  سپهرغرب، 
در  را  مردان  از  برخی  می توانند  ژن ها 
معرض خطر ابتال به سرطان پروستات 
نشان  جدید  مطالعه  اما  دهند،  قرار 
آسیب های  این  از  بسیاری  که  می دهد 
احتمالی با یک سبک زندگی سالم قابل 

پیشگیری است.
محققــان دریافتنــد در میــان مردانــی کــه بــا خطــر 
ژنتیکــی باال ابتالء به ســرطان پروســتات روبــرو بودند، 
افرادی که سبک زندگی سالمی داشتند، در طی نزدیک 
به ســه دهــه کمتر در معــرض خطر مرگ ناشــی از این 

بیماری بودند.
ســبک زندگی سالم به این معنی بود که آنها به طور 
منظم ورزش می کردند، سیگار نمی کشیدند، وزن خود 
را پاییــن نگه می داشــتند و ماهی را به گوشــت فرآوری 

شده ترجیح می دادند.

مردانی که این ســبک زندگی را داشــتند، 1.6 درصد 
در معــرض خطــر مرگ ناشــی از ســرطان پروســتات در 
طــول عمر خود بودند. محققــان دریافتند که این رقم 
در مقایســه با احتمال 5.3 درصدی در میان همتایان 

خود با عادات زندگی ناسالم است.
دکتر »آدام کیبل«، سرپرســت تیــم تحقیق و رئیس 
اورولــوژی در بیمارســتان زنان و بریگهام در بوســتون، 
خاطرنشــان کــرد: »بــا ایــن حال، بــه نظر نمی رســد که 
عادات ســالم در وهلــه اول از مردان در برابــر ابتالء به 

سرطان پروستات محافظت کند.«
به گفته کیبل، »ممکن است آنها صرفًا با خطر کمتر 

ابتالء به سرطان تهاجمی پروستات روبرو باشند.«
ســرطان پروســتات بســیار شــایع اســت: طبق گفته 
انجمن سرطان آمریکا از هر هشت مرد یک نفر در طول 

زندگی خود به این بیماری مبتال می شود.
 اما ســرطان اغلب آهســته در حال پیشرفت است و 
ممکن است هرگز تا حدی پیشرفت نکند که زندگی یک 
مرد را تهدید کند: از هر 41 مرد فقط یک نفر واقعًا بر اثر 

سرطان پروستات می میرد.
بنابرایــن اگرچــه ممکــن اســت خطــر ابتالء بــه این 
بیمــاری در مردان از بین نرود، اما ســبک زندگی ممکن 

است در تهاجمی بودن سرطان مهم باشد.
سرطان پروستات دارای یک جز ژنتیکی بزرگ است و 
بیش از 200 نوع ژن با خطر ابتالء به این بیماری مرتبط 
اســت. کیبل و همکارانش از ایــن اطالعات برای تعیین 
"امتیــاز خطــر چنــد ژنی" بــرای هر شــرکت کننــده برای 

احتمال ابتالء به سرطان پروستات استفاده کردند.
همچنین هر مرد به خاطر ســبک زندگی ســالم خود 
امتیاز گرفت که به ازای هر یک از شش عامل یک امتیاز 
کســب کرد: حفظ وزن خود زیر حد چاقی؛ انجام منظم 
ورزش هــای شــدید، ماننــد دویدن؛ ســیگار نکشــیدن؛ 
و خــوردن منظــم ماهی های چــرب )مانند ســالمون(؛ 
خــوردن محصــوالت گوجــه فرنگــی؛ و محــدود کردن 

مصرف گوشت های فرآوری شده.
در طــی 27 ســال، کمــی بیــش از 3000 مــرد بــه 
ســرطان پروســتات مبتال شــدند و 435 نفر بــر اثر آن 
جان خود را از دست دادند. ژن ها تفاوت بزرگی ایجاد 
کردنــد: محققــان دریافتنــد مردانی کــه در 25 درصد 
باالتریــن امتیاز خطــر ژنتیکی قرار داشــتند، چهار برابر 
بیشــتر در معــرض خطــر مــرگ ناشــی از ایــن بیمــاری 

بودند.
امــا بــرای همان مــردان، ســبک زندگی تأثیــر زیادی 
داشــت. افــرادی کــه حداقــل به چهــار عامل از شــش 
عامل ســبک زندگی ســالم پایبند بودنــد، احتمال مرگ 
ناشــی از سرطان پروســتات تا 45 درصد در مقایسه با 
مردانی که به تعــداد کمی از عوامل پایبند بودند یا به 

هیچ کدام پایبند نبودند، کاهش داشت.
کیبــل گفــت: »از بیــن تمــام عــادات ســبک زندگی، 
ورزش مهم تر به نظر می رســد و به دنبال آن حفظ وزن 

سالم است.«
بــه گفتــه محققــان، مــردان می تواننــد بــر اســاس 
سابقه خانوادگی تا حدودی خطر ژنتیکی خود را برآورد 
کنند. داشــتن پدر یا برادر مبتال به ســرطان پروســتات، 
خطــر ابتالء به این بیمــاری را در مردان بیش از دو برابر 

می کند.

دریچه

متن زندگی چگونه می توان به فرد افسرده کمک کرد؟
سپهرغرب، گروه متن زندگی:احترام یکی از مفیدترین چیز هایی است که ما می توانیم به روشی ساده ارائه کنیم که نیازی به آموزش حرفه ای یا حتی تخیل زیادی ندارد. این کار از طریق اقدامات ساده به شرح زیر انجام می شود. 

 به او گوش دهید ما می توانیم فراتر از کلماتی که گفته می شود گوش کنیم، رنج او را درک کنیم و با عالقه به او نگاه کنیم. گوش دادن خوب می تواند مستلزم نشستن در سکوت باشد، حتی اگر چیزی برای گفتن وجود ندارد، فقط گوش دهید.
 عشق بی قید و شرط کار و حوصله زیادی می طلبد تا به کسی بفهمانیم که هر چه باشد از او مراقبت خواهیم کرد. وقتی کسی احساس می کند در بدترین وضعیت خود قرار دارد، تجربه عشق شدید و بی قید و شرط ما می تواند زندگی او را تغییر دهد.

 همدردی یکی از قوی ترین هدایایی که می توانیم به کسی که درد دارد بدهیم، تمایل ما به درک احساسات است. 
وقتی در مورد نحوه برخورد با یکی از عزیزانی که در رنج است شک دارید، همیشه بهتر است سعی کنید از او بپرسید که چقدر به شما نیاز دارد و به طور ناقص حاضر شوید تا اینکه از ترس از او دوری کنید. 

دو معیار مهم خواستگار خوب در حدیث امام جواد )ع(
متن  گروه  سپهرغرب، 
امام جواد علیه السالم  زندگی: 
مهم  معیار  دو  به  روایتی  در 

خواستگار خوب اشاره کردند.
مقــدس  پیونــدی  ازدواج، 
کــه  اســت  زن  و  مــرد  بیــن 
پایــه اولیــه خانــواده را شــکل 
می دهــد؛ از ایــن جهــت تأکید زیادی نســبت به 
دقت در مقدمات ازدواج شــده اســت. در عرف 
ما این مقدمات با عنوان مراســم خواســتگاری 
یاد می شــود. طی این فرآیند، زوجین باید طرف 
مقابــل را بــا معیارهــای خــود مــورد ســنجش 
و ارزیابــی قــرار دهنــد. هــر انــدازه ایــن معیارها 
بنیــان  باشــد،  نزدیک تــر  دینــی  بــه معیارهــای 
خانواده مســتحکم تر و افراد آن رشــدیافته تر و 

سودمندتر برای جامعه خواهند بود.
از اولین گزاره هایی کــه در احادیث به عنوان 
معیــار خواســتگار خــوب اشــاره شــده اســت، 
دیــن داری و امانــت داری اســت. فــردی بــه نــام 
حســین بن بّشــار می گوید طی نامه  اى به امام 
جــواد علیه الســالم نوشــتم: مــردى دختــرم را 
خواســتگارى کــرده؛ تکلیــف مــن چیســت؟ آن 
حضــرت در پاســخ نوشــت »َمــْن َخَطــَب إَلْیُکــْم 
ُجــوُه، إاّل َتْفَعُلــوُه  َفَرضیُتــْم دیَنــُه َو أماَنَتــُه َفَزّوِ
َتْکــُن ِفْتَنــٌة ِفــی ااْلْرِض َو َفســاٌد َکبیــْر؛ هــر کــه 
بــه خواســتگارى دختــر شــما آیــد و از تدّیــن و 
امانتدارى او راضی هستید، با او موافقت کنید، 
وگرنه ســبب فتنه و فســاد بزرگی بــر روى زمین 

خواهید شد.«
امــام جــواد  همــان طــور کــه اشــاره شــد،  
علیه الســالم در ایــن روایت به دو گــزاره مهم به 
عنوان معیار ازدواج اشــاره می کننــد »َفَرضیُتْم 
دیَنُه َو أماَنَتــُه«؛ رضایت از دین و امانت؛ چرا که 
فردی که متدین به دین الهی باشــد، نســبت به 
مســائل مختلــف احســاس مســئولیت و تعهد 
دارد و در یک کلمه، اهل تقواســت. از این جهت 
فرد دیندار همواره ســعی می کند خود را مقید 
بــه اخالق کنــد و در برخورد با مشــکالت از کوره 
در نــرود و عصبانیــت بــه خــرج ندهد و نســبت 
به همســر خود ظلم و ســتم نکند. امام حســن 
مجتبی علیه الســالم در روایتی خطاب به مردى 
که با ایشــان درباره ازدواج دختر خود مشــورت 
کرد، فرمود »او را به مردى باتقوا شــوهر بده.« 
حضــرت دربــارۀ علــت آن ادامه دادنــد »زیرا اگر 
دختــر تــو را دوســت داشــته باشــد گرامــی اش 

می دارد و اگر دوســتش نداشــته باشــد، به وى 
، فإّنُه إن  ْجها ِمن َرُجٍل َتِقــّیٍ ســتم نمی کند.« َزّوِ
هــا أکَرَمهــا وإن أبَغَضها َلم َیظِلْمهــا. )مکارم  أَحّبَ

األخالق، ص204(

دومین گزاره ای که امام جواد علیه الســالم 
دربــاره معیــار یــک خواســتگار خــوب معرفــی 
خصلــت  ایــن  اســت.  امانــت داری  می کننــد، 
مؤمنــان  امیــر  کــه  دارد  اهمیــت  قــدری  بــه 
یــک  ایمــان  درجــات  برتریــن  علیه الســالم 
انســان را امانــت داری معرفی کردنــد »أفُضل 
االیمــاِن، َاألمانــُة.« یــا در روایتی دیگــر فرمود 
»َرأُس ااِلســالِم َاألماَنــُة؛  امانت داری، اســاس 
و پایــه اســالم اســت.« فردی کــه دارای صفت 
امانــت داری باشــد، همســر خــود را مهم ترین 
امانــت الهــی می دانــد؛ لــذا ســعی می کند به 
بهتریــن نحــو از او حراســت و صیانــت کنــد و 
قلــب و ذهن خود را جز همســر خود معطوف 
ایــن  هرچنــد  نکنــد،  نامحرمــی  زن  هیــچ  بــه 
خصلت هــا بایــد دوطرفه باشــد. زنــی که اهل 
دیانــت و امانــت داری باشــد، از اموال همســر 

خــود به خوبــی مراقبت می کند، می کوشــد تا 
اهل صرفه جویی باشــد و از اســراف بپرهیزد و 
با اندک نامالیمتی به همســرش خیانت نکند. 
زنــی که امانــت دار باشــد، باید خــود را از دید 
نامحرم حفظ کند و در نبود شــوهر، با نامحرم 
شــوخی و خنده هایــی کــه موجــب برانگیختن 
انجــام ندهــد؛  حــس مریــض دالن می شــود،  
در غیــر ایــن صــورت، زن بزرگ تریــن خیانت ها 
را در حــق همســرش می کنــد. زن امانــت دار، 
اســرار همســرش را حفظ می کند و ســفره دل 
خویــش را مقابل هر کســی پهــن نمی کند مگر 
اینکــه قصــد اصــالح آن را داشــته باشــد و بــا 

کند. اهلش مشورت 
بنابرایــن همین که خانواده دختر تشــخیص 
بــه دیانت و امانــت داری فرد دادنــد و او را اهل 
جهد و کوشــش در کســب حــالل دیدند،  خوب 
اســت که دســت رد به سینه پســر نزنند؛ رسول 
خدا صلی اهلل علیه و آله می فرماید »ِإَذا َجاَءُکْم 
ُجــوُه  ِإاّلَ َتْفَعُلوُه  َمــْن َتْرَضــْوَن  ُخُلَقُه  َو ِدیَنــُه  َفَزّوِ
ْرِض َو َفســاٌد َکِبیــٌر« یعنی اگر  َتُکــْن ِفْتَنــٌة ِفی اأْلَ
کسی به عنوان خواستگاری به نزد شما آمد که 
ُخلق و دینش را می پســندید با او ازدواج کنید و 
اگر به این دستور عمل نکنید )معیارهای مادی 
لحــاظ کنیــد( فتنــه و فســاد بزرگــی در زمین به 
وجود خواهد آمد.« )الکافی )ط - اإلســالمیة(، 

ج 5، ص347(
در پایــان بــه ایــن نکته اشــاره کنیــم که حق 
انتخــاب همســر، بــرای خانواده دختــر محفوظ 
اســت؛ اگر خانواده ای تشــخیص دهند که پس 
از ایمان، تقوا و اخالق، داشــتن مدرک تحصیلی 
و اشــتغال و همچنین داشتن خانه و یا حداقل 
پــول رهــن و اجــاره منزل بــه عنوان مــالک یک 
ازدواج موفق اســت،  نباید بــر آنها خورده گرفت 
بلکــه بایــد کوشــید حداقل هــای تشــکیل یــک 
زندگــی معمولی را فراهم آورد. باید به خانواده 
دختر حــق داد که در شــرایط ســخت اقتصادی 
هــراس در دل داشــته باشــند، چرا کــه جلوتر از 
پســر و خانواده پسر، آنها نســبت به دختر خود 
احســاس امانــت و تعهــد می کنند. امــا اگر بین 
دختــر و خانــواده او تواقــق حاصــل آمــد که آن 
خواســتگار در فرآیند زندگی می تواند پیشــرفت 
کند و پسر را اهل تعهد و دیانت یافتند، فرصتی 
اســت کــه خداوند بــرای آن پســر فراهــم آورده 
اســت و باید غنیمت شــمرد و امــر را به خداوند 

واگذار کرد.

متن  گروه  سپهرغرب، 
عالمانه  فعاالنه،  ورود  زندگی: 
منفعالنه،  نه  و  مومنانه  و 
خودباختگی  روی  از  و  سطحی 
بین المللی،  تعامالت  صحنه  به 
فضای  بر  مثبت  اثرگذاری 
فرهنگی بین المللی را برای حوزه 
تمدن ایرانی-اسالمی به همراه خواهد داشت.
فرهنــگ و آموزش به عنــوان عناصر زیربنایی 
هر تمدنــی، از جمله ابزارهــای کارآمد در میدان 
تعامــل و رقابت میان تمدن ها هســتند. تمدن 
غــرب کــه الگویــی خــاص از توســعه را برگزیــده 
و پیــروی از آن را بــه کشــورهای خــارج از حــوزه 
تمدنی خود نیز توصیه و تحمیل می کند، از این 
دو ابــزار در مســیر تحقق ســیطره فرهنگی خود 
بــر جهــان اســتفاده می نمایــد. زیرکــی راهبران 
تمدنــی در غــرب آن اســت کــه نهادینــه کــردن 
ارزش هــا و عناصر فرهنگی خــود را تحت عنوان 
یــک الگــوی جهانــی به گونــه ای ویــژه طرح ریزی 
کرده و به پیش می برند که گویی خواسته همه 

ملت ها همین الگوی واحد است.
فرآیند نهادینه ســازی فرهنگی طی چند دهه 
انجام می شــود. گاه ایــن فرآینــد از نقطه ای که 
ارزش های قصد شــده حتی در جوامع غربی نیز 
مــورد پذیرش عموم مــردم و نخبگان نیســتند 
آغاز شــده، با گــذر از مراحلی چون تولید ادبیات 
نخبــگان،  از  معــدودی  کــردن  همــراه  علمــی، 
ضریب دادن به اقلیت های طرفدار دیدگاه قصد 
شــده و مطالبه گری ایشــان، اعمال تغییرات در 
زیرســاخت های حقوقــی، الصــاق برچســب های 
ارزشــی اصیــل و مطلوب بر اهداف قصد شــده، 
و بهره گیری از ابزارهای عامه پسند مانند ورزش، 
پویانمایی و فیلم و سریال، به نقطه ای می رسد 
کــه در آن ضــد ارزش هــا را به ارزش هــای بدیهی 
جوامــع تبدیل می کنند. تنها یک نمونه از تحول 
ارزشــی ایجاد شده توســط نقش آفرینان تمدن 
غــرب در باورهــای عمومــی بســیاری از جوامع، 
عــادی ســازی هم جنس بــازی و تبدیــل دفــاع از 
حقــوق هم جنس بازان به یــک ارزش درجه اول 
اســت. این که چه طور یــک ضد ارزش طی حدود 
70 ســال بــه یــک ارزش غیرقابــل انــکار تبدیــل 
می شــود، تــا جایی کــه آشــنایی بــا آن در برنامه 
درسی اجباری مهدکودک ها قرار داده می شود، 

در جای خود قابل مطالعه است.

تمــدن غــرب در تالش اســت الگویی خاص 
از توســعه را بــر جهــان تحمیــل کنــد. و بــرای 
ایــن یکسان ســازی جهانــی از مفاهیمــی زیبــا 
می کنــد؛  سوءاســتفاده  نــرم  ابزارهایــی  و 
مفاهیمــی چــون صلــح، گفتگــو، حقوق بشــر، 
چــون  ابزارهایــی  و  دموکراســی  و  برابــری 
رســانه ها، مجامع جهانــی، فروم ها و ورزش و 
هنر. داشتن جهت گیری مشخص، برنامه ریزی 
فنــون  از  بهره گیــری  طوالنی مــدت،  تــالش  و 
طراحی هــای نــرم، نهادســازی و هزینــه کــردن 
بــرای تربیــت و بهره گیــری از نخبــگان از جمله 
دالیــل موفقیت نســبی غرب در جهانی ســازی 
مــادی  کامــال  ارزش هــای  بــر  مبتنــی  فرهنــگ 

است.
علمــا و اندیشــمندان ایرانــی نیــز در ادامه 
نهضتــی که توســط پیامبر گرامی اســالم)ص(  
از  بهره گیــری  بــا  و  شــد  آغــاز  اهل بیــت)ع(  و 
اســالم،  دیــن  معنــوی  عظیــم  ظرفیت هــای 
بــه  موفــق  تمدنــی  نــرم  نهادهــای  ایجــاد  و 
پایه ریــزی دورانــی طالیی در تمدن اســالمی-

شــده اند.  متمــادی  ســده های  طــی  ایرانــی 
دورانــی درخشــان کــه ســبب غبطــه خــوردن 
اندیشــمندان ممالــک غربــی و  پادشــاهان و 
ســرازیر شــدن دانش و فرهنگ و سبک زندگی 
از تمدن اســالمی به سوی سرزمین های غربی 
بــود. بــا وجــود بهره مندی ایــران از ایــن عقبه 
غنــی تمدنــی، طــی حــدود ســه قرن گذشــته 
درخشــندگی تمدنــی ایــران کــم فــروغ شــده 
بود. در چنین شــرایطی وقوع انقالب اسالمی 
ایــران نقطــه آغــازی بــر بیــداری مجــدد تمدن 
ایرانی-اســالمی و انتشــار رایحــه معنویــت در 
امیــدواری مســلمانان  و مایــه  ســطح جهــان 
و مســتضعفان جهــان شــد. دســت یافتــن به 
آرمــان تمدنــی انقــالب اســالمی که بیــداری و 
مــادی  قدرت هــای  چنــگال  از  بشــریت  آزادی 
اســت، نیازمند ورود جــدی دولت و کنش گران 
مردمی حوزه تمدن ایرانی-اسالمی به عرصه 
تعامــل مدبرانــه با مــردم جهــان و دولت های 
دیگــر و گســترش طراحی های تمدنــی برگرفته 

از معنویت الهی و کرامت انســانی است.
 آیــا در جایی کــه تمدن رقیب بــا طراحی های 
دقیــق و تــالش مجدانــه بــر روی ضدارزش هــا 
اجماع جهانی ایجاد می کند، جمهوری اســالمی 
ایران نمی تواند بر روی ارزش ها و خواســته های 

مشــترک بســیاری از فرهنگ ها و کشــورها مانند 
ارزش هــای  اخالقــی،  تربیــت  انســانی،  کرامــت 
خانوادگی یا ارزش های فرهنگی بومی کشــورها 
اجماع سازی نماید؟ اسالم جهانیان را به توحید 
دعــوت می کنــد و بــر ایــن مبنــا، ورود فعاالنــه، 
عالمانــه و مومنانــه و نــه منفعالنــه، ســطحی 
تعامــالت  صحنــه  بــه  خودباختگــی  روی  از  و 
بین المللــی، اثرگــذاری مثبت بر فضــای فرهنگی 
بین المللی را برای حوزه تمدن ایرانی-اســالمی 

به همراه خواهد داشت.
اقــدام صحیــح و امیدبخــش اخیــر دولت و 
وزارت آمــوزش و پــرورش جمهــوری اســالمی 
ایــران در عرصــه کنش گــری بین المللــی مبنــی 
بــر حضــور هیئتــی کارآشــنا در »پیش ســمینار 
آمــوزش در پســاکرونا« در پاریــس  دگرگونــی 

حرکتــی قابــل تقدیــر اســت. امیــد اســت ایــن 
اقــدام مهم بــر خالف عملکــرد انفعالــی برخی 
و  فعــال  رویکــردی  بــا  گذشــته،  مســئوالن  از 
مبتنی بــر ارائه دســتاوردهای بومی جمهوری 
اســالمی و هم چنین بیان مواضــع تخصصی و 
اصولــی نظام آمــوزش و پرورش ایــران همراه 
جمهــوری  جــدی  ورود  بــر  ســرآغازی  و  بــوده 
اســالمی ایران به عرصــه کنش گری و اثرگذاری 
در حــوزه تعلیــم و تربیت در فضــای بین الملل 
باشــد. بــرای حرکــت در مســیر بازیابی شــکوه 
فعاالنــه  حضــور  از  گریــزی  گذشــته،  تمدنــی 
دولــت جمهــوری اســالمی ایــران و نهادهــای 
در  کشــور  مردم نهــاد  موسســات  و  عمومــی 
عرصه هــای بین المللــی و نقش آفرینی فعاالنه 
در پاســخ گویی به نیازهای حال و آینده جهان 

در عرصــه آمــوزش و فرهنــگ مبتنی بــر مبانی 
دینــی و تمدنــی وجــود نــدارد. هرچنــد حتمــا 
در پیمــودن ایــن مســیر نــو نقص هایی وجود 
خواهــد  پیــش  خطاهایــی  و  داشــت  خواهــد 
آمــد و کنش گــران بین المللــی تعلیــم و تربیت 
حــوزه تمدنــی ایرانی-اســالمی بــا مخالفت ها 
و فشــارها مواجــه خواهنــد شــد، امــا نباید از 
مالمــت مالمت گــران و آنان کــه به دلیــل فهم 
ناصحیــح از اهمیــت کنش گــری بین المللــی یــا 
بر اســاس حب و بغض های سیاســی یا منافع 
بــا بهانه هــای ســطحی  را  ایــن حرکــت  فــردی 
تخریــب می کنند و خواهند کرد، دلســرد شــد. 
بایــد بــه ایــن مهــم توجــه داشــت کــه الزمــه 
کنش گــری پایــدار و موثر در فضــای بین الملل 
افزایش ســطح تحمــل و نزدیک شــدن به یک 
اجمــاع ملــی در ایــن حــوزه و افزایــش مــدارا 
در فضــای داخــل و پرهیــز از برچســب زنی ها و 
کنش هــای سیاســی و گره کردن ایــن امر مهم 

به رفت و آمد دولت ها اســت.
به یاری خداوند متعال و به پشتوانه گنجینه 
ارزشــمند معنوی اســالم، و تالش های عالمانه 
و مخلصانــه دولت مــردان و نخبــگان، بــه زودی 
افق هــای روشــنی در عرصــه فرهنــگ و تربیــت 
در زمیــن تمــدن اســالمی پیــش چشــمان ما و 

جهانیان گشوده خواهد شد.

جهان بر  توسعه  از  خاص  یی  الگو تحمیل  برای  غرب  تمدن  تالش 

الگوی غربی

ازدواج

علمــا و اندیشــمندان ایرانــی نیــز در ادامــه نهضتی که توســط پیامبر گرامی اســالم)ص(  و 
اهل بیــت)ع( آغــاز شــد و بــا بهره گیــری از ظرفیت های عظیــم معنوی دین اســالم، و ایجاد 
نهادهــای نــرم تمدنی موفق بــه پایه ریزی دورانــی طالیی در تمدن اســالمی-ایرانی طی 
ســده های متمــادی شــده اند. دورانــی درخشــان کــه ســبب غبطــه خــوردن پادشــاهان و 

اندیشمندان ممالک غربی و سرازیر شدن دانش و فرهنگ و سبک زندگی...

زندگی سالم

بزرگســـــاالن در طول هفته چند دقیقه 
باید ورزش کنند؟

متن  گروه  سپهرغرب، 
زندگی: محققان در جدیدترین 
فعالیت  میزان  خود  یافته های 
بدنی بزرگساالن در طول هفته 

را کشف کرده اند.
برخــی از مــا در طــول هفته 
شــغلی  مســائل  درگیــر  آنقــدر 
هســتیم کــه فرصــت نمی کنیــم فعالیــت بدنی 
داشــته باشــیم. اما شــاید بتوانیم در آخر هفته 
چند ساعتی را به ورزش کردن اختصاص دهیم. 

آیا در این صورت به نتیجه مطلوب می رسیم؟
دستورالعمل 2020 سازمان جهانی بهداشت 
توصیــه می کند هــر فرد بزرگســال باید در طول 
هفتــه 150 تــا 300 دقیقــه فعالیــت بدنــی بــا 
شــدت متوســط داشــته باشــد. مطالعه جدید 
می گوید ایــن فعالیت بدنی را می توان با 75 تا 
150 دقیقه ورزش فشــرده و ســنگین در یک روز 
جایگزین کــرد و این نوع فعالیت بدنی از میزان 

مرگ و میر افراد می کاهد.
بررســی  بــا  جدیــد  مطالعــه  در  محققــان 
داده هــای بهداشــت عمومــی بیش از ســیصد 
و پنجــاه هــزار نفــر بــا میانگین ســنی 41 ســال 
دریافتنــد افرادی که فعالیت بدنی خود را - چه 
در طــول هفتــه و چــه در آخر هفتــه - با ورزش 
کردن افزایش می دهند، نرخ مرگ و میر کمتری 

نسبت به افراد غیرفعال دارند.
دانشــمندان در ســال های گذشته با بررسی 
داده هــا دریافتنــد بهتریــن زمــان ورزش کردن 
بــرای زنان و مــردان متفــاوت اســت. همچینن 
آن هــا دریافتند با چه شــدتی در طــول روز باید 

ورزش کرد تا به بهترین نتیجه رسید.
بین المللــی  مطالعــه  ایــن  در  محققــان 
داده هــای بهداشــت عمومــی بیش از ســیصد 
و پنجــاه هــزار نفر با میانگین ســنی 41 ســال را 
تجزیــه و تحلیــل کردنــد. ایــن داده هــا از طریق 
نظرسنجی مصاحبه ملی سالمت )NIHS( بین 

سال های 1997 تا 2013 جمع آوری شده اند.
متوســط مدت زمانی که شــرکت کنندگان در 
این نظرســنجی شرکت داشتند، 10 سال و چهار 
ماه بود. در طول ســال هایی که این نظرسنجی 
برگــزار می شــد، حدود بیســت و دو هــزار نفر از 
شــرکت کنندگان - بــه علــل مختلــف از جملــه 

سرطان - فوت شدند.
این مطالعه که به سرپرســتی »مائوریســیو 

دوس ســانتوس« محقــق فیزیولوژی ورزشــی 
از دانشــگاه فدرال ســائوپائولو در برزیل انجام 
شــد، نشــان داد نســبت مرگ و میر - در اثر هر 
عاملــی - برای افرادی که در آخر هفته ها ورزش 
می کنند 0.92 و بــرای افرادی که در طول هفته 
به انجــام تمرینــات ورزشــی می پردازنــد، 0.85 

است.
بــه لطــف دانشــمندانی کــه حجم زیــادی از 
داده هــا را جمع آوری و تجزیه و تحلیل می کنند، 
مــا نکته هــای زیــادی در مــورد ورزش و اینکــه 

چگونه بر سالمتی اثر می گذارد، می دانیم.
این نتایج نشان می دهد ورزش کردن به طور 
کلی در هر زمانی مناسب است و می تواند خطر 
بیماری هــای قلبی-عروقــی و همچنیــن خطــر 

مرگ را کاهش دهد.
ایــن نتیجه محققــان را مطمئن ســاخت که 
غ از زمــان انجــام آن، می تواند منجر  ورزش فــار
به سالمت جســمی و حتی روحی انسان شود. 
افراد باید اطمینان حاصل کنند که در هر هفته 
بــه میزان کافــی فعالیت بدنی خــود را افزایش 
داده انــد، زیرا امــروزه می دانیــم ورزش تاثیرات 

مثبت انکارنشدنی در زندگی ما دارد.

سالمت بدن
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کشور با کمبود 70 هزار معلم 
مواجه است

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
معاون دانشگاه فرهنگیان با اشاره به 
کشور،  در  معلم  نفری  هزار   70 کسری 
گفت: دانشگاه فرهنگیان باید توسعه 
همکاری  به  منظور  این  به  و  یابد 

استان ها احتیاج داریم.
کاظــم دلقنــدی اظهــار کــرد: دولــت 
ســیزدهم بــه دانشــگاه فرهنگیان نــگاه ویــژه ای دارد و 
رئیس جمهور با جدیت مســائل این مجموعه را پیگیری 

می کند.
معــاون طــرح و برنامــه دانشــگاه فرهنگیــان ادامه 
داد: طی ســال جــاری هزار و 300 عضــو هیأت علمی به 

دانشگاه فرهنگیان جذب می شوند.
وی بــا اشــاره بــه کمبــود شــدید هیــأت علمــی در 
دانشــگاه فرهنگیان خراسان شــمالی، افزود: باید نگاه 

ویژه ای به این استان شود.
دلقنــدی بیــان کــرد: امســال 45 هــزار نفر دانشــجو 
معلــم وارد آمــوزش پرورش می شــوند که 20 هــزار نفر 

ورودی سال 98 دانشگاه هستند.
وی افزود: این افراد با توجه به نیاز کشور، با 3 سال 
سابقه تحصیل وارد آموزش و پرورش می شوند و باقی 

تحصیل را همزمان طی می کنند.
دلقنــدی با اشــاره به کســری 70 هزار نفــری معلم در 
کشــور، گفت: دانشگاه فرهنگیان باید توسعه یابد و به 

این منظور به همکاری استان ها احتیاج داریم.
معاون طرح و برنامه دانشــگاه فرهنگیان تصریح 
خراســان  فرهنگیــان  دانشــگاه  توســعه  بــرای  کــرد: 
گرفتــه  نظــر  در  اعتبــار  تومــان  میلیــارد   10 شــمالی 

می شود.

دشمنان جرئت نگاه چپ به 
ایران را ندارند؛ نیروهای مسلح 

در اوج اقتدارند
جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
جمهوری  ارتش  هوانیروز  فرمانده 
دشمنان  اینکه  بیان  با  ایران  اسالمی 
ندارند،   را  ایران  به  چپ  نگاه  جرأت 
والیت  نگاه  به  ما  نگاه های  باید  گفت: 
یک  نه  و  جلوتر  قدم  یک  نه  و  باشد 
اقتدار  امروز  کنیم؛  حرکت  عقب تر  قدم 

ارتش به دلیل حرکت و پیروی از والیت است.
امیــر قربانی با اشــاره به اینکه هرچه ایران اســالمی 
دارد به برکــت خــون شــهدا، ایثارگــران و خانواده هــای 
معظــم این عزیزان اســت، اظهار کرد: اگــر امروز آمریکا 
ابرقــدرت پوشــالی از ایــران می ترســد به برکت شــهدا، 

جانبازان و خانواده هایشان است.
وی ادامه داد: امروز نیرو های مسلح ما به عنوان یک 
قــدرت بازدارنده در دنیا مطرح اســت؛ وقتــی می بینیم 
ظــرف چنــد ســاعت بعــد از شــهادت شــهید ســلیمانی 
عین االاســد بمبــاران می شــود و آمریــکا جرئــت نــدارد 

حرفی بزند این نشان از قدرت ایران در جهان است.
وی تصریــح کرد: امــروز هم علی رغم اینکه دشــمن 
در فضای مجازی علیه نظام ســرمایه گذاری کرده است 
ولی با وجــود غیرت و والیت پذیری جوانان ما دشــمن 

راه به جایی نبرده است.
امیــر قربانی اضافه کــرد: باید مراقــب اغواگری های 
دشــمنان  نشــویم  تزلــزل  دچــار  و  باشــیم  دشــمنان 
می خواهنــد به واســطه فضــای مجــازی خانــواده را از 
هــم بپاشــند چون می دانند اســاس کشــور ما بــر پایه 
خانــواده اســت. باید بیشــتر دقت کنیــم و نگاهمان به 

شهدا و خانواده های شهدا باشد.
وی ادامه داد: باید نگاه های ما به نگاه والیت باشد 
و نه یک قــدم جلوتر و نه یک قدم عقب تر حرکت کنیم؛ 
امــروز اقتــدار ارتــش به دلیل حرکــت و پیــروی از والیت 
است. فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی ایران 
یــادآور شــد: حکومــت مــا حکومت الهی اســت شــاید 
مشــکالتی باشــد ما بیش از 40 ســال اســت کــه تحت 
فشــار تحریم های سختی هستیم؛ ولی نیروهای مسلح 
ما اقتدارش حفظ شــده اســت و هیچ مشــکلی در این 

حوزه نداریم.
امیــر قربانی افــزود: امروز می بینید دشــمنان ما در 
کشورهای همجوار ایران چه آشوب هایی به پا کرده اند 
ولی جرئت ندارند نگاه چپی به کشــور ما داشته باشند 
که به واسطه ازخودگذشــتگی شهید عیوضی ها، صیاد 

شیرازی ها و... ایجاد شده است.
وی با اشــاره بــه اینکه شــهید عیوضی نیــز با وجود 
اینکه کمتر از 7 ماه از ازدواجش می گذشــت وجودش 
را فــدای والیــت کرد و با خــدا معامله کــرد و ماندگاری 
و عزتشــان از آثــار ایــن معاملــه اســت، ادامــه داد: ما 
دســتاوردهای انقالب را باید در قالب جهاد تبیین برای 

مردم نمایان کنیم.

ایران و جهان

کاظم دلقندی

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
جهان: در حالی که صندوق های 
دارایکم  و  یکم  پاالیشی 
 NAV قیمت  زیر  همچنان 
آخرین  می شوند،  معامله 
بورس  سازمان  رئیس  وعده 
این  اساسنامه  اصالح  از 
وزیران  هیئت  تصویب  صورت  در  صندوق ها 

حکایت دارد.
ســال 1399 و در روزهایــی کــه شــاخص کل 
بــورس برای گذر از مــرز دو میلیون واحد کمین 
کــرده بــود، وعــده عرضه ســه صنــدوق دولتی 
در قالــب ETF از ســوی دولتمــردان داده و قرار 
شد صندوق نخســت بانکی و بیمه ای، صندوق 
دوم پاالیشی و صندوق سوم خودرویی و فلزی 
باشد. در واقع دولت بنا داشت باقیمانده سهم 
خــود در برخی بانک هــا، بیمه ها، پاالیشــگاه ها، 
شرکت های خودرویی و فوالدی را در بازار عرضه 
و از ایــن طریــق ســهام خــود را به مــردم واگذار 
کنــد. ایــن صندوقها بــا 20 تا 30 درصــد تخفیف 
به مردم واگذار شــد و هر ایرانــی دارای کد ملی 

می توانست خریدار آن ها باشد.
نکتــه جالــب این بود کــه وزیر ســابق اقتصاد 
در آن زمــان بارهــا تاکیــد کرد که ایــن صندوق ها 
فرصــت خوبی برای توزیع ثــروت بین آحاد ایرانی 
است. همچنین اعالم کرد که با توجه به تخفیف 
20 درصــدی این صندوق اگر فــردی پنج میلیون 
تومــان ســهام پاالیشــی یکم بخرد، یــک میلیون 
تومان تخفیف خواهد گرفت و در واقع به میزان 
یک میلیون تومان از ثروت بهره مند خواهد شد.

در این راســتا صندوق اول بــا نام دارا یکم در 
اوایــل تابســتان ســال 1399 عرضه و در ســوم 
تیرمــاه قابل معامله شــد. در واقــع وزارت امور 
اقتصــادی و دارایــی از طریــق این واگــذاری، به 
باقیمانــده ســهام خــود  از دولــت،  نمایندگــی 

در بانک هــای ملــت، تجــارت و صــادرات ایران و 
بیمه های البرز و اتکایی امین را واگذار کرد.

در پذیــره نویســی صنــدوق دارایکــم بیش از 
چهــار میلیون نفــر مشــارکت کردنــد. صندوقی 
که هم راســتا با روزهای صعودی بازار ســرمایه، 
بازدهی چشمگیری داشت و تا 200 درصد سود 
هــم پیش رفت. ســوددهی دارایکم به گونه ای 
بود که حتی با وجود سقوط چشمگیر شاخص 
کل بــورس از دو میلیــون واحــد به کمتــر از یک 
میلیــون واحــد، این صندوق همچنان در ســود 
قرار داشــت. امــا عمر این ســود طوالنی نبود و 
ســقوط های پی در پــی بازار این صنــدوق را هم 

به ته چاه کشاند.

NAV صندوق ها همچنان زیر قیمت 
صنــدوق  از  واحــد  هــر  آمــار،  آخریــن  طبــق 
دارایکــم حــدود 9900 تومان قیمــت دارد. این 

درحالی اســت که NAV این صنــدوق حدود 14 
هزار تومان بوده و قیمت هر واحد این صندوق 

هنوز فاصله چشم گیری با NAV دارد.
اما مســیر سوددهی پاالیشــی یکم از همان 
ابتــدا کامــال از دارایکم جدا شــد. پاالیشــی یکم 
باقــی مانــده ســهام دولــت در چهار پاالیشــگاه 
تهــران، تبریــز، اصفهــان و بندرعبــاس بــود کــه 
عرضــه آن بــا اختالف بیــن وزارت نفــت و وزارت 
اقتصــاد کلیــد خــورد و بهانــه ای بــرای ریــزش 
بــازار شــد! این صنــدوق عرضه شــد امــا عرضه 
آن همزمــان بــا ریزش بــازار بود. هــر واحد این 
صنــدوق نیز در روز عرضــه 10 هزار تومان قیمت 
داشــت امــا در روزهــای ریزشــی بــازار بــه 5000 

تومان، یعنی نصف قیمت روز عرضه نیز رسید.
روز  آخریــن  در  صنــدوق  ایــن  قیمــت 
معامــالت در هفتــه جــاری بــه حــدود 7500 
NAV آن 12  تومان رســید. درحالی که قیمت 

500 تومان است. هزار و 

 پیشنهاد سه گانه سازمان چه بود و به 
کجا رسید؟

در ایــن راســتا حــدود چهــار مــاه، ســازمان 
بــورس و اوراق بهادار راهکارهای ســه گانه ای را 
در راستای نزدیک تر شدن صندوق های پاالیش 
یکــم و دارا یکــم بــه ارزش ذاتی خــود در هیئت 
مدیــره جمع بنــدی و پیشــنهاد کــرد. بر اســاس 
ایــن پیشــنهاد، اشــخاص غیردولتــی ســهام دار 
صندوق هــا  در  بتواننــد  بایــد  صندوق هــا  ایــن 
اعمال رأی کنند. پیــش از این تنها دولت امکان 
تاثیرگــذاری مســتقیم در مجمــع صندوق هــا را 
داشت و سایر سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی 
امکان مشارکت در تصمیم گیری این صندوق ها 

را نداشتند.
ســازمان بــورس در پیشــنهادی دیگر مطرح 

کــرد کــه ایــن ETF هــا بــه صندوق هــای فعــال 
و بخشــی تبدیــل شــوند؛ بــه ایــن معنــی کــه 
را  ترکیــب ســبد ســهام  صندوق هــا می تواننــد 
تغییــر داده و بازارگــردان نیــز داشــته باشــند. 
ایــن در حالی اســت که پیش از در ســبد ســهام 
صنــدوق پاالیــش یکم تنهــا چهار نماد شــتران، 
شــپنا، شبندر و شبریز و در سبد سهام صندوق 
دارایکــم نمادهــای وبملــت، وبصــادر، وتجارت، 
اتکام و البرز وجود داشت و با مدیریت غیرفعال 
)عــدم امکان تغییــر در تعداد ســهام موجود و 
خرید و فروش نماد جدید( اداره می شــد، اما با 
اجرای پیشــنهاد حاضر امکان تغییر ترکیب سبد 
سهام و استفاده از پتانسیل بازارگردان نیز برای 

آنها فراهم خواهد شد.
ایــن  ممتــاز  واحدهــای  فــروش  امــکان 
صندوق هــا در یــک مزایــده و واگــذاری آن بــه 
بخــش خصوصی بــرای جذب نقدینگی بیشــتر، 
یکــی دیگر از پیشــنهادهای مطرح شــده در این 
خصــوص اســت. ایــن پیشــنهاد نیز در راســتای 
پیشــنهاد اول بوده و امکان فــروش واحدهای 
ممتــاز را بــه منظــور جــذب منابــع جدیــد و بــه 
کارگیــری در اداره صنــدوق بــه منظــور افزایش 

قدرت مانور سرمایه گذاری مطرح شده است.
بــر ایــن اســاس و درحالــی کــه در چهــار مــاه 
گذشــته هیچ خبــری از اصــالح ETF ها نبــود، روز 
گذشــته مجیــد عشــقی، رئیس ســازمان بورس 
اعالم کرد که الزم بود اساسنامه این دو صندوق 
اصالح شــود که اصالحات آن انجام شــده است 
امــا از آنجایی که مصوبه هیئــت وزیران بود باید 
در ایــن هیئــت اصالحات صورت بگیــرد. به گفته 
وی این پیشنهاد در دولت وجود دارد و سازمان 
پیگیر آن است تا اصالحات هر چه سریعتر انجام، 
ابالغ و اجرا شــود. بر اساس این اصالحات مدیر 
صنــدوق می تواند صــدور ابطال بزنــد تا قیمت 

صندوق به ارزش ذاتی خود برسد.

هیأت وزیران تصویب کند، ضرر مردم در ETF جبران می شود؟

بازار بورس

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
نصراهلل  سیدحسن  جهان: 
ایراد  به  لبنان  دبیرکل حزب اهلل 
تحوالت  پیرامون  سخنرانی 

منطقه پرداخت.
در  نصــراهلل  حســن  ســید 
ابتدای این سخنرانی درگذشت 
دبیــرکل انجمــن علمــای مســلمان یمــن را بــه 
مردم این کشــور و رهبر جنبــش انصاراهلل یمن 
تســلیت گفــت. دبیــرکل جنبش حــزب اهلل لبنان 
همچنین چهلمین ســالروز تاسیس این جنبش 

را تبریک گفت.
ســید حســن نصراهلل همچنین با تبریک عید 
ســعید قربــان، بــرای حجاج بیــت اهلل الحــرام از 

درگاه خداوند آرزوی قبولی این فریضه را کرد.
دبیــرکل حــزب اهلل لبنــان در عیــن حــال بــه 
ســالروز عملیــات الوعد الصــادق که پــس از آن 
مقابله با جنگ تجاوزکارانه علیه لبنان آغاز شــد 
و بــه پیــروزی بــزرگ در 14 ســپتامبر 2006 منجــر 

گردید، اشاره کرد.
ســید حســن نصراهلل درباره چهلمین سالروز 
تاســیس جنبش حــزب اهلل گفــت: چهل بهــار از 
گذشــت تاســیس حــزب اهلل دارای نشــانه های 
حاضــر  حــال  در  کــه  اســت  معنــوی  و  روحــی 
نمی خواهیــم بــه آن بپردازیــم. بزرگداشــت این 
مراسم در ماه سپتامبر برگزار خواهد شد و این 
مناسبت و ســالروز پیروزی 14 سپتامبر را جشن 

خواهیم گرفت.

به  سنگینی  ضربه  مقاومت  پایداری    
طرح »خاورمیانه جدید« وارد کرد

دبیرکل حزب اهلل ادامه داد: طرحی آمریکایی 
برای ســیطره بر منطقه از طریق اقدام مستقیم 
پایــداری  داشــت.  وجــود  نظامــی  نیروهــای 
مقاومت و لبنان و شکســت اهــداف جنگ 33 
روزه ضربه بســیار ســنگینی به طــرح خاورمیانه 

جدید وارد کرد.
ســید حســن نصــراهلل دربــاره ســفر بایــدن 
بــه منطقــه گفــت: تحلیل هــا و گمانــه زنی های 
زیادی در این خصوص صورت گرفته و بســیاری 
از تشــکیل ناتــو عربــی یــا خاورمیانه ای ســخن 
گفتنــد. آمریــکای امــروز آمریکای ســال 2003 و 
2006 نیســت. آمریــکا امــروز بــا وضعیتــی کامًا 
مختلــف مواجــه اســت. رئیــس جمهــور فرتوت 
آمریــکا تصویری از ایاالت متحده اســت که دیگر 
ماننــد 20 ســال گذشــته نیســت. مــن معتقدم 
آنچه بایدن را به منطقه کشــانده دو چیز است، 
یــک قانع کردن کشــورهای منطقه برای تولید و 
صــادرات بیشــتر نفــت و گاز. دومیــن هدف این 
ســفر هم پایبنــدی به امنیــت اســرائیل و تمرکز 
بــر عــادی ســازی روابــط بــا آن اســت. بایــدن از 
زمــان عهــده گیــری ریاســت جمهــوری گفت که 
یک صهیونیســت اســت. او گفــت ضرورتی ندارد 
که برای صهیونیســت بودن یهودی باشــی و هر 

آنچه به محض ورود به ســرزمین های اشــغالی 
پیرامون تشــکیل دو دولــت گفت فقط تعارفات 
بــود. آنچه از بایدن باید خواســته شــود تمدید 
آتــش بس در یمن نیســت بلکه پایــان دادن به 
جنگ و رفع کامل محاصره این کشور است. این 
ایــاالت متحده اســت کــه خواهان تــداوم جنگ 
در یمــن اســت و عربســتان تنهــا یک ابزار اســت 
و بایــدن بــه راحتــی می توانــد بــه جنــگ یمن و 

محاصره این کشور پایان دهد.
دبیــرکل حزب اهلل تاکیــد کرد: از جملــه نتایج 
جنــگ 33 روزه پایــه ریــزی اصــول بازدارندگــی 
مقابل دشــمن اســرائیلی اســت. 16 سال است 
کــه لبنان از وضعیــت امنیتی ممتــازی برخوردار 
اســت که به جلوگیری از وارد شــدن دشــمن به 
راهبردهــای نبرد در چارچوب جنگ منجر شــده 

است.

  جنگ اوکراین
ســید حســن نصراهلل درباره تحوالت اوکراین 
هم گفت: آمریــکا از طریق دولت، ارتش و مردم 
اوکرایــن با روســیه می جنگد و تمام کشــورهای 
اروپایــی را هــم بــا خــود همــراه کرده اســت و از 
مهمتریــن عناصــر ایــن نبــرد تحریــم نفــت و گاز 
روســیه از ســوی اروپــا اســت. ایــاالت متحــده 

مســئولیت تامیــن جایگزیــن برای انــرژی اروپا را 
برعهده گرفته و وقت برای آنها تنگ است چرا که 

فصل زمستان در پیش است.

رژیم  جنگ  وزیر  تهدیدات  به  واکنش   
صهیونیستی علیه لبنان

سید حســن نصراهلل در واکنش به تهدیدات 
وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی مبنــی بر حمله به 
بیــروت، صیــدا و صــور گفــت: گانتــز می داند که 
خودش و صهیونیست ها را مسخره کرده است 
و اسرائیلی ها می دانند که این حرف یک صحبت 
پوچ است که به هیچ وجه ارزشی ندارد. دشمن 
در سال 2006 میالدی 33 روز پشت روستاهای 
مــا مانده بود و 3 روز تالش می کرد وارد مارون 
بــی  الــراس شــود. امکانــات مقاومــت امــروز، 
ســابقه اســت و روحیه مبارزه بیــش از هر زمان 
دیگــری اســت. مقاومــت تنهــا قدرتی اســت که 
لبنان برای دســتیابی بــه حق خود از منابع نفت 

و گاز برخوردار است.
دبیرکل حــزب اهلل ادامه داد: اســتخراج نفت 
و گاز بــرای دولــت لبنــان میلیاردهــا دالر عوایــد 
دارد و هیــچ گونــه بدهی خارجی هــم به دنبال 
نــدارد و ایــن تنها راه نجات کشــور اســت. ما به 
مــدت دو مــاه فرصت طالیی داریــم و این مدت 

زمانی است که شرکت حفاری برای استخراج گاز 
از میــدان کاریش نیاز دارد. اســتخراج نفت و گاز 
از میدان گازی کاریش ماه سپتامبر آغاز خواهد 
شد و به همین دلیل وقت لبنان برای دستیابی 
بــه فرصــت طالیی خــود تنگ اســت. اگــر پس از 
اســتخراج نفــت و گاز از میــدان گازی کاریش به 
دنبال کســب حقوق خود برویم، هزینه ها بیشتر 

خواهد بود.
ســید حســن نصــراهلل تاکید کــرد: مــا آمریکا 
را بــه عنــوان میانجی قبــول نداریم چــرا که این 
کشور به لبنان برای منفعت اسرائیل فشار وارد 
می کنــد. مصر و اردن بــرای میانجیگری آمادگی 
دارنــد امــا منتظــر اجــازه آمریــکا و بــان جهانــی 
هســتند. فرصــت طالیی موجــود در حال حاضر 
این دو ماه اســت و لبنان می تواند مانع فروش 
نفت و گاز به اروپا که در جریان جنگ بین روسیه 

و اوکراین به آن نیاز دارد، شود.
چیــزی  چــه  افــزود:  حــزب اهلل  دبیــرکل 
هوکشــتاین را بــه ســفر به منطقه کشــاند؟ یک 
نیــاز آمریکا به نفت و گاز برای اروپا و دوم تهدید 
مقاومــت. تنهــا نقطــه قــوت موجــود در لبنان 
مقاومت و اقدامات آن اســت. مــن به مقامات 
لبنانــی می گویم که بــرگ حقیقی قــدرت تهدید 

مقاومت است.

 عملیات پهپادی اخیر مقاومت
گفتــه  اینکــه  دربــاره  نصــراهلل  ســید حســن 
می شــود عملیات پهپادی اخیر حــزب اهلل بر فراز 
میدان گازی کاریش خارج از توافق بوده اســت، 
گفــت: کدام توافــق؟ ما با کســی توافق نکردیم 
و بــه کســی نگفتیم که اقدامــی نخواهیم کرد و 
منتظر مذاکرات هستیم. هر کس به آمریکایی ها 
وعــده داد که مقاومــت هیچ اقدامــی نخواهد 
کــرد، آنها را فریب می دهد. ما گفتیم که از دولت 
در ترســیم مرزهــای دریایی حمایــت می کنیم به 
این معنا که این دولت اســت که مذاکره می کند 

نــه ما. اما در عین حال گفتیم که دســت بســته 
نخواهیم نشست.

دبیــرکل حزب اهلل بــا بیان اینکــه آمریکایی ها 
مشــاوران نادانی دارند، افزود: برای اولین بار در 
تاریخ رژیم صهیونیســتی ســه پهپاد در یک زمان 
و علیه یک هدف به سمت آن پرتاب شدند. پیام 
ایــن عملیات واضــح بود. پیــام پهپادها این بود 
که ما جدی هستیم و به جنگ روانی دست نمی 
زنیــم و گزینه های ما در زمین، دریا و آســمان باز 
است. از لحاظ توانمندی هم دشمن باید بداند 
که توانمندی و قدرت ما در آسمان، دریا و زمین 
متنــوع و متعــدد اســت و گزینه هــای متعددی 

روی میز داریم و بازی با وقت سودی ندارد.

  لزوم استفاده از توان و قدرت مقاومت
ســید حســن نصراهلل تاکید کرد: لبنان به یک 
قــدرت حقیقــی بازدارنــده متکی اســت و باید از 
تهدیدات و اقدامات آن اســتفاده کرد. موضوع 
دوم فقط به رســمیت شــناختن مرزهای دریایی 
نیســت بلکــه بــه شــرکت ها بایــد بــرای ورود و 
اســتخراج نفــت و گاز اجــازه داده شــود. من به 
دوست و دشمن می گویم که ما دست به جنگ 
روانــی نمــی زنیم بلکه جدی هســتیم و این تنها 
راه نجات لبنان اســت. اگر به همین منوال باقی 
بمانیم لبنان به ســمت آنچه بدتر از جنگ اســت 
پیــش مــی رود. بــرای اولیــن بــار متحــد و متفق 

القول باشیم.
برخــی  کــرد:  تصریــح  حــزب اهلل  دبیــرکل 
می خواهنــد ملــت لبنان از گرســنگی بمیرند و 
همدیگــر را در نانوایی هــا و پمپ هــای بنزیــن 
بکشــیم. اگــر گزینــه ایــن اســت کــه بــه لبنان 
کمــک نشــود و کشــور بــه ســمت گرســنگی و 
قحطی کشــانده شــود جنگ بســیار باشرافت 

است. تر 
ســید حســن نصراهلل خطــاب به ملــت لبنان 
گفت: ای مــردم لبنان ما به پایان خط رســیدیم 
و منتظر اجماع نیستیم و دولت را رها نخواهیم 
کرد. من اشــاره ای بــه کاریش و قانــا نمی کنم، 
موضوعی که من به آن توجه دارم بســیار بزرگتر 
اســت. اگر هدف، مانع شــدن مقابل لبنان برای 
اســتخراج نفــت و گاز اســت هیچکــس نخواهد 
توانســت دســت به اســتخراج و فــروش نفت و 
گاز بزنــد و فرقــی نمی کند این امــر چه عواقبی 

داشته باشد.
بــه  کار  اگــر  کــرد:  تاکیــد  حــزب اهلل  دبیــرکل 
ســرانجام منفــی برســد تنهــا در مقابــل کاریش 
نخواهیم ایســتاد بلکه ایــن را در مابعد کاریش 
و مابعــد مابعــد کاریــش انجــام خواهیــم داد. 
مــا تمام ســواحل فلســطین و تمام ســکوها و 
میادیــن و مختصــات آنها را دنبــال می کنیم. به 
خواســت خــدا و بــه برکــت مومنــان و صادقین 
و مخلصیــن از ایــن کشــور دفــاع خواهیــم کرد 
و آمــاده جانفشــانی و فــداکاری در راه کرامت و 

عزت خود هستیم.

ی رابطه با اسرائیل است هدف بایدن از سفر به منطقه تمرکز بر عادی ساز

سیدحسن نصراهلل

ســید حســن نصراهلل در واکنش به تهدیدات وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مبنی بر حمله 
وت، صیدا و صور گفت: گانتز می داند که خودش و صهیونیست ها را مسخره کرده  به بیر
است و اسرائیلی ها می دانند که این حرف یک صحبت پوچ است که به هیچ وجه ارزشی 
وز تالش  وستاهای ما مانده بود و 3 ر وز پشت ر ندارد. دشمن در سال 2006 میالدی 33 ر
وحیه مبارزه  وز، بی سابقه است و ر ون الراس شــود. امکانات مقاومت امر می کرد وارد مار
بیش از هر زمان دیگری اســت. مقاومت تنها قدرتی اســت که لبنان برای دستیابی به حق 

خود از منابع نفت و گاز برخوردار است.

امیر قربانی


