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10تــیــک

کتــاب پیــش رو 9 فصــل دارد کــه به ترتیــب عبارت انــد: »روســیه؛ منشــا اطالعــات غلــط 
دیجیتالی«، »اوکراین؛ تهدیدهای خارجی و چالش های داخلی«، »کانادا؛ ساخت انواع 

روبات ها«، »لهستان؛ رواج اکوسیستم های دستکاری در شبکه های اجتماعی«، ...

 ارتباط کودکان و نوجوانان 
با نشریات نباید قطع شود

مدیرعامل  تیک:  گروه  سپهرغرب، 
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 
نوجوانان گفت: فعاالن حوزه کودک و 
نوجوان نباید بگذارند اتصال و ارتباط 
چاپی  کتاب های  و  نشریات  با  بچه ها 

قطع شود.
حامد عالمتــی افزود: خاطرات همه 
ما با نشریات کودک گره خورده است. همه ما که متعلق 
به دهه های قبل هستیم در هر سنی که باشیم بخشی از 
خاطرات مان به مجله های کــودک برمی گردد. از »کیهان 
بچه هــا« و مجالتــی کــه »ســروش« منتشــر می کــرد تــا 

»سالم بچه ها«، »پوپک« و....
وی گفــت: همه اینها خاطرات ما بزرگ ترها را تشــکیل 
می دهــد. ایــن که یک موضــوع برای ما خاطره می شــود 
یعنــی اثرگذار و ماندگار بوده و در جان و دل ما نشســته 
و همان مأموریتی است که یک نشریه باید داشته باشد؛ 

مخصوصًا نشریه ای در حوزه کودک و نوجوان.
وی افــزود: از طــرف دیگــر برخــی تصــور می کنند عمر 
نشــریات در عصــر دیجیتــال به پایــان رســیده. اینکه این 
تصــور صحیح اســت یا نــه االن جای بحث آن نیســت اما 
یــک قاعــده کلی وجود دارد که ما بایــد به آن توجه کنیم 
و همینطــور شــما فعاالن حــوزه کودک و نوجــوان و آن 
اینکــه نباید بگذاریم اتصال و ارتباط بچه ها با نشــریات و 

کتاب های چاپی قطع شود.
عالمتــی ادامــه داد: ایــن یک قاعــده و اصل اســت. از 
آن طرف هم مخالف دیجیتال ســازی و واقعیت مجازی و 
واقعیت افزوده و امثال اینها نیســتیم، این را هم در نظر 
بگیریــد. اما از داخل کتاب چاپــی بچه ها باید به محتوای 
دیجیتــال دســت پیــدا کننــد و از داخــل نشــریه چاپی به 
واقعیــت مجــازی و واقعیــت افــزوده برســند. نکته مهم 

جمع کردن بین این دو دیدگاه است.
وی افــزود: من نشــریه شــاهد کــودک را دیــده ام. در 
مســیر هم که می آمدم شــماره 181 نشریه را خواندم. کار 
ارزشــمندی است. اما از انتشــار فیزیکی نشریه هم غافل 
نشــوید. شاید مشــکل مالی و توزیع داشــته باشید، اما 
اینها را حل کنید. کودکی که اثر شما به دستش می رسد 
بایــد شــب مجلــه شــما را باالی ســرش داشــته باشــد و 
ورق بزنــد. ایــن خیلــی مهم اســت. باید بتواند بــا مداد و 
خودکار زیر کلماتی که در مجله اســت خط بکشد. این ها 

کارکردهای نشریه شماست.
مدیرعامل کانــون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
گفــت: مــا در کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
همه ســخنرانی ها و نکاتی که مقام معظم رهبری درباره 
حــوزه کــودک و نوجــوان فرموده انــد و دســتوراتی کــه 

داشته اند دیده ایم و این ها را به راهبرد تبدیل کرده ایم.
وی ادامــه داد: از توصیه هــا و درخواســت های جدی 
مقــام معظــم رهبری خطاب به مســئوالن حــوزه کودک 
و نوجــوان به ویــژه در انتشــار کتــاب و نشــریات کودک و 
نوجوان این است که کار کودک و نوجوان باید با کیفیت 
باشــد. و حتی تصریح می کنند که بــه کیفیت پایین و کم 
قانــع نشــوید. این نگاه رهبــری به نشــریات و کتاب ها در 

حوزه کودک و نوجوان است.
عالمتــی افــزود: توصیه دیگــر رهبر معظــم انقالب در 
حوزه کودک و نوجوان اســت کــه کار کودک و نوجوان با 
ابتکار همراه باشــد. ما نباید سرسری از این مسائل عبور 
کنیــم. همین مباحث را اگر دنبال کنیم اتفاقات خوبی در 

جامعه رخ خواهد داد.
وی افزود: توصیه دیگر مقام معظم رهبری این است 
کــه همه محصــوالت کــودک و نوجوان )منظــور کتاب و 
نشــریه اســت( به دســت همه دانش آموزان برسد و این 

هم نکته مهمی است.
مدیرعامل کانون با تأکید بر اهمیت کیفیت در انتشار 
نشــریه گفت: ســطح کار را ارتقا دهید. مــا هم در کارهای 
خودمــان در کانون بــرای چاپ کتاب و ســایر محصوالت 
این سخت گیری را داریم. اگر نیاز است کانون به مجموعه 
نشــریات شــما در بخش هــای مختلــف کمک کنــد حاضر 

هستیم این کمک را داشته باشیم.
وی ادامــه داد: روی تربیــت نویســندگان نوجــوان و 
نوقلم ها کار کنید. در کنار تولید محتوا و فعالیت هایی که 
دارید حتمًا به این بخش یعنی تربیت نویسندگان آینده 
توجــه داشــته باشــید. چه خوب اســت که نویســندگان 
آینــده ایــن مملکــت از میان بچه هــای شــهدا و خانواده 

شهدا باشند.
عالمتی دربــاره توجه به تربیت نویســندگان نوجوان 
گفــت: از آقــای نریمانــی و مجموعه شــان بــرای تربیــت 
نویسندگان این درخواست را دارم و اگر نیاز باشد کانون 
هــم کمــک می کنــد. مــا در مجموعــه کانــون نشــریه ای 
داریم به نام نشــانی و در این نشریه آثار نوقلمان منتشر 

می شود.
وی افــزود: بعــد از ماجــرای تلــخ و دردنــاک حادثــه 
تروریستی شاه چراغ، »آرشام« که به همراه خانواده اش 
جان خود را از دســت داد یک ســری نقاشــی ها و مطالب 
بــه قلم خودش داشــت و ما امروز دو جلــد کتاب به قلم 
»آرشام« آماده کرده ایم که آن اشااهلل چاپ خواهیم کرد.

خبر

عالمتی

جنگ روانی

دستکاری
 در رسانه های اجتماعی

بالفاصله پس از برد تیم ملی 
ایران شادی وصف نشدنی 
در میان مردم ایران شکل 
گرفت و خیابان های تهران و 
سایر شهرهای ایران مملو از 
جمعیت، شیرینی و شادی 
بود که یک صدا تیم ایران را 
تشویق و پرچم کشور را در 
کوچه و خیابان های شهر 
طنین انداز می کردند. اما 
رسانه های فارسی زبانی 
که عناصر خود را در داخل 
ایران به عزاداری برای 
مهسا امینی و کشته های 
جعلی اغتشاشات دعوت 
می کردند، ایران را به خاطر 
این شادی محکوم کردند؛ 
وز بعد  گناهی که خود چندر
با شکست ایران مقابل آمریکا 
»مرتکب «  اش شدند!

درست در لحظاتی که 
مردم کشور از برد تیم ملی 
مقابل ولز، سراسر شادی 
و شوق بودند شبکه های 
سعودی، انگلیسی و در واقع 
سربازان...

لوپتو راهی بولیوی شد
سپهرغرب، گروه تیک :   انیمیشن سینمایی »لوپتو« به کارگردانی عباس عسکری و تهیه کنندگی محمدحسین صادقی و احسان کاوه محصول مرکز انیمیشن سوره در سومین حضور جهانی خود به بخش رقابتی هشتمین دوره 

جشنواره بین المللی فیلم سیه را کشور بولیوی راه یافت. جشنواره بین المللی فیلم سیه را از دوم تا چهارم دسامبر 2022 برابر با یازده تا سیزده آذرماه 1401 در شهر سانتاکروز کشور بولیوی برگزار خواهد شد.
»لوپتو« که هم اکنون در سینما های سراسر کشور در حال اکران است؛ با تکنیک سه بعدی و برگرفته از قصه و فضایی کامال ایرانی، در استودیوی فراسوی ابعاد توسط هنرمندان جوان کرمانی تولید شده است. این انیمیشن در 
طول یک ماه اکران خود با استقبال کودکان و خانواده ها، توانسته صدرنشین گیشه ماهانه سینما های ایران شود و هم اکنون با جذب 240 هزار مخاطب، در مرز فروش 6 میلیارد تومانی قرار دارد. همچین پخش بین الملل این 

انیمیشن برعهده مرکز بین الملل سوره است.

تیک:  گروه  سپهرغرب، 
 ، خبرنگار به ظاهر  این افراد 
کی روش،  کارلوس  دائم 
کشور  ملی  تیم  سرمربی 
متهم  را  بازیکنان  سایر  و 
کشوری  تیم  در  حضور  به 
زندگی،  زن،  که  می کردند 
را  موردنظرشان  »برای های«  یا  و  آزادی 

است. گرفته  نادیده 
انقــالب مــردم ایــران در ســال 57 درحالی 
در آســتانه 44 سالگی اســت که این سال ها، 
روزهــای پــر فــراز و نشــیبی را بــه خــود دیده 
تــا  گرفتــه  اقتصــادی  تالطم هــای  از  اســت؛ 
مــچ انــدازی بــا تحریم هــای ظالمانه امــا مثل 
همیشــه این مردم ایران هســتند کــه پیروز و 
ســربلند میدان انــد و از ایــن طوفان هــا عبور 
کردنــد تــا نهال انقــالب بــه درخــت تنومندی 

شود. تبدیل 
امــا در دو مــاه گذشــته عــده ای بــه بهانه 
آزادی زنــان و تســاوی حقــوق زن و مــرد بــذر 
کاشــتند.  کشــور  در  را  جدیــدی  آشــوب های 
بگذریم از خســارت هایی که به اموال عمومی 
بــه بهانه زن، زندگی، آزادی و ســلب امنیت از 
مــردم زدند. کشــور ما در یکــی دو هفته اخیر 
در یکــی از فرصت هــای عرضه خود در مجامع 

بین المللی قــرار گرفت؛ جام جهانی!
خیلی هــا  بــرای  جهانــی  جــام  اســم  شــاید 
شــادی بخــش و یــادآور اتفاقــات خــوش برد 
تیمشــان باشــد امــا بعــد از حضــور ایــران در 
جــام 2022 برای ایــران و ایرانی یادآور یک چیز 
اســت و آن هم وطن فروشی یک عده به ظاهر 
دالرهــای  کــه  وطن فروشــانی  اســت؛  ایرانــی 
ســعودی »ایــران اینترنشــنال« یــا وعده های 
»مــن  و   BBC ماننــد  شــبکه هایی  انگلیســی 
وتــو« زیــر دندانشــان مــزه کــرد و از ابتــدای 
حضــور ایــران در قطر و جــام جهانی، همّ وغم 
خود را بر تشــویش اذهــان عمومی ایرانی ها 
متمرکــز  ایــران  بازیکنــان  روحیــه  تخریــب  و 

کردند.
چنــد روز پیــش از بــازی اول ایــران مقابــل 
مجــازی  فضــای  فشــارهای  انگلیــس،  تیــم 
شــروع شــد و شــبکه هایی ماننــد مــن و تــو، 
ویدیوهایــی  اینترنشــال  ایــران  و  بی بی ســی 
را از کشــته شــدگان خیالــی اغتشاشــات اخیر 
کشــور بارگــذاری کردند و از این طریق ســعی 
کردند احساســات عمومی را جریحه دار کنند. 
از طــرف دیگر شــبکه من و تــو در برنامه های 
متعــددی، افــرادی را روی آنتــن خود آورد که 
با اشــک و نفریــن برای تیم ملــی آرزوی باخت 
می کردنــد؛ افرادی که کامًال مشــخص بود در 
مصاحبه هایــی از قبــل تنظیــم شــده تــک تک 

دیالوگ هــای خــود را حفــظ کــرده و آمده اند 
رســالت خــود یعنی وطن فروشــی را در قالب 

یک پروژه مســخ رسانه ای انجام دهند.
این میــان، بســیاری از افراد شناخته شــده 
در اینســتاگرام بــا دنبال کننده هــای چندهــزار 
کــه  ســلبریتی هایی  یــا  چندمیلیونــی  و  نفــری 
کشــورهای  اقامــت  و  پاســپورت  دنبــال  بــه 
غربــی بودند، در رشــته اســتوری های بســیار 
زیادی به وضوح تیــم ملی را نفرین می کردند 
می کردنــد؛  باخــت  آرزوی  بازیکنــان  بــرای  و 
انگلیســی های مقیــم ایــران و قطــر همــه کار 
کردنــد تــا ایــران مقابــل ایــن تیــم بــه نتیجــه 
اول  بــازی  در  طوری کــه  دهــد؛  تــن  باخــت 
شــاهد حضورشــان در وزرشــگاه و سر دادن 

شــعارهای رادیکالی شدید بودیم.
در  حضــور  بــا  سه شــبکه  ایــن  خبرنــگاران 
نشســت خبری تیم ملی کشــورمان ســواالتی 
و  می پرســیدند  کشــور  تحــوالت  بــر  مبنــی  را 
کارزار  بــه  تبدیــل  را  فوتبــال  داشــتند  ســعی 
این افــراد به ظاهــر خبرنــگار،  سیاســی کننــد. 
دائــم کارلــوس کی روش، ســرمربی تیــم ملی 
کشــور و ســایر بازیکنان را متهــم به حضور در 
تیم کشــوری می کردند کــه زن، زندگی، آزادی 
نادیــده  را  موردنظرشــان  »برای هــای«  یــا  و 
گرفتــه اســت. در حالی که خودشــان نماینده 
عامــل  کــه  بودنــد  انگلیــس  به نــام  کشــوری 
نسل کشــی ده میلیون ایرانی در جنگ جهانی 
اول که با اشــغال ایران مرتکب شــده بودند. 

جنــگ جهانی دوم هم دیگر جای خود دارد.
و نمی دانســتند »برای هــای« اصلــی ملــت 
ایــران، کودتای 28 مرداد 1332 و ســرنگونی 
غــارت  دهــه  هفــت  مصــدق،  محمــد  دولــت 
نفــت ایــران، امتیازات دارســی و رویترز اســت 
کــه انگلیســی ها بــا اتــکا بــه آن ها، همــه چیز 
ایران را غــارت کردند. جداکردن افغانســتان، 
غربــی  بخش هــای  و  بحریــن  بلوچســتان، 
دانشــمندان  کشــتار  و  خرابــکاری  ایــران،  از 
هســته ای کــه رئیــس MI6 به صراحــت اعالم 
هســته ای  پیشــرفت های  توقــف  بــرای  کــرد 
انجــام شــده،  از عملیــات جاسوســی  کشــور 
از دیگــر نمونه هــای بــارز خدمــات دلســوزانه 
ایــران هســتند  بــه مــردم  انگلســتان نســبت 
کــه هرکدام یک کتــاب مفصــل و جامع مطلب 

می طلبد.
ایجــاد  بــرای  حربه هــا  همــه  از  انگلیــس 
افــکار  انحــراف  و  ایــران  علیــه  روانــی  جنــگ 
عمومــی هواداران تیــم ملی مان در بازی اول 
اســتفاده کــرد. حتی اعــالم کرد بــرای حمایت 
از آزادی پوشــالی عــده ای وطن فــروش تمام 
بازیکنانــش در زمیــن بــازی زانــو می زننــد؛ در 
حالــی کــه بایــد زانــوی اصلــی را مقابــل ملت 

ایــران به خاطر چهار دهه غــارت و چپاول این 
آب و خاک می زد!

انگلیس  ایران مقابل  از باخت    شادی 
بد  ولز  مقابل  برد  از  شادی  ولی  است  خوب 

است!
بــه هــر ترتیــب بــازی اول بــا تمــام فــراز و 
نشــیب هایش تمام شــد و تیم ملی جمهوری 
اسالمی ایران به شکســت مقابل انگلیس تن 
داد. امــا در بــازی دوم مقابل ولز، شــاگردان 
را  جذابــی  بســیار  بــازی  کــی روش  کارلــوس 
ارائــه دادنــد؛ حــاال دیگــر جــو بســیار خوبــی 
در ورزشــگاه وجــود داشــت و می تــوان گفت 
جمعیــت قالــب ورزشــگاه یــک صــدا ایــران را 
در  بــازی  ایــن  در  ایــران  می کردنــد؛  تشــویق 
دقایــق پایانی توانســت 2 بر صفر از ســد یکی 
از جزایــری که روزی ملک انگلســتان بود، عبور 
کند و حتی شــانس صعود به مرحله بعدی را 

به دست آورد.
بالفاصله پس از برد تیم ملی ایران شــادی 
وصــف نشــدنی در میــان مــردم ایــران شــکل 
گرفــت و خیابان های تهران و ســایر شــهرهای 
ایران مملو از جمعیت، شــیرینی و شــادی بود 
که یک صدا تیم ایران را تشــویق و پرچم کشور 
را در کوچــه و خیابان هــای شــهر طنیــن انــداز 
می کردنــد. امــا رســانه های فارســی زبانی کــه 
عناصر خود را در داخل ایران به عزاداری برای 
مهســا امینی و کشــته های جعلی اغتشاشات 
دعوت می کردند، ایران را به خاطر این شــادی 
محکــوم کردنــد؛ گناهی که خــود چندروز بعد 
با شکســت ایران مقابل آمریکا »مرتکب «  اش 

شدند!
درســت در لحظاتــی کــه مردم کشــور از برد 
تیــم ملــی مقابل ولز، سراســر شــادی و شــوق 
در  و  انگلیســی  بودنــد شــبکه های ســعودی، 
واقع سربازان جبهه رسانه ای یهود بین الملل، 
بی کار ننشســته و توســط عامالن خود شــروع 
به اجرای عملیــات روانی با این مضمون کردند 
که »مردم ایران عزادارند و دلیلی برای شــادی 
نیســت« و اگــر در آن روز ســری بــه صفحــات 
مجازی می زدید، شــاهد اســتوری هایی بودید 
کــه یکــی پــس از دیگــری ایــن محتــوا را نشــر 
می دادنــد و شــادی از بــرد ایران مقابــل ولز را 

عملی مذموم می شمردند.
به هر حال بازی ایران با ولز تمام شــد و تیم 
ملی کشــورمان خود را برای بازی مقابل آمریکا 
آماده می کرد. همه چیز در ســکوت بود؛ گویی 
خــوراک شــبکه های غربــی هــم تمــام شــده و 
نتیجــه دو ماه جنگ رسانه ای شــان علیه ایران 

یک شــبه تبدیل به باد هوا شده بود.
امــا این میــان بــرای کوتاه تــر شــدن قصــه 

هســتیم،  مــرورش  حــال  در  کــه  این چنــدروز 
شــبکه های  پراکنی هــای  دروغ  بــه  اشــاره ای 
اعتصاب غــذای  یــا  بــر شــکنجه  غربــی مبنــی 
راه  بــه  بــا  کــه  نمی کنیــم  رونقــی  حســین 
انداختن کارزار جعلی اعتصاب غذا و شــکنجه 
درغیــن اش در زندان توســط بــرادرش مورد 
توجــه رســانه های معانــد و ضــد مردمی قرار 
گرفــت. رونقــی بــه دلیــل شــادی بــرد ایــران 
مقابــل ولــز با قــرار وثیقــه، از زندان آزاد شــد 
و نــه تنهــا چهــره و ظاهــرش بــه افــرادی کــه 
شــبیه  شــده اند  شــکنجه  و  غــذا  اعتصــاب 
نبود بلکه بســیار ســالم و ســالمت بــود. یکی 
از پاســخ های دندان شــکن ایرانیــان واقعی و 
حامیــان مســلمان ایــران در فضــای مجــازی، 
زندانیــان  بــا دیگــر  رونقــی  مقایســه تصاویــر 
خارجــی بود کــه واقعــًا اعتصاب غــذا کرده و 
بدنشــان  از  اســتخوان  و  پوســت  جــز  چیــزی 

بود! نمانده  باقی 

زیر  سعودی  دالرهای  شیرین  مزه    
می زنند  حرف  فارسی  که  وطن فروشانی  زبان 

اما...
یوزپلنــگان  رویارویــی  زمــان  روی  هــر  بــه 
ایرانی بــا تیم آمریکا رســید. ایران در این بازی 
در دام بــازی آمریکایی هــا افتــاد و بــا نتیجــه 
یــک بــر صفــر بــازی را واگــذار کــرد و پرونــده 
بســت.  را   2022 جهانــی  جــام  در  حضــورش 
امــا بالفاصلــه پــس از اتمام بــازی در حالی که 
بازیکنــان تیم ملــی اشــک می ریختند، عده ای 
از وطــن فروشــان بــه کوچه هــا و خیابان هــا 
آمدند و شــروع بــه پایکوبی و شــادی کردند؛ 

همان هایــی که عزادار بودند!
و  ســعودی  انگلیســی،  شــبکه های  حــاال 
صهیونیســتی هم خــوراک جدید خــود را پیدا 
کرده اند و با پوشش همه جانبه شادی وطن 
فروشان و عامالن خود در شهرهای مختلف، 
می کننــد؛  بارگــذاری  را  تــازه ای  ویدئوهــای 
ویدیوهایــی کــه افــراد در آنهــا چنین جمالتی 
دارند: »خوشــحالی مردم ایــران برای برد تیم 
آمریکا؛ دمتون گرم که دل ما رو شــاد کردید؛ 

دعای ایرانی ها پشــتتون بود ایول«.
عربســتان  اســرائیل،  عامــالن  از  بســیاری 
ســعودی و منافقان آلبانی نشــین از شامگاه 
کــرد،  واگــذار  را  بــازی  ایــران  کــه  سه شــنبه 
ســناریوی از پیش تعیین شده را اجرا می کنند 
و به شــدت مشغول نوشــتن و انتشار کامنت 
در فضای مجازی هســتند. اگر نشانی آن ها را 
بخواهیــم، می توانیم با چنین جمالتی شــاهد 
تحرکات جدیدشــان باشــیم: »خداروشکر که 

باختیــد، ما کلی دعا کردیم« و...
بــا وجــود ناکامــی ایــران مقابــل آمریــکا و 

عامــالن  جهانــی،  جــام  از  خداحافظــی 
»مــن  شــبکه  ایرانــی  ضــد  و  ســلطنت طلب 
آمریکایــی  و  انگلیســی  شــبکه های  تــو«،  و 
ســعودی  شــبکه  و   CNN و   BBC چــون 
دالرهــای  از  کــه  »ایران اینترنشــنال« 
نتوانســتند  می کنــد،  ارتــزاق  بن ســلمان 
به طــور کامل به هــدف از پیش تعیین شــده 
خود برســند. دست و پا زدن این روزهایشان 
هــم گــواه این حقیقت اســت که نتوانســتند 
آن طور که می خواســتند بیــن صفوف مردم 
ایران شــکاف بیاندازند و نتیجه دو ماه جنگ 
همه جانبــه روانی شــان علیه مــردم ایران، با 
اتحــاد بازیکنــان تیم ملی، قرائت ســرود ملی 
توســط آن هــا کــه بســیار تــالش شــد انجام 
نشــود، و برد ایران مقابل ولز خنثی شد. اما 
همان طــور کــه می دانیم دالرهای ســعودی 
همچنــان انگیــزه ادامــه فعالیــت را به آن ها 

می دهد.

تیک:  گروه  سپهرغرب، 
در  »دستکاری  کتاب 
اجتماعی؛  رسانه های 
رایانشی«  پروپاگاندای 
و  سی وولی  ساموئل  نوشته 
ترجمه  با  ان.هاوارد  فیلیپ 
و  ثمرین  رضایی  عباس 
به  همشهری  نشر  توسط  آهنگ  صفر  رسول 

چاپ دوم رسید.
کتاب »دســتکاری در رسانه های اجتماعی؛ 
ســاموئل  نوشــته  رایانشــی«  پروپاگانــدای 
ســی وولی و فیلیپ ان هاوارد با ترجمه عباس 
رضایــی ثمرین و رســول صفر آهنــگ به تازگی 
توســط نشــر همشــهری به چاپ دوم رســیده 

است.
پژوهش هــای  حاصــل  این کتــاب  مطالــب 
ماهیتــی  و  هســتند  نویســنده اش  دو 
میان رشــته ای دارنــد که در تقاطــع حوزه های 
ارتباطــات، علــوم سیاســی، علــوم اجتماعــی 
موضــوع  شــده اند.  انجــام  رایانــه  علــوم  و 
مهمــی کــه در این کتاب به آن پرداخته شــده، 
»پروپاگانــدای رایانشــی« اســت. این اصطالح 
و  غلــط  اطالعــات  انتشــار  متاخــر  پدیــده  بــه 
دســتکاری دیجیتال اشــاره دارد. پروپاگاندای 
بــه  ارتباطــی،  یــک روش  به عنــوان  رایانشــی 
اســتفاده از الگوریتم هــا، فرایندهــای خودکار 
و نظــارت انســانی بــا هــدف مدیریــت فضــای 
کلــی رســانه های اجتماعی یــا توزیع اطالعات 
اطــالق  این شــبکه ها  طریــق  از  گمراه کننــده 

می شود.
نویسنده کتاب »دستکاری در رسانه های 
اجتماعی« می گویند پروپاگاندای رایانشــی 
از  مجموعــه ای  به عنــوان  فنــی  حیــث  از 

متغیرها، مدل ها، کدها و الگوریتم ها تعریف 
ایجادکننــده،  افــراد  اختیــار  در  کــه  می شــود 
پلتفرم های خدمات رســان و شرکت هایی است 
که از آن ها سود می برند. این توصیف »فنی« یا 
مکانیکی ممکن اســت باعث شود پروپاگاندای 
رایانشــی را غیرمغرضانــه و اجتناب ناپذیر تلقی 

کنیــم و چنین برداشــتی می توانــد منجــر 
به خلــق موقعیت های خطرناک شــود؛ 

مــا  کــه  موقعیت هایــی 
درک  بــرای  می کننــد  قانــع  را 

روندهای پیچیــده اجتماعی-فنــی و فهم تاثیر 
فراگیر پروپاگاندای رایانشی در سیاست، دنبال 

»علوم داده های اجتماعی« باشیم.
کتــاب پیــش رو 9 فصــل دارد کــه به ترتیــب 
غلــط  اطالعــات  منشــا  »روســیه؛  عبارت انــد: 
دیجیتالــی«، »اوکرایــن؛ تهدیدهــای خارجــی و 
چالش هــای داخلــی«، »کانــادا؛ ســاخت انواع 
رواج اکوسیســتم های  روبات هــا«، »لهســتان؛ 
دســتکاری در شــبکه های اجتماعی«، »تایوان؛ 
مواجهــه دموکراســی دیجیتال بــا خودکامگی 
خودکار«، »برزیل؛ مداخله روبات های سیاسی 
داســتان  »آلمــان؛  اساســی«،  رخدادهــای  در 
اخطارآمیــز«، »ایــاالت متحــده؛ ایجــاد اجمــاع 
آنالیــن« و »چیــن؛ مــدل جایگزین یــک تمرین 

متداول«.

 در قسمتی از این کتاب می خوانیم:
در همین زمینــه توئیتر خاطرنشــان می کند 
مطبوعــات  در  گاه  بــه  گاه  این اطالعــات  کــه 
اصلــی جریان می یابد و توســط ســازمان های 
می شــود.  گــردآوری  لهســتان  بــزرگ  خبــری 

دروغیــن  ماجــرای  از   TVP مثــال  به عنــوان 
فروش ناوهای جنگی روســیه به مصر خبر داد 
که در ابتدا توســط یک ســایت خبری مشکوک 
روســی به اشــتراک گذاشــته شــده بود. عالوه 
بــر این، این گزارش ادعا می کنــد که »ترول های 

بســیار  لهســتان  در  روســی 
تکیــه  بــا  و  هســتند«   فعــال 
)ماننــد  ســاختگی  ابزارهــای  بــر 
دســتور زبان ضعیف لهســتانی و استفاده 
از اصطالحــات روســی( ادعــا می کننــد که 
حســاب های جعلــی روســی را در بزرگ ترین 
پورتال هــای خبــری لهســتان رواج داده اند. با 
این حــال از آن جــا که انتســاب مشــخص برخی 
از روایت هــا به طور مســتقیم به عوامل روســی 
قــادر  گزارش هــا  اســت،  غیرممکــن  معمــوال 
بــه ارائــه شــواهد قطعی بــرای ادعاهــای خود 
نیســتند. بنابرایــن شــاخه لهســتانی خبرگزاری 
جنجالی اســپوتنیک روسیه در چرخشی عجیب 
اطالعــات  اکوسیســتم  پیچیدگی هــای  کــه 
غیرآنالین را نشــان می دهد، با انتشار مقاله ای 
هجوآمیــز به زبان لهســتانی با عنــوان »چگونه 
تــرول روســی را تشــخیص دهیــم« روش هــای 
گزارش این رســانه ها را نقد کــرد و به باد انتقاد 

گرفت.
صفحــه،   366 بــا  این کتــاب  دوم  چــاپ 
هــزار   150 قیمــت  و  نســخه   300 شــمارگان 

تومان منتشر شده است.

کشورهای دیگر چگونه در فضای مجازی می جنگند؟

مزه  دالرهای  سعودی
یر دندان  فارسی  زبانانی که ایرانی  نیستند  ز
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المیرا شریفی مقدم

برنامه باالن

خسروشاهی

می خواهم مدتی حوزه های 
دیگر اجرا را تجربه کنم

المیرا  تیک:  گروه  سپهرغرب، 
بخش های  گوینده  شریفی مقدم، 
سال ها  از  پس  که  تلویزیون  خبری 
مدتی  برای  خبر،  شبکه  در  فعالیت 
آمده  تلویزیونی  اجراهای  سمت  به 
است، از تفاوت های اجرا و گویندگی در 

تلویزیون می گوید.
شــریفی مقدم در واکنــش بــه ایــن جملــه کــه »گفتــه 
می شــود از گویندگی خبر خداحافظــی کرده اید، آیا از این 
پــس باید شــما را به عنــوان مجری تلویزیونــی بدانیم؟« 
به بیان این پاســخ بســنده کرد: »فقــط می خواهم حوزه 
دیگــری از اجرا را برای مدتی تجربه کنم. 22 ســال گوینده 
خبر بودم و برای مدت یک ساله به معاونت سیما آمده ام 

تا فضای اجرا را بیشتر تجربه کنم.«

 اجرای تلویزیونی فن بیان قوی می خواهد
برنامــه  ثابــت  مجــری  عنــوان  بــه  کــه  شــریفی مقدم 
صبحگاهی »صبحانه ایرانی« معرفی شــده اســت، درباره 
تفاوت هــای گویندگــی خبــر و اجــرای تلویزیونــی اینگونه 
اظهــار کــرد: مجری گــری در تلویزیــون، بداهه گویــی قوی 
می خواهــد. گویندگی خبر هم یک مقولــه کامال متفاوت 
است. گویندگی خبر تســلط باالیی بر متن موضوعات روز 
می خواهــد چــون یک گوینــده خبر تا وقتی خبــر را درک و 
فهــم نکنــد نمی توانــد آن را بــه بیننــده منتقــل کنــد. اما 
کال اجــرای تلویزیونــی عالوه بر تســلط باال بــر موضوعات 
روز، بداهه گویــی و فــن بیــان خیلــی قــوی می خواهد که 
خداراشــکر ما در ایــن زمینه همکاران گوینــده و مجریان 

خوبی در تلویزیون داریم و می توانیم از آنها بهره ببریم.
او در ادامــه دربــاره اجــرای برنامــه »صبحانــه ایرانی« 
مطالبــی را عنوان کرد و به معرفــی مهم ترین بخش های 

این برنامه صبحگاهی پرداخت.
وی گفت: »صبحانه ایرانی« یک برنامه ترکیبی است که 
پخشش از یک ماه گذشته آغاز شده و من به عنوان یکی 
از مجریان به مدت یک هفته است که همکاری ام را شروع 
کردم. این برنامه از بخش های مختلفی تشــکیل شــده و 
بیشتر رویکرد فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی دارد و البته 
در برخــی روزها با توجه به اتفاقات ورزشــی مهمی که رخ 

می دهد، وجه ورزشی، بیشتر به چشم می خورد.
مجری برنامه »صبحانه ایرانی« ادامه داد: بخش های 
دیگــر برنامــه مثــل میــز خبرخوانــی کــه خــودم در کنــار 
همکارانــم اجــرا می کنــم و بخــش دیگــری بــا عنــوان میز 
مطالبــه کــه مهمترین بخش و البته قابل توجه اســت. با 
توجــه به تجربــه ای که ســال ها در اجرای گفــت و گوهای 
تلویزیونی به شــکل زنده داشــتم، شــبکه دو سیما لطف 
کردند و اجرای این بخش را هم به من سپردند. »صبحانه 
ایرانــی« در طــول هفتــه مهم تریــن ســوژه های خبری در 
حوزه هــای مختلف را در نظر می گیــرد و از زوایای مختلف 
همراه با دستگاه های متولی به موضوعات نگاه می کند. 
درواقع به شــکل مطالبه ای و پاســخ هایی بــرای مردم به 

برخی موضوعات می پردازد.

 نگاه ویژه »صبحانه ایرانی« به فضای مجازی
شــریفی مقدم ســپس بــه اهمیــت فضــای مجــازی در 
برنامه صبحگاهی اش اشاره کرد و توضیح داد: به عنوان 
مثــال یکــی از مهم تریــن مطالبه هــای این روزهــای مردم 
بحــث آلودگی هواســت کــه با حضــور مهمانــان مختلف 
در ایــن حــوزه بررســی هایی داشــتیم و یا بخــش آموزش 
کــودکان در وزارت آمــوزش و پرورش که مــورد بحث قرار 
گرفت. بخش خبرخوانی مان،  روزنامه های صبح کشــور را 
مرور می کند و نگاه بســیار ویژه و پررنگی به فضای مجازی 
داریم چون فضای مجازی طی ســال های اخیر به خصوص 
یکی دو سال گذشته خیلی توانسته اقبال مردم را به خود 
جلــب کند؛ بنابراین خبرهایی که بازتاب بیشــتری در فضای 

مجازی دارند را رصد کرده و انتخاب می کنیم.
اجراهــای  تجربــه  از  ســپس  تلویزیــون  مجــری  ایــن 

تلویزیونی اش طی این سال ها گفت.
او یادآور شد: در این سال ها تجربه اجراهای تلویزیونی 
هم داشتم اما بیشتر در قالب خبری بوده و اکنون دوستان 
به من اجازه دادند تا با شبکه های دیگر هم همکاری داشته 
باشم. در کل »صبحانه ایرانی« تجربه رضایت بخشی است؛ 
البته من حدود یک سال و نیم پیش این تجربه را در برنامه 
صبحگاهی »چاپ اول« شــبکه خبر هم داشــتم که برنامه 
پربیننــده ای بــود اما رویکــردش متفاوت بود. مــا در چاپ 
اول رویکــرد کامــال خبری داشــتیم امــا »صبحانــه ایرانی« 
رویکرد اجتماعی فرهنگی دارد و مخاطبان شبکه دو بیشتر 

از خانواده های عزیز ایرانی هستند.

امید  مردم  به  روزها  این  صبحگاهی  برنامه های   
می دهند؟

المیــرا شــریفی مقدم در پایــان گفت وگــو بــا ایســنا در 
پاســخ بــه اینکه فکــر می کند در فضــای فعلــی جامعه با 
گذرانــدن روزهــای نــاآرام، برنامه هــای صبحگاهــی چقدر 
می توانند روحیه امیدبخشی را در مردم زنده کنند و آیا در 
»صبحانه ایرانی« این رویکرد لحاظ می شود؟ خاطرنشان 
کرد: یک برنامه صبحگاهی حتمًا باید نشاط صبحگاهی را 
همراه داشــته باشــد و قطعا بیننده ای که در این ساعت 
از روز شــبکه دو یــا هر شــبکه دیگری را انتخــاب می کند تا 
مجله صبحگاهی اش را تماشــا کنــد، می خواهد روزش را 
بــا نشــاط و امید آغــاز کند. مــن گمان می کنم ایــن اتفاق 
در »صبحانــه ایرانی« در حال رخ دادن اســت. با توجه به 
انگیزه ای هم که در همکارانم می بینم مبنی بر تالش های 
بی وقفه شــان تــا برنامــه به بهتریــن شــکل ممکن پیش 
برود، فکر می کنم این روند در حال طی شــدن اســت و تا 

حدودی اتفاق افتاده است.

پنجره

تــیــک

وه شش نفره دارد که با جمع آوری مستندات، سوژه های خاص  تهیه کننده »باالن« درباره سوژه های برنامه هم توضیح داد: برنامه ما یک گر
و واقعی پیدا می کنند تا برای بینندگان جذابیت داشته باشند.

وی در پاســخ به این پرســش که شــبکه تا چه حد دســتتان را برای پرداخت به ســوژه های خاص باز گذاشــت و آیا محدودیتی هم داشــتید؟ 
وع شــده و تا االن دو ســری از برنامه ضبط شــده است. سری ســوم نیز در حال آماده  خاطرنشــان کرد: برنامه »باالن« از ابتدای ســال 1401 شــر
سازی است. »باالن« به سبب گفت و گو محور بودنش چالش به خصوصی به غیر از امید نداشته و اگر هم چالشی در برنامه اتفاق افتاده ...

جایزه بازن بهترین فیلم اول به جاده خاکی  رسید
سپهرغرب، گروه تیک:  مجله »کایه دو سینما«، به عنوان یکی از معتبرترین مجله های فرانسوی، جایزه »بازن« بهترین فیلم اول در نخستین دوره خود را به »جاده خاکی« به کارگردانی »پناه پناهی« اهدا کرد.

پیش از این، »جاده خاکی«، اولین ساخته »پناه پناهی«، نویسنده و کارگردان توانسته بود جایزه بهترین فیلم جشنواره لندن را از آِن خود کند و در جشنواره کن نیز، مورد تحسین اهالی سینما قرار بگیرد.
پانته آ پناهی ها، حسن معجونی، رایان سرلک و امین سیمیار از جمله بازیگران این فیلم هستند که پانته آ پناهی ها در نقش مادر، حسن معجونی در نقش پدر و رایان سرلک و امین سیمیار به عنوان دو فرزند خانواده به ایفای نقش می پردازند.

داستان این فیلم، درمورد خانواده ای آشفته، ولی دوست داشتنی است که در یک سفر جاده ای به سر می برند و مقصد آن ها به طور دقیق مشخص نیست.
پدر خانواده با پای شکسته و کودک در حال آواز خواندن و شیطنت کردن، روی صندلی عقب ماشین و مادر خانواده و پسر بزرگشان نیز روی صندلی جلو نشسته اند و پسر بزرگ، در حالی که به رانندگی مشغول است شخصیت ساکت و مرموزی را از خود به نمایش می گذارد.

تیک:  گروه  سپهرغرب، 
اساتید  از  خسروشاهی  خسرو 
هاست  مدت  که  ایران  دوبله 
دور  عرصه  این  در  فعالیت  از 
است، با ابراز تاسف از وضعیت 
جای  بودن  خالی  دوبله، 
علت  را  ای  حرفه  هنرمندان 

اصلی وضعیت نابسامان این هنر می داند.
خســرو خسروشــاهی بــا یــادآوری اینکه یک 
ســال و نیــم اســت در عرصــه دوبلــه فعالیتــی 
نــدارد، دربــاره ی علــت ایــن اتفــاق، می گویــد: 
متاسفانه کار کم شده است و اغلب، همه بیکار 
هســتند. کارهایی هم انجام می شــود اما نه به 

دست حرفه ای ها.
خسروشــاهی وضعیــت دوبلــه در کشــور را 
نامتعــادل می خوانــد و اظهــار می کنــد: همــه 
چیــز از جایــش در رفتــه اســت! سرپرســتی هم 
وجود ندارد که بعد از 50 ســال کار، حاال بپرسد 
حالتان چطور اســت. می توانیــد از همکارانمان 
هم آمار بگیرید؛ آنها هم 100 درصد همین حرف 
را می زنند؛ اینکه باید فاتحه این کار را بخوانیم.

 استودیوهایی که به انباری تبدیل شده 
اند

خسروشــاهی بــا انتقاد از وضعیــت فرهنگ 
و هنــر در کشــور و همچنیــن ذائقــه مخاطــب، 
یــک  دیگــر  کنــم  نمــی  فکــر  می کنــد:  تصریــح 
تماشــاگر فیلم ســراغ یک دوبله خوب را بگیرد. 
کمــی ذائقه هــا فــرق کرده اســت. دیگر کســی 
دنبــال کار خــوب نیســت. بهتریــن فیلم هــا را 
معلــوم نیســت چــه افــرادی دوبلــه می کنند؟ 
زمانی مــا 100 تا 150 نفر در عرصه دوبله فعال 
بودیم اما حاال تهران هشــت هزار دوبلور دارد! 
هر فــردی یک دســتگاه خریداری کــرده و با آن 
روی فیلم هــا صــدا ضبــط می کنــد و بــه وی او 
دی هــا می دهد و آنهــا هم نمایــش می دهند. 
یــک عــده جــوان بیــکار امــا باســواد و عالقــه 
مند، هم هســتند کــه کار را زیرنویس می کنند 
و بــه عنوان مترجم اســتفاده می شــوند. خود 
مترجم هــا هــم حــاال بیکارنــد. پیــش از ایــن در 
تهران حدود 16 الی 20 اســتودیو فعال بود که 
حــاال یکــی دوتا از آن آنها باقــی مانده و مابقی 
گویــا تبدیــل بــه انبــاری و باربری شــده و دیگر 

استودیوی نمانده است.

 برای دوبله فیلم ها در صداوسیما شرط 
می گذاشتیم

آخریــن  دربــاره  دوبلــه  پیشکســوت  ایــن 
همــکاری اش بــا صدا و ســیما، یــادآور می کند: 
مســتمری  همــکاری  هیچــگاه  صداوســیما  بــا 
تشــخیص  بــه  کــه  بــود  زمانــی  امــا  نداشــتم 
خودشــان فیلم هایی را انتخــاب می کردند و ما 
هــم برای دوبله شــرایط می گذاشــتیم، آنها هم 
می پذیرفتنــد و همکاری مان شــکل می گرفت؛ 
اینگونــه نبود که ســرمان را پایین بیندازیم و هر 

کاری که دلشان می خواهد با دوبله بکنند.
فیلم هایــی  دوره  آن  در  می کنــد:  تاکیــد  او 
کــه از طرف صداوســیما می آوردند را با شــرایط 
اینکــه حــق  از جملــه  می پذیرفتیــم؛ شــرایطی 
نهایــت  در  باشــند،  نداشــته  را  کار  در  دخالــت 
شــرایط را می پذیرفتند و ما هــم کار را صحیح و 
سالم انجام می دادیم و در انتها تشکر و تمجید 
می کردنــد. ما هم می گفتیم همیشــه می تواند 
اینطور باشــد. شما که این اندازه پول و بودجه 

دارید، چرا کار خوب نمی کنید.

تلویزیون  برای  خوبی  خیلی  کارهای   
انجام دادم

خسروشــاهی درباره ی همکاری اش با صدا 
و ســیما خاطرنشــان می کند: من کارهای خیلی 
خوبی بــرای تلویزیــون انجــام دادم. تلویزیون 
زمانــی بــه دوبله توجه داشــت و کارشناســانی 
بودند که فیلم شــناس بودند و نمی توانستند 
صفــر  مدیردوبــالژ  دســت  را  خــوب  فیلم هــای 
کیلومتر یا مدیردوبالژی که سینک نزند و موارد 
دیگــر بدهند. آن موقع با صداوســیما همکاری 
می کردیم و رضایت هم داشــتیم چون هیچگاه 
دخالتــی در کار مــا نمی کردند و ایــن یک اتفاق 
پنهانی نیســت. اما فعال نزدیک به هشــت سال 
اســت که هیچ همکاری با صداوســیما نداشــته 
ام. آخرین کار من برای صداوســیما »در جست 

و جوی ریچارد« بود.

جدید  نسل  و  ماندگار  نسل  توصیف   
دوبله در کالم خسروشاهی

خسروشاهی درباره نســل طالیی دوبله این 
توصیــف را به کار می برد: یک معدنی از طال بود 
که تمام شــد. یــک مقدار دیگــر از این خاک طال 

باقی مانده که تمام می شــود و دوبله دربست 
برای آنهایی می شــود که دوســت دارند و کسی 

نظارت و توجه نمی کند.
وی دربــاره  نســل جدیــد دوبله نیــز اینچنین 
می گویــد: مثــل کســی می مانــد که تاکنــون در 
عمــرش دوچرخــه هــم ســوار نشــده امــا به او 
بگویند ماشــین سوار شــو و 20 نفر مسافر هم 
بــا خودت ببر. کســی که بلد نیســت باید برود و 
شــغل دیگــری پیــدا کند. ایــن حرف را 20 ســال 
اســت می زنم. به نظر من کار دوبله تمام شــده 
است. دوبله سه چهار سال است، به طور کامل 
نابود شده و مدام می خواهیم سرقبرش برویم 
و بگوییــم بلند شــو و دوی صد متر بــرو! فاتحه  

این کار خوانده شده.

 کسی نمی گوید چرا حال دوبله بد شده
این پیشکســوت دوبله نســبت بــه وضعیت 
دوبله ناامید اســت، و درباره علت آن می گوید: 
شــما فیلم هایی را کــه وی او دی ها و کانال های 
مختلف نشــان می دهند تماشــا کنید، نیازی به 
گفتن نیســت. تلویزیون هم کــه فعالیت دوبله 
اش کم اســت به دلیل اینکــه فیلم ندارند یا کم 

دارنــد، اگر هم دارند فیلم هــای عجیب و غریب 
مــن درآوردی اســت و به هر حال بــه درد نمی 
خورد و آن شــکل و فرم و عشق و اشتیاقی که 
وجود داشــت خاموش شده و کسی هم نمی 

گوید چرا دوبله بد شده.

 فیلم خوب در دنیا فراوان است
وی در ادامه درباره ِ نوع فیلم های باکیفیتی 
بــا  می شــد  دوبلــه  و  تولیــد  گذشــته  در  کــه 
فیلم هایی که حاال ســاخته می شــود، در پاسخ 
بــه اینکــه آیــا نــوع فیلم هــا در کیفیــت دوبلــه 
امــروز تاثیرگذار اســت؟ اظهار می کنــد: در دنیا 
فیلم هــای بســیار خوبــی تولیــد می شــود کــه 
مــا )تماشــاگر( ســمت آنهــا نمــی رویــم. چون 
حوصلــه آن را نداریم که فیلم فلســفی و درجه 
یــک و فیلمــی کــه حرفــی بــرای گفتــن دارد را 
تماشــا کنیــم. مــا دوســت داریــم در خانه مان 
ماســت و خیار بخوریم، پیژامه بپوشیم و عضو 
فالن وی او دی باشــیم و ماهــی هم هزینه ای 
پرداخــت کنیم. در حالی کــه فیلم خوب در دنیا 
فــراوان اســت و ســریال ســازی در دنیــا بیداد 
می کنــد اما در اینجا کســی توانایی شــناخت و 

انتخــاب درســت آثار برای دوبلــه را ندارد. فقط 
فیلم های رزمی و کره ای باشــند یا سریال هایی 
از ترکیه و ســوریه که ســالها از فیلم سازی دنیا 
عقــب هســتند، اینهــا را دوبله می کننــد و بعد 

می گویند بفرمایید تماشا کنید.

چه  دوبله  در  خسروشاهی  همکاران   
افرادی بودند؟

خسروشــاهی در پایان با یــادی از صدا های 
مانــدگار دوبلــه کــه اغلــب از دنیا رفتــه اند و با 
آنهــا همــکار بــوده اســت، می گوید: بــا آقایان 
چنگیــز  اســماعیلی،  منوچهــر  ناظریــان،  ایــرج 
جلیلونــد، احمــد رســول زاده، عطــااهلل کاملی 
همــکار بودیــم و حاال فــوت کرده اند و کســی 

دیگر نمانده است.
 )1320 دی   7 )زادٔه  خسروشــاهی  خســرو 
دوبلور و مدیر دوبالژ برجســته ایرانی اســت. از 
آثــارش می توان به دوبلــٔه فیلم های آلن دلون 
و آل پاچینو اشاره کرد. خسروشاهی همچنین 
بــه جای بازیگرانی چون رابرت دنیرو، داســتین 
هافمــن و اســتیو مــک کوئیــن در بســیاری از 

فیلم های مطرح دنیا گویندگی کرده اســت.

تیک:  گروه  رسپهرغرب، 
این  بر  »باالن«  کننده  تهیه 
برنامه  این  که  است  باور 
برنامه هایی  معدود  از 
حس  روزها  این  در  که  است 
آنتن  روی  را  امیدبخشی 
القاء  مردم  به  تلویزیون 
شرایطی  هر  در  امید  می گوید:  او  می کند. 
حالش  که  ای  جامعه  چه  است.  جامعه  نیاز 
خوبی  حال  که  ای  جامعه  چه  و  است  خوب 

ندارد هر دو نیاز به امید دارند.
ای  برنامــه  کنندگــی  تهیــه  تجربــه  کــه  او 
چون »دکتر ســالم« را بــرای تلویزیون دارد، 
در  چهره هــا  از  اســتفاده  می کنــد:  تاکیــد 
برنامــه »بــاالن« به صرف چهــره بودن افراد 
نیســت؛ بلکــه اگــر ســراغ چهره ای رفتــه اند، 

درام زندگی اش را هم جســتجو کرده اند.
برنامــه گفــت وگــو محــور »بــاالن« تولید 
جدیــد گــروه خانواده شــبکه دو سیماســت 
کــه با هــدف ایجــاد انگیــزه و امید دوشــنبه 
شب ها ســاعت 22 و 30 دقیقه به روی آنتن 

می رود.
برنامــه  کننــده  تهیــه  رســتگار،  وحیــد 
»بــاالن« دربــاره القــای امید در ایــن برنامه، 
همــه  در  همیشــه  امیــد  کــرد:  خاطرنشــان 
جهان بســیار مســتمرثمر و پرفایده است. ما 
امیــد را در همــه مشــاغل جامعــه در برنامه 
»بــاالن« بررســی می کنیــم. از بیمــاری گرفته 
اتفــاق  هــر  و  شــغلی  ورشکســتگی های  تــا 
تلخــی کــه در زندگی افــراد افتاده و بــا امید 
خودشــان را کمک کردند. برنامه ما بیشتر از 
بیمارانــی که مدت زیادی با بیماری ســرطان 
مبــارزه کــرده انــد و ایــن بیماری را شکســت 
دادند صحبت می کند و در این زمینه بیشــتر 

به ســراغ زندگی فردی افراد می رویم.
ایــن تهیــه کننده اضافــه کرد: طبــق آمار، 
خیلی از افرادی که دچــار چنین بیماری هایی 
بــه فکــر خودکشــی  زود   مــی شــوند خیلــی 
می افتنــد و از همــه دنیــا ناامیــد می شــوند 
امــا مــا ســراغ آنهایــی می رویــم کــه بــا امید 
ایــن بیمــاری را شکســت داده انــد و پایــش 
ایســتادند. خــودم بــه عنــوان تهیــه کننــده 
نمونــه بــارزی هســتم و جــزو افــرادی بــودم 
کــه در دوره ای تمام ســرمایه ام را از دســت 
دادم و بیــکار شــدم و واقعــًا راه بــه جایــی 
ای  جرقــه  ام  زندگــی  در  اینکــه  تــا  نداشــتم 
خــورد و امیــد به وجودم بازگشــت. از طرفی 
خــودم هــم تالشــم را چندیــن برابر کــردم تا 

توانســتم ناامیدی را پشت سر بگذارم.

کردیم پرهیز  بافی  منفی  از   
رســتگار بــا تاکید  بر لــزوم امیدبخشــی در 
همــه جوامــع اظهار کــرد: بحث امیــد در هر 
جامعــه ای نیــاز اســت؛ چــه جامعــه ای کــه 
حالــش خــوب اســت و چــه جامعــه ای کــه 

حالش بد باشــد. ما ســعی کردیــم در برنامه 
»بــاالن« بــه طــور جــد از منفــی بافــی پرهیز 
کنیــم و فقط بــه بینندگانمان امیــد بدهیم؛ 
آن هم با افراد واقعی که مســیرهای سختی 
را در زندگی شــان طی کرده اند نه با شــعار.  
ورزشــکاری که شکســت خورده، فردی که با 
مدرک دکترا در اســنپ مشغول به کار شده 
است، معلولی که دو دست ندارد اما نقاش 
فوق العاده ای است و... اما همچنان روزنه 

امید در وجودشــان زنده است.
تهیــه کننــده »بــاالن« دربــاره ســوژه های 
برنامــه هــم توضیح داد: برنامــه ما یک گروه 
شــش نفره دارد که با جمع آوری مستندات، 
ســوژه های خــاص و واقعی پیــدا می کنند تا 

برای بینندگان جذابیت داشــته باشند.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش که شــبکه 
پرداخــت  بــرای  را  دســتتان  حــد  چــه  تــا 
آیــا  و  گذاشــت  بــاز  خــاص  ســوژه های  بــه 
محدودیتــی هم داشــتید؟ خاطرنشــان کرد: 
برنامــه »باالن« از ابتدای ســال 1401 شــروع 
شــده و تا االن دو سری از برنامه ضبط شده 
اســت. ســری ســوم نیز در حال آماده سازی 
اســت. »بــاالن« بــه ســبب گفت و گــو محور 
بودنــش چالش به خصوصی بــه غیر از امید 
نداشــته و اگــر هم چالشــی در برنامــه اتفاق 
افتــاده باز بــه بحث امیــد برمی گــردد نه به 

معنــای خاص چالش. خداراشــکر شــبکه دو 
هم نظر مســاعدی نســبت به مهمان های ما 
داشــت و هم اینکه طی این مدت کامال با ما 

همراه بود و مشــکل خاصی نداشتیم.

وگوهای  گفت  تلویزیون  در  چرا   
نداریم؟ چالشی 

او کــه تجربــه تهیــه کنندگــی برنامه هایــی 
چــون دکتــر ســالم، جمعتــون جمعــه،  یــک 
فنجان ســالمت و نبض دو را برای تلویزیون 
داشــته دربــاره اینکــه چرا در ســال های اخیر 
تلویزیــون از ســاخت گفــت وگوهــای چالش 
برانگیزی همچون صندلی داغ، شــب شیشه 
و...  پشــتی  کولــه  ای،  شیشــه  مثلــث  و  ای 

امتناع کرده اســت، توضیحاتی را ارائه کرد.
مــا  یــادآور شــد:  زمینــه  ایــن  در  رســتگار 
»گفتگــوی  عنــوان  بــا  برنامــه  یــک  زمانــی 
تنهایی« داشــتیم که خود آدم ها درونشــان 
را بــه چالش می کشــیدند یا برنامــه ای مثل 
رشــیدپور  آقــای  کــه  ای«  شیشــه  »مثلــث 
اجــرای آن را بر عهده داشــت و بــه نوعی به 
چالش کشــیدن آدم ها بــود. اما گاه برخی از 
ایــن برنامه هــا از رویکــرد اصلی خــود فاصله 
گرفتــه انــد؛ به عنــوان مثــال در برنامه ای از 
خانم ســحر قریشــی سوالی پرســیدند که به 
نظــرم چالــش نبود، بلکه از ســر بی دانشــی 

چنیــن پرسشــی مطرح شــد. به نظــرم برخی 
نیســت.  چالــش  اســمش  اتفاقــات  ایــن  از 
محتــوا  بــه  چالشــی  نــگاه  دیگــران  شــاید 
داشــته باشــند امــا واقعــًا اینطــور نیســت. 
در عیــن حال هم یــادآوری می کنــم که جای 
برنامه های چالشــی همچون »صندلی داغ« 
واقعــًا در تلویزیون ما خالی اســت و به طور 

جدی به اینگونــه برنامه ها نیاز داریم.
ایــن تهیــه کننده در ادامــه در توضیح نام 
برنامه »باالن« هــم گفت: باالن به معنی رو 
بــه بــاال، باالرونده و رو به رشــد اســت. حتی 
نــگاه تیتراژمــان هــم بــه همیــن بحث رشــد 
کــردن ختم می شــود؛ بنابراین همــه چیز در 

باالن از امید نشــات گرفته است.

 گفت وگو با چهره ها تا کی؟
وی در ادامــه با این پرســش مواجه شــد 
ایــن ســالها برنامه هــای گفت وگــو  کــه طــی 
محــور تلویزیــون بــا حضــور چهره ها شــدت 
گرفــت و بعضا بــا انتقاداتی هم همراه شــد؛ 
بــاالن دارای چــه مشــخصه ای اســت که آن 
را نســبت به ســایر برنامه هایی از این دســت 

می کند؟ متفاوت 
رســتگار پاســخ داد: تفــاوت باالن نســبت 
به همــه برنامه های روی آنتن تلویزیون اوال 
این اســت که واقعــًا این روزها کــدام برنامه  

بــه معنــای خاص بــه امیــد می پــردازد؟ من 
نمی خواهم خدایی ناکرده قضاوتی داشــته 
خــودش  رویکــرد  برنامــه  هــر  چــون  باشــم 
را دارد امــا اگــر مــا هــم از چهره هــای هنــری 
رویکردمــان  می کنیــم  اســتفاده  ورزشــی  و 
اســتفاده از افــراد، صــرف چهــره بودنشــان 

. نیست
او تاکیــد کــرد: مــا بــرای انتخــاب چهره ها 
درام زندگــی شــان را جســتجو کــرده ایم. به 
عنــوان مثــال هــر کــدام از هنرمندانی که در 
برنامه ما حضور داشــتند میزبان برنامه هم 
بــوده اند و درام زندگی شــان بــرای ما مهم 
بــود. دایی بنده مرحوم کریــم اکبری مبارکه، 
بازیگــر باســابقه عرصــه ســینما و تلویزیــون 
کــه بر اثــر ابتال بــه کرونا درگذشــت، خودش 
یــک  چهــره بــود. یــادم هســت آن زمــان کــه 
ایشــان در تلویزیــون پرکار بودنــد تلویزیون 
فقط شــبکه یک و دو را داشت و در سال 64 
خود من هم از طریق ایشــان وارد تلویزیون 

شــدم و با بازیگری کارم را شروع کردم.

به  انگیزشی  برنامه های  چرا   
می شود؟ محدود  مناسبت ها 

رســتگار ســپس بــا طــرح این پرســش که 
امیدبخشــی،  رویکــرد  بــا  برنامه هایــی  چــرا 
در مناســبت هایی مثــل مــاه مبــارک رمضان 
بیشــتر مــورد توجــه قــرار می گیرنــد؟ ادامــه 
داد: در برنامه ما افرادی می آیند که مســتند 
زندگــی شــان را تعریــف می کنند. متاســفانه 
بعضا به اینگونه برنامه ها در مناســبت هایی 
مثل ماه رمضان توجه خاصی می شــود؛ این 
در حالی اســت که باید ســاخت این برنامه ها 
همیشــگی باشــند. امید همیشــه نیــاز مردم 
اســت. خداراشــکر تــا بــه  حــال بازخوردهای 
برنامه باالن خوب بوده و مخاطبان برنامه را 
دنبــال می کنند. تقریبًا همــه برنامه  های این 
روزهــای تلویزیــون از روزمرگی هــا می گویند، 
اینکــه چــه چیزهایی بــرای بــدن مفیدند، چه 
چیزهایــی بخوریم یا نخوریــم و... اما باالن از 
امیــدی می گوید که مردم واقعًا به خصوص 

در این شــرایط به آن نیاز دارند.

از  یکی  سالم«  »دکتر  زمانی   
بود صداوسیما  پربیننده های 

تهیــه کننــده بــاالن در پایــان بــه برنامــه 
پزشــکی »دکتــر ســالم« اشــاره کــرد و گفت: 
طــی مدتــی کــه تهیــه کنندگی دکتر ســالم را 
عهــده دار بودم، از ابتــدای کرونا تا فروردین 
مــاه 1401، ایــن برنامه جــزو پربیننــده ترین 
امــا  برنامه هــای ســازمان صداوســیما شــد 
پاییــن  بینندگانــش  آمــار  االن فکــر می کنــم 
»جمعمــون  برنامــه  در  مــا  اســت.  آمــده 
جمعــه« هــم حــدود 80 بازیگر داشــتیم که 
آن هــم در قالــب کمــک به همنــوع بود و در 

آن هم بــه مخاطبان حال خوب می دادیم.

فاتحۀ این کار خوانده شده!

این پیشکســوت دوبله نســبت به وضعیت دوبله ناامید اســت، و درباره علت آن می گوید: 
شــما فیلم هایــی را کــه وی او دی هــا و کانال هــای مختلــف نشــان می دهند تماشــا کنید، 
نیــازی بــه گفتن نیســت. تلویزیون هم که فعالیت دوبله اش کم اســت بــه دلیل اینکه فیلم 

ندارند یا کم دارند، ...

یون خالی است یز جای صندلی های داغ در تلو
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قوه قضائـیه 
مرجع تظلم خواهی

 همه افراد جامعه است
جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
صنف،  هر  گفت:  قضائیه  قوه  رئیس 
است  ممکن  حتی  که  جریانی  و  قشر 
منطبق  ما  با  نیز  عقیده اش  و  سلیقه 
باشد،  تظلم خواه  چنانچه  نباشد 
قوانین،  چارچوب  در  قضایی  دستگاه 
او  خواهی  تظلم  به  است  ملزم 

رسیدگی کند.
در  اژه ای  محســنی  والمســلمین  حجت االســالم 
نشســت با اعضــای اتاق اصنــاف، اتحادیه ها و جمعی از 
بازاریــان، اظهار کــرد: مجموعه اصناف کشــور نه در کنار 
نظــام و انقالب، که در متــن نظام و انقالب بودند و طی 
بیش از 4 دهه اخیردر رفع مســائل عدیده ای مشــارکت 

داشتند.
رئیــس قــوه قضائیه بیان کــرد: از روز اولی که تصدی 
گرفتــم  برعهــده  را  قضــا  دســتگاه  ریاســت  مســئولیت 
تاکیــد داشــتم کــه قــوه قضائیــه بایــد مرجــع و ملجاء 
تظلم خواهی همه آحاد جامعه باشــد؛ هر صنف، قشــر 
و جریانی که حتی ممکن اســت ســلیقه و عقیده اش نیز 
با مــا منطبق نباشــد چنانچه تظلم خواه بود، دســتگاه 
قضائــی در چارچــوب قوانیــن، ملــزم اســت بــه تظلــم 

خواهی او رسیدگی کند.
رئیــس عدلیــه تصریح کــرد: ضروری اســت مجموعه 
اصنــاف کشــور یــک بررســی تفکیکــی داشــته باشــد که 
چــه میــزان از مســائل مبتالبه اصنــاف، مرتبط بــا قوا و 
دســتگاه های مختلف کشــور اســت و چه میــزان از این 

مسائل به خود صنف مربوط می شود.
رئیــس دســتگاه قضــا همچنیــن بــر ضــرورت وجود 
ســازوکاری جهــت نقش آفرینی هر چه بیشــتر اصناف در 

وضع و اصالح قوانین مرتبط با خود تاکید کرد.
و  جلســات  بایــد  اصنــاف  گفــت:  قاضی القضــات، 
نشســت های هم اندیشی مســتمری را میان خود برگزار 
کنند و با یک خرد جمعی، نقطه نظرات و جمع بندی های 
خود برای رفع مشــکالت صنفی را به مسئوالن مربوطه 

در دستگاه های حکومتی ارائه کنند.

اژه ای اظهــار  حجت االســالم والمســلمین محســنی 
کــرد: با عنایت به پیشــرفت های حاصله در حوزه فناوری 
و تکنولوژی هــای روز مربوط به هر صنف، ضروری اســت 
ســازوکاری ایجاد شــود که مســئوالن هر صنف بتوانند 
اعضای صنفی خود را با این فناوری های روز آشنا کنند و 
تمام شــاغالن در یک صنف برای بهره وری بیشتر بتوانند 

کارهای خود را با تکنولوژی روز تطبیق دهند.
رئیس قوه قضائیه گفت: شــما مسئوالن و متولیان 
اصنــاف کشــور، از جمع خودتــان نمایندگانــی را به قوه 
قضائیــه معرفی کنید تا ما در قالب کارگروه مشــترکی با 
تعیین اولویت ها، به رفع مســائل و مشــکالت هر صنف 
بپردازیــم؛ از جملــه ایــن مســائل، موضوعــات مرتبط با 
اصناف و دیوان عدالت ادرای، ســازمان ثبت و ســازمان 
بازرســی اســت که ما آمادگی داریم به ســرعت و فوریت 
این کارگروه مشــترک را تشــکیل دهیم تا در راستای رفع 

مشکالت هر صنف اقدام کنیم.
وی افــزود: شــما متولیــان اصنــاف، هــر قانونــی را 
کــه اجرایــی نشــده را اعــالم کنیــد تــا ســازمان بازرســی 
پیگری هــای الزم را بــه عمــل آورد کــه چرا قانــون مزبور 
به مرحله اجرا نرســیده است؟ آیا مشکل از عدم امکان 
اجــرای قانــون بواســطه مســائل بودجــه ای اســت؟ آیا 
مشــکل ناشــی از تعارض قوانین اســت یا اینکــه با ترک 

فعل و سستی مجری مربوطه مواجه ایم؟
رئیــس دســتگاه قضــا بــه متولیــان اصنــاف کشــور 
پیشــنهاد کــرد مجموعه قوانین مرتبط بــا صنف خود را 
تدوین کرده و یک نســخه از آن را به هر مســئول و مدیر 
جدیــدی کــه منصوب می شــود ارائه کنند؛ چــرا که یکی 
از مــوارد عدم اجرای قانون، ناآشــنایی مدیر و مســئول 
تازه منصوب شــده بــا مجموعه قوانین و مقــررات حوزه 

مربوطه است.
رئیس عدلیه همچنین گفت: با عنایت به تدوین برنامه 
هفتم و الیحه بودجه ســال 1402، اصناف باید همت کنند 
و مسائل مرتبط با صنف خود را به وزارتخانه های صمت و 
اقتصاد و سایر دستگاه های مربوطه برای گنجانده شدن 

در برنامه و الیحه مزبور پیشنهاد دهند.
قاضی القضات به موضوع کارت های بازرگانی نیز که در 
ســخنان یکی از متولیان اصناف کشــور مطرح شد، اشاره 
کرد و گفت: مســئله کارت های بازرگانی از هر دو وجه )هم 
از حیــث کســانی که نبایــد از آن برخوردار باشــند اما کارت 
بازرگانــی دارند و اقدام به اجــاره دادن آن می کنند و هم از 
حیث آنها که باید از این کارت برخوردار باشند اما برخوردار 
نیستند و یا مشــکالتی در حوزه تمدید کارت بازرگانی آنها 
ایجاد شــده(، می تواند با برگزاری جلساتی میان متولیان 

اصناف و مسئوالن مربوطه رفع شود.
حجت االسالم والمسلمین محســنی اژه ای تاکید کرد: 
قوه قضائیه از تشکیل شوراهای حل اختالف در هر صنفی 
اســتقبال می کنــد و حمایت هــای الزم را در ایــن خصوص 
بــه عمل مــی آورد؛ چرا که معتقدیم باید مســائل را تا حد 

ممکن به روش صلح و سازش حل و فصل کرد.

ایران و جهان

اژه ای

سازمان قضا و دارومحمد اسالمی امیر حیدری

آغاز عملیات احداث نیروگاه اتمی کــــارون
 در دارخوین

نیروگاه  احداث  عملیات  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
جمهور  رئیس  معاون  حضور  با  »کارون«  مگاواتی   300
توابع  از  دارخوین  در  ایران  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس  و 

آغاز شد. شهرستان شادگان اهواز 
عملیــات احداث نیــروگاه 300 مگاواتــی »کارون« با حضور 
مهنــدس محمــد اســالمی؛ معاونــان وی و جمعــی از مدیران 
ارشــد صنعــت هســته ای کشــور صبــح روز شــنبه، دوازدهــم 

آذرماه در شهرســتان دارخوین استان خوزستان آغاز شد.
نیروگاه اتمی »کارون« از نوع آب ســبک تحت فشار )PWR( با ظرفیت تولید 
بــرق 300 مــگاوات در زمینــی بــه مســاحت تقریبــی 50 هکتار در مجــاورت رود 
کارون در نزدیکی شــهر دارخوین از توابع شهرســتان شــادگان واقع در اســتان 

خوزستان احداث خواهد شد.
نیروگاه هــای آب ســبک تحت فشــار، رایــج تریــن نیروگاه های اتمی در ســطح 
جهان هستند که از آب سبک به عنوان خنک کننده و کند کننده بهره می گیرند و 
سوخت این نوع راکتورها از نوع اکسید اورانیوم و با غنای حدود 4 درصد است.
احداث این نیروگاه در راســتای ماموریت ســازمان انرژی اتمی برای تولید برق 
هســته ای از طریق احــداث نیروگاه های اتمی بومی بوده و زمــان تقریبی اجرای 
ایــن طرح 8 ســال پیش بینی شــده اســت که بــا اســتفاده از حداکثــر توانمندی 
داخلی کشــور در حوزه های طراحی، تامین تجهیزات و احداث نیروگاه های اتمی 

اجرا می شود و به بهره برداری می رسد.
بــرآورد مالــی اجــرای این طرح حــدود 2 میلیارد دالر اســت و از جملــه مزایای 

احداث و بهره برداری از این پروژه می توان به تامین برق منطقه اشــاره کرد.
گفتنی اســت به منظور اجرای عملیات احداث نیروگاه اتمی کارون شرکت های 
داخلی نســبت به ســاخت تجهیــزات مکانیکی ثابــت نیــروگاه و همچنین طراحی 

و ســاخت پمپ های خنک کننده مدار اول و ایمنی نیروگاه اقدام خواهند کرد.

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
تاکید  با  جمهور  رئیس  جهان: 
ایران  اساسی  قانون  اینکه  بر 
اظهار  ندارد،  بن بستی  هیچ 
جمهوری  اساسی  قانون  کرد: 
تنظیم،  نحوی  به  ایران  اسالمی 
تدوین و نهایی شد که در اجرای 
آن و در اداره امور کشور با هیچ بن بستی مواجه 
نخواهیم شد و این از ویژگی های قانون اساسی 

ماست.
ملــی  همایــش  در  رئیســی  ابراهیــم  ســید 
قانــون  اساســی«  قانــون  اجــرای  »مســئولیت 
اساســی را میثاق ملــی و تبلور و تجســم انقالب 
شــکوهمند اسالمی دانســت که تضمین کننده 
جمهوریت و اســالمیت نظام و حقوق اساسی و 

آزادی های مشروع است.

 قانون اساسی ایران هیچ بن بستی ندارد
وی قانــون اساســی را مشــتمل بر اســاس و 
اصولــی دانســت که هــم نشــان از حقــوق آحاد 
شــهروندان و هم نشــان از تکالیف مســئوالن و 
دســت اندرکاران دارد و گفت: اینکه فرهیختگان 
و صاحب نظــران، کیفیــت اجــرای اصــول قانــون 
اساســی را نه صرفا در محافل آکادمیک و علمی 
بلکــه در عرصه اجتماعی مورد بررســی و نظارت 

قرار دهند، بسیار آموزنده و مفید خواهد بود.
وی نظارت بر اجرای قانون اساسی را هم برای 
صاحبــان حق و هم بــرای صاحبــان تکلیف موثر 
و ســازنده دانســت تــا هــم صاحبان حــق ببینند 
و بداننــد کــه بــر اســاس قانــون اساســی از چه 
حقوقی برخوردارند و هم صاحبان تکلیف بدانند 

که آیا به تکالیف خود عمل کرده اند یا نه؟
رئیس جمهــور بــا بیان این کــه »اگــر در برخی 
بخش های اجرای قانون اساسی ناکارآمدی هایی 
وجــود دارد نبایــد بــه حســاب ایــن میثــاق ملی 
نوشته شود«، افزود: قانون اساسی مشتمل بر 
اصول و ارزش هایی مثل جمهوریت، اســالمیت، 
تغییــر  غیرقابــل  کــه  اســت  آزادی  و  اســتقالل 
هســتند، اما در کنار آن روش ها و ســاز و کارهای 
اجــرای قانون اساســی حتما قابل تغییــر و ارتقا 
هســتند و عنداالقتضــا می تــوان ســاز و کارهای 

اجرای آن را مورد تجدیدنظر قرار داد.
وی بــا تاکید بــر این که »قانون اساســی ایران 
هیچ بن بستی ندارد«، اظهار کرد: قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران به نحوی تنظیم، تدوین 
و نهایی شد که در اجرای آن و در اداره امور کشور 
بــا هیچ بن بســتی مواجه نخواهیم شــد و این از 

ویژگی های قانون اساسی ماست.

متوازن  و  کامل  اجرای  برای  پیشنهادات   
قانون اساسی چیست؟

وی تصریح کــرد: باید برای اجرای همه اصول 

قانون اساسی تالش کرد تا همه حقوق تدوین، 
تنظیــم و اعــالم شــده در آن بــرای صاحبان حق 
اســتیفا شــده و همــه تکالیــف تعیین شــده در 
قانــون اساســی در حوزه هــای مختلــف اجرایی، 
تقنینــی و دیگر اجــزا و بخش های نظــام نیز اجرا 

شوند.
رئیسی خاطرنشــان کرد: برگزاری این نشست 
و اجالس هــای علمی و حقوقی ضروری اســت تا 
به همه مســئوالن و دســت اندرکاران در سراسر 
کشور و همه دستگاه ها و نه صرفا دستگاه های 
اجرایی اعالم شود که اوال متکلف و مامور اجرای 
کدام اصول قانون اساسی هستند و دوم اینکه 
آیــا در اصولی کــه توفیق اجرای آن را داشــته اند، 
پیشــنهاداتی برای اجرای کامل و متوازن دارند یا 
نه؟ نکته ســوم هم این اســت که باید از مجریان 
جویــا شــد که آیــا در اجرای تکالیــف مصرح خود 
در قانون اساســی با موانع و مشــکالتی مواجه 
بوده انــد یــا نه؟ بــه عبارتــی دیگر بایــد در چنین 
محافلــی یک نظام مســائل در اجــرای قانون به 
دســت آیــد و نظــرات جمــع آوری شــده بــا کمک 
نخبــگان و دانشــگاهیان پیگیــری شــود تــا هیچ 
اصلی از اصول قانون اساسی با تعطیلی در اجرا 

مواجه نشود.
وی ایــن همــکاری گرفتــن از همــه بخش ها، 
کارشناســان و دســت اندرکاران را باعــث نقــش 
یافتن همه در اجرای قانون اساســی و نظارت بر 
حســن اجرای آن دانست و گفت: اساسا مردمی 
کــردن اجــرا و نظــارت بــر قانــون اساســی یعنی 
همین که به همه مردم و بخش ها در این زمینه 

نقش واگذار شود.

 ضرورت ارائه آموزش ها در زمینه حقوق و 
اصول مصرح در قانون اساسی

ارائــه  بــر ضــرورت  ادامــه ســخنانش  وی در 
آموزش هــا در زمینــه حقوق و اصــول مصرح در 
قانون اساســی از طریق رســانه ها و مراکز علمی 
تاکیــد کــرد و افــزود: آمــوزش حقــوق و اصــول 
قانون اساســی در گام اول باعث آشــنایی مردم 
بــا حقوق شــان می شــود و در گام دوم باعــث 
مطالبه گری بر پایه اطالع و آگاهی از حقوق شان 

می شود.
رئیس جمهور با بیان این که »اصل مترقی امر 
به معروف و نهــی از منکر از اصول مترقی دینی، 
فرهنگی و قانونی ماســت«، اظهار کرد: آشــنایی 
مــردم بــا قانون اساســی و آگاهی یافتــن آنان از 
حقوق شــان باعث می شــود مردم خودشــان را 
متعهــد و مســئول مطالبه این حقــوق و نظارت 
بر حســن احقــاق این حقــوق از ســوی صاحبان 

تکلیف بدانند.
وی بــا تاکیــد بر تأثیرات ســازنده اجــرای اصل 
امر بــه معروف و نهی از منکر قانون اساســی در 
نظام اداری و اجرایی کشور، گفت: اگر در هر اداره 

و ســازمانی به جای اقداماتی کــه به اصالح امور 
کمــک نمی کند بلکــه بدبینــی را رواج می دهد بر 
اجــرای اصل مترقــی امر به معروف عمل شــود، 
حتمًا شاهد اصالح بسیاری از امور در بخش های 
مختلف خواهیم بود و این اصل مهم برای اجرای 

توأمان دین و عدالت و قانون اساسی است.
اُس  وی بــا اشــاره به آیــه شــریفه »ِلَیُقــوَم الَنّ
ِباْلِقْســِط« بر ضرورت مردمی سازی اجرای قانون 
اساسی، تأکید کرد و اظهار کرد: اگر دستگاه های 
آموزشــی مفهــوم و اجــرای عدالــت را بــه مــردم 
آموزش دهنــد چنین مردمی قطعًا فقر، فســاد 
و تبعیض را برنمی تابند و خودشــان برای اجرای 
آن پیش قــدم خواهنــد شــد و در هر بخشــی که 
مردم در آن نقش و مشــارکت داشته اند، شاهد 

موفقیت بوده و خواهیم بود.
رئیســی در ادامــه اجــرای مطلــوب و کامــل 
قانــون اساســی را منــوط بــه عدالت آموزشــی، 
جذب و ارتقای نیروی انسانی و افزایش بهره وری 
دانســت و افــزود: در دیــن و قانــون اساســی ما 
بعد از توحید هیچ مفهومی برجسته تر از عدالت 
وجود ندارد، این اصل اساســی الیتغیر غیرقابل 
تغییــر و گرانســنگ قانون اساســی اســت که اگر 
درست اجرا شود همه آن را خواهند پذیرفت ولو 

آن که به نفع آن ها نباشد.

حق خواهان  و  حق دان ها  حق شناسان،   
در زمینه اجرای قانون اساسی، مطالبه گری کنند

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه 
موضــوع مطالبه گــری و پاســخگویی در قانــون 
اساسی اشاره و اظهار کرد: تفاوت نظام اداری ما 
با ســایر نظام های دنیا در این اســت که در نظام 
مدیریــت اســالمی فــرد مســئول باید خــود را در 
برابر خــدای متعال، عموم مــردم، ارباب رجوع و 

سلسله مراتب نظام اداری پاسخگو بداند.
اســاتید،  نخبــگان،  از  دعــوت  ضمــن  وی 
صاحبان قلم و تریبــون و همچنین عموم مردم 
بــه مطالبه گــری اجــرای کامــل قانون اساســی، 
تصریــح کــرد: همــه حق شناســان، حق دان هــا 
اجــرای  زمینــه  در  می تواننــد  حق خواهــان  و 
قانــون اساســی، مطالبه گــری کننــد تــا بتوانیــم 

عقب ماندگی ها را جبران کنیم.
رئیس جمهــور بــا بیــان این کــه »مســئولیت 
اجــرای قانون اساســی بــر عهده رئیــس جمهور 
اســت«، اظهار کرد: بنــده خود را متعهد به حفظ 
حقــوق آحاد مــردم، مذاهب، اقــوام و گروه های 
مختلــف می دانــم و معتقــدم ایــران قــوی تنهــا 
در پرتــو اجــرای دقیق قانون اساســی به رشــد و 

بالندگی خواهد رسید.

انتخابات  کشور  به نام  را  ما  کشور   
می شناسند

وی در ادامــه مراجعــه بــه آرای مــردم بــرای 

تشکیل حکومت و دولت ها را از افتخارات نظام 
مقــدس جمهــوری اســالمی و قانــون اساســی 
آن دانســت و گفــت: به عــدد ســال های پس از 
پیروزی انقالب اســالمی در این کشــور انتخابات 
برگزار شــده و کشــور ما را بنام کشــور انتخابات 
می شناســند، اما جای تعجــب دارد که مدعیان 
را  کشــوری  چنیــن  بشــر  حقــوق  و  دمکراســی 
آمــاج دشــمنی و فشــار و تحریم قــرار می دهند 
دیکتاتورتریــن  و  مســتبدترین  از  مقابــل  در  و 
حکومت ها که در زمره بزرگترین ناقضان حقوق 
بشــر هســتند، حمایت می کنند؛ در کجــای دنیا 

چنین منطقی پذیرفتنی است.
وی توجــه بــه حقــوق انســان ها را از دیگــر 
جلوه هــای مترقــی و برجســته قانــون اساســی 
جمهــوری اســالمی ایــران عنــوان کــرد و افزود: 
در کشــوری که دائمًا در حال برگــزاری انتخابات 
اســت، همه گروه هــا، مذاهب و اقــوام مختلف 
بایــد بر اجرای قانون اساســی توافــق کنیم، چرا 
که بهترین راه بــرای اجرای عدالت اجرای قانون 

است و راه دیگری جز آن وجود ندارد.

 هیچ کس اجازه نقض قانون را ندارد
رئیســی بــر قانون مداری به عنــوان یک اصل 
و زیربنــا بــرای اجــرای عدالت تأکید کــرد و گفت: 
هیچ کس در هیــچ جایگاهی اجازه نقض قانون 

را ندارد؛ چراکه حتی برای امور فوری و اضطراری 
هــم در همیــن قانــون راهکارهــا و تمهیداتــی 

اندیشیده شده است.
مختلــف  بخش هــای  در  کارآمــدی  وی 
نظــام اداری و اجرایــی کشــور را در گــرو اجــرای 
قانــون اساســی دانســت و گفــت: بــا توجه به 
اصــول مترقــی قانــون اساســی هــرگاه همــه 
اجــرای  بــه  مقیــد  را  خــود  نظــام  بخش هــای 
ایــن قانــون دانســته اند، در همــه بخش هــای 
حاکمیت شــاهد کارآمدی بوده ایــم. متقابال در 
بخش هایــی که قانــون نقض یا نادیــده گرفته 

شــده نیز ثمرات آن را مشاهده کرده ایم.
اصــل  احیــای  همچنیــن  جمهــور  رئیــس 
مترقــی امر به معــروف و نهی از منکر در قانون 
اساســی را مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: اگر 
همــه بایدهــا و نبایدهــا در مســایل اقتصادی، 
سیاســی، اجتماعی و فرهنگی، فهرست و برای 
همــگان تبییــن شــود، اجــرای قانون ســهل و 

آسان خواهد شد.
وی ضمــن ابــراز امیــدواری بــر این کــه »این 
همایــش بــه عنــوان نمــاد و نمــود توجــه بــه 
قانــون اساســی و آغــازی بــر اجــرای کامــل آن 
باشــد«، تأکیــد کرد: دولت ســیزدهم بــر اجرای 
کامــل قانــون اساســی مصمم اســت و در این 

مســیر از هیچ تالشی فروگذار نخواهد کرد.

امنیت پایدار در مرزهای کشــــور 
تحقق یافته است

ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
گفت: امروز به واسطه پیشرفت های دفاعی، تسلیحاتی، راهبردی 
و تاکتیکی که انجام گرفته توانسته ایم در تمامی نقاط صفر مرزی 

امنیت پایدار را ایجاد کنیم.
امیــر کیومرث حیدری با اشــاره به اهمیت ارتقــای توان دفاعی 
دفاعــی،  پیشــرفت های  به واســطه  امــروز  کــرد:  اظهــار  کشــور، 
تســلیحاتی، راهبردی و تاکتیکی که در ســطح نیــروی زمینی ارتش 
انجام گرفته اســت، توانســته ایم در تمامی نقاط صفر مرزی امنیت پایدار را ایجاد 

کنیم.

فرمانــده نیــروی زمینی ارتــش گفت: نیروی زمینــی با تغییرات ســاختاری که در 
درون خــود ایجاد کرده اســت، امــروز ضمن بهره گیــری از نیروی انســانی کارآمد و 
متخصــص در حــوزه تولید تســلیحات نیز به خودکفایی رســیده اســت کــه در این 
رابطه می توان به تســلیحات ضد زره، ســامانه پهپاد، تجهیزات بالگردی و… اشــاره 

کرد.
امیر سرتیپ حیدری با تاکید بر افزایش قدرت تحرک نیروی زمینی ارتش، گفت: 
امروز یگان های متحرک هجومی نیروی زمینی در مرزهای غرب، شمال غرب کشور 
و همچنین در مرزهای جنوب و مرزهای شرق و جنوب شرق کشور مستقر هستند 

و به طور کلی نیروی زمینی اشراف اطالعاتی بسیار خوبی در سطح منطقه دارد.
وی تصریــح کرد: رهبر معظم انقالب اســالمی فرمودند کــه مقوله امنیت جزو 
مؤلفه هــای زیرســاختی در هر کشــور محســوب می شــود، از این رو نیــروی زمینی 
همواره تالش می کند تا با ارتقای قدرت دفاعی بستر ایجاد امنیت پایدار را فراهم 

کند.

فروش سبــــدی و نـــقـــدی دارو 
مــمــنوع شد

غذا  سازمان  اعالم  اساس  بر  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
توسط  داروها  فروش  توقف  و  نقدی  سبدی،  فروش  دارو؛  و 
شرکت های پخش ممنوع است و هرگونه تخلف در خصوص این 

موارد، از طریق مراجع قضائی پیگیری می شود.
بــر اســاس ابالغیــه رئیــس ســازمان غــذا و دارو بــه تمامــی 
شــرکت های پخش دارو؛ فروش دارو با اســتفاده از روش های غیر 
متعارف از قبیل ایجاد ســبد دارویی )فروش داروهای ســهمیه ای 
و خــاص در قبــال خرید ســایر داروهــا( و با روش هایــی که منجر به ایجــاد هر نوع 
تبعیــض بین داروخانه هــا در زمینه دریافت داروهای مورد نیاز آنها شــود، ممنوع 

است.
در متن این ابالغیه آمده اســت: با توجه به گزارشــات دریافتی از معاونت های 
غذا و دارو دانشــگاه های علوم پزشــکی سراســر کشــور و برخی نهادهــای نظارتی 
مبنی بر ســبد فروشی، نقد فروشی و توقف فروش دارو توسط برخی شرکت های 
پخــش، به اطالع می رســاند مســتند به مــاده 29 قانون تعزیــرات حکومتی امور 
بهداشــتی و درمانــی و بنــد 4 مــاده 8 آئین نامه تأســیس و فعالیت شــرکت های 
پخش فرآورده های ســالمت محور که اشــعار می دارد »فروش دارو با اســتفاده از 
روش هــای غیر متعــارف از قبیل ایجاد ســبد دارویی )فروش داروهای ســهمیه ای 
و خــاص در قبــال خرید ســایر داروهــا( و یا روش هایــی که منجر به ایجــاد هر نوع 
تبعیــض بین داروخانه هــا در زمینه دریافت داروهای مورد نیاز آنها شــود، ممنوع 
اســت« و عطف به بند 6 ماده 9 آئین نامه مذکور از آنجا که توقف فروش و عدم 
توزیــع موجودی داروهــا به عنوان کاالی اســتراتژیک و مایحتــاج عمومی به رغم 
وجــود مجوز های الزم تخلف محســوب شــده و موجب اختــالل در زنجیره تأمین 
دارو می گردد، به اطالع می رساند در صورت مشاهده و یا دریافت گزارش مستند 
مبنــی بر هرگونــه تخلف در خصوص مــوارد فوق، مراتب از طریــق مراجع قضائی 

پیگیری و اقدام قانونی الزم صورت خواهد گرفت.

ی اسالمی ایران  قانون اساسی جمهور
هیچ بن بستی ندارد

رئیسی


