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با ســواد رســانه ای می شود در فضای مجازی کسب و کار داشت10تیک
سپهرغرب، گروه تیک:   معصومه پاشایی درباره مشکالت ایجاد شده برای کسب و کارهای اینترنتی طی ماه گذشته در پی اعمال محدودیت هایی در دسترسی به اینترنت در کشور با تاکید بر این که »محدود و ممنوع کردن از بدترین روش ها است «، 
گفت: »آموزش« بهترین روش در مواجهه با فضای مجازی است اما متاسفانه در این روش با خالء مواجهیم و در هیچ کدام از کتب درسی  مدارس از چنین آموزش هایی وجود ندارد و در کنار مدارس نیز برای ارتقای سواد رسانه ای جامعه اقدام خاصی 

انجام نشده است و االن به تبع این کم کاری ها مجبوریم که به دلیل شرایط بحرانی دست به دامن اقداماتی نظیر اعمال محدودیت در دسترسی به اینترنت شویم.
نماینده مردم جلفا و مرند در مجلس با بیان این که »اغتشاشــات شــرایطی بحران برای کشــور ایجاد می کند«، اظهار کرد: ضرر ناامنی فراتر از هر ضرری اســت و اگر ناامنی باشــد اصًال کســب و کار معنا ندارد؛ چراکه همه چیز زیر ســپهر امنیت معنا پیدا 

می کند. این عضو کمیسیون صنایع و معادن در ادامه با تاکید بر لزوم فراگیری »سواد رسانه ای« در کشور عنوان کرد: اگر سواد رسانه ای وجود داشته باشد، می شود در فضای مجازی بود و کسب و کار داشت و خوب فکر کرد.

پس  تیک:  گروه  سپهرغرب، 
محمدرضا  ماموریت  پایان  از 
قزلسفلی به عنوان رایزن فرهنگی 
به  او  بازگشت  و  اوگاندا  در  ایران 
و  پرتیراژترین  نیوویژن  کشور، 
طی  اوگاندا  روزنامه  بانفوذترین 
او  از  تمجید  به  مفصل  گزارشی 

پرداخت.
چندی پیــش مأموریــت محمدرضا قزلســفلی 
بــه عنــوان رایــزن فرهنگــی ایــران در اوگانــدا به 
پایان رســید و او به کشــور بازگشــت. گزارشــی از 
وداع مردم و برخی از مســئوالن دینی و فرهنگی 
منتشــر  نشــانی  ایــن  در  قزلســفلی  بــا  اوگانــدا 
شــده اســت. امــا پــس از ایــن عزیمــت نیوویــژن 
اوگانــدا  روزنامــه  نفوذتریــن  بــا  و  پرتیراژتریــن 
در گزارشــی مفصــل بــه شــرحی از فعالیت هــای 
دیپلمــات فرهنگــی ایــران ظرف ســه ســال و نیم 
گذشــته در صفحه 30 خــود پرداخت. تیتر مطلب 
چنیــن بود: محمدرضا قزلســفلی رایــزن فرهنگی 
ســفارت ایران: »فرهنگ اوگاندا غنی است و باید 
حفظ شــود، برای همیشه دلتنگ فرهنگ اوگاندا 
خواهم شــد«. این گزارش در بین شخصیت های 
علمی، فرهنگی، دینــی ایرانی و اوگاندائی بازتاب 

وسیعی داشته است.
انتشــار تصاویــری رنگــی از فعالیت هــای رایــزن 
فرهنگــی ســابق از جمله »کاشــت درخــت تحکیم 
روابط دو کشــور در دانشگاه ِانکومبا«، »سخنرانی 
قزلســفلی در ســازمان علمی و فرهنگی ســلیمان 
َمدده«، »پوشــاندن لبــاس به ایتام مدرســه امام 
حســن )ع( در منطقه لوبالی اوگاندا« و »مصاحبه 
رایزن فرهنگی در ایام رو به اتمام مأموریت« و … به 
همراه ارائه گزارشی از آنها بخشی از مطلب روزنامه 

نیوویژن است.
در بخشی از گزارش روزنامه نیویژن آمده است: 
»تودیع محمدرضا قزلســفلی که ســه ســال و نیم 
پیش بــه عنوان رایزن فرهنگی به اوگاندا آمد هرگز 
آســان نیســت. آن روز، مراســم خــوش آمــد گوئی 

و امــروز تودیــع که بــرای اوگاندائی ها غــم و اندوه 
اســت. قزلســفلی محبــوب اوگاندائی هــا بــوده و 
اجرای فعالیت های ســازنده او عمًال نشــان داد که 
مــردم و فرهنگ اوگاندا را دوســت دارد. وی اگر چه 
در پایان مأموریت از برگشتن به کشور خود خرسند 
اســت اما از اینکه از دوســتان خــود در اوگاندا جدا 

می شود احساس غم و اندوه می کند.«
روزنامــه نیوویــژن در بخشــی از گــزارش خــود 
بــه نقــل از رایــزن فرهنگی ســابق نوشــته اســت: 
»فرهنــگ ســنتی و بومــی اوگاندا غنی و ســازنده 
بــوده و شــباهت های فراوانــی بــا فرهنــگ و هنــر 
جمهــوری اســالمی ایــران دارد. لذا برای همیشــه 
از آنهــا بــه نیکــی یــاد خواهد کــرد. علیرغــم اینکه 
بــا  از دو ســال دوره مأموریــت قزلســفلی  بیــش 
شــیوع بیماری کووید 19 مصادف بوده اســت وی 
معتقد اســت بیش از آنچه کــه فعالیت کرده باید 
انجام مــی داد. وی بعد از تقلیــل محدودیت های 
در  مشــارکت  جهــت  شهرســتان ها  بــه  کرونایــی 
برگــزاری فعالیت های فرهنگی ســفر کرد. بیان این 
نکته تأســف آور است که مأموریت و دوره خدمت 
رســانی وی هم زمان با برداشــتن محدودیت های 

کرونایی تمام شد.«
پرتیراژترین روزنامه اوگاندا در بخشــی از گزارش 
خود به نقل از محمدرضا قزلســفلی نوشته است: 
»دوســتی، محبت و میهمان نوازی اوگاندایی ها با 
خیلی از کشــورهای دنیا قابل مقایسه نیست. خدا 
را بایــد شــکر کرد کــه نعمت های فراوانــی به مردم 
دوســت داشــتنی اوگاندا ارزانی داشته است. رفتار 
قزلســفلی به عنوان یک غیر اوگاندایی طوری بوده 
اســت که اوگاندایی هــا احســاس نمی کردند که او 
خارجی بوده از یک کشــور دیگری اســت. قزلسفلی 
گفته است: وقتی که به استان ها و شهرستان های 
مختلف اوگاندا ســفر می کردم احساس نمی کردم 
کــه یک خارجی هســتم بلکــه خود را عضــوی از آن 
جامعه می دانســتم. این واقعیت را دیدم که همه 
اوگاندایی هــا اعــم از مســلمان و مســیحی در کنار 
یکدیگر همدیگر را در آغــوش گرفته، حمایت کرده 

و بطــور مســالمت آمیــز زندگــی می کننــد. در ایــن 
کشــور وقتی که به کسی حادثه خوب و یا بد اتفاق 
می افتــد مردم به ســرعت با او همراهــی کرده و در 

شادی و غم با او مشارکت می کنند.«
نیوویــژن در ادامه گزارش خود بــه نقل از رایزن 
فرهنگی ســابق ایران نوشته اســت: »اوگاندایی ها 
بســیار عالقه منــد هســتند کــه از علــوم و تجــارب 
جمهوری اســالمی ایران برای توســعه همه جانبه 
بهره مند شوند. آنها ملتی مشارکت جو هستند در 
همایش هــا و کنفرانس های رایزنی فرهنگی ضمن 
حضــور گســترده به ســخنان مطرح شــده با دقت 
توجه زیادی کرده و یاداشت برداشته و بسیار راغب 
هســتند که درس هــا و تجاربی را که زندگــی آنها را 

تغییر می دهد، بدست آورند.«
این گــزارش می افزاید: »قزلســفلی بــا بیان این 
نکتــه کــه به هر نقطــه از اوگاندا کــه می رفت مورد 
اســتقبال گرم مــردم قــرار می گرفــت و هدایایی به 
او تقدیم می شــد تاکید کــرد که بایــد اوگاندایی ها 
فرهنــگ غنــی و ســازنده خــود را بــرای انتقــال بــه 
نســل های آینده حفظ کنند. یک ســنت حسنه آنها 
این اســت که در خریــد از بازارهای محلی فرشــنده 
بیش از بهای کاالی فروخته شده تحویل می دهد.«

مورینــا ناکاتــوده خبرنــگار روزنامــه نیوویژن در 
بخــش دیگــری از گزارش خود نوشــته گرچــه ورود 
قزلســفلی بــه اوگانــدا بــا خوشــحالی های فراوانی 
مواجــه شــد امــا وداع و خداحافظــی وی که هرگز 
کار ســاده و آسانی نیســت برای اوگاندایی ها با غم 
و اندوه توأم اســت. رایزن فرهنگی ســابق ایران در 
کامپــاال با حضور فعال خود در مراکز علمی، دینی، 
فرهنگــی و هنری، همواره عشــق و محبــت خود را 
بــه فرهنــگ و هنر ســازنده اوگاندا عمًال ابــراز کرده 

است.«
روزنامه فوق الذکر در ادامه گزارش خود به نقل 
از قزلسفلی نوشته است: »محبت و میهمان نوازی 
اوگاندایی هــا را نمی تــوان به راحتــی در چند جمله 
توصیــف کرد. مــن به خیلی از مناطق اوگاندا ســفر 
کــرده و با چشــم خود دیــده ام که فرهنــگ اوگاندا 

غنی و سازنده اســت. مضافًا اینکه فرهنگ و آداب 
مهمان نوازی این کشــور کــم نظیر و از مقام باالیی 
برخوردار اســت.« قزلسفلی بارها در سخنرانی های 
خــود گفتــه اســت کــه اوگانــدا مردمــی دوســت 

داشتنی و مهربان دارد.«
بخشــی از گزارش روزنامه نیوویژن به خالصه ای 
از آنچه را که قزلســفلی در طــول مأموریت خود در 
اوگانــدا انجــام داده اختصــاص پیــدا کرده اســت. 
چندیــن  ســال  طــول  در  ایــران  فرهنگــی  رایزنــی 
همایــش، جشــنواره، کارگاه آموزشــی و فرهنگــی 
برگــزار کرده اســت. مضافًا اینکه رایزنــی فرهنگی از 
فعالیت های فرهنگی و هنری مساجد، انجمن های 
صنادیــع  و  ســنتی  نمایشــگاه های  دانشــجویان، 
دستی، اهدا کتاب به کتابخانه ملی اوگاندا، تقویت 

کتابخانه های مراکز علمی و آموزشی حمایت کرده 
اســت. همچنیــن رایزنــی فرهنگــی در ایــام شــیوع 
کوویــد نــوزده بــه مــدارس مختلف دســتگاه های 
دماســنج جهــت تســت کرونــا دانش آمــوزان اهدا 

کرده است.
در بخــش دیگــری از گــزارش روزنامــه دولتــی و 
پرتیــراژ نیوویــژن اوگانــدا آمــده اســت: »آمــوزش 
زبــان و ادبیات فارســی در دو دانشــگاه بین المللی 
کامپــاال، تعامــل بــا شــورای بیــن االدیــان اوگانــدا 
گفت وگــوی  تخصصــی  نشســت های  برگــزاری  در 
و  مســلمانان  بیــن  آمیــز  مســالمت  همزیســتی 
ادیــان  پیــروان  جایــگاه  همچنیــن  و  مســیحیان 
الهــی در جمهوری اســالمی ایــران، روابط صمیمی 
فرهنگی با پادشــاهی های سنتی بوگاندا و… بویژه 

در برگــزاری اکســپو فرهنگــی و توجه خــاص جناب 
کابــاکا رونالد موتبی دوم پادشــاه ســنتی به اقالم 
فرهنگی و ســنتی غرفه رایزنی فرهنگی و… بخشی 
از فعالیت های محمدرضا قزلسفلی رایزنی فرهنگی 

سابق ایران در اوگاندا است.«
روزنامــه فــوق الذکر در بخشــی از گــزارش خود 
بــه نقل از رایزن فرهنگی ســابق نوشــته اســت که 
فرهنگ سازنده، اساس هر نوع توسعه و پیشرفت 
انســانی، اقتصــادی، علمــی و فرهنگــی اســت. لذا 
روابط دو کشــور بر اســاس قــرارداد فرهنگی بوده 
و در حــال گســترش اســت. قزلســفلی در طــول 
مأموریــت خــود جهــت منافــع دوجانبه دو کشــور 
همواره اوگاندایی ها را به ســفر بــه ایران برای امور 

تجاری و آموزشی تشویق کرده است.

موضوعات  به  پرداختن  تیک:  گروه  سپهرغرب، 
کودکان«  جنسی  »آزار  همچون  خاصی  و  حساس 
تا مدت ها در رسانه ها خط قرمز و به اصطالح تابو 
بود؛ اما به مرور همگان به این اتفاق نظر رسیدند 
عواقبی  موضوعاتی  چنین  به  نپرداختن  اتفاقا  که 
به مراتب سنگین تر برای کودکان و خانواده ها دارد 
آگاه سازی از طریق تولید و  و بر این اساس، اصل 
چنین  بروز  از  پیشگیری  در  موثر  عاملی  عنوان  به  را  برنامه  پخش 

اتفاقات تلخی پذیرفتند.
»فریــاد خاموش« نــام یکی از برنامه های رادیو فرهنگ اســت که 
در بخش آنونس خدمات اجتماعی با موضوع آزار وارده بر کودکان، 
در مســابقات ABU 2022 )جشــنواره تولیــدات رادیــو و تلویزیونــی 
شــبکه های آســیایی و اقیانوســیه شــرکت و بــه بخــش نهایــی ایــن 

جشنواره راه پیدا کرده است.
نازنین حاج ســیف اهلل، تهیه کننــده »فریاد خاموش« که برنامه 
اش در بخــش آنونــس خدمــات اجتماعــی به ســبک csa به بخش 
نهایی مســابقات ABU راه یافته اســت، در گفت و گویی با ایسنا به 
پرســش هایی در زمینه نوع پرداخت به سوژه، علت موفقیت اثرش 
و اینکــه از چــه منظری به بحث آزار کودکان پرداخته اســت، پاســخ 

داد.
ایــن برنامه ســاز ابتدا درباره موضوع خاص برنامــه اش که به آزار 
جنسی کودکان مربوط می شود، توضیح داد: »فریاد خاموش« یک 
آنونس کوتاه در حد 30 الی 40 ثانیه است که ما در آن پیاممان را به 
 csa مخاطــب اعالم می کنیم. در واقع این ســبک از برنامه ســازی که
نام دارد، یک قالب جدید برنامه ســازی اســت که مدت کوتاهی دارد 
و در شــبکه های دنیا باب شده است. ما در این آنونس کوتاه درباره 
موضوع آزار کودکان می گوییم و در آخر هم یک پیام داده می شود.

 مراقب کودکانی که سکوت می کنند، باشیم
وی گفــت: در »فریاد خامــوش« در مورد ســکوت صحبت کردیم 
و اینکــه کــودکان ممکن اســت از ســوی بزرگســاالن مــورد آزارهایی 
قــرار بگیرنــد، بنابرایــن اطرافیــان بایــد خیلــی حواسشــان بــه رفتــار 
فرزندانشــان باشــد چون کــودکان وقتی آزار می بینند ممکن اســت 
گریــه کنند و یا بیمار شــوند ولی بعضی از کودکان ســکوت می کنند 
چون بلد نیســتند از خودشان دفاع کنند و نمی توانند در مورد این 
موضــوع )آزار جنســی( حرفــی بزنند. آنهــا درکی از ین اتفــاق ندارند، 
بــه همین دلیل ســکوت می کننــد و منزوی می شــوند. خانواده ها و 
معلم ها باید حواسشان باشد اگر کودکان سکوت کردند حتما علت 

را جویا شوند.
حاج ســیف اهلل تاکید کرد: ما در »فریــاد خاموش« می گوییم اگر 
کودکتان ناگهان ســکوت کرد و گوشــه گیر شــد، می توانید با تماس 
شــماره 123 از اورژانــس اجتماعــی کمــک بگیریــد که هم به شــکل 
تلفنی مشــاوره می دهد و هم می تواند حضوری با فرزندتان صحبت 
کند. اگر خانواده یا معلمی متوجه یکســری رفتارها در کودک شدند 
که ممکن اســت آزار دیده باشــد می تواننــد بالفاصله با تماس 123 

کمک بگیرند.
تهیــه کننده »فریاد خاموش« خاطرنشــان کرد: مــا در این برنامه 
در اصل درباره سکوت هشدار داده ایم و هم اینکه اگر خانواده ها با 
چنین مشــکلی مثل آزارهای جنســی و یا حتی کالمی روبه رو شدند، 
چطور و از کجا می توانند کمک بگیرند. درواقع هشدار ما بیشتر روی 

آزاری اســت کــه کودکان نمی تواننــد درباره اش حــرف بزنند. ما این 
کار را بــه جشــنواره ABU فرســتادیم و از طــرف رادیو انتخاب شــد و 
در نهایــت هم تنها کاری کــه از معاونت صدای تهران در رادیو کاندید 
شــد همین »فریاد خاموش« است؛ البته چندین رقیب از کشورهای 

چین، اندونزی و ویتنام دارد.

 خالقیت در رادیو بیشتر شکل می گیرد
او در پاسخ به اینکه اغلب برنامه هایی که در این سال ها در جایزه 
ای بــی یو موفقیتی کســب کــرده اند از تولیدات رادیویی کشــورمان 
هســتند و ایــن در حالی اســت کــه دســتمزدهای رادیویی ها بســیار 
پایین تــر از تلویزیــون اســت، دربــاره علــت چنین اتفاقــی گفت: علت 
اصلی شاید این باشد که در جشنواره بیشتر دنبال کشف خالقیت ها 

هستند و شاید در رادیو این خالقیت بیشتر استفاده می شود. 
ممکن اســت در تلویزیون محدودتر باشــد. چــون هزینه ها باالتر 
می رود. بنابراین نه اینکه برنامه ســازان تلویزیونی خالقیت نداشته 
باشــند امــا خالقیت ها هم طبیعتــًا محدود و کمتر می شــود. ضمن 
اینکــه دلیل دیگر هم شــاید بــه موضوعات روز مربوط باشــد؛ یعنی 

کارهایی را انتخاب می کنند که به موضوعات روز نزدیک تر هستند.
حاج ســیف اهلل همچنین درباره پاســخ به اینکه چگونه می شود 
در شــرایطی کــه رســانه های مــا در بخــش پرداخــت بــه موضوعات 
خاصــی چــون آزار جنســی کودکان، نســبت به ســایر کشــورها دیرتر 

بــه فکر افتادنــد، اما چنیــن برنامه ای با 
تولیــدات کشــورهای دیگــر رقابــت و به 
بخــش نهایــی راه پیــدا می کنــد؟ اظهار 
کرد: شخصا به دلیل اینکه کارهای دیگر 
را نشــنیده ام و نمی دانم به چه صورت 
هســتند نمی توانم خیلی دقیق بگویم 
امــا فکر می کنــم به دلیل نــوع پرداخت 
بوده، یعنی شاید بخشی موضوع بوده 
ولی ســاختارش برایشــان جــذاب بوده 
اســت؛ چون مــن این برنامــه را برای هر 
کســی که پخــش می کنــم، ســاختارش 

مخاطب را درگیر می کند.

 رادیو باید از فضای مجازی کمک 
بگیرد

او در پاســخ به پرسشــی دیگر مبنی 
بــر اینکه فکــر می کنید در بحــث برنامه 
ســازی رادیویــی در دنیــا بایــد بــه چــه 

ســمتی رفت و در حال حاضر ما در چه جایگاهی هســتیم؟ توضیح 
داد: مــن خیلــی در ایــن زمینه نمــی توانــم نظر بدهم چــون به هر 
حــال پیشکســوتانی هســتند که آنها بایــد صحبت کنند اما مســلمًا 
مــا بــرای اینکــه بتوانیم در رادیــو موفق تــر عمل کنیم بایــد همراه 
بــا فضــای مجازی باشــیم نه در رقابت بــا آن. به نظرم رادیــو باید از 
فضــای مجــازی برای پیشــرفت و نشــان دادن برنامــه هایش کمک 
بگیرد چون همیشــه رادیو بوده و هســت و هیچ وقت نبوده که ما 

بگوییم دوره رادیو تمام شده است.
تهیــه کننــده »فریــاد خاموش« تاکیــد کرد: کمــاکان رادیو یکی 
از رســانه های مهــم در همــه دنیاســت و هنــوز هــم وقتــی ســوار 
اتومبیل می شــویم رادیوها روشن است. حتی در مترو و اتوبوس 

هــم  رادیــو روشــن اســت و فکــر می کنم هنــوز که 
هنوز اســت رادیو به عنوان یک رســانه سر جایش 
اســت ولی بــا توجه به گســترش فضــای مجازی و 
توجــه مخاطب بــه این فضا، رادیــو می تواند برای 
ارتقــاء، پیشــرفت و دیده شــدن از فضــای مجازی 

بگیرد. کمک  بیشتر 
این برنامه ســاز ســپس درباره ایــده پرداختن به 
آزار جنســی کــودکان در برنامــه »فریــاد خامــوش« 
و اینکــه آیــا این موضوع پیشــنهاد خــودش بوده یا 
سفارش شده بود؟ گفت: من در رشته روانشناسی تحصیل کرده ام 
و کال دربــاره این موضوع مطالعاتی داشــته ام. قبًال هم برنامه هایی 
که برای رادیو تهیه کردم مربوط به کودکان بوده است؛ یعنی بیشتر 
دغدغه ام کودکان بوده و انتخاب این موضوع هم دغدغه شخصی 

خودم بود.
نازنین حاج ســیف اهلل در پایان بار دیگر به راهیابی برنامه اش به 
بخش نهایی جایزه ای بی یو اشــاره و بیان کرد: بســیار خوشحالم که 
ایــن اتفاق برای برنامــه »فریاد خاموش« افتاد. بــه نظرم این اتفاق 
می تواند انگیزه ای برای برنامه ســازان باشــد؛ به این دلیل که بدانند 
کارهایشــان در کشــورهای دیگر هم شــنیده می شــود و مورد تایید 

کشورهای دیگر هم قرار می گیرد.

پس از اتمام ماموریت؛

ن وزنامه اوگاندا از رایز ین ر پرتیــــراژتر
 فرهنگی ایران نوشت

قزلسفلی

کودک آزاری

دوستی، محبت و میهمان 
نوازی اوگاندایی ها با 
خیلی از کشورهای دنیا 
قابل مقایسه نیست. 
خدا را باید شکر کرد که 
نعمت های فراوانی به مردم 
دوست داشتنی اوگاندا 
ارزانی داشته است. رفتار 
قزلسفلی به عنوان یک غیر 
اوگاندایی طوری بوده است 
که اوگاندایی ها احساس 
نمی کردند که او خارجی 
بوده از یک کشور دیگری 
است. قزلسفلی گفته است: 
وقتی که به استان ها...

چگونه برنامه ای ایرانی با موضوع خاص گوی سبقت را ربود؟

سپهرغرب، گروه تیک: ماجرای 
خانه ای  ترسناک  و  رازآلود 
نامه هایی  مالکانش  که  قدیمی 
ناشناس  شخصی  از  تهدیدآمیز 
قالب  در  می کردند،  دریافت 
 The« نام  به  کوتاه  سریال  یک 

Watcher« روایت شده است.
ســریال های  از  یکــی   »The Watcher«
پرطرفدار نتفلیکس اســت که بر اساس داستانی 
واقعی ســاخته شده و به جنبه ترسناک داستان 

قوت بخشیده است.
داســتان درباره خانه ای  زیبا و مجلل اســت که 
بیش از صد سال عمر دارد و افراد زیادی را به خود 
جــذب می کنــد. در میان افرادی کــه عالقه مند به 
ساکن شدن در این خانه هستند، قرعه به نام یک 
خانواده می افتد اما چیزی هســت کــه جان افراد 

این خانواده را به خطر می اندازد.
 »The Watcher« قســمتی  هفــت  ســریال 
مجموعه ای در ژانر وحشت و آمیخته به هیجان 
و تعلیق، به نویسندگی و کارگردانی رایان مورفی 
است. نائومی واتس و بابی کاناوله بازیگران این 
ســریال، نقش زوجــی را ایفا می کنند کــه با تمام 
پس انــداز خــود خانــه رویاهایشــان را در یکــی از 
مناطــق نیویــورک خریــداری می کنند. امــا طولی 
نمی کشــد کــه ایــن زوج نامه هایــی از شــخصی 
دریافــت می کننــد که خــود را »مراقــب« معرفی 
می کند و ادعا می کند که مراقب خانه و ســاکنان 

جدید آن است.
در ادامه اتفاقاتی ترسناک روی می دهد؛ مثال 
حیــوان خانگی پســر خانواده کشــته می شــود و 
اشــخاصی در خانه ظاهر می شوند. این جریانات 
سبب می شــود تا این زوج به همسایه های خود 
مشکوک شــده و در پی شناسایی هویت واقعی 

»مراقب« باشند.
سریال »The Watcher« بر اساس داستانی 
واقعی ســاخته شده است. این داستان در سال 
2018 در قالــب یــک مقالــه در مجلــه نیویورک به 
چاپ رســیده اســت. در این مقاله ماجــرای زن و 
شــوهری که خانه ای قدیمی را خریداری می کنند 
شــخصی  از  مشــکوک  نامه هایــی  آن  از  پــس  و 
ناشــناس دریافت می کنند را شــرح داده اســت. 
اولین نامه متنی دوســتانه داشــته و به خانواده 
آن ها به خاطر ورودشــان به آن محله خوش آمد 
گفته اســت اما در ادامــه نامه هایی تهدیدآمیز با 
تمرکز بر تهدید سه فرزند خانواده از سوی همان 

شخص برایشان ارسال می شود.
این خانواده، خانه ی مشــکوک را تنها هشــت 
مــاه پــس از خریــداری در ســال 2015 بــه فروش 
گذاشــته اند و پس از اینکه مجبور شــدند قیمت 

آن را کاهــش دهنــد، از صاحبــان قبلــی خانــه به 
خاطر اینکه درباره دریافت نامه های مشکوک به 

آن ها چیزی نگفته بودند، شکایت کردند.
محتوای سریال به خاطر حفظ جنبه دراماتیک 
اثر، تفاوت هایی با داســتان واقعی دارد؛ از جمله 
اینکــه قیمــت واقعــی خانــه از آن چیــزی کــه در 
سریال عنوان شده پایین تر بوده است و یا اینکه 
ایــن خانــواده در واقع به خانه ی خریداری شــده 
نقــل مــکان نکــرده بودنــد. آن ها مالیــات و پول 
خانــه را پرداخت کرده بودند اما خانه هنوز خالی 
بود. وقتی دوستانشان درباره اینکه چرا به خانه 
جدیدشان نقل مکان نمی کنند از آن ها پرسیدند 
این زوج جواب دادند که درگیر مشکالت قانونی 
هســتند و دوستانشــان گمــان کردنــد کــه آن ها 
در شــرف طــالق هســتند. آن ها در ســال 2016 با 
پولی کــه از اطرافیانشــان قرض گرفتنــد خانه ای 
دیگــری در مکانــی نامعلوم خریــداری کردند. زن 
تمایل داشت در خانه جدید بماند اما شوهرش 

مخالفت می کرد.
یــک از محرک های اصلی ســریال نگرانی بیش 
از حد پدر خانواده از شــخصی اســت که برایشان 
نامــه می نویســد. ایــن نگرانی هــا او را به ســمت 
جنــون می بــرد تــا جایــی کــه کارش را از دســت 
می دهــد و از همســرش هــم جــدا می شــود. او 
که به همســایه ها درباره دســت داشــتن در این 
نامه ها مشــکوک اســت، نامه هایی مشابه آنچه 
دریافــت کــرده را بــرای آن ها ارســال می کند و در 
نتیجه این اعمال همســرش به سالمت عقلی او 
شــک می کنــد. پدرخانواده در گفت وگــو با مجله 
نیویــورک اعتــراف کرده بــود که به انگیــزه انتقام 
و انتقال ترس هایش به همســایه ها، نامه هایی 
مشابه آنچه شخص ناشناس برای خانواده اش 

ارسال می کرده، فرستاده است.
در داســتان واقعی هم گرچه خانواده مذکور 
بــه خانه جدیــد نقل مــکان نکرده بودنــد اما به 
خاطر نامه ها به همسایه هایشــان به ویژه زوجی 
که پس از بازســازی خانه به آن ها ســرزده بودند، 

مشکوک شده اند.
موضوعی که در ســریال و در داستان حقیقی 
مشــترک اســت، این اســت که تــا کنون بــا وجود 
تحقیقــات پلیــس هویت شــخصی که فرســتنده 

نامه ها بود، مشخص نشده است.
البتــه این ماجرا برای خانواده ی مذکور ســود 
هم داشــته اســت آن ها با فروش داســتان خود 
بــرای تبدیــل آن به یک اثــر نمایشــی از این خانه 
ترســناک و نامه های تهدیدآمیز کسب درآمد هم 
کرده اند. در اواخر سال 2018 چند استودیو برای 
خرید حق پخش داستان و نیز حقوق مقاله چاپ 

شده در مجله نیویورک وارد رقابت شده اند.

خانواده ای که ماجرای ترسناکشان را به
 سریال سازها فروختند!

The Watcher

نازنین حاج سیف اهلل، تهیه 
کننده »فریاد خاموش« 
که برنامه اش در بخش 
آنونس خدمات اجتماعی به 
سبک csa به بخش نهایی 
مسابقات ABU راه یافته 
است، در گفت و گویی با 
ایسنا به پرسش هایی در 
زمینه نوع پرداخت به سوژه، 
علت موفقیت اثرش و اینکه 
از چه منظری به بحث آزار 
کودکان پرداخته...
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11 تیک امکان ارسال آثار به صورت لوح فشرده فراهم شد
سپهرغرب، گروه تیک:  عالقه مندان به شرکت در بخش خیابانی جشنواره تئاتر فجر که امکان بارگذاری فیلم آثار خود در را ندارند، می توانند آثار را در لوح فشرده ارسال کنند

پایان آبان ماه آخرین مهلت بارگذاری فیلم آثار بخش خیابانی تئاتر فجر در ســایت جشــنواره اســت. این در حالی اســت که برخی گروه های متقاضی شــرکت در این بخش همچنان موفق به این کار نشــده اند از این رو دبیرخانه جشنواره امکان ارسال فیزیکی 
لوح فشرده اثر را فراهم کرده است. به این ترتیب این دسته از گروه های متقاضی شرکت در بخش خیابانی چهل و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر می توانند فیلم آثار را به نشانی تهران خیابان رازی، کوچه مهبد، پالک 10 ارسال کنند.

بر اســاس گاه شــمار بخش خیابانی فراخوان جشــنواره، آخرین مهلت بارگذاری یا ارســال لوح فشــرده آثار 1 آذرماه 1401 است و اسامی منتخب مرحله اول 20 آذرماه 1401 اعالم خواهد شد. بازبینی حضوری فیلم های ارسالی منتخب نیز از 1 دی ماه لغایت 15 
دی ماه 1401 انجام خواهد شد. نتایج نهایی هم 15 دیماه 1401 اعالم می شود.

تیک:  گروه  سپهرغرب، 
مهم  گفت:  ابطحی  محمدعلی 
نیست که چقدر داده های فضای 
مجازی فیک است و چقدر واقعی 
است مهم این است که ما چقدر 
به  مردم  که  کردیم  جذب  اعتماد 

دنبال فیک نیوزها نروند.
فضــای  خصــوص  در  ابطحــی  محمدعلــی 
مجازی بــه عنوان محل تبادل اخبار و تأثیر آن در 
اغتشاشــات اخیــر گفت: در پاســخ به این ســوال 
اگــر بخواهیــم از اعتراضــات فعلــی شــروع کنیــم 
از پلــه چهــارم و پنجم شــروع کردیــم در حالی که 
اعتراضــات فعلــی یــک پیشــینه دارد و بــه یکباره 
رخ نــداده اســت امــا اگــر بخواهیم بــه کمی قبل 
تر برگردیم من فکــر می کنم در دوره ای مرجعیت 
رســانه ای از بیــرون به درون فضــای مجازی رفت 
یعنی ما و شــما و فرزندانمان یک گوشی موبایل 
در دست گرفتیم و سال هاست به جای خانواده، 
مســجد، مدرسه و اجتماع همه اطالعات را از آن 

می گیرند.
وی افزود: به این ترتیب یک نســل پســا مجازی 
به وجــود آمد که یک خصوصیات غیــر قابل تغییر 
داشــت یعنی با گوشی موبایل با همه چیز و همه 
جا ارتباط داشــت و برای فرزندان ما یک طعم ویژه 
ای ایجــاد کــرد کــه برای تمــام دنیا مشــترک بود و 
بدون اینکه ما متوجه شــویم برای خودشــان یک 
فضــای متفــاوت ایجاد کــرد و یک ذائقه مشــترک 
جهانی درســت شــد؛ این نســل یک نسل سیاسی 
نیســت و به دنبال گرفتن پســت و مقام سیاســی 
نیســت یعنی با سبک زندگی شأن مناسبتی ندارد 
و عالقه مند نیســتند که به سیســتم دولتی ورود 
کننــد ولی یک چیز مهــم می خواهنــد و آن زندگی 

کردن است.
ایــن  طــول  در  متأســفانه  گفــت:  ابطحــی 
ســال ها وقتــی کــه بحث خــودی و غیــر خودی 
مطــرح شــد ظرف خــودی پــر از تبلیغات شــد و 
ناخودی هــا نادیــده گرفتــه شــدند در حالی که 
این ناخودی ها در حال تشــکیل یک نسل جدید 
بودنــد و جامعــه مختص به خود را داشــتند و 
ارتباطــی متأســفانه وجود نداشــت، این نســل 
فیلــم و موســیقی و مذهب خاص خود را دارند 
حتــی می خواهند جنســیت خودشــان را تعیین 
کننــد و زمانــی که ایــن هویت غیر خــودی تلقی 
شــود از مــا دور شــوند نمی توانیم زبــان آنها را 

شویم. متوجه 
ایــن کارشــناس و فعال رســانه ای افــزود: این 
تقابل ها مدام بیشــتر می شود و نسل غیر خودی 
تشــکل ایجاد می کند و از حاکمیت دور می شود و 
روز به روز قدرتمند تر می شوند و زمانی که اتفاقی 
مانند فوت مرحومه مهســا امینی رخ می دهد در 
حالی که اتفاقی اســت که حداقل نیمی از جامعه 
کــه بانوان باشــند بــا آن درگیر هســتند بــه چنین 
جایی کشــیده می شود و شــدت می گیرد در حالی 

که مسائل سیاسی نیست.
وی افزود: مشکل اعتراضات اخیر این است که 
ما به نســلی توجه نکردیم و ســامان گرفته اســت 
کــه همه چیز خــود را از بیرون گرفته اســت و برای 
مــا غیر خــودی بوده اســت و ما در تــالش بودیم 
برای رشد خودی ها و آن مجموعه که برای ما غیر 
خودی بودند در حالی که ممکن اســت مشترکات 
بســیار زیادی با ما داشــته باشــند به یکباره زمانی 
کــه بحرانی رخ می دهد تحقیر فشــرده شــده این 

همه سال را به بیرون می ریزند.
در  مجــازی  فضــای  نقــش  بــه  اشــاره  بــا  وی 
اغتشاشــات اخیــر گفــت: عوامــل دیگــری در کنار 
فضــای مجــازی در اغتشاشــات اخیــر مؤثــر بــود 
از جملــه تحقیــر و بــی توجهــی بــه ایــن نســل و 
خواسته هایشــان، عدم شــناخت این نسل سبب 

بروز این اعتراضات شد.

 نخبگان در کانون دوقطبی شدن جامعه 
هستند

یاســر جاللی نیــز در ادامــه این نشســت گفت: 
آنچــه که ما بــه عنوان فضای مجــازی نام می بریم 
شــاید توصیف خوبی نباشد و فکر می کنم فضای 
ســایبر درســت تر باشــد چراکــه در امتــداد فضای 
حقیقی اســت چراکه در یک مرحله رشــد و تکوین 
هســتیم. بــه نظــرم مــا بایــد دو فضــا، زیســت و 
حکمرانــی ببینیم و یا یــک امتداد ببینیم و بتوانیم 

آن را توصیف کنیم.
وی افــزود: فکــر می کنــم آن چیــزی کــه بــه آن 
ســایبر می گوئیــم ســبب تغییــر در یــک ســری از 
مفاهیم از جمله مرز، ملیت، امنیت، رســانه شــده 
است؛ زمانی که مفاهیم پایه تغییر می کند باز هم 
ارجاع به مفاهیم قبلی ما را دچار خطاهای جبران 
ناپذیر می کند و یا در ارزیابی مسیر درست را نشان 
نمی دهد به نظرم در فضای ســایبر در این شــکل 
جدیــد و نویــن کــه براســاس مبانی جدید شــکل 
گرفته اســت یک دستگاه متفاوت از دستگاه قبلی 

می خواهد.
می کنــم  فکــر  گفــت:  رســانه  پژوهشــگر  ایــن 
همــه ســطوح جامعــه بعد از ســایبر دچــار تغییر 
می شــود البتــه ممکــن اســت بخشــی از جامعه 
بیشــتر و بخش دیگر آن کمتر اما این اثر گذاشتن 
قابــل تفکیــک نیســت شــاید کمتریــن گــروه کــه 
اثربخشــی کمتــری داشــتند افــرادی بودنــد کــه 
گوشــی هوشــمند نداشــتند و طبیعتًا گروه های 
فعال جامعه در نســبت گرفتن با مرز تحوالت اثر 

می گیرند.

جاللی افزود: حکمران ها چه کسی که حکمران 
اســت و یا می خواهد باشد و یا قائل به حکمرانی 
ســخت و یا نرم اســت هم نســبت به این موضوع 
اثــر گرفتند و عــالوه بر گروه اجتماعــی حکمران ها 
را هم در این دســته می تــوان جا داد و با قائله ای 
که مفهوم مرز عوض شده است صرفًا به واسطه 
مرزهــای فیزیکی نمی تــوان حکمران ها را توصیف 
کرد. طبیعتًا هر حکمرانی می خواهد نسبت بگیرد 

و طبعًا این فضا را فرصت می بیند.
وی گفــت: بــرآورد مــن این اســت کــه در حال 
حاضــر صحنــه، بــه صحنــه خــودی و غیرخــودی 
تبدیل شــده اســت و برداشت من از آن چیزی که 
بــه آن می گوئیم دشــمن اراده و ارزیابی کرده که 
می تواند با یــک حکمرانی مقابله کند و حکمرانی 
خــود را توســعه دهد بــرای این کار هــم با فرض 
اینکــه شــرایط بــه نقطــه تمــام شــدن برســد به 
ســمت قطبــی شــدن جــدی پیش بــرد یعنــی اگر 
قبــًال دو قطبــی وجــود داشــت و یک تعــدادی از 
عنصــر فردی و اجتماعــی می توانســتند بین این 
قطب ها زیســت کنند اراده ای شــکل گرفته است 
که این مســئله تمام شــود و ایــن انتخاب صفر و 

یکی شود.
این پژوهشــگر رسانه افزود: این صحنه قطبی 
شــدن سبب شده اســت تعدادی از افراد موضع 
بگیرنــد یــا علیــه جمهوری اســالمی بایــد موضع 
داشــته باشــد و یا در شــئون جمهوری اســالمی 
اســت، متأســفانه توجه این قطبیت هم نخبگان 
ایــن  کانــون  در  نخبــگان  و عناصــر مؤثــر  اســت 
مســئله هستند و فکر می کنم آن چیزی که به آن 
تنــوع آرا می گوئیــم حتی گرایش هــای اقتصادی، 
سیاســی و فرهنگــی به شــدت مورد تهدیــد قرار 

گرفته است.
جاللــی گفت: ســایبر و فضای مجــازی در تالش 
بــرای قطبی کردن این فضا تالش کرده اســت چرا 
چــون به نظرم در حال حاضر اولویت چیزی به نام 
میدان نیســت و تمرکز بر تصویر است و آن تصویر 
میدان را سایبر می تواند توسعه دهد و زمانی که 
بعضــی از حکمران هــا امــکان مداخلــه دارند باید 
کمک کننــد در این فضا و دوســت دارم نخبگان را 

از این فضای دوگانه دور کرد.

به  مردم  که  کردیم  جذب  اعتماد  چقدر   
دنبال فیک نیوزها نروند؟

ابطحــی در ایــن باره گفــت: در مدیریت ها یک 
فضایــی در اختیار مدیر برای تصمیم گیری وجود 
دارد کــه براســاس آمــار اســت کــه ایــن فضــای 
آمــاری با جامعــه همخوانــی نــدارد در حالی که 
فضــای آماری نظر به مطلوب بودن داده اســت 
امــا در جامعــه مــوارد دیگــری وجــود دارد کــه 
تأثیرگذار اســت و آنها هســتند که افکار عمومی 
را می ســازند نــه اطالعات آمــاری، زمانی که مرکز 
اعتمــاد را از مرجعیــت رســانه ای بیــرون کــردی 
چــه تضمینی بر عــدم پذیرش فیک نیوز توســط 

دارید؟ جامعه 
وی افــزود: بــرای مثــال در حادثــه تروریســتی 
شــاهچراغ تأســف بــار تریــن بخــش ایــن بــود که 
می گفتند کار خودشــان است؛ چون بی اعتمادی 
ســال هاست که شــکل گرفته اســت. بی اعتمادی 
بحث امروز و دیروز نیســت و ســال هاســت شکل 
گرفته اســت. اگر رســانه ای مثل رادیو و تلویزیون 
فقــط بــه قصــد خیــر بخواهــد کار کنــد و کاری به 
اینکه چه چیزی دیده یا شــنیده می شود نداشته 
باشــد از مصادیــق بــارز اختــالس اســت بــه دلیل 
اینکه زمانی که شما رسانه ای در اختیار داری برای 

شنیده شدن و اعتماد آفرینی نیست.
ابطحی گفت: افراط در اهمیت دادن به نســل 
خــودی و عــدم داشــتن مــرز در رســانه ها بســیار 
تأثیر گذار بوده اســت متأســفانه در این ســال ها 
هرچه توانســتیم بر حجم صوری گرایی به ســمت 
دین افزودیم و چند ســخنران مشخص دائمًا در 
صدا و ســیما با واژگان مشــخص در حال صحبت 
هســتند در حالی کــه در همین حــوزه علمیه قم 
اندیشــمند وجــود دارد  نفــر روشــنفکر و  ده هــا 
کــه به دلیــل عدم بــه کار بــردن واژگان آنها حرف 
ایــن مجموعــه خــودی  شــأن دیــده نمی شــود 
فضاهــای  در  می شــوند  مخاطــب  غیرخــودی  و 
مختلف و شــما در اینجا یک نسل جدید دارید که 
فعالیت هــای مختــص به خود را دارنــد و توجهی 
بــه آنهــا نشــده اســت؛ این نســل زندگی خــود را 
شــکل دادند و دیده نمی شوند و از یک طرف یک 
نوع لجبازی با این نســل شکل گرفته است که هر 
روز نــوع آنهــا را با تعابیر مختلــف تحریک می کنند 
آن هم با واژگان مشــترکی که ســال هاســت آنها 
را بــه کار می برنــد و آنقدر دشــمن را بی جا به کار 
بردیم آنجایی هم که دشــمن واقعی حضور دارد 

دیده نمی شود.
وی با اشاره به اینکه باید حاکمیت ما حاکمیت 
همه باشد افزود: زمانی که خودی و غیرخودی بر 
تمام جامعه از مدیریت، زندگی، امکانات حاکمیت 
کنــد منابع قدرت و حاکمیت برای جامعه متفاوت 
شــده اســت وقتی که حاکمیت آمار موشــک های 
خــود را می دهد افتخار آمیز اســت امــا اینها منبع 
قــدرت برای نســل جوان ما نیســت یعنــی ممکن 
اســت در فضای اجتماعی باشد اما نتوانستیم به 
جامعــه منتقل کنیــم که زمانی کــه نمی توانی زن 
بگیری یا زندگی کنی و یا درآمد داشــته باشــی اما 
قدرت دارید؛ ممکن است بحث قابل گفتگو باشد 
اما در سیاســت خارجی هم به همین شکل است 
که نسلی نمی توانند متوجه شوند که چرا باید به 

بخشی از دنیا دعوا کنیم.
ابطحی گفت: در بحث سیاســت خارجی هم ما 
بــا این نســل تفاوت داریــم چراکه فیلــم آمریکایی 
می بینند، موســیقی آمریکایی گــوش می کنند اما 
نســل بعــدی نمی داند کــه ما بــرای حفــظ اقتدار 
خودمان باید با آمریکا مخالفت کنیم و نتوانستیم 
القــا کنیــم که مــا برای موفقیــت خودمــان باید با 
آمریــکا مخالفت کنیــم چراکه می خواهنــد زندگی 
کننــد و به طــور کلی بــه اصالح طلــب و اصولگرا و 

مناسبات سیاسی آنها کاری ندارد.
وی افزود: در سیستم آموزشی ما یک سیستم 
آموزشــی تیزهوشــان داریــم و یک سیســتم برای 
کندذهن هــا امــا بدنــه اصلــی جامعــه سیســتم 
آموزشی یکســان دارند ما در حاکمیت عالقه مند 
هســتیم کــه تیزهوشــان را ببینیم و همــه جامعه 
را براســاس تیزهوش هــا برنامــه ریزی کنیم شــما 
حجم عزاداری ها را در صدا و سیما ببینید و میزان 
موســیقی ها را بــا درصــدی از موســیقی هایی کــه 
نســل جــوان گوش می کننــد را ببینید ایــن میزان 
از رســیدگی بــه مســائل مذهبــی خــود می تواند 
در  باشــد؛  تخریــب جــدی اش  از جملــه عوامــل 
حالــت معمــول هیچکــس مخالف عــزاداری برای 
ائمه نیســت امــا وقتی که حجم آن زیاد می شــود 
در حجــم زیــاد حــس لجبــازی را احیــا می کنیــم و 
ناخــودآگاه طرد شــدگی را داریم و آن زمان اســت 
که مخاطب رادیو و تلویزیون ما نیســت و بسیاری 
از سوءاستفاده گران از این فرصت استفاده کنند 
و بــه ائمــه اهانت کنند و یــک مرتبه همــه آن را پر 
رنگ کنند و به این ترتیب دین را در برابر خودشان 

ببینند.
ایــن کارشــناس و فعــال رســانه ای در پاســخ 
بــه اینکــه چقــدر فضــای مجــازی و داده هــای آن 
منطبــق بــا واقعیت اســت گفــت: مهم نیســت که 
چقدر داده های فضای مجازی فیک اســت و چقدر 
واقعی اســت مهم این اســت که مــا چقدر اعتماد 
جذب کردیم که مردم به دنبال فیک نیوزها نروند؛ 
بخشــی از این سلب اعتمادها هم در داخل شکل 
گرفته است برای مثال شعارهای رادیکالی که این 
روزهــا می شــنویم یکــی از خصوصیــات نســل غیر 
خودی اســت کــه در فحاشــی ها هــم می خواهند 
خــود را جــدا کنند مثًال اگــر شــعرهای خوانندگان 
محبــوب این قشــر را گوش کنیــد بدترین ادبیاتی 
که به ذهن می رســد با صراحــت کامل وجود دارد 
امــا ایــن نســل زمانی کــه ایــن آهنگ هــا را گوش 
می کنــد هیــچ مشــکلی نــدارد امــا اگر یــک حرکت 
شــود  انجــام  حضورشــان  در  اجتماعــی  خــالف 

واکنش نشان می دهند.
ابطحــی افزود: من فکر می کنــم در حال حاضر 
گفتگــو اعتماد آفرین نیســت چراکــه بخش جدی 
را  متفــاوت  دیدگاه هــای  نمی خواهــد  حاکمیــت 
بررســی کند و تغییر مســیر بدهد تا بتواند جامعه 
را مدیریــت کند البته نه با مدیریتــی که در چندین 
ســال گذشــته پیــش آمــده اســت چراکــه در حال 
حاضــر با نســلی روبه رو هســتیم کــه متوجه رفتار 

درست با آن نیستیم.

سایبر فرصت تحقق امامت امت است
جاللی در ادامه گفت: این تصویر ســازی فضای 
مجازی بســیار مؤثر اســت و ایــن واقعیت جامعه 
اســت آنچــه کــه به نــام فیــک نیــوز می شناســیم 

مقابــل  در  مــا  و  دنیاســت  تمــام  چالش هــای 
واقعیت هــای تلــخ می توانیم تالش کنیــم که تلخ 
نباشــد یعنی تسلیم آن باشــیم که هیچ جای دنیا 
چنین نیســت و یا در فضای مجازی تالش کنیم به 
نقطــه قبــل برگردیم و بر خالف ایــن موتور حرکت 
کنیم اما می توان با آن مواجهه فعاالنه داشــت و 
کمــک کنیم مراجع خبری اصیل در این فضا تربیت 
شوند و یا با فیک نیوزها مواجهه کنیم که تأثیرات 

این اتفاقات را کم کنیم.
وی افــزود: من فکر نمی کنم در کشــور تاکنون 
با پلتفرم ها تعامل جدی صورت گرفته باشــد؛ من 
حس می کنم از جامعــه در مقام توصیف و تجویز 
هیــچ شــناختی نداریــم و مردم های ما بــا یکدیگر 
متفــاوت اســت یعنــی هرکــدام از ما یــک توصیف 
مجــزا از مــردم داریــم و یــک نســبتی در یکی کلنی 
اجتماعی از مردم دارند اما نکته مهم این است که 
نباید توصیف ما از مردم توصیف خودمان باشــد 
چراکــه برای تجویز حاکمیت تجویز خوبی نیســت. 
به نظرم می ترســیم که به ســمت شناخت واقعی 
از مــردم برویم چون بایــد نقطه صفر مبدا را تغییر 
داد و اگر به تفاوت رســیدید باید تغییر ایجاد کنید 
زمانی که از این زحمت می ترســیم تالش می کنیم 

از شناخت واقعی دوری کنیم.
ایــن پژوهشــگر رســانه ای گفــت: مــا می گوئیم 
صدا و ســیما چرا این محتوا را در اختیار نوجوانان 
آن طــرف می گوئیــم خــب صــدا  از  می گــذارد؟ و 
و ســیما مخاطــب نــدارد من حــس می کنــم رژیم 
مصرف عضور شــده اســت و یک جنــاح اجتماعی 
جدیــد در حــال شــکل گیــری اســت کــه خیلی هم 
جدیــد نیســت و مــا آن را جدیــد می بــی نــم چون 
در مقابــل فهــم آن مقابله داشــتیم و اینکه چقدر 
ایــن مهندســی اجتماعی اســت این قوه اثــر ما را 
در آینده مشــخص می کنــد. من فکر می کنم بدنه 
گروه های سیاســی مرجع نیســت چون از واقعیت 
فاصلــه گرفتنــد و درگیــر دعواهای سیاســی خود 
شــدند و بــه نظــرم فرصت هــای خوبــی را پیش رو 

داریم.
جاللــی افــزود: مــن شــرایط جامعه را بــد نمی 
کــه نســل جــوان و  را می بینــم  دانــم و فرصتــی 
نوجــوان مــا وارد مباحثه هــای عمیق شــده اند و 
در پیچیده ترین مســائل فرهنگی وارد شــدند این 
واقعیت بســیار مهم است و آن را از جنس فرصت 
می بــی نــم. چراکه بــه عنوان نســل قبلــی مجبور 
هســتیم که به نوجوانان و جوانان فرصت برنامه 
ریــزی بدهیــم و مجبوریم ایــن اعتماد را به نســل 
جوان داشــته باشیم تا خروجی مناسب را دریافت 

کنیم.
وی گفــت: مــن فکــر می کنــم در شــرایطی که 
با آن مواجهه هســتیم یک شــرایطی شــبه کودتا 
ایجــاد شــده اســت و یــک بدنــه همــراه و تابعی 
دارنــد و اراده می کننــد بــه تغییر دولــت و تصویر 
آن را ایجــاد می کنند که ما منجر به تغییر شــدیم 
بــه  رســاندن  بــرای  نخبــگان  و مدیریــت تصویــر 
تصویــری کــه یکــی از ایــن دو قطب اســت موفق 
اســت و این را شــبیه به یــک کودتا می بــی نم به 
ایــن کودتــای تصویری یک نیاز وجــود دارد که ما 
در شــرایط اجتماعــی نتوانســتیم خواســته ایــن 
نســل را پاســخ دهیم و به سراغ یک اتفاق سخت 

در حوزه نرم رفته است.
این پژوهشــگر رســانه ای افزود: اراده دشــمن 

را بــر این می بی نم که شــبه کودتا بــه جمع بندی 
نمی رســد؛ من فکر می کنم یک ظلــم بزرگی اتفاق 
افتاده اســت. مــا به نوجوان و جــوان ظلم کردیم 
و نســلی را که قرار اســت پیشــران آینده باشد را با 
عدم اعتمــاد مواجهه کردیم و دائم آن را ناکارآمد 
می خوانیم به دانشگاه، زن به عنصر مؤثر اجتماع 
کــه نیمی از جامعه اســت، به معتــرض و اعتراض 
ظلم کردیــم، به مردم و انتخابشــان ظلــم کردیم، 
به بخشی از دین و ساحت اعتقادات را مورد ظلم 
قــرار دادیــم اما بــه ایران، پیشــرفت و آینــده ظلم 
جــدی کردیــم و باید بررســی کــرد که با چــه چیزی 
می تــوان آن را جبــران کــرد و بایــد کمــک کــرد دو 
قطبی بودن را به این ســمت ببریم؛ به تعبیر دیگر 
ســایبر را بزرگتریــن فرصــت بر تحقــق امامت امت 
می دانــم یعنی نقــش همه آحاد جامعــه بر پیش 

بردن جامعه باید پررنگ کرد.

غیر  نسل  به  حاکمیتی  را  ظلم  بدترین   
خودی می کند که حرف آنها را متوجه نمی شود

حاکمیــت  گفــت:  دیگــری  بخــش  در  ابطحــی 
یــک مدیریــت ســخت قائل اســت کــه قرار نیســت 
صحبت هــای مــا را بپذیــرد، با تمــام بحث هایی که 
شــد می تــوان نتیجه گرفــت یکی از بهتریــن راه ها 
این اســت که به جــای اینکه اینترنــت را ببندیم آن 
را در دسترس مردم قرار دهیم و بگوییم که مردم 
گــوش کنند تــا اینکه با آنهــا مقابله کنیــم و آنها را 
بــه خیابان بیاوریم چون این دیدگاه را نمی پذیرند 
مــن هم موافقم با این مســئله که بدترین ظلم را 
حاکمیتی به نسل غیر خودی می کند که حرف آنها 
را متوجه نمی شود و بدنه اصلی جامعه را که یک 
حرکت اســت تبدیل به معتــرض می کند آن هم با 
بســته شــدن اینترنت، یعنی این نسل در درونش 
یــک اعتــراض شــکل می گیــرد امــا بایــد راهکارها 
پذیرفته شــود. ســال هاســت گفته می شــود این 
کشــور به برانــدازی احتیاج ندارد چراکــه براندازان 
این کشــور را تبدیل به ســوریه می کنند امروز هم 
همیــن عقیده جریان دارد اما چه کاری باید انجام 
دهیم؟ حرف های همیشــگی را به این نســل ارائه 
دهیم یا با استفاده از امکانات خودمان اصالحات 

را شکل دهیم.
وی افــزود: چقدر نیرو صرف شــد که اصالحات 
درونــی بــه درد نمی خــورد چــرا نبایــد از ابزارهــای 
داخلــی اســتفاده کــرد و به ایــن ترتیــب دوگانگی 
شــکل گرفــت و حکومت هــم می گوید کــه یا صد 
در صــد از ما حمایت کنیــد یا جز مجموعه مخالف 
هســتید مهــم ایــن اســت کــه حکومــت بپذیــرد 
ایــن مســیر نیاز بــه اصــالح دارد در حــال حاضر در 
شــرایطی هســتیم کــه باید به شــکلی بــا تصمیم 
گیــران ارتبــاط پیدا کنیــم البته گاهی بــا حلقه های 
باال که صحبت می کنیــم می پذیرند که باید اصالح 

شکل بگیرد اما تالشی نمی کنند.
گفــت:  رســانه ای  فعــال  و  کارشــناس  ایــن 
بــاالی  حجــم  می کنیــم  احســاس  متأســفانه 
برنامه های مذهبی در کشــور نشــانه تدین اســت 
در حالــی کــه ممکن اســت نفرت زا باشــد در حال 
حاضــر عمده طیف جامعه ما زنان هســتند که به 
مادران جامعه ما تبدیل شدند و خیلی از فرزندان 
ما که االن در خیابان ها هســتند از خانواده ای اند 
کــه اتفاقــات ســال 88 را تجربــه کردنــد در چنین 
شــرایطی ظلــم را وقتــی پای گــذاری کردیــم که به 

مردم بی توجهی کردیم.
ابطحی افزود: همین می شــود که خشــم های 
چنیــن  در  و  می زنــد  بیــرون  جامعــه  فروخــورده 
فضایــی که فاصلــه ایجاد شــده و جامعــه ندیده 
گرفته شده اســت به خیابان ها می آیند؛ این افراد 
نمی خواهنــد حکومــت کننــد و سیاســت را از مــا 
بگیرند بلکــه می خواهند زندگــی کنند. ما موظف 
هســتیم کــه نــگاه مــان را بــه حاکمیــت منتقــل 
کنیــم که عملیاتی شــود طبیعتًا ما بــا به کار بردن 
فیلترشــکن توســط مردم آنها را به جهنم می بریم 
در حالــی کــه در کشــور ما اگر کســی هــم بخواهد 
مباحث دینی را دنبال کند باید فیلترشــکن داشته 
باشــد دیگــر نمی توانیم فرزنــدان مــان را متقاعد 
کنیــم که هرزه نــگاری )پورن( را نبینند؛ در شــرایط 
فعلی معتقدم اگر سیاست مدیریتی کشور تبدیل 
به سیاست فهم و شناخت جامعه و تأثیرگذاری بر 
آن می تواند ایــن بحران ها را کم کند و فاصله بین 
اغتشاش گران و معترضان را مشخص کند چراکه 

این تبعیض ها کشنده است.
وی گفــت: می گوئیم که دشــمن موفق شــده 
اســت افــکار دینی جامعــه مــا را بگیرد امــا چقدر 
برای ســازمان تبلیغــات، حوزه هــای علمیه و دفتر 
تبلیغــات صرف کردیــم و اثر نداشــتند چون صرفًا 

برای تبلیغات و گزارش دهی بوده است.

به  قائلین  تحول  اصلی  موانع  از  یکی   
اصالح براندازانه است

جاللــی نیــز در ادامه ایــن بحث گفــت: آنچه که 
مــا به آن حاکمیــت می گوئیم مســئولیت ناپذیری 
نخبگان است و می پذیرم که ظلم مجدی به مردم 
بــی توجهی بــه آنان و منافع شــأن اســت و حس 
می کنــم مردم هــای متفاوت داریم کــه تجویزهای 
متفاوتی نیز می کنیم اما قابل تعمیق به کل مردم 

نیست و باید توصیف شکل بگیرد.
وی افــزود: بــه نظــرم مــن حاکمیــت جمهوری 
اســالمی در مواجهه با پلتفرم هــا نرم ترین رفتار را 
داشــته اســت که حتی رفتار درســتی نبــود چه در 
مقایســه بــا دولت هــای متولــی و چه کشــورهای 
مقابــل  در  چــه  و  غیــره  و  آســیایی  و  اروپایــی 
سیاســیونی کــه ادعــا می کردنــد اگــر بودنــد این 
اتفاقــات نمی افتــاد؛ قطع یا وصل کــردن اینترنت 
مفهــوم درســتی نیســت و ایــن صفر و یــک ایجاد 
کــردن اســت در حالــی کــه بایــد ســه گــذاره را در 
ایــن قطــع و وصل ها در نظــر گرفت ابتــدا اولویت 
توســعه و پیشرفت کشــور در هر سیاستی باشد، 
تصمیــم را بــر اســاس منافــع عامــه مــردم بگیــر 
و مســئله را ســاده نگیــرد در حــال حاضــر مــا بــا 
پدیده هایــی مواجهه هســتیم که وجــوه مختلف 
فرهنگــی و سیاســی و اجتماعــی دارد این زیســت 
بدنه ای که در عصر ســایبر زیســت می کنند زندگی 
اســت و زندگی با یک وزارتخانــه تصمیم نمی گیرد 

وجوه مختلف دارد.
جاللی گفت: دشــمن و دشــمنی در عصر سایر 
را بایــد دید اگر شــما مفهوم امنیــت ملی را همان 
مفهوم چند ســال پیش می بینی تغییری ندارد اما 
اگر قائل به تغییر هســتی دیگر ســاز و کار قدیمی 
کارساز نیست. گام اول این است که حاکمیت این 
مســئله را متوجه شــوند حاکمیت هم شــرایطش 
به گونه ای اســت که فکر می کنــم به دنبال اصالح 
نیســت و قائــل بــه تحــول اســت یعنــی ضــرورت 
پیشــرفت در گام دوم تحول است؛ اما یکی موانع 
اصلــی تحول قائلین به اصالح براندازانه اســت که 
اجــازه تحــول را نمی دهنــد در حالی کــه حاکمیت 
عقالنیتــی دارد کــه می داند یک مســیری را قائلین 
به اصالح با او می آیند و از آن جا به بعد و در مسیر 

تحول آن را تنها می گذارند.
وی در پایان گفت: من پیشنهاد می کنم الیه ای 
بــرای مباحثــه عمیــق  را  از جوانــان و نوجوانــان 
دعوت کنیم چرا که مباحثه ما با توجه به گذشــته 
اســت در حالــی کــه جوانــان و نوجوانــان در حال 

ساخت آینده هستند.

نشست

کارکرد شبکه های مجازی در حوادث اخیر؛

چقـدر اعتمـاد جذب کرده ایم 
که مــــــردم دنبــــــــال

وند؟  فیک نیوزها نر

وز قدرتمند تر می شوند و زمانی که  وز به ر  این تقابل ها مدام بیشتر می شود و نسل غیر خودی تشکل ایجاد می کند و از حاکمیت دور می شود و ر
اتفاقی مانند فوت مرحومه مهســا امینی رخ می دهد در حالی که اتفاقی اســت که حداقل نیمی از جامعه که بانوان باشــند با آن درگیر هســتند به 

چنین جایی کشیده می شود و شدت می گیرد در حالی که مسائل سیاسی نیست.
ون گرفته است و برای ما  ود: مشکل اعتراضات اخیر این است که ما به نسلی توجه نکردیم و سامان گرفته است که همه چیز خود را از بیر وی افز
غیر خودی بوده اســت و ما در تالش بودیم برای رشــد خودی ها و آن مجموعه که برای ما غیر خودی بودند در حالی که ممکن اســت مشــترکات 

ون می ریزند. بسیار زیادی با ما داشته باشند به یکباره زمانی که بحرانی رخ می دهد تحقیر فشرده شده این همه سال را به بیر
وی با اشاره به نقش فضای مجازی در اغتشاشات اخیر گفت: عوامل دیگری در کنار فضای مجازی در اغتشاشات اخیر مؤثر بود از جمله تحقیر 

وز این اعتراضات شد. و بی توجهی به این نسل و خواسته هایشان، عدم شناخت این نسل سبب بر
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ایران  گروه  سپهرغرب، 
خارجه  امور  وزیر  جهان:  و 
توسل  گفت:  کشورمان 
کشورها  از  برخی  بیمارگونه 
ازجمله  یکجانبه گرایی  به 
غیرقانونی  تحریم های  اعمال 
حقوق  با  آشکار  مغایرت  در 

بین الملل و حقوق بشر است.
حســین امیــر عبداللهیــان در اولیــن نشســت 
هماهنگ کننــدگان ملــی گــروه دوســتان دفــاع از 
منشــور ملل متحد در تهران در ایــن ارتباط ادامه 
داد: ایــن اقدامــات عمیقــا تعهد این کشــورها به 
اصول منشــور ســازمان ملل به ویژه ارتقا و التزام 

به حقوق بشر را زیر سوال برده است.
وی در بخشــی دیگــر از صحبت هــای خــود بــا 
اشــاره بــه مذاکــرات رفــع تحریم هــا علیه ایــران و 
بــا بیــان این که تهــران مســیر گفت وگو را بــاز نگه 
داشــته اســت، گفت: مایه تأسف اســت که دولت 
آمریکا علیرغم درخواســت صریح جامعه جهانی و 
با وجود دادن وعده هایی در این زمینه، همچنان 
مســیر اقدامــات خصمانــه علیــه ایــران را تــوأم با 
پیشــبرد سیاســت شکســت خــورده موســوم بــه 

»فشار حداکثری« دنبال می کند.

این  در  خارجه  وزیر  سخنرانی  کامل  متن   
نشست بدین شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
در ابتــدا مایلــم ضمن خوشــامدگویی به همه 
حضــار و میهمانان گرامی، مراتب خرســندی خود 
را از شرکت در این نشست مهم ابراز نمایم. بر این 
بــاورم که برگــزاری این نشســت در شــرایط کنونی 
تقویــت  جهــت  را  مناســبی  بســترهای  می توانــد 
همــکاری میــان اعضــای گــروه دوســتان دفــاع از 
منشــور ملل متحد با هــدف مقابله با چالش های 

مشترک فراهم سازد.

 همکاران محترم، خانم ها و آقایان
کــه  آمده ایــم  هــم  گــرد  شــرایطی  در  امــروز 
در  ای  فزاینــده  چالش هــای  بــا  جهانــی  جامعــه 
اســت.  مواجــه  بین المللــی  و  منطقــه ای  ابعــاد 
بین المللــی  جامعــه  تالش هــای  تــداوم  علیرغــم 
جهت رســیدگی و غلبه بر ایــن چالش ها، تضعیف 
بی ســابقه ی چندجانبه گرایی توســط برخی دولت 
هــا، عمــال منجــر بــه نــاکام مانــدن ایــن تالش ها 
گردیــده اســت. یکجانبه گرایــی افسارگســیخته و 
هژمونــی طلبی برخــی قدرت های جهانــی، دوران 
جدیــدی از ناآرامــی و بــی ثباتــی را بــرای جامعــه 
توســل  اســت.  آورده  ارمغــان  بــه  بین المللــی 
جملــه  از  گرایــی  یکجانبــه  بــه  آن هــا  بیمارگونــه 
اعمــال تحریم های غیرقانونی، در مغایرت آشــکار 

بــا هنجار های حقــوق بین المللی و حقوق بشــری 
بوده و عمیقا تعهد این دولت ها به اصول منشور 
ملــل متحــد از جمله و بویــژه "ارتقــاء و احترام به 
حقوق بشــر" را زیر ســوال برده اســت. بــی تردید 
اعمال این تحریم ها به دلیل ممانعت از دستیابی 
مــردم کشــورهای تحت تحریــم به حقــوق اولیه و 
بنیادین خود، به مثابه جنایت علیه بشــریت بوده 
و مسئولیت بین المللی کشورهای تحریم کننده را 

در پی خواهد داشت.

 خانم ها و آقایان
در ایــن رابطــه، گزارشــگر ویــژه ســازمان ملــل 
متحــد در زمینــه تاثیــر منفــی اقدامــات یکجانبــه 
قهرآمیز بر بهره مندی از حقوق بشــر، در سفر اخیر 
خــود به تهران با صحــه گذاردن بــر تاثیرات منفی 
تحریم های یکجانبه بر حقوق اساســی مردم ایران 
از جمله حقوق بشر، حق توسعه و حق سالمت به 
خصوص در شرایط کرونا، بر خواست خود مبنی بر 
رفع کامل تحریم هــای یکجانبه علیه ایران تصریح 
نموده اســت. بــی تردید، مقابله مؤثــر و کارآمد با 
تحریم های ظالمانه، مستلزم تقویت همکاری های 
بین المللی و تشریک مســاعی کشورهای مستقل 
بوده و در این راســتا گروه دوســتان منشــور ملل 
متحــد بــه عنــوان بلــوک کشــورهای مخالــف بــا 
تحریــم، بــا ظرفیت های فراوانی کــه در اختیار دارد 
می تواند نقش مهمی در پیشــبرد و دســتیابی به 
هدف مشــترکمان در قبال همه کشورهای تحریم 

شده ایفا نماید.

 حضار محترم
بــا  ای  هســته  توافقنامــه  از  آمریــکا  خــروج 
ایران، بار دیگر بی اعتنایی آن کشــور به تعهدات 
قطعنامــه  آشــکار  نقــض  و  خــود  بین المللــی 
مصــوب شــورای امنیت ســازمان ملــل متحد را 
به منصه ظهور گذاشــت. آن دولت برخالف تمام 
ادعاهایــش، با این اقــدام خــود قانون گریزی و 
زورگوئــی را جایگزیــن اجــرای تعهــدات حقوقــی 
بــه گواهــی  ایــن درحالیســت کــه  خــود نمــود. 
همــه ی ناظــران بین المللــی، جمهوری اســالمی 
ایــران طــی ســال های اخیــر و علیرغــم بدعهدی 
آمریــکا و بــی عملی اروپا، به راهــکار حل و فصل 
صلــح آمیــز موضــوع پرونــده ی هســته ای پایبند 
بــرای حفــظ توافقنامــه  بــوده و مســیر گفتگــو 
مایــه ی  اســت.  داشــته  نگــه  بــاز  را  همــواره 
تاســف اســت که دولــت کنونــی آمریــکا، علیرغم 
و  بین المللــی  جامعــه ی  صریــح  درخواســت 
باوجــود وعده هــا و ادعاهــای قبلــی، همچنــان 
مســیر اقدامــات خصمانــه علیــه ملــت ایــران و 
تــدوام سیاســت شکســت خــورده موســوم بــه 
فشــار حداکثری را حفظ نموده و به  جای جبران 

و  بی قیــد  بازگشــت  و  قبلــی  دولــت  اشــتباهات 
بــرای  اجــرای کامــل تعهــدات خــود،  بــه  شــرط 
دســتیابی به توافــق برعکس مواضــع دوگانه و 

می کند. اتخاذ  ریاکارانه 
دولــت جمهوری اســالمی ایران ضمــن تأکید بر 
اراده ی قاطــع خود مبنی بر اســتیفای حق مســلم 
خویــش در اســتفاده  از انرژی صلح آمیز هســته ای 
در همه ی ابعاد آن، شامل غنی سازی برای مقاصد 
صلح آمیــز و بــا رعایت تعهدات بین المللــی خود، با 
حســن نیت و بر مبنای برابری و احتــرام متقابل، به 
ادامــه ی مذاکــرات بــرای احیــای توافق هســته ای 
پایبند اســت. تنها هدف چنین مذاکراتی باید تعهد 
قوی همــه ی طرف ها به اجرای کامل تعهداتشــان 
تحت توافقنامه هســته ای باشــد. امــا آمریکا باید 
ثابت کند که دارای حسن نیت و اراده ی واقعی بوده 
و در صدد اســتفاده از مذاکرات برای وقت کشــی و 
یافتــن بهانه ی دیگــری برای تــداوم نقض تعهدات 
خود و تداوم تحریم ها که این کشــور متاســفانه به 

شدت به آن معتاد شده است، نمی باشد.

 همکاران گرامی؛ خانم ها و آقایان
مداخلــه در امــور داخلی کشــورهای مســتقل 
کمــاکان از ســوی کنشــگران بزرگ و بــا روش های 
نویــن ادامــه دارد. در این رابطه، ســوء اســتفاده 
از فناوری هــای جدیــد ارتباطاتی و فضــای مجازی 
اســتقالل  و  ملــی  حاکمیــت  تضعیــف  هــدف  بــا 
سیاســی، ابعــاد نگــران کننــده ای به خــود گرفته 

اســت. تولید، و انتشــار اخبــار و محتواهای جعلی 
و اطالعــات غلط و گمراه کننــده در فضای مجازی 
علیــه ملت ها و دولتهــا، در مغایرت کامل با اصول 
حقــوق بیــن الملــل و منشــور ملل متحد اســت. 
کشــورهای  اجتماعــی  یکپارچگــی  کــه  اقدامــی 
مستقل را از طریق فضای مجازی هدف قرار داده 
و انجام اقدامات تروریســتی، خشــونت و بی ثبات 
ســازی در جوامع این کشــورها را تشویق می کند. 
در این رابطه، اقدام مشــترک کشورهای مستقل، 
بــه خصــوص اعضــای گــروه دوســتان منشــور با 
هــدف ایجــاد ســازوکارهای مناســب درچارچــوب 
نهادهای بین المللی از جمله ســازمان ملل متحد 

جهت مقابله با این پدیده امری ضروری است.
بــدون تردیــد، مهمتریــن ناقــض حقــوق بیــن 
الملل و منشــور ملــل متحد و نیز عامــل درگیری، 
در  اخیــر  دهه هــای  ســازی  بی ثبــات  و  ویرانــی 
منطقــه غــرب آســیا، رژیــم صهیونیســتی و جعلی 
اســرائیل اســت. اشــغال فلســطین و بخش هایی 
از ســرزمین های سایر دول عرب و محروم ساختن 
ملــت مظلــوم فلســطین از حقوق مســلم و ذاتی 
قطعنامه هــای  بــه  توجهــی  بــی  و  نقــض  خــود، 
صــادره از ســوی ارگان های مختلف ســازمان ملل 
از جملــه اقدامــات غیرقانونی اســت کــه این رژیم 
از بــدو شــکل گیــری تا کنــون انجــام داده اســت. 
متاســفانه، ســکوت معنادار نهادهای بین المللی 
بویژه شــورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال 
جنایات نظام مند و غیرانسانی رژیم صهیونیستی، 

ســران ایــن رژیــم را در اســتمرار و تشــدید جنایات 
خــود و گســترش دامنه ی تجــاوز و تهدیداتشــان 
به ســایر کشــورهای منطقه بیش از پیش گستاخ  
تر نموده اســت، به گونــه ای که آپارتاید و تبعیض 
نــژادی، پاکســازی قومی، تخریــب منازل و کشــتار 
فلســطینیان به رفتار روزانه ی رژیم جعلی اسرائیل 

تبدیل شده است.
دولت ها و ســازمان های بین المللی نمی توانند 
جنایــات  همــه ی  کــه  رژیمــی  مقابــل  در  نبایــد  و 
بــه صــورت مکــرر  را  و جرائــم اصلــی بین المللــی 
ســاکت  می شــود،  و  شــده  مرتکــب  مســتمر  و 
بمانند. ســازمان ملل بویژه شــورای امنیت دارای 
و اخالقــی  انســانی  آشــکار حقوقــی،  مســئولیِت 
بــرای مقابله با این جنایــات، اجرای قطعنامه های 
خود در مورد مســاله فلســطین و تضمین تحقق 
کلیــه ی حقــوق مســلم فلســطینی ها می باشــد. 
جمهوری اســالمی ایران همانگونه که بارها اعالم 
کــرده، تنهــا راِه دســتیابی به صلح در فلســطین را 
عــالوه بر مقاومــت مردم، برگــزاری همه پرســی با 
مشارکت کلیه ی ســاکنان اصلی فلسطین، شامل 
مســیحیان، یهودیان و مســلمانان و نیــز آوارگان 
فلســطینی و تشکیل دولت مســتقل فلسطین در 
سراســر ســرزمین تاریخــی و مــادری فلســطین به 

پایتختی بیت المقدس می داند.

 همکاران محترم، خانم ها و آقایان
آســیا  غــرب  در  قــوی  منطقــه ی  یــک  ایجــاد 

خارجــی  سیاســت  اولویت هــای  از  همــواره 
جمهــوری اســالمی ایــران بــوده اســت. بــا این 
حــال طی دهه هــای اخیر، مداخالت گســترده و 
مســتمر کنشــگران فرامنطقه ای در امور داخلی 
اعمــال  و  اشــغالگری  و  منطقــه  کشــورهای 
آنــان، تحقــق  تحریم هــای غیرقانونــی از ســوی 
ایــن هــدف را با چالشــی جــدی مواجــه نموده 
اســت. تداوم اقدامات مغایر حقوق بین الملل 
توســط قدرت هــای غربی در منطقه غرب آســیا 
از افغانســتان تا عراق، لبنان، فلسطین، سوریه 
و یمن بــه تقویت گروههای تروریســتی و تجزیه 
طلــب انجامیــده، و صلــح و ثبــات منطقــه ای و 
بــا  را بــه مخاطــره انداختــه اســت.  بین المللــی 
ایــن حــال امــروزه، خواســِت و اراده ملت هــای 
منطقــه بــرای تحقــق پیشــرفت، اســتقالل، رفع 
اشــغالگری و برخــورداری از امنیــت، جدی تــر از 
همیشــه شــده و نوید بخش فردایــی بهتر برای 
نســل های آینده می باشــد. بارور شدن دکترین 
مقاومــت، جلــوه بــارز عــزم ملت ها بــرای تحقق 

است. مهم  این 
تالش هــای  بــه  نهــادن  ارج  ضمــن  پایــان،  در 
کشورهای عضو گروه دوستان منشور ملل متحد 
در تقویــت چندجانبــه گرایــی و تفــوق حقوق بین 
الملــل در مناســبات جهانــی، امیــدوارم نشســت 
تقویــت  بــرای  را  نوینــی  افق هــای  بتوانــد  امــروز 
همکاری هــا و پیشــبرد اهــداف مشــترکمان پیش 

روی ما قرار دهد؛ متشکرم.

نشست هماهنگ کنندگان ملی گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد

یکا ثابت کند حسن نیت دارد تهران مسیر گفت وگو را باز نگه داشته،  آمر

امیرعبداللهیان

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: 
از  نگهبان  شورای  سخنگوی 
شورای  مجلس  مصوبه  تایید 
متناسب  الیحه  درباره  اسالمی 
و  دولت  کارکنان  حقوق  سازی 
بازنشستگان کشوری و لشکری در 

شورای نگهبان خبر داد.
هــادی طحــان نظیف در نشســت خبــری امروز 
بــا بیان بررســی 9 طرح و الیحه و 3 اساســنامه از 
دولــت و 27 اســتعالم از دیــوان عدالــت اداری در 
این مدت گفت: مصوبه مجلس شــورای اسالمی 
درباره الیحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت 
شــورای  در  لشــکری  و  کشــوری  بازنشســتگان  و 
نگهبــان مورد بحــث قــرار گرفــت و مصوبه خالف 

ع و قانون اساسی شناخته نشد. موازین شر
بیــن  موافقتنامــه  الیحــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
جمهوری اســالمی ایران و قزاقســتان افــزود: این 
ع و قانون اساســی  الیحــه نیــز خالف موازین شــر

شناخته نشد.

وی دربــاره اساســنامه صنــدوق ملــی مســکن 
گفت: ســه شــنبه اخیر مصوبــه را دریافــت کردیم 
و با توجــه به اهمیت موضوع، بعــد از تصویب در 
هیئت وزیران یکی دوبار، بین شورا و مجلس رفت 
و امد داشــت و شورا ایراداتی داشت که تنها ایراد 
مــا هــم برطرف شــد و اساســنامه خــالف موازین 

قانون اساسی شناخته نشد.
طحــان نظیف اظهار کرد: طرح شــفافیت قوای 
ســه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها هم 
اکثریت ایراداتش برطرف شده و مصوبه در اختیار 
مجلس اســت، ولی ایرادهای هیئــت عالی نظارت 
در خصــوص ایــن طــرح در تمامــی مــورد کماکان 
بــر قوت خودش باقی و به مجلس ارســال شــده 

است.
ســخنگوی شــورای نگهبــان ادامــه داد: بایــد 
تعامل بیشــتری بین مجلس و هیئت عالی نظارت 
صــورت بگیرد تــا ایرادهای هیئت عالــی نظارت در 
همیــن مرحلــه حل شــود. در غیر ایــن صورت هم 
بن بســتی در نظــام حقوقی مــا وجود نــدارد و در 

این صورت این مصوبه به صحن مجمع تشخیص 
مصلحت نظام می رود.

وی در پاســخ به ســوالی درباره اینکــه فرزندان 
برخــی نماینــدگان در اغتشاشــات اخیــر دســتگیر 
شــدند و گروه دیگــری تابعیــت دوگانه دارنــد، آیا 
شورای نگهبان این موضوع را برای انتخابات سال 
آینده لحــاظ می کند؟ گفت: بــرای انتخابات عجله 
دارید و زمان زیادی باقی مانده و مبنای ما قانون 
اســت و تــا آن زمــان بایــد دیــد قانــون انتخابــات 

چگونه است.
وی در پاســخ به سوالی درباره اعالم نظر برخی 
نماینــدگان در اغتشاشــات و بــا توجه بــه اینکه از 
طــرف شــورا تعیین شــدند، آیــا برنامــه نظارتی بر 
رفتــار انها وجود دارد؟ گفت: ما در جریان بررســی 
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیســتیم و چیزی 
اعالم نشــده و نظارت در دوره نمایندگی با هیئت 
نظــارت بر نمایندگان اســت و در مجلس اســت و 

شورای نگهبان ناظر انتخابات است.
بــه  پاســخ  در  نگهبــان  شــورای  ســخنگوی 

ســوالی مبنی بر اینکه در رابطه با اجرایی نشــدن 
آیــا شــورای نگهبــان از بعــد  مصوبــات  مجلــس 
نظارتــی کاری انجــام خواهد داد؟ گفت: شــورای 
نگهبــان در ایــن موارد وظیفــه ندارد، بر اســاس 
قانون اساســی نهادهای مختلــف وظایفی دارند 
مثــال مجلس بــا ابزار هــای مختلــف می تواند این 
موضــوع را مطالبه کند و یا ســازمان بازرســی کل 
کشــور و دســتگاه های مختلــف از جهات مختلف 

حق ورود دارند.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا اصل 27 
قانون اساســی ابهامــی دارد یا خیر گفــت: به نظر 
می رســد ابهامــی وجود نــدارد، اگــر ابهــام وجود 
داشــته باشد راه تفسیر باز اســت. تفسیرفرایندی 
دارد، بایــد از مقامــات صالــح بــه شــورای نگهبان 
ارســال شــود و اگــر چنیــن درخواســتی به شــورا 

مطرح شود مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وی در پاســخ بــه ســوالی درباره اصــالح قانون 
انتخابــات گفت: هفته گذشــته در مجلس بودم و 
از نماینــدگان پرســیدم و گفتند که بررســی اصالح 
قانــون انتخابــات در کمیســیون تمام شــده و در 
نوبــت صحن اســت و چیزی تصویب نشــده که به 
شورا ارسال شود و ما بتوانیم نسبت به آن اعالم 

نظر کنیم.
ســخنگوی شــورای نگهبان در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه چرا شــورای نگهبان بر اجرای اصول 
قانون اساسی نظارت نمی کند؟ گفت: ما مسئول 
نظــارت بــر اجــرای قانون اساســی نیســتیم، بلکه 
مسئول آن هستیم که مصوبات با قانون اساسی 

ع مقدس تطبیق داشته باشد. و شر
طحــان نظیف دربــاره علت عدم اجــرای قانون 
واردات خــودرو، گفــت: شــورای نگهبــان در ایــن 
مــوارد وظیفــه ای نــدارد. البته نهادهــای مختلف 
از جملــه مجلــس می تواننــد به علت عــدم اجرای 
قوانین با اســتفاده از ابزارهــای قانونی خود ورود 

کنند.
اساســی،  قانــون  تحقــق  راهــکار  دربــاره  وی 
گفت: پژوهشــکده شــورای نگهبان عالوه بر اینکه 

یکــی از بــازوان مشــورتی شــورای نگهبان اســت، 
در حوزه هــای مختلــف قانــون اساســی و در بعد 
نظــری هم فعال اســت و کار پژوهشــی هم انجام 
می دهــد. البته مســئولیت اجرای قانون اساســی 
در حوزه اجرایی با رئیس جمهور اســت و در ســایر 
مــوارد قانون اساســی هم هــر دســتگاه و نهادی 
وظایفــی دارد که بر حســن اجرای قانون اساســی 

نظارت کند.
طحــان نظیف در پاســخ به ســوالی درباره حق 
اعتراض قانونی و تفاوت بین اغتشاش و اعتراض 
قانونی چیست؟ گفت: شــورای نگهبان مثل بقیه 
اعتــراض  و  اغتشــاش  بیــن  نظــام  دســتگاه های 
قانونــی تفــاوت قائل اســت و اگــر در قالب طرح و 
یا الیحه ای، مصوبه ای در این باره به شــورا ارسال 

شود آن را بررسی می کنیم.
وی در پاســخ به این سوال که قانون تجمعات 
به شــورای نگهبان رسیده اســت؟ گفت: چیزی به 
شــورای نگهبان ارسال نشــده است و اگر در قالب 
آیین نامــه باشــد بــه شــورای نگهبان ارســال نمی 

شود و مرجع نظارتی دیگری وجود دارد.
طحــان نظیــف دربــاره ســامانه های شــورای 
ســامانه های  نگهبــان  شــورای  گفــت:  نگهبــان 
الــزام قانونــی مــوارد  بــدون  و  متعــددی دارد 
را اعــالم و در ســامانه قــرار می دهــد. مــا اخیرا 
ســامانه ارتباطــات شــورای نگهبــان را رونمایی 
ایــن  و  دارد  مختلفــی  بخش هــای  کــه  کردیــم 
ســامانه جامــع و کامــل و پیــش رو اســت . مــا 
ســامانه جامــع نظرات شــورای نگهبان را داریم 
کــه بدون الــزام قانونی و داوطلبانــه تمام متن 
لوایــح و طرح هــا از ابتــدای انقــالب تاکنــون در 
ایــن ســامانه بارگذاری شــده اســت و مشــروح 
مذاکــرات شــورای نگهبــان به مرور در ســامانه 
شــورای  اســتدالل های  حتــی  و  می گیــرد  قــرار 
نگهبان به صورت دســته بندی شده در سامانه 

می شود. بارگذاری 
ســخنگوی شــورای نگهبــان در پاســخ بــه این 
ســوال کــه آیــا پژوهشــی در پژوهشــکده شــورای 

نگهبــان در خصوص اصول بــر زمین مانده قانون 
اساســی صورت گرفته اســت؟ گفت: پژوهشــکده 
شــورای نگهبــان عــالوه بــر اینکــه در حوزه هــای 
کاربردی فعالیت می کند و بازوی مشورتی شورای 
ورود  هــم  نظــری  حوزه هــای  در  اســت  نگهبــان 
می کنــد. بــرای مثال شــرح فقهی قانون اساســی 
منتشــر شــده اســت. طبیعتــًا جزییــات را بایــد از 

دوستان پژوهشکده بپرسید.
ســخنگوی شــورای نگهبان در پاســخ به این 
ســوال کــه در جریان تحــوالت اخیر ایــن انتقاد 
مطرح شد که شــورای نگهبان با حذف نخبگان 
از  تــا فضــای گفت وگــو در کشــور  باعــث شــده 
بیــن رفتــه و دیگــر افرادی نیســتند که ســوپاپ 
اطمینــان نظــام باشــند، گفــت: هــر فــرد و نهاد 
خــودش  عملکــرد  پاســخگوی  بایــد  جریانــی  و 
باشــد. در کشــور ما در ادوار مختلف گروه های 
مختلفــی به قدرت رســیدند و قــدرت را تحویل 
دادنــد کــه رویکردهــا کامال بــا یکدیگــر متفاوت 
بودنــد. شــورای نگهبــان بر مبنــای قانون عمل 

می کند.
طحان نظیف در پاســخ به این ســوال که امروز 
معترضــان در کشــور فضایی بــرای بیــان اعتراض 
خــود ندارنــد و در ســال ٨٨ آقــای کروبــی گفتنــد 
حتــی اگــر کویر لوت را بــرای اعتراض بــه ما بدهید 
راضی هســتیم، آیا همچنان بایــد همه معترضان 
را اغتشاشــگر بدانیــم، گفــت: قطعــا نظر شــورای 
نگهبــان ایــن نیســت و مقــام معظــم رهبــری هم 
نظرشــان را در ایــن رابطــه بیــان کردنــد. اگــر این 
دغدغــه در قالب طرح یا الیحه به شــورای نگهبان 

ارسال شود، بررسی خواهیم کرد.
وی در پایــان یــادآور شــد: خبــر خــوش امــروز 
همــان الیحــه اصــالح قانــون بودجــه ســال 1401 
کشور درباره ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان 
لشــکری و کشــوری و مســتمری بگیران بهزیستی، 
قضــات و اســاتید دانشــگاه بــود کــه در جلســات 
ع  شــورا مورد بحث قرار گرفت و خالف موازین شر

و قانون شناخته نشد.

وج آمریکا از توافقنامه  خر
هسته ای با ایران، بار دیگر 
بی اعتنایی آن کشور به 
تعهدات بین المللی خود 
و نقض آشکار قطعنامه 
مصوب شورای امنیت 
سازمان ملل متحد را به 
منصه ظهور گذاشت. 
آن دولت برخالف تمام 
ادعاهایش، با این اقدام 
ورگوئی  خود قانون گریزی و ز
را جایگزین اجرای تعهدات 
حقوقی خود نمود. این 
درحالیست که به گواهی 
همه ی ناظران بین المللی، 
جمهوری اسالمی ایران طی 
سال های...

الیحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت تایید شد

طحان نظیف


