رهبر انقالب به يك نوجوان لبناني:

سعي كنيد آنطور كه
اسالم ميپسندد
خود را بسازيد

2

سياسي

از دخالت هاي سياسي
تا پوپوليسم سلبريتي ها

بخش سياسي داخلي
بسيار شنيده ايم و ديده ايم که فالن سلبريتي در فضاي مجازي با انتشار
پستي با مضموني خاص سر و صدا به پا کرده و عده اي مخالف و عده اي
موافق اين حرکت وي هستند؛ پست هايي که گاه سر از محيط زيست و
گاه سر از حمايت از فالن شخص و رويداد و گاه هم در جهت همدردي يا
نکوهش منتشر مي شود .اما آنچه امروز توجهات عموم را بيش از گذشته
به خود جلب کرده انتشار هر از چند گاه پست ها يا اظهار نظرهايي با
موضوعاتي بسيار بسيار خارج از تخصص از جانب سلبريتي هاست.
پر بيراه نيست اگر بگوييم دخالت هاي خارج از تخصص اين قشر گاهي چنان
جبهه گيري و فضاسازي هايي به دنبال دارد که تا مرز زير پا گذاردن اصول
انقالب هم پيش مي رود .چنانچه هفته گذشته درست وقتي همه داغدار
ضياء الدين دري بودند رضا کيانيان عنوان کرد« :چهل سال از انقالب
ميگذرد اما ما يکروز خوش ديديم؟چرا نبايد يک روز خوش ببينيم؟ ما
چهل سال است که در بحران زندگي ميکنيم،دري  ۶۵سالش بود چرا بايد
بميريد؟» اين جمالت حاشيه ها و عکس العمل هاي متفاوت و بسياري در
پي داشت .يا همين يکي دوهفته پيش بود که پرستو صالحي در صفحه
اينستاگرام خود با انتقاد از يک سياستمدار با تجربه به اظهار نظرش در
خصوص عدم مذاکره با آمريکا که عزت ايران را مخدوش مي کند ،تاخته
بود! حال سوال اينجاست که چرا عده اي تصور مي کنند تنها به سبب
قدري معروفيت و مشهوريت که همان را هم مرهون اين انقالب و نظام
و صد البته رسانه ها هستند مي توانند در هر اموري دخالت کرده و يا
نظامي  40ساله را به چالش بکشند؟ براي پاسخ به اين سوال نخست بايد
به معنا و مفهوم سلبريتي و دالئل بزرگ شدن آنها در جامعه اجتماعي
و مدني بپردازيم.
سلبريتي ها يا خدايان دنياي جديد!
بايد گفت «سلبريتي» اصطالحي نوظهور است که شايد بيش از چند سال
و اندي از عمر حضورش در واژگان کليدي اين روزهاي جامعه نمي گذرد
اما به سبب کساني که آن را يدک مي کشند بيش از حد تصور در جامعه
مورد توجه است .سلبريتي به ستارگان سينما ،وزرشکاران و خوانندگان
معروف و مشهوري اطالق مي شود که حکم ستارگان زندگي اجتماعي
و مدني مردم را پيدا کرده اند و مي توان گفت با ظهور فضاي مجازي از
توئيتر و اينستاگرام تا پيام رسان هاي داخلي و خارجي جايگاهي بس
پر طمطراق و گاه حاشيه ساز و جريان ساز پيدا کرده اند.
به گفته دکتر مهدي ناظمي جامعه شناس و استاد دانشگاه ؛«سلبريتيها
کساني هستند که توسط نظام رسانهاي تبديل به چهره شدهاند؛ آنها
الههها و خدايان دنياي جديدند و توسط مردم پرستيده ميشوند .نگاهي
به صفحات آنها در فضاي مجازي بيندازيد تا ببينيد طرفدارانشان ،حداقل
به زبان ،چگونه خود را براي آنها هالک ميکنند و محو آنها شدهاند لذا
جايگاه اين افراد فقط اقتصادي نيست ،بلکه جايگاهي فرهنگي ،سياسي و
اجتماعي نيز هست(».ماهنامه فرهنگي هنري نزديک ،آبان )96
اين سخن که سلبريتي ها خدايان دنياي جديدند عجيب اما بيراه هم نيست
چرا که نقش اين قشر اين روزها در فرهنگ مردم تا آنجايي پيش رفته
است که حتي يک نوجوان پوشش خود را بر مبناي آنچه سلبريتي مورد
عالقه اش مي پوشد ،بر مي گزيند.
با اين حال آنچه اين روزها بيش از هر زمان ديگري بحث حضور سلبريتي ها
را در جامعه داغ کرده است نه به سبب معنا و مفهوم و خوب و بدي اين
جايگاه ساخته دنياي مدرن است بلکه همانطور که پيش تر هم عنوان شد
بحث بر سر دخالت هاي اين افراد در حوزه هاي غير تخصصي است .بايد
به اين نکته اشاره داشت که اين واژه براي اولين بار تحت لواي اهداف
خيرخواهانه وارد جامعه شد اما کم کم و با گسترش فضاي مجازي حضورشان
پر رنگ تر شد و از کارهاي خير و تشکيل کمپين هاي حمايتي گذشت و
به اظهار نظر و ابراز عقايد گوناگون در حوزه هاي مختلف از محيط زيست
و اقتصاد تا تحوالت ريز و درشت جامعه و حتي سياست رسيد.
توئيت هاي آسيب ساز
حاال امروز سلبريتي ها در صفحات و پيج اينستاگرام و توئيتر و کانال هاي
شخصي خود از هيچ گونه اظهار نظري دريغ نمي کنند و برخي هايشان پا
را فراتر گذاشته و دست به اظهار نظر در حوزه هاي خيلي غير تخصصي
از جمله واکنش هاي سياسي مي زنند .اظهار نظراتي که به سبب
فالور هاي چند ميليوني برخي صفحات اين افراد گاه با واکنش هاي خوش
و ناخوش بسياري در جامعه روبه رو مي شود و مي تواند آسيب هايي را از
اين منظر متوجه جامعه کند.
امري که گاليه جعفري دولت آبادي ،دادستاني تهراني را به دنبال داشته و
ضمن انتقاد از اقدامات و اظهارات برخي سلبريتيها در موضوعاتي که مرتبط
با وظايف آنان نيست ،از جمله هجمه به قوه قضائيه به لحاظ اجراي حکم
اعدام يک تروريست يا جمعآوري کمکهاي مردمي در موضوعاتي چون
زلزله و سيل که نتيجه آن سوار شدن جريانهاي خاص بر موج اعتراضها
است چنين ابراز مي کند« :اين تحرکات جاي تأمل دارد که چرا اين افراد
به جاي پرداختن به امور داخل در تخصص خود ،دخالتهاي بيجا و
اظهار نظرهاي بيمبنا مي کنند( ».ايسنا  4تير)97
رسول بابايي ،کارشناس مسائل سياسي هم در اين رابطه مي نويسد« :عرصه
سياست امروز دنيا بيش از هر زماني شاهد سياستمداراني است که به مثابه
سلبريتي رفتار ميکنند و سلبريتيهايي که در سياست دخالت ميکنند.
در همين جامعه امروز ايران شاهد آن هستيم که سلبريتيها در انتخابات
 ۱۳۹۶وارد عرصه شده و در پيروزي حسن روحاني تاثيرگذار شدند و حال
پرچم مطالبهگري را برافراشتهاند و از رئيسجمهور طلب تحقق وعدههاي
انتخاباتياش را دارند و گاه هم به موج «ما پشيمانيم» دامن زدهاند( ».دنياي
اقتصاد30 ،فروردين )97
«کار را به کاردان بسپار» کنايه اي بر حال اين روزهاي سلبريتي ها
بايد اذعان داشت که سلبريتي ها تنها در حوزه فعاليت خود تخصص دارند و
مي بايد اظهار نظر در خصوص ساير حوزه ها را به متخصصانش بسپارند چرا
که دخالت هاي بيجاي آنها تنها سبب ساز برخي جريانات و فضاسازي ها
مي شود امري که نه به نفع مردم و نه به نفع مديريت کشور است و
تنها دشمن شاد مي شود مثل اينکه مهندسي راه و ساختمان در طبابت
پزشک مغز و اعصاب دخالت و اظهار نظر کند حال چه باليي بر سر بيمار
مي آيد؟ گويا اهميت ندارد و تنها سود ناشي از اين جو سازي ها براي آن
سلبريتي مهم است.
هر چند عنوان مي شود که موضعگيري سياسي هم مانند ساير امور حق همه
افراد و نشانه آزادي بيان است اما مشکل اصلي در اين اظهار نظرات از آنجايي
آغاز مي شود که گاه اين افراد در اموري که نيازمند دانش و انديشه ورزي
است ،دخالت مي کنند! البته اگر شخصي عالوه بر شهرت و کاري که به
سبب آن به شهرت رسيده از دانش و مطالعه کافي در زمينه اي ديگر
برخوردار بود ،اشکالي در اظهار نظر وي نبود اما همانطور که همه مي دانيم
اکثر سلبريتي ها به لطف اقبال ساده لوحان و عوام ،خود را شايسته
هر گونه دخالتي در هر زمينه اي مي دانند ،دخالت هايي که کمترين
دانشي در آن ندارند .اين امر گاه سرنوشت سياسي يک ملت را تغيير
مي دهد و سبب مي شود افرادي بر صندلي مديريت تکيه بزنند که کارآمدي
الزم براي اداره امور را ندارند .از قديم گفته اند «کار را به کاردان بسپر»
اين نيم جمله کنايه اي بر حال اين روزهاي سلبريتي هاست و توجه در
حقايق بسياري را روشن مي سازد؛ حقايقي که اين روزها بيش از گذشته
بدان نيازمنديم و الزم است سلبريتي هاي عزيز هم توجه وافري بدان داشته
باشند تا مگر دست از دخالت هاي خارج از تخصص خود بردارند! درست
است که سلبريتي ها صدا هستند و مردم آنها را مي شنوند ولي دليلي
وجود ندارد که در هر آنچه به نظرشان درست آمد يا نيامد ابراز وجود کنند
خصوصا حوزه سياست که تجربه و دانش کافي مي طلبد.

مهدويان ثابت کرد مي توان در برابر
سينماي پوچ هاليوودي ايستادگي کرد
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نقويحسيني:

» نقدو نظر

»

رهبر معظم انقالب اسالمي در پاسخ به نامه يک نوجوان لبناني فرمودند :سعي کنيد
آن طور که اسالم ميپسندد خود را بسازيد.به گزارش خبرنگار کتاب و ادبيات
خبرگزاري فارس ،کتاب «راه نشان» با موضوع دوران بلوغ و سن تکليف و با
محوريت بيانات رهبر معظم انقالب ،براي استفاده دانش آموزان دوره هاي اول و
دوم متوسطه و مربيان پرورشي ،توسط اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانشآموزان
استان تهران منتشر شد.در مقدمه اين کتاب به قلم مسعود شاکر سرپرست واحد
استان تهران اين تشکل دانش آموزي آمده است" :دوران بلوغ يکي از مهمترين
برهههاي حساس زندگي هر نوجواني است .دوراني که سر منشأ تحوالت روحي
و جسمي فراواني در ميان دختران و پسران است .اين تحوالت اگر با برنامه ريزي
صحيح همراه نبوده و در يک مسير الهي مديريت نشود ،آيندهاي پر مخاطره براي

نوجوان رقم خواهد زد.بخشي از کتاب تحت عنوان پاسخ به نامه يک نوجوان لبناني
مي آيد « :نام ه تو را دريافت کردم و از محبت پاک و بي شائبهات متشکرم .شما
کودکان و نوجوانان لبناني در دل من جاي داريد و از خدا ميخواهم شما را حفظ
کند و شاد و سالم بدارد و براي آينده کشور و ملتتان ذخيره نمايد.
عزيزان من ،اسالم به جوانان مومن و عالم و شجاع و سالم نيازمند است تا بتوانند
در مقابل دشمنان از آن دفاع کنند و دين خدا را که مايه سعادت انسانهاست
به انسانها هديه کنند.
سعي کنيد خود را آنطور که اسالم ميپسندد بسازيد و براي آينده اسالم و مسلمين
مفيد باشيد و خدا را از خود خشنود نماييد .به شما دعا ميکنم.
والسالم عليکم سيدعلي خامنهاي»

اخبار برگزيده »

تعداد دوتابعيتيهاي دولت بيش از تعداد قرائت شده
در صحن مجلس است

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس
گفت :تعداد دوتابعيتيهاي دولت بيش از تعداد قرائت
شده در صحن مجلس است .به گزارش حوزه مجلس
گروه سياسي خبرگزاري آنا،سيدحسين نقويحسيني با
بيان اينکه گزارش تحقيق و تفحص از دوتابعيتيها سه
سطح دارد ،گفت :يک سطح آن شامل کل مدارک ،اسناد،
محتوا و پيوستهاست که  500صفحه است .سطح بعدي
گزارشي است که هيئت به کميسيون امنيت ملي داده
و سطح آخر که محدود تر است ،گزارشي است که از

سوي سخنگو در صحن علني قرائت شد.وي با بيان اينکه
تعداد دوتابعيتيهاي مشغول به کار در دولت بيش از آن
تعدادي بود که در صحن علني گفته شود ،عنوان کرد :در
اين ليست اقامتيها و گرينکارتدارها نيز حضور دارند و
حتي کامال مشخص است که چه کسي تابعيت يا اقامت چه
کشوري را دارد يا حتي تاريخ گرينکارت او از چه زماني تا
چه زماني اعتبار دارد.نماينده مردم ورامين در مجلس با
تاکيد بر اينکه اين اطالعات در وزارت امور خارجه موجود
است ،اظهار کرد :وزير اطالعات نميگويد مدير دوتابعيتي
نداريم اما اعالم ميکند تابعيت مضاعف هيچ مديري به
آنها گزارش نشده است و اگر اين اتفاق بيفتد و براي آنها
نيز محرز شود ،وي از سمت خود عزل خواهد شد .وي با
بيان اينکه گزارش و ليست کامل دوتابعيتيها با اسناد آن
براي وزارت اطالعات ارسال شده است ،خاطرنشان کرد:
اگر مستند بودن اين گزارش براي وزارت اطالعات محرز
شود آنها به سمت عزل مديران دوتابعيتي خواهند رفت،
البته براي گرينکارتدارها هنوز خأل قانوني وجود داشت
و آنها را مانند دوتابعيتيها حساب نميکنند.

حبي بزاده:

دولت باور کند که اقتصاد مقاومتي ،نسخه شفابخش
مشکالت است

معاون سياسي سازمان بسيج مستضعفين گفت :دولت باور
کند که اقتصاد مقاومتي ،نسخه شفابخش مشکالت است.
قاسم حبيبزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر ،با اشاره به
نابسامانيهاي اقتصادي اخير در کشور اظهار داشت :من
فکر ميکنم دولتمردان ما راهحل مقابله با نابسامانيهاي
اخير را ميدانند؛ بسياري از دولتمردان ،بيش از  ۳۰سال
است که در کشور مسئوليت دارند و ميدانند چه مؤلفههايي
براي حل مشکالت بايد در نظر گرفته شود.وي افزود :اولين
اين مؤلفهها آن است که در کنار مردم باشند و از سوي
ديگر به مطالبات آنها پاسخ بدهند .همه مسئوالن از يک
مديرکل و مدير در شهرستانها تا عاليترين فرد که وزرا و
هيئت دولت هستند ،بايد به روحيه انقالبي که در دهه ۶۰
وجود داشت ،برگردند.وي گفت :در آن زمان ،مسئوالن در
همه بحرانها کنار مردم بودند و براي حل مشکالت خود
را به آب و آتش ميزدند .امروز نيز مسئوالن بايد اينگونه
عمل کنند و از ظرفيتهاي درون نظام بهره ببرند.وي
تصريح کرد :براي حل بحرانهاي اقتصادي موجود در
کشور نبايد چشم اميدي به خارج داشت .از سوي ديگر

فرهنگ حقارت و زبوني پذيري

بايد نسخه اقتصادي که سالهاست از سوي رهبر معظم
انقالب اسالمي ارائه شده و همان اقتصاد مقاومتي است را
در دستور کار قرار داد .دولت ما بايد باور کند که اقتصاد
مقاومتي ،نسخه شفابخش مشکالت اقتصادي موجود است
و براي حل ريشهاي معضالت بايد به انجام آن التزام داشته
باشيم.وي افزود :اگر مسئوالن ،کار جهادي را در دستور کار
خود قرار دهند و با استفاده از ظرفيتهاي عظيمي که در
کشور وجود دارد ،مانند نيروي کار جوان ،متخصص و انقالبي
به راحتي ميتوان از مشکالت اقتصادي عبور کرد.

گزارش رسالت از س رنوشت کمک هاي مالي به افراد مشهور

پول مردم در جيب سلبريتي ها

مدتهاست سلبريتي ها پاي خودشان را در هر ماجراي بي ربط
و با ربطي به ميان کشيده و دسته گل به آب مي دهند ،مثال با
انحراف افکار عمومي و ارائه شماره حساب از مردم پول دريافت
مي کنند و بعد طوري که آب از آب تکان نخورد ،پول هاي زبان
بسته را در جيبشان نگه مي دارند.
تجربه نشان داده ،آنها يا همان سلبريتي ها چندان هم قابل
اعتماد نيستند ،البته بالنسبت برخي ها که اتفاقا قابل اعتمادند
اما در اينجا روي سخن ما با کساني است که خوب بلدند نقش
مدافعان حقوق مردم را بازي کرده و با ارائه شماره حساب ،جامعه
را نسبت به مسئوالن و تشکل هاي خيريه مردم نهاد بدبين سازند
و سرانجام مبالغ جمع آوري شده را بدون اينکه آب از آب تکان
بخورد ،در حساب هاي شخصي خود نگه دارند.
فرهاد تجري ،عضو هيئت رئيسه کميسيون اصل  ۹۰در اين باره
عنوان کرده است« :ماندن کمک هاي نقدي مردم در حساب
سلبريتي ها هيچ توجيهي ندارد و نمي دانم که قرار است چه
مشکلي را از مردم در آينده حل کند و علي رغم اينکه مرجع
دريافت و جذب کمک هاي مردمي بايد هالل احمر و نهادهاي
حمايتي چون کميته امداد امام خميني (ره) باشد ،به دليل ورود
سلبريتي ها اين نهادها نتوانستند پاسخگويي درخور و مناسبي
را ارائه دهند».

علياصغر پيوندي ،رئيس جمعيت هاللاحمر هم با اظهار گاليه مندي
خود از سلبريتي ها مطرح کرد« :موضوع ورود سلبريتي ها به
جمع آوري کمکهاي مردمي در مواقع وقوع بحران ،در بسياري از
کشورهاي دنيا وجود دارد و تنها مختص ايران نيست؛ نکته قابل تامل
اينجاست که در ساير کشورها چهرههاي مشهور پس از جمعآوري
کمکهاي مردمي به واسطه نهادهاي حمايتي کمکهاي فوق را
به مردم حادثه ديده ميرسانند و اين در واقع همان مسئله اي
است که در کشور ما کمتر به آن توجه ميشود».
وي تاکيد کرد« :هاللاحمر از برخي از هنرمندان و چهرههاي
مشهور درخواست کرد ،نحوه هزينه کمکهاي مردمي جمعآوري
شده خود را به اين سازمان به عنوان مرجع رسمي جمعآوري
کمک به حادثه ديدگان ارائه کنند که متاسفانه استقبال خوبي
از اين موضوع از طرف سلبريتي ها صورت نگرفت».
اکنون بعد از گذشت يک سال از حادثه زلزله کرمانشاه ،موضوع
نحوه نظارت قوه قضائيه بر اين مسئله مطرح شده است ،موضوعي
که سبب شد خيلي ها بپرسند چرا نظارتي صورت نگرفت؟ آيا مردم
اشتباه کردند يا ناظران دچار تعلل و کم کاري شده اند؟
جهانگيرالماسي در گفتوگو با رسالت مطرح کرد :مافياي
فرهنگي پشت واژه سلبريتي است
بازيگر پيشکسوت سينما و تلويزيون گفت :دخالت خارج از تخصص

برخي سلبريتي ها در حوزه هايي مانند سياست و محيط زيست
يا حوزه ديگري اشکال دارد و ممکن است سبب جريان هاي
نادرستي شود و تنها بنا بر اينکه طرف مشهور و معروف است
نبايد وارد حوزه هاي غير از تخصص خود شود .جهانگير الماسي
در گفتوگو با «رسالت» در خصوص آسيب شناسي سلبريتي ها
عنوان کرد :واژه سلبريتي يک سال و نيم تا دو سال است که
توسط يک گروه و به منظور بهره برداري هاي خاصي به فرهنگ
عامه ما اضافه شده است .وي با بيان اينکه سلبريتي و اشتهار
مهم نيست اينکه به چه چيز شهرت داشته باشي اهميت دارد،
افزود :اين شهرت و حضور يا عدم حضور سلبريتي ها در شرايطي
مي تواند براي تاريخ و فرهنگ اين مردم مفيد به فايده باشد که
با انديشه ،نوآوري ،فکرنو ،آگاهي ،توانايي و تخصص همراه باشد.
الماسي با اشاره به برخي تاثيرات ناصواب و تلخ حضور سلبريتي ها
در ايران گفت :داستان آن موسسه مالي و اعتباري معروفي که
پول مردم را پرداخت نمي کنند و شخصيت عمومي و ملي اين
مردم را زير سوال مي برند ولي براي برخي بهره برداري هاي
تبليغاتي يک دفعه در اوج اين قضايا و بي عدالتي ها  5ميليارد
به فالن چهره معروف که توسط تلويزيون سرمايه گذاري شده
تا معروف شود ،کمک بال عوض مي کند!
ادامه در صفحه 4

ابوترابي:

مديران متهم در نوسانات ارزي ممنوعالخروج شوند تا خاوري تکرار نشود
عضو کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس تاکيد کرد :مديران متهم در
نوسانات ارزي ممنوعالخروج شوند تا خاوري تکرار نشود.ابوالفضل ابوترابي
در گفتوگو با خبرنگار مهر ،با اشاره به آغاز محاکمه متهمان اخالل در
نظام ارزي کشور اظهار داشت :قوه قضائيه بايد توجه داشته باشد که اين
محاکمات در بلندمدت اثر وضعي دارد ،لذا هم بايد قاطعانه و بدون مالحظه
صورت گيرد و هم جنبه عدالت رعايت شود تا احيانا به خاطر فشارهاي
اجتماعي ،کسي بيگناه مجازات نشود.وي تصريح کرد :بايد دقت شود که
خواسته مردم در حال حاضر ،سرعت در رسيدگي و اشد مجازات براي
کساني است که تخلفشان احراز ميشود ،لذا قوه قضائيه بايد مراقب
اطاله دادرسي باشد.اين نماينده مجلس به مکاتبه اخير رئيس قوه قضائيه

با رهبر معظم انقالب و مجوز ايشان اشاره کرد و گفت :تدبير رهبر انقالب
نيز تدبير بسيار خوبي بود تا پس از مرحله «دادسرا» ،جلسات محاکمه
متهمان در «دادگاه» به صورت علني برگزار شود؛ مجلس نيز در طرح
 ۵۱ماده اي ايجاد «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي» از اين قبيل تدبيرها
را آورده است.ابوترابي خاطرنشان کرد :در طرح مجلس که اخيرا به تصويب
کميسيون حقوقي و قضائي رسيده ،براي نخستين بار «رانت» تعريف شده
و مجازات آن نيز معين شده است؛ عالوه بر آن ،هياتي کارشناسي تعريف
شده تا مسئوليت رسيدگي به اموال و دارايي هاي مسئوالن را برعهده
داشته باشد و اموالي را که خارج از عرف و به صورت نامشروع تصاحب
کرده اند ،به بيتالمال بازگردانند.وي تاکيد کرد :هدف از اين طرح آن است

بروجردي :سازمان ملل نتوانست وظيفه خود را
در بحران  ۷ساله سوريه ايفا کند
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس
گفت :سازمان ملل نتوانست وظيفه خود را در بحران
 ۷ساله سوريه ايفا کند.به گزارش خبرگزاري مهر عالءالدين
بروجردي در خصوص انتشار خبري مبني بر اينکه سازمان
ملل ،ايران را به مذاکرات «قانون اساسي سوريه» دعوت
کرده است ،اظهار داشت :سه کشور جمهوري اسالمي
ايران ،روسيه و ترکيه براي تدوين قانون اساسي سوريه
تالش کردهاند که طبيعتا در اين زمينه ،نظر دولت سوريه
محوريت داشته است.وي با بيان اينکه تهيه قانون اساسي
جديد براي سوريه از توافقات صورت گرفته در مذاکرات
آستانه است که بين سه کشور و سوريه انجام شده است
افزود :تصور من اين است که نماينده ويژه سازمان ملل
در امور سوريه سعي ميکند بر اسب زين شده سوار

شود و تبليغاتي را در زمينه تهيه قانون اساسي سوريه
ارائه کند ،زيرا نقش سه کشور ايران ،روسيه و ترکيه در
کاهش بحران سوريه و حل مشکالت اين کشور ،غيرقابل
انکار است.بروجردي با تاکيد بر اينکه سازمان ملل متحد
عمال نتوانست وظيفه خود را براي حل بحران  ۷ساله
تحميلي به ملت سوريه ايفا کند ،همچنين سازمان
ملل متحد در مورد درگيريهاي نظامي داخلي و در
خصوص آوارگان جنگ سوريه نيز نتوانست نقش مثبتي
را ايفا کند ،گفت :همکاريهاي سه کشور ايران ،روسيه
و ترکيه بيشترين نقش را در حل مشکالت سوريه داشته
است ،در نهايت اين ملت سوريه است که بايد نسبت
به سرنوشت خود تصميم گيري کند و قانون اساسي با
راي ملت سوريه شکل ميگيرد.

شمخاني:

توسعه اقتصادي ،رفع مشکالت معيشتي
و اشتغال ،مهمترين اولويت کشور است
دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت :توسعه اقتصادي ،رفع مشکالت
معيشتي واشتغال ،مهمترين اولويت کشور است.به گزارش خبرگزاري
مهر ،علي شمخاني در آيين افتتاح سيامين نمايشگاه ملي صنايع دستي
در محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي تهران گفت :صنايع فرهنگي
به دليل دارا بودن زمينه هاي علمي ،تجربي و فرهنگي گسترده و متنوع
در کشور مي تواند با سرمايه گذاري اندک به عنوان موتور محرکه اقتصاد
مقاومتي منشأ ايجاد جهش در حوزه اشتغال ،توليد ملي و صادرات باشد.وي
مهمترين اولويت امروز کشور را توسعه اقتصادي ورفع مشکالت معيشتي
و اشتغال در کشور عنوان کرد و اظهار داشت :صنايع دستي به عنوان
صنعتي اشتغالزا  ،کم هزينه ،داراي زير ساخت فرهنگي و بخشي از ميراث

پلنگ هاي شاخ دار عليه ستاره ها

ادامه از صفحه اول
به زودي با پديده عبور از سلبريتي مواجه خواهيم بود .اين افراد
که به شاخ ها و پلنگ هاي اينستاگرام شهره اند همه امتيازشان
را از هنجار شکني مي گيرند .اساسن الکچري ها ،خالکوبي ها ،مو
هدهديها و پورش ه سوارها ورقاصه ها نسل جديد سلبريتي ها را
شکل مي دهند.اين افراد از هيچ قاعده هنجاري پيروي نمي کنند
و همه هنرشان فاصله گرفتن از ارزش هاي نهادينه شده اجتماعي
است.دنياي امروز ديگر دنياي ستاره ها هم نيست .دنياي اغوا گري
است .ستاره ها در يک حوزه رشد کرده و داراي مهارتاند .ستاره
بودن يعني توانايي و استعداد درخشان و خارق العاده در يک هنر
داشتن .اما اغوا گري نياز به هيچ مهارتي جز شورشي بودن ندارد؛

که يک سازمان مبارزه با فساد اقتصادي به صورت چابک و قوي تعريف
شود تا کار مبارزه با مفاسد اقتصادي را سرعت و دقت بيشتري ببخشد.
وي ،به مکاتبه اخير خود و جمعي از نمايندگان با رئيس قوه قضائيه براي
ممنوعالخروج شدن مديراني که در نوسانات ارزي اخير در مظان اتهام
هستند ،اشاره کرد و اظهار داشت :اين نامه بيشتر حالت ارشادي داشته
و ما نيز منتظر جواب رسمي از سوي قوه قضائيه نبودهايم ،اما تاکيد ما
اين بوده است که ممنوعالخروج شدن اين قبيل افراد جدي گرفته شود
تا شاهد تکرار ماجراي خاوري و زير سوال رفتن سيستم قضائي و نظارتي
کشور نباشيم .اين انتظار از قوه قضائيه وجود دارد و اميدواريم هر چه
سريعتر اقدام شود.

پورابراهيمي:

مجلس تغيير در تيم اقتصادي دولت را پيگيري ميکند
نماينده مردم کرمان در مجلس گفت :مجلس تغيير
در تيم اقتصادي دولت را پيگيري ميکند.محمدرضا
پورابراهيمي در گفتوگو با خبرنگار حوزه مجلس
گروه سياسي خبرگزاري آنا ،درباره اينکه تغيير در
دولت با روندي کند مواجه است ،اظهار کرد :مجلس
تغيير در دولت بهخصوص تيم اقتصادي کابينه را
پيگيري خواهد کرد.
وي افزود :تغيير رئيس کل بانک مرکزي با استقبال
مجلس مواجه شد و از دولت خواستيم اين مسير
ادامه پيدا کند.
وي با بيان اينکه مجلس يک وزيري که نامش وزير
کار بود ،اما در اصل کام ً
ال اقتصادي عمل ميکرد را
استيضاح کرد و االن نوبت دولت است که حرکت

اميد دانا ،از فعاالن اپوزيسيون به فيلم التاري واکنش جالبي نشان داد .به
گزارش جام نيوز ،وي که اخيرا و پس از آغاز نمايش خانگي اين فيلم ،آن
را مشاهده کرده است در اين خصوص نوشت :هم اکنون فيلم التاري را
ديدم ،به راستي بچه حزب اللهي ها نشان دادند اگر بخواهند خيلي بهتر
از نئوليبرالها و غربزدگان فيلمهايي پرمحتوا بر پايه ارزش هاي آريايي
مي سازند .محمد حسين مهدويان به خوبي ثابت کرد مي توان در برابر
سينماي پوچ هاليوودي ايستادگي کرد .وقتي داشتم فيلم جذاب التاري
را مي ديدم ياد فيلم هاي کسل کننده و گلوباليستي اصغرفرهادي افتادم
که عموما وسط فيلم خوابم مي برد ولي خب مافياي سينما بايستي به
مزخرفات فرهادي ها جايزه بدهد ولي براي چنين فيلم با ارزشي اين گونه
خصمانه برخورد کنند .نکته بسيار مهم مقايسه فيلم التاري و فروشنده
اين است که مهدويان در فيلم تالش مي کند از ايراني يک انسان قوي
بسازد و برعکس اصغرفرهادي به زور زرق و برق روشنفکري ،از ايراني
يک موجود خنثي و بي غيرت مي سازد!
***

جديتري در اينباره داشته باشد.پورابراهيمي با
اشاره به اينکه اشتباهات گذشته بايد جبران شود،
تاکيد کرد :راهبردهاي غلط گذشته ،بازار ارز را
باچالش جدي مواجه کرد؛ بنابراين بايد ب ه نحوي
عمل شود که اين تغييرات بتواند مسير جديدي را
ي عالي
براي استقالل کشور ايجاد کند.عضو شورا 
هماهنگي قوا درباره حضور رئيسجمهور در مجلس
و سوال درباره مسکوت ماندن تغيير در دولت ،گفت:
سؤالهاي نمايندگان از رئيسجمهور در رابطه با
کابينه نيست و پيرامون مسائل اقتصادي و ارزي
است.وي خاطرنشان کرد :پيرو مطالبه مردم و
مجلس براي تغيير در دولت دو عضو دولت تغيير
کردند ،اما اين کفايت نميکند.

ملي و تمدني کشور در صورت توجه و اهتمام ويژه مي تواند شکل گيري
قطب هاي فرهنگي -اقتصادي در مناطق مختلف کشور و جذب جوانان
تحصيلكرده بومي را به دنبال داشته باشد.دبير شوراي عالي امنيت ملي،
حوزه گردشگري و صنايع دستي را بخش مهمي از توان نرم کشور عنوان
کرد و اظهار داشت :برگزاري نمايشگاه ملي صنايع دستي که صنعتگران
سي و يک استان کشور در آن حضور دارند ضمن معرفي زمينه ها
و فرصتهاي متعدد اقتصادي و فرهنگي اين صنعت در کشور ،فرصت
مناسبي براي برجسته سازي قابليت هاي واقعي کشور براي اشتغال زايي ،
توليد ملي و صادرات در دوران تحريم است.وي رتبه درخشان ايران به
عنوان جايگاه سوم جهاني در تنوع صنايع دستي را ظرفيتي بسيار مهم
براي ايجاد قدرت نرم و اقتصاد مبتني بر صادرات عنوان کرد و افزود:
سهم ناچيز ايران در بازار  257ميليارد دالري صنايع دستي در جهان
نشان مي دهد که اقتصاد اين صنعت تناسبي با جايگاه واقعي صنايع
دستي ايران در سطح جهاني ندارد.شمخاني گفت :جايگزين کردن
محصوالت وارداتي با صنايع دستي بومي به صورت عام ضمن آن که
رونق بخش فضاي اقتصادي غير وابسته به تحريم در بخشهاي داخلي

و صادراتي است ،اشتغال بخش مهمي از طبقات کمتر برخوردار کشور را
تضمين مي کند.وي صنايع دستي را نماد هويّت ،اقتدار و بستر ساز نفوذ
معنوي ايران عنوان کرد و اظهار داشت :صنايع دستي مجموعه شاخص هاي
اقتصاد مقاومتي شامل درون زايي ،مردمي بودن ،برون گرايي ،عدالت
محوري و دانش بنياني را داراست و بايد به عنوان نماد اقتصاد منهاي
نفت مورد توجه و اهتمام قرار بگيرد.دبير شوراي عالي امنيت ملي
بهره گيري هدفمند از اثر گذاري فرهنگي صنايع دستي ملي برجلوگيري
از انقطاع نسل امروز ازميراث فرهنگي خود را ازضرورت هاي امنيت ملي
برشمرد و خاطر نشان ساخت :نقش و کارکرد سازمان ميراث فرهنگي،
صنايع دستي و گردشگري که سازماني راهبردي و بخش مهمي از قرارگاه
توجه
توان نرم کشور است بايد متناسب با شرايط جديد مورد بازبيني و ّ
ويژه قرار بگيرد و مطالبات از اين سازمان با نگاه جديد تعريف و تبيين
شود.شمخاني در پايان با انتقاد از فقدان توجه کافي به صنايع دستي
دفاع مقدس و گردشگري مقاومت خواستار تشکيل کارگروههاي علمي
مشترک در سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري براي
احياء اين بخش بسيار مهم و راهبردي در کشور شد.

شورش عليه فرهنگ مسلط جمعي .فالش زني شهرت زاست.
پلنگ هاي شاخ دار از همه چيز اعتبار زدايي مي کنند و رشدشان
نيز در همين قدرت قاعده شکني است .هيچ کس نمي داند تتلو
با اين همه توهين و تحقير و بدريختي و غيره چرا شهرت پيدا
مي کند؛ هيچ نيست جز شورشگري.
پلنگ ها و شاخ هاي اينستاگرام چهره هاي به غايت معمولي و
غيره ستاره اي اند که بدون هرگونه استعدادخاص يا امتياز ويژه اي
شهرت يافته اند و امروز بازارگرداني مي کنند و پديده اينفوئنسرها
را در تبليغات سوداگرانه شکل داده اند.
و اما آسيب بزرگ اينجاست که جريان سلبريتي سنتي ما چاره اي
ندارد جز حرکت در مسير پلنگ هاي شاخ دار .در غير اينصورت از
شهرت مي افتند .امروز کيانيان نيز مجبور است نقد وضع موجود را
با تعابيري شبيه تتليست ها بيان کند 40 :سال است ....

امروز سلبريتي ها نيز در حال مسخ شدن هستند چون بايد براي
بقاي خود ،با اين موج جديد شهرت فزايي همراه شوند .شهرتي
که در هنجار شکني و سرکشي نهفته است.
تا ديروز مهمترين آسيب سلبريتي ها اين بود که زندگي شان
الگوي بخشي از جامعه مي شد اما امروز ماجرا بسيار غم انگيز تر
است چون خود سلبريتي ها نيز مجبورند براي شهرت بيشتر
زندگي نمايشي پيدا کنند و اينبار زندگي نمايشي شان به جامعه
منتقل مي شود .مثل مراسم عروسي خانم پاکدل و اظهارات اخير
آقاي کيانيان .حال آنکه زندگي نمايشي او هيچ چيز جز شورشي
بودن نيست .بگذريم که امروز مسئوالن ما هم براي موثر بودن
مجبورند سلبريتي طور وارد رقابت اليک خوري شوند .نمونه اش
عکس سلفي نماينده ها با خانم موگريني يا جشن فالن نماينده
به خاطر افزايش تعداد فالورها و غيره

سايت شبکه العربيه ،وابسته به عربستان سعودي با انتشار خبري به
نقل از تيم ارتباطات سايبري در وزارت خارجه آمريکا ،توئيتر ايران را به
دروغ پردازي درباره جنگنده جديد کوثر که از آن رونمايي کرده ،متهم
کرد .در اين توئيت نوشته شده است« :مسئوالن نظام ايران ،درک کافي
از ميزان پيشرفت صنعت هواپيما سازي ندارند .هواپيماي آنها تا حدود
زيادي شبيه جنگندهاي است که اياالت متحده چند دهه پيش توليد
کرد و ايران ،ناوگاني قديمي از آن دارد .اما فريب ،ابزار اصلي آنهاست.».
از سويي اويگدور ليبرمن وزير دفاع اسرائيل هم درباره اينکه هواپيما
به طور کامل ايراني ساز باشد ،تشکيک کرده و مدعي شده است که:
«آنها به دليل تحريمهاي آمريکا زير فشار هستند و به همين دليل،
داستانسرايي ميکنند .در عين حال بهتر است فعاليتهايتهايشان را
دست کم نگرفت ».عطاء اهلل مهاجراني ،وزير ارشاد دولت اصالحات در
واکنش به تقلبي خوانده شدن جنگنده ايراني کوثر از سوي مقامات
غربي و رسانه هاي ضد انقالب در حساب توئيتري خود نوشت« :بعد
از رونمايي از هواپيماي جنگنده کوثر ،موجي شروع شده است که اين
هواپيما تقلبي و شو آف است ...راديوهاي فارسي خارجي و سايت ها هم
نقش بازي کرده اند .در انکارشان فرهنگ حقارت و زبوني پذيري آشکار
است .همين ها غني سازي اورانيم و ساخت پهپاد و موشک دوربرد را
هم مسخره مي کردند».
***

بدل مسي بازيگر شد

نشريه اسپوتنيک نوشت" :رضا پرستش" که از نظر ظاهر و قيافه
بسيار شبيه "ليونل مسي" بازيکن فوتبال تيم ملي آرژانتين است
و به بدل مسي شهرت يافته ،براي بازيگري در يک فيلم انتخاب
شد .اين فيلم کمدي به کارگرداني "مجيد صالحي" است و نام
آن "زير نظر" مي باشد .در اين فيلم بازيگران مطرحي چون "رضا
عطاران"" ،امير جعفري"" ،آزاده صمدي"" ،سروش جمشيدي" و
"مهران احمدي" بازي مي کنند.
***

اين پول را بايد به صورت مرکل
و ماکرون پرت کرد

اتحاديه اروپا در بيانيه اي از کمک  18ميليون يورويي به کشورمان
در جهت حفظ توافق هستهاي سال  ۲۰۱۵با ايران و جبران تاثيرات
تحريمهاي مجدد آمريکا خبر داد .علي عليزاده کارشناس مقيم
انگلستان در همين خصوص نوشت« :اتحاديه اروپا بعد از  ۳ماه وعده
دروغ ،باالخره به نجات برجام آمده ،با بسته کمک نقدي .شرط هم
گذاشته فقط در محيط زيست و اعتياد خرج شود .حاال کل پول
چقدر است؟  ۵۰ميليون يورو .من بودم اين پول را پرت مي کردم
به صورت مرکل و ماکرون که ميلياردها دالر هستهاي را دزديدند
و دنبال موشکمان هم هستند ».بهمن کلباسي از خبرنگاران بي
بي سي فارسي نيز با کنايه به بسته پيشنهادي اروپا در توئيتر
خود نوشت« :اون پسر سفير ايران در ونزوئال به عالوه يکي دو تا
ژن خوب ديگه ،بيشتر از  ۱۸ميليون يورو دارند».
***

ثروت به چه قيمتي؟!

شبکه «سيانبيسي»در گزارشي به نقل از موسسه مشاوره مالي و سرمايهگذاري
«برند فاينانس» خبر داد خانواده آل سعود با حجم دارايي خود ميتواند
رتبه اول ثروتمندترين خانواده جهان را به خود اختصاص دهد .به گفته اين
موسسه خانواده آل سعود  ۱۶برابر بيشتر از خانواده سلطنتي انگليس که
ثروت آن  ۸۸ميليارد دالر تخمين زده ميشود ،ثروت دارد که اين ثروت
نزد حدود  ۲هزار نفر از خانواده  ۱۵هزار نفري آل سعود محصور شده
است .در ادامه اين گزارش آمده است :گرچه سلمان پادشاه عربستان که
ثروتش  ۱۷ميليارد دالر تخمين زده ميشود پرنفوذترين فرد خانواده
در هرم قدرت محسوب ميشود ،اما او از چندي پيش تقريبا تمامي
اختيارات خود را به پسرش محمد بنسلمان واگذار کرده است .طبق
اعالم اين شبکه آمريکايي شاهزادههاي سعودي در حالي زندگي مرفه و
پر زرق و برقي دارند که «فيليپ الستون» گزارشگر امور فقر سازمان ملل
در گزارشي اعالم کرده تعداد زيادي از مردم اين کشور ثروتمند نفتي
در فقر مطلق به سر ميبرند .دولت عربستان به هيچ سازمان بينالمللي
يا داخلي مستقل اجازه تهيه آمار دقيقي از ميانگين فقر و بيکاري در
اين کشور را نميدهد.
***

روحاني،دولت بدون اقتصاددان تشکيل
داده است

فرشاد مؤمني ،استاد دانشگاه عالمه طباطبايي در گفتوگو با سايت فرارو،
در پاسخ به موافقان افزايش نرخ ارز خاطرنشان کرد :در طي سه دهه اخير
گروههاي رانتي و فاسد همواره با صداي بلند اين مسئله را مطرح کردهاند
که راه نجات ايران از افزايش نرخ ارز ميگذرد .اگر هوشمندي و فهم از
تجربه اتفاق افتاده طي سه دهه گذشته در حد نصاب نباشد ،حداقل در
مورد چهار ،پنج ماه گذشته ميتوانند اين سؤال را مطرح کنند که در
اين مدت ،با افزايش چندين برابر ارز کدام يک از وعدههاي شما محقق
شده است؟ اين حداقل سؤالي است که از اين مجموعه ميتوان داشت.
جاي شگفتي دارد که در بحبوحه مشکالت اقتصادي ،آقاي روحاني يک
دولت بدون اقتصاددان تشکيل داده است و البته ما اين موضوع را در
کنفرانسي با اين موضوع متذکر شديم.
***

ت ها
ايران يکي از مقاو م ترين حکوم 
در منطقه است

شبکه خبري «الجزيره» در گزارشي با اشاره به مقاصد دولت آمريکا براي
براندازي نظام حاکم ايران ،نوشت« :تحريم و تهديد سبب تغيير نظام
ايران نخواهند شد ».سوزان کردلي ،نگارنده اين گزارش با تصريح اينکه
هيچ يک از مشکالتي که در حال حاضر پيش روي ايران قرار گرفتهاند
جديد نيستند ،مينويسد« :از زمان انقالب  ۱۹۷۹که شاه سرنگون و
نظام اسالمي در اين کشور برقرار شد ،حکومت ايران ثابت کرده يکي از
مقاومترين حکومتها در منطقه است ».وي يادآوري کرده است ايران
بحرانهاي اجتماعي ،اقتصادي و سياسي ،از جمله جنگ هشت ساله با
عراق و تحريمهاي يک جانبه آمريکا و تحريمهاي بينالمللي را از سر
گذرانده و در برابر آنها دوام آورده است ».تحليلگر الجزيره تأکيد ميکند:
«تشديد فشار روي حکومت ايران از سوي آمريکا و متحدان منطقهاياش
نظير عربستان و اسرائيل نه تنها منطقه را درگير بيثباتي ميکند ،بلکه
سياست مناسبي هم براي اجرا نيست».

