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]نهج البالغه، خطبه ۱۲۱[

ِّی لَکُْم  یْطَاَن یَُسن إِنَّ الشَّ
طُرُقَُه وَ یُرِیدُ أَْن یَحُلَّ دِینَکُْم 
عُقْدَةً عُقْدَةً وَ یُعْطِیَکُْم 
بِالَْجمَاعَةِ الْفُرْقََة وَ بِالْفُرْقَةِ 
الْفِتْنََة فَاْصدِفُوا عَْن نَزَغَاتِهِ وَ 
ِ نَفَثَاتِه

شیطان راه های خود را 
به شما آسان می نماید و 
خواهد که گره های استوار 
دینتان را یکی پس از 
دیگری بگشاید و به جای 
هماهنگی بر پراکندگی تان 
بیفزاید. پس، از دمدمه و 
وسوسه او روی برگردانید. 

امام علی )ع( می فرمایند :

حمیــد مقــدم فــر گفــت: حــاج قاســم جــان 
فــدای ملــت ایــران بــود و بنابرایــن »جــان 
فــدا« امســال شــعار ســومین ســالگرد حــاج 

ــود. قاســم خواهــد ب
 ســردار حمیــد مقــدم فــر در جــوار مــزار 
ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی در 
آئیــن رونمایــی از شــعار ســومین ســالگرد 
شــهادت حاج قاســم سلیمانی گفت: امروز 
برنامــه هــای ســتاد مردمــی برگــزاری مراســم 
حــاج قاســم بــا حضــور و جلســه مشــترکی 
کــه بــا ســتاد مربوطــه در کرمــان خواهیــم 

داشــت، آغــاز خواهــد شــد.
 جانشــین ســتاد ســالگرد شــهادت حــاج 
قاســم در کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه ســردار 
ســلیمانی نمــاد ایثــار، فــداکاری، خدمــت 
بــه مــردم و مبــارزه بــا ظلــم و نمــاد ظلــم 
ســتیزی در جهــان اســت و ایشــان همــواره 
ــن کمــک مــی کــرد، ادامــه داد:  ــه مظلومی ب
حــاج قاســم ایــران را حــرم مــی دانســت و بــه 

همیــن دلیــل بــرای آســایش، امنیــت و رفــاه 
ــه مــی گذاشــت. مــردم از تمــام جــان مای

وی عنــوان کــرد: شــهید ســلیمانی از دوران 
جوانــی تــاش و مجاهــدت داشــت در دفــاع 
مقــدس تــا زمــان شــهادت بــا مــردم و در 
ــق وصیــت خــودش،  ــود و طب ــار مــردم ب کن
بــه  دانســت  مــی  مــردم  ســرباز  را  خــود 
بــرای دیــن و دنیــای مــردم  همیــن دلیــل 
ــراز  ــر اب ــغ نکــرد. مقــدم ف از جــان خــود دری
کــرد: مــردم ایــران قدرشــناس هســتند و در 
ــه قــدر شناســی مشــهور هســتند و  ــا ب دنی
قــدر ایــن ســربازان را مــی داننــد؛ در مراســم 
تشــییع پیکــر مطهــر حــاج قاســم حضــور 
میلیونی مردم را در هر اســتانی که تشــییع 
انجــام شــد، شــاهد بودیــم و مــردم بــا حضور 
میلیونــی خــود یــک حماســه ایجــاد کردنــد.

جانشین ستاد سالگرد شهادت حاج قاسم 
در کشــور اظهــار کــرد: در ایــن ســه ســال کــه 
از شــهادت می گذرد مردم نگذاشــتند حاج 

قاســم فرامــوش شــود؛ حــاج قاســم تاریخــی 
نشــد حــاج قاســم زنــده اســت ایــن مانایــی 

حــاج قاســم اســت.
وی بــا بیــان اینکــه مــردم قــدر قهرمانــان 
اســامی را مــی داننــد و نمــی گذارنــد کــه 
فرامــوش شــود، تصریــح کــرد: ســتاد مردمــی 
برگــزاری مراســم شــهید ســلیمانی مدتــی 
پیــش فراخوانــی را بــرای دریافــت ایــده هــا و 
نظــرات مــردم جهــت بهتر برگزار شــدن این 
مراســم داد کــه تشــکر مــی کنــم از اســتقبال 
مــردم و ایــده هــا و نظــرات خوبــی داده شــد 
یکــی از موضوعاتــی کــه در بین پیشــنهاد ها 

بــود شــعار ســال بــود.
مقــدم فــر بــا اشــاره بــه اینکــه دو ســال 
مــردم  افــزود:  بــود،  میــدان«  شــعار»مرد 
میــدان هــای خدمــات اجتماعــی را فرامــوش 
نمــی کننــد؛ در ســیل و زلزلــه کمــک هایــی 
را کــه حــاج قاســم از جــان و دل داشــت و 
امســال بــرای شــعار ســال بــا بررســی هــای 

انجــام شــده مطابقــت بــا ادبیات و ســخنان 
حکمت آمیز ســردار شــهید و مکتب عملی 
شــعار  و  شــد  داده  تطابــق  قاســم  حــاج 
امســال بــه نوعــی نقطــه پیونــد بین مــردم و 

ــن ســردار دلهــا اســت. ای
حــاج  شــهادت  ســالگرد  ســتاد  جانشــین 
قاســم در کشــور ضمــن اشــاره بــه مطلــب 
فــوق اظهــار کــرد: آنچــه کــه در دل و کام  
ایشــان مکــرر وجــود دارد بــه نام »جــان فدا« 
اســت؛ حــاج قاســم جــان فــدای ملــت ایــران 
بــود و بنابرایــن »جــان فــدا« امســال شــعار 
ســومین ســالگرد حــاج قاســم خواهــد بــود.

وی خاطــر نشــان کــرد: ایــن شــعار هــم بــرای 
مــردم جــذاب اســت و  همچنیــن درس آموز 
بــرای مســئوالن خواهــد بــود کــه انشــاهللا 
مســئوالن ایــن را ســر لــوح خودشــان قــرار 
دهنــد و همــه بایــد از تــاش و کوشــش 
ــل خــود حــاج قاســم  ــی و جهــادی مث انقاب

بهــره گیرنــد.

زندگینامــٔه  کتــاب  از  منظومــه ای  »کوچک مــرد« 
خودنوشــت و کودکــی شــهید ســلیمانی، روایتــی 
جــذاب بــا نثــری شــاعرانه و زیبــا از روزهــای پــر 
فــراز و نشــیب کودکــی ســردار شــهید حــاج قاســم 

ســلیمانی اســت.
مراســم رونمایــی از کتــاب »کوچک مــرد« در یکــی 
از خانه هــای بهزیســتی شــهر تهــران، بــا حضــور 
آقایــان جــواد محقــق و حمید هنرجو و خانم طیبه 

شــامانی برگــزار شــد.
طیبــه شــامانی )شــاعر کتــاب( بیــان کــرد: »مــن تــا 
حــاال در مراســم های رونمایــی زیــادی بــوده ام. امــا 
ایــن مراســم بــا بقیــه متفــاوت اســت. اینکــه بیــن 
شــما بچه هــا هســتم خیلــی حــس متفاوتــی دارد. 

شــما مــا را در خانه تــان راه دادیــد.«. وی دربــارهٔ 
ســرودن اشــعار کتــاب »کوچک مــرد« تاکیــد کــرد: 
»در خیلــی از قســمت های شــعر، اختیــار قلــم بــا 
من نبوده و حضور ســردار را در تمام لحظاتی که 

می نوشــتم حــس می کــردم.«.
ــاب در حضــور مهمان هــای مراســم و  ــی کت رونمای
ــی را امضــا  ــود رونمای ــد و یادب بچه هــا برگــزار گردی
مکتــب  بنیــاد  نیــز  مراســم  انتهــای  در  کردنــد. 
تمــام  بــه  را  »کوچک مــرد«  کتــاب  حاج قاســم، 
داد.تصویرســازی  هدیــه  خانــه  ایــن  بچه هــای 
و  داده  انجــام  شــمس  ســعید  را  »کوچک مــرد« 
قطــع  در  را  آن  قاســم  حــاج  مکتــب  انتشــارات 

خشــتی و در ۲۴ صفحــه چــاپ کــرده اســت.

»جان فدا«؛ شعار سومین سالگرد شهادت سردار دلها

تشــکیل بســیج مســتضعفین ارتــش بیســت 
)ره(بــا  خمینــی  امــام  فرمــان  بــه  میلیونــی 
هوشــیاری ودرایــت بــی نظیــر حضــرت امــام 
خمینــی )ره( ازجملــه اســاس تریــن عوامــل در 
جهت خنثی ســازی توطئه ها به حســاب می 
آیــد کــه بــه برکــت ایــن دوراندیشــی وهدایــت 
انقــاب در مســیر اصلــی خــود، زمینــه انقــاب 
دوم فراهــم آمــد و باســقوط النــه جاسوســی 
آمریــکا ، شــیطان بــزرگ بــا ضربــه ای ســخت و 
جبــران ناپذیــر روبــرو شد.اســناد بدســت امــده 
از النــه جاسوســی واظهــارات صریــح حــکام 
آمریکایی مردم و رهبران کشــور بویژه حضرت 
امــام را بــا ایــن حقیقــت آشــکار مواجه ســاخت 
که احتمال مداخله نظامی آمریکا و هجوم وی 
به جمهوری اسامی ، امری بعید و غیر ممکن 
نبوده و باتوجه به سوابق این کشور در جهان 
لزوم آمادگی مردم جهت مقابله و رویارویی را 
در کوتاهترین زمان ممکن آشکار می ساخت 
. برایــن اســاس امــام امــت در پنجــم اذر مــاه 
ســال 58، یعنی در مدتی کمتر ازیک ماه بعد 
ازانقاب دوم ، فرمان تاریخی تشکیل بسیج را 
صادر فرمودند.یک مملکت بعد از چند سالی 
کــه بیســت میلیــون جــوان دارد بایــد بیســت 
بیســت  و  باشــد  داشــته  تفنگــدار  میلیــون 
میلیــون ارتــش داشــته باشــد و یــک چنیــن 
مملکتی آسیب پذیرنیست و مردم دلسوخته 
و مســلمان پاکباختــه کــه دل در گــرو عشــق بــه 
انقاب و هدفهای واالی آن داشتند، با آمادگی 
و قصــد و اراده خلــل ناپذیــر جهــت پاســداری 
انقــاب گروههــای مقاومــت  از دســتاورهای 
مردمــی رادر پایگاهــای بســیج و در آن زمــان در 

مســاجد سراســر کشــور تشــکیل دادند. اولین 
تجربــه آنهــا بــه صــورت عملــی یــاری رســاندن 
بــه ســپاه و کمیتــه در قالــب رویارویــی بــا ضــد 
انقــاب و خنثــی ســازی توطئــه هــای آنهــا بــوده 
و ازاین راه نقش موثری در خدمت به انقاب 
و اهــداف الهــی آن هــم نشــان دادند.بــا هجــوم 
و تجــاوز ارتــش عــراق بــه کشــور اســامیان در 
شــهریور 59 ایــن اعتقــاد کــه یــک ســازماندهی 
جهــت تشــکیل بهتــر نیروهــای مردمــی بوجــود 
آید ، قوت گرفت و آز آن پس نیروهای مردمی 
صاحبان اصلی انقاب اســامی جهت حضور 
گســترده د رجبهه گروه گروه به بســیج ملحق 
گردیدنــد و عملیاتهایــی چــون طریــق القــدس 
ــن ، ثامــن االئمــه و  ــح المبی ــادان ،فت ، حصــر آب
الفجر 8 وکربای 5 و....از دستاوردهای عظیم 

ایــن تشــکیل الهــی بــود.
 اگــر امــروز توفیــق ایــن راداشــته ایــم کــه کشــور 
اســامیمان وملــت سلحشــور آن را از گزنــد 
نابــکاران و نااهــان تاریــخ حفــظ کنیــم یــه یمــن 
حضــور گســترده بســیج بــودو الغیــر . چنــان 
حضــرت  اســامی  فقیدانقــاب  رهبــر  کــه 
امــام )قــدس ســره ( فرموند:رحمــت و بــرکات 
بحــق  کــه  مســتضعفان  بســیج  خداوندبــر 

پشــتوانه انقــاب اســت .
آری رزمنده بسیجی ، ضمن توان رزمی بسیار 
بــاالدر نبردنامنظــم ، جنگجــوی قابلــی در دفــاع 
منظم بحســاب می آید تاحدی که ســاحهای 
ســنگینی چــون تــوپ و تانکهــای پیشــرفته را 
بــه حرکــت در آورد و روبــروی دشــمن قــرارداده 
،هــدف از تشــکیل واحــد بســیج مســتضعفین 
ــه  ایجــاد توانایــی الزم در کلیــه افــراد معتقــد ب

اســامی  انقــاب  اهــداف  و  اساســی  قانــون 
بــه منظــور دفــاع از کشــور ، نظــام جمهــوری 
بــه  اســامی و همچنییــن کمــک بــه مــردم 
بــا  غیــر مترقبــه  بروزبایــا وحــوادث  هنــگام 
هماهنگــی مراجــع ذیربــط مــی باشد.بســیج 
جایگاهــی ملکوتــی اســت . مکانــی بــرای درس 
چگونه زیســتن انســانها،جایگاه عشــق و صفا 
و صمیمــت و دریــک کام ، شــهید جبهــه هــاو 

قهرمــان یــا مظلــوم پشــت جبهــه هاســت
تفکــر بســیج و تشــکیل آن نیــز بــر مبنــای 
مشــارکت مردمــی در حفــظ انقــاب از دســت 
توطئه هایی بود که چه در اوایل انقاب و چه 
در زمان حاضر از ســوی دشــمنان طراحی و در 

حــال اجراســت. 
اوج حرکــت بســیج در ایــن زمینــه نیــز در دوران 
دفــاع مقــدس متبلــور شــد و اســتراتژی رهبــر 
کبیر انقاب برای مشارکت مردم در حفاظت 

ً عینــی عملــی شــد.  از کشــور بــه  طــور کامــا
اگــر بســیج در دوران جنــگ نبــود چــه  بســا 
حفــظ  انقــاب  دســتاوردهای  از  بســیاری 
نمی شــد و سرنوشــت جنــگ بــه  گونــه ای دیگــر 

می خــورد.  رغــم  و  پیش رفــت 
امــروزه نیــز بــا گذشــت دو دهــه از پایــان جنــگ 
نقش بســیج در کشــور پررنگ تر شــده چرا که 

خــود را بــا زمــان امــروز تطبیــق داده اســت. 
تشــکیل نهادهایی چون بســیج مستضعفان، 
اســاتید،  بســیج دانشــجویان، دانش آمــوزان، 
 ... و  هنرمنــدان  ورزشــکاران،  پزشــکان، 
نشــان دهنده آن اســت کــه امــروز ایــن نهــاد 
جایــگاه خــود را در بیــن همــه اقشــار جامعــه 

حفــظ کــرده اســت.

آغاز برنامه های ستاد مردمی برگزاری سومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی؛

 سومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی؛

ٔ

 در آستانه

کتاب »کوچک مرد« رونمایی شد
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دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی با رهبر معظم انقالب

بازسازی انقالبی فرهنگ جامعه

حضـــرت آیت هللا خامنـــه ای رهبر معظم انقالب اســـالمی 
در دیـــدار اعضـــای شـــورای عالی انقالب فرهنگـــی، هدایت 
فرهنگی کشـــور را، شـــأن و نقش اصلی این شورا خواندند 
و با اشـــاره به ضرورت بازســـازی انقالبی ســـاختار فرهنگی 
کشـــور گفتنـــد: شـــورای عالی انقالب فرهنگی بایـــد با رصد 
و شـــناخت دقیـــق ضعفهـــا و گزاره هـــای غلـــط فرهنگی در 
عرصه هـــای مختلـــف، راه حل هـــای عالمانـــه ای بـــرای رواج 

گزاره هـــای صحیـــح و پیش بَرنـــده،  ارائه کند.
رهبر انقالب اســـالمی در ابتدای سخنان خود نکته ای را در 
مـــورد شـــورای عالی انقالب فرهنگی بیان کردند و با اشـــاره 
بـــه حضـــور افراد برجســـته و نخبـــه و صاحب نظـــر در این 
شـــورا گفتند: بـــا وجود غنا و تراز باالی افـــراد حاضر در این 
شـــورا، امـــا هویت جمعی شـــورای عالی به تناســـب اعضای 
آن، بـــروز الزم را نـــدارد و الزم اســـت تأثیرگـــذاری شـــورا در 
مســـائل فرهنگی کشـــور تقویت شـــود، البته اعضاء شـــورا 
اشـــتغاالت دیگری نیـــز دارند و ایـــن توقع وجود نـــدارد که 
اعضـــا از کارهـــای اصلـــی خـــود بـــاز بماننـــد اما انتظـــار این 
اســـت کـــه بـــرای امـــور مربوط بـــه شـــورا وقت مناســـب و 

کافی گذاشـــته شود.
ایشـــان با طرح این ســـؤال که شـــأن و وظیفه شورای عالی 
انقـــالب فرهنگـــی چیســـت، گفتنـــد: مهمتریـــن نقـــش و 
وظیفه این شـــورا، هدایت فرهنگی کشور و جامعه است.

حضـــرت آیـــت هللا خامنـــه ای بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه شـــیوه 
هدایت فرهنگی دســـتگاههای رســـمی با هدایت فرهنگی 
تشـــکل های مردمـــی متفاوت اســـت، گفتند: شـــورای عالی 
انقـــالب فرهنگـــی می توانـــد بـــا هدایـــت صحیـــح هـــزاران 
تشـــکل مردمی که در کارهای فرهنگی متنوع و گسترده ای 
فعالیت دارند، زمینه ســـاز شـــکل گیری حرکـــت عمومی در 
مقوله هـــای مهمـــی همچـــون گســـترش فرهنـــگ قناعت و 

اســـراف شود. عدم 
ایشان ایجاد چنین حرکت های عمومی برای فرهنگ سازی 
و یـــا اصـــالح فرهنگ هـــای غلـــط را بخشـــی از مهندســـی 
فرهنگی دانستند و در مورد هدایت دستگاههای فرهنگی 
دولتـــی، افزودنـــد: در مورد دســـتگاههایی همچون فرهنگ 
و ارشـــاد اســـالمی، آموزش و پـــرورش، ســـازمان تبلیغات و 
صداوســـیما، هدایـــت فرهنگـــی، فقـــط بـــا ابالغ ســـندهای 
تحول امکان پذیر نمی شـــود بلکه باید این ســـندها محقق 
و اجرایـــی شـــوند و ضمانت اجرای آنها هم حضور رؤســـای 

ســـه قوه در شـــورای عالی انقالب فرهنگی اســـت.
رهبر انقالب اســـالمی همچنین با اشـــاره به ســـخنان سال 
گذشـــته خـــود در دیـــدار بـــا هیـــأت دولـــت مبنی بـــر لزوم 
بازســـازی انقالبی ســـاختار فرهنگی کشـــور گفتند: منظور 
از ســـاختار، ســـاختار فرهنگی جامعه و ذهنیت و فرهنگ 
حاکـــم بـــر آن و در یـــک کالم نرم افـــزاری اســـت کـــه افـــراد 
جامعه بر اســـاس آن در زندگی فـــردی و جمعی خود عمل 

می کنند.
حضـــرت آیـــت هللا خامنـــه ای افزودند: اینکه ســـاختار باید 
بازســـازی انقالبـــی شـــود بـــه این علت اســـت کـــه انقالب 
مـــردم،  حرکـــت  و  امـــام)ره(  رهبـــری  بواســـطه  اســـالمی 
معجزه گـــر بـــود و بـــا روحیـــه تهاجمـــی خـــود بنیان هـــای 
سیاســـی، فرهنگـــی و اجتماعـــی و گزاره های غلـــط حاکم بر 

اذهـــان مـــردم را تغییـــر داد.
رهبر انقالب اسالمی، با اشاره به فرهنگ »ما نمی توانیم« 
بـــه عنوان یکـــی از گزاره های غلط حاکم بر جامعه ی قبل از 

انقالب اســـالمی گفتند: انقالب با ســـازندگی و حرکت های 
خالقانـــه این ذهنیت را به تدریج تغییـــر داد که نتیجه آن 
انجـــام کارهای بزرگی همچون ســـاخت ســـدها، نیروگاهها، 
بزرگراههـــا، تجهیـــزات صنایـــع نفـــت و گاز و بســـیاری از 

زیرســـاختها به دســـت متخصصان جوان داخلی بود.
رهبـــر انقـــالب اســـالمی فرهنـــگ »شـــیفتگی به غـــرب« و 
حتـــی اســـتفاده از لغات فرنگـــی را یکی دیگـــر از گزاره های 
فرهنگـــی غلـــط حاکـــم بـــر جامعـــه دانســـتند کـــه انقـــالب 
اســـالمی موجب تغییر این گزاره نادرســـت و تبدیل آن به 

فرهنـــگ »اعتـــراض به غرب« شـــد.
حضرت آیـــت هللا خامنه ای، تغییر فرهنگ »خودپســـندی 
و شـــهرت« به فرهنگ »ایثار و از خودگذشـــتگی« را نمونه 
تأثیرگـــذاری فرهنگی انقالب اســـالمی بر زندگی شـــخصی 
افـــراد برشـــمردند و خاطرنشـــان کردنـــد: بـــا وجـــود تغییـــر 
بســـیاری از بنیان هـــای غلـــط امـــا عوامل مختلف بـــه مرور 
زمـــان موجـــب تضعیف روحیـــه تهاجمی انقالب می شـــود 
کـــه بایـــد ایـــن موضـــوع مـــورد مراقبـــت و رصد جـــدی قرار 

گیـــرد تـــا دوبـــاره آن بنیان های غلط ســـر بـــر نیاورند.
ایشـــان افزودند: می توان بـــه کمک پایه های فکری انقالب 
و جوانـــان فعـــال، آن فرهنگ و روحیه انقالبـــی را بار دیگر 

تجدیـــد کرد و یک حرکت عظیم فرهنگـــی بوجود آورد.
از  یکـــی  را  موضـــوع  ایـــن  خامنـــه ای  آیـــت هللا  حضـــرت 
کارهای اساســـی شـــورای عالی انقالب فرهنگی دانســـتند و 
گفتنـــد:  شـــورا باید برای تحقـــق این موضوع، فکـــر و کار و 

برنامه ریـــزی کنـــد.
حضـــرت آیـــت هللا خامنـــه ای رصد دائـــم تغییـــراِت معموالً 
پنهـــان فرهنگـــی و عـــالج بـــه موقـــع آنهـــا را از ملزومـــات 
بازســـازی انقالبـــی ســـاختار فرهنگی کشـــور برشـــمردند و 
افزودنـــد: اگـــر در فهم مســـتمر این تغییـــرات و ممانعت از 
اثرگـــذاری منفـــی آنها دچـــار ضعف و عقب ماندگی شـــویم 
حتمـــاً جامعـــه دچـــار خســـارت خواهد شـــد که آشـــفتگی 

فرهنگـــی یـــا افتـــادن زمام امور فرهنگی کشـــور به دســـت 
دیگـــران مهمتریِن این خســـارات اســـت.

ایشـــان مهندســـی صحیـــح فرهنگـــی را کاری بنیانـــی برای 
اصـــالح ســـاختار فرهنگـــی خواندنـــد و گفتنـــد: هوشـــیاری 
دائـــم، شـــناخت دقیق ضعفهـــای فرهنگـــی در عرصه هایی 
نظیـــر اجتماع، سیاســـت، خانواده، ســـبک زندگـــی و دیگر 
عرصه هـــا و تالش بـــرای دســـتیابی به راه حل هـــای عالمانه 
برای رفع نقاط ضعـــف و ترویج گزاره های صحیح فرهنگی، 

از الزامات اساســـی مهندســـی فرهنگی کشـــور اســـت.
رهبر انقالب،  مهندســـی فرهنگی را موجب روشـــن شـــدن 
تکالیف دســـتگاههای مختلف از جمله آمـــوزش و پرورش، 
صداوســـیما، آمـــوزش عالـــی،  مراکـــز مرتبـــط بـــا جوانـــان و 
همچنیـــن تشـــکل های مردمـــی دانســـتند و افزودنـــد: اگـــر 
اینگونـــه دســـتگاهها دچـــار غفلـــت از وظایـــف مهـــم خود 

شـــوند، جامعـــه ضـــرر فراوانی خواهـــد کرد.
ایشـــان احیـــای گـــزاره ضـــرورت پیشـــرفت علمـــی را نیازی 
مبـــرم خواندنـــد و با اشـــاره به نتایـــج درخشـــاِن رواج گزاره 
عبـــور از مرزهـــای دانـــش در دو دهه قبـــل افزودند: جهش 
ُـــر برکت آن حرکت  علمـــی و جهش فنـــاوری از جمله آثار پ

بـــزرگ بود کـــه باید اســـتمرار یابد.
حضـــرت آیت هللا خامنـــه ای افزودنـــد: دانشـــگاهها، مراکز 
علمـــی و تحقیقاتـــی و دســـتگاههای مرتبـــط، پیشـــرفت و 
جهش علمی را ســـرلوحه جدی کار قرار دهند تا کشورمان 

از قافلـــه علم عقـــب نیفتد.
در ابتـــدای این دیدار، رئیس جمهور در ســـخنانی مأموریت 
ســـاماندهی  را  فرهنگـــی  انقـــالب  شـــورای عالی  اصلـــی 
عرصه هـــای علـــم و فرهنگ دانســـت و با اشـــاره بـــه نهایی 
شـــدن ســـند تحول این شـــورا، از اقدامات انجام شـــده در 
دوره جدیـــد از جملـــه پیگیـــری بازســـازی انقالبی ســـاختار 

فرهنگی گزارشـــی بیـــان کرد.

با مهندسی فرهنگی، گزاره های غلط در فضای مجامع را باید شناخت و اصالح کرد
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لشکرکشی تمام قد  رسانه ای 
علیه ملت ایران

رهبـــر انقـــاب اســـامی در دیـــدار بســـیجیان، 
ضمـــن تأکید بر شـــناخت شـــیوه های دشـــمن، 
و  جعـــل  را  دشـــمنان  امـــروز  کار  مهم تریـــن 
آیـــت هللا  حضـــرت  خواندنـــد.  دروغ پـــردازی 
خامنـــه ای در دیـــدار مـــردم اصفهـــان نیـــز بـــا 
اشـــاره به اغتشاشـــات اخیر فرمودند: »دشمن 
در رســـانه ها لشکرســـازی میکند؛ لشکرســـازی 
در  می بینیـــد  دروغ.  انبوه ســـازی  کاذب، 
رســـانه های گوناگـــوِن دشـــمن، جـــوری وانمود 
میکنـــد کـــه آدم غافـــل و بی خبر تصـــوّر میکند 
کـــه واقعـــاً یک خبـــری اســـت؛ ]در حالـــی که[ 
واقـــع قضیّـــه این نیســـت. آنچه انبوه اســـت، 
آنچـــه عظیم اســـت، حضور مـــردم در خدمت 
انقـــاب و در میدانهـــای انقـــاب اســـت؛ ایـــن 
بلـــه، ایـــن خیلـــی عظیـــم اســـت؛ امّـــا آن طرف 

1401/۰۸/28 نـــه.« 
رســـانه KHAMENEI.IR در گفت وگـــو با آقای 
دکتـــر عبدالکریـــم خیامـــی، اســـتاد فرهنـــگ و 
ارتباطـــات و عضو هیئت علمی دانشـــگاه امام 
صادق علیه الســـام به تشـــریح ابعـــاد این نوع 
از هجـــوم رســـانه ای دشـــمن در جنـــگ ترکیبی 

اســـت. پرداخته  امروز 
* یکـــی از موضوعـــات مشـــهود در وقایع اخیر، 
بازنمایـــی وارونـــه واقعیت هـــای جامعـــه بـــود.  
رهبـــر انقـــالب هم با اشـــاره به همیـــن موضوع 
تأکیـــد کردنـــد که ایـــن بازنمایی نشـــان دهنده 
واقعیت جامعه ما نیســـت، بلکه لشکرســـازی 
اســـت. دشـــمن  انبوه ســـازی دروغ دشـــمن  و 
از القـــای ایـــن ذهنیـــت چـــه هدفـــی را دنبـــال 

؟ میکند

* مفهوم لشکرکشـــی و لشکرسازی معموالً در 
جایـــی بـــه کار مـــی رود کـــه از همـــه ظرفیت ها 
بـــرای حملـــه اســـتفاده شـــود. در حـــوادث دو 
مـــاه اخیـــر برای هجـــوم به ملـــت ایـــران، واقعاً 
همـــه ابزارهـــای انســـانی، فناورانـــه، ارتباطی و 

رســـانه ای بـــه کار گرفته شـــد.
بـــه  نســـبت   تمایـــز  وجـــه  چنـــد  وقایـــع  ایـــن 
حوادث پیشـــین داشـــت کـــه با توجه بـــه آنها 
می تـــوان اصطاح لشکرکشـــی را بـــه آن اطاق 
کـــرد. در دوره هـــای قبـــل، مـــا شخصی ســـازی 
پیام ها را نداشـــتیم، در ایـــن دوره، ما با مرحله 
و  بســـتر ســـکّوها  در  پیام هـــا  شخصی ســـازی 
شـــبکه های اجتماعی مواجـــه بودیم. برای افراد 
یـــک جامعـــه با هـــدف خـــاص؛ پیام شـــخصی 

تولید و ارســـال شـــد.
بـــرای  اســـتفاده دشـــمن از هـــوش مصنوعـــی 
اســـتنباط و اســـتخراج ســـناریوهای رســـانه ای 
در دوره هـــای پیشـــین بـــه ایـــن شـــکل نبـــود. 
بـــه  توصیه هـــا  از  برخـــی  اخیـــر،  حـــوادث  در 
اغتشاشـــگران از طریق تحلیل داده های بزرگ 
و بـــا بهره بـــرداری از ابزارهای هـــوش مصنوعی 
انجـــام می شـــد. دشـــمن در مـــواردی هـــم در 
فریفتـــن بخش کوچکـــی از جامعه موفق عمل 
کـــرد. میـــزان اســـتفاده از به اصطـــاح انســـان-

رســـانه ها یعنـــی افـــرادی که قبـــاً روی آنها کار 
شـــده بود و خود به مثابه رســـانه شـــده بودند، 
مثـــال، مدل هـــای  بـــرای  بـــود؛  متکثـــر  بســـیار 
تبلیغاتـــی، خواننده هایـــی کـــه برخـــی از آنهـــا 
حتـــی یک بـــار هم نـــام ایـــران را نشـــنیده اند یا 
حتی برخی از شـــخصیت های مشـــهور خارجی 
و افـــرادی کـــه حوزه  فعالیتشـــان ارتباطی به ما 
نـــدارد و اساســـاً هیـــچ شـــناختی از موضوعات 
سیاســـی هـــم ندارنـــد، بـــرای ایـــن منظـــور بـــه 

اســـتخدام گرفته شـــدند.
نظرســـازی یا نظریه ســـازی و اســـتفاده بسیار 
گسترده از ربات ها برای تولید و توزیع تصنعی 
محتواهـــا، بـــرای برجســـته کردن و انبوه ســـازی 
از  رســـانه ای،  محتواهـــای  و  مطالـــب  )ترنـــد( 
دیگر اقدامات دشـــمن بود. حجـــم اجاره کردن 
یـــا ایجـــاد حســـاب های کاربـــری جدیـــد بـــرای 
هشتگ ســـازی، برجسته ســـازی و انبوه ســـازی 
یـــا بـــه تعبیـــر دقیق تـــر و علمی تر، توده ســـازی 

پیـــام در فضـــای مجـــازی در حـــوادث گذشـــته 
بـــه این شـــکل ســـابقه نداشـــت. توده ســـازی 
پیـــام ممکن اســـت بـــا انواع و اقســـام ابزارهای 
انسانی و غیرانسانی رخ دهد، یعنی بخشی از 
ابزارهایی که مطالب خاصی را می پســـندیدند 
و بازنشـــر )الیـــک و ریتوئیـــت( و بـــاز ارســـال 
می کننـــد افـــراد واقعـــی نیســـتند، بلکـــه مـــا با 
انســـان ها  و  برنامه هـــا  ربات هـــا،  از  انبوهـــی 
مواجه هســـتیم. فرماندهان ارشـــد و محتوایی 
این لشـــکر رســـانه ای، شـــبکه های ماهواره ای و 
شـــبکه های شناخته شـــده بین المللـــی بودنـــد. 
بـــرای  بیشـــتری  بســـیار  تجربـــه  آنهـــا  چراکـــه 
انگاره ســـازی، بازنمایـــی و کار روی ایران دارند. 
ایـــران تنها کشـــوری در دنیاســـت کـــه به طور 
خـــاص بیـــش از ۲۰۰ شـــبکه ماهـــواره ای علیـــه 
آن فعالیـــت می کننـــد. ایـــن کار می توانـــد بـــه 
ایجـــاد تـــور مخاطب، تحقق پیـــام ۳۶۰ درجه و 

انبوه ســـازی کمـــک کند.
 

* تفـــاوت جدی دوران حاضـــر برای این جریان 
نقـــش  قبلـــی،  حـــوادث  بـــه  نســـبت  مهاجـــم 
تکنولوژیـــک  و  فناورانـــه  بســـترهای  پررنـــگ 
اســـت که شـــکل عجیب و پیچیده ای از تهاجم 

ترکیبـــی ســـخت و نـــرم را رقـــم زده اســـت.
عصـــر،  ایـــن  فناورانـــه  فرماندهـــان  بلـــه.   *
شـــرکت های بـــزرگ فنـــاوری اطاعـــات بودنـــد 
کـــه اطاعـــات کاربـــران را در اختیار داشـــتند و 
رفتـــار آن ها را زیر نظر داشـــتند و متناســـب با 
آخرین تحلیل هایشـــان از رفتارها و احساسات 
می کردنـــد.  ارائـــه  را  توصیه هایـــی  جامعـــه، 
سیاســـت های  و  قواعـــد  هـــم  آنهـــا  از  برخـــی 
اعامـــی خـــود را -کـــه طبعـــاً ایـــن شـــرکت های 
بزرگ سیاســـت های حرفـــه ای را اعام و تاش 
می کننـــد تـــا آن را اجرا کننـــد- زیر پا گذاشـــتند 
و قواعدشـــان را اجـــرا نکردنـــد، یعنـــی بـــه طور 
کامـــل وارد میـــدان شـــدند. پیاده نظام هـــا یـــا 
سربازان شـــان را هـــم کســـانی کـــه از تجمعات 
کوچـــک فیلـــم تهیه و ارســـال می کردنـــد، ذیل 
مطلـــب خاصـــی نظر می گذاشـــتند، اقـــدام به 
هـــک برخـــی حســـاب ها و تولیـــد اخبـــار جعلی 
 کـــرده و فوتوشـــاپ کارهایی کـــه تصاویر جعلی 
می کردنـــد،  اجـــاره  اکانـــت  یـــا  می ســـاختند 

تشـــکیل می دادنـــد.
بـــود،  نظـــری  خـــأ  دچـــار  اغتشاشـــات  ایـــن 
یعنـــی یـــک نظریه، اندیشـــه یا تئـــوری مقبول 
جریان ســـاز نداشـــت. ایـــن مســـئله ای اســـت 
که اندیشـــکده های مخالف جمهوری اســـامی 
نیـــز به صراحـــت آن را بیـــان کرده انـــد. یکـــی از 
ابزارهـــای پرکـــردن خـــأ ایدئولوژیـــک، رســـانه 
اســـت، یعنـــی بـــا تزریـــق تصویـــر و احســـاس 

شـــود،  جبـــران  تئـــوری  خـــأ  می شـــود  تـــاش 
تاجایی که کســـی به ســـراغ اندیشـــه و نظریه 
اساســـی حرکـــت نرود. بـــه آن معنا کـــه آنقدر 
ذهن هـــا دریافت کننده متراکـــم و متوالی خبر، 
متـــن، تصویـــر، پیـــام و ... شـــود کـــه کســـی از 
چیســـتی ایـــن حرکـــت، چرایی، هـــدف نهایی و 
اصول آن، فلســـفه این شـــرارت ها، آشـــوب ها، 

نپرســـد. خشـــونت ها  و  آتش ســـوزی ها 
در ایـــن شـــرایط ذهـــن فرصـــت نمی کنـــد کـــه 
یـــک ســـؤال عمیق تر بپرســـد یـــا مطالبـــه کند. 
دشـــمن می گویـــد احســـاس تزریـــق کنیـــم تـــا 
فضـــا احساســـی شـــود، هیجان تزریـــق کنیم تا 
آدم ها هیجانی شـــوند و هیجان های خودشـــان 
را تخلیـــه کننـــد. بخـــش کوچکـــی از نوجوانـــان 
ممکـــن  شـــدند،  ماجـــرا  ایـــن  درگیـــر  کـــه  مـــا 
اســـت مصرف کننـــده ایـــن قبیـــل فناوری هـــای 
ارتباطی، رســـانه ای و ســـرگرمی شـــده باشـــند. 
امـــا خوشـــبختانه از عمـــده نوجوان هـــای ما در 
مـــدارس، مســـاجد و عرصه هـــای اجتماعـــی و 
عرصه هـــای ملـــی و معنـــوی حضـــور فعاالنه ای 
دارنـــد. نبایـــد بـــا بی توجهـــی بـــه یـــک طیـــف 
برچســـب بزنیـــم. بخشـــی از نوجوانـــان که در 
قبـــال آن هـــا کـــم کاری کرده ایـــم، گرفتـــار ایـــن 
رســـانه ها شـــده اند؛ بنابرایـــن دشـــمن یک خأ 
ایدئولوژیـــک را بـــا انبوه ســـازی یـــا توده ســـازی 

پیام هـــا پـــر می کنـــد.
آنهـــا انتظـــار داشـــتند کـــه جامعـــه ایرانـــی در 
ادامـــه اعتراض هـــا، بـــا اغتشاشـــگران همراهی 
کنـــد اما ایـــن اتفاق نیفتاد. مـــردم وقتی دیدند 
ماجـــرا چیـــز دیگـــری اســـت، کنـــار کشـــیدند. 
البته ممکن اســـت در برخی مســـائل معیشتی 
یـــا اجتماعـــی اعتراض هایـــی داشـــته باشـــند و 
اعتراضات شـــان بحـــق هـــم باشـــد، ولـــی وقتی 
دیدنـــد مســـئله چیز دیگـــری اســـت و اهداف 
پشـــت پـــرده نمایان شـــد، مـــردم با دشـــمن و 
عوامـــل داخلـــی آنهـــا همراهـــی نکردنـــد. ایـــن 
همراهی مردم را وقتی در خیابان و در واقعیت 
پیام رســـان های  کننـــد، در  تأمیـــن  نتوانســـتند 
مجـــازی جمعیـــت فراهم کردند. تـــاش کردند 
خـــأ یـــا فقـــدان همراهـــی توده هـــای مـــردم را 
بـــا توده ســـازی تصویـــر در تلفن هـــای همـــراه، 
شـــبکه های اجتماعـــی و شـــبکه های ماهواره ای 
بدیـــن  لشکرســـازی ها  ایـــن  همـــه  کننـــد.  پـــر 

بود. منظـــور 
دومیـــن هـــدف از لشکرســـازی کاذب ایـــن بود 
توده هـــای  همراهـــی  خـــأ  می دانســـتند  کـــه 
مـــردم را دارنـــد. جمعیتـــی که مدنظـــر آنها بود 
به هیچ وجـــه بـــا آنها همراهـــی نکـــرد. وقتی در 
شـــهر ۱۲میلیـــون نفـــری، جمعیـــت اندکی وارد 
اغتشاشـــات می شـــوند، ایـــن جمعیـــت نزدیک 
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صفر درصد محاســـبه می شـــود. دشـــمن با 
ایجـــاد اغتشاشـــاتی پراکنده کـــه در آن هر 
۲۰-۳۰ نفر در یک گوشـــه از شهر اقدام به 
آتش ســـوزی و انجـــام حـــرکات غیرمتعـــارف 
می کردنـــد و تهیه فیلم از این جمعیت های 
اندک و انتشـــار پشـــت ســـر هم این موارد 
تـــاش کرد تا دریافت کننده پیام احســـاس 
کنـــد همه مردم در خیابان ها هســـتند. آنها 
ســـعی کردند این دو خأ را با تصویرســـازی 

رســـانه ای خود پـــر کنند.
نبایـــد فعالیـــت رســـانه ای آنهـــا را فقـــط در 
بـــازه محـــدود این روزهـــا ببینیـــم. نظریات 
کـــه  هســـتند  ارتباطاتـــی   و  گوناگـــون 
را  تدریجـــی  و  زمینه ســـازی های درازمـــدت 
تحلیـــل و تبییـــن می کننـــد. ایـــن نظریه هـــا 
می گوینـــد کـــه معمـــوالً رســـانه ها در یـــک 
بـــازه زمانی ممکن اســـت انگاره ســـازی های 
را  واقعـــه  یـــک  ابتـــدا  بکننـــد.  خاصـــی 
بازنمایـــی می کننـــد؛ وقتـــی تکـــرار بازنمایی 
متراکـــم شـــد  خـــاص  بـــا ســـوگیری  آن هـــا 
منجـــر  تصویرســـازی  یـــا  انگاره ســـازی  بـــه 
بحران ســـاز  رســـانه های  ایـــن  می شـــود. 
اغلـــب در بزنگاه هـــا بـــرای تولیـــد بحـــران، 
یـــا  شـــورش  جامعـــه،  کـــردن  زده  هیجـــان 
جنبـــش، انگاره هـــا و کلیشـــه هایی کـــه در 
ایجـــاد  اذهـــان  در  قبـــل  ســـال های  طـــول 

بـــه هـــم متصـــل می کننـــد. را  کرده انـــد 
بـــرای مثـــال، آنهـــا طـــی ســـال های متمادی 
بـــرای واژه هـــای، »زن«، »حجـــاب«، »حقوق 
کـــرده  انگاره ســـازی  »بســـیجی«  و  زنـــان« 
بودنـــد. کمپین هایـــی مثل چهارشـــنبه های 

ســـفید بـــه راه انداختند. 
ایـــن  دائمـــی  یـــک مصرف کننـــده  طبیعتـــاً 
رســـانه ها به تدریج ممکن اســـت احساس 
کنـــد کـــه زنـــان در جامعـــه ایرانـــی از آزادی  
محروم انـــد. شـــبکه  ســـعودی اینترنشـــنال 
در حالـــی کـــه در عربســـتان زنان بـــه تازگی 
می خواهـــد  یافته انـــد،  رانندگـــی  اجـــازه 
بـــرای زن ایرانـــی کـــه در علـــم، تحصیـــات 
اجتماعـــی،  فعالیت هـــای  دانشـــگاهی، 
سیاســـی و اقتصادی و در انواع رشـــته های 
آزادی  اســـت  پیـــش رو  ورزشـــی  و  هنـــری 
بیاورد. چنین رســـانه نمایی کلیشـــه هایی از 
کلمـــات بســـیجی، روحانی، ســـلبریتی های 
داخلـــی و ... در ذهن مخاطبانش ســـاخته 
اســـت و ایـــن کلیشـــه ها را دفعتـــاً بـــه هـــم 
وصـــل می کنـــد، انگاره های منفـــی و مثبت 
را بـــه هـــم متصـــل کـــرده و یـــک دوقطبـــی 
می ســـازند و در لحظـــات بحـــران آن را بـــه 

ســـمت اذهـــان جامعـــه پمپـــاژ می کننـــد.

 * بـــرای مقابلـــه بـــا چنیـــن اقداماتـــی باید 
کرد؟ چـــه 

* لشکرســـازی کاذب، واقعیـــت موجـــود را 
بـــه یـــک واقعیـــت رســـانه ای دیگـــر تبدیل 
می کنـــد و برســـاخت رســـانه ای آن اساســـاً 
چیـــز دیگری اســـت. اندیشـــکده های غربی 
 )Moment( یـــک لحظـــه  را  ایـــن جریـــان 

هویـــت  چراکـــه  دانســـتند، 
عمـــق  اســـت،  کاذب  آن 
بدنـــه  و  نـــدارد  نظریـــه  و 
پشـــتیبان  جامعـــه  اصلـــی 
آن نیســـتند. امـــا تمـــام ایـــن 
برعکـــس  رســـانه  در  مـــوارد 
بـــه  می شـــود؛  داده  نشـــان 
عبارتـــی، با یـــک الیه فریبای 
و  هنـــری  تکنیکـــی،  زیبـــا، 
ایـــن  همـــه  روی  رســـانه ای 
می شـــود.  پوشـــیده  خأهـــا 
مقطعـــی  در  مخاطبـــان 
ممکن اســـت فریفتـــه نمای 
این ســـاختمان شـــوند، چون 
جـــذاب  و  احساســـی  زیبـــا، 
اســـت. امـــا آرام آرام موقتی 
برمـــا  هویـــت  ایـــن  بـــودن 
کاری  از  بخشـــی  می شـــود. 
که مـــا باید انجـــام دهیم در 
واقعیـــت واقعـــی و بخشـــی 
دیگـــر در واقعیت رســـانه ای 
اســـت. در واقعیـــت واقعی، 
و  کم کاری هـــا  اشـــکاالت، 
پذیریـــم  بایـــد  را  نواقـــص 
در  اگـــر  کنیـــم.  اصـــاح  و 
کـــم کاری  نوجوانـــان  حـــوزه 
زمینـــه  در  اگـــر  داشـــته ایم، 
حجـــاب خـــاء هایـــی داریم، 
اگـــر در سیاســـت و اقتصـــاد 
داریم،  انباشته  کم کاری های 
اگـــر در تربیـــت و رســـیدگی 
نســـبت  آموزش وپرورش  به 
کـــم کاری،  نوجوانـــان  بـــه 
یـــا  بی عملـــی  اشـــتباه، 

بایـــد  را  مـــوارد  ایـــن  داشـــته ایم؛  بدعملـــی 
واقعیـــت  در  کنیـــم.  اصـــاح  و  بپذیریـــم 
رســـانه ای هـــم یـــک اتفاقـــی بایـــد بیفتـــد. 
دشـــمن وقتی حمله می کنـــد که حس کند 
رســـانه های داخلـــی فاقـــد آرایش مناســـب 
بازدارندگـــی  وقتـــی  هســـتند.  بازدارنـــده  و 
آرایـــش رســـانه های داخـــل ضعیف اســـت، 

می کنـــد. حملـــه  هـــوس  دشـــمن 
بـــه روزی  نظـــام  رســـانه ای ما  نظـــام  دوم، 
مجموعـــه ای  رســـانه،  از  منظـــور  نیســـت. 
تلویزیـــون،  رادیـــو،  جمعـــی  رســـانه های  از 
رســـانه های  ســـینما،  مطبوعـــات، 
شـــامل  کـــه  اجتماعـــی  و  اینترنت پایـــه 
پلتفرم هـــای  و  اجتماعـــی  پیام رســـان های 

می شـــود. VODهـــا  و  رســـانه ای 
و  حضـــوری  یـــا  آیینـــی  ارتباطـــات  ســـوم، 
ســـنتی ما اســـت؛ بنابراین آرایش سه پایه 
اصلـــی ارتباطات مـــا ضعیف اســـت، به روز 
و کارآمـــد نیســـت. ما به بازاندیشـــی جدی 
در ایـــن عرصـــه نیـــاز داریـــم و بایـــد از همه 
بازیگـــران مؤثـــر و ذی نفعـــان ایـــن عرصـــه 
خواهـــش کنیم که منافع بخـــش خود را بر 
منافـــع کلی ملت غلبه ندهنـــد. منافع کلی 
نظام و کشـــور و جامعه را بپذیرند و به آن 

اولویـــت دهنـــد تـــا بتوانیم یک بازســـازی و 
بازطراحی جدی در نظام رســـانه ای کشـــور 

انجـــام دهیم.
 

در  کـــه  دیگـــری  موضوعـــات  از  یکـــی   *
دیـــدار بســـیجیان بـــا رهبـــر انقـــالب، مورد 
اشـــاره قـــرار گرفـــت تســـلط بر مغزهـــا بود 
و اینکـــه ایـــن نـــوع ســـلطه مقدمه تســـلط 
بر سرزمین هاســـت. رســـانه ها و بسترهای 
نویـــن ارتباطی چه کارکـــردی در این عرصه 

دارند؟
* تســـلط بـــر مغزها زمانـــی رخ می دهد که 
شـــما روی ســـازوکار رمزگشـــایی و تفســـیر 
جامعـــه هدف تان مؤثر واقع شـــوید؛ گاهی 
در بیـــرون تـــاش می کنیـــد و واقعیـــت را 
قرائـــت  نحـــوه  گاهـــی  و  تغییـــر می دهیـــد 
و فهـــم و برداشـــت مخاطـــب از بیـــرون را 
تغییـــر می دهیـــد. ایـــن بحـــث را در حـــوزه 
جنگ شـــناختی مطرح می کنیـــم. وقتی که 
ســـازوکار رمزگشـــایی تغییر کرد، تفسیر ما 
مطابـــق میـــل او خواهـــد شـــد؛ بـــرای مثال، 
اگـــر ظرفی مکعب شـــکل بـــود، هـــر مایعی 
شـــکلی  قالـــب  در  شـــود،  ریختـــه  آن  در 
مکعـــب تغییـــر می یابـــد، اگـــر عینک شـــما 

تیـــره بـــود، زیباترین تصاویـــر و متنوع ترین 
رنگ هـــا هـــم تیـــره خواهنـــد بود. پـــس اگر 
نظـــام شـــناختی جامعه تغییـــر یافت حتی 
نقمـــت  را  خـــوب  واقعیـــات  و  توفیقـــات 
خواهند دیـــد و برعکس نقمت ها را نعمت 
می بینـــد. اگـــر ارتباطـــات آیینـــی، حضوری، 
تربیتـــی و خانوادگـــی ما کنار بـــرود و حجم 
مجـــازی  ارتبـــاط  جامعـــه،  ارتباطـــات  اول 
باشـــد، به مـــرور شـــما یـــک هویـــت مجازی 
پیـــدا می کنیـــد کـــه بـــر هویت واقعی شـــما 
غلبـــه می یابـــد.  در ایـــن صحنـــه، آن کـــه 
تکنیکی تـــر اســـت و رســـانه بیشـــتری دارد 
و از فناوری هـــای جدیدتری بهـــره می گیرد، 
می توانـــد موقتـــا برنـــده شـــود، زیـــرا آنجـــا 
حقایـــق بـــا هـــم تضـــارب ندارنـــد، در آنجـــا 
اســـتدالل ها و برهان هـــا بـــا هـــم در جـــدال 
نیســـتند، در آنجـــا تصاویـــر و بازنمایی ها با 
هـــم می جنگنـــد. مـــا باید تـــاش کنیـــم که 
ایـــن ســـه گانه ارتباطاتـــی خـــود را بازآرایـــی 
کنیـــم. با این شـــیوه کـــه حرکـــت می کنیم، 
در حقیقـــت رســـانه مـــا ضعیـــف اســـت و 
نظـــام رســـانه ای مـــا بـــا تحـــوالت فناورانـــه 
ســـازگار نیســـت و بـــه روزآمـــدی و بازنگری 

نیـــاز دارد.

برای مشاهده ی هر لوح بر روی آن کلیک نمائید.

لوح نگار

در حوادث دو ماه اخیر برای هجوم به ملت ایران، همه 

ابزارهای انسانی، فناورانه، ارتباطی و رسانه ای به کار گرفته شد

https://sepehrbrd.ir/wp-content/uploads/2022/11/m_1667478196-1-15.mp4
https://khl.ink/f/51458
https://khl.ink/f/51510
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ســالگرد  ســومین  بزرگداشــت  مردمــی  ســتاد  مســئول 
شــهادت ســپهبد قاســم ســلیمانی، گفــت: شــخصیت 
شــهید ســلیمانی، تــراز مکتــب اســام و انقــاب و متعلــق 
بــه جهــان اســام و حتــی جهــان بشــریت اســت جوانــان 

ــد قهرمــان واقعــی خــود را بشناســند. ــا بای م
حمیدرضــا مقدم فــر مســئول ســتاد مردمــی بزرگداشــت 
ســومین ســالگرد شــهادت ســپهبد قاســم ســلیمانی، در 
جلســه ســتاد مردمــی ســومین ســالگرد شــهادت شــهید 
ســپهبد قاســم ســلیمانی کــه بــا حضــور حجت االســام 
والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی نماینده ولی فقیه 
در اســتان و امــام جمعــه کرمــان، محمدمهــدی فــداکار 
فرمانــده  نظــری  محمدعلــی  ســردار  کرمــان،  اســتاندار 
ســپاه ثارهللا اســتان کرمان و اعضای کشــوری و اســتانی 
ســومین ســالگرد شــهادت حاج قاســم ســلیمانی در بیت 
الزهــرای حــاج قاســم برگــزار شــد، اظهــار داشــت: خــدا را 
شــاکرم کــه امــروز توفیــق زیــارت مرقــد مطهــر حاج قاســم 
و حضــور در بیت الزهــرای شــهید ســلیمانی را پیــدا کــردم.

وی بــا بیــان اینکــه حضــور مــا در کرمــان بــرای قدردانــی از 

زحمــات عزیزانــی اســت کــه در دومیــن ســالگرد شــهادت 
ســردار دل هــا زحمــات زیــادی کشــیدند، گفــت: در کرمــان 
بــرای اینکــه حضــور کاروان هــا را داریــم تمــام دســتگاه های 
اجرایــی در کنــار گروه هــای مردمــی فعــال هســتند کــه 
جــای قدردانــی دارد، همچنیــن از نماینــده ولی فقیــه در 

اســتان و اســتاندار کرمــان نیــز تشــکر می کنیــم.
ســالگرد  ســومین  بزرگداشــت  مردمــی  ســتاد  مســئول 
شــهادت ســپهبد قاســم ســلیمانی، بــا اشــاره بــه اینکــه 
امنیــت مراســم بســیار اهمیــت دارد، بیــان کــرد: امســال 
بــه طــور قطــع ده هــا هــزار نفــر در ایــام ســومین ســالگرد 
ــد آمــد  و شــاهد  ــه کرمــان خواهن شــهادت حــاج قاســم ب
حضــور جمعیــت بیشــتری در ایــام ســالگرد شــهادت حاج 

قاســم خواهیــم بــود.
وی بــا بیــان اینکــه حــاج قاســم و مکتــب حــاج قاســم 
کــردن  پیــدا  معرفــت  از  مــا  و  دارد  زیــادی  آموزه هــای 
عقــب  آموزه هــا  ایــن  معرفــی  و  مکتــب  ایــن  نســبت 
ماندگی هــای زیــادی داریــم، تصریــح کــرد: معرفــی مکتــب 

شــهید ســلیمانی تنهــا بــه ســخنرانی نیســت.
مقدم فــر بــا اشــاره بــه اینکــه تــا امــروز بیــش از ۷۰۰ کتــاب 
در ارتباط با شــهید ســلیمانی، چاپ شــده و تعداد زیادی 
نیــز در حــال چــاپ اســت، بیــان کــرد: هــزاران مقاله علمی 
در مــورد حــاج قاســم نوشــته شــده کــه امســال از تعــدادی 

از آنهــا رونمایــی می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه بایــد از ابــزار هنــر در معرفــی مکتــب 
حــاج قاســم اســتفاده شــود، ادامــه داد: کاری را کــه یــک 
اثــر هنــری و فیلــم در معرفــی مکتــب حــاج قاســم انجــام 
می دهــد، بقیــه فعالیت هــا نمی توانــد ایــن اثرگــذاری را 
داشــته باشــد و از جامعــه هنــری کشــور دعــوت می کنــم 

کــه بــرای مکتــب حــاج قاســم پــای کار بیاینــد.
ســالگرد  ســومین  بزرگداشــت  مردمــی  ســتاد  مســئول 
شــهادت ســپهبد قاســم ســلیمانی، بــا اشــاره بــه اینکــه 
همــه بــه شــهید ســلیمانی بدهکاریــم، افــزود: مردمــی 
بــودن برنامه هــای ســالگرد حــاج قاســم بــه اســم نیســت 
و تمــام دســتگاه ها بایــد از فعالیت هــای مردمــی حمایــت 
کننــد. وی بــا بیــان اینکــه مــردم مــا قــدر حــاج قاســم را 
می شناســند و در تشــییع میلیونــی پیکــر مطهــر شــهید 

ســلیمانی همــه مــا ایــن قدرشناســی مــردم را بــه عینــه 
دیدیــم، گفــت: مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد “صداقــت 
مــردم  کــه  شــد  باعــث  قاســم  حــاج  اخــاص  و  علمــی 

این گونــه در تشــییع پیکــر او ســنگ تمــام بگذارنــد.”
ســالگرد  ســومین  بزرگداشــت  مردمــی  ســتاد  مســئول 
شــهادت ســپهبد قاســم ســلیمانی، بــا اشــاره بــه اینکــه 
مــردم انگیــزه کافــی بــرای برگزاری بزرگداشــت حاج قاســم 
را دارنــد و مــا بایــد از آنهــا حمایــت کنیــم، ادامــه داد: 
ســتادی کــه بــرای بزرگداشــت ســومین ســالگرد شــهادت 
حــاج قاســم تشــکیل شــده جنــس مردمــی دارد و ســه 
وظیفــه اصلــی هماهنــگ کننــده امــور، ایجــاد هم افزایــی و 
هدایــت حرکت هــا و راهبــری را بــرای آن تعریــف کردیــم.

وی بــا بیــان اینکــه تعــداد کاروان هایــی کــه امســال در ایام 
شــهادت حــاج قاســم بــه کرمــان می آینــد، زیــاد اســت و 
بایــد زیرســاخت های الزم بــرای اســتقبال از آنهــا فراهــم 
شــود، افــزود: امســال در ایــام اربعیــن تعــداد زائــران خیلی 
بیشــتر از ســال های قبــل بــود و پیش بینــی مــا اســت کــه 
امســال ده هــا هــزار زائــر از سراســر کشــور و دنیــا بــرای 

زیــارت حــاج قاســم بــه کرمــان بیاینــد.
مقدم فــر بــا اشــاره بــه اینکــه همــان گونــه کــه در شــهادت 
و  زائــران  بــرای  را  خــود  خانه هــای  مــردم  قاســم  حــاج 
عــزاداران شــهید ســلیمانی آمــاده کــرده بودنــد، در ایــام 
ســالگرد نیــز بایــد همیــن گونــه پــای کار باشــند، گفــت: 
ســالگرد  ایــام  در  زیــاد  جمعیــت  آمــاده  بایــد  کرمــان 

شــهادت حــاج قاســم باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه حــاج قاســم متعلــق بــه جهــان اســام 
و حتــی جهــان بشــریت اســت و بایــد کاری کنیــم و او را 
بــه دنیــا بشناســانیم، ادامــه داد: نســل جوانــان مــا بایــد 
قهرمــان واقعــی خــود را بشناســند و آنهــا را الگــوی خــود 

قــرار دهنــد.
ســالگرد  ســومین  بزرگداشــت  مردمــی  ســتاد  مســئول 
بــه  اشــاره  بــا  ســلیمانی،  قاســم  ســپهبد  شــهادت 
اینکــه شــخصیت شــهید حــاج قاســم ســلیمانی، تــراز 
مکتــب اســام و انقــاب اســت، گفــت: دانشــجویان و 
دانش آمــوزان مــا بایــد ایــن قهرمــان واقعــی را بشناســند و 

حــاج قاســم یــک حقیقــت و واقعیــت اســت.

مسئول ستاد مردمی بزرگداشت سومین سالگرد شهادت سپهبد قاسم سلیمانی :

 شهید سلیمانی شخصیت تراز اسالم و انقالب است
جوانان ما قهرمان واقعی خود را بشناسند

در جلسه ستاد کشوری و استانی سومین سالگرد شهادت شهیدسلیمانی مطرح شد:

برپایی مواکب جریان سازی مکتب شهید سلیمانی در سومین سالگرد
حاج قاسم قهرمان جهاد تبیین بود

ســازمان  مقــام  قائــم  حریــزاوی  هللا  روح  حجت االســام 
تبلیغــات اســامی گفــت: حــاج قاســم قهرمــان جهــاد تبییــن 
بــود از ایــن رو توقــع مــی رود ســمت و ســوی همــه برنامــه هــا 
بــه ایــن ســمت رود و همــه کمیتــه هــا بــه ایــن موضــوع توجــه 

داشــته باشــند.
جلســه ســتاد کشــوری و اســتانی ســومین ســالگرد شــهید 
ســلیمانی بــا حضــور مســئولین اســتانی و کشــوری در بیــت 

الزهــرا موقوفــه ی شــهید ســلیمانی برگــزار شــد.
ــارهللا  در ایــن مراســم محمــد علــی نظــری فرمانــده ســپاه ث
اســتان کرمــان گفــت: کمیتــه عمرانــی زیــر ســاختهای گلــزار 
شــهدای کرمــان را تقویــت کــرد کــه مــی تــوان گفــت یکــی از 

کارهــای مهــم امســال در گلــزار شــهدا اســت.
وی ادامــه داد: ســال گذشــته متقاضــی هــای بســیاری از 
موکبهــا و ســتادهای مردمــی ســایر اســتانها داشــتیم کــه 
مشــکاتی وجــود داشــت امــا امســال بــا محوریــت اســتاندار 
و امــام جمعــه بســیاری از موانــع برطــرف شــد تــا زیرســاختها 
آمــاده شــود.  فرمانــده ســپاه ثــارهللا اســتان کرمــان بیــان 
کرد:بــا توجــه بــه اســتقبال از ســایر اســتانها امســال نیــز نــذر 

اســکان توســط مردمــی راه انــدازی شــده اســت. 
ســردار نظــری تاکیــد کــرد: بــا اشــاره بــه تاکیــدات رهبــری در 
خصوص جهاد تبیین و باتوجه به اهداف و منظورهایی که 
امســال داشــتیم راویــان موثــر و مردمــی بســیاری از سراســر 

کشــور بــه کرمــان آمدنــد. 

برپایی مواکب محتوایی و فرهنگ سازی مکتب شهید 
سلیمانی در سومین سالگرد

وی ادامــه داد: جهــت برپایــی موکــب هــا مســئولین مواکــب 
توجیــه و جانمایــی هــا بررســی شــدند ضمــن ایــن کــه امســال 
ــار خدمــات مردمــی مواکــب محتوایــی و  ــم در کن قصــد داری
فرهنــگ ســازی و جریــان ســازی مکتــب حــاج قاســم هــم 
داشــته باشــیم. فرمانــده ســپاه ثــارهللا اســتان کرمــان اظهــار 
ــده  ــوان معــاون هماهنــگ کنن ــه عن کــرد: ســردار معروفــی ب
ســازمان بســیج، تجربیات مردمی کرمان را به بقیه اســتانها 
انتقــال داده شــد و تشــکلهای ســایر اســتانها دعــوت شــد و 

توجیــه شــدند.
ســردار نظــری بــا اشــاره بــه ایــن کــه امیدواریــم در گام دوم 
انقــاب بتوانیــم از ایــن ظرفیــت عظیــم مکتــب حــاج قاســم 
ــر  ــا زائ ــح داد: بیــش از ۸۰ کشــور دنی ــم؛ توضی اســتفاده کنی
خارجــی بــر مــزار شــهید ســلیمانی حضــور یافتــه اســت؛ بــا 
توجه به فتنه اخیر در این ایام ســالگرد شــهید ســلیمانی تو 
دهنــی محکمــی بــه یــاوه گویــی هــای فتنــه گــران خواهیــم زد.

از ظرفیتهای مختلف برای اسکان زائران استفاده شده 
است

در ادامــه مهــدی فــداکار اســتاندار کرمــان بیــان کرد: جمهوری 
اســامی به شــدت مورد بغض دشــمن اســت و این حجم از 
دشــمنی در دنیا بی ســابقه اســت و در مقابل  این حجم از 

موفقیتهــا در برابــر همــه دشــمنی هــا بی نظیر اســت.
وی با اشاره به این که ایران قدرت هوشمندی را در منطقه 
راه انداخته اســت، تاکید کرد: این قدرت هوشــمندی اســت 
کــه دشــمن را مســتاصل کــرده اســت و ایــن بــه برکــت خــون 
شــهدا از جملــه شــهید ســلیمانی اســت چــرا کــه حــدوث 

انقــاب بــا شــهدا بــود و بقــای آن هــم بــا شــهدا اســت کــه بــه 
برکــت خــون شــهدا فتنــه دفــع شــد.

اســتاندار کرمــان بــا تاکیــد بــه ایــن از ظرفیتهــای مختلــف 
بــرای اســکان زائــران اســتفاده شــده اســت، توضیــح داد: 
امســال برنامه های ســالگرد شــهید ســلیمانی دارای ضرورت 
بیشــتری اســت چــرا کــه بــه واســطه فروکشــی کرونــا مهمــان 
بیشــتری داریم و همچنین حوادث اخیر برای ما مســئولیت 

بیشــتری ایجــاد کــرد.
 

حاج قاسم قهرمان جهاد تبیین بود
مقــام  قائــم  حریــزاوی  روح هللا  ادامــه حجت االســام  در 
ســازمان تبلیغــات اســامی گفــت: تاکیــد همــه نســبت بــه 
حفــظ ماهیــت مردمــی بــودن برگــزاری ســالگرد خواســت مــا 
اســت. وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه تعــداد کمیتــه هــا دو برابــر 
شــده کــه اکثــرا نمــاد فعالیتهــای مردمــی اســت؛ توضیــح داد: 
مــا در عصــر جهــاد تبییــن هســتیم کــه رهبــر انقــاب تاکیــد 
کردنــد و بــدون شــک راه بــرون رفــت از هجمــه هــای دشــمن 

جهــاد تبییــن اســت.
قائم مقام ســازمان تبلیغات اســامی اشــاره کرد: حاج قاســم 
قهرمــان جهــاد تبییــن بــود از ایــن رو توقــع مــی رود ســمت و 
ســوی همــه برنامــه هــا بــه ایــن ســمت رود و همــه کمیتــه هــا 

بــه ایــن موضــوع توجــه داشــته باشــند.
حجــت االســام حریــزاوی عنــوان کرد: ســال گذشــته ابتکاری 
ــوان  ــه عن ــد خــورد ۴ گــروه ب ــی در بیــت الزهــرا)س( کلی خوب
راویتگــر مکتــب ســلیمانی در کرمــان حضــور پیــدا کردنــد و 

آمــوزش دیدنــد.
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گفــت:  کشــور،  نمــاز  اقامــه  ســتاد  رئیــس 
معلــم انسان ســاز اســت و اگــر کار خــوب یــاد 
دانــش آمــوز بدهــد در کار خیــر آن فــرد و اگــر 
کار بــدی آمــوزش بدهــد در گنــاه آن شــریک 

اســت.
قرائتــی  حجت االسام والمسلمین محســن 
دانشــگاه  معلمــان  دانشــجو  جمــع  در 
فرهنگیــان کرمان که بــا حضــور حجت االســام 
ســلیمانی  علیــدادی  حســن  والمســلمین 
نماینــده ولی فقیــه در اســتان کرمــان برگــزار 
شــد، بــا تســلیت ایــام شــهادت حضــرت زهــرا 
)س( اظهــار داشــت: معلمــی شــغل نیســت 

بلکــه یــک عبــادت اســت.
وی بیــان کــرد: اگــر انســان توانســت علــم را از 
یــک فلــش کامپیوتــر کــه یــک قطعــه فلــزی 
کنــد،  منتقــل  دیگــری  کامپیوتــر  بــه  اســت 
خداونــد هــم می توانــد علــم را از امــام حســن 
امــام  ماننــد  کــودک  یــک  بــه  )ع(  عســکری 

زمان)عــج( منتقــل کنــد.
رئیــس ســتاد اقامــه نمــاز کشــور، بــا اشــاره 
نهج الباغــه  در  علــی)ع(  امــام  اینکــه  بــه 
می فرمایــد “هــر جــا کمبــود داشــتید، ببینیــد 
کجــا قــوت داریــد و فقــط بــه عیب هــا نــگاه 
در  زینــب)س(  حضــرت  گفــت:  نکنیــد”، 
متحمــل  کــه  ســختی هایی  تمــام  بــا  کربــا 
شــد فرمــود “مــا رایــت اال جمیــا” جــز زیبایــی 

ندیــدم. چیــزی 
وی با بیان اینکه هر فردی یک مهارتی دارد، 
ادامــه داد: متاســفانه دانشــگاه های مــا فقــط 
و  می دهنــد  لیســانس  ماننــد  مدرک هایــی 
متاســفانه از مهارت آمــوزی در دانشــگاه های 

مــا غفلــت شــده اســت.
قرائتــی بــا اشــاره بــه اینکه فردی می خواســت 
ازدواج کنــد بــه او گفتنــد “چــه داری”، گفــت 
“چیــزی نــدارم بجــز آمادگــی”، افــزود: بــرای 
پیــدا کــردن شــغل درســت اســت کــه بایــد 
آمادگــی داشــته باشــیم، امــا مهــارت هــم الزم 

اســت. وی بــا توصیــه بــه دانشــجویان کــه 
درس دانشــگاه را بخوانیــد امــا بدانیــد کــه 
ــان کــرد:  ــم فقــط در دانشــگاه نیســت، بی عل
نســل آینــده بایــد مهــارت داشــته باشــد تــا 
بایــد  و مادرهــا  پــدر  و  بتوانــد موفــق شــود 
اســتعداد بچه هــای خــود را کشــف کننــد و 
ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــند کــه خیلــی 
ــراد دانشــگاه رفتنشــان الکــی اســت در  از اف
در  بهتــری  خیلــی  اســتعدادهای  حالی کــه 
آنهــا وجــود دارد. ایــن مفســر قــرآن کریــم، 
بــا بیــان اینکــه رگبــار شــبهات در کشــور از 
ســوی دشــمن وجــود دارد و شــبهات نســل 
جــوان بایــد پاســخ داده شــود، گفــت: توجیــه 
کــردن حماقــت اســت و متاســفانه خیلــی از 
مســئوالن مــا ســعی می کننــد، توجیــه کننــد.

نظــام  تضعیــف  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
و  حــرف  یــک  بــا  نبایــد  و  اســت  جنایــت 
نظــام  نــدارد،  هــم  اصالــت  کــه  ســخنرانی 
تکمیــل  افــزود:  کــرد،  تضعیــف  را  اســامی 
رســالت مــا در نظــام اســت و همــه مــا بــا هــر 
توانــی کــه داریــم، وظیفــه داریــم در جهــت 
تکمیــل نظــام مقــدس اســامی تــاش کنیــم.

قرائتــی بــا بیــان اینکــه خــدا بــه مــا نیــازی 
نــدارد و ایــن مــا هســتیم کــه در هــر شــرایطی 
داد:  ادامــه  هســتیم،  نیازمنــد  خداونــد  بــه 
دانشــجویان، دانشــمندان و اســاتید؛ در هــر 
باســواد  را  خودتــان  هســتید،  کــه  ســطحی 
می فرمایــد  قــرآن  کــه  بدانیــد  و  ندانیــد 
ــد یــک  ــل خداون ــا هــم در مقاب “همــه شــما ب
ذره ســواد داریــد.” وی بــا توصیــه بــه اینکــه 
خودتــان را بــرای تربیــت یــک نســل بــزرگ 
آمــاده کنیــد و در ایــن راه اطاعــات خــود را 
ایــن  دینــی  شــبهات  بــه  پاســخگویی  بــرای 
نســل تکمیــل کنیــد، گفــت: معلــم کار پخــش 
ــه مغــز انســان ها را در برعهــده دارد و  ــم ب عل
معلــم بایــد هــم علــم یــاد بگیــرد و هــم تولیــد 

کننــده و هــم توزیــع  کننــده علــم باشــد.

رئیس ســتاد اقامه نماز کشــور، با بیان اینکه 
اگــر کار خــوب یــاد یــک دانــش آمــوز بدهیــد 
تــا زمانــی کــه آن فــرد در دنیــا آن کار خیــر 
انجــام می دهــد معلــم نیــز در ثوابــش شــریک 
اســت، افــزود: اگــر کار بــدی را آمــوزش بدهید 
تــا زمانــی کــه آن گنــاه انجــام می شــود، شــما 
نیــز در آن گنــاه شــریک هســتید و بدانیــد کــه 

معلــم انسان ســاز اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در اغتشاشــات اخیــر 
بودیــم؛  از نوجوانــان  شــاهد حضــور برخــی 
یعنــی نســلی کــه توســط معلمــان جمهــوری 
نشــان  ایــن  و  شــدند  تربیــت  اســامی 
می دهــد کــه برخــی از معلمــان مــا در تربیــت 
نبودنــد،  موفــق  آمــوزان،  دانــش  صحیــح 
نمازخــوان  را  بچه هــا  بایــد  معلمــان  گفــت: 
تربیــت کننــد و بداننــد کــه دیپلــم و لیســانس 

نمی خــورد. دردی  هیــچ  بــه  تارک الصلــوه 
قرائتــی بــا بیــان اینکه اشــتباه مــن این بود که 
بــه تلویزیــون رفتــم، چــرا کــه اثــر گفت وگــوی 
چهــره بــه چهــره خیلــی بیشــتر اســت، افــزود: 
معلــم بایــد بــا بچه هــا چهــره بــه چهــره حــرف 

بزنــد، آمــوزش بدهــد و بــا آنهــا انــس بگیــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد بــا بچه هــا بــا 
محبــت برخــورد کنیــد و بدانیــد نســل آینــده 

مــا بــه محبــت نیــاز دارد، ادامــه دارد، گفــت: 
مــا در دنیــا مشــکل علــم نداریــم و مشــکل مــا 
اخــاق اســت؛ آمریــکا ایــن همــه علــم دارد امــا 
اخــاق نــدارد بــه همیــن علــت در دنیــا از او 

نفــرت دارنــد.
بــا بیــان  رئیــس ســتاد اقامــه نمــاز کشــور، 
اینکــه علــم بایــد انســان را بــه تکامــل برســاند 
و هــر علمــی مفیــد نیســت، افــزود: متاســفانه 
کــه  فیلم هایــی  و  روزنامه هــا  از  بســیاری 
تعالــی  و  رشــد  در  اثــری  هیــچ  دارد،  وجــود 

انســان نــدارد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه معلمــان باید چیزهایی 
را یــاد بچه هــا بدهنــد کــه مشــکلی از جامعــه 
باشــد،  بایــد مفیــد  علــم  و  کنــد  برطــرف  را 
گفــت: دانســتن علــم بایــد یــا واجــب باشــد یــا 
ــا اینکــه مشــکلی از مشــکات  مســتحب و ی
جامعــه را برطــرف کنــد و دانســتن هــر چیــزی 

واجــب نیســت.
قرائتــی بــا بیــان اینکــه مــزه قــرآن را بچشــید 
و بــه نســل جــوان بچشــانید و فرزنــدان خــود 
لغــزش  افــزود:  کنیــد،  مأنــوس  قــرآن  بــا  را 
ــو از غفلــت معلمــان اســت و خیلــی  نســل ن
بــد اســت در کشــور مــا فــردی دیپلــم بگیــرد، 

ــد. ــد قــرآن بخوان ــا نتوان ــرد ام لیســانس بگی

معلم درکارخوب وبد نسل آینده شریک است
 فرزندان را با قرآن مأنوس کنید

هشید سلیماین حقانیت جمهوری اسالیم ایران را به جهانیان نشان داد
عضــو مجلــس خبرگان رهبری گفت: شــهید 
اســامی  جمهــوری  حقانیــت  ســلیمانی 
ایــران را بــه جهانیــان نشــان داد و امــروز در 

سرتاســر جهــان اســطوره اســت.
حــاج  محمــد  والمســلمین  حجت االســام 
 ابولقاســم دوالبــی، نماینــده مــردم زنجــان 
امــروز  در مجلــس خبــرگان رهبــری عصــر 
در نخســتین ســالگرد رحلــت ســرباز اســام 
حــاج حســین اســماعیل بیگــی کــه بــا حضــور 
حجت االســام والمسلمین حســن علیدادی 
اســتان  در  ولی فقیــه  نماینــده  ســلیمانی 
کرمــان، ســردار نظــری فرمانــده ســپاه ثارهللا 
اســتان و پورابراهیمــی و زاهــدی نماینــدگان 
مردم کرمان و راور در مجلس، در حســینیه 
ثــارهللا برگــزار شــد بــا گرامیداشــت یــاد و 
خاطــره شــهیدان و رزمنــدگان اســام کــه راه 
شــهدا را پیمودنــد، اظهــار داشــت: خداونــد 
متعــال نبــی مکــرم اســام)ص( را به عنــوان 
برتریــن مخلــوق عالــم آفریــد و برتریــن کتــاب 
هدایت گــر  تــا  کــرد  نــازل  نیــز  را  آســمانی 
انســان باشــد. وی بــا بیــان اینکــه بــرای قــرآن 
چهــار وجــود در بیــان اندیشــمندان عنــوان 
شــده کــه وجــود اول همــان وجــود مکتــوب 
قــرآن کریــم اســت، گفــت: کاغــذی کــه قــرآن 
پیــدا  قداســت  می شــود  نوشــته  آن  بــر 
نمی تــوان  طهــارت  بــدون  و  کــرده 

ــه واســطه قــرآن  ــه آن دســت زد و کاغــذ ب ب
کریــم عظمــت پیــدا می کنــد. نماینــده مــردم 
زنجــان در مجلــس خبــرگان رهبــری بــا اشــاره 
بــه اینکــه وجــود دیگــر قــرآن، وجــود لفظــی 
اســت، بیــان کــرد: وقتــی آیــات قــرآن کریــم از 
زبــان فــردی بیــرون می آیــد ایــن دهان انســان 
ــرار  ــی ق ــد و آن دهــان وقت ــدا می کن ارزش پی
اســت قــرآن را بیــان کنــد، بایــد تمیــز باشــد.

وی بــا بیــان اینکــه مرحلــه ســوم وجــود قــرآن 
داد:  ادامــه  اســت،  ذهن هــا  و  قلب هــا  در 
حافظــان قــرآن کریــم کــه اقــدام بــه حفــظ 
قــرآن می کننــد و خــود را بــا قــرآن مأنــوس 

می کننــد، ارزشــمند هســتند.
حاج ابولقاســم دوالبــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
وجــود عینــی قــرآن از ســه وجود دیگر مهمتر 
اســت و برخــی انســان ها بــا ویژگی هایــی کــه 
دارنــد تبلــور قــرآن می شــوند، افــزود: پیامبــر 

بزرگــوار اســام)ص( تجســم قــرآن بــود.
حضــرت  شــهادت  ایــام  تســلیت  بــا  وی 
زهــرا)س( اظهار داشــت: زهــرای مرضیه)س( 
نیــز وجــود مقدســش سراســر آیــات نورانــی 
قرآن بود و فرزندان پاکی را تقدیم بشــریت 

کــرد و تجســم آیــه شــریفه قــرآن اســت.
نماینــده مــردم زنجــان در مجلــس خبــرگان 
رهبــری بــا بیــان اینکه حضرت مریــم)س( زن 
بســیار بزرگــی بــود و آنچــه از مریــم)س( بــه 

ــد حضــرت عیســی)ع( اســت، ادامــه  جــا مان
آیــه  مصــداق  بــه  زهــرا)س(  حضــرت  داد: 
شــریفه »انــا اعطینــاک الکوثــر« خیــر کثیــری 
بــود کــه بــه پیامبــر)ص( اهــدا شــد و اســام و 

پیامبــر)ص( را مانــدگار کــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه از نســل حضــرت 
فاطمــه زهــرا)س( ائمــه اطهــار)ع( بــه وجــود 
آمدنــد کــه مایــه فخــر بشــریت هســتند، 
گفــت: حســین)ع( درس آزادی و آزادگــی بــه 
جهانیــان داده اســت و امــروز می بینیــم حتی 
آنهایــی کــه مســلمان نیســتند از حســین)ع( 

می گوینــد و سرمشــق می گیرنــد.
نماینــده مــردم زنجــان در مجلــس خبــرگان 
ــار  ــر ب ــان کــرد: اگــر حســین)ع( زی رهبــری بی
ذلــت نمــی رود بــرای ایــن اســت کــه از دامــن 
و  زهــرا)س(  فاطمــه  چــون  مادرانــی  پــاک 

خدیجــه کبــری)س( اســت.
یــاد و خاطــره شــهید  بــا گرامیداشــت  وی 
مــردان  افــزود:  ســلیمانی  قاســم  ســپهبد 
بزرگــی در عالــم بــا عشــق و ارادت بــه حضرت 
زهــرا)س( ارمغــان آزادی را بــه وجــود آوردنــد 
حضــرت  ســلیمانی  قاســم  حــاج  الگــوی  و 
بــا  دوالبــی  حاج ابولقاســم  بــود.  زهــرا)س( 
اشــاره بــه اینکــه حــاج قاســم ســلیمانی یکــی 
از هــزاران هــزار برکتــی اســت کــه خداونــد 
از قبــل وجــود حضــرت زهــرای مرضیــه)س( 

بــه مــا عطــا کــرد، گفــت: حــاج قاســم باعــث 
کــه  می بینیــم  امــروز  و  شــد  عالــم  فخــر 
بــه  عالــم  سراســر  از  ارادتمندانــی  چگونــه 
زیــارت مرقــد  بــرای  گلــزار شــهدای کرمــان 
شــریفش می آینــد. وی بــا بیــان اینکــه حــاج 
ایــران  قاســم حقانیــت جمهــوری اســامی 
حــاج  افــزود:  داد،  نشــان  جهانیــان  بــه  را 
آورده  خــود  دختــر  بــه  نامــه ای  در  قاســم 
اســت کــه »آتشــی در درون مــن اســت کــه 
نمی گــذارد مــن آرام باشــم وقتــی می بینــم 
کــودک بی گناهــی در مظلومیــت ســر بریــده 

می شــوند.« آواره  مــردم  و  می شــود 
نماینــده مــردم زنجــان در مجلــس خبــرگان 
قاســم  حــاج  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  رهبــری 
و  کــرد  بــا خــدای خــود معاملــه  ســلیمانی 
جاودانــه شــد، امــا وصیــت کــرد روی ســنگ 
ســلیمانی،  قاســم  ســرباز  بنویســید  قبــرم 
بیــان کــرد: او تمــام داشــته های خــود را در 
و  می بینــد  ناچیــز  برابــر عظمــت خداونــد 
امــروز در سرتاســر جهــان اســطوره اســت.

وی بــا بیــان اینکــه قــرآن کریــم در زندگــی 
و  بــود  ســاری  و  جــاری  ســلیمانی  شــهید 
پیوســته بــه خــدا توجــه داشــت و طائــب 
بــود، گفــت: در آیــه 111 ســوره توبــه قــرآن 
کریــم ویژگی هــای مــردان بــزرگ ماننــد شــهید 

ســلیمانی عنــوان شــده اســت.

 حجت االسالم والمسلمین محمد حاج ابولقاسم دوالبی در کرمان:

حجت االسالم قرائتی در جمع دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان کرمان:
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مهمان نوازتریــن موکــب دار کــه ســاالنه میزبــان هــزاران 
هــزار زائــر در کربــای معلــی و کرمــان اســت، می گویــد: 
مــردم بــا هــر نگــرش، تفکر و ظاهری که ســردار ســلیمانی 
را دوســت دارنــد و می خواهنــد بــه مــزار ایشــان بیاینــد، مــا 
بــرای اســکان در خدمت شــان هســتیم و نمی گذاریــم بــه 

مهمانــان حاج قاســم بــد بگــذرد.
»امیــن گزســتانی«، جــوان کرمانــی کــه تــا همیــن چنــد 
ســال قبــل بــا ســرپنجه های هنرمنــدش زخمــه بــر تــار و 
ســه تار مــی زد، حــاال بــا همــان دســتان بــر زخم هــای مــردم 
مرهــم می گــذارد، او بــا میزبانــی از هــزاران هــزار زائــر در 
پیــاده روی اربعیــن در کربــای معلی و مهمانان حاج قاســم 
در کرمــان حــاال مهمان نوازتریــن موکــب دار کرمانی ســت و 
تمــام توانــش را پــای کار آورده تــا بــه مهمانــان حاج قاســم 

»خــوش« بگــذرد.
 وقتــی امیــن آقــا »امیــن« دختــران بندرعباســی شــد مــردی 
جــوان و الغرانــدام بــا قــدی بلنــد و ریــش مشــکی، کاه 
بافتنــی ســبزرنگ، کاپشــن چــرم ســیاه، ســر به زیــر و 

ــا چشــمانی نافــذ و نجیــب. خنــده رو ب
بــا دیــدن ظاهــرش اولیــن تصویــری کــه بــه ذهــن می آیــد، 
را  راســتش  اســت،  جنــگ  جــوان  فرماندهــان  تصویــر 
بخواهیــد، او هــم امــروز یــک فرمانــده اســت، فرماندهــی 

ــه مــردم. در خــط مقــدم خدمــت ب
فرقــی نمی کنــد درد، کجــا باشــد و از چــه باشــد، گزســتانی 
فقــط می خواهــد مرهــم باشــد، آن شــب ســرد زمســتانی 
کرمــان را دختــران بندرعباســی تــا آخــر عمرشــان فرامــوش 
نمی کننــد، ســوز ســرما از یــک طــرف، تنهایــی و غریبــی از 

ســوی دیگــر.
ــد، بی آنکــه  ــزار شــهدا آمــده بودن ــه گل ــوس ب ــا یــک اتوب ب
خبــری بدهنــد کــه دارنــد می آینــد، ســاعت از یــک نیمــه 
شــب گذشــته بــود کــه بــه مــزار حاج قاســم رســیدند، آن 
وقــت شــب جــرأت نمی کردنــد پای شــان را از اتوبــوس 

ــد. بیــرون بگذارن
 گزســتانی کــه از حضــور دخترهــای بندرعباســی خبــردار 
از  رســاند،  حاج قاســم  مهمانــان  بــه  را  خــودش  شــد، 
پله هــای اتوبــوس بــاال رفــت، بــه دخترهــا گفــت، پیــاده 
ــان ابروهایــش  ــه می ــد می ترســیم، اخمــی ب شــوید، گفتن
ــن حاج قاســمی کــه اینجــا هســت،  انداخــت و گفــت: ای
امنیــت دختــران مســیحی و عــرب در فلوجــه، ســوریه و 
عــراق را در دل جنــگ برقــرار کــرده حــاال شــما اینجا کنارش 

هســتید و می ترســید؟
حــاال امیــن آقــا، امیــن آنهــا شــده بــود، دخترهــا از اتوبــوس 
پیــاده شــدند و بــا خیــال راحــت بــه زیــارت شــهدای کرمــان 
رفتنــد، شــب را هــم در اقامتگاهــی گــرم و راحــت بــه 

میزبانــی یکــی از خانواده هــای شــهدا بــه ســر کردنــد.

 از معراج شهدا تا موکب معراج شهدا
گــروه جهــادی معــراج شــهدا ســال ۸۳ شــکل گرفــت و 
امین گزســتانی و دوســتانش در قالب این گروه هرهفته 
بــه دیــدار یکــی از خانــواده شــهدا می رفتنــد، بعــد از آن 
هــم بچه هــای معــراج هرجــا ســیل و زلزلــه ای می آمــد، کــف 
میــدان حاضــر می شــدند و باگــردان بودنــد، از کرمانشــاه 

و لرســتان و خوزســتان گرفتــه تــا سیســتان و بلوچســتان 
و جنــوب کرمان.معــراج شــهدای کرمــان از ســال ۱۳۶۵ 
دایــر شــد تــا شــهدای جنــگ را از ایــن مــکان بــه خانواده هــا 
تحویــل دهنــد و ۳ هــزار و ۵۰۰ شــهید از معــراج بــه آغــوش 

عزیزان شــان برگشــتند.
معــراج شــهدای کرمــان بــا حضور شــهدای غواص در ســال 
۹۴ دوبــاره زنــده شــد و از آن ســال گزســتانی به عنــوان 
خــادم معــراج انتخــاب شــد. موکــب معــراج شــهدا هــم از 
همــان ســال پایه گــذاری شــد، گزســتانی می گویــد: موکــب 
را بــرای اســکان و پذیرایــی از زوار آقاجان مــان ابــا عبــدهللا 

حســین)ع( در کربــای معلــی راه انــدازی کردیــم.
وی ادامــه می دهــد: مــا در موکــب معــراج شــهدا، کارهــای 
فرهنگــی را در اســتان کرمــان و داخــل کشــور پایه ریــزی 
فعالیت هــای  بــرای  گرفتیــم  تصمیــم  بعــد  و  کردیــم 
برون مــرزی و اســکان و پذیرایــی از زوار امــام حســین )ع( 

در کربــا هــم ورود کنیــم.
بــه گفتــه گزســتانی موکــب معــراج شــهدا از ۲۲۰ نفــر از 
بچه های فعال تشــکیل شــده اســت که در قســمت های 

مختلــف فعالیــت می کننــد.
وی عنــوان می کنــد: ســال ۹۵ موکــب معــراج شــهدا را 
در کربــای معلــی و در فاصلــه یک هــزار متــری از حــرم 
آقاجان مــان امــام حســین )ع( و آقــا ابوالفضــل عبــاس)ع ( 

راه انــدازی کردیــم.
امــا گزســتانی کــه همیشــه به دنبــال انجــام کارهایی ســت 
کــه روی زمیــن مانده انــد، وقتــی متوجــه شــد زوار کرمانــی 
در زیــارت اربعیــن بــا مشــکل اســکان مواجــه هســتند، 
فعالیــت موکــب معــراج شــهدا را به ســمت اســکان زائران 
کرمانــی بــرد، ســال اول ۵۰۰ نفــر را اســکان دادنــد، ســال 
دوم یک هــزار نفــر، ســال ســوم یک هــزار و ۵۰۰ نفــر و در 
ســال چهــارم هــم ۲ هــزار نفــر را تــا اینکه کرونــا آمد و همه 

چیــز تعطیــل شــد.

به مهمانان حاج قاسم برای اسکان »نه« نگفته ایم
امــا در اربعیــن امســال بچه هــای موکــب معــراج شــهدای 
کرمــان ۳۰ هــزار زائــر کرمانــی و غیرکرمانــی را طــی ۱۰ شــب 
اسکان دادند، اما اسکان زوار امام حسین )ع( در کربای 
معلــی در ســال ۹۸ تجربــه گران بهایــی بــود کــه همزمان با 

شــهادت ســردار حاج قاســم ســلیمانی هــم بــه کار آمد.
گزســتانی بیــان می کنــد: از همــان روز شــهادت حاج قاســم 
و برای مراســم خاکســپاری بحث زوار حاج قاســم و شــهدا 
را بــه شــکل مردمــی برعهــده گرفتیــم و الحمــدهللا در 
شــب قبــل از مراســم تدفیــن ۱۰ هــزار نفــر را در ســالن ها و 

خانه هــای مــردم کرمــان اســکان دادیــم.
تدفیــن  شــب  در  مــردم  اســکان  می دهــد:  ادامــه  وی 
مهمانــان  اســکان  کــه  شــد  آغــازی  نقطــه  حاج قاســم 
حاج قاســم را در تمــام ســال دنبــال کنیــم و در اولیــن 
ســالگرد حاج قاســم کــه هنــوز هیچ کــس کاری را بــا عنــوان 
اســکان شــروع نکــرده بــود، امــا بچه هــای موکــب معــراج 
شــهدا اســکان ســالنی و اســکان مردمــی را بــا اســتفاده از 
منــازل مــردم در شــهر کرمــان و مســاجد انجــام دادنــد و در 
ایــن ســه ســال بعــد از شــهادت ســردار دل هــا در هــر روز 
و شــبی از هرجــای کشــور بــه مــا بــرای اســکان زنــگ زدنــد، 

»نــه« نگفتیــم.
ایــن جــوان جهــادی خاطرنشــان می کنــد: همــه اقدامــات 
بــه اســکان مهمانــان حاج قاســم را صلواتــی و  مربــوط 
رایــگان و بــدون هیــچ هزینــه ای انجــام داده ایــم و در ایــن 
ســه ســال هرروز و هرشــب مهمانانی را به عشــق شــهدا 

داشــته ایم و پذیــرش کرده ایــم.
بچه هــای موکــب معــراج شــهدای کرمــان به عنــوان اولیــن 
گروه همچنین بحث راهنمایی و روایتگری برای زائران را 
هــم انجــام می دهنــد، گزســتانی می گویــد: وقتــی کاروانــی 
از اســتان دیگــری می آیــد بــا اکوسیســتم و فضــای شــهر 
کرمان آشــنا نیســتند، ما آنها را به گلزار شــهدا می آوریم، 
روایتگــری توســط راویــان انجــام می شــود و عــاوه بــر 
حضــور بــر ســر مزار حاج قاســم، برنامه گلزارگــردی داریم و 
ســایر شــهدای شــاخص کرمــان را هــم بــه مردم کشــورمان 

معرفــی می کنیــم.
وی ادامــه می دهــد: بــا کاروان هــا بعــد از گلــزار شــهدا 
موقوفــه  کــه  بیت الزهــرا)س(  ســمت  بــه  می رویــم 
حاج قاســم و محــل روضه هــای اوســت، بعــد هــم مــوزه 
دفــاع مقــدس و امامــزاده محمــد)ع(، حتــی کاروان هایــی 
ــازار تاریخــی،  ــه ب کــه وقــت بیشــتری داشــته باشــند را ب

مجموعــه گنجعلیخــان و یــا بــاغ شــاهزاده می بریــم.
گزســتانی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه مهمانــان حاج قاســم 
وقتــی بــه کرمــان می آینــد، تعجــب می کننــد کــه این شــهر 
ایــن همــه جــای دیدنــی دارد، خاطرنشــان می کنــد: در 
ســومین ســالگرد حاج قاســم هم با همان روال همیشــگی 
به عنــوان یکــی از موکب هــای مردمــی ایــن خدمــات را بــه 
مــردم ایرانــی و خارجــی ارائــه می دهیــم و نمی گذاریــم بــه 

مهمانــان حاجــی بــد بگــذرد.
بــه  توجــه  بــا  را  اســکان  قوانیــن  می دهــد:  ادامــه  وی 
تجربــه ای کــه از اســکان در کربــا داریــم بــرای اســکان در 
کرمــان هــم گذاشــته ایم، بنابرایــن بــرای هــر زائــر دو شــب 
اســکان را در نظــر گرفته ایــم و توانایــی اســکان دو تــا ســه 

ــم. هــزار نفــر در هــر شــب را طــی ۱۰ روز داری
ایــن خــادم شــهدا یــادآور می شــود: تعــدادی از خادمــان 
موکــب معــراج شــهدا هــم به عنــوان راهنمــای زائــر در 
ســومین ســالگرد حاج قاســم فعالیت می کنند و اطاعات 
الزم در زمینــه رفــت و آمــد و اســکان در کرمــان را ارائــه 
می دهنــد و مردمــی کــه می خواهنــد بــرای اســکان اقــدام 
کننــد، می تواننــد کــد *6655*720000# را شــماره گیری 

کننــد.

 قصه های شنیدنی مهمانان حاج قاسم
هــر فــرد و هــر کاروانــی کــه بــه گلــزار شــهدای کرمــان 
می آیــد، قصــه خــودش را دارد، گزســتانی بعضــی از ایــن 
قصه هــا را روایــت می کنــد: زائــران زیــادی از اســتان ها و 
کشــورهای دیگــر بــه گلــزار شــهدای کرمــان می آینــد، همــه 
آنهــا هــم خــاص هســتند، امــا بعضی هــا خاص ترنــد، مثــا 
یــک مــادر ۵۸ ســاله کــه از یاســوج بــه مشــهد رفتــه بــود 
و از مشــهد بــا پــای پیــاده بــه عشــق حاج قاســم بــه گلــزار 
شــهدای کرمــان آمــد و دوبــاره بــا پــای پیــاده از کرمــان بــه 

نیابــت از حاجــی و شــهدا بــه کربــا رفــت.
وی عنــوان می کنــد: آقایــی هــم بــا یــک موتــور قدیمــی از 
بوشــهر بــرای زیــارت حاج قاســم بــه کرمــان آمــد و از اینجــا 

هــم بــا همــان موتــور بــه زیــارت امــام رضــا )ع( رفــت.

ایجاد حسینیه کرمانی ها و مهمانسرای حاج قاسم آرزویی 
که به دل معراجی ها افتاده است

گزســتانی با اشــاره به اینکه تا حاال برای فعالیت های مان 
یــک ریــال پــول از هیــچ ارگان و نهــاد دولتــی نگرفته ایــم و 
کار را بــا کمک هــای خیــران و مــردم پیــش می بریــم، عنــوان 
می کنــد: دو تــا آرزو داریــم؛ دل مــان می خواهــد مثــل همــه 
اســتان ها یک حســینیه در کربا داشــته باشــیم و زمینی 
را هــم بــرای حســینیه کرمانی هــا در نظــر گرفته ایــم، امــا 
بــرای خریــد آن خیــران، مــردم و مســؤوالن بایــد پــای کار 

بیایند.
وی خطــاب بــه مســؤوالن می گویــد: مــا دســت های شــما 
هســتیم و از هیــچ کمکــی دریــغ نمی کنیــم و می خواهیــم 
بزرگتریــن مهمانســرای مهمانــان حاج قاســم را بــه شــکل 
مردمــی راه بیندازیــم و بــرای خریــد زمیــن ایــن مهمانســرا 

بــه کمک تــان نیــاز داریــم.

هواداری  حاج قاسم از مهمانان در لحظه عاشقی
بچه هــای موکــب معــراج شــهدا ســه ســال اســت کــه 
بی وقفــه برنامــه لحظــه عاشــقی را هــر شــب جمعــه بــه 
وقــت ســاعت شــهادت حاج قاســم در جــوار مــزار ســردار 

دل هــا برگــزار می کننــد.
 آن شــب جمعــه ســرد زمســتانی هــم قــرار بــود، برنامــه 
لحظــه عاشــقی برگــزار شــود، گزســتانی کــه راوی و مجــری 
ــی  ــود، حــال و احــوال خوب ــا ســرماخورده ب ــود ام برنامــه ب
نداشــت، گوشــه اتــاق خوابــش بــرد، همســرش پتــو را 
رویــش کشــید و خــواب امیــن آقــا ســنگین و ســنگین تر 

شــد.
 کاروان یزدی هــا بــه گلــزار شــهدای کرمــان رســیده بــود و 
مهمانان حاج قاســم در آن هوای ســرد منتظر آغاز برنامه 
بودنــد، امیــن آقــا هنــوز خــواب بــود، بایــد کســی می آمــد و 
او را بیــدار می کــرد، حاج قاســم بــه خوابــش آمــد و فقــط 

یــک جملــه گفــت »بلنــد شــو«.
گزســتانی چشــم هایش را کــه بــاز کــرد، تــازه متوجــه شــد، 
ســاعت بــه وقــت عاشقی ســت و مهمانــان حاج قاســم 
ــود کــه امیــن آقــا بیــش از هــر زمــان  ــد و آن جــا ب منتظرن
دیگــری فهمیــد، حاجــی چقــدر هــوای مهمان هایــش را 

دارد.

نمی گذاریم به مهمانان حاج قاسم بد بگذرد
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استاندار کرمان گفت: مدیران در ایام سالگرد 
شــهادت حــاج قاســم حــق خــروج از اســتان 
را ندارنــد و بایــد تمــام ظرفیــت خــود را بــرای 
برگزاری مراســم با شــکوه ســالگرد شــهادت این 

شــهید بزرگــوار بگذارنــد.
در  کرمــان  اســتاندارد  فــداکار  محمدمهــدی 
جلســه شــورای برنامه ریــزی و توســعه اســتان 
کرمــان بــا بیــان اینکــه شــهر کرمــان بدتریــن 
وضعیــت ســرانه آموزشــی را در ســطح اســتان 
ــا وجــود اینکــه همــه از  ــار داشــت: ب دارد، اظه
محرومیــت جنــوب اســتان می گوینــد، امــا در 
شــهر کرمــان بــا کمبــود شــدید مدرســه روبــه رو 

هســتیم. وی بیــان کــرد: این آمادگی وجــود دارد 
کــه بــا تغییــر کاربــری برخــی مــدارس کــه در 
خیابان هــای اصلــی شــهر قــرار دارد، مولدســازی 
شــده و از ایــن محــل مــدارس نوســاز جدیــد در 

ســطح شــهر کرمــان ســاخته شــود.
اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه ســهم 
اســتان کرمــان از حقــوق دولتــی معــادن بایــد 
پرداخت شــود، بیان کرد: در هر شــرایطی این 
مهم را پیگیری می کنیم و ســهم اســتان کرمان 
از ایــن حقــوق بایــد پرداخــت شــود. وی بــا بیــان 
اینکــه مدیــران در ایــام ســالگرد شــهادت حــاج 
قاسم حق خروج از استان را ندارند، گفت: در 

ایــام ســالگرد شــهادت حــاج قاســم بــا جمعیــت 
زیــادی روبــه رو هســتیم و تمــام مدیــران وظیفه 
دارنــد بــا همــکاری الزم ایــن مراســم را برگــزار 
کننــد. فــداکار بــا اشــاره بــه اینکــه تمــام مامــور 
بــرای  بایــد  ادارات  مهمانســراهای  و  ســراها 
داده  اختصــاص  قاســم  حــاج  زائــران  اســکان 
شــود، افــزود: از برگــزاری هــر گونــه همایــش در 
بــازه زمانــی هشــتم تــا هجدهــم دی مــاه توســط 
ادارات خــودداری شــود و مدیــران تمام ظرفیت 
خــود را بــرای برگــزاری مراســم بــا شــکوه ســالگرد 
شــهادت حــاج قاســم و پذیرایــی از زائــران ایــن 

شــهید بزرگــوار بگذارنــد.

مدیرعامل سازمان عمران و 
بازآفرینی فضاهای شهری 
شهرداری کرمان، از اقدامات 
این سازمان در محدوده گلزار 
شهدا، به مناسبت سومین 
سالگرد شهادت سپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی خبر داد.

 قاسم بابایی گفت: تاکنون، 
اقداماتی مانند زیرسازی و 
آسفالت میدان و خیابان ضلع 
شرقی میدان واقع در گلزار 
شهدا به متراژ 6000 مترمربع 
و زیرسازی محل موکب های 
بین المللی واقع در گلزار شهدا، 
اجرا شده است.

وی افزود: همچنین یک 
پارکینگ به متراژ 30 هزار 
مترمربع، توسط این سازمان 
زیرسازی شده و آماده 
بهره برداری است.

مدیرعامل سازمان عمران 
و بازآفرینی فضای شهری 
شهرداری کرمان، خاطرنشان 
کرد: خیابان ضلع غربی میدان 
واقع در گلزار شهدا در حال 
زیرسازی و جدول گذاری است 
و به زودی نیز آسفالت خواهد 
شد.

اســتان  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 
کرمــان گفــت: انتخــاب روز کرمــان در دویســت 
و چهــل و پنجمیــن جلســه شــورای فرهنــگ 
عمومــی اســتان کرمــان تصویــب و پیگیــری 
ــم رســمی کشــور در دســتور  ثبــت آن در تقوی
کار قــرار گرفــت. محســن روحــی مدیــر کل 

فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان کرمــان در 
عمومــی  فرهنــگ  شــورای  جلســه  خصــوص 
اســتان کرمــان ، اظهــار کــرد: جلســات قائــل بــه 
حضــور شــخص اســت و ضــرورت دارد اعضــای 

شــورا شــخصا در جلســات حضــور یابنــد.
و  شــهدا  وجــود  شــکرانه  بــه  افــزود:  وی 
بهره منــدی معنــوی از حضــور ایشــان، جلســات 
شــورای فرهنگ عمومی از این به بعد به یکی 
از شــهدای اســتان تقدیم و کلیپی از آن شــهید 
در ابتــدای جلســه پخــش می شــود کــه ایــن 
جلســه بــه شــهید ناصــر فــوالدی تقدیــم شــد. 
روحــی بــا اشــاره بــه ضــرورت انتخــاب روزی بــه 
نــام روز کرمــان گفــت: در ایــن راســتا تاریخ هــای 
۲۴ مهرمــاه )ســالروز بــه آتــش کشــیده شــدن 
مســجد جامــع کرمــان(، ۱۳ دی مــاه )ســالروز 
 ۱۷ ســلیمانی(و  قاســم  ســردارحاج  شــهادت 
دی مــاه ) روز بزرگداشــت خواجــوی کرمانــی( بــه 

عنــوان پیشــنهاد در شــورا مطــرح شــد.
مســئول کمیتــه فرهنگــی و هنــری ســومین 
ســالگرد ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی 
اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه نزدیــک بــودن ایــام 
ســالگرد شــهادت ســپهبد شــهید حــاج قاســم 
ســلیمانی و بــا رأی اعضــای شــورا، ۱۳ دی مــاه 
ســالروز شــهادت ســردار ســپهبد حــاج قاســم 

سلیمانی به عنوان روز کرمان انتخاب شد که 
پیشنهاد آن به شورای فرهنگ عمومی کشور 
ارائه و پیگیری برای ثبت آن در تقویم رســمی 

کشــور انجــام می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه در تقویــم روزی بــه نــام روز 
مقاومــت و پایــداری بــرای دزفــول ثبــت شــده 
اســت، افــزود: نــام »کرمــان، پایتخــت مقاومــت 
جهــان اســام« از لحــاظ ادبــی درســت نیســت 
در نتیجــه پیشــنهاد می شــود روز کرمــان بــا نــام 
ــی مقاومــت« ثبــت شــود و  ــان روز جهان »کرم
شعار آن »کرمان جهانشهر مقاومت« خواهد 
کرمــان  روز  شــعار  درخصــوص  روحــی  بــود. 
افزود: ۵ شــعار پیشــنهادی از ســوی کارگروهی 
متشــکل از اســاتید هیئــت علمــی دانشــگاه در 
حــوزه ادبیــات و تاریــخ ارائــه شــده بــود کــه در 
نهایــت شــعار »کرمــان، جهانشــهر مقاومــت« 

پــس از دو بــار رأی گیــری بــه تصویــب رســید.
اســتان  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 
کرمــان تصریــح کــرد: ایــن شــعار بــرای تمــام 
دســتگاه های اجرایــی اســتان یکســان اســت و 
مقــرر شــد دســتگاه های اجرایــی برنامه هــای 
خــود را بــا محوریــت شــعار »کرمــان جهانشــهر 
مقاومــت« برگزار کرده و از به کار بردن شــعارهای 

دیگــر پرهیــز کننــد.

فرمانــده ســپاه اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه 
امــروز تاســی از مکتــب شــهید حــاج قاســم 
دشــمن  بــه  ســیلی  بزرگ تریــن  ســلیمانی 
از ۸۰ کشــور دنیــا  بیــش  از  اســت، گفــت: 
بــرای زیــارت مرقــد حاج قاســم سیدالشــهدای 
جبهــه مقاومــت در گلــزار شــهدای کرمــان 

حضــور پیــدا کردنــد.
ســردار محمدعلــی نظــری در جلســه ســتاد 
مردمــی ســومین ســالگرد شــهادت شــهید 
حضــور  بــا  کــه  ســلیمانی  قاســم  ســپهبد 
حمیدرضــا مقدم فــر مســئول ســتاد مردمــی 
بزرگداشت سومین سالگرد شهادت سپهبد 
قاســم ســلیمانی، حجت االســام والمســلمین 
حســن علیــدادی ســلیمانی نماینــده ولی فقیه 
در اســتان و امــام جمعــه کرمــان، محمدمهدی 
فــداکار اســتاندار کرمــان و اعضــای کشــوری و 
اســتانی ســومین سالگرد شــهادت حاج قاسم 

ســلیمانی در بیت الزهرای حاج قاســم برگزار 
شــد، اظهــار داشــت: ســال گذشــته متقاضــی 
راه انــدازی  بــرای  کشــور  سراســر  از  زیــادی 
موکــب در کرمــان داشــتیم کــه می خواســتند 

بــه زائــران حــاج قاســم خدمتگــزاری کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه در حــوزه گلــزار شــهدای 
مــاه  چنــد  از  عمرانــی  فعالیت هــای  کرمــان 
کــردن  فراهــم  حــال  در  و  آغــاز شــده  قبــل 
گفــت:  هســتیم،  الزم  زیرســاخت های 
پیش بینــی مــا اســت که امســال تعــداد زائران 
زیــارت مرقــد مطهــر حــاج  بــرای  بیشــتری 

قاســم بــه کرمــان ســفر کننــد.
بــا  کرمــان  اســتان  ثــارهللا  ســپاه  فرمانــده 
اشــاره بــه اینکــه ســتاد اســتانی ســالگرد حــاج 
قاســم در کرمان تشــکیل شــده اســت، افزود: 
تعــداد مواکبــی کــه اعــام آمادگــی کردنــد تــا در 
ایــام ســالگرد حــاج قاســم بــه مــردم و زائــران 

از سراســر  و  شــده  بیشــتر  کننــد  خدمــت 
کشــور در ایــن مراســم حضــور دارنــد.

وی بــا بیــان اینکه پیشــنهادات مردمــی در این 
ارتباط جمع آوری شــده اســت، ادامه داد: حق 
مکتــب حــاج قاســم بــه ســادگی ادا نمی شــود 
و حــاج قاســم بــه گــردن همــه مــا حــق بزرگــی 
دارد و تمــام تــاش خــود را خواهیــم کــرد تــا 
مراســم ســومین ســالگرد شــهادت حاج قاسم 

بــه خوبــی برگــزار شــود.
ســردار نظــری بــا اشــاره بــه اینکــه در بیــت 
الزهــرای حــاج قاســم روزانــه تعــداد زیــادی از 
زائــران حضــور پیــدا می کننــد و برنامه هــای 
فرهنگــی و مذهبــی در ایــن مــکان مقــدس 
 ۸۰ از  بیــش  از  گفــت:  می شــود،  برگــزار 
ــارت مرقــد حــاج قاســم  ــرای زی ــا ب کشــور دنی
گلــزار  در  مقاومــت  جبهــه  سیدالشــهدای 
شــهدای کرمــان حضــور پیــدا کردنــد.وی بــا 

ــد اثرگــذاری شــهید  ــان اینکــه دشــمن بدان بی
حــاج قاســم ســلمانی از حــاج قاســم ســلیمانی 
از  تاســی  امــروز  داد:  ادامــه  اســت،  بیشــتر 
بزرگ تریــن  قاســم ســلیمانی  حــاج  مکتــب 
ســیلی بــه دشــمن اســت و دشــمن از انتشــار 

ایــن مکتــب در دنیــا نگــران اســت.

فداکار استاندار کرمان :

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان :

فرمانده سپاه ثارهللا استان کرمان :

مدیران استان کرمان در ایام سالگرد شهادت 
حاج قاسم حق خروج از استان را ندارند

سالروز شهادت سردار سلیمانی به عنوان 
روز کرمان ثبت می شود

حضور ۸۰ کشور برای زیارت مرقد

 حاج قاسم در گلزار شهدای کرمان

آماده سازی پارکینگ به 

وسعت ۳۰ هزار مترمربع در 

محدوده گلزار شهدا کرمان
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قطــر جــام جهانــی را در حالــی برگــزار می کند که این کشــور بر 
اصول، هنجارها و قواعد فرهنگیِ خود پافشــاری کرد و هرگز 
مقهــور فشــارهای جوامــع غربــی نشــد. حرکت های پیشــتازانه  
دوحــه در معرفــی فرهنــگ اســامی، حتــی پــس از پایــان ایــن 

رویــداد فراگیــر ورزشــی، مانــدگار خواهد ماند.
ـ امریکایــی می گویــد:  ادوارد ســعید فیلســوف فلســطینی 
ــر  ــر واقعیــت، بلکــه ب ــه ب ــی از شــرق، ن بازنمایــی جوامــع غرب
برداشــت های ذهنــی و آنچــه در کتاب هــای غربــی نوشــته 
شــده و در رســانه ها منعکس شــده، اســتوار اســت.«، ســعید 
بــه  بــه شــرق را  نــگاه غربی هــا  بــا کتــاب »شرق  شناســی« 

چالــش کشــید.
کتــاب  بــا  ســعید  ادوارد  آنچــه  بــه  شــبیه  را  کاری  حــاال 
»شرق شناســی« کــرده اســت، قطــر بــا جــام جهانــی فوتبــال 
2022 انجــام می دهــد. آنهــا تــاش کردنــد بــه جهانیان بگویند؛ 
ــری کــه از شــرق در ذهــن شــما ســاخته شــده اســت،  تصوی

چنــدان واقعــی نیســت!
جام جهانی 2022 نخستین جام جهانی است که در منطقۀ 
خاورمیانــه برگــزار می شــود، جامــی کــه اکنــون بــه روزهــای 
پایانــی اش نزدیــک شــده اســت. ایــن جام با دوره های پیشــین 
تفاوت هــای عمــده ای داشــت و تصویــر متفاوتــی از رویــدادی 
جهانــی در ذهــن مخاطبــان به جــای گذاشــت؛ تصویــری کــه 
بی شــک بــرای ســالیانی دراز در خاطــر مردمــان دنیــا باقــی 
خواهــد مانــد. قطری هــا از همــان ابتــدا تــاش بســیاری بــرای 
تصاحــب میزبانــی جــام جهانــی داشــتند و ســرانجام در ســال 
2010 موفــق شــدند میزبانــی جــام جهانــی 2022 را بــه نــام خود 
ثبــت کننــد، بودجه هــای هنگفتــی بــرای انجــام ایــن میزبانــی 
خــرج کردنــد، فشــارهای زیــادی را متحمــل شــدند و در نهایــت 

هــم موفقیت هــای مانــدگاری بــه نام شــان ثبــت شــد.
شــاید برخــی گمــان کننــد کــه موفقیت هــای اقتصــادی قطــر 
در برگــزاری جــام جهانــی مهمتریــن دســتاورد آنهــا بــود، بــه این 

آمــار دقــت کنیــد:
ــان 1401 فیفــا اعــام می کنــد کــه بــرای جــام جهانــی  اواخــر آب
2022 قطــر، موفــق بــه فــروش حــدود 3 میلیــون بلیــت بــرای 

64 مســابقه شــده اســت.
همچنیــن فیفــا اعــام کــرد کــه مجمــوع درآمدهایــش از ســال 
2018 تــا آغــاز جــام جهانــی 2022 بــه هفــت و نیــم میلیــارد 
دالر رســید تــا رکــورد درآمدزایــی فیفــا در یــک دورۀ چهارســاله 
شکســته شــود.این آمــار نســبت بــه دوره هــای پیشــین جــام 
جهانــی رشــدی قابــل توجــه دارد؛ امــا دســتاورد بــزرگ قطــر در 
ایــن جــام، چیــزی فراتــر از همــه این هــا بــود، آنهــا بزرگ تریــن 
دستاوردشــان را در بخــش فرهنگــی ثبــت کردنــد. در روزهــای 
برگزاری جام جهانی قطر و تا پیش از آغاز مرحله یک چهارم 
ــرای همیشــه در اذهــان باقــی  ــی رخ داد کــه ب ــی، اتفاقات نهای
خواهــد ماند.اتفاقاتــی کــه هــر کدام شــان درس هــای بزرگــی از 
»شرق شناســی« در دل خــود داشــت. برخــی از ایــن اتفاقــات 

مانــدگار را می تــوان در چنــد پــرده مــرور کــرد:

مادر
شــیرهای اطلســی )لقــب تیــم ملــی مراکــش( اســپانیا را حــذف 
ــا  ــی آخــر ب ــر خــاص را اشــرف حکیمــی در پنالت ــد، تی می کنن
ــد، تیمــی کــه شــب  ضربــه ای چیــپ بــه قلــب اســپانیا می زن
گذشــته هــم بــا یــک گل پرتغــال را از دور خــارج کــرد و بــه 

پدیــده ایــن دوره جــام جهانــی تبدیــل شــد.

حکیمــی و یارانــش توانســتند شــگفتی بــزرگ جــام جهانــی 
2022 قطــر باشــند. آنهــا تنهــا تیــم غیر اروپایــی و غیر آمریکای 
جنوبی باقی مانده در این تورنمنت هســتند و شــگفتی دیگر 
اینکــه مراکــش تنهــا تیــم آفریقایــی اســت )بعد از غنا در ســال 
2010( کــه تــا بــه حــال موفــق بــه حضــور در جمــع هشــت تیــم 
نهایــی جــام جهانــی شــده اند و از منظــری دیگــر نخســتین 
کشــور عربــی هــم هســت کــه در تاریــخ 92ســالۀ جــام جهانــی 

توانســته اســت بــه ایــن مرحلــه راه پیــدا کنــد،
پــس حــاال زمــان شــادی اســت، جملگــی مشــغول جشــن 
ســیتی  اجوکیشــن  ورزشــگاه  چمــن  زمیــن  در  پایکوبــی  و 
ــه شــادی ها اشــرف حکیمــی  )شــهر آمــوزش( می شــوند. میان
به ســمت ســکوی  بازیکــن مراکشــی ها  شناخته شــده ترین 
تماشــاگران مــی رود، از تابلوهــای تبلیغاتــی بــاال مــی رود تــا 
ــا  مــادرش را در آغــوش بگیــرد، صحنــه ای کــه رســانه های دنی
آن را ثبــت می کننــد و به ســرعت در تیتــر نخســت خــود 
ــا  جــای می دهنــد. حکیمــی مســلمان اســت و مــادرش هــم ب
حجــاب کامــل و مرســوم جوامــع عربــی میــان تماشــاگران دیده 
می شــود. آن هــا تصویــری متفــاوت از »فرهنــگ خانواده محــور 
مســلمانان« را بــه رســانه های جهــان تحمیل کردنــد، تصویری 
که برای ســالیان دراز در ذهن مردم جهان حک خواهد شــد.

اشــرف حکیمــی دربــارۀ تأثیر خانــواده در موفقیتش می گوید: 
»من در خانواده ای بسیار فقیر بزرگ شدم. مادرم برای امرار 
معــاش خانــه مــردم را نظافــت می کــرد و پــدرم دســتفروش 
ــای فوتبالیســت شــدن را در ســر داشــتم.  ــود. رؤی ــی ب خیابان
مــادرم، پــدرم و برادرانــم بــرای مــن فــداکاری کردند تا بــه آرزویم 
برســم، حــاال نوبــت مــن اســت کــه بــه آنهــا کمــک کنــم زندگــی 

خوبی داشــته باشــند.«

اشک های مأمور امنیتی در آغوش مادرش
در جام هــای جهانــی پیشــین بیشــتر ویدئوهــای مبتــذل از 
زمــان برگــزاری ایــن رویــداد بــه جهــان مخابــره می شــد امــا 

ادامــه دارد. داســتان های متفــاوت قطــر 
مأمــور جــوان انتظامــات کنــار یکــی از ورزشــگاه های محــل 
برگــزاری مســابقات جــام جهانــی فوتبــال 2022 قطــر اســت. 
او در محل پُســت خود ایســتاده و نظاره گر ورود تماشــاگران 
بــه ورزشــگاه اســت، مــادرش از الجزایــر بــه دوحــه آمــده اســت 
تــا او را غافلگیــر کنــد، پســرش را پیــدا می کنــد و به یک بــاره 
مقابــل چشــمان او قــرار می گیــرد، پســرک غــرق در شــادی 
می شــود، مــادرش را در آغــوش می گیــرد و هــر دو اشــک شــوق 

می ریزنــد.

اینجا احساس امنیت می کنم
ــا اینکــه رویــدادی جهانــی را برگــزار می کننــد، امــا  قطری هــا ب
هرگــز تحــت تأثیــر فضاســازی های بیرونــی قــرار نگرفتنــد. آنها 
ــه آن اعتقــاد داشــتند، ایســتادند و شــاید  ــی کــه ب ــای اصول پ
همین نکته هم باعث شــد که تصویری متفاوت از رویدادی 

جهانــی بــرای همیشــه ثبــت شــود.
آنهــا پیــش از آغــاز جــام جهانــی قوانین حاکم در زمــان برگزاری 
این رویداد را برای تماشــاگران به طور کامل تشــریح و منتشــر 
کردنــد، قوانینــی کــه برگرفتــه از فرهنگ و هنجارهای اســامی 
پذیرفته شــده در جامعــه قطــر بــود. قطری هــا بــر رعایــت حــد 
متعارفــی از پوشــش در جریــان برگــزاری جــام جهانــی تأکیــد 

داشــتند و بــر ایــن الــزام دربــاره مــردان و زنــان تأکیــد داشــتند.

بــر  برخــی مجامــع  از ســوی  زیــادی  اینکــه هجمه هــای  بــا 
ــر اجــرای ایــن قوانیــن و  حاکمــان قطــر وارد شــد، امــا آن هــا ب
حفــظ هنجارهــای کشورشــان پافشــاری کردنــد. فیفــا نیــز بــر 
احتــرام گــزاردن بــه ایــن مطالبــات فرهنگــی صحــه گذاشــت و 
در نتیجــۀ رعایــت ایــن اصــول فرهنگــی، جــو متفاوتــی شــکل 
گرفــت، بــرای نمونــه واکنــش یــک زن فعال حوزه مبارزه بــا آزار 

ــر شــد. جنســی به شــدت در فضــای رســانه ها فراگی
»الیــه موالســون« یــک بانــوی فعــال در حــوزه مبــارزه بــا آزار 
جنســی اســت. او کارزار »HerGameToo« را اداره می کنــد. 
موالســون بــه قطــر آمــده اســت تــا جــام جهانــی فوتبــال را از 
نزدیــک ببینــد. الیــه امــا تجربــه ای متفــاوت از حضــور در قطــر 
دارد. او می گویــد:  »به عنــوان دختــری کــه در انگلســتان بــزرگ 
شــده ام هرگــز بــاور نمی کــردم کــه بــدون آزار جنســی بیــرون 
بــروم، قطــر 2022 بــه چیــزی رســید که آرزویی دســت نیافتنی 
به نظــر می رســید. مــن هیــچ یــک از آزار و اذیت هایــی را کــه 
در انگلیــس تجربــه کــرده ام، در اینجــا )قطــر( تجربــه نکــردم. 
نمی دانــم آن هــا چگونــه بــه ایــن امنیــت رســیده اند، امــا ایــن 

یــک محیــط شــگفت انگیز بــرای تجربــه کــردن اســت.«
جالب اینکه پدر موالسون از او خواسته است که همراهش 
بــه قطــر بیایــد و دلیــل ایــن تصمیــم هــم ترســی بــوده اســت 
کــه از ســفر بــه قطــر داشــته اند، حــاال پــدر موالســون هــم 
می گویــد: »مــن در درجــه اول بــرای مراقبــت از اِلــی بــه اینجــا 
آمــدم، امــا صادقانــه بایــد بگویــم کــه نیــازی بــه ایــن کار نبــود.«

ورود همجنسگرایان ممنوع
آلمان هــا بــا هواپیمایــی عــازم قطــر می شــوند کــه تصویــری 
در حمایــت از همجنســگرایان روی آن نقــش بســته اســت. 
قطری هــا امــا بــه ایــن هواپیمــا اجــازۀ فــرود نمی دهنــد؛ چــون 
آنهــا براســاس هنجارهــای فرهنگــی پذیرفته شــده در جامعــه 
خــود، از قبــل مخالفــت خــود را بــا حضــور همجنســگرایان و 
البتــه حمایــت از آن هــا اعــام کــرده بودنــد، همجنســگرایی 
ــن کنــش  ــد، در نتیجــه ای ــوع و ذات بشــر« می دانن را »ضــد ن
آلمانی هــا مجبــور می شــوند در عمــان هواپیمــای خــود را عوض 

کننــد تــا اجــازۀ ورود بــه قطــر را داشــته باشــند.
ایــن رفتــار نشــان می دهــد کــه قطــر حتــی مقابــل یکــی از 
مهم تریــن تیم هــای فوتبــال جهــان هــم، از فرهنــگ و قوانیــن 
خــود عقب نشــینی نمی کنــد، بازیکنــان آلمان پیــش از یکی از 
بازی هــای خــود، در اقدامــی نمادیــن بــه ایــن تصمیــم اعتــراض 
می کننــد امــا ایــن اقــدام هــم بــا اســتقبالی مواجــه نمی شــود و 
بــر تغییــر مناســبات اثــری نمی گــذارد، فــارغ از ایــن حواشــی و 
جنجــال رســانه ای، آلمــان در زمیــن فوتبــال هــم ضعیــف ظاهر 

شــد و در همــان مرحلــه گروهــی حــذف شــد.

محدودیت برای مشروبات الکلی
فیفــا پــس از جلســات بســیار بــا مســئوالن کشــور قطــر، در 
بیانیــه ای اعــام کــرد: »در نهایــت تصمیــم گرفتــه شــده اســت 
مشــروبات الکلــی فقــط در مراکــز محــدود و مشــخصی در 

خــارج از ورزشــگاه ها فروختــه شــود.«
در جام هــای جهانــی قبلــی، در همــۀ ورزشــگاه ها آبجــو بــه 
فــروش می رســید؛ در قطــر امــا ایــن مســئله ممنــوع اعــام 
شــد، ایــن تصمیــم در حالــی گرفتــه شــد کــه فیفــا قــراردادی 
بــه ارزش 75 میلیــون دالر بــا یکــی از شــرکت های تولیدکننــده 

مشــروبات الکلــی امضــا کــرده بــود.
در ابتــدا فضاســازی رســانه ای و حتــی برخــی ارزیابی هــا ایــن 
بــود کــه ایــن اتفــاق بــا واکنــش منفــی تماشــاگران و هــواداران 
از کشــورهای مختلــف مواجــه خواهــد شــد امــا جالــب اینکــه 
بســیاری از هــواداران فوتبــال کــه بــرای دیــدن بازی هــای جــام 
جهانــی 2022 بــه قطــر رفته انــد از ایــن تصمیــم اســتقبال 
کرده انــد، انتشــار یــک گــزارش خبــری دربــاره ایــن موضــوع 
در ایــام جــام جهانــی به شــدت مــورد توجــه قــرار گرفــت، 
پرسش شــوندگان می گفتنــد: »ممنوعیــت مصرف مشــروبات 
الکلــی در ورزشــگاه ها باعــث شــد مــا لــذت واقعــی فوتبــال را 
درک کنیــم.« شــاید پافشــاری قطــر بــر محدودیــت فــروش 
مشــروبات الکلــی موجــب شــد جــام جهانــی در قطــر در 
مقایســه بــا جام هــای جهانــی قبلــی کمتریــن میــزان درگیــری 
و جــرم را هــم به همــراه داشــته باشــد. براســاس شــواهد 
هــواداران  درگیــری  از  فیلم هایــی  کــه  حالــی  در  گوناگــون، 
فوتبالــی در کشــورهای گوناگــون در کافه هــا دیــده می شــود 
امــا ســطح خشــونت در ایــن رویــداد تــا امــروز در دوحــه یعنــی 

محــل برگــزاری جــام جهانــی به شــدت پاییــن بــوده اســت.
شــاید ایــن ســطح از مداومــت بــر هنجارهــای دینــی و اصــول 
فرهنگــی بــا فرهنــگ جامعــه ای همچــون ایــران هنــوز فاصلــه 
داشــته باشــد، اما اقدام قطر در مقایســه با دیگر دولت های 

از جام جهانی قطر چه چیز باقی می ماند؟

»قطر« مقهور غرب نیست

ادامه در صفحه ی بعد 
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عربــی، اقدامــی رو بــه جلــو تفســیر می شــود. وقتــی تیــم ملــی 
مراکش اســپانیا را شکســت داد، بازیکنان مراکش در شــادی 
پــس از بــازی پرچــم کشــور فلســطین را در دســت داشــتند، 
البتــه حضــور نمادیــن ایــن پرچــم، محــدود بــه ایــن بــازی نشــد.

افراد زیادی از همان روز ابتدایی برگزاری جام جهانی در جای 
جــای قطــر دیــده می شــوند کــه پرچــم فلســطین را در دســت 
دارنــد. در بســیاری از بازی هــای برگزارشــده در جــام جهانــی 
قطــر، پرچــم فلســطین میــان تماشــاگران هــم دیــده شــد.در 
مقابل بســیاری از هواداران به خصوص مســلمانان و یا مردم 
عــرب واکنــش به شــدت منفــی نســبت بــه حضــور خبرنــگاران 
رژیــم اشــغالگر قــدس در قطــر دارنــد. وقتی گزارش گــر اعزامی 
از رژیــم اشــغالگر قــدس می خواهــد از تماشــاگر عــرب ســؤالی 
بکند، تماشاگر از او می پرسد: »شما از کدام کشور هستید؟« 
و وقتــی هــم گزارش گــر پاســخ می دهــد: »اســرائیل.«، تماشــگر 
هــم در پاســخ می گویــد: »چنیــن کشــوری را نمی شناســم«! در 
نمونه هــای متعــدد دیگــر، معترضــان بــه آپارتایــد و اشــغالگری 
صهیونیســت ها در ویدئوهــای ایــن گزارشــگران حضــور پیــدا 
می کننــد و بــه رفتــار آن هــا به شــدت اعتــراض می کننــد. رژیــم 

اشــغالگر قــدس کــه مــدت زیــادی اســت بــرای »عادی ســازی 
روابــط بــا کشــورهای عربــی« تمرکــز کــرده اســت ایــن بــار هــم 
تیم هــای تبلیغــی و خبــری متعــددی فرســتاد تــا بلکــه بتوانــد 
گزارشــاتی در ایــن راســتا تولیــد کنــد امــا وقتــی بــا کنش منفی، 
اعتراضــی و متکثــر ملت هــا کــه متفــاوت بــا برخــی دولت هــای 
مرتجــع عربــی بــود، مواجــه شــد، بســیاری از گزارشــگران خــود 
را قبــل از پایــان جــام جهانــی از قطــر خــارج کــرد و در اقدامــی 
امنیتــی حتــی برخــی نیروهــای امنیتــی و مشــغول بــه کار خــود 
در ســرویس های عملیــات ســایبری و هاســبارا را بــه دوحــه 
اعــزام کــرد کــه آن هــا هــم بــدون دســتیابی بــه دســتاوردی قابــل 
توجــه دوحــه را تــرک کردنــد، ایــن ماجرا دربــاره افرادی همچون 

»یوســف حــداد« به شــدت برجســته شــد.

قطر مقهور غرب نشد
نگاهــی منصفانــه بــه آنچــه در قطــر در حــال رخ دادن اســت، 
ثابت می کند که این کشور کنار برگزاری منظم و آبرومندانۀ 
رویــدادی جهانــی، توانســت بــر قوانیــن و فرهنــگ مردمانــش 
اســتوار بمانــد، حتــی کرســی ها و غرفه های متعــددی در اماکن 

ــه تبلیــغ و معرفــی اســام حقیقــی  ــا کــرد کــه ب گوناگــون برپ
می پرداخــت و رویکــردی ایجابــی در برابــر تصویرســازی ها و 

حمــات جریانــات مــروج اسام هراســی به شــمار می آمــد.
قطــر درس بزرگــی بــه جهانیــان داد؛ ایــن کشــور اثبــات کرد که 
رعایــت قوانینــی کــه اعمــال کرده بود، توانســته اســت فضایی 
امــن را بــرای زنــان و مــردان حاضــر در جــام جهانــی فراهــم کند.

شــاید اگــر کشــور دیگــری به جــز قطــر میزبــان جــام جهانــی 
فوتبال بود، مقهور فضاســازی های غرب می شــد و خیلی زود 
به ســمت تطبیــق قوانینــش بــا قوانین جوامع غربــی می رفت، 

قطــر امــا چنیــن نکــرد.
اجتماعــی اش  هنجارهــای  و  فرهنــگ  قواعــد،  اصــول،  بــر 
پافشــاری کــرد تــا درس بزرگــی در »شرق شناســی« به غربی ها 
بدهــد، شــاید از ایــن پــس، آنچــه قطــر در جــام جهانــی بــرای 
مــردم جهــان ارائــه داد؛ مثال هایــی واقعــی بــرای درس هــای 

»شرق شناســی« در دانشــگاه های معتبــر جهــان باشــد.
رویــداد ورزشــی جــام جهانــی بــا تمامی هیجاناتش تا چنــد روز 
دیگــر پایــان می یابــد امــا این تصاویــر و این مناظر فرهنگی در 

تاریخ منطقه و جهان ماندگار اســت.

آرمان فلسطین زنده است

نه! به عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر

ســینما  اخیــر  ســال  چنــد  مســتندهای 
حقیقــت نشــان داد کــه ســینمای مســتند 
توزیــع  موضــوع  بایــد  و  اســت  جســور 
فیلم هــای مستندســازان را بیــش از پیــش 

گرفــت. جــدی 
جشــنواره ســینما حقیقــت کــه بســیاری 
ســینمای  ویتریــن  را  آن  ســینماگران  از 
مســتند ایــران می داننــد، چنــد روز پیــش به 
ایســتگاه شــانزدهم خود رســید و با معرفی 

ــان داد. ــه کار خــود پای ــر ب ــار برت آث
معتبــر  جشــنواره  ایــن  بــه  نگاهــی  بــا 
ســینمایی می تــوان بــه نــکات قابــل تأملــی 
رســید کــه بیــان آن می توانــد راهگشــای ایــن 

بخــش ســینمای ایــران باشــد.

نکته اول: سینمای مستند جسور است
اســاتید رســانه بــر ایــن باورند که »ســینما«، 
ــی  رســانه اســت، چــرا کــه مؤلفه هــای اصل
کــه در تعریــف یــک رســانه بیــان می شــود 
را بــه نحــو احســن داراســت. در ایــن بیــن، 
بــودن  رســانه  ویژگــی  مســتند،  ســینمای 
را در حــد اعــای خــود دارد، چــرا کــه هــم 
مطالبه گــر اســت و مهم تریــن موضوعــات 
جامعــه را بــه صــورت عیــان و واضــح نشــان 
می دهــد، هــم آگاهی بخــش اســت و هــم 
می توانــد چــراغ راهنمــا بــرای کســانی باشــد 
کــه دلســوزانه بــه دنبــال حــل مشــکات و 

معضــات اجتماعــی هســتند.
در  مســتند  »ســینمای  کــه  عبــارت  ایــن 
بیــن همــه شــاخه های ســینمایی، پیشــرو 
اســت«، جملــه ای قابــل تأمــل اســت و بایــد 
بیــش از گذشــته مــورد توجــه مســئوالن 
دســتگاه های فرهنگــی بــه ویــژه متولیــان 
برگــزاری ســینما حقیقــت قــرار گیــرد. اگــر 
ــا مشــکلی آشــنا شــویم و بــه  قــرار اســت ب
ابعــاد مخفــی  شــده آن پــی ببریــم، بــدون 
اســت.  مســتند  قالــب  بهتریــن  شــک 
خبرنــگار  یــک  عنــوان  بــه  مستندســاز 
حرفــه ای کــه کامل ترین تجهیزات رســانه ای 
را در اختیــار دارد بــه خوبــی می توانــد در 
دل موضوعــات رفتــه و بــا جســارت خــود، 
ابعــاد دیــده نشــده از چالش هــای اجتماعــی 
را بــه نمایــش بگــذارد. همانطــور کــه در 
ســال های اخیــر و بــه ویــژه در جشــنواره 
ســینما حقیقــت اخیــر، نمونــه آن را دیدیم.

مامــان  خــوب »خونــه  فیلــم  مثــال،  بــرای 
شــکوه« مهــدی شــامحمدی کــه در ســینما 
درآمــد،  نمایــش  بــه  امســال  حقیقــت 
تصویــری متفــاوت از اعتیــاد بــه ویــژه در 
بیــن جوانــان و حتــی دهــه هشــتادی ها را به 
نمایش گذاشــت. دیالوگ های تکان دهنده 
شــخصیت های اصلی فیلم به خوبی فاش 
کــرد کــه کارهــای پژوهشــی انجــام شــده در 
ایــن حــوزه نیازمنــد بازنگــری اساســی اســت 
و بایــد بــه اعمــاق جدیدتــری از ایــن موضــوع 
اجتماعــی فکــر کــرد. همچنــان در پایــان ایــن 
کــه قطعــا بیــان شــد  مســتند، حقایقــی 

 

بــرای مســئولین امــر تکان دهنــده اســت.
کارگردانــی  بــه  مســتندی  برایــن،  عــاوه 
محســن آقایــی دربــاره ترنس هــا در ســینما 
بــه  کمتــر  درآمــد.  نمایــش  بــه  حقیقــت 
یــاد دارم کــه رســانه های جمعــی بــه ویــژه 
رســانه ســینما توانســته باشــند تصاویــری 
تــا ایــن حــد عینــی و واقعــی از مشــکات 
نمایــش  بــه  را  ترنس هــا  چالش هــای  و 
از  گروهــی  هــم  افــراد  ایــن  بگذارنــد. 
ــه آنهــا و زندگــی   ــد ب ــد و حتمــاً بای جامعه ان
کارگــردان  داشــت.  توجــه  متفاوت شــان 
»پیلــه ابریشــم« نشــان داد کــه نســبت بــه 
ایــن ســوژه بی تفــاوت نبــوده و بــه راحتــی از 
کنــار ایــن گــروه عبــور نمی کنــد. این مســتند 
بــه خوبــی نشــان داد کــه ســینمای مســتند 

تــا چــه انــدازه پیشــرو و جســور اســت. 
از ســویی دیگر، مســتندهای محیط زیستی 
ــز مطالبه گــر  ــن جشــنواره نی حــاضر در ای
بــه را  جدیــدی  نــگاه  دریچــه  و  بودنــد 

 

کردنــد. بــاز  عرصــه  ایــن  فعــاالن  روی 

نکته دوم: سینما حقیقت حق 
مستندسازان را ادا کند

مــورد  می بایســت  کــه  دیگــری  موضــوع 
توجــه قــرار گیــرد، تــاش بــرای دیــده شــدن 
آثــار مستندســازان اســت. اگــر از فیلم هــای 
بــرای  کــرده و جسارت شــان  تقدیــر  آنــان 
ســتایش  را  مهــم  موضوعــات  بــه  توجــه 
می کنیــم بایــد فضایــی فراهــم شــود تــا ایــن 
آثار در سطح بزرگتری از جشنواره ها دیده 
شــود. یعنــی بایــد کاری کــرد تــا مســتندها 
بــه دســت نخبــگان، دانشــگاهیان و مــردم 
برســد. در ایــن بیــن، مســئولیت مهمــی بــه 

دوش ســینما حقیقــت قــرار دارد.
جشــنواره بایــد تــاش کنــد تــا مســتندهای 
جشــنواره  همیــن  در  عمدتــاً  کــه  خــوب 
هــم رونمایــی شــدند در چرخــه ای درســت 
ســطح  در  و  کــرده  حرکــت  دقیــق  و 

خــوب  چــه  شــوند.  دیــده  گســترده تری 
اســت کــه بــا حمایــت جشــنواره، مســتندها 
نخبگانــی  و  دانشــگاهی  اکران هــای  بــه 
رفتــه، ســپس در بیــن فعالیــن هــر حــوزه 
بــه نمایــش گذاشــته شــود، به جشــنواره های 
معتبــر خارجــی راه پیــدا کننــد و در نهایــت در 
رســانه ملــی بــه عنــوان مهم ترین رســانه بــرای 

تماشــای مــردم بــه نمایــش دربیایــد. 
البتــه درســت اســت کــه جشــنواره ســینما 
حقیقــت تــوان محــدودی بــرای تحقــق ایــن 
ــوان  ــه نظــر می رســد کــه می ت ــا ب ــر دارد ام ام
بــا ایجــاد پل هــای ارتباطــی بیــن گروه هــای 
مختلف نقش مهمی در این زمینه ایفا کند.
نکته سوم: لزوم ساخت مستند از شهید 

سلیمانی و تقدیر از سینما حقیقت
ــزه  ــر، جای ســینما حقیقــت در 3 ســال اخی
ارزشــمندی را بــرای مستندســازان طراحــی 
بــا عنــوان  کــرده اســت. جایــزه ای  اجــرا  و 
»ســرباز وطــن« کــه به بهترین مســتندهای 
ســاخته شــده دربــاره ســردار شــهید حــاج 
قاســم ســلیمانی تعلــق می گیــرد. اهمیــت 
جهــت  آن  از  جایــزه ای  چنیــن  طراحــی 
بــرای  مهمــی  بســیار  مشــوق  کــه  اســت 
ســاخت مســتند های بیشــتر دربــاره شــهید 

ســلیمانی بــه شــمار مــی رود.
در طول 3 سال پس از شهادت حاج قاسم، 
آثــار زیــادی در قــاب ســینمای مســتند دربــاره 
ایــن ســردار جبهــه مقاومــت ســاخته شــده 
اســت که همگی ارزشــمند و قابل تقدیر ند. 
بــا ایــن حــال ایــن روند تولیــدات نه تنها نباید 
متوقــف شــود، بلکــه باید ابعــاد جدیدتــری از 
زندگــی پربرکــت ایشــان بــرای عموم مــردم به 
نمایــش دربیایــد تا ایرانیان بیشــتر با ایشــان 
آشــنا شــوند. از ایــن روی، اقــدام جشــنواره 
حقیقــت بــرای اهــدای یکــی از جوایــز اصلــی 
خــود بــه مستندســازانی کــه در ایــن عرصــه 
ــر اســت  ــل تقدی ــد، امــری قاب تــاش می کنن
داشــته  ادامــه  موضــوع  ایــن  امیــدوارم  و 
باشــد. درخواســت اصلــی از مستندســازان 
نیــز ایــن اســت کــه در ایــن موضــوع مهــم 
از گذشــته اهتمــام داشــته باشــند  بیــش 
تــا شــاهد ســاخت مســتندهای بــا کیفیتــی 
ممکــن  باشــیم.  ســلیمانی  شــهید  دربــاره 
اســت گــذر زمــان باعــث شــود کــه حقایــق 
بــه  ایــن شــخصیت ملــی آرام آرام  دربــاره 
دســت فراموشــی ســپرده شــود، امــا ســاخت 
مســتندهایی از وی، احتمــال وقــوع چنیــن 
ــد فرامــوش  ــد. نبای اتفاقــی را کمرنــگ می کن
کنیــم کــه جشــنواره ســینما حقیقــت یکــی 
از مهم تریــن رویدادهــای ســینمایی ایــران و 
جشنواره فیلم مستند ایران است. بنابراین 
انتظارات از آن باالســت. تاش های آن برای 
ارتقــای مستندســازی در ایــران و پرداخت به 
ســوژه های جدیــد را بایــد ســتود و بایــد بــه 
این نکته توجه داشــت که ســینما حقیقت 
بایــد حــق مستندســازان را بــه عنــوان قشــر 
فرهیخته در بین هنرمندان کشور ایفا کند.

 تقدیر از سینمای جسور
 و حقی که باید ادا شود

3 نکته درباره سینما حقیقت؛
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این آقای حاج قاسم هم از آن هایی است که شفاعت می کند ان شاءهللا...

 اصرار دارم نگویم خاورمیانه!

جهت مشاهده ویدئو کلیک کنید

جهت مشاهده ویدئو کلیک کنید

در هر بخش از نشــریه ی  » آســمان کویر « که این تصویر وجود دارد، قابلیت چندرســانه 
ای اســتفاده شــده و شــما مــی توانیــد بــا کلیــک بــر روی آن بــه تماشــا و یــا شــنیدن مطلــب 

مــورد نظــر خــود بپردازیــد ...

 طراحی زیبای چهره حاج قاسم توسط
جوانان فلسطینی در ساحل نوار غزه جهت ورود به صفحات اجتماعی

ماهنامه ی آسمان کویر
کلیک کنید ...
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جهت مشاهده ویدئو کلیک کنید

https://www.instagram.com/asemankavir.ir/
https://www.instagram.com/asemankavir.ir/
https://chat.whatsapp.com/JEnEn1625COCA7L0MfRnVA
https://www.instagram.com/asemankavir.ir/
https://chat.whatsapp.com/JEnEn1625COCA7L0MfRnVA
https://www.aparat.com/v/dqifx
https://khl.ink/f/49294
https://khl.ink/f/51486
https://www.aparat.com/v/dqifx
https://khl.ink/f/49294
https://khl.ink/f/51486

