
نظام سلطه كه مدت  هاست نسبت به هرگونه 
پيروزي در جنگ نظامي در برابر ايران نااميد 
است، تمام تالش خود را انجام مي  دهد تا با 
تغييلر از درون، نظام جمهوري اسلالمي را 
كه بيش از 40 سال اسلت دست  درازي آنها 
را به نقاط مختلف جهان قطع كرده اسلت، 
سرنگون كند! بر همين اساس در يك جنگ 
تمام عيار همه تلوان خود را بلراي تأثير بر 
مردم ايران به ميدان آورده است، راهكاري 
كه البتله بار اول نيسلت كه در اين كشلور 
اتفاق مي  افتلد و تاريلخ ايلران نمونه هاي 
زيلادي از اين تالش هاي نظام سللطه براي 
تأثيلر در جامعه ايرانلي را به خاطلر دارد. 
براي بررسي بيشتر روش هاي معمول نظام 
سلطه براي تأثير بر جامعه ايراني با مسعود 
رضايي تاريخ پژوه به گفت  وگو نشسته ايم. 

در اغتشاشات اخير شاهد هستيم 
كله نظلام سللطه تلالش دارد به 
وسليله هاي مختلف مخصوصًا از 
طريق رسانه بر جامعه ايران تأثير 
بگذارد، آيا اين تالش نظام سلطه 
براي تأثير در جامعه اي ايراني پيش 

از اين نمونه اي داشته است؟
ما به خصوص در يك دوره تاريخي ديگر شاهد 
همين  گونه رفتارها بوده  اي��م، البته با توجه به 
شرايط و امكانات هم تفاوت هاي زمان خودش 
را هم داشته اس��ت، مثاًل در دوره كودتاي 28 
مرداد 1332 همچون امريكا و انگليس در فكر 
تس��لط بر منابع نفتي اي��ران بودند، يك طرح 
مشترك براي انجام كودتا پي ريزي مي  كنند كه 
اين كودتا يك بخش عمليات نظامي و همچنين 
يك نقشه رسانه اي و تبليغات سياسي داشت ، 
هر دو هم از نظر آنها مهم بود و به همان اندازه 
كه بخ��ش عمليات نظامي ب��راي آنها اهميت 
داش��ت، بخش عمليات رواني هم ب��راي آنها 

مهم بود، به همين دليل ه��ر دو را با هم پيش 
مي  بردند. 

در آن زم��ان هم تم��ام امكانات رس��انه اي و 
تبليغاتي خود را بس��يج كردند و همه عوامل 
داخلي و خارج��ي را براي ايجاد اغتش��اش و 
آشوب در داخل كشور و همچنين تأثيرگذاري 
در قدرت ش��ناخت مردم از واقعيت ها  به كار 
گرفتند تا آنها را دچار يك نوع س��ردرگمي و 
اغتشاش فكري كنند و با آن تبليغات سنگين 
و انحرافي ش��ان اجازه ندهند كه جامعه مسير 
درست را در اين مرحله پيدا كند. بايد بگوييم 
كه متأس��فانه اين روش در آن زمان مؤثر واقع 
شد و چون توانس��تند در حوزه عمليات رواني 
و تبليغاتي  ش��ان به موفقيت دست پيدا كنند، 
زمينه آماده ش��د براي اينكه عمليات نظامي 
كودتا هم با موفقيت انجام ش��ود و با س��قوط 
دولت دكتر مصدق زمينه براي تس��لط مجدد 
امريكا و انگليس بر منابع نفت��ي ايران مجدداً 
فراهم ش��د كه در نتيجه آن به مدت 25 سال 
تس��لط خود را ايران و چاه هاي نفت آن حفظ 

كردند. 
چله مقلدار دسترسلي عموملي 
بله رسلانه هاي آن زملان بلراي 
تأثيرگذاري وجود داشلت و آنها 
با چله روش  هايي به دنبلال تأثير 
بلر عملوم ملردم بودنلد؟ تأثير 
رسانه هاي آن زمان نسبت به االن 

چه تفاوت  هايي دارد؟
آن زمان به هر حال امكانات رسانه اي كم بود، 
ولي آنها در تعدادي از رسانه ها نفوذ داشتند و از 
آنها بهره مي  گرفتند، ولي كارهاي ديگري را نيز 
انجام مي  دادند، مثاًل اينكه يكسري نامه  هايي 
را توسط عوامل خودشان يعني عوامل امريكا و 
انگليس در داخل كشور تهيه مي  كردند و در آن 
توهين  هايي را نسبت به شخصيت های مذهبي، 
مقدسات و همچنين دين مردم انجام مي  دادند 

و آن را به اس��م توده اي ها امضا  مي  كردند، در 
واقع اينها نامه هاي جعلي ب��ود كه ما امروز به 
نام فيك نيوزها مي  شناس��يم، با همين اخبار 
جعلي و دروغ به صورت گسترده اين كارها را 
انجام مي  دادند و مردم را مي  ترساندند كه اگر 
وضعيت به همين ترتيب ادامه پيدا كند، كشور 
به دس��ت توده اي ها خواهد افتاد و توده اي ها 
دين، مذهب و همه مسائل مربوط به اعتقادات 
جامعه را زيرپا خواهند گذاش��ت، در حالي كه 
اي��ن كار خود آنها ب��ود و يك فضاس��ازي بود 
كه انجام مي  دادن��د؛ يا مث��اًل كاريكاتورهايي 
را مي  كش��يدند و ب��ا امضاه��اي جعلي پخش 
مي  كردند ي��ا نامه  هايي را ب��ا امضاهاي جعلي 
مي  نوشتند و در خانه بعضي از شخصيت هاي 
مذهبي و سياس��ي مي  انداختند، به هر حال از 
تمام امكاناتي كه در آن روز براي آنها ميس��ر 
بود، استفاده مي  كردند كما اينكه امروز نيز از 
تمام امكاناتي كه در اختيار آنهاست، استفاده 
مي  كنن��د و همين طور اخب��ار جعلي، دروغ و 
به اصطالح فيك نيوز را به ش��كل گسترده در 
جامعه  پخش مي  كنند تا جامعه را تحت تأثير 
خودشان قرار دهند و به همان راهي بكشانند 

كه مطلوب نظر آنهاست. 
اشلاره شلما به جنگ رواني براي 
تأثيرگذاری بر جامعله در جريان 
كودتاي 28 مرداد بود، اگر جلوتر 
بياييم در بعد از انقالب اين موارد 
چگونه بود و تالش هاي نظام سلطه 
براي تأثيرگذاري بر جامعه در آن 
زمان چه تفاوت  هايي با اغتشاشات 

اخير دارد؟
بعد از انقالب هم حتماً اين قضايا وجود داشت 
و طبيعي هم اس��ت؛ امريكا، انگليس، اسرائيل 
و ديگر دش��منان با بهره گيري از ش��بكه هاي 
تلويزيوني، راديويي، ماهواره اي و در سال هاي 
اخير با استفاده از شبكه هاي اجتماعي كه در 

اختيار دارند اين اخبار جعلي را توزيع و پخش 
مي  كردند و مي  كنند به خصوص اگر ما از اين 
دوره اخير فاصله بگيريم و ب��ه ابتداي انقالب 
بروي��م، در آن زم��ان، گروهك هاي سياس��ي 
مانند منافقين  و سازمان چريك هاي فدائيان 
خلق در نشريات خود انواع و اقسام اتهامات و 
دروغ ها را نسبت به مقامات كشور و مخصوصاً 
نسبت به شهيد بهشتي مطرح و به شكل خيلي 
گسترده پخش مي  كردند، چون شهيد بهشتي 
را يك ش��خصيت كاماًل اثرگذار مي  دانستند، 
تمام ت��الش خ��ود را مي  كردند كه ايش��ان را 
تخريب كنند، انواع و اقسام تهمت ها نسبت به 
ايشان را در نشريات خودشان چاپ مي  كردند 
و متأس��فانه در آن دوره برخي از طرفداران و 
هواداران ايشان نيز تحت تأثير اينگونه خبرهاي 

جعلي قرار گرفتند. 
اگلر بخواهيم مقايسله كنيم، اين 
رفتار كه جريان سلطه مي  خواهد 
روي افلكار عمومي جامعله تأثير 
بگلذارد، فقلط مخصلوص ايران 
است يا در ديگر كشورها نيز نمونه 

داشته است؟
آنها هر كسي را بيش��تر به حال خودشان مضر 
تشخيص دهند و بيش��تر نسبت به او احساس 
خطر كنند و احس��اس كنند كه او مي  تواند با 
س��لطه گري آنها بيش از ديگران مبارزه كند 
حجم شديدتر و بيشتري از حمالت تبليغاتي 
خودش��ان را روي او متمرك��ز مي  كنند، خب 
مس��لم اس��ت كه اي��ران در رأس كش��ورها و 
ملت هايي ق��رار دارد كه پنج��ه  در  پنجه اين 
سلطه جويان انداخته و طبيعتاً آنها نيز بيشترين 
حجم تبليغات خودشان را روي ايران متمركز 
مي  كنند؛ بعد از ايران نيز روي محور مقاومت 
متمركز هستند، چون محور مقاومت متشكل 
از جوامع و كش��ورهاي مبارز با سلطه غربي و 
صهيونيستي است به هر حال آنها از اين محور 
مقاومت هم كاماًل در هراس هستند و بيشترين 

حجم تبليغات را روي آنها متمركز مي  كنند. 
با توجله به هجمله رسلانه اي كه 
اكنلون نظام سللطه بر كشلور ما 
آورده است وظيفه مردم و نخبگان 

كشور را چه مي  دانيد؟
اول كاري كه بايد انجام شود، هوشياري خود 
مردم اس��ت كه بحمداهلل ما در اي��ن برهه كه 
ش��ديدترين حمالت تبليغاتي را هم داشتيم، 
ديديم كه مردم ما واقعاً هوشيارانه عمل كردند 
و جز يك تعداد اندكي كه در مسير اهداف آنها 
قدم برداش��تند عامه مردم و متن جامعه واقعاً 
هوشيار بودند و اين نشان مي  دهد كه اين دقت 
 نظر در بين مردم ما وج��ود دارد. ولي در اينجا 
فهم و نقش نخبگان را ه��م بايد در نظر گرفت 
و آنها هس��تند كه بايد با بيان خودشان و متن 
خودش��ان و از طرق مختلف از جمله كارهاي 
تصويري يا حتي نمايش��ي اينگونه ترفندهاي 
دشمن را براي مردم تش��ريح كنند و به شكل 
كاماًل مستدل و مستند و به گونه اي كه جامعه 
دقيقاً متوجه ترفندهاي دش��من براي فريب 
افكاري عمومي ش��ود و كاماًل قانع ش��ود بايد 
وارد شوند و اين همان چيزي است كه حضرت 
آقا از آن به عنوان جهاد تبيين نام بردند و همه 
كساني كه توانايي انجام اين كار را دارند، حتماً 

بايد در اين مسير قدم بردارند. 

884984403سرويس اجتماعي
28 مرداد هم  اول عملیات رسانه ای شد

مسعود رضايی، تاريخ  پژوه در گفت  و  گو با »جوان«:

 سرپرست اداره كل مستمري هاي سازمان تأمين اجتماعي از تسهيل 
برقراري حق عائله مندي براي زنان مس��تمري بگير سرپرست خانوار 

خبر داد. 
 معاون امور فرهنگي كميته امداد استان تهران گفت: در حال حاضر 
2۰ هزار و ۷۴۷ دانش آموز و 1۶23 نفر دانشجو تحت حمايت اين نهاد 

است كه از خدمات حمايتي اين نهاد بهره مند مي شوند. 
 معاون امور مناطق سازمان مديريت پسماند از ساماندهي و افزايش 
55 غرفه بازيافت و برنامه هاي نوآورانه جمع آوري پسماند خشك شامل 
هايپرماند، بيمه پس��ماند، خانه بازيافت، گلماند، ورزش ماند و بازيافت 
بيش از 12 هزار تن پس��ماند حجيم و تر ميادين ميوه و تره بار درسال 

جاري خبر داد. 
 معاون فني و عمراني ش��هرداري تهران از احداث دو كارخانه توليد 

آسفالت براي پوشش نياز تهران خبر داد. 
 طرح الزام به ثبت رس��مي معامالت اموال غيرمنقول، طرحي است 
كه قرار است كسب و كار س��ازمان ثبت و بنگاه هاي امالك ورود كند. 
حمايت كنندگان اين طرح ادعا مي كنند با اجرايي ش��د آن ساالنه 5 
ميليون پرونده قضايي كاس��ته مي ش��ود و از ايجاد مشكل براي مردم 

جلوگيري مي كند. 
 متخصص زنان و زايمان گفت: ابتالی مادر باردار به آنفلوآنزا ممكن 
است با عوارضي چون زايمان زودرس، سقط و مرده زايي همراه باشد؛ 
به همين جهت، تزريق واكس��ن آنفلوآنزا به همه مادران باردار توصيه 

مي شود. 
 يك كارشناس آب ضمن اشاره به اينكه مسئله كمبود كميت آب در 
ايران هميشه وجود داشته است، اظهار كرد: مسائلي همچون تغييرات 
اقليمي، احداث س��د، حفر چاه در دش��ت هاي ممنوعه و تهي سازي 
آبخوان ها و همچنين فعاليت هاي توس��عه محورانه و برهم زدن پيكر 

آبخيز كشور از جمله عوامل مهم تأثيرگذار بر بحران كم آبي هستند. 
 رئيس اداره مديريت انرژي اداره كل محيط زيست و توسعه پايدار 
شهرداري تهران، ايجاد س��امانه يكپارچه آنالين مديريت انرژي در 
ساختمان هاي ش��هرداري تهران، هوشمندس��ازي موتورخانه ها به 
منظور كاهش مصرف س��وخت و ايجاد الزام جهت شناسايي دقيق 
كليه اشتراكات و انشعابات متعلق به شهرداري تهران و تجميع آنها 
در س��امانه يكپارچه را از جمله برنامه هاي در دست اقدام شهرداري 

تهران است. 

توضيح تكميلي سيدصالحي به »جوان«:
به  عنوان معاون مخابرات گفت  و  گو نكردم

معاون فناوري اطالعات شركت مخابرات، به  هدف توضيح گفت  و  گوي 
روز گذشته با »جوان«، مطلبي را به دفتر روزنامه ارسال كرده است. 
روز گذش��ته و در همي��ن صفحه گفت  و  گوي��ي با عن��وان »دولت از 
خصوصي سازي مخابرات ۶5 هزار ميليارد تومان به جيب زد!« منتشر 
شد. سيدميثم سيدصالحي، معاون فناوري اطالعات شركت مخابرات 
كه با »جوان« گفت و گو كرده بود، توضيحي تكميلي را به دفتر روزنامه 

ارسال كرده است. 
توضيحات سيدصالحي به اين شرح اس��ت: »ضمن گاليه از شيطنت 
برخي رسانه ها اعالم مي كنم هيچ مصاحبه اي به عنوان معاون فن آوري 
اطالعات مخابرات ايران نداشته ام و جمله منتشر شده از اينجانب در يك 
جلسه  دوستانه به نقل از منتقدان وزارت ارتباطات بوده و به نظر بنده 
عملكرد وزارت ارتباطات دولت سيزدهم به ويژه شخص وزير محترم 
ارتباطات در توجه به ارتباطات ثابت و حماي��ت از آن بر خالف ادعاها 
و مسير اجرايي دولت هاي قبل كه س��طحي و سياست زده بوده است، 
كاماًل همراستا با هدف توسعه پايدار صنعت ارتباطات كشور است، اما 
همانگونه كه در گفت وگو اشاره شده است، اين توسعه نيازمند يك عزم 
جدي و حمايت همه جانبه در همه بخش هاي اجرايي و عملياتي كشور 

در كمك به تحقق اين هدف واالست. 
هم اكنون نيز در همين راستا در همكاري نزديك با شركت ارتباطات 
زيرساخت به عنوان دارنده شبكه مادر مخابراتي كشور و به منظور توزيع 
ترافيك محتوا به صورت متعادل در پنج نقطه تجميع ترافيك براي ارائه 
هر چه بهتر و با كيفيت تر س��رويس هاي محتوايي در تالش هستيم تا 
هموطنان عزيز در ايام جام جهاني بتوانند كيفيت متفاوتي از ش��بكه 

توزيع شده محتوا را تجربه كنند.«

سجاد آذري
  گفت  وگو

حسین سروقامت

قديمي ترها! دسلت مريزاد  كه به ما ياد داديد نوبت را رعايت 
كنيم، در مقابل ديگران با كسي در گوشي صحبت نكنيم، لهجه 

مردم را به تمسخر نگيريم و. . . 
اما فقط همين؟ امروزه اين قبيل آموزش ها نياز نسلل جوان را 

برآورده مي كند؟
چرا از آموزش هاي بنيادين سخن نگوييم؟

ما مهارت »استفاده از توانايي هاي ديگران« را بلديم؟!
متوجهيم كه باورهاي مردم را نمي توان به اجبار تغيير داد، اما 

مي توان روي آنها اثر گذاشت؟ 
مي دانيم جللب اعتماد، گام نخسلت در تأثيرگلذاري و بيان 

موفقيت هاي مردم شرط اساسي در توانمندسازي آنهاست؟
بلديم از مهارت هاي خود در راه فعال شدن توانايي هاي ديگران 

استفاده كنيم؟
مي دانيم آگاهي بخشي، مشاركت و ايجاد فرصت مي توانند در 

توانمندسازي افراد نقش ايفا كنند؟
ناز شست قديمي ترها! اما هنوز مسلائل مهمي وجود دارد كه 

آموزش آنها به نسل جوان واقعاً ضروري است. 
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   جبار ميهمي - تهران: س��اعت 1۴: 1۶ از ميدان آرژانتين با 
 تاكسي به س��مت خيابان ش��هيد مطهري حركت كردم و ساعت

 55: 1۶ در مقصد پياده ش��دم. اين حكايت هر روز روزهاي كوتاه 
پاييز و زمستان اين مسير است. آيا واقعاً شهرداري و مبادي ذي ربط 
نمي توانند براي اين مشكل به  ظاهر الينحل تمهيدي بينديشند تا 
دل مسافران را شاد كنند؟ فكر كنم مشكل تقاطع خيابان بهشتي و 
خيابان بخارست با زيرگذر و روگذر حل بشود. بي شك فاصله تهران 
تا بخارس��ت پايتخت روماني را با هواپيما در فاصله زماني كمتري 

مي شود طي كرد تا از ميدان آرژانتين تا ميدان هفت تير. 

سالم بر شلما مخاطبان هميشلگي »جوان«. 
اين سلتون متعلق به شماسلت. دلگويه هاي 
شلما عزيلزان را از طريلق شلبكه هاي 
 0۹۱۹0۹۶8۵30 شلماره  بلا   اجتماعلي 
يا تلفن: 884۹8448 پذيرا و  شلنوا هستيم. 
در نظر داشته باشليد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند.  اسكن كنيد

چرخه درآمدزای
سلبریتیسم ضد امنیت ملی را قفل کنید

 نخبگان وقتي مي بينند يك سلبريتي درجه چندم 
 در چرخه اي فاسد مي تواند درآمدهاي ميلياردي داشته باشد

 اما آنها با حداقل ها به كشورشان خدمت مي كنند
دچار حس خسران مي شوند

كافي اسلت نگاهي به دور و بر خودمان بيندازيم تا متوجه شويم 
سردمداران آگهي هاي بازرگاني و تجاري چهره هاي هنري درجه 
چندمي هستند كه به واسلطه پروپاگانديسلم معيوب با حداقل 
توانايي در حوزه هنري و ورزشلي توانسلته اند از حلقه فيلم هاي 
تجاري دسلته چندم يا موفقيت هاي ورزشلي حداقلي، به حلقه 
تبليغات راه بيابند. اين افراد بعد از ديده شلدن در تكرار و تلقين 
تبليغلات و آگهي هلاي تجاري بازرگانلي، در مرحلله بعدي وارد 
حلقه فعاليت هاي ضد ديني و ضد ارزشلي شده اند! در واقع انگار 
جرياني از پشلت صحنه اين روند معيوب را مديريلت مي كند تا 
در زمان مناسلب اين افراد را به ميدان بياورد تلا ليدر و پرچمدار 
حركت هاي ضد ديني و ضد ارزشي شلوند! اين در حالي است كه 
در همه  جاي دنيا ضوابطي بر اين موضوع حاكم است، چراكه چنين 
چرخه معيوبي موجب ناراضي سازي مي شود و بسياري از نخبگان 
علمي، فرهنگي، هنري و ورزشلي وقتي مي بينند يك سلبريتي 
درجه چندم، در چرخه اي فاسلد مي تواند درآمدهاي ميلياردي 
داشته باشد، اما يك استاد دانشگاه و يك نخبه علمي و هنري بايد 
با حداقل ها به كشورش خدمت كند، دچار حس خسران مي شوند! 
پس اين چرخه معيوب بايد در يك جا متوقف شلود و سر رشلته 
توقف اين چرخه در دست دولت و نهادهاي رسمي است. درست 
همان نهادهايي كه اجازه مي دهند صدا و تصوير چنين افرادي روي 
بيلبوردهاي شهر قرار گيرد يا از تلويزيون بارها و بارها پخش شود. 

سلبريتي ها را رسانه ها مي سازند. چهره هايي كه به واسطه تكرار و تلقين 
رسانه ها رفته رفته در بين مردم ش��ناخته می شوند و اعتبار مي يابند و 
به عنوان گروه هاي مرجع مطرح مي ش��وند. با وجود اين، هر هنرمند 
ورزشكار و چهره اي را نمي توان سلبريتي دانست. در دنياي امروز معناي 
سلبريتي تغيير كرده است و سلبريتي بودن به معناي داشتن استعداد 
ويژه در هنر يا ورزش نيست، بلكه سلبريتي ها افرادي هستند كه به مدد 
رسانه ها توانسته اند  به شهرت دست يابند و بيشتر رؤياي مخاطبان را 

تحريك كنند!
  پايه هاي شكل گيري يك چرخه معيوب

فرهنگ ش��هرت چيزي فراتر از عالقه به افراد مش��هور و انعكاسي از 
ارزش هاي اجتماعي و نمايش رابطه پيچيده ميان انتظارات اجتماعي 
و واقعيت هاي اقصادي  -اجتماعي اس��ت. از س��وي ديگر آگهي هاي 
بازرگاني و تبليغات هم كارشان القاي نياز و رؤيا فروشي است. بر اين 
اساس، آگهي هاي بازرگاني تالش مي كنند يك زندگي آرماني را برابر 
چشم مخاطب به تصوير بكشند و از اين طريق به او القا كنند با داشتن 
وسيله يا اس��تفاده از خدماتي خاص مي تواند  به آن زندگي آرماني و 
رؤيايي دست پيدا بكند. حاال تلفيق اين دو را در نظر بگيريد كه چه 
خواهد شد؟! يعني رؤيا فروشي و القاي زندگي آرماني به وسيله يك 

چهره يا سلبريتي! اينجاست كه چرخه معيوب شكل مي گيرد. 
  چهره هاي درجه چندم سردمداران آگهي هاي تجاري 

 در اين چرخه اغلب هنرمندان و ورزشكاران چهره هاي واقعي و اصيل 
وارد نمي ش��وند! خيلي از چهره هايي كه سردمدار آگهي ها هستند، در 
عرصه سينما و تلويزيون اثر قابل تأملي نداشته اند. هنرمندان آثار ماندگار 
سينما و تلويزيون كشور و فيلم هايي همچون آژانس شيشه اي، ناخدا 
خورشيد و مادر يا سريال هايي همچون سربداران و هزاردستان، سهمي 
از آگهي هاي بازرگاني ندارند، بلكه چهره هاي هنري و ورزش��ي درجه 
چندم كه در حالت عادي با اقبال اجتماعي مواجه نبوده و نتوانسته اند 
در كارنامه كاري خود اثر قابل توجه و ماندگاري را بر جاي بگذارند، وارد 
اين چرخه مي شوند تا بتوانند آن توجهي كه نتوانسته اند از طريق حرفه 
و كار خود كسب كنند، با تكرار و تلقين آگهي هاي بازرگاني و تبليغات 
به دست بياورند. بازيگران و چهره هايي كه نهايت حضورشان در سينما 
و تلويزيون آثار لمپني و سطح پاييني بوده كه نه فقط نقش مثبتي در 
فرهنگ و هنر اين مرز و بوم نداشته اند، بلكه خود اين آثار چالش برانگيز 
هم بوده اس��ت. چهره هاي ورزش��ي و س��اير چهره هايي كه سردمدار 
آگهي هاي بازرگاني هستند نيز حكايت شان همين است. از همين  روست 
كه شاهد سردمداري سلبريتي هاي درجه چندم در تبليغات و آگهي هاي 

بازرگاني هستيم. 
 چرخه معيوب 

 افراد درجه يك ورزشي و هنري جايشان در آگهي هاي تبليغاتي نيست، 
چون چرخه پروپاگانديسمي كه به دنبال چهره سازي و سلبريتي سازي 

است، خود معيوب است. 
س��ردمداري س��لبريتي هاي درجه چندم در آگهي ه��اي بازرگاني و 
تبليغات تجاري، اتفاقي است كه مرحله بعدي آن ورود اين چهره ها و 
سلبريتي ها به دنياي سياست و شكل دهي رفتار ها و حركات ضد ديني و 
ضد ارزشي از سوي آنهاست. انگار پشت پرده اين ماجرا و صحنه گرداني 
آن رخدادي كاماًل حساب شده است؛ موضوعي كه عالوه بر آسيب هاي 
اجتماعي مي تواند موجب شكل گيري نارضايتي در گروه هاي اجتماعي 
مرجع و نخبگان واقعي جامعه شود. افرادي كه با حداقل ها در راستاي 
سازندگي و آباداني اين كش��ور تالش مي كنند و پيش رويشان تصوير 
سلبريتي هايي اس��ت كه با وجود اس��تفاده از امكانات دولتي و منابع 

عمومي، در چرخه اي فاسد درآمدهاي ميلياردي دارند. 
  نظارت بر فعاليت سلبريتي ها در همه دنيا 

در تمام دنيا آگهي هاي بازرگاني و فعاليت س��لبريتي ها ضوابطي دارد 
و رها شده نيست! در كشور ما هم اين چرخه معيوب و سيكل ناصواب 
بايد در يك جايي متوقف ش��ود. صدا و سيما و شهرداري ها بايد چنين 
تبليغاتي را تا ابد ممنوع كنند و اجازه ندهند در تبليغات و آگهي هاي 
بازرگاني از چهره هايي استفاده شود كه بعد از آن كه با فعاليت هايشان 
در اين كشور و با استفاده از امكانات و منابع بيت المال، پول هاي كالني 
به جيب زدند و هم��ه را در قمار باختند، به دنبال آن باش��ند تا انتقام 

باخت هايشان را از نظام بگيرند!
حتي در نظام هاي ليبرال هم چنين رويكردي غير قابل قبول است كه 
كسي از امكانات دولت و منابع عمومي استفاده و در نهايت عليه منافع 

ملي كشورش فعاليت كند. 
 در همه جاي دنيا پرچم سرود ملي از جايگاه ويژه اي برخوردار است و 
اقدام عليه پرچم يا سرود ملي جرم محسوب می شود و مشمول مجازات 

است. همچنان كه در فرانسه بي احترامي به پرچم ملي زندان دارد. 
  گامي بلند در عرصه رضايت عمومي و عدالت اجتماعي

توقف اين چرخه ناصواب و سيكل معيوب گام بلندي در راستاي كسب 
رضايت عمومي جامعه و برقراري عدالت اجتماعي محسوب مي شود. 
در شرايطي كه يك استاد دانشگاه يا يك پژوهشگر و محقق يا بسياري 
از افراد ديگر با درآمدهاي ناچيز در مسير پيشرفت و توسعه كشور گام بر 
مي دارند، درآمدهاي ميلياردي سلبريتي ها و چهره هاي هنري و ورزشي 
درجه چندم در چنين چرخه ه��اي معيوبي هم ب��ا عدالت اجتماعي 
ناسازگار است و هم منجر به بروز نارضايتي هاي اجتماعي خواهد شد؛ 
همچنان كه فرهنگ شهرت و القاي نياز و پرورش رؤياهاي آرمان گرايانه 
در ذهن اف��راد از طريق آگهي ها و تبليغات بازرگاني و نمايش س��بك 
زندگي سلبريتي ها در جامعه مي تواند منجر به بروز احساس تبعيض 
ميان مردم شود و در نهايت چرخه آسيب هاي اجتماعي را شديد كند و 

نارضايتي عمومي را باال ببرد.

زهرا چیذري 

دبيلر كل مشلاركت هاي اجتماعلي 
و فعاليت هلاي داوطلبانله جوانلان از 
برگزاري رويداد هم افزايي مشلاركت 

نهادمند اجتماعي  »همنا« خبر داد. 
مرتضي كامل  نواب، دبير كل مشاركت هاي 
اجتماعي و فعاليت هاي داوطلبانه جوانان از 
برگزاري رويداد هم افزايي مشاركت نهادمند 
اجتماعي  »همنا« خبر داد و آن را گامي مهم 
در آموزش و توانمند س��ازي س��ازمان هاي 

مردم نهاد جوانان سراسر كشور دانست. 
وي گف��ت: ب��ا توجه ب��ه اهمي��ت آموزش 
و توانمندس��ازي س��ازمان هاي مردم نهاد 
جوانان كه از جمله اه��داف اصلي اداره كل 
مش��اركت هاي اجتماع��ي و فعاليت ه��اي 
داوطلبانه جوانان اس��ت؛ رويداد هم افزايي 
مش��اركت نهادمن��د اجتماع��ي )همن��ا( 

برنامه ريزي شده است. 
كامل نواب افزود: اين روي��داد با تأكيد بر دو 
مؤلفه اصلي تعريف شده است كه مؤلفه اول 
تأكيد بر ارتقای كيفيت آموزش هاي عمومي 
تش��كل هاي جوانان با انتخاب مدرسين در 
س��طح ملي بوده و مؤلف��ه دوم گفت وگوي 
چهره  به  چهره مديران و كارشناسان وزارت 
ورزش و جوانان با فعاالن و كنشگران جوان 

حوزه هاي اجتماعي و فرهنگي است. 
مدي��ر كل مش��اركت هاي اجتماع��ي و 

فعاليت ه��اي داوطلبان��ه جوان��ان اظه��ار 
داشت: جهت اجرايي شدن اين برنامه ابتدا 
نيازس��نجي از اس��تان هاي سراس��ر كشور 
انجام شد تا از اين طريق بتوانيم اولويت هاي 
آموزش��ي س��ازمان هاي مردم نهاد جوانان 
را به تفكيك هر اس��تان شناس��ايي كنيم. 
س��پس مقرر ش��د اين رويداد به صورت دو 
هفته يك بار در يك استان با حضور تمامي 
سمن هاي جوان و همچنين ساير تشكل هاي 
فعال در حوزه جوانان آن استان برگزار شود. 
كامل نواب با بيان اينكه دستورالعمل رويداد 
همنا به ادارات كل استان ها ابالغ شده است، 
اضافه كرد: تأكيد ما بر اين اس��ت كه در اين 
رويداد عالوه بر س��من هاي جوانان س��اير 
تش��كل هاي مردم نهاد صرف نظ��ر از اينكه 
مجوز خ��ود را از چه ارگان��ي دريافت كرده 

باشند نيز حضور داشته باشند. 
وي با بيان اينكه پيش��نهاد مي شود رويداد 
همنا به عنوان يكي از برنامه هاي اصلي حوزه 
جوانان در س��تاد س��اماندهي امور جوانان 
استان ها مطرح ش��ود، افزود: اين امر باعث 
مي شود تا اعضاي س��تاد از اهميت رويداد 
اطالع پي��دا كنن��د. همچنين مي ت��وان از 
ظرفيت ارگان هاي مرتب��ط با حوزه جوانان 
در جهت اطالع رساني و پوشش رسانه اي هر 

چه بهتر برنامه استفاده كرد. 

در دو سلال اخيلر يلك ميليلون افزايلش 
اختلالف  حلل  شلعب  در  رسليدگي 
گرفته اسلت.  صلورت  كشلور  سراسلر 
حجت االس��الم هادي صادق��ي، رئيس مركز 
توسعه حل اختالف كشور در همايش سفيران 
صلح ش��وراي حل اخت��الف با اش��اره به مدل 
طراحي شده در اين مركز براي گسترش و بسط 
امر مصالحه و ميانجيگ��ري و داوري با عنوان 
»مدل تعالي و صلح يار« اظه��ار كرد: در مدل 
طراحي ش��ده در مركز توس��عه حل اختالف، 
1۰ معي��ار در دو مبحث »توانمندس��ازان« و 
»دستاوردها« لحاظ و 1۷۰ شاخص نيز تعيين 

شده است. 
 وي با بيان اينكه اس��تان هاي فارس، خراس��ان 
رضوي و ايالم به ترتيب حائز رتبه هاي اول تا سوم 
در امر توس��عه حل اختالف و به صلح و س��ازش 
كش��اندن پرونده ها بر مبناي م��دل فوق الذكر 

ش��ده اند، گف��ت: صلح ياران م��ا ب��ا اعتبارهاي 
اجتماعي، قومي، مذهبي و صنفي خود در پيشبرد 
احقاق حق و اجراي عدالت و تحقق صلح و سازش 

بين مردم مشاركت دارند. 
»ايجاد شفافيت تمام عيار«، »تعيين مسيرها و 
شاخص هاي تحقق صلح وسازش« و »ويرايش و 
ارتقای ساالنه« از جمله ويژگي هاي مدل طراحي 
ش��ده در مركز توس��عه حل اختالف در راستاي 
گس��ترش و بس��ط امر مصالحه و ميانجيگري و 
داوري  است كه مورد اشاره حجت االسالم صادقي 

قرار گرفت. 
رئيس مركز توسعه حل اختالف كشور در ادامه 
با اشاره به افزايش بهره وري در اين مركز تصريح 
كرد: ظرف دو سال اخير در مجموع، يك ميليون 
افزايش رسيدگي در شعب حل اختالف سراسر 
كش��ور صورت گرفته و اين مهم با وجود كاهش 

2هزار و 2۰۰ نيرو تحقق يافته است. 
وي به ارائه آماري از توفيقات مركز توس��عه حل 
اختالف در س��ال1۴۰۰ نيز پرداخ��ت و گفت: 
در س��ال گذش��ته، ش��عب حل اختالف، بيش 
از ۹درصد افزايش رس��يدگي پرون��ده مختومه 
داشته اند و ميزان صلح و سازش ها نيز از 32درصد 
پرونده هاي قابل مصالحه در سال ۹۹ به ۴۰درصد 

در سال 1۴۰۰ رسيده اند. 
حجت االسالم صادقي، اين را هم گفت كه مطابق 
نظرسنجي ها، ميزان رضايت مردم از شعب حل 

اختالف كشور حدود ۷۰ درصد است. 

برگزاري رويداد »همنا« با حضور فعاالن جوان 
در عرصه مشاركت اجتماعي

40 درصد پرونده هاي قابل سازش
 به صلح ختم شد

  قضایی  ویژه


