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سینما در قرق کمدی و انیمیشن است10تیــک
سپهرغرب، گروه تیک:  سینمای ایران این هفته در مجموع چهار میلیارد و 952 میلیون و 409 هزار مخاطب داشت که این مقدار نسبت به هفته های گذشته روند نزولی داشته است.

فیلم کمدی »بخارست« از 24 آبان ماه در سینما های سراسر کشور درحال اکران است. »بخارست« این هفته با فروش 62 هزار بلیت به ارزش دو میلیارد و 248 میلیون تومان و فروش کل 14 میلیارد و 600 میلیون و 828 هزار و 450 تومان در صدر جدول فروش سینما ها قرار گرفته است.
»لوپتو« در هفته نهم اکران خود با فروش 35 هزار بلیت به ارزش 918 میلیون تومان در رتبه دوم جدول فروش سینما ها قرار گرفت. کمدی »انفرادی« که از اکران آن هفت ماه می گذرد با فروش 15 هزار بلیت به ارزش 541 میلیون تومان در رتبه سوم جدول فروش سینما ها قرار گرفته است.

انیمیشـــن »پســـر دلفینی« در هفته بیســـتم اکران خود با فروش هشـــت هزار قطعه بلیت به ارزش 270 میلیون تومان رتبه چهارم جدول فروش ســـینما ها را از آن خود کرد. فیلم کودک »بام باال« در دوازدهمین هفته از اکران خود با فروش 6هزار قطعه بلیت به ارزش 
195میلیون تومان در رتبه پنجم جدول فروش سینما ها قرار گرفت.

یک  با  شدت  به  ما  تیک:  گروه  سپهرغرب، 
ادراکی و جنگ شناختی تمام عیار مواجه  جنگ 
سال های  در  را  نمونه اش  انصافًا  که  بودیم 

اخیر جهان نداریم.
روح االمین ســعیدی دکترای روابط بین الملل 
و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق )ع( در 
تحلیل حوادث اخیر کشــور، با اشــاره به مفهوم 
امنیــت، آن را هــدف اصلــی جوامــع دانســت و 
تاکیــد کرد اهــداف دیگری کــه به عنــوان منافع 
ملی مطرح می شــوند، ذیل مفهــوم امنیت قرار 

می گیرند.
ســعیدی در ادامــه ضمــن تعریــف امنیــت با 
رویکــرد ایجابــی بــه بــه مفهــوم جنگ شــناختی 
اشــاره کرد و آن را یکی از ابعاد جدید جنگ علیه 
کشورها دانســت که باید به عنوان پاشنه آشیل 

امنیــت ایران نیز مورد توجه قرار گیرد.
این اســتاد دانشــگاه بــا برقــراری پیوند میان 
دو مفهوم »امنیت ایجابی« و »جنگ شناختی« 
بــه تحلیــل وقایــع اخیــر پرداخــت کــه مشــروح 

این تحلیل در ادامه می آید:

 بدون امنیت به رفاه نخواهیم رسید
ایجابــی،  »امنیــت  منظــر  از  می خواهــم 
جنــگ شــناختی و نظریــه پرخاشــگری ناشــی از 
محرومیــت« حوادث اخیر را بررســی کنم. از این 
رو شــعار »زن، زندگــی، آزادی« هــم می تواند در 

اثنــای همین بحث من مورد توجه قرار گیرد.
می خواهــم بــا برقــرار کــردن پیونــد میان دو 
مفهوم »امنیت ایجابی« و »جنگ شــناختی« به 
تبیین تئوری »پرخاشــگری ناشــی از محرومیت« 
کــه   »frustration aggression theory« یــا 
در عرصه روانشناســی مطرح می شود و با علوم 
سیاســی و حــوزه روابط بیــن الملل ارتبــاط پیدا 
می کنــد، بپردازم. یکی از مفاهیم بســیار مهم در 
عرصه علوم سیاسی و روابط بین الملل، مفهوم 
امنیــت اســت. در واقع این هدف اصلی اســت و 
اهــداف دیگری کــه در قالب منافع ملــی تعریف 
می شــود، ذیــل امنیت اســت، یعنی اگــر امنیت 
نباشــد، طبیعتــا به اهدافــی مثل رفــاه و این ها 

نخواهیم رسید.

 تعریف امنیت با رویکرد ایجابی
امنیــت هــم یــک مفهــوم عینــی و هــم یــک 
مفهــوم ادراکــی یــا perceptual اســت. یعنــی 
ممکــن اســت از بیــرون یــک تهدیــد عینــی هــم 
وجود داشــته باشــد، اما چون شــما احســاس 
قــدرت می کنیــد و می دانید کــه می توانید آن را 
مدیریــت کنیــد، احســاس ناامنــی ندارید. فرض 
کنیــد که در مورد کشــور امارات متحــده عربی، 
هیچ وقــت احســاس ناامنــی نمی کنیــم، ممکن 
اســت ایــن کشــور حتــی مــا را تهدیــد و برایمان 
امــا چــون  بفرســتد،  نیــز  تهدیدآمیــز  پیام هــای 
همیشــه معتقدیــم کــه قدرتمان بســیار بیشــتر 
از امــارات اســت، هیچ گونــه احســاس ناامنی از 
جانب امــارات نمی کنیــم. این قضیه اما نســبت 
بــه رژیم صهیونیســتی بــه این خاطر که شــما در 
مقابل تهدیدهای آن دولت، احساس مصونیت 
صددرصــدی نمی کنیــد، متفــاوت اســت. فهــم 
ادراکــی بودن مقوله امنیــت در ادامه این بحث 
و تحلیل حــوادث اخیر خیلی به ما کمک خواهد 

کرد.
در رویکرد ســلبی و نگاه ســنتی، همیشــه ما 
امنیت را مســاوی بــا فقدان تهدیــد، خصوصا از 
بیــرون مرزهــا می دانســتیم و طبیعی اســت که 
هــر چقــدر ضعــف و آســیب پذیری کشــور شــما 
خطرهــای  دچــار  کمتــر  باشــد،  کمتــر  داخــل  از 

تهدیدآمیز بیرونی خواهید بود.
این یک رویکرد ســلبی نســبت به امنیت بود، 

ولــی در ســال های اخیــر یــک رویکــرد ایجابی نیز 
نســبت بــه امنیــت در مطالعــات امنیت پژوهــی 
ایجابــی گفتــه  رویکــرد  ایجــاد شــده اســت. در 
صــورت  بــه  صرفــا  را  امنیــت  مــا  کــه  می شــود 
ســلبی و انفعالــی تعریــف نمی کنیم کــه بگوییم 
امنیــت مســاوی با نبــود تهدید و ناامنی اســت، 
بلکــه می گوئیــم کــه امنیــت در رویکــرد ایجابی، 
وضعیتی اســت که بین خواســته های کنشگران 
و داشــته های آن هــا، یک رابطه مناســبی وجود 

داشــته باشد که تولید رضایت کند.
اگــر رابطــه بیــن امــر موجــود و امــر مطلوب 
رابطــه  یــک  داشــته ها،  و  خواســته ها  بیــن  یــا 
نامتناسبی باشد و فرد احساس کند که اصًال به 
آن چیزهایــی کــه می خواهد نمی رســد و فاصله 
بســیار فاحشی وجود دارد، احســاس نارضایتی 
می کنــد و حتی ممکن اســت دســت بــه کارهای 

بسیار رادیکال بزند.

جمهوری  آشیل  پاشنه  ایجابی،  امنیت   
اسالمی

امنیــت پژوهان می گویند کــه امنیت ایجابی، 
و  داشــته ها  بیــن  مناســب  رابطــه  یــک  وجــود 
خواســته ها و بیــن امر مطلوب و موجود اســت 
که اگــر این اتفــاق در جامعه بیافتــد، می گوئیم 
کــه امنیــت ایجابــی داریــم. بــه عبارتــی جامعه 
و دولــت تــاش می کننــد کــه وضعیتــی را ایجاد 
کننــد تــا فاصلــه بیــن امــر مطلــوب و موجــود، 
مــردم  تــا  باشــد  معقولــی  و  معنــادار  فاصلــه 
احســاس امنیــت کنند. یکــی از مهم ترین دالیلی 
کــه می توانیم بــرای حــوادث اخیر و اغتشاشــاتی 
کــه رخ داده، از منظــر تئوری »پرخاشــگری ناشــی 
از محرومیــت« ذکر کنیم، همین اســت که امنیت 
ایجابی مردم ایران طی سال های اخیر دستخوش 
تهدیــدات جــدی شــده اســت. یعنی هــر چند که 
جمهــوری اســامی ایــران از لحــاظ امنیت ســلبی 
در وضعیــت مطلوبــی اســت و خیلــی نگرانــی در 
خصوص بیرون مرزها ندارد؛ منتهی پاشــنه آشیل 
جمهــوری اســامی ایــران طــی ســال های اخیــر، 

مسئله امنیت ایجابی بوده است.

 ادراک محرومیت یا خود محرومیت؟
فاصله بین امر مطلوب و امر موجود، فاصله 
بخش هــای  ادراک  در  خواســته  و  داشــته  بیــن 
قابل توجهی از مردم ما، به فاصله قابل توجهی 
تبدیل شــده اســت و این را اصطاحا »وضعیت 
محرومیــت« می نامنــد. نکتــه بســیار مهمی که 
رابرت گر مطرح می کند و بنده احســاس می کنم 
که کامــٌا با وضعیــت جامعه ما ســازگاری دارد، 
این اســت که می گویــد مهــم، ادراک محرومیت 
اســت و نه خود محرومیت. می گویــد که در امر 
واقــع، اگــر چه ممکــن اســت محرومیــت به آن 
معنا وجود نداشــته باشــد، اما جامعه همواره 

احساس محرومیت می کند.
یکی از ســواالتی کــه در حــوادث اخیر مطرح 
شــد، ایــن بود کــه چرا بســیاری از طبقــات مرفه 
در  دقیقــا  می کننــد؟  اعتــراض  دارنــد  جامعــه 
تحلیــل ایــن نظریــه بــه ایــن بحــث می پردازیــم 
کــه علیرغــم اینکــه ممکن اســت در حــاق واقع، 
ادراک  امــا  باشــد،  نداشــته  وجــود  محرومیــت 
محرومیــت وجــود دارد و فرد احســاس می کند 
که اســتحقاق بســیار بیــش از ایــن را دارد. اینجا 
باید بین ارزش های رفاهی و ارزش های قدرتی و 

ارزش های بین االشــخاصی تمیز قائل شد.
بــه عنــوان مثــال ســلبریتی ها و طبقــات مرفه 
جامعه، ارزش رفاهی دارند، اما ارزش قدرتی شان 
مورد خدشــه قرار گرفته، آن هم بــه این خاطر که 
دوســت دارند سبک زندگی غربی داشته باشند یا 
حجاب نداشــته باشــند، اما وضعیــت جامعه این 
اجــازه را بــه آن هــا نمی دهــد. اینجا ممکن اســت 
کــه این طبقه احســاس ادراک محرومیــت کند. بر 
اساس تئوری پرخاشگری ناشی از محرومیت، فرد 
ممکن است دست به رفتار پرخاشگرانه بزند؛ البته 
بر اساس این تئوری، هیچ رابطه عّلی صد در صدی 
بین محرومیت و پرخاشــگری وجود نــدارد، یعنی 
این طور نیســت که اگر هر کســی دچار محرومیت 
شد، صد در صد رفتار پرخاشگرانه خواهد داشت.

شکل  چگونه  محرومیت«  »احساس   
می گیرد؟

آقــای رابــرت گــر در خصــوص اینکه چــرا این 
احســاس محرومیــت به وجــود می آیــد، به چند 
نکتــه اشــاره می کنــد کــه می توانیــم ایــن را تک 
تــک با جامعــه خودمان انطبــاق بدهیم و نتایج 
جالبــی بگیریم. مثًال می گوید که ورود ارزش های 
جدید از جوامع دیگر می تواند انتظارات ارزشــی 
شــما را متفــاوت کند. این ارتباطــی که در نتیجه 
جهانی شدن به خصوص برای جامعه ما که یک 
جامعه تحصیلکرده اســت به وجود آمده است، 
خــواه ناخــواه ســبب می شــود کــه مقایســه ها 
اتفــاق بیافتــد و بســیاری از بخش هــای جامعــه 
احســاس کنند که ما به شدت با آن امر مطلوب 
فاصلــه داریــم؛ یعنی دنیای دیگــری را دیده و در 
ذهنــش ســاخته کــه به شــدت بــا آن چیــزی که 
احســاس می کنــد از آن برخوردار اســت، فاصله 
دارد. بــه همیــن خاطر اســت که شــما می بینید 
بســیاری از طبقــات محــروم جامعه در بســیاری 
از روســتاها، شهرســتان ها، اصــًال در متــن ایــن 
حــوادث نبودنــد ولــی مرفهیــن، خــارج رفته هــا 
وســلبریتی ها در کــف میــدان بــه شــدت مبارزه 

می کردنــد و مدعی و مطالبه گر بودند.
مســئله دیگر، رشــد ایدئولوژی های سیاســی 
جدید اســت، مثًال ایده لیبرالیسم طی سال های 
اخیــر در جامعه ما رشــد کرده اســت یــا خیلی از 
دانشــجویان و جوانانــی کــه دســتگیر شــده اند 
امنیتــی  نهادهــای  کــه  آمارهایــی  اســاس  بــر 
و  منتشــر کرده انــد، گرایش هــای چــپ داشــته 
از چپ هــا بوده انــد. ایــن رشــد ایدئولوژی هــای 
هــم  و  لیبرالیســم  ایدئولوژی هــای  جدید-هــم 
نومارکسیستی- به شــدت کمک کرده است که 

این جریان، مطالبه گر آرمان های دیگری باشــد.
نکته ای که بســیار اهمیت دارد این اســت که 
تــد رابرت گــر می گوید خیلــی از طبقــات جامعه 
پیشــرفت خودشــان را بــا گروه هــای مرجع مثل 
ســلبریتی ها مقایسه می کنند. شــما سلبریتی ها 
می کننــد،  اراده  را  چیــزی  هــر  کــه  می بینیــد  را 
بــه دســت می آورنــد. بســیاری از طبقــات جوان 
جامعــه زندگــی خــود را بــا ســلبریتی مقایســه 
می کننــد کــه فــان ســلبریتی همــه چیــز دارد، 
چــرا مــن نــدارم و ایــن احســاس محرومیــت و 
ادراک محرومیــت بــه شــدت در ذهنــش پررنــگ 
و پررنگ تــر می شــود. مــورد دیگری کــه رابرت گر 
بــه آن اشــاره می کند، وعده هــای حاکمیت برای 
برداشــتن محرومیــت اســت. طــی ســال ها اخیر 
جامعــه ما بــه شــدت امیــدوار بود که مســائل 
معیشــتی حل بشــود، دولت هایی کــه آمدند به 
شــدت این نویدها را می دادند، یعنی مدام این 
امیــد بــه مردم پمپــاژ می شــود که مســئله حل 
می شــود و نگران نباشید، اما وقتی زمان زیادی 
از آن می گذرد و این مســائل در ذهن مردم حل 
نمی شــود، رفته رفته احســاس ناامیدی شــکل 
می گیــرد. کــم کــم مردم بــه این تلقی می رســند 
کــه دیگر چپ و راســت اهمیتی ندارد و حکومت 

اساسا فاسد است.

عامل  محرومیت  توهم  انباشت   
پرخاشگرانه حرکت های 

آقــای تــد رابــرت گر ســه مــدل هم بــرای این 
محرومیت برمی شــمارد؛ یکی »مدل محرومیت 
نزولــی« اســت یعنــی زمانی کــه انتظارات شــما 
ثابت اســت، اما توانایی های کشــور کاهش پیدا 
می کند. من احســاس می کنــم که این یک مدل 

خیلی به ما نمی خورد.
حالت دوم »محرومیت ناشــی از بلندپروازی« 
اســت. یعنی توانایی ها ثابت است، اما انتظارات 
مــردم افزایش پیدا می کنــد؛ دقیقا عکس مدل 
قبلــی. مدل ســومی که بنــده معتقــدم کامًال با 
وضعیــت جامعــه مــا منطبــق اســت، اصطاحــا 
بــه آن »محرومیــت صعــودی یــا پیــش رونده« 
می گوینــد.   progressive deprivation
وضعیتی که در آن انتظارات مردم و توانایی های 
کشــور بــه مــوازات هم رشــد پیــدا می کنــد، اما 
بعــدًا بــه یــک دلیلــی، توانمندی های کشــور در 
دورۀ کوتاهی کاهش پیــدا می کند. اینجا، جایی 
اســت کــه می گویند جامعه به شــدت مســتعد 
پرخاشــگری، شــورش و حتــی انقاب می شــود. 
چــرا مــن معتقــد هســتم کــه مــدل جمهــوری 
اســامی این مدل است؟ از اول انقاب که شما 
در نظــر بگیریــد، حاال مثًال بگوییــم از دهه هفتاد 
پیشرفت های کشور واقعا غیرقابل انکار است و 
منجر به این شــده که وضعیت اقتصادی مردم، 
ناعادالنــه باشــد،  حــاال ممکــن اســت بگوییــم 
امــا طبقات متوســط یا بــاالی جامعــه وضعیت 
زندگی شــان به شــدت نســبت به گذشــته ارتقا 
پیــدا کرده اســت. به صــورت کلی پیشــرفت های 
قابــل توجهــی در جامعه حاصل شــده اســت و 
ایــن را بــر اســاس آمارهــا می شــود اثبــات کرد. 
وضعیت رفاه مردم، بهداشت، برخورداری مردم 
خدمت رســانی،  دیگــر،  جاهــای  و  روســتاها  در 
گازرسانی و برق رســانی واقعا قابل اثبات است، 
ولــی اتفاقــی افتــاده اســت کــه یــک دفعــه این 
توانایی هــا در یــک برهــه ای کاهــش پیــدا کــرده 
از  تحریم هاســت.  مســئله  هــم  دلیلــش  اســت. 
اواخــر دولت آقــای احمدی نژاد کــه تحریم ها به 
شــدت افزایشــی شــد، و در طول هشــت ســال 
دولــت آقــای روحانــی بــه دلیــل رشــد تصاعدی 
و  اقتصــادی  امکانــات  لحــاظ  از  مــا  تحریم هــا 
رفاهــی دچــار مشــکل عدیــده شــدیم کــه خوِد 
رهبر معظم انقاب در ســخنرانی های اخیرشان 
اشــاره کردند که دهــه نود، دهه خیلــی بدی به 

لحاظ اقتصادی بود.
این مشــکاتی کــه در طــول دوران دهه نود 
شمســی برای کشــور بوجود آمد، منجر شــد که 
یک احســاس و ادراک محرومیت برای بسیاری از 
بخش هــای جامعه به وجود بیاید و هر چقدر که 
منتظر شــدند حل بشود، نه تنها حل نشد، بلکه 
بالعکس انباشــت شد. حاال شــما با یک انباشت 
و تراکــم احســاس محرومیــت بــه خصــوص در 
طبقــات برخــوردار جامعــه مواجــه هســتید که 
مســتعد حرکــت انفجــاری اســت. اینجــا جامعه 
به وضعیتی رســیده کــه احســاس می کند دیگر 
فایده ای ندارد و سیســتم توانایی پاســخ دادن 
به مطالبات او را ندارد و به همین دلیل مستعد 

حرکت های پرخاشگرانه می شود.

خشونت های  تحلیل  برای  مولفه هایی   
اخیر

تــد رابــرت گر در پاســخ به این پرســش که آیا 
خشــونت جمعی کــه در جامعه به وجــود آمده 

و انباشــته شــده، به خشــونت سیاســی در کف 
خیابــان منجــر می شــود یا خیــر؟ چنــد مؤلفه را 
در نظــر می گیــرد. مثــًال می گوید که یــک مؤلفه، 
میــزان بــه هنجــار بــودن خشــونت جمعــی در 
جامعــه اســت. دقیقــا به همیــن دلیل بــود که 
دیدیــد، مــردم بعد از گذشــت چنــد روز خیلی با 
این ماجراها همراهی نکردند، چرا که این میزان 
از خشــونت را نمی توانســتند تحمــل کنند. بعد 
از اینکــه دیدنــد چه خشــونت عجیــب و غریب و 
ســبعانه ای در کــرج، در جریان شــهادت مرحوم 
آرمــان علــی وردی و این طــرف و آن طرف، آتش 
زدن پلیــس به وجود آمــد، جامعه دچار یک نوع 
واپس زدگی شد و دیگر نتوانست همراهی کند.

سیاســی  نظــام  مشــروعیت  دوم،  مؤلفــه 
اســت؛ هــر چقدر کــه رژیم سیاســی مشــروعیت 
بــاز  می شــود.  کمتــر  خشــونت  باشــد،  داشــته 
شــما اینجا دیدیــد که هــر چقدر کــه گروه هایی 
در مقابــل بــا رژیم بودنــد و در ذهنشــان از رژیم 
مشــروعیت زدایی شده بود، بیشتر کف میدان و 
خیابان بودند، چرا که دیگر مشــروعیت سیاسی 
دیگر برایشــان معنا نداشــت، امــا آن طبقاتی از 
مردم که همچنان مشــروعیت نظام سیاســی را 
قبول داشــتند، در راهپیمایــی و تظاهرات اعام 
کردند که ما همچنان با حاکمیت هستیم. اینجا 
عنصر مشروعیت، عنصر بســیار تعیین کننده ای 
اســت، امــا شــما دیدیــد کــه بــرای آن بخــش از 
جامعه که در ذهنشــان از سیســتم، مشروعیت 
زدایی شده است، دیگر به شدت رادیکال، علیه 
رهبــری، علیــه مقام اول و علیه اســام و انقاب 

به صورت کامل دســت به خشونت زدند.
مؤلفــه بعــدی، جاذبه هــای انقابــی اســت. 
منظــور از جاذبه هــای انقابــی چیســت؟ یعنــی 
میــدان،  کــف  سیاســی  جنبش هــای  در  اینکــه 
حامیــان کف میدان و خصوصا رســانه ها، چقدر 
توانســته اند مــردم را متقاعــد کننــد کــه منبــع 
محرومیت ها و ناکامی آنها، سیســتم سیاسی و 
رهبری آن اســت. هر چقدر که توانســته باشــند 
بیاورنــد،  به وجــود  مــردم  در  را  احســاس  ایــن 

خشونت بیشتر خواهد شد.
نکتــه و مؤلفــه بعدی، شــدت توجیــه فایده 
منــدی خشــونت اســت. یعنی طــرف از خودش 
می پرســد کــه آیــا رفتار خشــونت آمیــز فایده ای 
دارد؟ اگــر کــه من رفتار خشــن نشــان بدهم آیا 
امــکان بــرون رفــت از محرومیــت وجــود دارد؟ 
در ماجــرای بهــار عربی کــه ما از آن بــه »بیداری 
کــه  دالیلــی  از  یکــی  کردیــم،  یــاد  اســامی« 
دومینووار گســترش پیدا کــرد این بود که مردم 
احســاس کردنــد نشــان دادن رفتــار خشــونت 
آمیــز، ســبب فروپاشــی سیاســی می شــود. بــه 
فاصله چند روز از اینکه قیام تونس شــروع شد، 
زیــن العابدیــن بــن علــی ســرنگون شــد. خوب 
مــردم مصــر هم احســاس کردنــد که مــا نیز اگر 
ایــن اقدامات را انجام بدهیم، با رفتار خشــونت 
آمیــز امکان بــرون رفــت از وضعیــت محرومیت 
وجــود دارد، پــس ما نیز شــروع کنیم و حســنی 
مبارک را ســرنگون کنیم. آن ها نیز موفق شدند. 
در مــورد جمهــوری اســامی ایران اما بــاز دلیل 
اینکه خیلی ها کنار کشــیدند به همین خاطر بود 
کــه احســاس کردند این سیســتم و ایــن دولت 
رفتنــی نیســت و این رفتار خشــونت آمیــز خیلی 
فایــده ای نــدارد. افــراد مســن تر خیلــی در ایــن 
اتفاقــات حضــور پیــدا نکردند، چون بر اســاس 
تجربــه می دانســتند کــه ایــن رفتارهــا منجــر به 
فروپاشی سیســتم نخواهد شد. بیشتر جوانان 
دهه هشــتادی و کم ســن و ســال، کــف میدان 
آمدند؛ چرا که احساس می کردند با این حرکات 

چه بســا بتوان سیستم را سرنگون کرد.
مــورد آخــری کــه تــد رابــرت گر بــه آن اشــاره 
می کنــد، تجربه موفقیت خشــونت سیاســی در 
گذشــته اســت. ایــن گــزاره اینجا می توانــد برای 
شــما معنــا دار بشــود کــه چــرا در وقایــع اخیــر 

این هــا اینقــدر عاقــه منــد بودند کــه اقدامات 
خــود را با انقاب بهمن 57 شــبیه ســازی کنند. 
از شــعار نویســی گرفتــه تــا تــاش بــرای اینکــه 
ارتــش بــه مــردم بپیونــدد، در پشــت بام شــعار 
دادن و امثال آن همه در جهت مشــابهت سازی 
بــا انقــاب 57 و گفتــن ایــن حــرف بود کــه این 
حرکــت یک انقاب اســت. بنابراین تجربه انقاب 
اسامی هم یکی از عواملی بود که می توانست 
کمک کند که این ها احســاس کنند که می شــود 

از این محرومیت با رفتارهای خشــن خارج شد.

 به کارگیری ُبعد ششم جنگ علیه ایران
مــا در حــوادث اخیــر بــا یــک جنگ شــناختی 
تمــام عیار مواجه شــدیم کــه در مدیریت ادراک 
مردم به شــدت تأثیرگذار بود. جنگ شــناختی یا 
cognitive warfare یکــی از ابعاد جدید جنگ 
اســت کــه در ســند امنیتــی ناتو آن را بــه عنوان 

بعد ششــم جنگ در نظر گرفته اند.
اگــر بخواهیم جنگ شــناختی را تعریف کنیم، 
جنگی است که شناخت و ادراک انسان را نسبت 
بــه وقایــع پیرامون مــورد هــدف قــرار می دهد 
و ادراک انســان را مختــل می کنــد. بــه نوعی در 
راســتای مدیریــت ادراک عمل می کنــد. بنابراین 
میدان نبرد در این جنگ اصطاحا ذهن انســان 
اســت و هدف این است که باورهای شما و بعد 
کنش شــما مطابق با اهداف مهاجم تغییر کند.

خــود غربی هــا می گویند که جنگ شــناختی 
می توانــد تمامیــت جامعــه را متفــرق کنــد تــا 
دیگــر اراده مشــترکی بــرای مقاومــت در برابــر 
باشــد. چیــزی  نداشــته  نیــات مهاجــم وجــود 
که ایــن را ممکن کــرده اســت، توانمندی های 
هــوش  اطاعاتــی،  توامندی هــای  ســایبری، 
فضــای  و  اینترنــت  از  اســتفاده  و  مصنوعــی 
تردیــد  بــه  منجــر  می توانــد  کــه  اســت  ســایبر 
در ادراک فــرد شــود و او را دچــار روایت هــای 
معــارض و رقیــب کنــد. آنچــه که به شــدت در 
ایــن یکــی دو مــاه اخیــر بــا آن مواجه شــدیم، 

بود. معارض  روایت های 

 مردم در معرض بمباران خبری
اساســی  اهــداف  از  یکــی  روایت هــا  جنــگ 
جنــگ ادراکــی اســت کــه منجــر بــه دو قطبــی 
ســبب  اصطاحــا  و  می شــود  جامعــه  شــدن 
می گردد جامعه polarize بشــود. شــما کامًال 
دو قطبــی شــدن جامعه مــان را طــی ماه هــای 
کــه  می شــود  ایــن  نتیجــه اش  و  دیدیــد  اخیــر 
گروه هــا، رادیــکال بشــوند و اقداماتــی انجــام 
می دهنــد که انســجام جامعــه را از بین می برد 
و جامعــه را چندپــاره می کنــد و این ها کامًال در 
بســتر فضــای مجازی اتفــاق می افتــد. در جنگ 
شناختی بر اســاس تحلیلی که از نحوه فعالیت 
افــراد در اپلیکیشــن ها دارنــد، می داننــد که در 
ایــران، جوانــان چه مطالبی را ســرچ کــرده و یا 
چــه کســانی را دنبــال می کننــد. این هــا همه بر 
اساس الگوها و الگوریتم های مثًال اینستاگرام، 
واتــس آپ و تلگــرام و امثالهــم مورد محاســبه 
قــرار می گیــرد و بعد برای اینکــه چگونه عادات 
و اداراکات شــما مدیریت کنند، مورد اســتفاده 

می گیرند. قرار 
اشــکالی کــه در اســتفاده از ایــن شــبکه های 
اجتماعــی به وجــود می آید، این اســت که شــما 
روزانه و شبانه در معرض بمباران اخبار هستید 
و اینقــدر شــما در معــرض بمبــاران اخبــار قــرار 
 thinking می گیریــد کــه اصطاحــا مجبــور بــه
fast می شــوید؛ یعنی تفکر ســریع به جای تفکر 

.thinking slow آرام

 جنگ شناختی فرصت تفکر را می گیرد
ســریع  تفکــر  بــه  مجبــور  شــما  کــه  وقتــی 
عمیــق  تفکــر  فرصــت  دیگــر  یعنــی  می شــوید، 
نداریــد و بــه ســرعت می خواهیــد کــه واکنــش 

نشان دهید. در تفکر سریع، ضریب خطای شما 
باالتــر می رود. در فیلم های منتشــر می بینید که 
افراد دستگیر شــده می گفتند ما جوگیر شدیم. 
اینقــدر در فضــای مجازی اخبار بــد و نفرت انگیز 
شــنیدیم که نتوانســتیم تحلیــل کنیم. این آقای 
مجیدرضــا رهنــورد کــه دو نفــر را در مشــهد بــه 
شــهادت رســاند، می گویــد کــه اینقدر مــن این 
حرف ها را شنیدم و به لحاظ ذهنی به هم ریخته 
بــودم، چاقــو را برداشــتم و دیگــر نفهمیدم چه 
کردم. یعنی کامــًال دارد thinking fast می کند 
و نمی فهمــد که دارد چــکار می کند. حاال این به 
این معنی نیســت که حالت جنون به آن دســت 
داده بشود، پس حرجی به او نباشد، ولی واقعا 

از لحاظ ادراکی دچار هجمه شــده است.
این چیزی اســت که اصطاحــا در جریان های 
و  هایپررئالیتــی  وضعیــت  آن  بــه  مــدرن  پســت 
پســت  پــردازان  نظریــه  می گوینــد.  ابرواقعیــت 
مــدرن ماننــد ژان بودریــار، ژان فرانســوا لیوتار، 
به این وضعیــت ابرواقعیت می گویند. وضعیتی 
بــه جــای خــود واقعیــت  کــه تصویــر واقعیــت 
می نشــیند و حتــی از خــود واقعیــت، واقعی تــر 
بــه نظر می رســد. یعنی اتفاقاتــی در کف میدان 
نیافتده است، ولی مردم آن را باور می کنند، چرا 
که در بستر سایبر این تصاویر به عنوان واقعیت 
در ادارک مردم نشســته اســت و این واقعی تر از 
خــود واقعیت به نظر می رســد و به همین دلیل 
به آن رژیــم تصورات می گویند. یعنی به گونه ای 
شــده اســت کــه ایــن تصــورات شــما در نتیجــه 
جنــگ  وضعیــت  در  رســانه  هدفمنــد  بمبــاران 
شــناختی، جایگزین واقعیت شده است و اینجا 
روایت ها و پیام هایی را رســانه مطرح می کند که 
جایگزیــن واقعیت می شــود و حتــی واقعی تر از 
واقعیت به نظر می رسد. حاال هر چقدر سیستم 
بگویــد که من این را نکشــتم، این طــوری نبوده 
اســت، باورپذیری شان به شــدت نسبت به آنچه 
کــه حاکمیت می گوئید کاهش پیدا کرده اســت، 
ولــی نســبت بــه پیام هایــی کــه از مراجــع مورد 
اعتمادشــان، دریافــت می کنند، باال رفته اســت. 
ایــن انــگاره »کار خودشــونه« محصــول همین 
جنــگ ادراکــی اســت و از همین زاویه به شــدت 

قابل مطالعه است.

 جنگ شناختی، تهدید جدی امنیتی
مــا اگر بخواهیــم این ســه مفهومی که در 
بحثــم اســتفاده کــردم را به هم ربــط بدهیم، 
ایجابی  ناامنی  وضعیــت جامعه ما، وضعیــت 
بــود، یعنــی در جامعــه مــا فاصلــه میــان امر 
مطلــوب و امــر موجــود در ادراک بســیاری از 
مــردم، فاصله بســیار فاحــش و قابــل تأملی 
مدیریــت  نتوانســت  هــم  سیســتم  و  شــد 
یــک  بــا  بــه شــدت  اینکــه مــا  بــه خاطــر  کنــد 
جنــگ ادراکــی و جنــگ شــناختی تمــام عیاری 
مواجــه بودیــم کــه انصافــا نمونــه اش را در 
ســال های اخیــر جهان نداریم. پاشــنه آشــیل 
هــم همین اســت که شــما نتوانیــد جامعه را 
گاهــی جامعه و آن  اقنــاع کنیــد. بــاال بــردن آ
 media literacy عنــوان  تحــت  کــه  چیــزی 
آســانی  کار  می شناســند،  سوادرســانه ای  یــا 
نیســت، آن هم زمانی که ما ســال های ســال 
در زمینــه ســواد رســانه ای غفلــت کرده ایــم، 
دچــار  جهــات  ایــن  از  شــدت  بــه  جامعــه  و 
اســت.  شــده  غریــب  و  عجیــب  آســیب های 
پاشــنه  کــه  بدانــد  بایــد  اســامی  جمهــوری 
ابعــاد  و  شــناختی  جنــگ  مســئله  آشــیلش، 
ششــم جنگ اســت. سیســتم با حرکات امنیتی 
اســرائیل دچــار فروپاشــی نمی شــود ولــی بــا 
ایــن اتفاقــات یعنی جنــگ ادراکی و مشــکات 
داخلــی و تغییــرات ادراک مــردم اســت کــه به 
شــدت دچار ناامنــی می شــود و امیدواریم که 
ایــن درس جــدی برای مســئولین ما باشــد که 

رویکرد امنیتی سیســتم بایــد تغییرکند.

آشیل امنیت ایران جنگ شناختی؛ پاشنه 
وح االمین سعیدی ر
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هاشمی

مخاطب سینمای کودک فقط 
کودکان نیستند

سیدجواد  تیک:  گروه  سپهرغرب، 
والدین  بدون  کودکان  گفت:  هاشمی 
پیدا  حضور  سینما  در  نمی توانند  خود 
کودک  سینمای  مخاطب  رو  این  از  کنند 

تنها کودکان نیستند.
فیلم سینمایی جزیره فضایی )تورنا2( 
فیلمی بــا مضمون کــودک و نوجوان در 
ژانر تخیلی به کارگردانی و نویسندگی سید جواد هاشمی 
اکران خود را از 29 آذر ماه در ســینماهای سراســر کشــور 

آغاز کرده است.
تورنا2 با عنوان جزیره فضایی داســتان پروفســوری را 
روایت می کند که موفق به ســاخت یک رستوران شده  که 
در نهایت به یک سفینه تبدیل می شود. حال با ورود چهار 
نوجوان به ادامه داســتان، سفینه فضایی مقداری زودتر 
از موعد به پرواز درمی آید. ســفینه در نهایت به فضا رفته 
و در یک ســرزمین ناشناخته فرود می آید و ادامه داستان 

دنبال می شود.

 تاکنون موفق به تبلیغات جزیره فضایی نشده ایم
نویســنده و تهیه کننده جزیــره فضایی )فیلــم تورنا2( 
در خصــوص این فیلم گفت: متاســفانه تاکنون موفق به 
تبلیغات نشــده ایم و مخاطبان ما هنوز نمی دانند که این 

فیلم اکران شده است تا به سینما مراجعه کنند.

 فیلم ها نسبت به تورم امروزی هزینه تولید خود 
را هم در نیاورده اند

آثــار  و  فیلم هــا  خصــوص  در  هاشــمی  جــواد  ســید 
ســینمای خصوصی گفت: ســینمای خصوصی ســینمای 
شکست خورده و به طوری ورشکسته ای است؛ به همین 
دلیــل وقتــی می دانــم باز گشــت ســرمایه مــن تضمینــی 
نــدارد و حتی جزء افســانه هایی اســت که یــک فیلم حتی 
آثــار پرفــروش جــدول فروش ســینما با تورمی کــه اتفاق 
افتــاده اســت؛ هزینه تولید ســال گذشــته خــود را هم در 
نیاورده انــد؛ متاســفانه این موضوع یک شــرایط جدید و 
روند ناامید کننده ای برای سینمای در همه ژانر ها و همه 

سنین است.

 دلیل دو اسم بودن جزیره فضایی و تورنا2
ســید جواد هاشــمی نویســنده و کارگــردان فیلم های 
تخیلــی کــودک و نوجــوان راجع به دو اســم بــودن فیلم 
جزیــره فضایــی گفت: دو اســمه بودن جزیــره  فضایی به 
این دلیل اســت که قسمت یک این فیلم حدود سه سال 
پیش با نام تورنا2 اکران شد و جزیره  فضایی ادامه همان 

داستان در شکل و شمایل تازه و جدید است.
وی بــه آثار قبلی کار کودک و نوجوان خود اشــاره کرد 
و گفــت: بــه دلیل اینکه از کار آهوی پیشــونی ســفید یک، 
دو و ســه خروجــی خوبی گرفتم، احســاس کــردم بچه ها 

فیلم های دنباله دار را در سینما دنبال می کنند.
هاشــمی در خصــوص اســتقبال و فــروش فیلم خود 
افــزود: درحال حاضر هــم بدون تردید احســاس می کنم 
فیلمی که اصا تبلیغاتی نداشــته است و در چهار الی پنج 
روز توانســته 200 میلیــون تومان بفروشــد؛ شــرایط رو به 

رشد دارد و امیدوار کننده است.

 مخاطب سینمای کودک فقط کودکان نیستند
وی درخصــوص حضور بازیگران و چهره های شــناخته 
شــده درآثــار تولیــدی خــود و تاثر بــر روی روند اســتقبال 
کــودکان گفت: حضور چهره های شــناخته شــده حداقل 
بی تاثیــر نیســت و ما در ســینمای کودک یــک اصلی داریم 
که کــودکان بدون همراهــی والدین خــود نمی توانند در 
ســینما حضــور پیدا کننــد و ما مجبور هســتیم به طریقی 
فیلمســازی را پیش ببریم که والدین این افراد هم از فیلم 

استقبال کنند.
هاشــمی ادامــه داد: در حــال حاضــر چــاره ای دیگــری 
نیســت و بایــد از تمــام تمهیــدات بــرای جــذب مخاطــب 
اســتفاده کــرد؛ مخاطــب ســینمای کودک فقــط کودکان 

نیستند و والدین آن ها هم مخاطب ما هستند.
وی در ســخنان پایانی خــود در خصوص روند تبلیغات 
تلویزیونــی گفت: قرار اســت تبلیغــات تلویزیونی ما از روز 
جمعــه آغاز شــود و نمیدانم ایــن اتفاق خواهــد افتاد یا 
خیــر؛ امــا اگر ایــن اتفاق بیوفتــد؛ گمان می کنــم در هفته 
آینــده فــروش مناســبی بــا توجــه بــه شــناخته بــودن و 
اســتقبال خوب تورنادو داشــته باشــیم و منتظر هستیم 

که ببینم در هفته آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.

تحلیل

تیــک افتتاحیه سیزدهمین جشنواره فیلم عمار در شاهچراغ برگزار می شود
سپهرغرب، گروه تیک:      آیین افتتاحیه سیزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار، با یاد شهدای حادثه تروریستی شاهچراغ و شهدای امنیت در آستان مقدس احمد بن موسی الکاظم )ع( شاهچراغ در شیراز ساعت 18 روز چهارشنبه - 14 دی 1401- برگزار می شود.

در آیین افتتاحیه جشنواره عمار، تقدیر از برگزیدگان بخش های نماهنگ، فیلمنامه، پویانمایی، فیلم ما و برنامه تلویزیونی با حضور خانواده شهدای جنایت تروریستی شاهچراغ و مدافعان امنیت برگزار می شود. دبیرخانه جشنواره از عموم مردم سراسر کشور به ویژه مردم شهیدپرور شیراز برای 
حضور در این مراسم دعوت می کند. آثار جشنواره، از پنج شنبه 15 دی ماه در سینمافلسطین تهران و به صورت مجازی در سامانه عماریار به نمایش درمی آیند. آیین اختتامیه جشنواره عمار هم 22 دی ماه با تقدیر از برگزیدگان بخش های مستند و داستانی برگزار می شود.

بیش از 3400 اثر برای رقابت به دبیرخانه سیزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار ارسال شده است. در سیزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار پس از تهران بیشترین اثر به ترتیب از استان های قم، گلستان، خراسان رضوی، یزد، فارس، فارس، البرز، کردستان، قزوین، گیان، زنجان، 
خوزستان، چهارمحال و بختیاری و اردبیل بوده است.

تیک:  گروه  سپهرغرب، 
فرهنگی  بنیاد  رئیس 
قاطبه  گفت:  فتح  روایت 
هستند  اصالت  با  هنرمندان 
محدودی  تعداد  حساب  و 
از  باید  را  سلبریتی ها  از 
هنرمندان با فرهنگ جدا کرد.
سید محمد نادری در مراسم آیین رونمایی 
از پوســتر چهارمیــن جشــنواره سراســری تئاتر 
ســردار آســمانی گفت: برپایی ایــن رویداد یک 
خاقیــت و ابتــکار همــراه بــا حرکــت جهادی و 
انقابــی بود که از ســوی انجمــن تئاتر انقاب 
و دفــاع مقدس صورت گرفــت، اتفاقی مبارک 
و خــوب کــه در فرصــت کــم، امــا انگیزه هــای 
کــه  رویــدادی  پیوســت،  وقــوع  بــه  فــراوان 
برنامــه ای  و  جشــنواره  هیــچ  بــا  نمی شــود 
مقایســه شــود و مــا در ســه دوره برپایی این 
جشــنواره شــاهد بودیــم که همــه هنرمندان 
حاضر با تمام وجود و با اعماق دل وجانشــان 
در این رویداد حاضرشــده و برای حاج قاســم 
ســلیمانی اثــر هنری تولید کردنــد. درواقع آثار 
حاضــر در ایــن رویــداد هنــری همگی بــه بیان 
ســجایای اخاقی، الگــوی مدیریتی با پرداخت 
شــخصیتی حاج قاســم بــه زبان هنــر نوعی از 
و  دادنــد  نشــان  را  مدل ســازی  و  الگوســازی 
انشــاهلل دوره چهــارم این جشــنواره بــه برکت 
نــام ســردار عزیزمــان حــاج قاســم ســلیمانی 
محفــل و محملــی بــرای وفــاق هنرمنــدان و 
غ از علــم و کتل ها بــرای عهده و  مجلســی فــار

پیمان مجدد جامعه هنری باشــد.
وی با اشــاره به فضای اجتماعــی فعلی نیز 
عنوان کــرد: علی رغــم اینکه در شــرایط فعلی 
کاممان تلخ شــده اســت، اما به ضرس قاطع 
میگویــم اغلــب و اکثــر هنرمندان مــا بااخاق، 
ریشــه دار و بــا اصالــت هســتند و می بایســت 
حســاب تعداد کمــی از چهره ها و معروف های 
بی مصرف را که طی چند ماه گذشــته به نظام، 
مردم و کشــور خیانت کردند از جامعه شــریف 
هنــری جدا کرد، البتــه این تعــداد اندک نه در 
شــرایط فعلی که از گذشــته مشــغول بودند، 
اما پشــت پــرده این کار ها را انجــام می دادند، 
امــا طــی چنــد مــاه گذشــته بی پــرده و عیــان 
بــه لگدپرانــی مشــغول شــدند و این اشــکال 
و  برخــی دســتگاه ها  از مــا و  و کوتاهــی هــم 
نهادهاســت که به ســلبریتی ســازی مشــغول 

شــدند و هنرمندان واقعی را نادیده گرفتند.
در ادامــه کاظــم نظــری مدیــرکل هنر هــای 
نمایشــی کشــور ضمــن تقدیــر و تشــکر بابــت 

مبنــی  فتــح  روایــت  فرهنگــی  بنیــاد  اهتمــام 
بــر برپایــی جشــنواره تئاتر ســردار آســمانی با 
اشــاره به حضــور هنرمندان متعهــد درصحنه 
گفت: برگزاری جشــنواره تئاتر ســردار آسمانی 
بــه  اســت  محکمــی  و  ارزنــده  پیــام  حــاوی 
تمــام بدخواهانــی کــه معتقدنــد هنرمنــدان 
کردنــد  کناره گیــری  هنــری  فعالیت هــای  از 
درحالی کــه همان طور که ریاســت بنیاد روایت 
گفتنــد هنرمنــدان مؤمن و متعهــد پای نظام 
نکرده انــد  تغییــری  هیچ گونــه  و  ایســتاده اند 
مــا امســال بزرگ تریــن جشــنواره تئاتری غرب 
آســیا را برگزار کردیم و همــگان دیدند که این 
جشنواره با چه اســتقبالی از سوی هنرمندان 
مــوارد  برخــی  در  حتــی  شــد  مواجــه  تئاتــری 
آن هایــی کــه از روی غفلــت کناره گیــری کــرده 
بودنــد وقتــی اقبال عمومی بــه این رویداد را 
دیدند آمدند و مجدد متقاضی شــرکت در آن 

شدند.
مدیرکل هنر های نمایشــی کشور همچنین 
بــا اشــاره بــه ســابقه برپایــی جشــنواره تئاتــر 
ایــن  از ظرفیــت  آســمانی و اســتفاده  ســردار 
کــرد:  عنــوان  نیــز  کشــور  تئاتــر  در  جشــنواره 
ســال گذشته که ســومین دوره این جشنواره 
برگزار شــد در محافل هنری بــه نیکی و خوبی 
از آن یــاد می شــد و ایــن صحبت هــا و نظــرات 
مثبــت جامعــه هنــری و تئاتری نشــان داد که 
شــما بــا برپایی این جشــنواره خاطرات بســیار 
خوبی را برای اهالی تئاتر ســاخته اید همچنین 
امیــدوارم در دوره چهارم نیز به همین شــکل 
برگــزار شــود و مــا در مرکــز هنر های نمایشــی 
تمام قد کنار شــما هســتیم برای برپایی هر چه 
باشــکوه تر ایــن رویداد و انشــاهلل برگزاری این 
جشــنواره ظرفیت بســیار مناســبی را در حوزه 
تولید متون نمایشــی و نمایشــنامه به وجود 
آورد و مــا در اداره کل هنر هــای نمایشــی این 
متــون را در اختیــار هنرمنــدان قــرار دهیــم تا 
آثــار تئاتــری با محتوای و موضوع حاج قاســم 

ســلیمانی بیش ازپیش تهیه و تولید شود.
کــوروش زارعی دبیــر جشــنواره بین المللی 
تئاتر فجر نیز در ادامه مراســم رونمایی ضمن 
اســتقبال از تولید آثار هنری با محتوای سردار 
حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت: هنرمندان 
عقب نشــینی  فعلــی  شــرایط  در  تنهــا  نــه   مــا 
نکرده انــد بلکــه پابرجا و اســتوار ایســتاده اند 
و دشــمن را که دلســرد هســت، دلســردتر نیز 
کرده انــد و مــا هرچــه در کنــار یکدیگر باشــیم 
کار،  ایــن  شــد.  خواهــد  مأیوس تــر  دشــمن 
آثــار  انشــاهلل  و  اســت  ارزنــده ای  بســیار  کار 

برگزیده ســردار آســمانی هم بــه فجر خواهند 
آمــد البتــه ما در فجر در خصوص حاج قاســم 
چنــد اثــر داریــم و از طریق ایــن جشــنواره نیز 
چنــد اثــر بیشــتر خواهــد شــد کــه هــر چــه کار 
دربــاره حــاج قاســم انجــام بدهیــم بازهم کم 
اســت بنده خودم را همیشــه و همواره سرباز 
حاج قاســم میدانم، سرداری که نه  فقط برای 
مــا ایرانی هــا بلکه بــرای همــه آزادی خواهان 
جهان اســت و ما بــر خود وظیفــه میدانیم هر 
جــا کــه هســتیم بــرای این مــرد بــزرگ خدمت 

کنیــم و پرچم مقاومت را باال نگه داریم.
محمدعلی دشــت گلی مدیرکل اسبق مرکز 
هنر های نمایشــی نیــز در صحبت هایــی کوتاه 
ضمن ابــراز امیدواری از برپایی چهارمین دوره 
جشــنواره ســردار آســمانی گفت: ایــن رویداد 
غ از چارچوب هــای اداری برگزارشــده کــه  فــار

خــود گواهــی بــر برپایی دلــی و از عمــق جان 
بــا  کــه  امیــدوارم  و  دارد  هنرمنــدان  بــودن 
اهتمــام و همراهی که مرکز هنر های نمایشــی 
نســبت بــه برگــزاری ایــن رویداد هــا دارد آثــار 
حاضــر در این جشــنواره نماینــدگان خوبی در 

جشــنواره تئاتر فجر باشند.
در پایــان مراســم نیز با حضور ســید محمد 
نادری رئیس بنیــاد فرهنگی روایت فتح، کاظم 
نظــری مدیــرکل هنر هــای نمایشــی، کــوروش 
زارعی دبیر جشــنواره تئاتر فجر، محمد حبیبی 
دفــاع  و  انقــاب  تئاتــر  انجمــن  مدیرعامــل 
مقدس، محمدعلی دشــتگلی مدیرکل اســبق 
مرکــز، محمدکاظــم تبــار دبیــر دوره چهارم به 
همــراه جمعی از مدیران بنیاد فرهنگی روایت 
فتح پوســتر جشــنواره سراســری تئاتر ســردار 

شد. رونمایی  آسمانی 

چهارمین جشــنواره سراســری تئاتر ســردار 
آســمانی به همت انجمن تئاتر انقاب و دفاع 
مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح از 14 دی در 
گلزار شــهدای کرمان و در جوار آرامگاه سردار 
حاج قاســم ســلیمانی آغــاز و ســپس گروه ها 
صحنــه  روی  بــه  کشــور  سراســر  در  نمایشــی 
خواهند رفت. همچنین مراســم اختتامیه این 
دوره از جشــنواره نیــز روز 20 دی ماه در تهران 

با تقدیر از آثار برگزیده برگزار خواهد شــد.

تیک:  گروه  سپهرغرب، 
این  مهم  فیلم   4 هم اکنون 
و  کودک  سینمای  سال های 
و  است  پرده  روی  به  نوجوان 
غنیمت  می تواند  اتفاق  این 
این  دوستداران  برای  بزرگی 

گونه باشد.
جزیره فضایی، لوپتو، بام باال و پســر دلفینی، 
4 فیلمی هســتند که طی 4 ماه گذشــته، نبض 
ســینمای ایران را در دست گرفته اند. فیلم هایی 
که تقریبا تمام آنها توانسته اند گیشه هایی فراتر 
از انتظار داشــته باشــند و 2 فیلم پسر دلفینی و 
لوپتو نیز بــرای هفته ها، در صــدر پرفروش ترین 

فیلم روز سینمای ایران قرار داشته اند.
ایــن رویکرد نشــان می دهد کــه خانواده ها 
حساســیت بســیاری در قبــال تربیــت فرهنگی 
فرزنــدان خود دارند و ســینما را به عنوان یکی 
از اصلی تریــن مبــادی ایــن فرهنــگ، پذیرفته و 
درصــدد نهادینــه کــردن آن در ضمیــر فرزندان 

خود هستند.

فضای  اصلی  قربانیان  کودکان   
ناخوشایند این روزها

ســینمای ایران اگرچه طی ماه های گذشته، 
احــوال چنــدان خوشــایندی در حــوزه اکــران 
نداشــته امــا نمایــش 4 فیلــم در حــوزه کودک 
ســبب شــده تــا الاقــل در ایــن زمینــه، روزهای 
پربــاری را تجربــه کنــد. در روزهایــی کــه اخبــار 

خوشــایند کمــی در میــان ایرانی هــا ردوبــدل 
می شــد، کودکان، یکــی از بزرگ تریــن قربانیان 
ایــن روزگار بودنــد بنابرایــن طبیعــی اســت که 
خانواده های بسیاری تاش کنند تا با استقبال 
نوجــوان،  و  کــودک  حــوزه  ســینمایی  آثــار  از 

حس وحال فرزندان خود را تغییر دهند.
قطعا یکــی از دالیلی فروش باالی آثار حوزه 
کودک طی ماه های اخیر، تاش برای این تغییر 
فضــا بــوده اســت. در روزهایــی کــه تلویزیون، 
و  کــودکان  ســرگرمی  بــرای  مدونــی  برنامــه 
ماهــواره ای  برنامه هــای  و  نــدارد  نوجوانــان 
نیــز اثــرات ســوء خــود را در این حــوزه به جای 
می گذارند، ســینما، بهترین ابزار برای سرگرمی 

کودکان و نوجوانان است.
در این زمینه، نباید از کنار هشدارهای بسیاری 
بــر  مبنــی  روان شناســان  و  جامعه شناســان  از 
پائین آمدن ســن بلوغ نیز به ســادگی عبور کرد. 
سازوکاری که متاسفانه در نبود برنامه های مفرح 
و مناســب سبب شده تا بسیاری از نوجوانان، به 
مناسباتی روی بیاورند که پائین آمدن سن بلوغ، 
کاهش ســن اســتعمال دخانیات و مــواد مخدر 
و کاهش ســن شــرب خمــر، تنها برخــی از تبعات 

جبران ناپذیر آن به شمار می رود.

 سینما؛ ابزاری موثر در برابر جریان نفوذ
در چنیــن فضایی، ســینما بــه  مثابــه ابزاری 
موثــر بــرای مقابلــه با ایــن جریان هــای نفوذی 
در فرآینــد تربیتــی کــودکان و نوجوانان اســت 

کــه می تواند افق نگاه و زیســت فرهنگی آنها را 
متحول کرده و فضا را به سمت تربیت فرهنگی 
مدنظر والدین سوق دهد. هم چنان که سینما 
در شــرایط کنونی، ارزان ترین تفریحی اســت که 
خانواده ها می توانند با توســل به آن، فرزندان 

خود را برای ساعاتی سرگرم کنند
در دوره ای، ســینمای ایران بــه دلیل کمبود 
تولیدات این حوزه، پذیــرای معدود آثار کودک 
و نوجــوان بــود کــه در طول ســال بــه نمایش 
درمی آمــد امــا طــی ســالیان اخیــر و بــا انــدک 
حمایتی که از این گونه محبوب به عمل آمده، 
بــر تعــداد تولیــدات این حــوزه افزوده شــده و 
این طــور می توان ادعــا کرد که ســینمای ایران 
طــی ســالیان اخیــر، تقریبــا در تمامــی بازه هــا، 

فیلمی برای نمایش داشته است.
اما اتفاقی که در دوره کنونی رخ داده، نمایش 
4 فیلم محبوب و مهم این ســال ها اســت که هر 
یک از آنها، افتخارات بســیاری را در جشنواره های 
داخلی و خارجی به دســت آورده است. به عبارتی 
ســینمای کــودک در کمتــر دوره ای شــاهد ایــن 
هم زمانی نمایش آثار مهم بوده است و به همین 
دلیل باید آن را قدر دانست و کودکان و نوجوانان 
خود را از چنین فضایی که تماشای فیلم روی پرده 

بزرگ است، محروم نساخت.
این یک اصل پذیرفته شده است که اصرار بر 
درونی سازی چنین عادتی، می تواند امتیازهای 
بزرگــی در زندگی فرهنگی کــودکان و نوجوانان 

به همراه بیاورد.

یتی جدا کرد حساب هنرمندان واقعی را باید از چند سلبر

نادری

سینمای کودک

مدیرکل هنر های نمایشی 
کشور همچنین با اشاره به 
سابقه برپایی جشنواره تئاتر 
سردار آسمانی و استفاده 
از ظرفیت این جشنواره در 
تئاتر کشور نیز عنوان کرد: 
سال گذشته که سومین دوره 
این جشنواره برگزار شد در 
محافل هنری به نیکی و 
خوبی از آن یاد می شد و این 
صحبت ها و نظرات مثبت 
جامعه هنری و تئاتری نشان 
داد که شما با برپایی این 
جشنواره خاطرات بسیار 
خوبی...

زندمان نهادینه کنیم؟ یست فرهنگی را در فر یال حاج قاسمچگونه با سینما ز ین خبرها از ساخت فیلم و سر آخر

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
جهان: زینب سلیمانی به عنوان 
سلیمانی  شهید  بنیاد  رئیس 
فیلم  اولین  ساخت  درباره 
سلیمانی  شهید  سینمایی 
قاسم  حاج  »ترور«  سریال  و 

توضیحاتی داد.

چند روزی به ســومین سالگرد سپهبد شهید 
حــاج قاســم ســلیمانی باقــی مانــده اســت کــه 
دوبــاره بحث ســاخت ســریال و فیلم دربــاره این 
شــهید بزرگــوار جّدی تر  می شــود. بــا خانم زینب 
سلیمانی ریاست بنیاد مکتب حاج قاسم لحظاتی 
در حاشــیه مراســم افتتاحیه رادیــو مقاومت به 
گفت وگو نشستیم و درباره آخرین وضعیت برخی 
از پروژه ها و نیز تاش بنیاد در جهت فراهم کردن 

زمینه تولید آثار مرتبط با شهید صحبت کردیم.
او گفت: در ســه ســال گذشــته چندین طرح 
برای تدوین فیلمنامه پیگیری شد که از میان آنها 
سه فیلم نامه پیشرفت قابل قبولی داشت و امید 
داریم در ســال پیِش رو تدوین نهایی به سرانجام 
برسد. چنان که می دانید زندگی شهید سلیمانی 
از تولــد تا شــهادت فراز و فرود فراوانی داشــت و 
نباید با شتاب زدگی و تعجیل به آن پرداخت، این 
سختی برای تولید فیلم های داستانی دوچندان 
اســت و چنانچــه ایــن مقدمــات فراهــم نباشــد 
شاهد تولید آثار ضعیف و سطحی خواهیم بود. 
افزایش کمی آثار بــدون رعایت ماحظات کیفی 

کار خطا و نادرستی است.
ســلیمانی همچنیــن درباره آخریــن وضعیت 
ســاخت ســریال تلویزیونــی »تــرور« تأکیــد کرد: 
داســتان این ســریال درباره ترور نافرجام شــهید 

ســلیمانی در بیت الزهرا)ع( کرمان اســت. نکاتی 
نسبت به این مجموعه تلویزیونی »ترور« وجود 
داشــت که خوشــبختانه در گفت و گو و همکاری 
با عوامل ســریال حل شد و کار در حال پیشرفت 

است.
وی با اشــاره به ساخت یک فیلم سینمایی در 
خصوص زندگی و زمانه شــهید ســلیمانی تأکید 

کــرد: تاش خواهیم کرد در ســال آینده ســاخت 
اولین فیلم سینمایی بلند درباره شهید سلیمانی 

را پیگیری و اجرا کنیم.
ســلیمانی درباره جزئیات فیلمنامه و داستان 
ایــن فیلم گفت: این فیلم با اقتبــاس از کتاب »از 
چیزی نمی ترسیدم« و نیز مصاحبه های تکمیلی 
مقطع تولد تا جوانی شهید سلیمانی را به تصویر 

خواهد کشید.
ریاست بنیاد شهید سلیمانی در پاسخ به این 
ســؤال که آیا قرار اســت در ایــن پروژه ها بازیگری 
در نقش »حاج قاســم« ظاهر شود، خاطرنشان 
کرد: بســته به داســتان و طرح هــر فیلم تصمیم 
متناســب گرفتــه می شــود و نمی تــوان بــه این 

سؤال پاسخ کلی و واحد داد.
ســلیمانی در خاتمه افزود: بنیاد حاج قاســم 
تــاش می کنــد در تعامل بــا اصحــاب فرهنگ و 
هنر ســطح کیفی آثــار مرتبط بــا شــهید را ارتقاء 
دهــد. بنیاد خــود را همراه و مشــاور مؤلفان آثار 
می داند و می کوشد از ظرفیت همه عاقه مندان 
به شــهید ســلیمانی بــرای تولید محتــوای فاخر 
اســتفاده کند. ما تــاش می کنیم با جمــع آوری؛ 
دســته بندی؛ تحقیق و پژوهــش زمینه تولید آثار 
فاخر را فراهم کنیم و این کار ســخت و دشــواری 

است.

زینب سلیمانی
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سپهرغرب، گروه ایران و جهان: 
اسالمی  انقالب  رهبر  بیانات 
آیت اهلل  خانواده  دیدار  در 
محمدتقی مصباح یزدی )رضوان 
 1401 دی ماه   5 که   اهلل  علیه( 
شنبه  روز  صبح  بود،  شده  برگزار 
در محل برگزاری دومین همایش 
منتشر  تهران  در  یزدی  مصباح  عالمه  بزرگداشت 

شد.
متــن بیانات حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار 
خانــواده آیــت اهلل مصبــاح یــزدی که به مناســبت 
دومین ســالگرد درگذشــت این عالــم ربانی، برگزار 

شد، به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحمــدهلل رّب العالمیــن و الّصــاة و الّســام 
علــی ســّیدنا ابی القاســم المصطفی محّمــد و آله 

الّطّیبین الّطاهرین سّیما بقّیة اهلل فی االرضین.
خیلــی خــوش  آمدیــد. بعــد از مّدتهــا آقایان را 
و بعضــی از خانمهــا را زیــارت کردیــم. بزرگداشــت 
جناب آقای مصباح یکی از واجبات کارهای حوزه و 
روحانّیت و ماها و همه اســت و بزرگداشت ایشان 
بــه معنای زنده نگه داشــتن جهت گیری ایشــان و 

راه ایشان است.
)رضــوان  اهلل  علیــه(  مصبــاح  آقــای  مرحــوم 
کــه  داشــتند  منحصربه فــردی  خصوصیــات  یــک 
مــن در مجموعــه ی فضای برجســته ی قــم که از 
قدیــم می شــناختیم، و حاال هم بحمــداهلل برکات 
بعضی شــان ادامــه دارد، نگاه میکنــم، جامع این 
خصوصّیــات را کســی مثــل مرحوم آقــای مصباح 
مشــاهده نمیکنــم؛ علــم فــراوان، فکــر خــوب و 
نوآور، بیان رســا و واضح، انگیزه ی تمام نشــدنی و 
بی نظیر، خلقیات و رفتارهای شایســته و برجسته، 
ســلوک و معرفت و توجه جمعنوی و مانند اینها؛ 
مجموع اینهــا را واقعا انســان نمیتواند پیدا کند. 

اینها در آقای مصباح جمع بود.
ٌت َو  ــَک َمِیّ باالخــره رفتــن بــرای همه هســت: ِاّنَ
ُتــون؛ اگر چه خســارت اســت اّمــا باالخره  ِیّ ُهــم ّمَ ِاّنَ
چــاره ای نیســت، ناگزیریم؛ عاج این اســت که آن 
راه ادامــه پیــدا کنــد؛ آن ابتــکار و آن کارهایــی کــه 
ایشــان کرده انــد: همیــن »طــرح والیــت« یکــی از 
ابتــکارات ایشــان اســت؛ همین تشــکیات عظیم 
مرکز تحقیقات امام خمینی یکی از همان ابتکارات 
اســت؛ کتابهایی که ایشان نوشته اند، چه کتابهای 
علمــی، چه آنچه مربوط بــه اخاقّیات و معنوّیات 
و ]بــرای[ اســتفاده ی عمــوم و مانند اینها اســت، 

یکــی از آن کارهــا اســت؛ اینهــا را نبایــد گذاشــت 
تعطیل بشــود. الحمدهلل آثار ایشان از همه جهت 
خــوب اســت؛ آثار صوتی ایشــان خیلی آثــار خوبی 
اســت. ســخنرانی های ایشــان را یک مدتــی که در 
آن حســینیه سخنرانی داشــتند، در عصرهای ماه 
رمضــان تلویزیون پخش میکرد؛ من می نشســتم 
پــای تلویزیون گــوش میکردم؛ نمیدانــم ِکی بود. 
حاال من عصری می نشســتم گوش میکردم؛ عصر 
ماه رمضان بود. به ایشان گفتم؛ گفتم اینها خیلی 
برجســته اســت، واقعــا خیلــی خــوب اســت؛ آدم 
می نشــیند گوش میکند، واقعا اســتفاده میکند. 
خب اینها نبایســتی متوّقف بشود؛ نباید مسکوت 
بماند، فراموش بشــود. ایشــان آثار صوتی دارند، 
بنیانهــای  و  مؤسســه  آثــار  دارنــد،  مکتــوب  آثــار 
مؤسساتی، مثِل آنهایی که اسم آوردیم -یا شاید 
هــم غیر آنهــا که من خبر نــدارم- دارند، الحمدهلل 
فرزنــدان خوبی دارنــد، آقازاده های خوبــی دارند؛ 
َو َبــّثَ ِمنُهما ِرجاًال َکثیرًا َو ِنســاء؛ الحمدهلل؛ برکات 

نسلی شان هم برکات خوبی است.
در مــورد حفظ آثار، نکته ای که وجود دارد، این 
اســت که نگذاریم این آثار کهنگی پیــدا کند. یعنی 
آن روزی که ایشــان این مؤّسسه ی امام خمینی را 
راه انداختنــد، یک کار تــازه ای بود؛ آیا امروز هم اگر 
بــه همان شــکلی که اّول راه افتاده، اداره بشــود، 
باز هم تازه اســت؟ این، جای ســؤال است؛ این به 
عهده ی شــماها اســت. آقای رجبی و شــما آقایان 
ببینید چه کار باید کرد که آن تازگی و طراوت حفظ 
بشــود. آن اولی که ایشان این کار را شروع کردند، 
خب یک کار خیلی نِو جدیدی بود، توّجه هایی را به 
خودش جلب کرد؛ حاال هم باید همان جور باشد.
یــا مثــًال کتابهــای ایشــان. خب حــاال بعضــی از 
کتابها، کتابهای علمی اســت، کتاب درســی اســت، 
مثًال فرض کنید فلسفه؛ خب حفظش به این است 
که در حوزه در جاهایی که مقتضی اســت تدریس 
بشــود؛ اما برخی از آثار مکتوب ایشان آثاری است 
کــه بایــد در ذهنها جایگزین بشــود؛ بحــث علم و 
فن و مانند اینها نیســت؛ فکر اســت؛ باید در ذهن 
مخاطــب بنشــیند. چــه جــوری میشــود نشــاند؟ 
امــروز با ِصرف اینکه حاال تعداد نســخه هایی که از 
یک کتاب چاپ میشــود، باال باشــد یا پایین باشد، 
مســئله تمــام نمیشــود؛ یعنــی این جــور کتابهای 
فکــری ]این جــوری حفظ نمیشــود[. چــرا، بعضی 
از کتابها هســت که وقتــی تعداد و تیــراژ باال برود، 
ایــن یک موفقیت اســت؛ فرض کنیــد کتابهایی که 
در شــرح حال شهدا مینویســند؛ خب هر چه افراد 

بیشتر بخوانند، بیشتر بهره مند میشوند. کتابهای 
فکری این جوری نیســت؛ کتابهای فکری الزم است 
در فکــر رســوخ کنــد؛ و ایــن، صرفــا بــا نشــر کتاب 
حاصل نمیشــود. شــما نگاه کنید غربی ها در این 
کارها خوب واردند، خوب بلدند؛ ببینید مثًال فرض 
کنید فــان متفّکر، حاال مثًال ِهــگل مگر چند کتاب 
نوشــته؟ افکارش را از داخل این کتابها اســتخراج 
میکننــد و درمی آورنــد، تخلیــص میکننــد، خاصه 
میکننــد، آن فکر را بــا بیانهای مختلف، بــا زبانهای 
مختلــف، بــا شــیوه های مختلــف پخــش میکنند، 
منتشر میکنند. این کار ]در مورد ایشان هم[ باید 

انجام بگیرد.
مــن البته گمان میکنــم قبلها به خــود مرحوم 
آقای مصباح )رضوان  اهلل علیه( یا شاید به بعضی 
از شــاگردهای ایشــان راجع به ماصــدرا این حرف 
را زدم کــه کتاب مّاصدرا تدریس میشــود، اّما لّب 
حرفهای مّاصدرا چیست؟ ماصدرا چند مسئله ی 
اساسی دارد؛ اینها را پیدا کنید، بکشید بیرون، روی 
اینها بحث بشــود، کار بشود، کتاب نوشته بشود، 
مباحثه بشــود؛ این الزم است. در مورد خود آقای 
مصباح همین جور اســت و باید این جوری بشود. 
نــگاه کنیــد، ببینیــد آن جهت گیری فکری ایشــان، 
آن نقطــه ی تمرکــز فکری ایشــان چیســت، چه در 
مسائل فلسفی، چه در مســائل اجتماعی، چه در 
مســائل اعتقادی و فکــری، در فضای مجــازی و از 

ایــن قبیل پخش میشــود، یک تکــه حرف را پخش 
کنید، این منتشر بشود، در ذهنها بماند، به زبانها 
بیایــد، تکرار بشــود؛ و مثل َمَثِل ســائر که در زبانها 
تکــرار میشــود و میماَنــد، این فکر بمانــد، معلوم 
بشــود این، فکر آقای مصباح اســت؛ تا افراد اسم 
آقــای مصباح را می آورند، هر کســی کــه دیده این 
تّکه ها را، این نوشــته ها را، ذهنش به یکی از اینها 
متوّجه بشــود، یــادش بیاید. مثًال یکــی از راه های 
پخش فکِر یک آدِم متفّکر برجسته ی عمیقی مثل 

آقای مصباح این است.
صوت هــم خیلی خوب اســت. حاال شــاید الزم 
نباشــد از اّول تا آخِر یک سخنرانی را پخش کنیم-
آن ]کار[ شاید یک مقداری تأثیر را هم کم کند- اّما 
باالخره میتوان از یک صوِت یک ساعته یا مثًال سه 
ربع ساعته ای که مســتمع را کامًال جذب میکرده، 

مثًال یک ربع ساعت مطلب درآورد.
یکــی از چیزهایــی کــه در ایــن جلســاِت داخــل 
حســینّیه  ایشــان نظــر مــن را خیلی جلــب میکند، 
این اســت کــه وقتی ]فیلــم آن را[ پخــش میکنند، 
آدم میبیند اّوًال مستمعین که متراکم نشسته اند، 
همه جوانند، یعنی مثًال یک آدم مسن باالی چهل 
سال شــاید در اینها دیده نمیشود؛ همه جوانند. 
و ]ثانیــا[ همه همین طور محوند! این خیلی مهم 

اســت. مــن چــون خــودم ســخنرانم، ده ها ســال 
]ســخنرانی کرده ام[، به این نکات توّجه دارم. چه 
زمانی هست که ســخنران احساس میکند موّفق 
به اصطــاح  و  برخوردهــا  و  نگاه هــا  ایــن  اســت؟ 
آن نمایشــهایی کــه از رفتار مســتمع وجــود دارد، 
نشــان دهنده ی یک حقیقتی است؛ این را شما در 
سخنرانی های ایشان مشاهده میکنید، یعنی این 
من را خیلی جلب میکند. ایشــان چه دارد میگوید 
کــه این جــور همه ی دلهــا را، چشــمها را مجذوب 
کــرده، مبهــوت کرده؟ ایــن تّکه های خــاص را پیدا 

کنید، مکّرر پخش کنید.
خوشــبختانه صدا و سیما نسبت به این قضیه 
روی خوش نشــان داده. حاال گاهی اوقات هست 
مسئوالِن رسانه ها و مانند اینها روی خوش به یک 
چیزی نشــان نمیدهنــد، ]ولی[ نســبت به کارهای 
ایشــان الحمدهلل صدا و سیما گرایش خوبی دارد 
و در ســاعات مختلــف ]پخش میکنــد[. من گاهی 
عبور میکنم، ]وقتی[ نگاه میکنم میبینم، یا گاهی 
نشســته ام میبینم که از ایشــان چیزهــای زیادی را 
پخش میکنند؛ حیات آقای مصباح این است، زنده 

بودن آقای مصباح این است.
خب جســم ایشــان رفت، حیف هــم بود، خیلی 
حیــف بــود، یعنــی وجــود ایشــان واقعــا مایــه ی 

برکــت بود، آدم از دیدن ایشــان اســتفاده میکرد؛ 
یکــی از ایــن کســانی ]بــود[ کــه مــا در طــول عمر 
دیدیــم از دوره ی جوانی شــان، نــه حــاال؛ آن وقت 
که ایشــان شــاید هنــوز ازدواج هــم نکــرده بود ــ 
مــن قبــل از اینکــه بیایم قم، در مشــهد با ایشــان 
آشــنا شــدم؛ گمــان میکنــم مثــًال ســال 36، 37 
بــود ــــ از آن وقــت آدم میفهمیــد ایشــان یک مرد 
متدّیــن، اهل دیــن و اهل تقوا بودنــد. از جمله ی 
ُرُکــُم اهلَل ُرؤَیُتــه«  ُیَذِکّ آن کســانی بــود کــه »َمــن 
بود؛ رؤیت ایشــان هــم آدم را کمــک میکرد، پیش 
میُبــرد، به یــاد خدا می انداخت. خب هــر چه از آن 
جوانی گذشــت، ایشــان بهتــر هم شــد؛ اگرچه هر 
چه هســت، مال همان دوره ی جوانی است. شما 
جوانهــا قــدر ایــن دوره را بدانید؛ آنچــه آن آخِر کار 
بــه درد آدم میخــورد و گیر آدم می آیــد و برای آدم 
میمانــد، همیــن ]چیــزی[ اســت کــه حاال شــماها 
کســب کرده اید و دارید کسب میکنید. جوانها قدر 

جوانی شان را بدانند.
خدا ان شــاءاهلل درجاتشــان را عالی کنــد. بله، دو 
ســال از درگذشتشــان گذشــت؛ دوازدهــم دی بود. 
خداوند ان شاءاهلل درجات ایشان را عالی کند و ایشان 

را مشمول مغفرت و رحمت خودش قرار بدهد.
والّسام علیکم و رحمةاهلل و برکاته

پیدا کند آقای مصباح باید ادامه  ابتکارات و   راه 

یکی از چیزهایی که 
در این جلساِت داخل 
حسینّیه ی)6( ایشان نظر 
من را خیلی جلب میکند، 
این است که وقتی ]فیلم آن 
را[ پخش میکنند، آدم میبیند 
اّواًل مستمعین که متراکم 
نشسته اند، همه جوانند، 
یعنی مثاًل یک آدم مسّن 
باالی چهل سال شاید در 
اینها دیده نمیشود؛ همه 
جوانند. و ]ثانیًا[ همه همین 
طور محوند! این خیلی مهم 
است ...

رهبر انقالب

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
ضد  مطالب  روزها  این  جهان: 
بررسی  زمان  درباره  نقیضی  و 
برنامه  و   1402 بودجه  الیحه 
هفتم توسعه در مجلس شورای 
باید  و  می شود  مطرح  اسالمی 
دید تکلیف بررسی این دو الیحه 

در مجلس چه می شود.
طبق ماده 182 قانون آئین نامه، دولت موظف 
اســت الیحه بودجه ســاالنه کل کشور را حداکثر تا 
پانزدهــم آذر ماه هر ســال تقدیــم مجلس کند که 
امســال ارائه ســند دخل و خرج کشور به مجلس 
تا حدی به تأخیر افتاد و طبق خبری که اخیرًا ســید 
محمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیســیون برنامه 
و بودجــه مجلــس شــورای اســامی داده اســت، 
دولت الیحه بودجه 1402 را عصر روز دوشــنبه )5 

دی ماه( به مجلس شورای اسامی ارسال کرد.
همچنین سید نظام الدین موسوی، سخنگوی 
هیئــت رئیســه مجلــس ضمــن تأییــد ارائــه الیحه 
بودجــه ســال آینده به مجلس شــورای اســامی، 
اظهار داشت: حجت االسام سید ابراهیم رئیسی، 
نامــه ای الیحــه  رئیــس جمهــور کشــورمان طــی 

بودجه ســال 1402 را به مجلس شــورای اســامی 
ارسال کرده است.

میرتاج الدینــی گفتــه اســت کــه الیحــه بودجه 
ع وقت در صحن علنی مجلس  ســال 1402 در اسر
شــورای اســامی اعام وصــول خواهد شــد تا به 
سرعت بررسی آن توســط نمایندگان مجلس آغاز 
شــود، اما ســید نظام الدیــن موســوی تاکید کرد 
مجلس تا زمانی که تکلیف برنامه پنج ساله هفتم 
توسعه مشخص نشود، الیحه بودجه سال آینده 

را اعام وصول و بررسی نمی کند.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسامی 
تصریــح کــرد: هــر زمانــی که تکلیــف برنامــه هفتم 
توسعه مشــخص شــد، آن موقع مجلس شورای 
اســامی الیحــه بودجه ســال 1402 را اعام وصول 
می کنــد و وارد بررســی آن می شــود. طبــق قانون، 
لوایــح بودجــه ســنواتی بایــد مطابــق برنامه های 
5 ســاله توســعه تدویــن شــود و از آنجایــی کــه 
هنوز برنامه هفتم توســعه تصویب نشــده اســت، 
نمی توانیم وارد بررســی الیحه بودجه شــویم، مگر 

آنکه تکلیف برنامه هفتم توسعه روشن شود.
موســوی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه برنامه 
هفتــم توســعه در چه مرحلــه ای اســت، گفت: ما 

اطاعــی در ایــن زمینه نداریم و دولــت باید بگوید 
برنامه هفتم در چه مرحله ای است.

 احتمال تمدید برنامه ششم توسعه
وی با بیان اینکه تصمیم هیئت رئیســه مجلس 
آن است که ابتدا باید تکلیف برنامه هفتم توسعه 
مشــخص شــود، اظهار کرد: امــکان تمدید برنامه 
ششــم توســعه وجــود دارد، منتهــا تمدیــد آن یا 
باید با نظر و رأی مجلس یا با کســب اجازه از مقام 
معظــم رهبــری باشــد. از آنجایــی کــه در شــرایط 
فعلی چنیــن مجوزهایی وجود ندارد، طبیعتا باید 
بــرای پیش از ورود به بحــث بودجه، برنامه تعیین 

تکلیف شود.
هفتــم  برنامــه  وضعیــت  هنــوز  شــرایطی  در 
توســعه مشــخص نیســت کــه طبــق مــاده 180 
آئین نامه داخلی مجلس شــورای اســامی، دولت 
موظف اســت حداکثر تا پایان خرداد ســال پایانی 
اجــرای هر قانون برنامــه پنج ســاله، الیحه برنامه 
توســعه اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی بعدی را 
به مجلس تقدیم کند. بر این اساس، خرداد 1400 
ســال پایانی برنامه پنج ساله ششم بود و با توجه 
به تمدید یک ساله آن، طبیعتا دولت باید تا خرداد 

امســال یعنــی 7 مــاه پیش الیحــه برنامــه هفتم 
توســعه را به مجلس ارائــه می کرد که تاکنون این 

امر صورت نگرفته است.

 تاکید مجلس بر اولویت ارسال برنامه
البته مدت هاســت که مجلس شورای اسامی 
به دولت گوشــزد کرده بود که ابتــدا باید برنامه و 
ســپس بودجه را به خانــه ملت ارائــه دهد. موید 
این مسئله آن است که حسینعلی حاجی دلیگانی، 
عضــو هیئــت رئیســه مجلــس در تشــریح یکــی از 
جلســات اخیــر هیئــت رئیســه مجلــس کــه درباره 
موضــوع اولویت بررســی الیحــه برنامه یــا بودجه 
ســال 1402 برگزار شــده بود، گفت: بیشتر مباحث 
مطرح شــده در نشســت هیئت رئیسه این بود که 
مجلــس باید به قانون عمل کنــد. صراحت قانون 
این اســت کــه اول برنامه و بعد الیحــه بودجه به 
مجلس ارسال شــود، لذا دولت باید الیحه برنامه 
را بــه مجلــس ارائــه دهــد و نکتــه بعدی ایــن بود 
کــه بدون برنامه نمی شــود الیحــه بودجه 1402 را 

رسیدگی کرد.
عــاوه بــر ایــن، اخیــرًا محمدحســن آصفــری، 
از  یکــی  در  مجلــس  در  اراک  مــردم  نماینــده 

جلســات علنی طی اخطــار قانون اساســی، گفت: 
اگــر مــا قــرار اســت بودجــه را ببندیــم، بایــد طبق 
برنامه هفتم توســعه باشد. هنوز برنامه هفتم به 
مجلس نیامده اســت، اگر قرار است ردیف هایی را 
در بودجه مشــخص و تبصره هایی را تعیین کنیم، 

باید بر اساس برنامه پنج ساله باشد.

 اتمام حجت قالیباف!
همچنیــن محمدباقــر قالیبــاف، رئیس مجلس 
شــورای اســامی تاکنــون چندیــن بار بــر ضرورت 
تقــدم ارائه برنامه هفتم توســعه بر الیحه بودجه 
تاکیــد کــرده و گفتــه اســت: مــا نمی توانیم خاف 
قانــون عمــل کنیم. در جلســه ســران قــوا نیز این 
موضوع بحث شده و حداقل از مرداد ماه امسال 
بحــث تدویــن برنامه هفتم توســعه کلیــد خورده 
اســت. مگــر قانــون اجــازه می دهد که مــا بودجه 
ســال 1402 را بــدون برنامــه پنــج ســاله توســعه 

تنظیم کنیم؟
وی بیــان کــرد: مــا نمی توانیم بودجــه را بدون 
برنامه پنج ساله توسعه به تصویب برسانیم. پس 
از ارائــه برنامــه هفتم، بافاصله الیحــه بودجه نیز 
به مجلس شــورای اســامی می آیــد. طبق قانون 
آئین نامه داخلی مجلس تا برنامه پنج ساله هفتم 
توســعه تصویــب نشــود، بودجــه در دســتورکار 

مجلس قرار نمی گیرد.
همچنین محمد رشــیدی، عضو هیئت رئیســه 
مجلس شــورای اســامی چند روز قبــل اعام کرد 
کــه برنامــه مقدم بــر بودجه اســت، چــون برنامه 
ســند باالدستی اســت و باید بودجه بر اساس آن 
نوشــته شــود و اگر الیحــه بودجه زودتــر از برنامه 
تقدیــم مجلــس شــورای اســامی شــود، مــا صبر 
می کنیــم تــا اول دولت برنامــه را ارائه کنــد و آن را 
مــورد رســیدگی قرار دهیم و ســپس وارد بررســی 

بودجه می شویم.

بودجه  تصویب  با  نمایندگان  مخالفت   
چنددوازدهم

رئیــس  پورابراهیمــی،  محمدرضــا  مقابــل،  در 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس معتقــد اســت که 
ابتــدا بایــد الیحــه بودجــه بــه مجلس ارائه شــود 
و ممکــن اســت اصرار مجلــس در خصــوص ارائه 
برنامــه هفتــم توســعه ســبب شــود تا به ســمت 
تصویــب بودجــه چنددوازدهــم برویــم که عامت 

خوبی برای اقتصاد کشور نیست.
محســن زنگنه، نایب رئیس کمیســیون برنامه 
نظــر  هــم  اســامی  شــورای  مجلــس  بودجــه  و 

تأییــد می کنــد و می گویــد: نظــر  را  پورابراهیمــی 
رئیس مجلس شــورای اســامی آن است که ابتدا 
برنامه هفتم توســعه و سپس الیحه بودجه سال 

1402 به مجلس شورای اسامی ارائه شود.
وی با بیان اینکه یا باید برنامه ششــم را تمدید 
کنیم یا اینکه برنامه جدید داشــته باشیم، گفت: تا 
جایی که بنده اطاع دارم، دولت آن طور که باید و 
شــاید روی تدوین برنامه هفتم توسعه کار نکرده 
اســت. البته برنامه هفتم توســعه در حال تدوین 
اســت، امــا کار کارشناســی خوبــی در تدویــن آن 
انجام نشــده و گویا همان مواد قبلی در آن آمده 

و کلی و بدون سنجه است.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای 
اسامی درباره احتمال ارائه بودجه سه دوازدهم 
به مجلس، تصریح: تصویب بودجه سه دوازدهم 
در فضــای اقتصــادی فعلــی کشــور نشــانه خوبی 
نیســت. نظر بنده این است که فعًال الیحه بودجه 
1402 بــه مجلــس ارائه شــود تا روال عادی کشــور 
پیــش بــرود و دولــت در ابتــدای ســال آتــی الیحه 
برنامــه هفتم توســعه را به مجلــس ارائه بدهد تا 
بتوانیم تا در فرصت مناســب آن را بررســی کرده و 

به تصویب برسانیم.

 برنامه هفتم دست مجلس نرسیده است
و  برنامــه  کمیســیون  عضــو  میرتاج الدینــی، 
بودجه مجلس شــورای اســامی نیز دربــاره زمان 
ارائــه برنامــه هفتــم توســعه بــه مجلــس، گفــت: 
برنامه ششــم توســعه با هماهنگــی دولت 6 ماه 
تمدید خواهد شــد و بعد به برنامه هفتم توسعه 
ســر فرصــت رســیدگی خواهــد شــد. البتــه برنامه 
هفتم توســعه همچنان دســت مجلس نرســیده 
اســت و برای رســیدگی به برنامــه هفتم حداقل 6 

ماه زمان الزم است.
مطالــب مذکــور بــه خوبــی گویای ایــن مطلب 
اســت که دولت و مجلس هنوز بر سر تقدم و تاخر 
بررســی الیحه بودجــه ســال 1402 و برنامه هفتم 
توســعه به نقطه مشــترکی نرســیدند. با توجه به 
اینکــه کمتر از ســه ماه تــا پایان ســال باقی مانده 
اســت، بایــد منتظــر مانــد و دیــد تکلیــف بررســی 
برنامــه پنج ســاله و بودجه ســال آتــی در مجلس 
چــه می شــود و آیا برنامه ششــم توســعه تمدید 
می شــود و بودجــه مانند ســنوات قبل رســیدگی 
می شــود، یا نظر هیئت رئیســه مجلــس و برخی از 
نمایندگان به کرســی می نشــیند و تا زمان تعیین 
تکلیــف برنامــه، بودجــه 1402 در مجلس بررســی 

نمی شود.

برنامه و بودجه همچنان در بالتکلیفی مجلس بر نظر خود اصرار می کند؟

مطالب مذکور به خوبی 
گویای این مطلب است 

که دولت و مجلس هنوز 
بر سر تقدم و تاخر بررسی 
الیحه بودجه سال 1402 و 

برنامه هفتم توسعه به نقطه 
مشترکی نرسیدند. با توجه 

به اینکه کمتر از سه ماه تا 
پایان سال باقی مانده است، 
باید منتظر ماند و دید تکلیف 

بررسی برنامه پنج ساله و 
بودجه سال آتی در مجلس 

چه می شود و آیا برنامه 
ششم توسعه تمدید می شود 

و بودجه مانند سنوات قبل 
رسیدگی می شود، یا نظر 

هیئت رئیسه مجلس و 
برخی از نمایندگان به کرسی 

می نشیند ...

بودجه


