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پوشـیدن لبـاس آهنـی در فضایـی مغناطیسـی کـه بی اختیـار 
تـو را بـه هـر سـو می کشـاند؛ توهـم اثرگـذاری در زمینـی مجـازی 
بـرای  را  مدیریـت  صندلـی  و  می کنـی  ایفـا  را  کاربـر  نقـش  کـه 
دشـمنان خـود خالی کـرده ای؛ جوالن دادن بی سـوادانی که شـهوت 
خودنمایـی دارنـد و یـا حـس کمبـود توجـه؛ فرهنـگ یـک ملـت را 
هـدف قـرار دادن از فاصلـه یـازده هـزار و شـش صد کیلومتـری؛ بـا 
دسـت خالـی از سـاح، و بـا سـپر فیلترینـگ بـه جنـگ ولنـگاری 
مجـازی رفتـن؛ سـرقت اطاعـات و دیگر آفـات فضای مجـازی که از 
حقایـق تلـخ جنـگ نـرم اسـت، تا آن زمـان که مـا خود بر ایـن فضا 
مدیریت نداشـته باشـیم و برعکس، مدیریت آن در دسـت دشـمنان 

مـا باشـد، مـداوا نمی شـود. 
بـدون  مجـازی  فضـای  کـه  فرموده انـد  رهبـری  معظـم   مقـام 
اختیـار مـا، از بیـرون اختیـاِر مـا دارد مدیریت می شـود، و این جمله 
تلنگـری بـه مسـئولین اسـت کـه بـرای خـوراک روحـی و فکـری 
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ـــت  ـــن اس ـــت ای ـــر اس ـــا باالت ـــه خدمت ه ـــه از هم آنک
ـــه  ـــن ب ـــد و ای ـــد بده ـــا را رش ـــانی م ـــروی انس ـــه نی ک
عهـــده مطبوعـــات اســـت، مجلـــه هاســـت، رادیـــو و 
ـــا  ـــت. این ه ـــت، تئاترهاس ـــت، سینماهاس ـــون اس تلویزی
می تواننـــد نیـــروی انســـانی مـــا را تقویـــت کننـــد و 
تربیـــت صحیـــح بکننـــد و خدمتشـــان ارزشـــمند باشـــد.

صندلی قدرت یا خدمت

جامعـه فکـری کننـد، هرچنـد کـه در تامیـن غـذای جسـم مـردم، 
ضعـف و ناکارامـدی خـود را نشـان دادنـد.

  بـرای مدیریـت فضـای مجـازی، اکتفـا بـه فیلترینـگ، ضعف ما 
را می رسـاند، چـرا کـه بـه ایـن معنـی اسـت کـه ما خـود بـر فضای 
مجـازی مدیریـت نداریـم، و تنهـا راه بـرای مدیریت فضـای مجازی، 

فیلتـر کردن آن اسـت. 
عـدم مدیریـت فضـای مجـازی و ایجـاد نکـردن اینترنـت ملی به 
بهانـه آزادی، و بـه قـول خودشـان»جریان آزاد اطاعـات«، نتیجه ای 

جـز ولنـگاری مجـازی به همـراه ندارد. 
اطاعـات  ملـی  شـبکه  اهمیـت  دربـاره  بسـیاری  کارشناسـان 
سـخن گفته انـد، از جملـه شـخص مقـام معظـم رهبـری، امـا نظرات 
کارشناسـان و متخصصـان پشـت درهـای بسـته در انتظـار عملیاتـی 
شـدن می ماننـد و ایـن موضـوع خـود دلیل آشکاریسـت بـر اینکه ما 
در زمینـه اجرایـی ضعـف فراوانـی داریـم و بـا عـدم کفایـت و همت 

مسـئولین مواجـه هسـتیم.

جریان آزاد ولنگاری
پیرامون گالیه کم سابقه مقام معظم رهبری درباره ولنگاری مجازی



بـر تمامـی دالیـل ذکر شـده یکی از مهـم تریـن عوامل چرایـی بصیرت 
سیاسـی مبـارزه  با جنگ نرم اسـت امروزه دشـمنان از هـر گونه حربه ای 
در راسـتای تضعیـف روحیـه و اراده جامعـه جمهوری اسـامی اسـتفاده 
می کننـد یکـی از اسـلحه های معـروف دشـمن کـه در شـرایط مختلـف 
آن را اسـتفاده می کند سـاخت و انتشـار شـایعات بی پایه و اساسـی است 
کـه نشـان از ناجوانمردانـه  بـودن رفتار دشـمن دارد و بـس . این مطلب 
بـه مـا می فهمانـد کـه دشـمن ما بـرای ضعیـف کـردن روحیه مـا از هر 
راهـی وارد می شـود و ایـن مـا هسـتیم کـه بایـد در برابر ایـن تهاجمات 
فرهنگـی هوشـیار باشـیم و با آگاه سـاختن عمـوم افراد جامعه از انتشـار 
ایـن شـایعات بـی اسـاس جلوگیری کنیـم و البته بایـد با افـرادی که در 
داخـل کشـور هـم بـر گسـترش  این حواشـی بی اسـاس دامـن می زنند 
و ایـن آتـش خامـوش را شـعله ور می کننـد بـه طـور جـد برخـورد کرد.

باید بیدار باشیم
دشمن کسی است که ضد ما است؛ بنابراین باید 
در گام اول دشمن را شناخت و اصطاحا دشمن 
شناسی اولین مرحله در فرآیند حفظ نظام است. امام 
خمینی )ره( در این خصوص می فرماید: »نباید غافل 
باشیم. ما باید بیدار باشیم و توطئه های آنها را)دشمن 
را(قبل از اینکه با هم جمع بشوند خنثی کنیم«. یکی 
از مهم ترین ابعاد جنگ دشمنان بیرونی، بهره گیری 
با  روانی است که در آن تاش می کنند  از جنگ 
طراحی قبلی و حتی المقدور  بدون به کارگیری ابزار 
نظامی به نتایج موفقیت امیزی برسند  و یک جنگ 
روانی تمام عیارهمچون شایعه سازی در خصوص 
فرهنگی ؛ اجتماعی و سیاسی را مدیریت و برنامه 

ریزی کنند . 

تحریف و تحریم
و  مسئولین  میان  در  ترس  و  رعب  ایجاد 

در  موجود  واقعیتهاي  از  ناصحیح  تصویري  ارائه  سیاسی؛  شخصیتهای 
پیشرفت  و  مسئولین  به  نسبت  مردم  از  اعتماد  سلب  عمومي؛  اذهان 
کشور؛ افزایش تحریم ها و فشار اقتصادی بر کشور؛ شایعه پراکني و انجام 
اقدامات تند و اعمال خشونت علیه ملت ایران؛ تضعیف اراده عمومی، از 

مهم ترین عملیات های روانی دشمن است.

رهنمود های ناخدا
امام شناسی مهم ترین شاخصة اهل بصیرت است؛ شناخت خط 
از بصیرت است. توجه به رهنمود های  امام خمینی الزمه برخورداری 
این جنگ  در  را  ما  می تواند  )ره(  امام خمینی  و  رهبری  معظم  مقام 
ایشان و اشراف  پر پیچ تاب راهنمایی کند. دنبال کردن صحبت های 
بر منظومه فکری و ادبیات گفتمان ایشان از مهم ترین راه های کسب 

بینش و بصیرت است.

حدیثه سعادتی
مسئول واحد خواهران دانشکده

بصیــرت سیاســی، بصیرتــی اســت کــه می توانــد در فضــای غبارآلود 
و مبهــم وقایــع و حــوادث سیاســی از فــرو افتــادن انســان و جامعــه در 
ورطــه انحــراف جلوگیــری کنــد. هــر چنــد بصیــرت سیاســی بــا تحلیل 
و تفســیر سیاســی متفــاوت اســت، بــا این مفاهیــم رابطــه نزدیــک دارد. 
ــه  ــزدن ب یکــی از  شــاخص های بصیــرت سیاســی عبارتنــد از دامــن ن
شــایعات موجــود در جامعــه و شــناخت دشــمن اصلــی خــود. تمامــی 
ایــن عوامــل موجــب می شــود تــا فــرد در برابــر دشــمنان خــود آگاهــی 
الزم را داشــته باشــد و بــرای شــناخت خــوب از بــد نیازمنــد بصیــرت و 

تحلیــل سیاســی اســت .

رهنمود قرآنی
ُقْل هذه َسِبیلِي أَْدُعو إِلَی الَلّ علی بَِصیَرةٍ أَنَا َوَمِن اتََّبَعِني َوُسْبَحاَن الَلّ 

) سوره یوسف آیه ۱۰۸ ( بگو: طریقه من وََما أَنَا ِمَن الُْمْشِرِکیَن 
همین  پیروانم  است که خلق را به خدا با بینایی و 
دعوت  بصیرت  کنیم، و خدا را از شرک و و 
و هرگز به خدای یکتا شریک منزه دانم 

نیاورم.   با توجه به آیه درمیابیم شرک 

بصیرت سیاسی و تحلیل 
سیاسی در هر جامعه ای  
جزئی از ملزومات است، 
شناخت  برای  که  چرا 
ِسره از نا ِسره و دوست از 
دشمن باید آگاهی الزم را 
داشت و قدرت تشخیص 
درست در این زمینه را با 
کامل  شناخت  و  مطالعه 

توطئه های دشمن خود میسر ساخت .

شایعات، سست کننده اراده
از جملـة عوامـل و محرک هـای مهـم بـرای کسـب بصیـرت 
نظـام  در  مشـارکت  بـه  معنابخشـی  بـرای   اقـدام  سیاسـی، 
مردم سـاالری و  متکـی بـر اراده مـردم و برآمـده از رأی و اصـرار بـر 
اجـرای قوانیـن و برخـورد بـا قانونشـکنی و قانونگریـزی می باشـد، عاوه 

فانوس شب
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لزوم داشتن بصیرت سیاسی و توجه به رهنمودهای رهبری

 توجــه بــه 
رهنمود هــای مقــام 
معظــم رهبــری و 
ــی)ره(  ــام خمین ام
را  مــا  می توانــد 
ــر  ــن جنــگ پ در ای
ــاب راهنمایی  پیچ ت
ــال کردن  ــد. دنب کن
ــان  صحبت های ایش
ــراف بر منظومه  و اش
فکــری و ادبیــات 
ــان از  ــان ایش گفتم
ــن راه های  ــم تری مه
و  بینــش  کســب 
اســت. بصیــرت 



جعفر افتخاری
عضو شورای دانشکده الهیات

3

باگسترش فضای مجازی و رسانه ها برخورد افراد جامعه با نگرش و 
سبک های متفاوت زندگی که اغلب از طریق چهره های معروف نمایش داده 
می شود به طور چشمگیری افزایش یافته است. امروزه محبوبیت سلبریتی ها 
و از طرفی نفوذ آنان در میان مردم، به واسطه همه گیر شدن فضای ارتباطی 
در اینترنت و رسانه ها، تاثیرات عمیقی بر فرهنگ و نوع نگرش افراد یک 
سیاسی،  فرهنگی،  مختلف  درعرصه های  افراد  این  است.  داشته  جامعه 

اقتصادی و دیگر زمینه ها توانسته اند تاثیراتی را برجای بگذارند.

نقش سلبریتی ها در ترویج فرهنگ
سلبریتی ها یا همان چهره های معروف نزد مردم، به گونه ای یکی از 
عناصر مهم ارتباطی  با افراد یک جامعه هستند که می توانند از طریق نفوذ 
و ارتباط با مردم، فرهنگ درست و غلط را ارائه دهند. این طبقه از افراد 
گاها فرهنگ هایی را ارائه می دهند که باب میل خودشان است و ممکن 
سلبریتی ها  حضور  نباشد.  جامعه  بنیادین  ارزش های  بر  مبتنی  است 
برنامه های تلویزیونی و رادیویی و پرداختن به زندگی شخصی و  در 
اجتماعی آنان نمونه ای از تاثیرگذاری آنان بر افراد جامعه است، اینگونه 
که حضور آنان در اینگونه برنامه ها می تواند به تنهایی سمبلی برای موفقیت 
و سخنان آنان می تواند راهکارهایی برای موفقیت تلقی شود. پررنگ شدن 
به راحتی  ایجاد کرده است که  را  اینترنتی و رسانه ها، عرصه ای  فضای 
می توان در هر نقطه و هر بازه زمانی، متوجه این چهره های معروف شد و 
آنان را برای خود الگوهایی قرار بدهیم ، عاوه بر رادیو و تلویزیون، امروزه 
نرم افزارهای شبکه های اجتماعی، تاثیرگذاری آن ها را دوچندان کرده است.

شهوت خودنمایی
اینستاگرام یکی از این فضای های پر مخاطب مجازی است که می توان 
عکس ها و ویدئوهای خود را با سایر کاربران به اشتراک گذاشت از همین 
تبدیل شده  از جانب سلبریتی ها  فرهنگ  القای  در  مهمی  بستر  به  رو 
به  و  نمایش  فرهنگ  از  برخاسته  سلبریتی ها  فرهنگ  که  است. چرا 

تصویر کشیدن است. سلبریتی ها با  ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با 
طرفداران خود ارتباط بر قرار می کنند و عکس ها و فیلم های مربوط به 
زندگی شخصی خود را به اشتراک می گذارند؛ اشتراک اینگونه فیلم و 
عکس ها که معموال از زندگی اشرافی و مفرح هست، تاثیرات منفی را 
بر مخاطبان می گذارد به گونه ای که تجمل گرایی را در میان مردم، 
داشته  ضعف  الگو،  ارائه  در  جامعه  یک  که  زمانی  می بخشند.  رونق 
باشد جوانان و نوجوانان وسایر افراد جامعه الگویی ندارند که به آن 
باعث  که  می روند  نامناسبی  الگوهای  دنبال  نتیجه  در  و  کنند  اتکا 
انحراف در زندگی می شوند. ارائه و شناساندن قهرمانان میهنی، شناخت 
سیره ی اهل بیت و تفسیر و بررسی زندگی، اخاق، و دیگر ابعاد شخصیتی 
و اجتماعی، می تواند تا حدی از کشیده شدن جوانان و نوجوانان به سمت 
الگوهای نامناسب جلوگیری کند. برای اینکه رفتار صحیحی در مقابل 
سبک زندگی و ایدئولوژی های القا شده از اطراف داشته باشیم باید سطح 
سواد رسانه ای خود را در حدی باال ببریم که به راحتی بتوانیم رفتاری 
را نقد و برسی کنیم و تا حد توان تاش کنیم رفتارهای نامناسب که در 
آن، فرهنگ مبتذلی را برای اطرافیان ارائه می دهد را تشخیص دهیم و به 
دیگران آگاهی ببخشیم. متاسفانه امروزه در زمینه بصیرت جوانان و نوجوانان 
که بیشتر از پیش مورد حمله فرهنگی و روانی است، فعالیت های قابل 
توجهی صورت نمی گیرد و به همین خاطر حضور سلبریتی ها و نگرش 
آن ها در بین افراد جامعه پر رنگ شده است و ما را از فرهنگ اصیل 

جدا کرده است.

بهترین الگو
همانطـور کـه پیدا اسـت الگوهـا عامل تحـرک انسـان ها و پویایی 
آن هـا هسـتند و وجـود آن هـا الزم و ضـروری اسـت تـا بـا اقتـدا 
بـر روش هـای تربیتـی و اخاقـی و دیگـر ابعـاد بتوانیـم قوه هـای 
خـام درونمـان را بـه فعلیـت برسـانیم. قـرآن کریـم در ایـن زمینه 
می فرمایـد: لََقدکان لکم رسـول الل اسـوة حسـنه)احزاب 2۱(، همانا 
بـرای شـما رسـول خدا اسـوه ای نیکـو اسـت. خداونـد در این آیه مـارا به 
الگـو قـرار دادن پیامبـر عظیم الشـأن اسـام، امـر می کند و مـا باید 
سـیره پیامبراکـرم)ص( و همچنیـن اهـل بیـت ایشـان را برای خود 
الگـو قـرار دهیم، زیرا سـیره زندگی ایشـان کاملترین شـیوه ها و روش ها 
اسـت و پیـروی از آنـان در هـر زمینـه ای قطعا سـعادت دنیـا و اخرت را 

بـرای مـا فراهـم می کند. 

ستارگان خاموشی بخش
تاثیر سلبریتی های بی سواد بر روی فرهنگ جامعه
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نرگس جانی
دبیر سیاسی دانشکده الهیات

مهم ترین نهاد سازنده فرهنگ عمومی جامعه، صدا و سیما است. اگر 
نگاهی به اصل ۱۱۰ قانون اساسی که اباغیه رهبری در زمینه سیاست های 
کلی خانواده است بیاندازیم، متوجه می شویم که خاف آن در سریال ها 
به وفور یافت می شود. مانند: ممنوعیت نشر برنامه های مخل ارزش های 
خانواده، مبارزه با اشرافیت و تجمل گرایی و مظاهر فرهنگ عمومی، ایجاد 
نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای دختران 
و پسران و افراد در سنین ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در خانواده. 
در ادامه با توجه به بیانات رهبری در دیدار اعضای شورای نظارت بر صدا و 
سیما که فرمودند: »برنامه های صدا و سیما به ویژه فیلم ها و سریال ها باید 
به گونه ای باشند که ضمن جذابیت برای مردم، مفید و درس آموز باشد« به 

نقد و برسی رسانه ملی می پردازیم.
متاسفانه صداوسیما که به گفته امام)ره(بایدمانندیک دانشگاه عمومی 
وظیفه آگاهی بخشی و روشنگری را انجام دهد، راهی خاف آن را درپیش 
گرفته وحق انقاب را آنطورکه باید ادا نکرده است. درصحبت های آقای 
کوشکی "عضوهیئت علمی دانشگاه تهران”درباره عدم نقش آفرینی درست 

صداوسیما درباره انقاب، نقدهای زیر وارد شده:

تصویر سازی نادرست از مذهبی ها
درصداوسیما، درباره افرادانقابی، شهدای مدافع حرم وانسان های متدین 

زندگی  سبک  ساخته اسامی، بسیارکم پرداخته شده با  آنچه  و 
به شده واقعیتی ازجنگ  را  انقابی  نمایش نمی گذارد وانسان های 

به  را  متدین  یک وانسان  خشک،  مانده گونه ای  بعدی وعقب 
نشان  مجازی  فضای  درمقابل از  باپوششی می دهد.  انسان هایی 

همسایه و بی احترامی به باهمسر، فرزند و نامناسب عدم رفتار مناسب 
نمایش  به  را  مادر  و  می گذارد.پدر 

سانسور مقاومت
درطـی ۶ سـال مجاهـدت مدافعان حرم، صداوسـیما 

آن طـور کـه بایـد فیلـم یـا سـرود حماسـی درخـور 
آنـان نسـاخت امـا درمقابـل آمریکایی هـا درتجـاوز 
سـال۹۱به عـراق ۵_۶مـاه شـبکه هایشـان ده هـا 
برنامـه توجیهی، تحلیلی و فیلم سـینمایی سـاخت 
تـا جامعـه را آماده جنگ کند وبعـد از آن نیز کارش 
را ادامـه داد تـا آمریکایی هـا ایـن واقعـه رابـه عنوان 
افتخار بشناسـند .  متاسـفانه خیلـی از باورهای غلط 
درجامعـه رایج شـده که عدم بی کفایتی صداوسـیما 
را در ایـن عرصه نشـان می دهـد. برای مثـال باور به 
اینکـه مدافعـان حرم بـرای پول بـه سـوریه رفته اند 
کـه در ایـن باره یـک مجموعه تلویزیونی یـا گزارش 
خبری پخش نشـد تا به سـواالت مردم پاسـخ دهد. 
یکـی از بی کفایتی هـای صـدا و سـیما در نمایـش 
حرکت هـای جهادی گروهی از دانشـجویان تحصیل 
مناطـق  در  را  تعطیـات خـود  کـه  اسـت  کـرده 
محـروم می گذرانـد و بـرای کمـک به مـردم به آنجا 
می رفتنـد اما حتـی یک تله فیلم از کارآنان سـاخته 

نشـد و آن هـا خودشـان از خود فیلم سـاختند.

تبلیغ سبک زندگی غربی
عمده فیلم هایی که در صدا و سیما ساخته می شود، به نوعی زندگی 
اشرافی و مهاجرت افراد مخالف نظام را به نمایش می گذارد و همچنین 
انسان های قاتل و معتاد را جنوب شهری تهران و افراد مثبت و خوب را 
در خانه های اشرافی و باالشهر قلمداد می کند. نمونه ای ازسریال های مخالف 

فرهنگ اسامی را درذیل ذکرکردم.

طنز، آچار فرانسه  تحمیل گران فکر
 یکی از سریال هایی که حاشیه های زیادی به همراه داشت، سریال 
ساختمان پزشکان بود. در این سریال طنز، دیالوگ های فراوانی از توهین، 
روابط غیر منطقی زن و مرد نامحرم مثل، توهین و بی مهری به والدین به 
خصوص پدر، عدم اعتماد به دیگران، ترویج دروغگویی و تضعیف روابط 
خانوادگی به چشم می خورد.همچنین در این سریال به نظریات روانشناسی 
فروید بسیاراشاره شده. فروید برای تبیین رفتارهای انسانی خود جایگاه 
برجسته به غریزه جنسی و پرخاشگری انسان می داده است. یکی از جنبه های 
نظریه فروید»قوی ترین انگیزه انسان و منشا همه رفتارهای انسان غریزه 
جنسی و پرخاشگری است«در قسمتی از سریال ساختمان پزشکان که دکتر 
افشار به برنامه تلویزیونی دعوت شد، درباره غریزه جنسی سخن به میان 
آورد. به قول خانم فروغ نیلچی زاده  "مدرس حوزه و دانشگاه” »انسان های 
هوشمند می دانند که حرف طنز، کام طنز و فیلم طنز قدرت تاثیرگذاری اش 
خیلی بیشتر از فیلم ها و حرف های جدی است. پس انسان های دانا حرف های 
جدی خود را که نمی توانند بگویند از طریق طنز خواهند گفت«. در این 
سریال به کرات مشاهده شده که تعالیم ارزشمند اسام به راحتی زیر پا 
گذاشته می شود و سخن رهبری درباره دوری از لودگی در برنامه های طنز نیز 

به فراموشی سپرده شده.

عدم نظارت، تیرخالص به فرهنگ جامعه
 هرچند تلویزیون خیلی از برنامه هایش را با هدف فرهنگ سازی درست 
و آموزش و آگاه سازی درست می سازد اما عدم نظارت کافی بر آن خود، 
عاملی شده تا هم مخاطبان خود را از دست بدهد و گرایش به سمت 

ماهواره بیشتر شود و هم فرهنگ سازی غلط را ترویج دهد.

آمریکایی هــا گل به خودی سیما
درتجــاوز ســال۹1به 
عــراق، ۵الی۶مــاه 
هایشــان  شــبکه 
برنامــه  ده هــا 
ــی  ــی، تحلیل توجیه
ــینمایی  ــم س و فیل
ــا جامعــه  ســاخت ت
جنــگ  آمــاده  را 
از  وبعــد  کنــد 
کارش  نیــز  آن 
تــا  داد  ادامــه  را 
مــردم آمریــکا ایــن 
واقعــه رابــه عنــوان 
ــند . ــار بشناس افتخ

نقد عملکرد  رسانه ملی
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۵

بــه  نگاهــی 
دیــروز، انگیــزه ای 

فــردا بــرای 
کشور  اخیر،  سا لهای  در 

ما به دالیل گوناگون با مشکات 
شده  مواجه  متعددی  اقتصادی 

گمان  برخی  شاید  است. 
پیشرفت  به  رسیدن  کنند 
اقتصادی و حضور در عرصه 
رقابت های بین المللی برای 
است!  ناممکن  امری  کشور 

باید  افرادی  چنین  اما 
که  باشند  داشته  توجه 
وضعیت اقتصادی کشور 
گذشته  به  نسبت  ما 
داشته  زیادی  تغییرات 

کشورهای  همه ی  است. 
نبوده اند، برتر در حوزه اقتصاد از ابتدا  این گونه 
الزم  حمایت های  با  ز بلکه  سوی دولت و مردم ا

به کارگیری  و  همدلی  مناسب و  راهکارهای 
چنین  به  اگر توانسته اند  برسند.  جایگاهی 
وجود  با  توانسته ایم  متعددی ما  تحریم های 
پیروزی  زمان  از  تا کنون که  انقاب اسامی 

هستیم  مواجه  آن  مختلفی با  حوزه های  در 
همچون فناوری نانو، بیوتکنولوژی، سلول های بنیادین، صنایع دفاعی، انرژی 
هسته ای و... جزء کشورهای برتر جهان باشیم، پس رسیدن به وضعیت 
اقتصادی مطلوب امری ناممکن نخواهد بود. بسیاری از کشورها نمی توانند 
در برابر تحریم ها تاب بیاورند اما ما در زمان های گوناگون ثابت کردیم تحریم 
و محدودیت ها نمی تواند مانعی برای پیشرفت ما باشد. در جنگ تحمیلی 
عراق علیه ایران زمانی که کشور ما از سوی آمریکا تحریم شد و بسیاری از 
کشورهای جهان اجازه فروش هیچ گونه تسلیحات به ایران نداشتند. نیروهای 
مسلح ما با حداقل امکانات جنگیدند و پس از آن با تجارب به دست آمده 
و خودکفایی و خوداتکایی به افزایش توان دفاعی و نظامی کشور پرداختند. 
همچنین در سال های اخیر تحریم ها و فشارهای اقتصادی منجر شده بیش 
از گذشته به مسئله تولید و رونق اقتصادی و اتکای بر توانمدی های داخلی 
پرداخته شود. در پایان بنا بر سخنان مقام معظم رهبری باید به این نکته 
توجه نمود که: »امسال سال ۱4۰۰ یک زمینه ی خوبی برای شکوفایی جهش 
تولید وجود دارد که از این بایستی حداکثر استفاده را کرد. باید این حرکت با 
جدیت دنبال بشود و به طور عمده حمایتهای قانونی و دولتی و حکومتی از 
همه سو نسبت به جهش تولید انجام بگیرد. چه این دولت تا وقتی که بر سر 
کار است، چه دولت آینده از اول استقرار بایستی همت خودش را بر این قرار 
بدهد که موانع را برطرف کند و حمایت های الزم را انجام بدهد و ان شاءالل 
جهش تولید به معنای واقعی کلمه در امسال انجام بگیرد«. بیانات در 

۹۹/۱2/3۰ و آغاز سال نو 

هر ساله هم زمان با شروع سال جدید، رهبر معظم انقاب نام مشخصی را 
به عنوان شعار سال انتخاب می کنند. به گفته ی ایشان شعار سال با دو منظور 
مطرح می شود: »یکی جهت دادن به سیاست های اجرائی و عملکرد مسئولین 
دولتی و حکومتی است و دیگری توجه به افکار عمومی است. یعنی افکار 
عمومی توجه پیدا کنند به اینکه چه مسئله ای امروز برای کشور مهم است«. 

بیانات در ۱3۹7/۱/۱ در جمع زائران و مجاوران حرم رضوی 
در سال های اخیر، بیشتر شعارهای انتخاب شده از سوی رهبری، رویکرد 
اقتصادی و تاکید بر مسئله تولید به عنوان یکی از مهم ترین مولفه ها در اقتصاد 
کشور داشته است که حکایت از اهمیت این موضوع دارد. به همین منظور 
شعار امسال نیز »تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« انتخاب شده است. در 

ادامه به توصیف و تبیین این شعار می پردازیم.

نقشه راه دردست کیست؟
با توجه به سخنان مقام معظم رهبری، در سال جدید برای تحقق این 
شعار باید: ۱. تولید، محور کار قرار بگیرد.2. حمایت های الزم صورت بگیرد3. 
مانع ها، از سر راه تولید برداشته شود. اگر مسئله ی تولید، محور کار قرار 
بگیرد می تواند باعث بهبود سطح رفاه جامعه، تامین معاش و نیازهای مردم، 
کاهش آسیب های اجتماعی، افزایش اشتغال و کارآفرینی در میان جوانان و 
در نهایت خودکفایی و استقال اقتصادی کشور شود. باید توجه داشت تحقق 
این مهم، نیازمند حمایت و پشتیبانی دولت و مردم است. در این زمینه برای 
دولت، مردم و همچنین تولیدکنندگان وظایفی مطرح می شود. دولت با انجام 
اقدامات و سیاست  های مناسبی همچون: کنترل واردات کاالهای خارجی و 
قاچاق، تشویق به سرمایه گذاری برای تولید، جلوگیری از افزایش هزینه های 
تولید، اعتماد بر جوانان کارآفرین و حمایت از ایده ها و پیشنهاداتشان، اهتمام 
مسئولین به استفاده از تولیدات داخلی به عنوان الگویی برای مردم، می تواند 
در تحقق این هدف مؤثر باشد. همچنین مردم با خرید کاالی ایرانی و حمایت 
از آن در ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان، نقش بسزایی دارند. البته ناگفته 
نماند تبلیغات صحیح رسانه ها و فرهنگ سازی صحیح در جامعه و عدم 
خودتحقیری، در باور و دیدگاه مردم و حمایت آنها عاملی موثر است. وقتی 
مردم از کاالیی حمایت می کنند، انتظار دارند کیفیت کاالهای داخلی افزایش 

ا  کند. پس تولیدکنندگان موظف اند متقابا در برابر حمایت های مردم پید
برای بهبود کیفیت کاالهای تولیدی خود تاش کنند.. از 
جمله مهم ترین موانع بر سر راه تولید می توان به افزایش 
تورم و کاهش قدرت خرید مردم، افزایش قیمت مواد 
قاچاق،  بی رویه کاالهای خارجی،  واردات  اولیه، 
که  کرد  اشاره   ... و  نادرست  قوانین  وجود 
جانبه ی  همه  حمایت  آن  رفع  برای 
مردم  و  دولتی  دستگاه های 

ز  است.نیا

کلید واقعی
تاملی بر راه های تحقق شعار سال 1400
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ــت روحــی،  ــق امنی ــرای تحق ــت دو موضــوع اساســی ب ــا و عف حی
ــر  ــر همدیگ ــن دو ب ــت و ای ــه ای اس ــر جامع ــی در ه ــی و اجتماع روان
اثرگــذار هســتند؛ لــذا وجــود ایــن دو عامــل حافــظ ســامت اجتماعــی 
و روانــی جامعــه و خانــواده خواهــد بــود و بــه کاهــش بخــش وســیعی 
از آســیب های اجتماعــی و مشــکات خانوادگــی نیــز کمــک می کنــد.

دشمنان برخالف مسئولین، بیدارند
حفظ  اسامی  انقاب  آرمان های  از  یکی 
تحکیم بنیان خانواده است. آن چیزی که تجلی 
اسامی  اصیل  فرهنگ  آرمان هاست   دهنده ی 
است. دشمنان بیدار ما برخاف عده ای از مسوالن 
به سنگر  در تاش اند که  رفته، همیشه  بخواب 
فرهنگ اسامی حمله برند، اولین سنگر فرهنگ 
اسام حیا، غیرت، عفاف و حجاب است. آنها به 
خوبی دریافته اند که بهترین راه احاطه و سلطه 
و  تدریجی  اشاعه  با  اسامی  به جوامع  خاموش 
آرام بی بندوباری وتحول در ذائقه وسلیقه پوشش 
و تاش برای گرایش این جوامع به سمت الگوهای 
غرب است. حجاب بارزترین نماد هویت جامعه 
اسامی است و وقتی حجاب چنین جایگاهی دارد 
باید ملزومات ومحصوالت آن هم از جایگاه مهمی 
برخوردار باشد اما متاسفانه شاهد افزایش سرسام 
آور قیمت چادرو دیگر محصوالت عفاف هستیم. 
و  جامعه  فرهنگ  برای  معضل جدی  یک  واین 

بانوان  چادری است.

وضعیت قرمز چادرمشکی
این افزایش قیمت تبعات نامناسبی از قبیل پوشش های غیر متعارف 
وخارج از عرف مثل مانتوهای جلو باز، شلوارهای کوتاه و...دارد وهمچنین به 
آثار سو بدحجابی مانند بی بندوباری، تبرج، نگاه حرام، نفوذ فرهنگ غربی و 
ترویج سبک زندگی غربی و... می انجامد. ایران به عنوان یکی از بزرگترین 
مصرف کنندگان چادر مشکی هنوز در عرصه ی تولید به خودکفایی نرسیده 
است و به نوعی حجم زیادی ازاین نیاز را از طریق واردات تامین می کند. این 

حجم بی رویه در کنار عواملی همچون کمبود مواد اولیه، انحصاری بودن 
واردات، عدم  تخصیص ارز دولتی، عدم حمایت از کاالهای داخلی، واردات 
بی رویه، عدم کفایت کارخانه های داخلی، برند سازی، نبود نظارت نهادهای 
ذیربط وعدم توزیع چادرهای واردشده توسط برخی از واردکنندگان و.. 

دالیل گرانی شده اند .

مسئولین پاسخگو باشند
قیمت  از  چادر  قیمت  اسامی  جامعه  دریک  چرا 

مانتوهای وارداتی و نامناسب هم گران تر تمام می شود. 
یا چرا چادر جز کاالهای فرهنگی قرا نمی گیرد تا ارز 

دولتی به آن اختصاص گیرد؟ آیا دولت نمی تواند 
تنها بخشی از همان ارزی که به سایر محصوالت 
مثل چوب بستنی وخال دندان وغذای سگ و 
تا  اختصاص دهد؛  برای چادر  را  گربه می دهد  
از تعداد خانم های محجبه ای که توان  هرسال 
خرید چادر ندارند کم نشود؟ یا چرا ارز نیمایی 
این  که  هرچند  نمی شود؟  داده  تخصیص 
وبهترین چاره ی کار  مرهمی موقتی است 
تکیه بر تولید داخل است. آیا گرانی چادر و 
ملزومات حجاب وعفاف تیکه دیگر از پازل 
این  (( که  ))تخریب خانواده و حجاب 
سالها سینما و سریال های خانگی آن 
را هدف گرفته اند نیست ؟ آیا رواست 
که بعد از چهل سال همچنان پارچه 
مرغوب چادری از کشورهایی چون 
و  وارد شود  و کره جنوبی  ژاپن 
ما نتوانیم با حمایت از صنعت 
نساجی به تولید موثر در این 
این  آیا  یابیم؟  دست  حوزه 
عدم حمایت از تولید داخلی 
یا  است  اقتصاد  نفع  به 
فرهنگ یا...؟ آیا این عدم 
جز  نتیجه ای  حمایت 
بیکاری، جز خروج ارز، 
جز... دارد؟ خون های 
حفظ  برای  زیادی 
زمین  بر  حجاب 
ریخته، امید است 
نگذارید  که 
شهدا  خون 
ازاین   بیش 
ل  یما پا

شود .  

زهره زنگویی
عضو شورای دانشکده الهیات

بی حیایی قیمِت چادر

داور   شــهید 
»حجــاب،  یســری: 
زن  رزم  لبــاس 
ــه  ــت ک ــلمان اس مس
نقشــه های  تمــام 
ــتعمارگران  ــوم اس ش
ــواران  ــون خ ــر خ و اب
شــرق وغــرب را نقش 
ــت  ــرده اس ــرآب ک ب
ــالح  ــراز س ــده ت و برن
مــن نوعــی خــون 
می باشــد؛  ســرخم 
ســعی کنیــد حجــاب 
اســالمی را رعایــت 
را  قــرآن  کــرده، 
یــاد بگیریــد وبــه 
ــد« . ــران بیاموزی دیگ

بررسی افزایش سرسام آور قیمت چادر
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روزه از جمله موضوعات و فرائضی است که در همه ی ادیان و آداب و 
سنن الهی به شکلی وجود داشته و در دین اسام به شکل اخص و کامل تر 
برای مسلمانان و مومنین قرارداده شده و بیان شده، لکن آثار اجتماعی روزه 
از لحاظ اجتماعی و اثرگذاری جمعی بیشتر از فردی نباشد کمتر نیست، لذا 
در این مطلب به آثار اجتماعی روزه و ماه رمضان بر جامعه و افراد مومنین 

می پردازیم.

رحمت خاص
در ماه مبارک رمضان مردم و مومنین با روزه گرفتن، احساس برابری 
و یکرنگی بیشتری پیدا می کنند و خود روزه نیز که باعث تهذیب اخاق 
بیشتری در مومنین و افراد روزه دار می شود باعث می شود که میزان نزاع 
و درگیری و فسادها در جامعه ی اسامی کاهش پیدا کند. در واقع درهای 
رحمت خداوند در ماه مبارک رمضان چه باطنی و چه ظاهری بر عموم 
جامعه ی مسلمانان  و مومنین گشوده می شود الزم می شود اینجا به این 
نکته اشاره کنیم که قاعده ی رحمت خاص و عام خداوند بر این اساس است 
که شامل همه ی انسان ها و مسلمین جامعه ی اسامی شود و هدف خداوند 
از آداب و سنن الهی و فرایض  هدایت انسان ها از رحمت عام خود به خاص 
خود می       باشد که  با روزه و در ماه رمضان چه ظاهری و چه باطنی از رفتار 
و آمار متوجه می شویم که روزه و ماه مبارک رمضان واقعا رحمت خاص 

خداوند به انسان ها می باشد.

مهربان تر از همیشه
در حدیثی پیامبر گرامی اسام می فرمایند: »بدبخت کسی است که 
ماه رمضان بگذرد و بخشیده نشود«. این حدیث گستردگی وسعت رحمت 
الهی در این ماه را بیان می کند که آثار آن بر جامعه نیز مشهود است و 
افراد جامعه به تاثیر از رحمت بی پایان الهی بر یکدیگر مهربان تر و آثار جرم 

در مقایسه با روزهای دیگر سال کمتر و مسالمت آمیز تر در کنار هم زندگی 
زیباتر و الهی تری تجربه می کنند. لذا خداوند دوست دارد مومنان و افراد 
جامعه نسبت به هم مهربان باشند باهم خوب باشند یکی از اثار روزه همین 
است که مردم نسبت به یکدیگر صبورتر و پر مهرتر می شوند در این ماه عزیز 
و مبارک، قبل از همه گیری کرونا، مردم یکدیگر را به افطار دعوت می کردند 
و این رفت و آمد باعث نزدیکی دلها به یکدیگر می شد. سفره ی رحمت 
بی منتهای خداوند در این ماه باز است جامعه ای اسامی بهره مند از این 
سفره ی بی منتهای رحمت الهی می باشد. خداوند مردمان و مومنان همدل 
و نیک رفتار نسبت به هم را دوست دارد لذا از اثر این ماه متوجه می شویم 
که اگر ما بتوانیم اثر ماه رمضان را به کل سال تعمیم دهیم و مردم اخاق 
مدار تری داتشه باشیم میزان جرم و جنایت و فساد در جامعه را می توانیم 

کاهش دهیم.
روزه ای که بر مریض هم واجب است

در نامه اي از مرحوم آیت الل سید اسماعیل اصفهانی )قدس سره(،پدر 
بزرگوار حضرت استاد فاطمي نیا،که در سفری در ماه مبارک رمضان براي 
خانواده شان نوشته بودند: »بسم الل الرحمن الرحیم. عمده مطلب که از 
زمین و آسمان بزرگتر است، ماه مبارک رمضان است. فرزندانم که شنیده ام 
مریض هستید، هر سه از روزه اجتناب کنید. بیایید یک روزه اي بگیرید که 
بر همه واجب است، حتي بر مریض بستري و آن هم روزه گرفتن از حرام و 
گناه است که در تمام عمر افطار ندارد، ولو یکبار هم که باشد ممنوع است. و 
عوض دعاهاي جوشن کبیر و امثالش، سکوت از یاوه و بیهوده گفتن، بسیار 
عمل خوب و نتیجه ي عالي دارد و بدون آن، نماز و دعاها خیلي فایده ندارد. 
بیایید برای یک بار هم که شده به مضمون این نامه عمل کنیم و با عمل خود 
این نوع روزه را در جامعه خود گسترش دهیم تا جامعه ای اخاقی داشته و 
از میزان جرم و جنایت به اندازه ی خود کاسته و زمینه ساز ظهور حضرت ولی 

عصر ارواحناه فداه باشیم«.

در پایان این مطلب باید عرض کنم، به این نتیجه می رسیم ماه مبارک 
رمضان بصورت مستقیم و غیر مستقیم آثار بسیار مثبتی بر عموم افراد جامعه 
و جامعه دارد آثار جمعی و فردی آن بسیار است امید است که بتوانیم در 

مراتب عالیه از این سفره ی الهی بهره مند شویم.

در بند خدا
تاثیر ماه مبارک رمضان بر همبستگی جامعه


