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     حضـرت آیـت ا... اعرافـی در خطبـه هـای نمـاز 
جمعـه بـه اوقـات فراغـت در تابسـتان پرداخـت و 
گفـت: از آموزش وپـرورش، مسـاجد و مؤسسـات 
فرهنگـی و تبلیغـی انتظـار مـی رود؛ بـا همـکاری 
خانواده هـا بـرای تابسـتان فرزنـدان و نوجوانـان و 

دانش آمـوزان برنامـه داشـته باشـند.
امام جمعـه میبـد بابیـان اینکه بعـد از گـذر از کرونا، 
دانش آمـوزان مـا در مسـائل آموزشـی و علمی افت 
داشـتند و در برخی شـاخص ها هم شاهد مشکالتی 

هسـتیم، افـزود: توان علمـی دانش آموزان بایـد ارتقاء 
و آموزش هـای فرهنگی و دینـی موردتوجه قرار گیرد 

و هـم بـرای تفریحات سـالم آنها برنامه ریزی شـود.
داشـت:  اظهـار  کشـور  علمیـه  حوزه هـای  مدیـر 
دسـتگاه های متعـدد در تابسـتان برنامه هایـی دارنـد 
امـا آنچـه مهـم اسـت هماهنگـی دقیق و درسـت و 
طراحـی و مهـم شـمردن اوقـات فراغت فرزنـدان از 
سـوی خانواده هاسـت و باید مسـئوالن دسـتگاه های 
فرهنگـی و اجتماعـی مراقبت و حمایت هـای الزم را 

یک توصیه این است که نگذارید ضّدانقالب و دشمن از انقالب شما هویّت زدایی 
کند؛ نگذارید حقیقت انقالب را واژگونه نشان بدهد، غلط نشان بدهد؛ این یک 
توصیه است، توصیه ی مهمّی است؛ جوانهای هوشمند و فرزانه روی این فکر کنند.

نگذارید یاد امام در جامعه کم رنگ بشود. همان طور که گفتم، امام روح این انقالب 
است؛ نگذارید یاد امام را کم رنگ کنند، نگذارید امام را تحریف کنند.

بیانات در مراسم سی وسومین سالگرد رحلت امام خمینی )ره(

 چند توصیه به فعّاالن عرصه ی انقالبی

حضرت آیت ا... اعرافی در خطبه های نماز جمعه میبد:

دستگاه های فرهنگی برای اوقات فراغت دانش آموزان برنامه داشته باشند
در ایـام تعطیـل با برنامه ریزی دقیق داشـته باشـند.

عضـو مجلس خبرگان رهبری تصریح کـرد: با گذر 
از ایـام کرونا و سـختی ها و مشـکالت فرهنگی که 
مواجه هسـتیم؛ نیاز به جنبش جدید فرهنگی داریم 
و باید مسـاجد ما زنده تر از گذشـته شـوند و جوانان 
حزب اللهـی ما اقدامات اساسـی تری را شـروع کنند 
چراکـه نسـل امـروز نیاز به جهـاد تبیین دارنـد و ما 
بایـد حقایـق دیـن را تشـریع و پایه هـای معرفتی و 

اخالقی آنهـا را محکم کنیم.

آیت ا... ناصری در بازدید از دانشگاه میبد:

پیشرفت و توسعه کشور در دستان دانش پژوهان
     آیــت ا... ناصــری در نشســت صمیمــی بــا اســاتید و کارکنــان دانشــگاه میبــد اظهــار داشــت: 
ــت  ــری اس ــم گی ــدرت تصمی ــان دارای ق ــان و محقق ــش پژوه ــتان دان ــور در دس ــعه کش ــرفت و توس پیش
ــم  ــدرت تصمی ــوزش ق ــکار و آم ــه راه ــرای ارائ ــف دادن ب ــی، تکلی ــش پژوه ــد دان ــاس بای ــن اس ــر ای و ب

ــود . ــزی ش ــه ری ــودکان برنام ــرای ک ــل ب ــه تحصی ــل اولی ــری در مراح گی
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان گفــت: اســتکبار در برنامــه ریــزی درســی بــه گونــه ای عمــل کــرده اســت 

کــه در یــک مرحلــه ای، حــل مســائل را بــرای مــا الینحــل بگذارنــد تــا بــه هــدف مطلــوب نرســیم.

ادامه در صفحه دو

جایــزه بهتریــن بازیگــر جشــنواره ســینمایی کــن بــه 
خانــم امیرابراهیمــی رســید و ایــن اتفــاق شــروع یــک 
دوقطبــی ســازی دیگــر در جامعــه ایرانــی بود عــده ای 
کــه بــا آب و تــاب از ایــن بــه ظاهــر افتخــار آفرینــی 
تعریــف میکردنــد و عــده ای دیگــر نیــز ایــن بازیگــر را 
یــک وطــن ســتیز و دشــمن دیــن معرفــی میکردنــد . 

ــم زر  ــرای خان ــی ب ــه اتفاقات ــابقا چ ــه س ــن ک در ای
ــه  ــی چ ــران اصل ــت و مقص ــاده اس ــی افت امیرابراهیم
کســی بــوده انــد توقــف نمــی کنــم امــا هــر چــه بــوده 
نبایــد منجــر بــه بــازی در فیلمــی شــود کــه نگاهــی 
ضــد ملــی دارد و بــه عقایــد میلیــون هــا ایرانــی توهین 
ــرای ایــن کار واقعیــت را  ــر از آن ب کــرده اســت و بدت

نیــز دگرگــون شــده بــه نمایــش گذاشــته اســت . 

درســت اســت کــه ســعید حنایــی فــردی دیوانــه بــوده 
ــی زده  ــن اقدامان ــه چنی ــی دســت ب ــراط گرای ــا اف و ب
ــن  ــرای توهی ــتان ب ــن داس ــتفاده از ای ــا اس ــت ام اس
ــران و حضــرت امــام رضــا دور از  ــد ملــت ای ــه عقای ب
ــوان آن را مصــداق یــک عمــل  شــرافت اســت و میت
ــرد . و  ــداد ک ــتیزانه قلم ــی وطــن س ــی و حت ضــد مل
هــورا کشــیدن بــرای جایــزه جشــنواره ای کــه نگاهــی 

کامــال سیاســی دارد منطقــی نیســت .

 هیــچ شــکی وجــود نــدارد ایــن فیلــم و البتــه اهــدای 
جایــزه بــه امیــر ابراهیمــی در پــازل اقدامــات دشــمنان 
ــد  ــه عقای ــه ب ــر حمل ــرد و عــالوه ب ــرار میگی ــران ق ای
ایرانیــان ، چهــره آن هــا را نیــز در فضــای بیــن المللــی 

تخریــب میکنــد . 
نکتــه مهــم امــا ایــن اســت کــه مــا اگر بــا سیاســتهای 
ــاد  ــی انتقاداتمــان زی ــا حت ــم و ی ــی مشــکل داری داخل
ــم  ــن فیل ــدار ای ــت طرف ــن نیس ــر ای ــل ب ــت دلی اس
ــدم  ــه چن ــر درج ــن بازیگ ــد از ای ــه تمجی ــیم و ب باش

ــم .  بپردازی
ــی  ــه ایران ــه جامع ــن ب ــی و توهی در مــورد مســائل مل

ــازی نباشــیم ... اهــل روشــنفکر ب

یادداشت؛

علیرضا رضایی

استفاده ابزاری از جشنواره کن 
در راستای اهداف سیاسی
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 نشست صمیمی اساتید و یاوران علمی با حضور آیت ا... ناصری در دانشگاه میبد

ــای  ــرد: دنی ــح ک ــزد تصری ــه ی ــام جمع ام
برنامه ریــزی  برنامه هــای  اســتکباردر 
شــده بــرای مــا جایــی بــرای تدیــن، 
کــردن  فکــر  و  هویــت  دینــداری، 
بــه  تکلیفــی  هیــچ  و  نگذاشــته اند 
دربــاره  کــردن  فکــر  بــرای  دانشــجو 
کرده انــد،  ارائــه  آنهــا  بــرای  آنچــه 

. هنــد نمی د
بــرای  ادامــه،  در  ناصــری   ... ا آیــت 
قــدرت  عمــل،  در  ضعــف  نداشــتن 
ــه  ــزی، اندیش ــه ری ــری، برنام ــم گی تصمی

ــی  ــه راه و شــیوه زندگ ــدا ک ــر خ ــوکل ب و ت
امــام راحــل بــود، تاکیــد کــرد.

سرپرســت  نــژاد  نیــک  عبــاس  دکتــر 
دانشــگاه میبــد نیــز ضمــن عــرض خیــر 
ــی،  ــای آموزش ــت ه ــریح فعالی ــدم و تش مق
میبــد،  دانشــگاه  اجتماعــی  و  فرهنگــی 
ــه از  ــک ده ــش از ی ــت بی ــا گذش ــت: ب گف
دانشــگاه  ایــن  میبــد،  دانشــگاه  تاســیس 
نســبت بــه دانشــگاههای دیگــر در تــراز 
در  دانشــگاههای  عبارتــی  بــه  و  خــودش 
تــا  چشــمگیری  پیشــرفت  توســعه،  حــال 

کنــون داتشــه اســت.
هــای  برنامــه  میبــد  دانشــگاه  رییــس 
فرهنگــی اجــرا شــده در عملکــرد چهارماهــه 
شــامل  مــورد   177 را  دانشــگاه  ایــن 
مســابقات ورزشــی، مســابقات کتابخوانــی 
بــه  پرداختــن  و  شــهدا  نامــه  زندگــی  و 
تبییــن،  جهــاد  مهدویــت،  هــای  برنامــه 
ــاب  ــاف و حج ــالب، عف ــه گام دوم انق بیانی

کــرد. عنــوان  فرزنــدآوری  و 
ــگاه  ــرد: دانش ــح ک ــژاد تصری ــک ن ــر نی دکت
حجــاب  و  عفــاف  بــا  ارتبــاط  در  میبــد 

دختــران  دارد،  مطلوبــی  شــرایط 
نیــز  پســران  و  چادردارنــد  پوشــش 

و  هســتند  حداقل هــا  کننــده  رعایــت 
بــه  فرهنگــی   هــای  برنامــه  اجــرای 
دانشــگاه  کادرفرهنگــی  مجمــوع  همــت 
معظــم  مقــام  نمایندگــی  دفتــر  شــامل 
ــی  ــت فرهنگ ــگاه و معاون ــری در دانش رهب

اســت. شــاخص  دانشــگاه  ایــن  در 
ــابقات  ــدگان مس ــت از برگزی ــن نشس در ای
ــاتید و  ــدان اس ــم، فرزن ــرآن کری ــظ ق حف

ــد. ــل ش ــان( تجلی ــاوران علمی)کارکن ی

معلوالن بیمه  می شوند
نماینده تفت و میبد در مجلس شورای اسالمی: 

ســید جلیــل میرمحمــدی در جلســه شــورای 
معاونیــن بهزیســتی اســتان یــزد افــزود:

طرح هــای  می خواهــم  معاونیــن  از   
آســیب های  حــوزه  در  خــود  پیشــنهادی 
در  را  معلولیــت  دارای  افــراد  و  اجتماعــی 
ــس  ــا در مجل ــد ت ــرار دهن ــده ق ــار بن اختی

کنــم. پیگیــری 
معلــوالن بیمه می شــوند.

ــع  ــد از مجتم ــن در بازدی وی همچنی
شــیرکوه  فرهنگــی  آموزشــی 
در  کشــور  بهزیســتی  ســازمان 
ــک  ــع ی ــن مجتم ــت: ای ــر گف نی
خــوب  بســیار  مجموعــه 
کــه  اســت  کاملــی  و 
تفریحــی،  بحث هــای 
فرهنگــی و توانبخشــی 
دارای  افــراد  بــرای 
نظــر  در  معلولیــت 
ــه شــده اســت. گرفت

و  تفــت  نماینــده 

میبــد بــا اشــاره بــه مشــکالت ایــن مجموعــه 
اظهــار داشــت: هفــت کیلومتــر جــاده خاکــی 
از نیــر تــا ایــن مجموعــه نیازمنــد زیرســازی 
ــا شــروع  و آســفالت اســت کــه مقــّرر شــد ب
ــاده  ــرای ج ــازی ب ــه کار اداره کل راه س ب
ــل  ــازی کام ــه زیرس ــبت ب ــر، نس ــوری نی عب
ــدام  ــز اق ــر نی ــت کیلومت ــن هف ــفالت ای و آس

ــود. ش
هــم  یــزد  اســتان  بهزیســتی  سرپرســت 
گفــت:  بهزیســتی  عملکــرد  ارائــه  ضمــن 
مــردم  و  خدماتــی  ســازمانی  بهزیســتی 
ــانی  ــت رس ــه خدم ــه وظیف ــت ک ــاد اس نه
دارد. را  خــدا  بنــدگان  شــریف ترین  بــه 

هــزار   ۲۹ اینکــه  بیــان  بــا  ابهــت  رضــا 

معلولیــت  نــوع  هــزار   ۳7 بــا  معلــول 
ــزد  ــتان ی ــتی در اس ــش بهزیس ــت پوش تح
هــدف  جامعــه  کــرد:  تصریــح  هســتند، 
و  حمایتــی  بخــش  دو  در  بهزیســتی 
می کننــد. دریافــت  خدمــات  پیشــگیرانه 

ایتــام،  شــامل  را  حمایتــی  بخــش  وی 
خانــوار  سرپرســت  زنــان  و  معلولیــن 
پیشــگیرانه  خدمــات  گفــت:  و  دانســت 
ــه  ــگیری اولی ــل پیش ــتی در دو فص بهزیس
ــه گروه هــای مختلــف  ــب آمــوزش ب در قال
ــا،  ــت ه ــگیری از معلولی ــوع پیش ــا موض ب
اســت  اعتیــاد  و  اجتماعــی  آســیب های 
خدمــات  هــم  ثانویــه  پیشــگیری  در  و 

می شــود. ارائــه  درمــان  و  مشــاوره ای 
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مجیـد بهارسـتانی شـهردار میبـد در گفـت و گـو با 
خبرگـزاری مـوج یـزد، از فراخـوان اولیـن مسـابقه 
سراسـری انشـاء دانـش آمـوزی شهرسـتان میبد با 
موضـوع »میبـد در سـال 14۲0« خبـر داد و هـدف 
از برگـزاری ایـن مسـابقه را مـواردی از جمله توجه 
نسـل جدیـد به توسـعه و پیشـرفت شـهر و محیط 

پیرامـون خود دانسـت.
وی ایـن مسـابقه را ویـژه دانـش آمـوزان مقاطـع 
ابتدایـی دوم، متوسـطه اول و متوسـطه دوم مدارس 
شهرسـتان میبد اعـالم و بیان کـرد: دانـش آموزان 
بـرای کسـب جزییـات بیشـتر دربـاره این مسـابقه 
مـی تواننـد به مدیـر آموزشـگاه خود مراجعـه کنند. 
شـهردار میبد مهلت ارسـال آثار را تا سـه شـنبه ۳1 
خـرداد مـاه 1401 بیـان کرد و افـزود: اسـتاندارد آثار 
ارسـالی حداکثـر 700 کلمـه اسـت و دانـش آموزان 

طـی حکمی از سـوی قائم مقام بنیـاد ملی نخبگان، 
دکتـر حیـدر مفتاحی زاده بـه عنوان سرپرسـت بنیاد 

نخبگان اسـتان یزد منصوب شـد. 
دکتـر مفتاحـی زاده از نخبگان علمی حـوزه گیاهان 
دارویـی و مدیـر پروژه هـای متعـدد در ایـن حوزه به 

شـمار می رود. 
وی قبـال عضـو هیـات علمی دانشـگاه میبـد بود و 
در حـال حاضر در دانشـگاه اردکان و نیز در کسـوت 
مشـاور تخصصی شـورای اسـالمی شـهر میبـد در 

حـوزه فضای سـبز مشـغول به خدمت اسـت.

در این حکم آمده:
جناب آقای دکتر حیدر مفتاحی زاده؛

نظـر بـه ضـرورت تمهیـد و تسـهیل شـکوفایی و 
ثمربخشـی مسـتعدان و نخبگان عزیز در استان یزد 
و ایجـاد و تقویـت همفکری و همـکاری اثر بخش 

بایـد متـن انشـاء را بـه مدیر مدرسـه خـود تحویل 
دهند.

بهارسـتانی جوایـز نفـر اول هـر ۳مقطـع تحصیلی 
را ۲0 میلیـون ریـال + هدیـه 40 میلیـون ریالـی به 
مـدارس ایـن سـه دانـش آمـوز؛ نفـر دوم هر مقطع 
10 میلیـون ریـال و جایزه نفر سـوم هر مقطـع را 5 
میلیـون ریـال اعالم کـرد و گفت: جایـزه ۲ میلیون 
ریالـی به سـایر نفراتـی که بـه دوره نهایـی راه پیدا 

کردنـد تعلق مـی گیرد.
گفتنی اسـت: اولین مسـابقه سراسری انشـاء دانش 
آمـوزی شهرسـتان میبـد با موضـوع میبد در سـال 
14۲0 بـا همت شـهرداری میبد، شـورای اسـالمی 
شـهر میبـد، دانشـگاه میبـد، مدیریـت آمـوزش و 
پـرورش شهرسـتان میبد و جبهـه فرهنگی انقالب 

اسـالمی برگـزار می شـود.

میان نخبگان و مسـئوالن آن استان در حل مسائل 
منطقـه ای و بـا توجـه بـه مراتـب علمـی، تعهـد و 
کارآمـدی کـه از آن برخوردارید جنابعالی را به عنوان 
سرپرسـت بنیـاد نخبگان اسـتان یـزد منصوب می 

نمایم.
شایسـته اسـت با اتکال به خداوند متعال، در راستای 
تحقـق اهداف دولت سـیزدهم در امور نخبگان و در 
چارچوب اساسـنامه بنیـاد ملی نخبـگان، آیین نامه 
تاسـیس و اداره بنیـاد نخبـگان اسـتان و مصوبـات 
هیـات امنـای بنیـاد بـا بهـره گیـری از مشـاورت 
نخبـگان و صاحبـان اسـتعدادهای برتر در سـطوح 
مختلـف، بـه هماهنگی امـور مربوط بـه نخبگان و 
کمک به شناسـایی و شـکوفایی استعدادهای برتر و 
پشـتیبانی از تالش های ذی قیمت آنان با اسـتفاده 
بهینه از توانمندی های گسـترده و ارزشـمند ایشان 

همـت گمارید.

مجید بهارستانی شهردار میبد:

میبد در سال 1420 موضوع اولین مسابقه سراسری
 انشاء دانش آموزی شهرستان میبد

انتصاب دکتر حیدر مفتاحی زاده
 به عنوان سرپرست بنیاد نخبگان استان

ایــن در حالــی اســت کــه مــالک آمــاری ایــن 
ــران اعــالم شــده  ــار ای ــر ســایت مرکــز آم خب
ــور  ــایت مذک ــه س ــه ب ــا مراجع ــا ب ــت ام اس
مشــخص مــی شــود آخریــن سرشــماری 
کشــور  کل  در  مســکن  و  نفــوس  رســمی 
ــه در آن  ــد ک ــی باش ــال ۹5 م ــه س ــوط ب مرب
ســال نیــز میبــد بعــد از شهرســتان یــزد، 
ــوده  دومیــن شهرســتان پــر جمعیــت اســتان ب
ــر  ــای اخی ــث، اظهارنظره ــن حی ــت و از ای اس

ــت. ــع اس ــالف واق خ

انتشــار خبــری از ســوی یکــی از  در پــی 
ــومین  ــد، س ــه میب ــر آنک ــی ب ــئوالن، مبن مس
شهرســتان پرجمعیــت اســتان یــزد اســت، 
برخــی از شــهروندان از غیــر واقعــی بــودن ایــن 

ــد. ــد بودن ــه من ــار گالی آم
درمتــن ایــن خبــر آمــده اســت کــه “بــه ترتیــب 
ــر، اردکان  ــا ۸۲5۸00 نف ــزد ب شهرســتان های ی
ــر،  ــا 111۳00 نف ــد ب ــر و میب ــا 115500 نف ب
را در میــان شهرســتان  بیشــترین جمعیــت 

ــد” ــود اختصــاص داده ان ــه خ ــتان ب اس

تکذیب آمار اخیر درباره جمعیت میبد

»ابــزاری بــرای پروپاگانــدا«؛ ایــن، توصیــف ژان لــوک گــدار، فیلمســاز معــروف فرانســوی از جشــنواره ی فیلــم 
کــن اســت؛ جشــنواره ای کــه امســال ماننــد خیلــی دیگــر از رویدادهــای ورزشــی و هنــری بین الملــل تعــارف 

را کنــار گذاشــت و صراحتــا دســت بــه صــدور جوایــز ایدئولوژیــک و سیاســی زد.

سـخنرانی اینترنتـی رئیس جمهـور اوکرایـن در افتتاحیـه ایـن جشـنواره و اعطای جایـزه ی بهترین بازیگـر زن به 
»زهـرا امیرابراهیمـی« بـرای فیلـم ضدایرانـی »عنکبـوت مقدس« که طبـق نظر تماشـاگران به عنـوان بدترین 

فیلـم ایـن دوره از جشـنواره انتخـاب شـده، فقـط بخش کوچکـی از سیاسـی کاری های این جشـنواره بود.

نکتــه ی جالــب توجــه در ایــن میــان، ســبقت گرفتــن برخــی بازیگــران ایــران در نشســت های خبــری بــرای 
ــی  ــی و ضدمردم ــای غیرقانون ــه تحریم ه ــاره ای ب ــن اش ــدون کوچکتری ــران« ب ــردم ای ــی از م »بدبخت نمای

ــازل سیاســی کاری جشــنواره کــن کامــال تکمیــل شــود. ــا پ ــود ت غربی هــا ب

ســخنان »ترانــه علیدوســتی« هــم در همیــن راســتا صــورت گرفــت. خانــم بازیگــر کــه تــا چنــد مــاه پیــش، 
ســردمدار مقابلــه بــا تجــاوز و هتــک حرمــت زنــان در ســینمای ایــران بــود، بــا یکــی از متهمــان ایــن ماجــرا 

روی فــرش قرمــز رفــت و مدعــی شــد کــه در ایــران، از صبــح تــا شــب مشــغول مبــارزه اســت!

البتــه خانــم علیدوســتی همچنــان از ســوی اهالــی ســینما دربــاره ی دریافــت دســتمزدهای بســیار کالن از یکی 
از مجرمــان و کالهبــرداران اقتصــادی کــه امــوال فرهنگیــان و معلمــان در بانــک ســرمایه را خرج سریال ســازی 
کــرده بــود، مــورد بازخواســت اســت و تاکنــون جوابــی بــه ایــن مســاله نــداده کــه چــرا پول هــای حاصــل از 
دزدی یــک بدهــکار بانکــی را بــه مــردم برنمی گردانــد. البتــه شــاید منظــور خانــم بازیگــر از مبــارزه ی روزانــه، 

همیــن تــالش بــرای عــدم بازپرداخــت پــول مــردم باشــد!

خانم ترانه علیدوستی؛ در کنار متجاوز مبارزه می کنید 
یا در حال شمردن پول های بدهکار بانکی؟!



 صاحب امتیاز و مدیر مسئول: دکتر سید مصطفی میرمحمدی میبدی        سردبیر و صفحه آرا: علی دهقانی فیروزآبادی         فنی و پشتیبانی: محمدرضا دهقانی - ابوالفضل احمدیان      نشانی: میبد - خیابان طالقانی - روبروی مسجد حضرت امیرالمومنین )ع(              چاپ شاخه سبز

4ماهنامه فرهنگی اجتماعی حائر | استان یزد | شهرستان میبد

بـه دلیلـی کـه نمی دانـم چیسـت ایـن چنـد روز 
داغ ترین روایتی که در شـبکه های اجتماعی شـنیده 
می شـود روایت مستاجرهاسـت، افزایش نجومی، نه 
نجومی کلمه مناسـبی نیسـت، افزایش غیرانسـانی 
قیمـت اجاره بهـا تا آنجا پیش رفته اسـت کـه برای 

اجـاره یـک ملـک ۸0متـری در تهـران بایـد 
۲شـیفت کار کرد و تمـام آن را به صاحبخانه 
هبـه داد)با این فرض محال کـه آدمی غیر از 
مسـکن هیچ خرجی نـدارد!(... از سـوی دیگر 
عمـده پاسـخ ها بـه زجـر راویان، پاسـخ هایی 
اخالقـی اسـت، اینکه چـرا صاحبخانه ها رحم 
و انصـاف ندارنـد و... غافـل از اینکـه انصـاف 
در جایـی جوانـه می زنـد کـه نفـع مشـترک 
وجود داشته باشـد، نفع صاحبخانه در فالکت 
بیشتر مستاجر اسـت، مانند تالش همیشگی 
کارفرمـا برای به حداقل رسـاندن مـزد کارگر 
و خـب اگـر شـعر و شـعارهای صلـح جلوی 
جنـگ را گرفـت توصیه هـای اخالقـی هـم 

میـل مالـکان خانـه را از چالندن اجاره نشـین 
را مهـار می کند.

علی الحسـاب دنبال پاسـخ نمی گـردم، این لحظات 
اضطـراری زمان پرسـیدن اسـت، پرسـش هایی که 
اعتبار کلیشـه های تثبیت شـده را متزلـزل می کند، 
پرسـش های به ظاهـر ایدئولوژیکـی کـه حجـاب 

در دوران دانشـجویی به اتفاق ۳ تن دیگر از دوسـتان 
دانشـجو عـازم اصفهـان بودیم. افق مشـرق نقره فام 
شـده بود ولی راننـده اتوبوس بـرای نماز صبح توقف 
نمی کرد. دوسـتانه از راننده پرسـیدیم بـرای ادای نماز 
توقـف نمی کنیـد؟ پاسـخش مثبت بـود امـا دقایقی 
گذشـت و توقـف نکـرد. یکـی از دوسـتان بـه راننده 
گفـت مـا را بـرای نمـاز پیـاده کنیـد و شـکایتی هم 
نداریـم. راننـده اتوبـوس بـه غیرتش برخـورد و گفت 
مـن مخلص همـه جوانـان نماز خـوان هسـتم و ]...[ 
توقـف کـرد. از سـی و چنـد مسـافر اتوبـوس ۲۳ نفر 
بـرای نمـاز پیاده شـدند!  بـا تعجبی آمیخته به شـرم 
از آقایی که حدود 50 سـال داشـت پرسـیدم؛ شما که 

اهـل نماز هسـتید چرا سـاکت بودید؟ 
با شـرمندگی گفت؛ نمی دانسـتیم که اکثر مسـافران 

هستند! نمازخوان 
اگـر افراد جامعه احسـاس کنند دیدگاه و نظـر آنها در 
»اقلیت« قـرار دارد و اکثر افراد جامعه دیدگاه و نظری 
متفـاوت با آنها دارند، به طور معمول و براسـاس یک 
قاعـده فراگیر -اسـتثناها مورد نظر نیسـت- عالقه و 
تمایلـی به ابراز نظـر و عقیده خود نخواهند داشـت و 
بیـم آن دارنـد که به خاطر ابراز عقیـده و نظر متفاوت 

خویش در انـزوا قرار گیرند.
بـر این اسـاس یکی از ترفندهـای خطرناک عملیات 

روانی سـاخته شـده است.
ایـن ترفنـد کـه از آن بـا عنـوان »مارپیـچ سـکوت 
-SILENCE  SPIRAL« یـاد می شـود ]...[ اولیـن 
بـار در سـال 1۹74 )1۳5۳( از سـوی خانـم »الیزابـت 
نئـول نیومـن« آلمانـي و در کتاب »افـکار عمومی- 

از سـیمای ایدئولـوژی مسـلطی کـه واقعیـت خوانده 
می شـود برمـی دارد!

بارهـا و پـس از هـر تلفاتی کـه زباله های مشـهور به 
پرایـد روی دسـت جامعه می گذارند ایـن حرف تکرار 
می شـود کـه بـازار خـودرو عاقبـت دخالـت دولت در 

اقتصـاد اسـت و اگـر دولـت پایـش را بیرون بکشـد 
همگـی سـوار المبورگینی یـا حداقل یـک هیوندای 
خـوب می شـویم... مـن بـا این سـنجش اسـتقرایی 
مخالفـم، امـا در جـواب ایـن اسـتقرا غلـط زمـان آن 

اسـت کـه چالشـی جدید طـرح کنیم:
آیـا بـازاری آزادتـر از بـازار مسـکن در ایـران وجـود 

پوسـت اجتماعی« مطرح شـد. چگونگی بهره گیری از 
این نظریه یکی از ده ها -و اکنون صدها- ماده درسـی 
اسـت که در سـرویس های اطالعاتی آمریکا و اروپا به 

افسـران عملیات روانـی آموزش داده می شـود.
مارپیچ سـکوت، یک داالن و کریدور فرضی اسـت که 

دیواره آن را رسـانه ها می سازند. 
کاربرد مارپیچ سـکوت هنگامی اسـت که اعتقـادات و 
باورهـای مـردم بـا اهدافی که دشـمن درپی آن اسـت 
همخوانـی نداشـته باشـد. دشـمن در ایـن حالـت باور 
اکثریت را درون مارپیچ سـکوت می ریزد و با اسـتفاده از 
رسـانه هایی که در اختیار دارد و روزنامه نگاران مزدوری 
کـه به خدمت گرفته اسـت، تـالش می کند تـا باورها 
و اعتقـادات مـورد قبـول اکثریـت مـردم را در اقلیت و 
باورهـای مـورد نظر خـود را به عنـوان باور و خواسـت 

اکثریت مـردم معرفی کند! 
در آموزه های اسـالمی آمده اسـت کـه »صلوات بلند « 
نفـاق را از بیـن می برد. چرا؟ برای این که وقتی کسـی 
با صـدای بلند صلـوات می فرسـتد، هویـت خویش را 
ابـراز داشـته و تابلـوی باورها و اعتقـادات خـود را روی 

دسـت گرفته است.
ترفند مارپیچ سـکوت اگر چه مدت هاسـت که در ایران 
اسـالمی به کار گرفته شـده و هنوز هم می شـود ولی 
هـر از چنـدگاه با دیوار بلند و سـد مسـتحکم باورهای 
اسـالمی ملت رو به رو شـده و ناکام مانده اسـت و از آن 

جمله می تـوان به مـوارد زیر اشـاره کرد:
1 ( درپی شـهادت حاج قاسـم سـلیمانی، ده ها میلیون 
نفر در ایران اسـالمی برای بزرگداشـت مقام آن شهید 
بزرگـوار بـه صحنـه آمده و در تشـییع پیکر پـاک وی 

بـازاری کـه دولـت در آن هیـچ دخالتـی در  دارد؟ 
مناسـبات مسـتاجر و خریـدار بـا مالـک نمی کنـد، 
عرضـه و تقاضـا مسـتقیما همدیگر را بغـل می کنند 
و بـه قیمـت تعادلی می رسـند، آیا عـدم دخالت دولت 
کوچکترین نفع برای طرف بازنده)مسـتاجران( داشته 
اسـت؟ اگـر جـواب منفی اسـت چرا بایـد وحی 
منـزل اقتصاددانـان بـرای عدم مداخلـه دولت 
را کمـاکان اصلـی مقـدس در سیاسـتگذاری 

بپنداریم؟
ماننـد  مسـکن  بـازار  در  سـوداگری  مهـار 
ممنوعیـت یـا مالیـات سـنگین بـرای خریـد 
بیـش از ۲واحـد مسـکونی و... ابـزار بازدارنـده 
در  بـازار  امیـال  سـرکوب  بـرای  دولتهـا 
کشـورهای باثبات اسـت... حـاال در ایرانی که 
تقریبـا هر ۲سـال یـک جهش ارزی سـنگین 
دارد و صاحبـان کاالهـای سـرمایه ای ماننـد 
مسـکن، ارزش ثروت خود را با بی ارزش شـدن 
داشـته های فاقـدان کاالی سـرمایه ای حفـظ 
می کننـد صحبـت از دخالـت دخالـت در بـازار 

حکـم کفـر ابلیـس را دارد!
حـاال و در ایـن عصر بی دولتی و پادشـاهی بازار زمان 

پرسیدن این سـوال است:
آیا احیای حق عمومی مسـکن با میـدان داری دولت، 

گزینه بهتری نبود؟ نیست؟

حماسـه ای عظیم آفریدند.
۲( طـرح عادالنـه کـردن یارانه هـا بـا تبلیغـات سـوء 
و کم نظیـر دشـمنان بیرونـی و پادوهـای داخلـی آنها 
رو بـه رو شـد ولـی در مجمـوع از جمعیـت ۸5 میلیونی 
ایران اسـالمی فقط چند هزار نفر در 14 اسـتان کشـور 
بـه خیابـان آمدند و بسـیاری از آنها نیز از یک سـو بعد 
از توضیح مسـئوالن و از سوی دیگر با مشاهده اراذل و 

اوباشـی کـه جلـودار بودند پا پس کشـیدند.
۳( و امـا، بـه عنـوان تازه تریـن نمونـه از ایـن دسـت 
می تـوان بـه سـرود فاخـر، جـذاب و روح نـواز » سـالم 

فرمانـده « اشـاره کرد.
این سـرود از نخسـتین روزهـای اجرای آن بـا انبوه پر 
حجمی از تبلیغات سـوء دشـمنان ریز و درشت خارجی 
و داخلی رو به رو شـد ولی علی رغم این حجم گسـترده 
هجـوم، همـه روزه بر اسـتقبال پر شـور مردم بـه ویژه 
نسـل جـوان و دهـه نودی ها از آن افزوده شـده اسـت 
تـا آنجا کـه کمتر کسـی را می تـوان یافت که سـرود 

سـالم فرمانـده را زیر لـب زمزمه نکند .
وقتی همه شـواهد از عمق و وسـعت باورهای اسالمی 
و انقالبـی در میـان مردم حکایت می کند چرا باید صبر 
کنیـم تـا حماسـه هایی نظیر سـه نمونـه یاد شـده به 
میان کشـیده شود و آنگاه گسـتره دلباختگی توده های 
عظیـم مـردم به اسـالم و انقالب و نظـام را به نمایش 

بگذاریم؟ 
و چـرا نبایـد پرچم باورهـا و هویت اسـالمی و انقالبی 

خـود را بی وقفه برافراشـته نـگاه داریم؟! 
باطل السـحر ترفنـد مارپیـچ سـکوت، فریـاد در اعالم 
باورهاسـت چیزی شـبیه همان صلوات با صدای بلند.

افزایش غیر انسانی قیمت اجاره بها

باطـــــــــل السحـــــــر مارپیــــــــچ سکــــــوت
حسین شریعتمداری          جلوه های دینداری مردم

ــم معصومــه قمــی کال، شــما بیــش از آنکــه  خان
یــک فعــال سیاســی یــا مبــارز باشــید، یــک بــی 
ــدن  ــزار ش ــه از اب ــتید ک ــان زده هس ــِن هیج وط
»حقــوق زن« بــرای اهدافتــان بهــره مــی بریــد. 
از همــان ابتــدا، روســری، چــادر، مانتــو اپــل دار، 
ــود و  ــما نب ــاله ش ــدام مس ــچ ک ــی ژوپ، هی مین
ــه  ــالب نوح ــان انق ــران خیاب ــرای دخت ــت. ب نیس
ســرای تان ابــزار بــود. مرثیــه خوانــی بــرای  
مــادران آبــان هــم شــوآف بــود تــا از »ابزارگــی« 

ــد.  ــان بهــره ببری آن
ــه و ســانحه ای  ــه حــق و ناحــق حادث هــر جــا ب
ــدید  ــا حاضــر ش ــرده خوره ــل ُم ــما مث رخ داد ش
ــان را  ــزار« احساســات ســود سیاســی ت ــا از »اب ت

ــد. ببری
ــل  ــت. مث ــزار« اس ــما »اب ــرای ش ــز ب ــه چی  هم
ــیدن  ــد از رس ــذی بع ــتمال کاغ ــتفاده از دس اس
بــه هدفتــان کنــارش میزنیــد. شــما اصــال  نویــد 
افــکاری نمــی شــناختید امــا قصــاص یــک قاتــل 
را بهانــه تحریــم ورزش ایــران کردیــد چــون 

ــود. ــزار ب ــان اب ــم برایت ــکاری ه ــد اف نوی
شــاید شــما بــی وطــن هــم نباشــید، اشــتباه از من 
بــود. شــما وطن تــان همــان کشــوری اســت کــه 
ســوگند خــورده ایــد کــه پاســدار آن باشــید. امــا 
بــه ُحکــم تاریــخ شــما شکســت خواهیــد خــورد. 
ــرور  ــی م ــت اجنب ــاز دخال ــران را از آغ ــخ ای تاری
ــرای »خارجــی هــا«  کنیــد. تمــام کســانی کــه ب
ــه قــدرت  ــا ب ــد حتــی وقتــی موقت ــکان دادن دم ت
ــا شکســت و  ــی ب ــدت کوتاه ــس از م ــیدند پ رس
فضاحــت حــذف شــدند. بــه ایــن اســامی رجــال 

ــد: ــران دقــت کنی اســتخواندار سیاســت ای
1. وثوق الدوله
۲.صارم الدوله

۳.نصرت الدوله
4. سیدضیاالدین طباطبایی

5.خاندان رشیدیان
۶. رضاشاه و پسرش

)لیســت بلنــد باالتــر از اینهاســت و شــما بــه گــرد 
پــای اینــان نمــی رســید(

عاقبــت مبــارزه بــا ایــران بــه کمــک اجنبــی حتی 
اگــر بــه قــدرت برســید بــه حکــم تاریــخ شکســت 
اســت. خانــم علینــژاد اینکــه از وزیرخارجــه 
آمریــکا میخواهیــد بــه جمهــوری اســالمی رحــم 
نکنــد کــه صــد البتــه پیــش از گفتــن شــما نیــز او 
چنیــن کــرده اســت، یعنــی تحریــم دارو، تحریــم 
بانــک، تحریــم نفــت و درآمــد ایــران، آثــار ایــن 
تحریــم بــرای همــه ایرانیــان اســت. تحریــم هــم 
ــان  ــکاری و آب ــا نویداف ــو ی ــل روســری و مانت مث

بــرای شــما »ابــزار« اســت. 
ــان قســم کــه شــما پیــروز  ــه شــرف نداشــته ت ب

ــد شــد. نخواهی
ــان  ــما خودت ــتی ش ــژاد، راس ــیح علین ــم مس خان
ــد از  ــتید. بع ــزار« هس ــا »اب ــی ه ــرای آمریکای ب
رســیدن بــه هــدف، مثــل دســتمال توالــت شــما 
را کنــار میزننــد . جایتــان همــان جــا خواهــد بــود.
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