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کارشناس مسائل فلسطین

نوید اجتماعی سازی روز قدس
امسال روز قدس بسیار متفاوت تر از سالهای
گذشته است .شیوع کرونا از چندین هفته قبل
از این مسئله خبر می داد که این بار راهپیمایی
روز قدس در کشور برگزار نخواهد شد .همین
موضوع موجب شد از هفته ها قبل تر از اعالم
برگزار نشدن راهپیمایی سراسری در کشور،
بسیاری از نهادها ،سازمان ها و حتی جوانان
فعال و دغدغه مند درعرصه فلسطین و محور
مقاومت دست به اقداماتی با هدف جبران
برگزار نشدن راهپیمایی روز قــدس بزنند.
اقــدامــات انجام شــده در دو هفته اخیر نوید
بخش یک فضای جالب و نوین ،از آتــش به
اختیاری جوانان در مسئله فلسطین بود.
برگزار نشدن راهپیمایی این احساس را ایجاد
کرد که گویا این بار در روز قدس نیاز به تک
تک افراد بدون توجه به نهادهای سازمانی و
تکراری سال های گذشته اســت.در روزهای
اخیر شاهد رویــش خــودجــوش بسیاری از
جــوانــان ،نوجوانان و دانشجویان در تولید
محتواهای رسانه ای ،تحلیلی با ذوق برخاسته
از سلیقه و فردی به دور از شعار زدگی های

سازمانی هستیم .هرچند همچنان بخش
زیـــادی از تصمیمات روز قــدس سازمانی
اســت امــا امسال ما شاهد یک جهش جدی
دراقدامات ذوقی -فردی هستیم.
کرونا سبب خیری شــده اســت که یک گام
فضای جامعه به سمت انجام اقدامات آتش به
اختیار با سلیقه و ذوق بر آمده از درک شخصی
افراد از مسئله فلسطین نزدیک شود .نگارنده
پیش از ایــن بارها از لــزوم اجتماعی سازی
مسئله فلسطین سخن گفته است .اجتماعی
سازی به معنی آن است که یک مسئله برای
افــراد جامعه به یک موضوع دغدغه مند ،با
ادراک اجتماعی و ایجاد حس متقابل تبدیل
شود« .اربعین» مصداقی عینی از اجتماعی
ســازی یک پدیده سیاسی-مذهبی است.
مشارکت هــای وسیع به دور از دستورات
سازمانی در کنار دغدغه مندی جامعه در
بستر جنس مردمی اربعین در میان عراقی ها
موجب شده پیاده روی به یک مسئله اجتماعی
در ایران تبدیل شود .به گونه ای که بسیاری از
موضوعات اربعین به دست خود مردم و بدون
دستورات سازمانی پیش می رود .البته این
مسئله نیاز به کنترل و مراقبت نیز دارد .زیرا
در ســال هــای اخیر ورود وسیع تر نهادها و
ستادهای گوناگون به پیاده روی اربعین برخی
از ذوقیات شخصی مردمی ایران و عراق را به
حاشیه برده یا مصادره کرده است.
امید است که این روند جدید در روز قدس در
طــول ســال و راهپیمایی ســال هــای پیش رو
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هم با یک مدیریت صحیح تداوم یابد .مسائل
اجتماعی همانند اقتصاد تا زمانی که مردمی
نشود ،پیشرفتی در اهداف خود نخواهد یافت.
نفوذ عمق یک مسئله اجتماعی چه در عرصه
فرهنگ و چه در عرصه سیاست تنها با اجتماعی
سازی و مردمی شدن آن ،ماندگار خواهد شد و
در اعماق دل ها ریشه می دواند.
اما در حاشیه این مسئله ،یکی از ملزومات بسیار
مهم ،تصحیح نگرش بخشی از جامعه ایرانی
نسبت به مسئله فلسطین است .نداشتن درک
صحیح از زندگی یک فلسطینی در نوارغزه
و کرانه باختری ،حل نشدن و انباشته شدن
شبهات کهنه در پستوی ذهن ها ،وجود تصویر
کاریکاتوری از نقش ایران در فلسطین و ....
بخشیازمسائلیاستکهتحققصحیححلآن
کمک بسیار زیادی به پیشرفت مسئله فلسطین
در افکارعمومی ایرانی خواهد کرد.در پایان
ذکر این مسئله الزم است که حاشیه های پس
از شهادت «شهید قــدس» ســردار حاج قاسم
سلیمانی ،موجب پویایی و برکت در میان دل
ها برای نزدیکی و درک حس نسبت به مسئله
فلسطین شده است؛ این نیروی برخاسته از
اخالص و قدرت معنوی حاج قاسم اگر درست
درک شود  ،می تواند یک نقطه شروع تاریخی در
مسئله اجتماعی کردن فلسطین و آرمان قدس
در ایران باشد .آرمانی که رهبر معظم انقالب
اسالمی آیت ا ...خامنهای در باره آن می گویند:
«قضیه فلسطین کلید رمز آلود گشوده شدن
درهای فرج به روی امت اسالم است».

دیپلماسی موسیقایی شاه عباس و پیشگویی دوئل مدیری-فراستی!
مصطفوی« -خوشا شیراز» و اظهارنظرهای
جنجالی اش « ،من و شما» و عصبانیت اش
از مجری تلویزیون ،فرمول یک و انتقادهای
او از مــســئــوالن و شــرایــط اجتماعی و...؛
مسعود فراستی پا به هر برنامه ای گذاشته
با حرف های تند و تیز ،حاشیه درست کرده
اســت .منتقد معروف سینما و تلویزیون با
اظهارنظرهای عجیب خود در حوزه سینمای
ایــــران و جــهــان ،شخصیت پــرســروصــدا و
پرحاشیهای بوده است .او امشب قرار است به
دورهمی بیاید و مهمان مهران مدیری باشد.
این اولین بار است که فراستی مهمان مدیری
می شود اما با وجود این سابقه ،دیگر حدس
این موضوع که «دورهمی» هم بدون چالش و
حاشیه نخواهد بود سخت نیست .البته نه آرش

ظلی پور ،مجری برنامه من و شما و نه
علی ضیا ،مجری برنامه فرمول یک
هیچ کــدام در سطح مهران مدیری
نیستند .همکاران ما در صفحه 6
پیش بینی کرده اند این گفت
و گــو چــطــور خــواهــد بــود؟
شـــــــاه عـــــبـــــاس یـــکـــم؛
مقتدرترین فرمانروای
صفویه بود .او را «ضدین»
مــی دانــنــد چــون گاهی
خــشــونــت و ق ــس ــاوت را
از حد می گذراند و زمانی،
روحیه لطیف و هنری خود را
به رخ همگان میکشید .در
دستگاه او آدم کش ها همانقدر

منزلت داشتند که یک هنرمند و خطاط و
خواننده! اما شاید بسیاری از ایرانی ها
ندانند که شا هعباس ،ساز مینواخت و
بــه احتمال زی ــاد ،ســاز تخصصیاش
سهتار بود .او گاه شعر میسرود و
بــرای شعر ،آهنگی میساخت
و نوازندگان را وامیداشت آن
آهنگ را به صورت ارکسترال
اجــرا کنند .امــا چطور ممکن
است شاه عباس با آن خلقیات
عجیب ،زندگی چنین هنری
داشته باشد؟ جالب آن که او از
موسیقی به نوعی در دیپلماسی
هــم بــهــره مــی گــرفــت  .گــزارش
صفحه تاریخ ( )7را بخوانید.

دبیرکل حزب ا ...لبنان :با شهید سلیمانی بیعت میکنیم
دبیر کل حزب ا ...گفت :با شهید سلیمانی
بیعت می کنیم که خواسته ها و آرزوهــای
ایشان را با وجود همه دشواری ها و خطرات
ســخــت محقق خــواهــیــم کرد.سیدحسن
نــصــرا ، ...روز چهارشنبه در سخنانی به
مناسبت روز جهانی قدس گفت  :امروزه و به
رغم همه تحوالت بین المللی و همه چالش ها
 ،گروه های مقاومت ،به قدس و آزادسازی آن
نزدیک تر هستند.وی افزود :رهبران مقاومت
امــروز تاکید می کنند که تالش ها بــرای به
حاشیه کشاندن و حذف قضیه فلسطین هرگز
به نتیجه نخواهد رسید.و یگفت :مسئوالن
اسرائیلی با ترس و نگرانی خود از موفقیت
ها و دستاوردهای مقاومت  ،واقعیت اوضاع
را نشان می دهند و بیان می کنند.دبیر کل
حزب ا ...لبنان اظهار کرد  :ما به پایبندی

قاطع خود به قضیه فلسطین و نیز به عهد و
پیمان خود بر ادامه این راه تاکید می کنیم.وی
افزود  :با شهید سلیمانی بیعت می کنیم که
خواسته ها و آرزوهای ایشان را با وجود همه
دشواری ها و خطرات سخت محقق خواهیم
کرد.سید حسن نــصــرا ...گفت  :ما در روز
جهانی قدس امسال ،شهید قاسم سلیمانی
را از دست داده ایم که رکن و پایه اساسی و

مهم در محور مقاومت بود.وی افزود :امسال،
عهد و پیمان ما با همه شهدا این است که این
راه را ادامه دهیم تا روزی فرا رسد که در آن ،در
قدس نماز را به جای آوریم.

اعالم میزان فطریه
براساس فتوای رهبر انقالب

میزان زکــات فطره بــراســاس فتوای رهبر
معظم انقالب و با درنظر گرفتن نان ،به عنوان
قوت غالب برای هر نفر ۱۰ ،هزار تومان اعالم
شد .به گزارش خبرگزاری رسا ،پایگاه اطالع
رسانی دفتر مقام معظم رهبری به استفتایی
دربــاره میزان فطریه ،اینگونه پاسخ داده
است« :مکلف باید برای خودش و کسانی که
نان خور او هستند ،هر نفری یک صاع (تقریب ًا
سه کیلو) گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا
برنج یا ذرت و مانند اینها به مستحق بدهد
و اگر پول یکی از اینها را هم بدهد کافی
اســت ».مبلغ زکــات فطره بــرای ســال 99
هـ.ش مطابق سال  ۱۴۴۱هـ.ق ،بر مبنای
قیمت گندم ۱۰ ،هزار تومان است.

اطالعیه دادستانی تهران
درباره ارتباط استاندار
خوزستان با پرونده هفت تپه
دادســتــانــی تــهــران در اطــاعــیــهای در
خصوص اظهارات یک متهم به اخالل در
نظام اقتصادی درباره استاندار خوزستان
توضیحاتی ارائه کرد .به گزارش میزان ،
روز سه شنبه دادگاه رسیدگی به اتهامات
امید اسدبیگی ،مدیرعامل شرکت هفت
تپه برگزار شد که پس از آن برخی رسانه
هــا سخنانی بــه نقل از وی درب ــاره نحوه
ارتباط این متهم با استاندار خوزستان
مطرح کردند .در این باره دادستانی تهران
با صدور اطالعیه ای اعالم کرد :در جلسه
رسیدگی به اتهامات آقای امید اسد بیگی
و سایر متهمان پرونده در شعبه سوم دادگاه
ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ،آقای
اســد بیگی در جلسه رسیدگی دادگــاه،
اظــهــار کــرد کــه بــازپــرس پــرونــده (آقــای
نریمانی) در خصوص مــراودات مالی وی
با دادستان کل کشور و فرزندش ،از ایشان
تحقیق و سواالتی داشته که به دنبال این
اظهارات ،بازپرس مربوطه آقای نریمانی
در مذاکره با مسئوالن دادســرای تهران،
اظهارات آقای اسد بیگی را در این خصوص
اســاس ـ ًا تکذیب و اع ــام کــرد در جریان
تحقیقات آقــای امید اسد بیگی گفته که
مبالغی را در خصوص مسافرت استاندار
خوزستان و خانواده وی هزینه کرده است
کــه ایــن مطالب صور تجلسه شــده و در
پرونده موجود است ولی راجع به شخص
دادستان کل کشور و فرزند وی هیچ بحث
یا سوالی از جانب بازپرسی یا متهم مطرح
نبوده در نتیجه این بخش از اظهارات اخیر
وی در جلسه دادگاه در خصوص دادستان
کل کشور و فرزندش را قویاً تکذیب کرد.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :
ایتا،

آیگپ ،

پیامك2000999 :

سروش9033337010:

•• واقعا چطوری جلوی گرونی ها رو گرفتند؟
یــک کیلو لــوبــیــا40هــزارتــومــان شــده .مگه
حبوبات هم تحریمه؟ حقوق مان 15درصد
باال رفته و اجناس به خصوص موادخوراکی
بــاالی 200درصــدگــرون شــده! آیا این پیام
های مردم رو مسئولین می بینند یاخودشون
رو زدن به خواب؟
•• جالبه که اخبار یکسره از شرایط وخیم
آمریکا و مردمش می گوید و خودمان هرروز
بدبخت تر از دیروز می شویم.
•• واقعا که مملکت عجیبی داریــم ،تا دو روز
پیش هیچ خبری از احتکار خــودرو نبود اما
یک مرتبه انبارها و پارکینگ های خودروهای
صفر کیلومتر کشف و حتی از سلطان خودرو
هم رونمایی شد .
•• کشور ما از نداشتن مدیران الیق و سالم
رنج می برد وگرنه کنترل بازار خودرو و طال
کاری ندارد.
•• اینم از عکس یادگاری مجلس دهم .کاش
همین دویست و خــرده ای نماینده بگویند
که برای مردم چه کردند؟ حاال هم استخدام
وزارت نفت و صمت می شوند و با حقوق
 30-20میلیونی و رانــت هایی که تا االن
جمع کرده اند به زندگی شان می رسند .خدا
خیرشان بدهد!
••هزینه هــر جلسه علنی مجلس را رقمی
بیش از پنج میلیارد تومان برآورد کرده اند اما
این روزهــا مجلس به محفل تقدیر و تشکر از
همدیگرتبدیلشدهودرحالیکهچندمیلیون
نفرمستمریبگیروبازنشستهتامیناجتماعی
در حال غرق شدن در مشکالت اقتصادی
هستند ،صدای کمتر نماینده ای در حمایت از
این ها از حلقوم شان شنیده می شود!
••حاج آقای روحانی بعد از  ۴۱سال از انقالب
و چشیدن مزه انواع ریاست ها و گرفتن مدرک
حقوق اساسی ازخــارج (!) و دریافت کلید
ریاست جمهوری ،تازه از دیشب با علی آقای
الریجانی به فکر حزب افتادند؟
••آیـــا کــســی هــســت بــه بــــازار الســتــیــک هم
سروسامانی بده؟ الستیک که با نرخ مصوب
دولتی جفتی  ۳۵۰باید به دســت مصرف
کننده برسه با دست داشتن مافیا چندین برابر
قیمت به دست مصرف کننده می رسه!
••گرانی بیداد می کنه .میشه از خرید خودرو
صــرف نظر کــرد ولــی آیــا مــی شــه از خرید

نمابر05137009129 :

موادغذایی هم گذشت؟ جواب شرمندگی
پدری را که توان خرید نداره چه کسی می ده؟
لطفا مسئولین فکری بکنند چون گناه این
شرمندگی ها دامن آن ها را خواهد گرفت.
چه جوابی خواهند داد؟ اگــه نمی توانند
کــاری کنند برن کنار و بــرای خودشون آه و
نفرین نخرن!
••روزنــامــه کیهان نوشته اصــاح طلبان را
مردم از مجلس بیرون کردند! آقای محترم!
جز تعدادی انگشت شمار ،کسی از اصالح
طلبان تایید صالحیت نشده که شما این طور
قضاوت می کنی!
••یک مطلب برای ما کنکور یها چاپ کنید
درباره بهترین شیوه تستزنی.
•• جناب علی مطهری حرف های شما به درد
آدم گرسنه نمی خوره .شما اگه هنری داشتید
تو همین چهار سال نشان می دادید.
••آقایان مسئول دولــت وشــورای نگهبان و
مجلسدهم!بامردممظلومایرانکاریکردید
که نتیجه اش کاهش بی سابقه حضور مردم
درانتخابات اسفند ۹۸شد .من فرزند جبهه و
جنگ هستم و احساس خطر می کنم.
••قاطعیت دستگاه قضا در قبال تخلفات
خودروسازی قابل تقدیراست اما این ها چه
فایده ای دارد؟ وقتی باوجوداین اقدامات،
شاهد ارزان شدن قابل توجه قیمت خودروها
نیستیم .سال گذشته «سلطان سکه» اعدام
شد اما االن قیمت سکه چند است؟
••بازنشسته ها و مستمری بگیران تأمین
اجتماعی انگار بــرادر انــدر هستند .دو ماه
ازســال گذشته ولــی هیچ افــزایــش حقوقی
نگرفته اند .دولتمردان وکارفرمایان مقتدر
تــأمــیــن اجــتــمــاعــی کــجــایــنــد؟شــایــد هنوز
خوابندوبیدارنشده اند.چرا هیچ نظارتی بر
قیمت حبوبات نیست؟ دیگر قشر کارگر آن را
هم نمی توانند بخرند.
•• عــزیــزان هموطن! مــراقــب چــرب زبانی
و اطــاعــات مــن در آوردی دالالن خــودرو
باشید .به دلیل افت خــودرو که هر روز هم
ارزان تر می شود به خاطر طرح های دولت
و پیگیری قوه قضاییه ،آن ها با شایعه و دروغ
خواندن این طرح ها به شدت به دنبال فروش
خودروهایشان هستند .خرید نکنید .گول
نخورید ،بــازار افــت کــرده و بیشتر هم افت
می کنه.

