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فه��م منظوم��ه فك��ري متفك��ران و 
انديش��مندان ب��ه خودي خ��ود جذاب 
است و اگر صاحب انديش��ه، امام موسي صدر باشد، 

اين جذابيت افزون خواهد شد. 
جامع��ه متكث��ر و چندفرهنگي لبن��ان در كنار نگاه 
جامع نگر و انديش��مندانه امام موس��ي ص��در و نيز 
تماي��زات ش��خصيتي، او را به »مصلح��ي متفكر« و 

»كنشگري انديشمند« بدل ساخت. 

به تازگ��ي كت��اب »درآمدي بر انديش��ه سياس��ي 
امام موس��ي صدر« به قلم ش��ريف لك زايي منتشر 
ش��ده اس��ت كه در اين اثر سعي ش��ده تا حد امكان 
 نقاط تالقي »انديش��ه و عمل« او به مخاطب نش��ان 

داده شود. 
نشست هفتگي شهر كتاب در روز سه شنبه پانزدهم 
آبان س��اعت 16:30 به رونمايي كتاب »درآمدي بر 
انديش��ه سياسي امام موس��ي صدر« اختصاص دارد 

كه با حضور حجت االسالم والمسلمين محمدحسن 
اختري، حجت االس��الم والمس��لمين دكتر منصور 
ميراحم��دي، حجت االس��الم والمس��لمين دكت��ر 
حميدرضا ش��ريعتمداري و دكتر شريف لك زايي در 

مركز فرهنگي شهر كتاب برگزار مي شود.
اين  شهر كتاب واقع در خيابان شهيد بهشتي، خيابان 
 ش��هيد احمد قصير )بخارس��ت(، نبش كوچه سوم 

است.

درآمدي بر انديشه سياسي امام موسي صدر

تيتر مصور|در 40 سال گذشته جمعيت كرگدن ها 60 درصد كم شد
اليور پلوكس

نگاه آخر متن در حاشيه  جهان؛ خارج از مرزهازيرذره بين

هشتگ روز

وقتي تصاويري از محروميت 
نقاطي از كش��ور به رسانه ها 
مي رس��د، كسي نيست كه با 
ديده تاسف به آن نگاه نكند؛ 
از رنج مردمان ناراحت نشود 
و خواستار توجه به آن منطقه 
نباش��د. اگر اين محروميت را از نزديك ببينيم و پاي 
صحبت و سفره مردمان نقاط محروم بنشينيم، اين 
واكنش ها عميق تر مي ش��وند. هيچ كس را نمي توان 
يافت ك��ه از دي��دن محروميت بخش��ي از مردمان 
سرزمين مان خوشحال باشد؛ دست كم در ظاهر كه 

چنين به نظر مي رسد. 
سيستان و بلوچستان، بخش هايي از خراسان جنوبي، 
خراسان رضوي، كردستان، لرستان، كهگيلويه و بوير 
احمد، چهارمحال و بختياري، خوزس��تان، بوشهر، 
كرمان، هرمزگان و نقاط ديگري در پهنه ايران طعم 

محروميت را چشيده اند و با آن زندگي مي كنند. 
همكاري در يك پ��روژه فرهنگي - عمراني كوچك، 
باعث ش��ده تا در س��ال ج��اري، چند باري مس��افر 
روستاهاي استان سيستان و بلوچستان باشم؛ استاني 
كه ب��ه نظر مي رس��د در صدر ج��دول محروم ترين 
استان هاي كشور باشد. شايد بتوان بي آبي را مهم ترين 
دليل توسعه نيافتگي اين استان دانست؛ پهنه اي كه 
روزگاري انبار غله كشور محسوب مي شده و مهم ترين 
درآمدش از محل كشاورزي و دامپروري بوده، اما حاال 
حتي دسترسي به آب آشاميدني سالم نيز براي بسياري 

از روستاها و مناطق آن با دشواري روبه رو است. 
اگرچه مسائل متعددي را مي توان در توسعه نيافتگي 
اين استان و ساير مناطق محروم كشور دخيل دانست 
اما دست كم در سيستان و بلوچستان، بي آبي در زندگي 
مردم اين استان در صدر مشكالت قرار دارد. مثال در 
ميان حاشيه نشينان تاالب هاي اقماري هامون، بيش 
از 1۲ هزار نفر صياد زندگي مي كردند كه از راه صيادي 
در هامون ارتزاق مي كردند. قريب به دو دهه است كه 
وضعيت هامون از نظر سطح آب نامناسب است و عمال 
 صيادي، جز در زماني بس��يار كوتاه و محدود از سال 
امكان پذير نيست. يا اينكه در بخش هاي جنوبي اين 
استان، بس��ياري از مردم به كش��اورزي و باغداري و 
دامداري مشغولند اما كمبود شديد آب، زندگي آنان را 

شديدا تحت الشعاع خود قرار داده است. 
با اي��ن وجود، به نظر مي رس��د س��هم سيس��تان و 
بلوچس��تان، چيزي فراتر از تاسف خوردن هاي گاه و 
بيگاه و بعضي طرح هاي كوتاه مدت، مقطعي و با دامنه 
تاثير كوچك نيست.  مثال زماني كه از بي آبي صحبت 
مي شود، برخي نمايندگان مجلس و برخي شركت هاي 
عمراني ب��زرگ، طرح هايي براي انتق��ال آب دريا به 
كوير هاي مركزي را مطرح مي كنند. هدف اصلي اين 
طرح ها نيز توسعه صنعتي و كشاورزي عنوان مي شود. 
اگرچه طرح هاي انتقال آب با حجم زياد از دريا به كوير 
اثرات عميق و غيرقابل بازگشت محيط زيستي را به 
همراه دارند و همواره از نظر محيط زيس��تي رد شده 
هستند، اما از س��وي ديگر كمتر طرحي اينچنيني 
براي تامين آب شرب بهداشتي سيستان و بلوچستان 
از س��وي نمايندگان و شركت ها مطرح مي شود. اين 
بي توجهي تنها شامل تامين آب نيست، بلكه بسياري 
پتانسيل هاي اين استان پهناور نيز همواره ناديده گرفته 
مي شود. به عنوان مثال، بادهاي 1۲0 روزه سيستان 
كه متاسفانه در سال هاي اخير با خشك شدن درياچه 
هامون تبديل به يكي از تهديدهاي مهم ش��مال اين 
استان شده، مي تواند فرصت مهمي براي توليد انرژي 
باشد. اين بادها در زماني مي وزند كه شبكه برق رساني 
كشور، به شدت تحت فشار است و وزارت نيرو ناگزير 
به قطع برق مشتركان در گرم ترين روزهاي تابستان 
است. حال آنكه مي توان با سرمايه گذاري بر انرژي باد در 
استان سيستان و بلوچستان، بخشي از اين كسري برق 
را جبران كرد. عالوه بر سرمايه گذاري بر انرژي باد، اين 
استان از پتانسيل انرژي خورشيدي نيز برخوردار است. 
اگر بادهاي 1۲0 روزه تنها در فصل خاصي مي وزند، 
در تمام طول سال، تابش موثر خورشيد در اين استان 
وجود دارد و مي توان مس��تقل از نفت و گاز، به توليد 
انرژي در اين استان انديشيد. همچنين پتانسيل ويژه 
اين استان در گردشگري به عنوان يكي از پهنه هاي بكر 
طبيعي و فرهنگي نيز از ديگر موقعيت هاي سيستان و 
بلوچستان است كه به نظر مي رسد شهروندان، بيش از 

مسووالن به آن توجه دارند. 
شوربختانه بايد گفت كه به نظر مي رسد الگوي فكري 
توسعه در ميان تصميم گيران كشور، الگوي كليشه اي 
س��رمايه گذاري ب��ر نف��ت و گاز و در نهايت خدمات 
بندرگاهي و گمركي اس��ت؛ گوي��ي تنها برنامه هاي 
توسعه اي در ابعاد كالن شامل ساخت و سازهاي عظيم 
با بودجه هاي نجومي در ذهن تصميم گيران مي گذرد، 
حال آنكه طرح هاي كوچك كم هزينه و محلي ظاهرا 

محلي از اعراب ندارند! 
بديهي اس��ت كه توس��عه پاي��دار، راه ب��رون رفت از 
محروميت اس��ت اما نبايد فراموش كرد كه توسعه، 
معجزه اي يك شبه نيست بلكه از قدم هايي كوچك اما 
متعدد و موثر تشكيل مي شود كه با برنامه ريزي صحيح 
و توجه به همه پتانسيل ها و كاستي هاي يك منطقه به 
دست مي آيد، نه تكرار تجربه هاي تكراري مناطق ديگر.

نه فقط سيستان و بلوچستان، كه تمامي مناطق محروم 
كشور داراي پتانسيل هاي منحصر به فردي هستند 
كه اندكي توجه، س��رمايه گذاري و جلب مش��اركت 
عمومي در قالب يك برنامه منسجم، مي تواند باعث 

محروميت زدايي از اين مناطق شود.

عكس نوشت 

موعد تحريم هاي امريكا درباره ايران از راه رسيده است 
و اهالي توييتر فارس��ي در هشتگ »تحريم« بيشتر از 
روزهاي قبل مي نويسند. آنچه مي خوانيد منتخبي از 

پيام هايي است كه در اين هشتگ ديده شده است: 
»كس��ي كه از تحريم ها حمايت ميكنه بدون ش��ك 
دش��من مردم اس��ت«، »ابزار تحريم ب��ه پايان خط 
رس��يده، روز ١٣ آبان جز دمي��دن در تحريم رواني، 
خبري نيس��ت. سناريوس��ازي صهيونيس��ت ها در 
دانم��ارك عليه روابط تهران و اروپ��ا و تالش تل آويو 
براي ضربه اقتصادي به ايران بي پاسخ نخواهد ماند«، 
» تحريم هاي امريكا عليه ايران، نش��انه ضعف ابرقدر 
پوشاليست«، »هزينه هر بيمار هموفيلي با دالر 4۲00 
توماني ماهان��ه 7 ميليون و 300 هزار تومان اس��ت؛ 
حساب كنيد با تحريم هاي جديد و گراني ارز و كمبود 
دارو اين هزينه چقدر مي ش��ود اگر حساب كرديد و 
باز هم از تحريم ايران خوش��حال بوديد، بدانيد كه نه 
تنها ايراني نيس��تيد، انسان هم نيس��تيد«، »پمپئو: 
اقدامات امروز ما دولت ايران را هدف گرفته  اس��ت نه 
مردمي كه به  شدت تحت اين رژيم رنج كشيده اند. به 
همين دليل است كه ما معافيت هاي انسان دوستانه 
را از جمله در م��ورد غذا، كاالهاي كش��اورزي، دارو 
و تجهيزات پزش��كي در تحريم هايمان ق��رار داده و 
خواهيم داد«، »امريكا قبول كرد 8 كش��ور با كاهش 
بيش از ۲0 درصد، خري��د نفت ايران را ادامه دهند با 
اين پيش ش��رط كه در ازاي نفت به ايران غذا، دارو و 
كاالهاي مصرفي بدهند. ايران ح��ق دريافت كاالي 

سرمايه اي و اوليه را ندارد«، »اينكه ترامپ خبر داده 
تحريم ها در راهند شبيه ترسوندن مادري با 10 فرزند 
از درد زايمان��ه«، »مادلين آلبراي��ت اعتراف كرد كه 
تحريم ها عليه عراق منجر به كش��ته شدن 500 هزار 

كودك عراقي شد. 
اين اعتراف در كنار س��اير بررسي تحريم هاي اقتصاد 
عليه كشورها نش��ان مي دهد، تحريم در درجه اول و 
بيش از هر گروه ديگري، م��ردم و ضعيف ترين مردم 
را تحت فش��ار قرار مي دهد و به نابودي مي كشاند«، 
»حتما كاسبان تحريم كتاب هنر تحريم ها رو خوندن 
و ميدون��ن بيش از نيمي از اث��ر تحريم ترس و دلهره 
هس��ت كه در جان مردم قرار ميگيره. ش��ما از ترس 
م��ردم چه عاي��دي داريد؟«، » »يج��وري جو ميدن 
تحريماي 13 آبان رو چكاركنيم انگاري كه برداشته 
ش��ده بودن و ق��راره دوباره وضع بش��ن«، »ليس��ت 
تحريم ها را نگاه مي كنم فقط:  آش سيدمهدي، پيتزا 
داود، فري  كثيف، س��اندويچ ك��وروش، طباخي بره 
سفيد، كافه نادري، كنلت كاكو شيراز و اميرشكالت 
جامانده ك��ه اينها را هم اضافه كنند خيال مان راحت 
شود! چه خبر است؟!« و »اين احمق ترامپ نمي داند 
كه 40 س��ال اس��ت كه در س��ايه تحريم هاي امريكا 
زندگي كرديم و امروز چهارمين كش��ور دنيا در نانو، 
جزو 10 كش��ور دارنده چرخه كامل سوخت، جزو 8 
كش��ور برتر در زمينه هوا فضا، دومين كشور دنيا در 
زمينه س��لول هاي بنيادي و ج��زو 10 قدرت نظامي 

برتر دنيا هستيم.«

از هم��ان 9 نوامبر ۲016 
كه خبر رس��مي و قطعي 
در  م��پ  ترا پي��روزي 
انتخابات رياست جمهوري 
اياالت متحده تيتر اخبار 
شد، كمتر كسي در ايران 
بود كه ترديد داشته باش��د، ايران وارد دوراني 
سخت خواهد ش��د و سياست هاي پوپوليستي 
و ايران س��تيز رييس جمهور نوآمده، برجام را 
-كه يك��ي از مهم ترين دس��تاوردهاي دولت 
 اوباماي دموك��رات بود- به ورق پ��اره اي بدل 

خواهد كرد. 
در هم��ه اين دو س��ال مردم جه��ان با حيرت 
به رفتاره��اي ترامپ نگاه كرده ان��د، ما اما در 
ايران مان چندان هم انگش��ت حيرت به دهان 
نگزيده ايم؛ از س��ويي اين اولين بار نيس��ت كه 
بدعهدي و منفعت طلبي امري��كا دامن مان را 
گرفته و دارد از مسير طبيعي تعامالت جهاني 
خارج مان مي كند و از سوي ديگر پيش ترها -نه 
آن قدري دور ك��ه از حافظه تاريخي مان پاك 
شده باشد- به بركت وجود حضرات پوپوليست 
ديگري در قامت رييس جمهور و فالن و فالن، 
با پديده اشتباه گرفتن معاهدات بين المللي با 

كاغذپاره آشنا شده ايم. 
در اين مي��ان اما مضحك تري��ن بخش ماجرا 
آنجاس��ت كه آق��اي رييس جمه��ور و وزراي 
خارج��ه و خزان��ه داري اش، زل مي زنند توي 
دوربين هاي رس��انه ها و مدعي مي شوند كه با 
اين رفتارهاي شان مي خواهند فقط حكومت 
و دولت ايران را تحت فش��ار بگذارند و با ملت 
اي��ران نه تنها كاري ندارند كه از مردم و جامعه 

مدني ايران حمايت هم مي كنند. 
به ق��ول حضرت موالنا هر كه اي��ن باور كند از 
ابلهيس��ت... از تئوري ه��ا و نظريه هاي مبين 
دولت هم اگ��ر درگذريم )بخص��وص آنها كه 
دولت ه��ا و ملت ه��ا را اركان و اجزاي يك كل 
مي دانن��د، ن��ه پديده هايي مج��زا و منفك از 
يكديگر(، درك اين مس��اله ك��ه تحريم هاي 
امريكا بيش��ترين فش��ار را نه ب��ه دولت كه به 
مردم و به ويژه به طبقه فرودست وارد مي كند، 
 چن��دان نيازي به چش��م مس��لح و آي كيوي 

باال ندارد. 
عيان اس��ت كه منفعت بلندمدت تندروهاي 
امريكايي و اسراييلي و سعودي و وابسته هاي 
داخلي شان، در فروپاشي ايران و نه لزوما نظام 

جمهوري اسالمي است.
چند كش��ور كوچك، ضعيف، نيازمند، گرفتار 
ناآرامي هاي قومي و قبيله اي و درگير زدوخورد 
با همس��ايه ها را خيلي راحت تر از يك كش��ور 

مقتدر مي توان به زانو درآورد و مطيع كرد.
اش��تباه نش��ود! اينك��ه م��ا ام��روز در درون 
خانه دعواه��اي خانوادگ��ي و رانت و فس��اد 
و تماميت خواه��ي و غي��ره داريم، بر كس��ي 
پوشيده نيست؛ تش��تي است كه مدت هاست 

از بام افتاده.
 ام��ا خطرناك ت��ر از وا دادن در براب��ر 
تماميت خواه��ي، دس��ت طلب و ي��اري دراز 

كردن به سوي غريبه هاست.
كس��ي دلش براي ما نس��وخته؛ بخصوص اگر 
اس��مش امريكا باش��د و در قامت كاس��بي به 
نام ترامپ براي ما قداره كش��ي كند. فراموش 
نكنيم؛ »آن كه بر در مي كوبد ش��باهنگام، به 

كشتن چراغ آمده است.«

1- پيامبر اس��الم، پيامبر رحمت بودند به 
اين معنا كه شخصيت، رفتار و كردار ايشان 
به گونه اي بود كه ب��ه اصطالح امروز، مردم 
انرژي مثبت از ايش��ان دريافت مي كردند و 
حس خوبي داش��تند. پيامبر اهل تسامح و 
تساهل بودند، بر مردم سخت نمي گرفتند 
و دينداري را مرادف با مشقت و سختي جلوه نمي دادند. آنچه براي 
پيامبر مه��م بود قلب و دل مردم بود كه به س��مت خداوند، خير، 
نيكي ها و زيبايي هاي خلقت باشد و از اين جهت پيامبر اسالم، پيامبر 
رحمت ناميده شدند. اين براي امروز ما درس بزرگي است كه اسالم 
و دين را براي مردم بخصوص نسل جوان به گونه اي معرفي كنيم 
كه جاذبه بر دافعه غلبه داشته باشد، نه اينكه دين را آنچنان سخت 
كنيم كه جوانان از دينداري فرار كنند و دفع شوند. اين نكته مهمي 
اس��ت كه بايد در سالگرد رحلت پيامبر براي زمان خودمان درس 

بگيريم و استفاده كنيم.
۲- پيامبر به لذات حالل توجه داشتند. در سيره پيامبر نوشته شده 
است كه ايشان به همسرش��ان احترام زيادي مي گذاشتند، از عطر 
هميشه اس��تفاده مي كردند و هميشه از ايشان بوي خوش به مشام 
اطرافيان مي رسيد. پيامبر اسالم اهل نظافت و پاكيزگي بودند و اينها 

هم از سيره ايشان براي ما امروزه درس هاي بزرگي دارد.
3-  پيامبر با صاحبان افكار و اديان ديگر نظير مسيحيان و يهوديان 
رابطه خوبي داشتند. اينچنين نبود كه با آنها قطع رابطه كنند بلكه 
با منطق و اس��تدالل با آنها سخن مي گفتند. ايشان اهل گفت وگو و 
مناظره و جدال احسن بودند و با منطق با اديان ديگر گفت وگو داشتند.

4- پيامبر در مسائل سياس��ي و اجتماعي سعي مي كردند به راي 
اكثريت احترام بگذارند و اهل مشورت بودند. داستان مربوط به اوس 
و خزرج كه بر سر نصب حجراالسود در كعبه اختالف داشتند در تاريخ 
مشهور اس��ت. پيامبر روش گفت وگو و مشورت را انتخاب كردند و 
فرمودند سنگ را در پارچه اي قرار دهند و اطراف آن را نمايندگاني 
از اوس و خزرج بگيرند و آن را حمل كرده و در كعبه جا دهند. ايشان 
سعي كردند از طرفين اختالف استفاده كنند. ما هم امروز بايد درس 
اتحاد و وحدت را از پيامبر بگيريم و اين  همه جنگ، دعوا و نزاع بر سر 
مسائل سياسي و اجتماعي با هم نداشته باشيم. ما بايد تابع قانون و 
راي اكثريت باشيم و شقاق، نزاع، نفاق و اختالف را در جامعه از بين 
ببريم يا به حداقل برس��انيم. اينها نكاتي است كه به نظر من در اين 
ايام رحلت پيامبر مي توانيم به عنوان آموزه هاي بسيار سودمند در 

عصر خودمان از آنها استفاده كنيم.

اس��تراق در لغت ب��ه معني 
دزديدن، پنهاني كاري را انجام 
دادن و استراق سمع به معني 
پنهاني به سخن كسي گوش 
ك��ردن اس��ت و در اصطالح 
حقوق جزا، شنود غيرقانوني 
و مخفيانه مكالمات اش��خاص يا كنترل آن، از طريق 
ضبط غيرمجاز مكالمات تلفني يا طريق ديگر است. در 
اصطالح عامه نيز همان شنود معني مي دهد. استراق 
سمع از راه هاي مختلفي مانند تلفن )ثابت و همراه(، 
بي سيم، رايانه، ماهواره و اينترنت قابل اعمال است. هر 
ازچندي موضوع شنود تلفني در تعدادي از كشورها 
به موضوعات جنجال  انگيز سياسي و امنيتي تبديل 
مي شود. اگر افش��اگري هاي »اسنودن« كه حكايت 
از ش��نود و ثبت ميليون ها مكالمه تلفني و ارتباطات 
اينترنتي شهروندان عادي و مقامات بلندپايه سياسي 
ساير كشورها را مهم ترين آن بدانيم يا شنود تلفن هاي 
خانم »مركل« و بسياري از شخصيت اروپايي و رهبران 
چند كشور همچون اسپانيا، برزيل، ژاپن و كره جنوبي 
را از سوي امريكا به اين فهرست اضافه كنيم، بي شك 
شنود تلفني هميشه يكي از خبرسازترين موضوعات 
بين المللي است.شنود غيرقانوني مكالمات حدود هفت 
هزار نفر از شخصيت ها و مقامات ارشد تركيه توسط 
عوام��ل »دولت موازي« كه تح��والت داخلي تركيه 
را تحت تاثير اين رويداد ق��رار داد، يكي از نمونه هاي 
افشاي اين اقدام تلقي مي ش��ود و همين امر موجب 
شد اردوغان با متهم كردن گروه گولن به برنامه ريزي 
رسوايي سياسي مالي بي سابقه اي كه وجهه حكومت 
اين كشور را لكه دار كرد، به اين گروه اعالم جنگ داد.

در آن دوره در ميان افرادي كه مكالمات آنها شنود شد، 
نخست وزير و تعدادي از نزديكان وي، سياستمداران، 
خبرنگاران، نمايندگان نهاده��اي مدني و بازرگانان 
تركيه قرار داشتند كه به مدت سه سال مكالمات آنها 
شنود ش��ده بود. همچنين افشاي روزنامه اسپانيايي 
مبن��ي بر اينكه امريكا بين دس��امبر س��ال ۲01۲ و 
ژانويه ۲013 عالوه بر شنود مكالمات تلفني بيش از 
60 ميليون و پانصد هزار نفر از ش��هروندان در اسپانيا 
ش��ماره  تلفن ها  و اطالعات مربوط به محل برقراري 
اين تماس ها را ضبط كرده اس��ت، نمونه ديگري در 
اين زمينه بود. آخرين نمونه شنود تلفني كه موجب 
جنجال هايي در كشور يونان به عنوان عضو اتحاديه 
اروپا شد ادعاي آقاي الفازانيس رييس حزب چپگراي 
»وحدت مردمي« بود. او مدعي است سازمان اطالعات 
و نيروهاي امنيتي يون��ان وي را تحت نظر قرار داده  و 
برخي منابع به من اطالع دادند كه در جلسات دولت و 
حزب حاكم چپ، سخناني كه در گفت وگوهاي تلفني 
خود بيان كردم مشورت مي شود. وي از نفوذ ماموران 
امنيتي در تجمعات حزبش و عكس برداري از اعضا و 
حاميان حزب سخن گفت. وي دولت چپگراي كنوني 
يونان را متهم كرد كه »از شحصيت هاي مخالف خود 
تحقيقاتي جنايي مي كند و نيروهاي امنيتي با ورود به 
تجمعات اعضاي گروه هاي سياسي به دنبال جمع آوري 
اسناد و عكس برداري است و با حضور در تجمعات به 
دنبال ضبط صداي آنهاست.« سال گذشته سازمان 
 )ADAE( حفظ امنيت ارتباطات و حريم خصوصي
يونان فاش كرد شنود مكالمات تلفني اشخاص توسط 
دس��تگاه هاي امنيتي در سه سال گذشته 40 درصد 
افزايش يافت. در س��ال ۲014 دستگاه هاي قضايي 
يونان خواستار شنود مكالمات تلفني 5800 شماره 
بودند كه اين رقم در س��ال ۲016 به 81۲4 ش��ماره 
رسيد. افشاي ش��نود تلفني در اين كشور كه از سال 
۲004 و پيش از آغاز مسابقات المپيك در سطح عموم 
مطرح شده بود هر از چندي مورد توجه محافل داخلي 

و به ويژه رسانه ها قرار مي گيرد. 

اين سناريوسازي ها بي پاسخ نمي ماند

شنود تلفني؛ همه جا و همه وقتپيامبر اسالم، پيامبر رحمت  به كشتن چراغ به  معجزه نيست، به تالش است
محمود فاضليمحسن غرويانكاوه فوالدي نسبحميدرضا ميرزاده 

#تحريم

آرشيو خبرگزاري ايرنا پر است از عكس هاي قديمي اتفاق هاي تاريخي. عكس هايي كه معموال در سالگرد اين اتفاق ها منتشر مي شوند و ديدني 
هستند. خبرگزاري ايرنا روز گذشته و همزمان با فرا رسيدن روز دانش آموز، مجموعه تصاويري از وقايع 13 آبان سال 58 و تسخير الله جاسوسي را 
منتشر كرده و نوشته:»گروهي از دانشجويان دانشگاه هاي تهران با عنوان »دانشجويان مسلمان پيرو خط امام« در اعتراض به پذيرش شاه و ديگر 

اقدامات خصمانه امريكا عليه ايران، سفارت اين كشور را به اشغال خود درآوردند«. عكسي كه مي بينيد از اين مجموعه انتخاب شده است.

عكس پيكر نحيف و استخواني كودك 
يمني كه بار ديگر در همه رسانه هاي 
جهاني جا گرفته، خيلي حرف ها دارد 
و بي��ش از مرگ يك ك��ودك يمني 

تاثيرگذار است.
»امل حس��ين« دختر هفت ساله اي 
بود كه ب��ر اثر س��وءتغذيه در يكي از 
بيمارستان هاي يمن بستري ش��ده بود و اتفاقي مورد توجه 
عكاس و خبرنگار روزنامه نيويورك تايمز قرار گرفت، به يك باره 
در جهان معروف ش��د و تصوير اندام نحيفش با نگاهي آرام و 

كودكانه، تكان دهنده ترين عكس خبري شد.
به گفته مسووالن نيويورك تايمز بسياري با اين روزنامه تماس 
گرفتند تا به خانواده امل كمك كنند اما امل س��ه روز پس از 
مرخص ش��دن از بيمارستان درگذشت و بار ديگر تصويرش 
جهاني ش��د.خبر درگذشت و انتش��ار تصوير اين كودك كه 
نامش به معني »آرزو« است، هرچند بسيار تلخ بود اما چند 
نكته در خود داشت؛ اول اينكه نشان داد همچنان تصويرهاي 
خبري از تحوالت و جنگ ها، دنيا و افكار عمومي جهان را تحت 
تاثير خود قرار مي دهند.صندوق كودكان ملل متحد، بهداشت 
جهاني و منابع بين المللي ديگر، تقريبا هر روز اخباري تلخ از 
وضعيت كودكان جنگ و به خصوص كودكان يمن، مي دهند 

اما هيچ كدام اين خبرها و آمارها به اندازه يك عكس نتوانست 
مردم در نقاط مختلف جهان را وادار كند تا با دفتر رس��انه اي 
تماس بگيرند و داوطلب كمك به اين كودكان باشند.پس از 
جنگ جهاني دوم روز به روز قدرت عكس هاي خبري بيشتر 
مي شد و اغراق نيس��ت اگر بگوييم اين تصاوير خبري بودند 
كه مردم را از جنايت هاي جنگ هاي جنگي مطلع مي كردند؛ 

جنگ هايي كه از سوي حاكمان حمايت مي شدند.
معروف ترين نمونه اين جنگ ها، جنگ ويتنام بود كه انتشار 
عكس هايي از واقعيت هاي جنگ، توانس��ت به آگاهي افكار 
عمومي و اعتراض هاي گسترده براي پايان جنگ كمك كند. 
اما در دوره اي كه ش��كل فعاليت رس��انه ها تغيير كرده و به 
نظر مي رس��د تمام��ي طرف هاي جنگ، رس��انه هايي براي 
خود دارند تا در اين كارزار نيز ب��ازي را به رقيب خود نبازند، 
به نظر مي رس��يد ديگر تصويري دنيا را تكان نخواهد داد اما 
تصاويري كه از جنگ هاي اخير در سوريه و يمن منتشر شد 
ثابت كرد كه همچنان تصاوير خبري موثق ترين منبع براي 
مردم جهان هستند. تصاوير دلخراش بسياري از جنايت هاي 
جنگي در س��وريه منتشر و سبب واكنش ش��وراي امنيت و 
كشورهاي ديگر ش��د و بسيار شاهد اعتراض هاي مردمي در 
اروپا و امريكا به خاطر عدم فروش سالح به طرف هاي جنگ 
در خاورميانه بوديم كه نش��ان دهنده ح��س انزجار مردم از 

جنگ بود؛ هرچند ك��ه حكومت ها براي ادامه اين جنگ ها و 
فروش اسلحه همچنان تبليغ مي كنند.عكس »امل« هم از اين 
دست عكس ها است كه يك بار ديگر به يادمان آورد جنگ ها 
در راستاي اهداف حاكمان هستند نه منفعت انسان ها.نكته 
ديگري كه اين عكس با خود دارد، تاثير رسانه هاي آزاد براي 
آگاهي مردم اس��ت؛ در حقيقت ع��كاس و خبرنگار روزنامه 
امريكايي نيويورك تايمز بدون توجه به اينكه دولت ترامپ از 
مهم ترين حاميان عربستان سعودي است، جنايت هاي جنگي 
عربستان را در يمن، به جهاني نشان دادند.اينكه يك عكس 
توانس��ت از هزاران مقاله براي حمايت از عربستان و ضرورت 
جنگ در يمن تاثيرگذار تر باش��د و جلوي رسانه هاي بزرگي 
كه روي جنايت هاي جنگي سعودي ها سرپوش مي گذارند، 

بايستند يعني اين دنيا هنوز به رسانه هاي آزاد نياز دارد.

بار ديگر تصويري كه دنيا را تكان داد 
در همين حوالي
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