
ه ا سرم

ام  زن و مرد روستای جهان آباد آخرین جزییات قت 
ینی  شهرستان فهر از زبان شاهدان 

ار بست ر را به رگ ه 5 ن    داماد خانواده در این حاد
ه وخیم است روحان این حاد ر از م   حال دو ن

عیادت با سرب داغ

چرا آسیب ها زنانه م شوند؟
یس سازمان بهزیست کشور زنانه شدن آسیب ها  ر
اجتماع را خطر جد برا جامعه دانست و آن را 
سبب افزایش دیگر آســیب ها ازجمله طالق و اعتیاد 
دانست. این یادداشــت درپ توضیح علت این پدیده 
است. پیش از آن باید گفت که این اتفاق درحال ر دادن 
ار آن چنانچه باید و شاید آشکار نشده  اســت و هنوز آ
است. چند  سال دیگر که شاهد افزایش چشمگیر جرایم 
زنان و زندانیان زن شدیم، آنگاه متوجه تبعات زنانه شدن 
آســیب ها خواهیم بود. بنابراین همچنــان که درحل 
ل و آســیب ها اجتماع  سال تأخیر داریم،  مسا

اجازه ندهیم که دراین مورد نیز، دچار تأخیر شویم.
چرا آســیب ها اجتماع زنانه م شوند؟ دریک 
جامعه سنت جایگاه زنان به روشن تعری شده است. 
زن درآن جامعه درمقام فرودســت قرار دارد. زن تحت 
ولیت پدر، برادر و شوهر است. حت برادران کوچک  مس
نیز بر خواهران بزرگتر حکم م رانند و به آنان امرونه 
م کنند. موارد دیده شــده که اگر برادر کوچکتر به 
ل نیز پایین تر از خواهرش  لحا تحصیل و موقعیت ش
باشد، به او امرونه م کند. درجوام سنت تر، حت 
حقوق و دستمزد آنان به خودشان داده نم شد و تحویل 
پدر یا برادرش م شــد. در ابتدا دوره ا که مدارس 
عشایر ایجاد شــد، دختران تحصیلکرده عشایر، به 
استخدام آموزش وپرورش درم آمدند، ول دربسیار 
ازموارد حقوق ماهانه آنان به پدران این دختران پرداخت 
م شــد درآن جوام دختر حت درجایگاه انتخاب 
همســر برای خود نیز نبود چه بسا تصمیم بزرگتران 
تعیین کننده بود و حداقل نقش آنان در وتو تصمیم 

دختر بسیار پررنگ بود.
درمقابل این ســلب اختیار و آزاد انتخاب از آنان، 
دختران و زنــان تحت حمایت کامل مــردان خانواده 
بودند. حضور اجتماع آنان به نسبت اندک بود. حت 
اگر مرتکب اشتباه یا جرم م شدند، درعمل مردان 
ولیت آن را تقبل م کردند، ول چندین  خانواده مس
دهه است که جامعه ایران به مرور زمان درحال عبور از 
این وض است. سرعت این عبور، در سال ها اخیر و به 
دالیل گوناگون ازجمله گسترش سری سطح تحصیل 
دختــران و تحوالت رســانه ا افزایش یافته اســت. 
ولیت  گ ها اصل جامعه جدید، دستیاب به مس وی
و آزاد در انتخاب و استقالل نسب است. به میزان که 
زنان خواهان چنین استقالل م شوند، به طور طبیع 
ولیت ها آن را نیز به دوش خود بکشند و  باید مســ
در تعامالت اجتماع گوناگون وارد شوند. زن در این 
وضعیت، حام یا حامیان ساب خود را از دست خواهد 
داد. امنیت را که قبال داشت، دیگر ندارد، ول مشکل 
اصل از آنجا آغاز م شود که این تحول و عبور از جامعه 
سنت به جامعه جدید و کنارگذاشتن حامیان و ایستادن 
رو پا خود ناق ط م شــود. زن از محی قبل 
بیرون م آید، ول درمحیــ جدید پناهگاه قانون و 
رسم و نهاد پیدا نم کند و تا حد به انسانی ب پناه 
تبدیل م شود. انســان که درمیان اموا بلندمردانه 
جامعه، قادر به حف موقعیت و تعادل خود نیســت، و 

نم تواند برا خود امنیت الزم را فراهم کند، و نهادها 
رسمی نیز قادر نیستند جا خانواده پدرساالر را برا 
او بگیرند. به همین دلیل برخ از زنان دنبال پناهگاه و 
امنیت و تأمین معاش و... م روند و در این راه هر اتفاق 

ممکن است ر دهد.
زن که در گوشــه خانه و تحت نظارت پدر یا شوهر 
بود و امنیت کاف داشت، یک باره درمیدان اجتماعی 
قرار م گیرد که نه خود قادر به حف خویش و تأمین 
نیازها اساس است و نه نهادها عموم این نیازها 
را تأمین م کنند، او در دوراه بازگشــت به خانه یا 
پذیرش پیشنهادها تحت الحمایت دیگران دوم 
را م پذیرد، زیرا که راه بازگشــت غیرممکن اســت و 
کوشش برا بازگرداندن زنان به خانه، اقدام برخالف 
روند طبیع جوام و توسعه است. آنچه که جالب است، 
رضایت دادن ضمنی مردان به این وض است. آنان هم از 
یفه حف امنیت و سایر نیازها زنان را مثل  اینکه و
پدرانشان عهده دار شوند، چندان خشنود نیستند و این 
مسأله نیز به تشــدید بحران وضعیت زنان منجر شده 
است. بســیار از زنان با چند موضوع طالق، اعتیاد، 
تأمین معاش، سرپرســت خود و فرزند، فقر و بیکار 
و در یک کالم، ب پناه دســت وپنجه نرم م کنند 
و در آینده نیز این وض تشدید خواهد شد. تحول این 
چند رقم رســم ط دودهه گذشته م تواند تصویر 

دقی تر از ماجرا را به ما نشان دهد.
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مشاهده م شود که روند افزایشی این شاخ ها در 
دهه گذشته بسیار تندتر شــده است. در زمینه اعتیاد 
ر سو مصرف  معتبرترین آمار، تعداد افراد فوت شده بر ا
نفر بوده که  3 7 ،13 مواد است. این تعداد در سال 
نفرشان را زنان تشکیل م دادند، یعنی حدود  فق 7
139 تعداد زنان 199نفر از  درصد، ول در ســال  /
3نفر م شود که حدود  درصد فوت شدگان است  9

و این به معنا تشدید گرایش زنان به اعتیاد است.
بنابراین بهتر اســت زودتر اقدام شــود و برا زنان 
مقررات و نهادها الزم را برا تأمین آنان درشــرای 
جدید اجتماعی فراهم کــرد. با مقــررات و قوانین و 
نهادها فعل نم توان این مشکل را حل کرد. توجه 

کنیم دراین مورد خا فردا خیل دیر است.

w w w. s h a h r va n d - n e w s p a p e r. i r

شهروند| سخنگوی وزارت امور خارجه در مصاحبه ای، در 
مورد سخنانی که در چند روز گذشته، منسوب به محمدجواد 
، وزیر امور خارجه منتشر شد، گفته است، »آنچه وزیر  ری
محترم امور خارجه در این جلســه محرمانه بیان کردند نه 
متضمن اشتباه در مذاکره و نه موضوع برجام بوده است بلکه 
بیان موضعی در موردی مشخ بود.. و وزارت امور خارجه در 
صورت نیاز، بی تردید شهامت پذیرش هرگونه اشتباه احتمالی 
خود را خواهد داشت.« بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور 
خارجه، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسالمی، 
در مورد جلسه مشترک شــورای معاونین وزارت خارجه و 
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
هار داشت: »آنچه در این جلسه بیان شد با فر بسته و  ا
محرمانه بودن جلسه و تضمین عدم انتشار مفاد آن از سوی 
اعضای محترم جلسه بود. مطالبی که در این جلسه از سوی 
طرفین مطر گردید از مقوله موضوعات محرمانه و غیر قابل 
ات داخلی به شمار می رفت. البته وقتی  بهره برداری برای تبلی
از کلمه محرمانه سخن گفته می شود، مفهوم آن محرمانه بودن 
برای مردم آگاه ایران نیست، بلکه دقیقا برای ناشنیده شدن 
آن توس عناصر بیگانه و دشمنان مناف و مصالح ملت بزر 
ایران می باشد.« سخنگوی وزارت خارجه خطاب به کسانی که 
»حاضرند برای بدست آوردن اطالعات کوچکی از درون نظام، 
دست به هرکاری بزنند«، گفت: »بی شک درز اینگونه اطالعات 
درون حاکمیتی حتی به صورت ناق و خالف حقیقت می 
تواند مورد بهره برداری سو قرار گیرد.« قاسمی افزود: »آحاد 
مردم فهیم ایران و همه نخبگان بر این واقعیت مسلم آگاهند 
که مقوله کار سیاست خارجی در هر کشوری از موضوعات 
حساس و عمدتا غیر علنی می باشد و بر این اساس اولویت 
اساسی و بنیانی وزارت امور خارجه همواره و همیشه در جهت 
حف و نگهداری اسرار نظام بوده است. وزارت امور خارجه 
ای  نمی تواند و نباید بر اساس قوانین و مقررات کشور و و
ذاتی خود هرگونه اطالعاتی را منتشر نماید و لذا همانگونه که 
مستحضرند در کشور های مختل اسناد و مدارک سیاست 

خارجی در دوران های خا و با زمان بندی های دقی قابل 
رویت و انتشار است.« بهرام قاسمی خاطر نشان کرد: »بنای 
وزیر محترم امور خارجه و وزارت امور خاجه به عنوان متولی 
اصلی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، عدم ورود به 
مباح پایین دستی و درگیر شدن در رقابت های کم ارزش 
سیاسی است که متاسفانه کم شمارانی آگاهانه و به عمد به 
ال دارند. برای وزارت امور  کار برنامه ریزی و طراحی آن اشت
ه ترین  خارجه جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از وی
نهاد ها و سازمان ها با اهداف خا که درگیر مستقیم مناف 
و امنیت ملی کشور است مصلحت های نظام اولویت نخست 
می باشد در غیر اینصورت و با زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات 
و تمامی ابعاد مختل مصالح کلی کشور می توان برای تمامی 
، نادرســتی ها و ک فهمی ها و یا  اتهامات، گفتار خالف واق
تمامی ناجوانمردی های دیده شده طی روزهای اخیر و حتی 
آنچه در سالی که گذشت و توس همان اندک شماران و قلیل 
مدعیان مطر گردید پاسخی به سزا و در خور داشت.« قاسمی 
مجددا تاکید کرد: »بعید می دانم مخالفان سیاست خارجی 
کشور ندانند که وزارت امور خارجه به دلیل همان پایبندی ها 
که در خصو آن توضیح دادم نمی تواند و نباید به برخی از 
موضوعات به طور علنی ورود نماید.« سخنگوی وزارت امور 
ری در جلسه محرمانه با  خارجه در مورد ســخنان دکتر 
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: »آنچه 
وزیر محترم امور خارجه در این جلسه محرمانه بیان کردند 
نه متضمن اشتباه در مذاکره و نه موضوع برجام بوده است 
بلکه بیان موضعی در موردی مشخ بود که از قضا همین 
منتقدین از آن موض اتخاذ شده بسیار خرسند شدند و آن 
را در راستای اهداف کار شکنانه و غیر منصفانه خود یافتند.« 
هار داشت: »وزارت امور خارجه در  بهرام قاسمی در ادامه ا
صورت نیاز، بی تردید شهامت پذیرش هرگونه اشتباه احتمالی 
خود را خواهد داشت. اما شاید اشتباه در این بود که پیرامون 
ر سیاست های غل  شرایطی که پیش از شروع مذاکرات، در ا
قبلی بر کشور تحمیل شده بود به اندازه کافی صحبت نشد و 

در یک سال گذشــته سکوت شد و پاس شبهات داده نشد 
چون برای وزارت امور خارجه قطعا حف مناف ملی یک اصل 
قطعی و خدشه ناپذیر بود و همچنان به عنوان یک خ قرمز 
باقی خواهد ماند. جای تاس است که برخی برای رسیدن به 
اهداف زودگذر و اغرا و مناف شخصی با خیانت در امانت و 
وارونه جلوه دادن واقعیات، مناف و امنیت جمهوری اسالمی 
ایران را به خطر می اندازند.« سخنگوی وزارت امور خارجه 
هار داشت: »وارونه جلوه دادن حقای و جو سازی  در پایان ا
های عده ای خا در یکسال اخیر، پاس های مستدل، قاط 
و محکم دارد اما اولویت اصلی و اساســی وزارت امور خارجه 
حف مناف و مصالح ملی است و مدیریت وزارت امور  خارجه 
به عنوان یک سازمان فراجناحی حاضر به قربانی کردن مناف 
مردم شری ایران در پای بازی های کوته نظرانه سیاسی و 
جناحی نخواهد شــد.« این سخنان سخنگوی وزارت امور 
خارجه بــه دنبال این موضوع می آید که روز چهارشــنبه، 
جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد و از اعضای اصولگرای 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، برگه ای 
را میان خبرنگاران توزی کــرد که به ادعای خودش حاوی 
ری در جلســه محرمانه  »نقل قول هایی از محمدجواد 
کمیسیون امنیت ملی« بود. نقل قولی با این مضمون که: »من 
اعتراف می کنم اشتباه کردم. به حرف کری اعتماد کردم. اگر 
ی خودم را دنبال می کردم اکنون با مشکل مواجه  اســترات
ولیت آن  را می پذیرم.  نمی شدم. می پذیرم اشتباه کردم. مس
هارنظر کردیم. این اشتباه  ما با صحبت و قول آقای کری ا
بزرگی بوده که من کردم. به جان کری بعد از نقض اخیر که 
درخواست مذاکره در ایتالیا را داشت، گفتم شما کاری کردید 
که حضور من با شما در یک شهر غیرممکن است. قبال کری 
و مونیز به ما گفتند اگر قانون )داماتو( برود سنا، ما روش هایی 
داریم که جلوی آن  را بگیریم«  نماینده اصولگرای مشهد در 
مورد منب این سخنان در جلسه محرمانه، گفته بود که این 
جمالت را »از یادداشت برداری های یکی از اعضای حاضر در 

جلسه کمیسیون امنیت« احصا کرده است.
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ییر  اضیان  آزمون کارشناسی ارشد به  ت  مت
درو و ضرای برخی رشته ها چهارماه 

ترا کردند مانده به کنکور  ا
ش: وی سازمان سن  سخن

ار ری هستیم، نه قانون گ ما م

چرا االن؟

حه     ص

حه  حه 4   ص    ص

ه جام

  برگزاری آزمون استخدام شهردار 
ر، با نامه سازمان  برای به کارگیری 5 هزار ن

و شد امور ادار و استخدام کشور ل

پایان استخدام های 
اصی  اخت

حه     ص

اد ا

   هواپیماهای پهن پیکر
از لیست خرید ح شد

قرارداد با کمپانی فرانسوی
نهایی شد

   ایربا منهای 
بزرگترین هواپیمای 

مسافربری جهان

حه 5    ص

حه     همین ص

20صفحه  |  500 تومان

یت هوای تهران در شرای ناسالم قرار گرفت یت هوای تهران در شرای ناسالم قرار گرفتکی یت هوای تهران در شرای ناسالم قرار گرفتکی کی

نقاب آلودگی بر چهره زمستان
 پاییز امسال به اندازه کل سال گذشته، هواى تهران آلوده بود             تمام مدارس ابتدایى و پیش دبستانى هاى تهران، امروز تعطیل است

هر روز درباره 
فعالیت های کره شمالی
 ابراز نگرانی می کنم!

www.shahrvand-newspaper.ir
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گمشده ها

چیز بشوم اگر دروغ بگویم

 
شهرام شهيد                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com
shahraam_shahidi@yahoo.com

قبال ها مــن در این ســتون باید کلی 

می گشتم تا سوژه گمشــده ای را پیدا 

کنم و بروم بگردم دنبالــش و تهش را 

دربیاورم، اما این روزها دوران تکثرگرایی 

است. یعنی همه چیز دوال و پهنا شده. 

حتی سوژه. خیلی هم خوب است. خدا 

از مسببانش راضی باشد. چی فرمودید؟ 

مثال بیاورم؟ عجب دوره زمانه ای شده ها. 

تا به کسی حرفی می زنی، فوری سند و 

مدرک می خواهد. االن تا بگویید ماست 

سفید است، فوری می گویند کو سندت؟ 

دلیل علمی برای این حرفت داری؟ اگر 

نداری بیخود و بی جهت نشــر اکاذیب 

نکن و... البته اگر همین شــما بروی تو 

یکی از این کانال ها و گروه های مجازی 

)مثال به سبک صداوســیما اسم تلگرام 

را نیاوردم( بنویســی یک موش دارید 

که دیشــب وقتی تولد 131سالگی اش 

را جشــن می گرفتید، گفته ماســت. 

یک حیوان مریخی قهوه ای اســت که 

شــب ها رو پشــت بام خانه اش تنبک 

می نــوازد، همه بدون این که بپرســند 

کو ســندت فورواردش می کنند و یک 

الیک هم حواله ات می کنند. خدا بدهد 

شــانس، در زندگی حتی یــک کانال 

زپرتی تلگرام هم نشدیم که کسی برای 

حرف هایمان تره خرد کند. حاال تا بیشتر 

آبرویم نرفته، برگردیم سر اصل مطلب. 

داشتم از تکثرگرایی ســوژه ها برایتان 

می گفتــم. چه جالب تــا تکثرگرایی را 

ســوژه خودمان انتخاب کردیم خبری 

آمد که فهمیدم نه تنها ســوژه ها از تک 

صدایی گریزان شده اند که اصال به قول 

وزیر ارشاد »روزگار تک صدایی گذشته 

اســت«. منتها جناب وزیر نگفته حاال 

که عمر تک صدایی ســپری شده، چند 

صدا باید وجود داشــته باشد؟ دو صدا؟ 

دو صدای مردانه یــا صدای مردانه فیت 

زنانه؟ اصال صدای زن تک صدا می شود 

باشــد؟ اگر دوصدایی باشــد، اشکال 

ندارد؟ چند صدایی یعنی یک خواننده 

راک با یــک خواننده ســنتی می تواند 

هم آواز بشود؟ کسی ســالمتی پس از 

اجرایشــان را تضمیــن می دهد؟ اصال 

سپری شدن روزگار تک صدا بودن مثل 

تک سرنشین بودن خودروهاست؟ اگر 

این طور باشد که ول معطلیم. شما از هر 

صد نفر ایرانی که بپرسی، نظرش درباره 

خودروهای تک سرنشین و نقششان در 

آلودگی هوا چیست، باالی 97نفرشان، 

تک سرنشین بودن خودروها را نهی کرده 

و می گویند: هرگز نبایــد اجازه داد یک 

خودروی تک سرنشــین درسطح شهر 

تردد کند. بعــد همــان 97نفر خیلی 

شیک و مجلســی و تک و تنها عنرعنر 

می روند ســوار خودرویشان می شوند و 

به خیل خودروهای تک سرنشین اضافه 
می شوند. 

باز رفتم ســراغ حاشیه و اصل مطلب 

مانــد. برگردیم به ســخن جناب وزیر. 

ایشــان البته اضافه کرده صداوســیما 

باید زبان همه ملت باشــد. من داشتم 

فکر می کردم مگر تا االن عضو دیگری 

از بدن ملت بوده؟ مثال تا حاال صداوسیما 

لوزالمعده ملت بوده یا خدای نکرده، زبانم 

الل... اصال نمی توانــم به زبان بیاورم. یا 

شــاید آپاندیس ملت بوده و از این پس 

قرار است زبان ملت باشد؟ البته واقعا به 

آپاندیس شباهت زیادی دارد چون بدون 

هردویشان و بدون این که مشکلی پیش 
بیاید، می شود زندگی کرد. 

خالصه به قول وزیر ارشــاد تک صدا 

نبودن خیلی خوب است. اجازه بدهید... 

االن از اتاق فرمان به مــن می گویند، از 

جناب وزیر بپرســم چراغی که به خانه 

رواست، به مسجد حرام نیست؟ این چند 

صدایی االن در ارشاد چیز می شود؟ ما که 

در ارشاد چیز می شــویم. چیز بشوم اگر 
دروغ بگویم.

)خوانندگان عزیز متأسفانه ذهن راوی 

به محض یادآوری مصایب ارشــاد دچار 

خودسانسوری و چیزخواری می شود.(

صفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره  نود و یکم

  امتیاز پراید را از ایران پس می گیریم و صادرات این خودرو را به کره شمالی آغاز خواهیم کرد!                            به هر خانواده کره ای، یک تلویزیون 45/5 اینچ سامسونگ با ضمانت هون سرویس هدیه 

خواهم داد!                                            حزب مخالف بان  کی مون: او همیشه نیمه خواب است!                 رئیس جمهوری فیلیپین: بچه سوسول، چهار تا فحش آب نکشیده بهت میدم بری الی دست همون آمریکای...

#بانکیمون_     قهرمان #جومونگ #شهرونگ

برنامه های بان کی مون برای ریاست جمهوری کره جنوبی

هر روز درباره فعالیت های کره شمالی
 

 ابراز نگرانی می کنم!

|  احمدرضا کاظمی|
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تماشاخانه

پادشاه عربستان:  

 برای هزینه  های انتخاباتی
  و ساخت فیلم تبلیغاتی

  روی ما به عنوان
  »اسپانسر« 
حساب کن!

 بان  کی مون: 

 با شعار »دل نگرانیم!« 
در نقد سیاست های 
دولت قبل پا به عرصه 
انتخابات خواهم 
گذاشت!

|    نازنين جمشيد                ی  |   کارتونیست |
nana.jamshidi@gmail.com

خواهم داد!                                         خواهم داد!                                            حزب مخالف بان

ت تا ته باغ را دهن زده اند...)علیرضا آذر (
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| علی اکبــر محمدخانــی| اون روزی یه عده با بیــل و کلنگ اومــده بودند جلوی 

روزنامه با خوشحالی شــعار می دادند: ممدخانی بوگندو، حقوق شــهروندی ما کو/ یا 

پول مارو بده، یا ما پولــت می کنیم. من دیدم اوضاع خیلی وخیمــه، رفتم گفتم: اوال 

این چه شــعار بی وزن و قافیه ایه که می دید؟ دوما شما مارو گرفتید یا واقعا نمی فهمید 

حقوق شــهروندی چیه؟ یکی شــون اومد بگه تو رو گرفتیم، که بقیه  ریختن سرش و 

صداشــو بند آوردن. بعد هم گفتند: برای ما زیرآبی نرو آقای زرنــگ، یاال حقوق مارو 

بده، وگرنه روزنامه رو روی ســر خودتو و همکارات خراب می کنیــم. حاال همکارام از 

ترس این که سر سیاه زمستونی از کار بیکار نشــند، منو گرفته بودند از پنجره آویزون 

کرده بودند، می گفتند: نگران نباشید، اگه حقوقتونو نداد، ما خودمون پولش می کنیم، 

میاریم خدمتتون. هیچی منم دیدم چاره ای ندارم، قبول کردم حقوق شهروندی شون 

رو پرداخت کنم. هرچند آخر ســر با بیــل و کلنگ ریختند روزنامه رو روی ســرمون
 خراب کردند. 

ديوار  
| احمدرضا کاظمی| 

گمانه زنی ها درمورد کاندیداتوری بان  کی مون در انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی

های انتخاباتی
 و ساخت فیلم تبلیغاتی

عنوان

 با شعار »دلنگرانیم!« 
در نقد سیاست

دولت قبل پا به عرصه 
انتخابات خواهم 
گذاشت!

شهرونگ

حه      ص

ریف: لیه  ال نماینده مشهد  وی وزارت امور خارجه در واکنش به جن سخن

مناف مردم را قربانی بازی های سیاسی می کنند
ر می اندازند می ایران را به خ ی با خیانت در امانت، امنیت جمهوری اس   جای تاسف است که برخی برای رسیدن به اغرا و مناف شخ

اختتامیه نوزدهمین جشــنواره تولیدات رادیویی و 
تلویزیونی مراکز استان های رسانه ملی که شب گذشته 
برگزار شــد، همراه بود با انتقاد سیدرضا صالحی امیری 
از صداوســیما. وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی خطاب 
والن این ســازمان عنوان کرد: »امروز روزگار  به مســ
تک صدایی گذشــته و صداوســیما باید زبان همه ملت 
ایران با اقوام، احزاب و میل های مختل سیاسی و دینی 
در سراسر کشــور باشد.« صالحی امیری ضمن تأکید بر 
اهمیت این موضوع و پیش گرفتن رویکرد چندصدایی 
در این سازمان، آن را تنها راه کاهش مخاطبان رسانه های 
بیگانه دانست. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی همچنین در 
ادامه گفت:  »به طور کلی صداوسیما باید بتواند در مقابل 
پرسش ها و نیازهای جامعه خصوصا نسل جوان، پاس های 
جدید و نو داشته باشد. پاس های کهنه به سواالت جدید 
جوانان باع از دست دادن مخاطبان صداوسیما می شود، 
چرا که مخاطب محوری مســأله ای مهم در ادامه حیات 
صداوسیماست.« صالحی امیری با بیان این که صداوسیما 

باید فضای نقد و گفت وگو را گسترش دهد، گفت: »ما بیش 
از هر زمان دیگر به گفت وگوی فرهنگی در میان اقشــار 
ر یأس  جامعه نیاز داریم، چرا که گفت وگو باع کاهش ا
و افزایش سطح آگاهی می شود و کمک می کند تا درک 
بهتری برای حرکت در مسیر توسعه و تعالی به وجود بیاید.« 
او یادآور شد: »امروز صداوسیما باید در جهت مفاهیمی 
چون اقتصاد مقاومتی، اســتقالل، سازگاری اجتماعی، 
ری بردارد و برای  همنوایی و همدردی ملی قدم های مو
این منظور صداوسیما باید در حوزه فرهنگ عمومی جامعه 
رتری داشته باشد به این معنا که امروز بیش  اقدام های مو
از هر زمان دیگری به اخالق، فضیلت، معرفت، معنویت، 
همنوایی، همدردی و انسجام ملی نیاز داریم و این مهم 

می تواند یکی از محورهای اساســی صداوسیما باشد.« 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی با بیان این که صداوسیما 
ه داشته باشد،  باید به ســبک زندگی مردم توجهی وی
ییر کرده و  خاطرنشان کرد: »امروز زبان انتقال در دنیا ت
از زبان گفت وگوی مستقیم به زبان شعر، موسیقی، ادب 
ییر پیدا کرده است و به همین خاطر درک زبان  و هنر ت
جدید جامعه با استفاده حداکثری از زبان هنری، موسیقی، 
ر خواهد بود.«  شعر و ادب برای انتقال مفاهیم به شدت مو
او در ادامه خاطرنشان کرد: »انتظار می رود که صداوسیما 
در حوزه هنر، سرمایه گذاری بیشتری انجام دهد چرا که هنر 
باع دمیدن رو همگرایی ملی خواهد شد و هنرمندان 
می توانند از طری آنتن های صداوســیما به جامعه رو 
ببخشند.« صالحی امیری همچنین با اشاره به برگزاری 
نوزدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز 
استان های صداوسیما گفت: »این که این مراسم بزر ملی 
در استان خوزستان برگزار شده است، جای تقدیر دارد. 

خوزستان ایران کوچک و نماد ایثار و مقاومت است.«

صالحی امیری، وزیر ارشاد:   
روزگار تک صدایی گذشته است
  صداوسیما باید زبان همه ملت باشد


