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 ۳سال حبس برای ورود غیرمجاز به عراق

احتمال راهاندازی عمره بعد از ماه صفر

مهر :معاون وزیر دادگستری از صدور حکم سه ســال حبس در صورت ورود غیرمجاز به عراق خبر داد .محمود عباسی گفت :در زمان
حاضر حدود چهارصد ایرانی از سال گذشته همچنان دوران محکومیت خود را در زندانهای عراق میگذرانند .وی تاکید کرد :هموطنان
و زائرانی که قصد عزیمت به عراق دارند ،از ورود غیرمجاز به عراق خودداری کنند .عباسی افزود :مقامات دو کشور ،زمینه عزیمت بدون
روادید به عتبات عالیات را برای هموطنان عزیز و عزاداران حسینی فراهم کردهاند و زائران با درج مهر خروج در مرزهای مشترک میتوانند
به عراق سفر کنند .وی از هموطنان خواست به قوانین و مقررات کشور عراق احترام بگذارند و از ورود غیرمجاز به این کشور خودداری
کنند .این مقام قضایی با هشدار به زائران درباره رعایت نکردن قوانین کشور عراق تاکید کرد :به همراه داشتن مواد مخدر و حتی داروهای
روانگردان جرم و قابل تعقیب کیفری است.

شهر خبر :رئیس سازمان حج و زیارت در خصوص تاریخ برنامهریزیها برای عمره گفت :طبق برنامهریزیها موضوع برای بعد از ماه صفر
خواهد بود چرا که تا ماه صفر هم ما و هم شرایط آنجا مهیای عمره گزاران نیست .علیرضا رشیدیان در خصوص کیفیت حج  98گفت:
امسال شرایط بهتری از همکاری کشور میزبان را شاهد بودیم .وی گفت :عزت حجاج ایرانی به خوبی توسط کشور میزبان رعایت شد.
رشیدیان تصریح کرد :منویات رهبر معظم انقالب مبنی بر عزت و کرامت حجاج ایرانی به خوبی انجام گرفت؛ البته حجاج ایرانی هم نظم
و معنویت را از خود بروز دادند .نظم و معنویت در حجاج ایرانی به خوبی موج میزد به گونهای که وزیر حج عربستان نیز در دیدار اخیر به
موضوع نظم اذعان داشت .وی با اشاره به افزایش دو هزار نفری ظرفیت حجاج افزود :با وجود افزایش سهمیه دو هزار نفری توانستیم به
خوبی از ظرفیتهای ویزایی و به کارگیری حجاج برای حضور و انتقال این تعداد از حجاج استفاده کنیم.

اخبار روز
دختر وزیر اسبق صنعت ،معدن و
تجارت بازداشت شد

تسنیم :شــبنم نعمتزاده دختر وزیر اسبق
صنعت ،معدن و تجارت بازداشــت شد .قاضی
مسعودیمقام اعالم کرد :شبنم نعمتزاده 25
شهریور در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی محاکمه
میشود .در همین زمینه با تبدیل قرار وثیقه به
بازداشت موقت ،بازداشت شد .وی انحصار دارو
و تحصیل مال از طریق نامشــروع را به عنوان
جزئیات پرونده این فرد عنوان کرد و گفت :این
فرد به همراه آقای لشــگریپور و شرکتی که
توسعه دارویی بوده است در مظان اتهام هستند
که محاکمه آنها صورت خواهد گرفت.
اجتماعی

وزیر تعاون ،کار و رفاه
توضیح داد؛

باشگاه خبرنگاران جوان :وزیر تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی درباره اســتخدام معلوالن در
سازمانهای دولتی اظهار کرد :بهرغم تکلیف
قانونی برای استخدام معلوالن در سازمانهای
دولتی متاســفانه شــاهد عدم اقبال برخی از
سازمانها هستیم و ســازمان بهزیستی کشور
برای اجرای این قانون در حال پیگیری است.
شریعتمداری بیان کرد :سازمان بهزیستی کشور
در حال پیگیری اســت تا با اجرای آزمون در
سازمانهایی که وابسته به دولت هستند شرایط
را برای ورود معلوالنی که توانایی انجام کار دارند
تسهیل کند .وی گفت :در حال پیگیری هستیم
تا ســازمانهای دولتی که از اجرای این قانون
یعنی استخدام معلوالن اجتناب کردند ،موظف
به اجرا شوند.
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حتی اگر حضور کمرنگی در شــبکههای
اجتماعی داشته باشید با این تصاویر دور و
بیگانه نخواهید بود :کودکان کا ِر حلقهزده
پوش معروف با
به دور خانم یا آقای خوش ِ
خندههای پهن و نگاه به دوربین .شخصی
ایستاده باال سر تخت یک مبتال به بیماری
نادر و بــاز نگاه به دوربین ســلفی وهمان
خنده پهن در اینستاگرام که زیرش نوشته:
«عیادت از ...عزیزم که امروز امید به زندگی
را از او آموختم» یا ویدئوی توزیع کاالهای
اساسی از دستان سخاوتمند اشخاصی که
چندین هزار نفر در شــبکههای مجازی
آنها را دنبال میکنند ،اما ســوالی که به
وجود میآید این است که بعد از ثبت این
عکسها در آنجا چه خبــر خواهد بود؟
آیا اص ً
ال ایــن افراد میداننــد این تصاویر
یادگاری قبل از آنکه از گوشــیهای تلفن
گرانقیمت؛ در دســتان سلبریتیها پاک
شود بین چند هزار نفر پخش خواهد شد؟ یا
کسی میفهمد بعد از آنکه ماشینهای پر از
کاالهای رنگی از آن منطقه محروم در بین
گرد و خاک به پا شده از جادهای که حتی
آسفالت ندارد دور شدند؛ چه اتفاقی برای
ساکنان آنجا میافتد؟ قرار است آن همه
آغوش مهر و محبت ســوار ماشین شوند
و بروند در گوشه اینســتاگرام بنشینند؟
قراراست بروند و تا سلبریتی بعدی و عکس
یادگاری بعدی بازنگردند؟ این روزها اگر
معروف باشی و یک عدد سه رقمی به باال در
دنبالکنندههای صفحه شبکه اجتماعیات
نشسته باشد ولی سفیر خیریه و موسسهای
مردمنهاد نباشی؛ از تعریف یک سلبریتی
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مهربان و متعهد به جامعــه دور ماندهای.
سارا گلستانی روانشــناس ،دراینباره به
خبرآنالین میگوید :اگر قرار باشــد افراد
محروم تنها ابزار محبوبیت بیشتر چهرهها
باشند و تا زمانی که دوربینها روشن است
رفتار محبتآمیز ببیننــد و بالفاصله بعد
از خاموش شــدن دوربینها ژست کمک
معنوی به رفتــاری دیگر تبدیل شــود؛
احساس محرومیت بیشتری در این قشر
به وجود خواهد آمد .او ادامه میدهد :اگر به
کمککنندهها آموزشی درست در راستای
انجام مسئولیتهای اجتماعی داده شود
که حفظ سالمت روان افراد و تکریم جایگاه

انسانی افراد مســتمند در آن لحاظ شده
باشد؛ میتوانند هم از نظر معنوی با حضور
در کنار افراد تحت پوشش خیریهها یاری
دهنده باشند هم از نظر مالی سبب اعتماد
عمومی جهت اهدای کمکهای مردمی به
خیریهها شوند.
هر سلبریتی یک خیریه!
اما پایه اعتمــاد عمومی جامعه به
یک فرد معروف از کجا شــکل میگیرد؟
آیا بازی در چند فیلم و ســریال یا کسب
مدالی در یک ورزش و به دنبال آن هجوم
دنبالکنندهها بــه صفحه اینســتاگرام
میتواند او را الگوی درستی در تصمیمهای

اجتماعی قرار دهد و از اشتباه مصون نگه
دارد؟ چه تضمینی اســت که یک بازیگر
همانقدر که در جلــوی دوربین هنرمند و
باهوش اســت ،در انتخاب یک خیریه هم
باهوش و ذکاوت عمل کند؟ وحید شالچی،
جامعهشــناس و مدرس دانشــگاه درباره
حضور فعال ســلبریتیها در مؤسســات
خیریه معتقد است که در بسیاری از موارد
این حضور موفق بوده ولی ضررهایی که در
کمین چنین پدیدهای نشسته چشمگیر
و برای جامعــه خطرناک اســت .او ادامه
میدهد :در همه جای دنیــا از زمانی که
پدیده سلبریتی شکل گرفته است بسیاری

از آنها بــه کارهای خیریــه رو آوردهاند.
بخشــی از این افراد توانســتهاند خدمات
اجتماعی را به مردم ارائه دهند و بخشــی
دیگر نــه .در واقع ســلبریتیها نیاز دارند
که یک چهره خیر و نیکوکار از خودشــان
در سطح جامعه بســازند و درحال حاضر
آنقدر نقــش ســلبریتیها در امور خیریه
پررنگ شده است که در بسیاری از موارد
جای مؤسسات را میگیرند و آن وقت هر
ســلبریتی یک خیریه اســت و به صورت
مســتقل برای جمع کردن کمک مردمی
وارد عمل میشــود .این جامعهشــناس
با تاکید بر اینکه «نباید اجــازه دهیم که
کار خیر و تحت پوشــش قرار دادن افراد
آســیبدیده از چارچــوب یــک فعالیت
تخصصــی تبدیل به یک رفتار شــخصی
و سلیقهای شــود» ،تصریح میکند :این
نتیجه میتواند به اعتمــاد عمومی ضربه
بزند .کافی اســت تنها چند درصد از این
کمکهــا از قالب صحیح خارج شــود؛ به
راحتی تبدیل به فقدان اعتماد اجتماعی
تبدیل میشود .به گفته او ستارگان جامعه
جدید سلبریتیها هســتند ،از این جهت
باعث میشود برای هر تبلیغی در ابتدا به
فکر سلبریتیها باشیم .شالچی میگوید:
شــبکههای اجتماعی فواید زیادی دارند
اما عموم افراد جامعه خبره استفاده از این
شبکهها نیستند و احتمال فریب دادن مردم
در این فضا بسیار است .ما قبل از استفاده از
این فضا نیاز به آموزش مهارتهای عمومی
جهت استفاده از رسانههای جدید داریم.
باید به مردم آمــوزش دهیم هر حرفی که
یک آدم محبوب در یک شبکه اجتماعی
می زند الزاماً درست نیست.
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اشتباه نشود ،امام حسین (ع) مظلوم نبود چون
ستمپذیرنبود .زیرا شجاعانه از ماهیت واقعی
ظالمان مظلومنما پرده برداشــت ،درمواجهه
با زور ســکوت نکــرد .در حقیقت مظلومیت
حســین بن علی (ع) به معنــای بدعهدی و
پیمانشکنیهایی بود که براو روا داشتند .او
مظلوم نبود چون جانش را داد تا ظالم را نپذیرد
و چهره پلید مدعیان دروغین اسالم و قرآن را
به جامعه آن زمان بشناساند .یاغیان ،سرکشان
وخداگریزانی که اتفاقاً آنهــا نیز از بهترین
قاریان ،حافظان و رکوع و ســجودکنندگان
زمانه خود بودند .حسین بن علی (ع) دربرابر
زورگویــی دیکتاتورهــای مســلمان نمای
زمانهاش تمام قد ایستاد زیرا خفت طلب نبود.
حقگویی و شــهادت در این مسلک ،رسم او
و خاندان مطهرش بود .قرنهــا پیش از این
دردانه فاطمه(س) خون خود و اهل بیتش را
فدای زنده نگاه داشتن آیین جدش که همان
درســتی ،پاکی و عدالت بود کــرد .آن درس
دیروز ،از جمله آموزههای شجاعت و قهرمانی
است برای سرمشق امروز ما ،برای هر نوع بشر
درسراسر عالم .بازهم اشتباه نشود ،هدف آن
روز امام حســین (ع) از قیامش علیه فساد و
تباهی حکام ،بهانه شدن برای ترویج ستمکاری
موجه ،ریا ،تزویر و تلقین دروغ و جهالت نبود.
به عبارتی حسین ساالرشهیدان نشد تا امروز
دکان بازار کاسبیها شــود .واقعیت امر این
است که او ،ســر داد تا دیگر ســری به ناحق
باالی دار نرود .تا سفرههای ننگین حکومتی
پهن نشود .واقعه تاسوعا و عاشورا اوج عظمت
پهلوانی و ظلمستیزی حســین بود و نهایت
شــقاوت وحیوانصفتی داعیان خداشناسی.
بدون شک اســطورهها و وقایع تلخ و شیرین
تکرار میشوند و هستند تاریخ نگاران بیحب
و بغضی که یک روایتش را نیز جا نمیاندازند.
از واقعه کربال گرفته تا پیشــترهایش تا برسد
به اکنون که گویــی خودکامگی ،بیرحمی و
کشت و کشــتارهای حکومتیان ،پردهای از
شــقاوت و بیرحمی آن مرحله از تاریخ رابه
نمایش میگذارد .حسین (ع) خواستارچیزی
جز عدل و انصاف و مساوات نبود ،آنچه که درد
بیدرمان همه اعصار بوده است .مخلص کالم
اینکه ،یادمان نرود درس امام حسین (ع) این
بود«مظلوم و ظالم نباشیم».

